
   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 vyhlášení zákona  

Implementace práva EU: ne 

2. Cíl návrhu zákona  

Účelem předkládaného návrhu zákona je především zpřesnění nejednoznačné právní úpravy 
u některých institutů uplatněných v zákoně o vojácích z povolání s cílem jasně a předvídatelně 
formulovat práva vojáka z povolání a zamezit tak případným možným soudním sporům.  
 
Návrhem zákona je dále snižována administrativní náročnosti a zjednodušuje se 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:  

Finanční krytí upravovaných nebo nově navrhovaných institutů bude zabezpečeno v rámci 
rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany. Realizací návrhu novely nedojde k tlaku na navyšování 
objemu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v rozpočtové kapitole 
Ministerstva obrany a návrh zákona ani do budoucna nepředstavuje dopady nad rámec 
dosavadních parametrů v platové oblasti rozpočtu kapitola 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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Z Á V Ě R E Č NÁ  Z PR Á V A  O H ODNOC E NÍ  DOPA DŮ R E G UL A C E  (R I A ) 
 
1. DŮV OD PŘ E DL OŽ E NÍ  A  C Í L E  
 
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.  

Na základě provedené analýzy dopadů výše uvedené novely, která byla provedena 
jednotlivými organizačními celky Ministerstva obrany v okruhu jejich působnosti, byly 
shromážděny podklady pro úpravu některých institutů zákona o vojácích z povolání. 

Především ze strany náčelníka Generálního štábu Armády České republiky, ředitele 
Vojenského zpravodajství a náčelníka Vojenské policie, kteří zastupují rozhodující složky 
rezortu Ministerstva obrany, a dále ředitelem odboru inspekce ministra obrany byla vznesena 
řada drobných podnětů na úpravu zákona č. 221/1999 Sb., a to v celém jeho průřezu (důvody 
propuštění, výkon služby, služební plat a ostatní peněžní náležitosti, výsluhové náležitosti 
nebo řízení ve věcech služebního poměru), kterými pojmenovali problematická ustanovení 
právního předpisu, která omezují služební orgán při efektivním využívání doby služby vojáka, 
představují zbytečnou administrativní zátěž, popř. představují neúčelnou regulaci právním 
předpisem. Většina problémů je dlouhodobého charakteru (podmínky výkonu a doby služby, 
náhrada jízdních výdajů při cestách z místa bydliště do místa výkonu služby, náhrada 
zvýšených životních nákladů, výsluhové náležitosti, řízení ve věcech služebního poměru; viz 
dále konkrétněji ve zhodnocení stávající právní úpravy). V některých oblastech byly shledány 
možné problémy do budoucna. Na základě vyhodnocení podstaty četných dotazů, žádostí 
a odvolání vůči personálním rozkazům ve věci určení služebního platu bylo konstatováno, 
že jsou nejednoznačně definovány nároky vojáků z povolání na některé složky služebního 
platu. 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.  

Nastavené rozhodující zásady a principy v podmínkách výkonu a doby služby, nároku 
na služební plat a jiná peněžitá plnění, úpravy ve výsluhových náležitostech realizovaných 
zákonem č. 332/2014 Sb., kterým se ve významném rozsahu novelizoval zákon 
č. 221/1999 Sb. s účinností od 1. července 2015, byly vyhodnoceny jako správné, žádoucí 
a opodstatněné. Nicméně především konfrontací zákonných ustanovení s konkrétními 
podmínkami výkonu služby, s podmínkami vytvořenými k efektivnímu plnění služebních 
úkolů ve vztahu k lidským zdrojům však byla pojmenována problematická místa v efektivním 
využití doby služby vojáka, ve zbytečné administrativní zátěži, popř. místa, která představují 
neúčelnou regulaci.  

