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1. OBECNÁ ČÁST 

 

1.1 Název 

 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu 

činností pro jednotlivé vojenské hodnosti. 

 

1.2 Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů  
 

Návrh nařízení vlády reaguje na novelu zákona č. 585/2004 Sb., branný zákon, ve 

znění pozdějších předpisů, provedenou zákonem č. 47/2016 Sb., a nový zákon č. 45/2016 Sb., 

o službě vojáků v záloze, kterými došlo k rozšíření působnosti ředitelů krajských vojenských 

velitelství v oblasti zálohy ozbrojených sil České republiky. Vzhledem k této širší působnosti 

se navrhuje zvýšit vojenské hodnosti u ředitele a zástupce ředitele krajského vojenského 

velitelství.  

Návrh dále obsahuje úpravu některých nedostatků, které vznikly při přepisu návrhu 

u činností vázaných na určité vojenské hodnosti, a to odstranění chyby u činností vázaných na 

služební místa s vojenskou hodností kapitán a major (služební místa kapitán letounu, kapitán 

vrtulníku, pilot letounu dálkové přepravy a kapitán letounu dálkové přepravy). 

 

 

1.3 Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání  

 

Návrh nařízení vlády je v souladu se zmocněním uvedeným v § 6 odst. 7 zákona 

č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, k jehož provedení je 

vydáno.  

 

1.4 Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie  

 

Problematika upravená tímto nařízením vlády není upravena právními předpisy 

Evropské unie, návrh tedy nezapracovává předpisy EU a není s právem EU v rozporu.  

Ustanovení navrhované právní úpravy nezakládá rozpor s právem Evropské unie, judikaturou 

soudních orgánů Evropské unie ani obecnými právními zásadami práva Evropské unie a je tak 

s právem EU plně slučitelný.  
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1.6 Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 

dopady na životní prostředí  

 

Realizace návrhu novely nařízení vlády nebude vyžadovat zvýšené finanční nároky na 

státní rozpočet. Finanční krytí upravovaných oblastí bude zabezpečeno v rámci rozpočtové 

kapitoly Ministerstva obrany, a to přesunem finančních prostředků v rámci položkové skladby 

rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany. 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na podnikatelské prostředí České republiky ani 

žádné sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, ani 

dopady na životní prostředí. 

 

1.7 Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen   

 

Zákaz diskriminace jako normativní a aplikační zásada je upraven v § 2 odst. 3 zákona 

č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Předkládaný návrh 

nařízení vlády do principu zákazu diskriminace nezasahuje.  

Návrhem nařízení vlády se nemění postavení mužů a žen a návrh má neutrální dopad 

na jejich rovnost. 

 

1.8 Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

 

 Návrh nařízení vlády nemá žádné negativní dopady ve vztahu k ochraně osobních 

údajů a soukromí. Navrhovaná právní úprava nezakládá nové zpracování osobních údajů ani 

nemění již existující zpracování osobních údajů, rovněž nepředstavuje zvláštní úpravu žádné 

povinnosti ani oprávnění subjektů osobních údajů. 

 

 

1.9 Zhodnocení korupčních rizik  

  

V důsledku jednotlivých navrhovaných změn nevznikají korupční rizika.  

 

1.10 Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 Navrhovaná právní úprava není úpravou, která má přímý dopad na bezpečnost nebo 

obranu státu.  
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Zdůvodnění neprovedení hodnocení dopadů regulace (RIA) 

Hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace 

(RIA) nebylo prováděno, protože návrh nařízení vlády je právním předpisem, u něhož je 

hodnocení dopadů zmocňovacího ustanovení obsaženo v RIA k návrhu zákona, a současně 

nejsou v návrhu identifikovány nové dopady a návrh nařízení vlády není zpracován nad rámec 

provedené RIA k návrhu zákona. Obsahem návrhu nařízení vlády jsou pouze opatření 

administrativního a legislativně technického charakteru, která se dotýkají výhradně vojáků 

z povolání. 

 

2. Zvláštní část 

 

K čl. I 

 

K bodu 1 

  

Tato úprava odstraňuje chybu u vojenské hodnosti kapitán tak, aby stejné činnosti 

nebyly zařazeny do dvou hodností.   

 

K bodu 2 

  

Tato úprava odstraňuje chybu u vojenské hodnosti major tak, aby stejné činnosti 

nebyly zařazeny do dvou hodností.   

 

K bodu 3 až 6 

 

 Úprava v bodech 3 až 6 souvisí s rozšířením působnosti krajských vojenských 

velitelství v oblasti zálohy ozbrojených sil České republiky v důsledku novely zákona 

č. 585/2004 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 47/2016 

Sb., a novým zákonem č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze.  
 

 

K čl. II 

 

 Vzhledem k požadavku, aby nařízení vlády nabylo účinnosti co nejdříve, ne však 

dříve, než se provedou nezbytná organizační opatření u krajských vojenských velitelství, se 

navrhuje nabytí účinnosti dnem 1. ledna 2017. 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAEHF54HE)


