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Pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 1024
VARIANTA I
Za dosavadní bod 27. se vkládá nový bod ve znění:
V § 164 odstavec 3 se slovo „trojnásobek“ nahrazuje slovem „dvanáctinásobek“
Následující body se přečíslují.
VARIANTA II
Za dosavadní bod 27. se vkládá nový bod ve znění:
V § 164 odstavec 3 se slovo „trojnásobek“ nahrazuje slovem „devítinásobek“
Následující body se přečíslují.
Odůvodnění:
Smrt člověka je pro rodinu vždy velmi tragická událost, o to více, jedná-li se o smrt člověka
v produktivním věku. Profese příslušníka bezpečnostních sborů v krajním případě počítá i
s možností ztráty života tak, jak je to uvedeno ve služební přísaze. V případě, že taková tragická
událost nastane neexistuje žádná finanční kompenzace za ztrátu osoby blízké. Je proto morální
povinností zaměstnavatele, v tomto případě státu, pomoci pozůstalým jejich psychickou újmu a
nezřídka kdy i ekonomické problémy pomoci důstojně překonat.
Konstrukce úpravy úmrtného, kterou zpracovalo ministerstvo vnitra a kterou projednal a
doporučil výbor pro bezpečnost má aspiraci přiblížit tuto problematiku úpravě obsažené v zákoně.
221/1999 Sb., o vojácích z povolání, a která počítá s postupným navyšování ze základního
třínásobku o polovinu měsíčního příjmu za každý další rok trvání služebního poměru až do
maximálního dvanáctinásobku měsíčního příjmu příslušníka, je diskriminační. Nesmí být rozdíl zda
při výkonu služby zemře příslušník, který sloužil 5 let (pozůstalým by podle návrhu byl vyplacen 4
násobek měsíčního služebního příjmu) nebo ten, který byl ve služebním poměru více jak 21 let (byl
by vyplácen max. dvanáctinásobek), resp. 15 let (byl by vyplácen max. devítinásobek).
Ekonomické dopady na jednotlivé kapitoly státního rozpočtu, to podle toho, pod které
ministerstvo který bezpečnostní sbor spadá, mohou být různé. Zatímco u Ministerstva financí a
Ministerstva spravedlnosti nejsou očekávány, u Ministerstva vnitra se může jednat o částku v řádek
jednotek miliónu korun. Pokud by měli všichni příslušníci dostatečné ochranné pomůcky (problémy
s balistickou ochranou a dalšími ochrannými výstrojními součástkami) může se tragickým úmrtím
účinně předcházet. Náklady, které by vznikly by měly být pokryty z jednotlivých kapitol
příslušných ministerstev a proto nepředpokládám vznesení požadavku na jejich navýšení.

Navrhované znění zákona 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních
sborů s vyznačením navrhovaných doplnění
VARIANTA I
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 dvanáctinásobek měsíčního služebního příjmu zemřelého
příslušníka.
VARIANTA II
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 devítinásobek měsíčního služebního příjmu zemřelého
příslušníka.