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

Z uvedených skutečností je zřejmé, že identifikované problematické dopady provedené 
regulace a zajištění stabilizace praxe nelze zajistit jiným způsobem, než provedením 
odpovídající právní úpravy, tedy odpovídající novelizací zákona o vojácích z povolání.  

 
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. Konkrétně jde o následující: 

a) U pěti služebních míst vojáků z povolání je zákonem nastaven systém odvolání  
ze služebního zařazení. V případě, že po odvolání ze služebního místa není možné 
daného vojáka zařadit na jiné vhodné služební místo, neexistuje právní úprava, která 
by stanovila jaké personální opatření vůči takovému vojákovi použít. Jediným 
možným řešením je propuštění ze služebního poměru, což však beze změny zákona 
č. 221/1999 Sb. není možné, protože takový důvod propuštění není zákonem vymezen. 
Tato úprava nepředstavuje finanční dopady, její implementace je jednoduchá, 
rozhodnutí bude konat oprávněný služební orgán podle procesního postupu 
založeného již stávající právní úpravou.  

b) Za důležitý zájem služby se pro účely doby a výkonu služby považuje zabezpečení 
plnění nenadálých nebo mimořádných úkolů a výkon služby v nepřetržitém režimu 
výkonu služby při ostraze vojenských objektů, dozorčí službě a zabezpečení leteckého 
provozu. Na základě příslušných ustanovení zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených 
silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, mohou být vojáci z povolání 
použiti i pro střežení nevojenských objektů. Tak tomu bylo při střežení areálu 
muničních skladů ve Vrběticích nebo Květné, popř. tomu může být při povolání 
vojáků z povolání k plnění úkolů Policie České republiky. Takto vymezený pojem 
důležitého zájmu služby nežádoucím způsobem limituje služební orgán při organizaci 
výkonu služby vojáků ve vztahu k zabezpečení splnění stanoveného úkolu. Úpravu lze 
provést pouze změnou zákona, a to bez finančních dopadů.  

c) Zákonem č. 221/1999 Sb. je stanoven maximální rozsah služby nad základní týdenní 
dobu služby, a to max. 460 hodin v kalendářním roce. Pokud je ale za takovou službu 
vojákovi uděleno náhradní volno, tak jeho udělením se fakticky přesunuje doba služby 
a v konečném důsledku nedochází k překročení základní týdenní doby služby. Pokud 
se takto kompenzovaná služba nad základní týdenní dobu služby nebude zahrnovat do 
uvedeného nepřekročitelného limitu, vytvoří se služebnímu orgánu prostor pro plnění 
neočekávaných a neplánovaných služebních úkolů bez omezení práv vojáka. Jde 
o přesun doby služby bez finančních dopadů, který ale beze změny zákona není 
přípustný. 

d) Dlouhodobé využití vojáků z povolání při plnění úkolů ozbrojených sil (např. střežení 
objektů ve Vrběticích a Květné) ukázalo některá slabá místa při aplikaci institutu 
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volna za nepřetržité vojenské nasazení. Problémy se vyskytly při určování rozsahu 
odpočinku. Opakované využívání stejných vojáků z povolání vyvolává potřebu jejich 
většího odpočinku, který zabezpečí jejich regeneraci sil k dalšímu nasazení. Řešením 
je zvýšení doby volna v odůvodněných případech, což však beze změny právní úpravy 
nejde. Ani toto opatření nemá přímé finanční dopady.  

