
 

 

 
 

Stanovisko 
 spolku VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z.s. k návrhu MV 

novelizovat zákon č.361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpeč. sborů 

 

1. V současné době je ve Výboru pro bezpečnost  Parlamentu České republiky, pod. číslem 

sněmovního tisku 410 (http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=157194),  projednáván návrh 

Ministerstva vnitra na novelizaci zákona č. 361/2003 Sb. o služebním poměru, kde v § 204 

předkladatel navrhuje: 

§ 204 

Příslušník ve výslužbě 

(1) Příslušníkem ve výslužbě je bývalý příslušník, který ke dni skončení služebního poměru splnil 

podmínky nároku na výsluhový příspěvek.  

(2) Příslušník ve výslužbě, jenž je oprávněn při slavnostních příležitostech nosit služební stejnokroj 

podle zvláštního právního předpisu
93

, může užívat nejvyšší dosažené hodnostní označení nebo 

hodnost podle § 8, anebo hodnost dosaženou před 1. 1. 2007.  

(3) Příslušníka ve výslužbě, který při výkonu služby dosahoval vynikajících výsledků lze v 

souvislosti se skončením služebního poměru jmenovat do vyššího hodnostního označení nebo vyšší 

hodnosti; to platí i pro příslušníka, jehož služební poměr skončil úmrtím následkem služebního 

úrazu. Do generálské hodnosti, za podmínek uvedených v předchozí větě, jmenuje příslušníka ve 

výslužbě prezident republiky na návrh vlády. 

 

2. Práce na legislativním vymezení veteránů bezpečnostních sborů v právním řádu České republiky 

započalo MV počátkem  roku 2018 s tím, že  k tomu vytvořená pracovní skupina se zástupců 

bezpečnostních sborů a profesních spolků bezpečnostních sborů souhlasila s návrhem MV vymezit 

pojem, postavení, práva a povinnosti veteránů bezpečnostních sborů samostatným zákonem, 
3. VP ČR informoval MV, jako předkladatele návrhu zákona, že v České republice je registrováno 

v profesních spolcích, zejména Policie České republiky, cca 7 000 osob, jejichž služební poměr 

trval 15 a více let, jsou bezúhonní a splňují podmínky nároku na výsluhový příspěvek. Ve  VP ČR 

je registrováno přes 4 000 osob. 
4. VP ČR v průběhu legislativních prací za své priority opakovaně deklaroval  zájem zejména o 

legislativní vymezení: 
a) pojmu veterána bezpečnostních sborů, který byl později předkladatelem změněn na „bývalý 

příslušník bezpečnostních sborů“, 

b) práv a povinností bývalých příslušníků bezpečnostních sborů, 

c) jmenování bývalých příslušníků bezpečnostních sborů do vyššího hodnostního označení nebo 

vyšší hodnosti a to i na návrh profesního spolku, dále pak povýšení do generálské hodnosti, 

d) jmenování do vyššího hodnostního označení „in memoriam“ 

e) využívání zdravotnických zařízení MV ve prospěch veteránů bezpečnostních sborů, 

f) používání symboliky s předchozím souhlasem bezpečnostních sborů. 

5. S ohledem na výše uvedené, zejména pak, že návrh zákona, tak jak byl předkladatelem předložen, 

předpokládá jmenování  bývalých příslušníků bezpečnostních sborů do vyššího hodnostního 

označení nebo vyšší hodnosti hodnosti  pouze a jedině v souvislosti se skončením služebního 

poměru, služebním funkcionářem,  aniž by bylo v návrhu blíže specifikováno, kdo další mimo 

služebního funkcionáře může být navrhovatelem jmenování, považuje VP ČR jako subjekt 

sdružující více jak 4 000 bývalých příslušníků bezpečnostních sborů návrh předkladatele, 

Ministerstva vnitra, za bezprecedentně diskriminační, vylučující  více jak 7 000 bývalých 

http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=157194


 

příslušníků bezpečnostních sborů z procesu jmenování do vyššího hodnostního označení nebo 

vyšší hodnosti, kteří v průběhu svého působení u bezpečnostních sborů (15 a více let) a následně 

u profesních spolků bezpečnostních sborů, v rámci propagace bezpečnostních sborů u veřejnosti, 

dostatečně prokázali,, že profesní spolky bezpečnostních sborů mají své místo ve společnosti, 

dbají na tradice bezpečnostních sborů,  v mnoha ohledech jsou nezastupitelné a zaslouží si větší 

společenské ohodnocení, kterým jmenování do vyššího hodnostního označení nebo vyšší hodnosti 

na návrh profesního spolku bezesporu je.  
 
                                                                               za VETERÁN POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY z.s. 

                                                                                                   JUDr. Miloslav Oliva 

                                                                                                        viceprezident 


