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IV. 
Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace (RIA) 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve 
znění pozdějších předpisů 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo obrany  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě dělené 
účinnosti rozveďte 

prvním dnem druhého kalendářního měsíce 
následujícího po dni jeho vyhlášení 

Implementace práva EU: ne 

2. Cíl návrhu zákona  

 

Účelem předkládaného návrhu zákona je především zpřesnění nejednoznačné právní úpravy 
u některých institutů s cílem jasně formulovat právo vojáka z povolání a zamezit tak 
potencionálním soudním sporům. Dále se jedná o snížení administrativní náročnosti 
a zjednodušení řízení ve věcech služebního poměru. 
K zajištění jednoznačné právní úpravy v rovině odměňování se navrhuje zejména zpřesnění 
podmínek nároku vojáka z povolání na služební příspěvek na bydlení, na služební plat a na 
náhradu jízdních výdajů při dojíždění do místa výkonu služby. Dále jde o upřesnění procesního 
způsobu určení výše stabilizačního příspěvku. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty:  

Realizace návrhu novely zákona o vojácích z povolání nebude vyžadovat zvýšené finanční 
nároky na státní rozpočet. Finanční krytí upravovaných nebo nově navrhovaných institutů bude 
zabezpečeno v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany, a to přesunem finančních 
prostředků v rámci položkové skladby rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany. 
3.2 Dopady na podnikatelské subjekty:  

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na podnikatelské prostředí České republiky.  

3.3 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje)  

Návrh nemá žádné dopady na územní samosprávné celky. 
3.4 Sociální dopady:  

Navrhovaná právní úprava nemá žádné sociální dopady. 
3.5 Dopady na životní prostředí:  

Návrh nemá žádné dopady na životní prostředí. 
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Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace (RIA)  
 
1. Důvod předložení a cíle 
 
1.1. Název  
Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
1.2. Definice problému 
Poměrně rozsáhlá novela zákona o vojácích z povolání, která vstoupila v účinnost dnem 
1. července 2015, zásadním způsobem změnila podmínky výkonu služby a stanovila nový 
způsob odměňování vojáků z povolání. S odstupem času bylo praktickou aplikací nové právní 
úpravy shledáno, že některá ustanovení nejednoznačně formulují především práva vojáků 
z povolání na některá peněžitá plnění. Přestože zatím není registrován žádný soudní spor, 
jehož podstata by spočívala v aplikaci předcházející novely zákona o vojácích z povolání,  
je identifikován nežádoucí prostor pro potenciální spory.  

Proto je nezbytné v zákoně upřesnit podmínky nároku na některé složky služebního platu, na 
služební příspěvek na bydlení a na náhradu jízdních výdajů. Tím se sleduje posílení právní 
jistoty vojáků z povolání a vytvoření jednoznačných zákonem stanovených intencí pro 
rozhodování služebních orgánů o nárocích účastníků řízení. 

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Právní úprava průběhu služby vojáků z povolání je obsažena v zákoně č. 221/1999 Sb., 
o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Tento právní předpis byl za dobu jeho 
účinnosti již několikrát novelizován. K poslední větší úpravě došlo v roce 2014, a to zákonem 
č. 332/2014 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. července 2015. 

Aplikace zákona o vojácích z povolání je konfrontována s každodenní praxí při výkonu 
služby a naplňování práv a povinností vojáků. Právě praxe ukázala některé nedostatky právní 
úpravy, popř. její nejednoznačnost. U některých postupů se ukázala jejich těžkopádnost, nebo 
se ukázaly překonanými. 

1.4. Identifikace dotčených subjektů 
Návrh zákona, vzhledem k předmětu právní úpravy, se nedotýká subjektů stojících mimo 
rámec organizace Ministerstva obrany a ozbrojených sil České republiky.  

1.5. Popis cílového stavu 
Účelem předkládaného návrhu zákona je především zpřesnění nejednoznačné právní úpravy 
u některých institutů s cílem jasně formulovat právo vojáka z povolání a zamezit tak 
potencionálním soudním sporům. Dále se jedná o snížení administrativní náročnosti 
a zjednodušení řízení ve věcech služebního poměru. 