e) V době přípravy poslední novely zákona, kdy přídavek na bydlení přesahoval částku 
10 000 Kč měsíčně, bylo ze strany odborné veřejnosti kritizováno, že tento přídavek 
pobírají v plné výši i vojáci, kteří sdílejí společnou domácnost. Z toho vznikl 
požadavek omezit nárok na tuto dávku v případech, kdy více vojáků z povolání (bez 
ohledu na příbuzenský vztah) užívalo jednu bytovou jednotku. Nyní ale průměrná 
výše služebního příspěvku na bydlení dosahuje výše 3 312 Kč měsíčně (jde o hrubý 
příjem) a výrazně se tak zvýšil vlastní podíl vojáka na zabezpečení bytových potřeb. 
Krácení tohoto příspěvku tak nevede k hospodárnějšímu chování vojáků, ale naopak 
je pobízí k ukončení dosavadního sdílení pronájmu bytů v místě výkonu služby. 
S ohledem na současný rozsah poskytovaného příspěvku a množství případů, kdy 
ke krácení dochází (1368), se může tento postup jevit jako nepřímá diskriminace 
vojáků, kteří jsou manžely nebo druhy vojáka z povolání. Současně i ze strany 
služebních orgánů vzrostla administrativa spojená se sledováním, zda voják z povolání 
užívá dům nebo byt s jinými vojáky. Naplnění požadovaného stavu snížení 
administrativní zátěže a vytvoření stejných podmínek nároku na služební příspěvek 
na bydlení lze pouze změnou právní úpravy.  

f) V ustanovení § 68d a 68e zákona č. 221/1999 Sb. jsou nejednoznačně definovány 
podmínky nároku na zvláštní příplatek a příplatek za zvýšenou odpovědnost. Ty jsou 
metodicky ze strany ministerstva usměrněny, ale, s ohledem na právní jistotu 
služebních orgánů při rozhodování ve věcech určení výše služebního platu a vojáků 
z povolání při nároku na spravedlivou odměnu za výkon služby, je žádoucí podmínky 
nároku zpřesnit. Toto opatření nepředstavuje finanční dopady, lze jej však učinit pouze 
změnou právního předpisu.  

g) S ohledem na současnou bezpečnostní situaci může dojít k tomu, že voják bude zajat 
i v situaci, kdy není vyslán k výkonu služby v operačním nasazení mimo území České 
republiky. Z tohoto důvodu se navrhuje úprava ustanovení, která sjednocuje nároky 
vojáka, který se ocitne v reálně obdobné nepříznivé situaci, a to v rozsahu stanovení 
jeho nároků. Toto opatření představuje zvýšené nároky na plnění z prostředků státního 
rozpočtu, ale až v okamžiku, kdy k zajetí vojáka skutečně dojde. Pro zabezpečení 
služebního platu v případě zajetí Ministerstvo obrany nevyčleňuje prostředky na platy 
samostatně, fakticky je z hlediska objemu prostředků na služební platy jedno, zda 
voják službu koná nebo je zajat.   

h) Nejasné vymezení pojmu obec výkonu služby ve vztahu ke služebnímu příspěvku na 
bydlení je rovněž řešeno metodicky ze strany ministerstva, ale, s ohledem na právní 
jistotu služebních orgánů při rozhodování ve věcech určení výše služebního příspěvku 
na bydlení, je žádoucí podmínky nároku zpřesnit. Toto opatření nepředstavuje finanční 
dopady. 

i) Někteří vojáci z povolání uvádějí místo svého bydliště i v zahraničí. Ve vztahu 
k dosažitelnosti vojáka v době, ve které nemá rozvrženu základní týdenní dobu služby 
a k účelnosti poskytování náhrad při cestách ze zahraničí, není opodstatněná náhrada 
jízdních výdajů při cestách mimo území České republiky. Dále byl systém 
poskytování náhrady jízdních výdajů shledán neskutečně administrativně náročným. 
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3/4 vojáků dojíždí k výkonu služby denně nebo týdně a každý z nich měsíčně 
předkládá vyúčtování, které musí zaměstnanec pověřený finanční kontrolou ověřit. 
Proto se navrhuje poskytovat náhrady jízdních výdajů při zachování jejich rozsahu 
v paušální výši. Současně je nezbytné reagovat na právní úpravu občanského 
zákoníku, která připouští v případě jedné fyzické osoby více bydlišť.  

