Stanovisko ke zvláštnímu příplatku strážníka a vznik nároku na jeho
určení
Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky obdržel dotaz ve shora uvedené
věci, ke kterému, z hlediska své věcné působnosti, sděluje následující:
Předně je třeba upozornit, že předmětná problematika spadá do působnosti
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, neboť do gesce tohoto orgánu
spadá jak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákoník práce“), tak i nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„nařízení vlády“).
V souladu s ustanovením § 129 odst. 1 zákoníku práce přísluší zvláštní příplatek
zaměstnanci, který vykonává práci v pracovních podmínkách spojených s
mimořádnou neuropsychickou zátěží, rizikem ohrožení života a zdraví nebo obtížnými
pracovními režimy. Odstavec 2 tohoto ustanovení pak odkazuje na nařízení vlády,
které rozděluje práce podle pracovních podmínek do skupin v závislosti na míře
neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života a zdraví a podle
obtížnosti práce a výši příplatku.
Podle § 8 odst. 1 nařízení vlády zvláštní příplatek určí zaměstnanci
zaměstnavatel v rámci rozpětí příplatku stanoveného pro příslušnou skupinu prací.
Rozdělení prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek do skupin stanoví
příloha č. 5 k tomuto nařízení.
Příloha č. 5 (Skupiny prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek)
nařízení vlády zařazuje povolání strážníka do IV. skupiny - Práce s nejvyšší mírou
neuropsychické zátěže a práce s vysokým rizikem ohrožení života nebo zdraví.
Podle bodu 3. této skupiny pak zvláštní příplatek přísluší strážníkům obecních policií,
které jsou spojeny s ochranou a zajišťováním veřejného pořádku, pokud při nich
může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiným závažným rizikům při zabezpečování
místních záležitostí veřejného pořádku.
S odkazem na shora uvedené skutečnosti tedy zaměstnavatel může strážníkovi
obecní policie, v souladu s § 8 odst. 2 nařízení vlády, určit zvláštní příplatek v
rozsahu 1 880 až 7 500 Kč.
Jelikož čekatel nemůže vykonávat oprávnění a povinnosti strážníka podle
příslušných právních předpisů, nemůže ani vykonávat práce zakládající určení
zvláštního příplatku. Taková situace nastane až poté, co získá osvědčení o splnění
stanovených odborných předpokladů a stane se strážníkem.
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