 
K zajištění jednoznačné právní úpravy v rovině odměňování se navrhuje zejména zpřesnění 
podmínek nároku vojáka z povolání na služební příspěvek na bydlení a na náhradu jízdních 
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výdajů při dojíždění do místa výkonu služby. Dále jde o upřesnění procesního způsobu určení 
výše stabilizačního příspěvku. 

1.6. Zhodnocení rizika 
Poměrně rozsáhlá novela zákona o vojácích z povolání, která vstoupila v účinnost dnem 
1. července 2015, zásadním způsobem změnila podmínky výkonu služby a stanovila nový 
způsob odměňování vojáků z povolání. S odstupem času bylo praktickou aplikací nové právní 
úpravy shledáno, že některá ustanovení nejednoznačně formulují především práva vojáků 
z povolání na některá peněžitá plnění. Přestože zatím není registrován žádný soudní spor, 
jehož podstata by spočívala v aplikaci předcházející novely zákona o vojácích z povolání, je 
identifikován nežádoucí prostor pro potenciální spory.  

Proto je nezbytné v zákoně upřesnit podmínky nároku na některé složky služebního platu, na 
služební příspěvek na bydlení a na náhradu jízdních výdajů. Tím se sleduje posílení právní 
jistoty vojáků z povolání a vytvoření jednoznačných zákonem stanovených intencí pro 
rozhodování služebních orgánů o nárocích účastníků řízení. 

 
2. Návrh variant řešení  
 
Popis variant: 
Varianta 0 
Ponechání současného stavu. 
 
Varianta 1 
Zpracování zcela nového právního předpisu. 
 
Varianta 2 
Zpracování novely stávajícího právního předpisu. 
 

Vyhodnocení: 
Varianta 0 
Zachování stávajícího stavu by znamenalo, že by nedošlo k žádoucí úpravě některých institutů 
zákona o vojácích z povolání a nedošlo by ani ke zjednodušení postupů včetně řízení ve 
věcech služebního poměru. V dosavadní právní úpravě by zůstal nežádoucí prostor pro 
potenciální soudní spory mezi vojáky z povolání a zástupci rezortu Ministerstva obrany. 
Z těchto důvodů se jeví tato varianta jako nevhodná. 

Varianta 1 
Vzhledem k tomu, že zákon o vojácích z povolání byl již mnohokrát novelizován, bylo by 
jistě na místě zpracování zcela nového právního předpisu. Příprava nového právního předpisu 
by však byla mnohem časově náročnější. Účinnost nově navrženého zákona by se tak dala 
očekávat v horizontu několika let, což je z hlediska navrhovaných změn zcela nevyhovující. 
Z tohoto důvodu ani tato varianta není pro řešení momentální situace vhodná. 
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Varianta 2 
Zpracováním a předložením novely stávajícího právního předpisu do legislativního procesu 
bude zabezpečeno rychlejší odstranění stávajících problematických ustanovení zákona 
o vojácích z povolání. Rovněž navrhovaná účinnost novely zákona, která se navrhuje prvním 
dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, by měla přispět 
k urychlení nápravy současného stavu. Z uvedených důvodů se jeví tato varianta jako 
nejvhodnější. 
 
Závěr: 
Na základě vyhodnocení jednotlivých variant řešení výše uvedených problémů je zřejmé,  
že jako nejvhodnější se jeví varianta 2. 

 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
Realizace návrhu novely zákona o vojácích z povolání nebude vyžadovat zvýšené finanční 
nároky na státní rozpočet. Finanční krytí upravovaných nebo nově navrhovaných institutů 
bude zabezpečeno v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany, a to přesunem finančních 
prostředků v rámci položkové skladby rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany. 