j) Neefektivní poskytování náhrady zvýšených životních nákladů při určení pravidelného 
místa výkonu služby v zahraničí ve vazbě na nový systém odměňování vojáků 
z povolání, resp. nemožnost ministerstva regulovat výši služebního platu nebo 
procentního základu pro určení této náhrady je zbytečné a těžko akceptovatelné. 
Založením možnosti služebního orgánu stanovit procentní základ pro určení náhrady 
zvýšených životních nákladů diferencovaně podle vojenské hodnosti, resp. výše 
služebního tarifu, zabezpečí zachování výše náhrady vojákům v nejnižších hodnostech 
a zároveň adekvátní úpravu výše této náhrady u vojáků ve vyšších praporčických 
a důstojnických hodnostech a v hodnostním sboru generálů. Ministerstvo obrany 
kalkuluje úsporu 12,95 mil. Kč ročně.  

k) Od 1. července 2015 se pro výši výsluhového příspěvku a odbytného hodnotí zvýšeně 
pouze doba výkonu služby ve služebním zařazení uvedeném v zákoně o vojácích 
z povolání. V průběhu zařazení na služební místo s takovou činností však voják musí 
vykonávat i jiné činnosti na základě nařízení služebního orgánu, nebo mu zákon dává 
právo k nekonání služby v určitých situacích (voják nekoná službu z důvodu čerpání 
volna náležejícího v souvislosti s výkonem předmětné rizikové služby, řádné a zvláštní 
dovolené, preventivní a mimořádné rehabilitace, náhradního volna za službu konanou 
nad základní týdenní dobu služby a volna z důvodu nepřetržitého vojenského výcviku 
nebo nepřetržitého vojenského nasazení). Nepovažovat tuto dobu za dobu výkonu 
takové zvláštní služby je nespravedlivé. V tomto smyslu je navrhováno doplnit 
ustanovení zákona, které takové doby započte pro zvýšený zápočet. 
 

1.4. Identifikace dotčených subjektů 
Návrh zákona se dotýká služebních orgánů oprávněných rozhodovat ve věcech služebního 
poměru na straně jedné a vojáků z povolání na straně druhé. Služebnímu orgánu se především 
vytvářejí podmínky v efektivním a účelném využití doby služby vojáka a zpřesňují 
se podmínky nároku na některé instituty jak hmotného plnění, tak i nehmotného ve vztahu 
k regulaci výkonu služby. Současně se snižuje administrativní zátěž, což povede  
k  efektivnějšímu využívání doby služby vojáků z povolání nebo pracovní doby civilních 
zaměstnanců, kteří tyto činnosti zabezpečují.  

Návrhem zákona rovněž získají vojáci z povolání, protože jasnou definicí podmínek výkonu 
služby a nároku na peněžitá plnění se posílí jejich právní jistota. Změny v nároku na služební 
příspěvek na bydlení vytvoří rovné podmínky v odměňování a představují hmotný prospěch 
1368 vojáků z povolání. V oblasti náhrady zvýšených životních nákladů se návrh dotkne 139 
vojáků z povolání, kterým se tato náhrada sníží. Tato změna však nebude přestavovat jejich 
existenční problémy a i nadále bude plně pokrývat jejich zvýšené výdaje v souvislosti 
s určením pravidelného místa výkonu služby v zahraničí. Naopak 69 vojákům z povolání 
se náhrada zvýší.  

Návrh zákona, vzhledem k předmětu jím prováděné právní úpravy, se nedotýká subjektů 
stojících mimo rámec organizace Ministerstva obrany a ozbrojených sil České republiky.  
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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 
výdajů při dojíždění do místa výkonu služby. Dále jde o upřesnění procesního způsobu určení 
výše stabilizačního příspěvku. 
 

