
Odůvodnění 

 

Obecná část 

 

Navrhovanou právní úpravou se realizuje zmocnění k vydání nařízení vlády obsažené 

v § 115a zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, 

ve znění zákona č. 530/2005 Sb. Na rozdíl například od zákona o státní službě v případě 

příslušníků bezpečnostních sborů „Vláda stanoví nařízením stupnici základních tarifů pro 

následující kalendářní rok, poprvé pro rok 2007. Při stanovení této stupnice může zvýšit 

procentní částku uvedenou v § 114 odst. 2.“ Proto je třeba v souladu s uvedeným zmocněním 

návrhem nařízení vlády stanovit novou stupnici základních tarifů pro příslušníky 

bezpečnostních sborů s účinností od 1. ledna 2017, byť je navrhována ve stejné výši, jako 

je navrhována pro zbývající část roku 2016. 

Vláda přijala usnesení č. 672 ze dne 27. července 2016, kterým se mimo jiné zavázala 

ke zvýšení stupnice platových tarifů pro zaměstnance ve veřejném sektoru (bod I/4) o 4 %. 

Proto byla provedena obdobná úprava stupnic základních tarifů pro příslušníky 

bezpečnostních sborů, stanovených v přílohách č. 1 a 2 k nařízení vlády č. 286/2016 Sb., 

kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 

2016. Toto řešení zohlednilo současný i očekávaný ekonomický vývoj a inflaci. 

Pro rok 2017 se tedy navrhuje ponechat základní tarify pro příslušníky bezpečnostních 

sborů ve stejné výši jako pro zbývající část roku 2016 (listopad a prosinec), což představuje 

navýšení o 4 % oproti nařízení vlády č. 286/2015 Sb., kterým se stanoví stupnice základních 

tarifů pro rok 2016 (do zvýšení provedeným předchozím návrhem). 

Přijetí navrhované úpravy představuje navýšení výdajů bezpečnostních sborů v oblasti 

platů a souvisejícího pojistného, které bude plně pokryto v rámci předpokládaného objemu 

prostředků na služební příjmy v příslušných rozpočtových kapitolách pro rok 2017. 

Navrhovaná úprava není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 

republika vázána, ani s právem Evropské unie, neboť se týká pouze otázek, pro které 

komunitární právo nestanoví zvláštní úpravu. Návrh důsledně stanoví  jednotné podmínky pro 

poskytování platu pro muže i ženy, nemá dopad na životní prostředí a neovlivňuje 

podnikatelské prostředí. 
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Zvláštní část 

 

K § 1 a 2 

Návrh nařízení vlády stanoví v přílohách dvě stupnice základních tarifů, platné pro 

příslušníky bezpečnostních sborů, z nichž druhá je navýšena oproti první stupnici o 10 %. 

Okruh příslušníků, jimž náleží platový tarif podle zvýšené stupnice základních tarifů, vychází 

z § 114 odst. 2 zákona. 

 

K § 3 

Zrušují se nařízení vlády, kterým byly stanoveny stupnice základních tarifů pro 

příslušníky bezpečnostních sborů stanoveny pro rok 2016. 

  

K § 4 

Účinnost nařízení vlády se navrhuje od 1. ledna 2017. 
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