Navrhovaná úprava podmínek nároku na služební příspěvek na bydlení představuje zvýšení 
výdajů státního rozpočtu ve výši do 30 mil. Kč ročně. Úprava podmínek nároku na náhradu 
zvýšených životních nákladů představuje úsporu rozpočtových prostředků ve výši 12,9 mil. 
Kč ročně. Úprava podmínek nároku na jiná plnění představuje zpřesnění podmínek stávajících 
nároků, nebude proto představovat finanční dopady.  
 
4. Implementace doporučené varianty a vynucování 
Návrh zákona, vzhledem k předmětu právní úpravy, se nedotýká subjektů stojících mimo 
rámec organizace Ministerstva obrany a ozbrojených sil České republiky. Proto implementace 
nové právní úpravy a její vynucování je plně v působnosti Ministerstva obrany. 
 
5. Přezkum účinnosti regulace 
Navrhované změny zákona budou přezkoumávány průběžně Ministerstvem obrany. 
 
6. Konzultace a zdroje dat 
Návrh zákona byl zpracován s využitím zkušeností Generálního štábu Armády České 
republiky, přičemž pro konkrétní řešení byla použita data zpracovávaná v informačním 
systému o platu a mzdě.  
Současně byly provedeny analýzy účinnosti dosavadní právní úpravy, kdy bylo přihlíženo  
ke zkušenostem personálních útvarů a vlastním postřehům vojáků z povolání.        
 
7.  Kontakt a prohlášení o schválení RIA 

Závěrečnou zprávu zpracoval a kontaktní osobou pro případné připomínky a dotazy je: 
Jméno: JUDr. Jaroslav Daněk   
Tel.: 973 201 255 
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PŘEHLED DOPADŮ NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU  
1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu právního předpisu 

Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších 
předpisůNázev navrhovaného legislativního úkolu  

Předkladatel 
Spolupřed- 

kladatel  

Stanovený termín 
předložení vládě, 
v případě návrhu 

vyhlášek předsedovi 
LRV 

Předpokládaný termín 
nabytí účinnosti 

Ministerstvo obrany         10.2016 

prvním dnem druhého 
kalendářního měsíce 
následujícího po dni 
jeho vyhlášení.      

 

Transpozice práva EU: Číselné označení právních 
předpisů EU a jejich název v českém znění1 Termín stanovený pro implementaci 

      
      
      

měsíc.rok 

 

2. Definice problému 

Právní úprava průběhu služby vojáků z povolání je obsažena v zákoně č. 221/1999 Sb.,      
o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Tento právní předpis byl za dobu jeho 
účinnosti již několikrát novelizován. K poslední větší úpravě došlo v roce 2014, a to 
zákonem č. 332/2014 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. července 2015. 
 
Aplikace zákona o vojácích z povolání je konfrontována s každodenní praxí při výkonu 
služby a provádění různých personálních a jiných opatření. Právě praxe ukázala některé 
nedostatky právní úpravy, popř. její nejednoznačnost; případně dochází časem k tomu,  
že některé postupy se stanou překonanými. 

                                            
1 V případě, že se jedná o směrnici přijatou legislativním postupem, u které může být postupováno podle čl. 260 odst. 3 
Smlouvy o fungování EU, tato skutečnost se výslovně uvede. 
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Kromě toho do aplikace uvedeného zákona vstupují nové situace a hrozby, kdy je třeba 
reagovat nejen na mimořádné situace, které nastanou na území České republiky, ale je 
třeba reagovat i na mezinárodní situaci, která se v současné době komplikuje především 
vlivem agresivního působení různých skupin, např. tzv. Islámského státu. 

3. Cíl návrhu právního předpisu  

Cílem předkládaného návrhu zákona je především zpřesnění nejednoznačné právní 
úpravy u některých institutů s cílem jasně formulovat právo vojáka z povolání a zamezit 
tak potencionálním soudním sporům. Dále se jedná o snížení administrativní náročnosti a 
zjednodušení řízení ve věcech služebního poměru. 
K zajištění jednoznačné právní úpravy v rovině odměňování se navrhuje zejména 
zpřesnění podmínek nároku vojáka z povolání na služební příspěvek na bydlení, na 
služební plat a na náhradu jízdních výdajů při dojíždění do místa výkonu služby. Dále jde 
o upřesnění procesního způsobu určení výše stabilizačního příspěvku. 