1.6. Zhodnocení rizika 
Z vlastní činnosti ministerstva byla identifikována a vyhodnocena problematická ustanovení 
zákona č. 221/1999 Sb. a navržena novelizace některých jeho ustanovení. Tyto návrhy 
nepředstavují zásadní změny v podmínkách výkonu služby, vzniku, průběhu a zániku 
služebního poměru či nároku na peněžitá plnění. Proto je zřejmé, že v případě nerealizování 
navrhovaných změn příslušných ustanovení zákona č. 221/1999 Sb. nedojde k ohrožení plnění 
základních úkolů ozbrojených sil definovaných zákonem č. 219/1999 Sb.  

Přesto však navrhované změny představují zvýšení právní jistoty ve věci aplikace některých 
institutů v době a výkonu služby a v nárocích na některé složky služebního platu jak 
pro služební orgány, tak i pro vojáky z povolání, a dále snížení administrativní zátěže 
a eliminaci potenciálních soudních sporů. Proto, jak je uvedeno dále ve vyhodnocení variant, 
Ministerstvo obrany nedoporučuje nulovou variantu. Případné spory jak ve věci aplikace 
institutů výkonu a doby služby, tak ve věci nároku na dobu odpočinku, a především peněžní 
náležitosti (nemusí jít jen o soudní spory, ale třeba jen o odvolání proti vydanému 
rozhodnutí), jsou nežádoucí. Jednak představují neefektivní činnosti na straně služebního 
orgánu v podobě byrokratické a administrativní zátěže, ale také vytvářejí pochybnosti vojáků 
z povolání o správnosti rozhodnutí nadřízených a demotivují je k výkonu služby.   

 
2. NÁ V R H  V A R I A NT  Ř E ŠE NÍ   
 
Popis variant: 
Varianta 0 

Ponechání současného stavu. 
Ve vztahu k popisu stávajícího stavu v části 1.3, tato varianta představuje přetrvávající 
nežádoucí omezení služebního orgánu při plnění služebních úkolů a při rozhodování  
ve věcech služebního poměru (výkon služby, služba nad základní týdenní dobu služby, 
propuštění ze služebního poměru, rozhodování ve věci nároku na zvláštní příplatek, příplatek 
za zvýšenou odpovědnost, služební příspěvek na bydlení, stabilizační příspěvek), přetrvávající 
nedostatečný odpočinek při dlouhodobém nasazení vojáků, přetrvávající absenci nároku 
na služební plat při zajetí mimo zahraniční operaci a neefektivní nakládání s prostředky 
na náhradu zvýšených životních nákladů.  
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Úprava podmínek nároku na služební příspěvek na bydlení si vyžádá 30 mil. Kč v ostatních 
běžných mandatorních výdajích (1368 vojáků z povolání x 1 826 Kč x 12 měsíců), nulová 
varianta představuje jejich úsporu, avšak za přetrvávání nežádoucího rozdílného přístupu 
k vojákům se zachováním vysoké míry administrativy. Tyto výdaje by však byly z části 
kompenzovány úsporou ve výši 12,95 mil. Kč na náhradě zvýšených životních nákladů.  

 

Ve vztahu k omezení nároku na náhradu jízdních výdajů z místa bydliště v zahraničí byla 
zvažována nezbytnost takové regulace právním předpisem. Cílem těchto náhrad je snížit 
náklady vojáka na dojíždění do místa výkonu služby, pokud koná službu mimo obec, ve které 
bydlí. Dojezdová vzdálenost je limitující pro služební orgán v případě neočekávaného, 
nenadálého plnění služebního úkolu mimo dobu rozvržení základní týdenní doby služby. Je-li 
místo výkonu služby v zahraničí ve velké vzdálenosti od hranic České republiky, je povolání 
takového vojáka k mimořádnému výkonu služby téměř nemožné nebo z hlediska času 
nezbytného na přepravu do místa výkonu služby ve vztahu k okamžitému zahájení výkonu 
služby ke splnění neočekávaného a urgentního úkolu neúčelné. Vzhledem k tomu, že někteří 
vojáci z povolání jsou manželé a jeden z nich může být vyslán ke službě do zahraničí, není 
v zájmu ministerstva poskytovat z veřejných prostředků každý týden náhradu jízdních výdajů 
za cesty třeba do Bruselu při cestě podle § 77 zákona č. 221/1999 Sb. Proto bylo přistoupeno 
k tomu, že stanovením náhrady jízdních výdajů jen po území České republiky je regulována 
vzdálenost místa bydliště a obce výkonu služby a současně je zamezeno případnému 
spekulativnímu určení bydliště v zahraničí. Prozatím jsou zaznamenány tři případy, kdy mají 
vojáci místo bydliště v zahraničí, jde o Vídeň a příhraniční obce na Slovensku. Tímto 
opatřením dojde k úspoře veřejných prostředků, ale naprosto zanedbatelného významu.  

