
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. V souladu s uvedeným zmocněním návrh nařízení vlády 

stanoví nové stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů s účinností od 

1. listopadu 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 se navrhuje 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 

zohledňuje současný i očekávaný ekonomický vývoj a inflaci. 

Přijetí navrhované úpravy představuje navýšení výdajů bezpečnostních sborů v oblasti 

platů a souvisejícího pojistného, které bude v souladu s usnesením vlády 672 ze dne 

27. července 2016 plně pokryto v rámci navýšení objemu prostředků na platy ostatních 

zaměstnanců veřejného sektoru o 5 % v příslušných rozpočtových kapitolách. 

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. 

 

Zvláštní část 

 

K článku I 

Nově se stanoví přílohy č. 1 a 2, kterými jsou stanoveny základní tarify příslušníků 

bezpečnostních sborů, a které obsahují zvýšení o 4 %. 
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K článku II 

Účinnost nařízení vlády se navrhuje od 1. listopadu 2016 shodně s připravovanými 

nařízeními vlády, kterými se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb. a č. 304/2014 Sb., 

jež připravuje vládě k předložení Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tím dojde k naplnění 

usnesení vlády č. 672 ze dne 27. července 2016. 
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