posl. Zdeněk Ondráček

Pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 1024
Za bod 35. se vkládá nový bod 36. a ostatní zbývající body se přečíslují
36. V § 164 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) V případě smrti související s přímým plněním služebního úkolu činí výše úmrtného
dvanáctinásobek měsíčního služebního příjmu zemřelého příslušníka.“.
Odůvodnění:
Smrt člověka je pro rodinu vždy velmi tragická událost, o to více, jedná-li se o smrt člověka
v produktivním věku. Pozůstalým mimo psychické újmy způsobené ztrátou blízkého člověka
mohou velmi brzy vzniknou problémy ekonomické, související s výpadkem platu, který byl
důležitou součástí příjmů rodiny.
Příslušníci jsou při plnění služebních úkolů vystaveni výrazně vyššímu riziku ohrožení
života a zdraví než zaměstnanci v ostatních profesích. Pokud tedy zemře příslušník v příčinné
souvislosti s přímým plněním služebního úkolu, měla by být každému pozůstalému vyplacena
taková jednorázová finanční částka, aby byli schopni důstojně překlenout období po smrti osoby
blízké. Dvanáctinásobek služebního měsíčního příjmu může být právě takovou částkou.
Ekonomické dopady na jednotlivé kapitoly státního rozpočtu, to podle toho, pod které
ministerstvo který bezpečnostní sbor spadá, jsou různé. Zatímco u Ministerstva financí a
Ministerstva spravedlnosti nejsou očekávány, u Ministerstva vnitra se může jednat o částku v řádek
jednotek miliónu korun, která by však měla být pokryta z kapitoly Ministerstva vnitra a
nepředpokládám tedy vznesení požadavku na navýšení této kapitoly.

Navrhované znění zákona 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních
sborů s vyznačením navrhovaných doplnění

Úmrtné a příspěvek na pohřeb příslušníka
§ 164
(1) Skončí-li služební poměr příslušníka ve služebním poměru jeho úmrtím, náleží každému
pozůstalému úmrtné.
(2) Pro účely úmrtného se za pozůstalého považuje manžel, manželka, nezaopatřené dítě a za
podmínky, že příslušník je povinen poskytovat výživu,52) také rodič nebo další osoba.
(3) Výše úmrtného činí trojnásobek měsíčního služebního příjmu zemřelého příslušníka.
(4) V případě smrti související s přímým plněním služebního úkolu činí výše úmrtného
dvanáctinásobek měsíčního služebního příjmu zemřelého příslušníka.