4. Odůvodnění varianty přípravy legislativního návrhu  

ANO  Uveďte varianty, které byly zvažovány. 
NE  Uveďte důvody, proč nemohla být alternativní řešení zvažována.  

Popis variant: 
Varianta 0 
Ponechání současného stavu. 
 
Varianta 1 
Zpracování zcela nového právního předpisu. 
 
Varianta 2 
Zpracování novely stávajícího právního předpisu. 

5. Stanovisko předkladatele k zpracování RIA.  

ANO  Uveďte varianty, které budou v rámci RIA posuzovány.  
NE  Uveďte zdůvodnění, proč nemá být k legislativnímu návrhu RIA zpracována.  

Varianta 0 
Zachování stávajícího stavu by znamenalo, že by nedošlo k žádoucí úpravě některých 
institutů zákona o vojácích z povolání a nedošlo by ani ke zjednodušení postupů včetně 
řízení ve věcech služebního poměru. V dosavadní právní úpravě by zůstal nežádoucí 
prostor pro potenciální soudní spory mezi vojáky z povolání a zástupci rezortu 
Ministerstva obrany. Z těchto důvodů se jeví tato varianta jako nevhodná. 
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Varianta 1 
Vzhledem k tomu, že zákon o vojácích z povolání byl již mnohokrát novelizován, bylo by 
jistě na místě zpracování zcela nového právního předpisu. Příprava nového právního 
předpisu by však byla mnohem časově náročnější. Účinnost nově navrženého zákona by se 
tak dala očekávat v horizontu několika let, což je z hlediska navrhovaných změn zcela 
nevyhovující. Z tohoto důvodu ani tato varianta není pro řešení momentální situace 
vhodná. 
Varianta 2 
Zpracováním a předložením novely stávajícího právního předpisu do legislativního 
procesu bude zabezpečeno rychlejší odstranění stávajících problematických ustanovení 
zákona o vojácích z povolání. Rovněž navrhovaná účinnost novely zákona, která se 
navrhuje prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení, 
by měla přispět k urychlení nápravy současného stavu. Z uvedených důvodů se jeví tato 
varianta jako nejvhodnější. 
Závěr: 
Na základě vyhodnocení jednotlivých variant řešení výše uvedených problémů je zřejmé,  
že jako nejvhodnější se jeví varianta 2. 

6. Přijetí prováděcích právních předpisů  ANO   NE     

Pokud ano, uveďte okruhy problémů a témat, které by měly prováděcí právní předpisy 
obsahovat.       

 

7. Dotčené subjekty 

Návrh zákona, vzhledem k předmětu právní úpravy, se nedotýká subjektů stojících mimo 
rámec organizace Ministerstva obrany a ozbrojených sil České republiky.  

8. Konzultace  

Návrh zákona byl zpracován s využitím zkušeností Generálního štábu Armády České 
republiky, přičemž pro konkrétní řešení byla použita data zpracovávaná v informačním 
systému o platu a mzdě.  
Současně byly provedeny analýzy účinnosti dosavadní právní úpravy, kdy bylo přihlíženo  
ke zkušenostem personálních útvarů a vlastním postřehům vojáků z povolání.        

9. Dostupná data  

      

 

10. Charakteristika specifických dopadů  
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10.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty   ANO     NE     

Realizace návrhu novely zákona o vojácích z povolání nebude vyžadovat zvýšené finanční 
nároky na státní rozpočet. Finanční krytí upravovaných nebo nově navrhovaných institutů bude 
zabezpečeno v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany, a to přesunem finančních 
prostředků v rámci položkové skladby rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany. 

10.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR   ANO     NE     

Pokud ano, specifikujte. 

10.3 Dopady na podnikatelské prostředí   ANO     NE     

Pokud ano, specifikujte. 

10.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje)   ANO     NE     

Pokud ano, specifikujte. 

