
V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra vnitra dne 3. 10. 2019, 
s termínem dodání stanovisek do 10. 10. 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka: 
 
Částkou 1 500 Kč požadujeme navýšit tarifní stupnici určenou pro příslušníky 
bezpečnostních sborů s výkonem služby ve dvousměnném, třísměnném nebo 
nepřetržitém režimu služby (tj. základní tarify dle § 114 odst. 2 zákona č. 
361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů) a od této 
úrovně dovodit tarify ve stupnici uvedené v příloze č. 1 (tj.  základní tarify dle § 
114 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků 
bezpečnostních sborů) způsobem, aby byla zachována dikce ustanovení § 114 
zákona č. 361/2003 Sb. a zároveň navýšení tarifů dosahovalo maximální výše 
1 500 Kč. Navržené znění, ačkoliv v sobě obsahuje garanci neutrálního 
rozpočtového dopadu, tomuto předpokladu neodpovídá a podle Ministerstva 
financí představuje riziko nutnosti dokrytí dodatečných výdajů nad limity, které pro 
jednotlivé kapitoly vláda schválila svým usnesením č. 652/2019 k parametrům 
státního rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu na roky 2021 a 2022. To 
mimo jiné potvrzují zástupci bezpečnostního sboru Celní správa ČR, kteří avizují 
nutnost dokrytí dodatečných prostředků v případě, že by došlo ke schválení 
tohoto návrhu.  

Po realizaci úpravy požadujeme do návrhu usnesení vlády zařadit nový bod 
v následujícím znění: „Vláda bere na vědomí, že navržená úprava nezakládá 
nároky na navýšení limitů prostředků na služební platy, které byly v příslušných 

Neakceptováno. 
 
MV trvá na zvýšení základní 
tarifní stupnice o 1 500 Kč. 
 
Připomínkové místo od 
připomínky ustoupilo. 
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Stránka 2 (celkem 2) 

rozpočtových kapitolách schváleny usnesením č. 652/2019 ze dne 16. září 2019, 
k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 
a střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2021 a 
2022.“ 

 

V Praze 18. prosince 2019 

Vypracoval: Mgr. Ondrej Beňák Podpis: 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBJBHKDLP)




