posl. Zdeněk Ondráček – sněmovní dokument

Pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 1024
V čl. I se za dosavadní bod 22. se vkládá nový bod ve znění:
23.

V § 120 odst. 3 se číslovka „3 000“ nahrazuje číslovkou „5 000“, číslovka „6 000“ se
nahrazuje číslovkou „10 000“ a číslovka „4 000“ se nahrazuje číslovkou „5 000“.

Následující body se přečíslují.
V čl. III Účinnost se tečka na konci věty nahrazuje čárkou a doplňuje se text: „s výjimkou ustanovení
§ 120, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.“

Odůvodnění:

Zvláštní, v bezpečnostních sborech též nazývaný jako rizikový, příplatek je příplatkem,
kterým se oceňuje výkon služby spojený s ochranou zájmů státu, při nichž může dojít k ohrožení
života nebo zdraví příslušníka, popřípadě k jiným závažným rizikům, nebo službu s mimořádnou
psychickou zátěží. Dosavadní výše zvláštních příplatků byla stanovena již v roce 2002, tedy v době,
kde se současný zákon tvořil. S vývojem v Evropě, ale i na celém světě došlo za uplynulých 15 let
k výraznému nárůstu možných rizik, přičemž lze predikovat, že situace se bude i nadále zhoršovat. V
součtu s mírou inflace jsou současné výše zvláštních příplatků již hluboko pod skutečnou hodnotou,
co by měl zvláštní příplatek kompenzovat.
V rámci přípravy projednávané novely se na Policejním prezidiu údajně vedly i debaty právě
o navýšení tohoto příplatku, čímž by se dal lépe ocenit výkon služby příslušníků v exponovaných
oblastech. To je také hlavním a jediným cílem tohoto pozměňovacího návrhu. Je jen s podivem, že
s touto změnou nepřišel sám předkladatel novely zákona a že úpravu v této oblasti nedokázali prosadit
ani zástupci odborů, kteří se na přípravě novely spolupodíleli.
Vzhledem k tomu, že nejsou známy ekonomické dopady na jednotlivé kapitoly státního
rozpočtu, to podle toho, pod které ministerstvo který bezpečnostní sbor spadá a aby tento návrh
nevyzněl pouze jako populistické gesto, navrhuje se u této části nabytí účinnosti až od 1.1.2019.
Vznikl by tak dostatečný časový prostor pro zajištění potřebného finančního krytí.

Navrhované znění zákona 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních
sborů s vyznačením navrhovaných doplnění
HLAVA II
SLOŽKY SLUŽEBNÍHO PŘÍJMU
§ 120
Zvláštní příplatek
(1) Příslušník, který koná službu ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách, má nárok
na zvláštní příplatek. Podmínky pro poskytování tohoto příplatku a jeho výše se řídí nařízením vlády
o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a
zdraví škodlivých pracovních podmínkách.61)
(2) Příslušník, který vykonává službu v prostředí s vysokou mírou ohrožení zdraví, jež vyžaduje
použití izolačních dýchacích přístrojů, má nárok na zvláštní příplatek ve výši 500 Kč až 1 500 Kč
měsíčně.
(3) Příslušník, který vykonává službu spojenou s ochranou zájmů státu, při nichž může dojít k
ohrožení jeho života nebo zdraví, popřípadě k jiným závažným rizikům, nebo službu s mimořádnou
psychickou zátěží, má nárok na zvláštní příplatek ve výši 3 000 5 000 Kč až 6 000 10 000 Kč měsíčně
v I. skupině a 1 000 Kč až 4 000 5 000 Kč ve II. skupině.
(4) Zařazení služebních činností do I. a II. skupiny a výši zvláštního příplatku pro služební místa v
bezpečnostním sboru stanoví ředitel bezpečnostního sboru služebním předpisem.
(5) Jestliže příslušníkovi vznikne nárok na zvláštní příplatek podle odstavců 1 a 2, náleží mu příplatek,
který je vyšší.
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018, s výjimkou ustanovení § 120, které
nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.