10.5 Sociální dopady   ANO     NE     

Pokud ano, specifikujte. 

10.6 Dopady na spotřebitele   ANO     NE     

Pokud ano, specifikujte. 

10.7 Dopady na životní prostředí   ANO     NE 

Pokud ano, specifikujte. 

10.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů   ANO    
 NE     

Pokud ano, specifikujte. 

10.9 Dopady na výkon státní statistické služby   ANO     NE     

Pokud ano, specifikujte. 

10.10 Zhodnocení korupčních rizik   ANO     NE     

Pokud ano, specifikujte. 

10.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu   ANO     NE     

Navrhovaná právní úprava nemá žádné negativní dopady na bezpečnost nebo obranu státu z 
obecného pohledu, naopak z pohledu personálního složení ozbrojených sil České republiky, 
kterou jsou tvořeny vojáky v činné službě, pro jejich zásadní část – vojáky z povolání – vytváří 
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jednoznačnou úpravu podmínek, v nichž a za nichž vojenskou službu vykonávají. 
Předvídatelnost a jednoznačnost návrhu zákona se tak stává faktorem příznivě ovlivňujícím 
výkon služby.   

 

11. Kontakty na zpracovatele 
 JUDr. Jaroslav  D a n ě k,  
 ředitel odboru řízení lidských zdrojů sekce státního tajemníka MO 
  973 201 255    
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SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu: Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších 
předpisů 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministertsvo obrany    

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 
dělené účinnosti rozveďte 

     .      

prvním dnem druhého kalendářního měsíce 
následujícího po dni jeho vyhlášení 

Implementace práva EU: Ne; (pokud zvolíte Ano): 

- uveďte termín stanovený pro implementaci: vyplňte měsíc.vyplňte rok 

- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Ano 

2. Cíl návrhu zákona  

 Cílem předkládaného návrhu zákona je především zpřesnění nejednoznačné právní úpravy u některých 
institutů s cílem jasně formulovat právo vojáka z povolání a zamezit tak potencionálním soudním sporům. 
Dále se jedná o snížení administrativní náročnosti a zjednodušení řízení ve věcech služebního poměru. 

K zajištění jednoznačné právní úpravy v rovině odměňování se navrhuje zejména zpřesnění podmínek 
nároku vojáka z povolání na služební příspěvek na bydlení, na služební plat a na náhradu jízdních výdajů 
při dojíždění do místa výkonu služby. Dále jde o upřesnění procesního způsobu určení výše stabilizačního 
příspěvku. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Vyberte Ano / Ne  

Realizace návrhu novely zákona o vojácích z povolání nebude vyžadovat zvýšené finanční nároky na státní 
rozpočet. Finanční krytí upravovaných nebo nově navrhovaných institutů bude zabezpečeno v rámci 
rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany, a to přesunem finančních prostředků v rámci položkové skladby 
rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany.  

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

Pokud ano, specifikujte. 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ne  

Pokud ano, specifikujte.  

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne  

Pokud ano, specifikujte.  
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3.5 Sociální dopady: Ne  

Pokud ano, specifikujte.  

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

Pokud ano, specifikujte. 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne  

Pokud ano, specifikujte.  

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

Pokud ano, specifikujte. 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

Pokud ano, specifikujte. 

3.10 Korupční rizika: Ne 

Pokud ano, specifikujte. 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ano 

Navrhovaná právní úprava nemá žádné negativní dopady na bezpečnost nebo obranu státu z obecného 
pohledu, naopak z pohledu personálního složení ozbrojených sil České republiky, kterou jsou tvořeny 
vojáky v činné službě, pro jejich zásadní část – vojáky z povolání – vytváří jednoznačnou úpravu 
podmínek, v nichž a za nichž vojenskou službu vykonávají. Předvídatelnost a jednoznačnost návrhu zákona 
se tak stává faktorem příznivě ovlivňujícím výkon služby.         
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	Navrhované změny zákona budou přezkoumávány průběžně Ministerstvem obrany.



