
 

  

Zvláštní p říplatek strážníka - vznik nároku   

 

Předně je třeba upozornit, že tato 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. 564/2006 Sb., 

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 

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 vládní nařízení, 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. 

Výše zmíněné nařízení vlády zařazuje povolání strážníka do III. skupiny 

Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže a práce se zvýšeným rizikem 

ohrožení života nebo zdraví. Podle bodu 7. pak zvláštní příplatek přísluší těm, 

kteří vykonávají práce spojené s ochranou zájmů státu nebo s ochranou 

a zajišťováním veřejných zájmů, pokud při nich může dojít k ohrožení života, 

zdraví nebo jiným závažným rizikům vykonávané strážníkem při zabezpečování 

místních záležitostí veřejného pořádku. 

Jelikož čekatel nemůže vykonávat oprávnění a povinnosti strážníka 

podle příslušných právních předpisů, nemůže ani vykonávat práce spojené 

s ochranou zájmů státu nebo s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů, 

při nichž by mohlo dojít k ohrožení jeho života, zdraví nebo jiným závažným 

rizikům vykonávaným při zabezpečování místních záležitostí veřejného 

pořádku. Vzhledem k výše uvedenému odbor bezpečnostní politiky Ministerstva 

vnitra ČR zastává názor, že čekatel má nárok na zvláštní příplatek (aktuálně 

ve výši Kč 1000,- až 4000,- měsíčně) až po té, co získá osvědčení o splnění 



 

  

stanovených odborných předpokladů a stane se strážníkem, protože až v tuto 

chvíli může vykonávat veškerá oprávnění a povinnosti dle zákona. 