 

Dále byla zvažována nezbytnost regulace v případě více bydlišť současně. S ohledem na účel 
poskytování náhrad ale bylo vyhodnoceno, že není v zájmu ministerstva poskytovat výdaje 
z veřejných prostředků na přepravu vojáka do více míst, které si voják určil jako bydliště. 
Bylo vycházeno z předpokladu, že voják má bydliště zpravidla v místě, kde má rodinu. 
Je shledáno ve vztahu k výkonu služby jako neúčelné poskytovat náhrady jízdních výdajů při 
cestách do místa druhého bydliště zpravidla na víkendy. Proto je nulová varianta sice možná, 
ale ve vztahu k efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti takových výdajů nedostačující.  

 
Varianta 1 
Zpracování zcela nového právního předpisu. 
Tato varianta je z hlediska přehlednosti a systematičnosti právní úpravy vzniku, změny, 
zániku a obsahu služebních poměrů vojáků z povolání nepochybně koncepčnější než varianta 
předložení novely stávajícího právního předpisu (zákona o vojácích z povolání). Přitom obě 
varianty jsou schopné zajistit dosažení zamýšleného cíle, tedy odstranit identifikované 
problémy praxe s dosavadním stavem provedené regulace.  
Z hlediska časového však užití této varianty vytvoří nežádoucí prodlevu v odstranění  
problematických omezení služebního orgánu při plnění služebních úkolů a při rozhodování 
ve věcech služebního poměru.  
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Varianta 2 
Zpracování novely stávajícího právního předpisu. 
Výhoda této varianty spočívá v naplnění stanoveného cíle co nejrychlejším způsobem.  
 

Vyhodnocení: 
Varianta 0 
Zachování stávajícího stavu by znamenalo, že nedojde k žádoucí úpravě některých institutů 
zákona o vojácích z povolání, ani ke zjednodušení postupů včetně řízení ve věcech služebního 
poměru. V dosavadní právní úpravě tak zůstane nežádoucí prostor pro případné možné  
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. 
 
 
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. V Y H ODNOC E NÍ  NÁ K L A DŮ A  PŘ Í NOSŮ 

 

3. 1 I dentifikace nákladů a př ínosů  

Navrhovaná úprava podmínek nároku na služební příspěvek na bydlení představuje zvýšení 
výdajů státního rozpočtu ve výši do 30 mil. Kč ročně. Podle údajů z provozního informačního 
systému ministerstva jde o 1368 vojáků z povolání, kterým je krácen služební příspěvek 
na bydlení, a to v průměru o 1 826 Kč měsíčně (1368 vojáků x 1 826 Kč x 12 měsíců).  

Úprava podmínek nároku na náhradu zvýšených životních nákladů představuje úsporu 
rozpočtových prostředků ve výši 12,95 mil. Kč ročně.  
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3.2 Náklady  

K tomu viz část 3.1 

 

3.3 Př ínosy  

Jak je již uvedeno v části 3.1, navrhovaná úprava podmínek nároku na náhradu zvýšených 
životních nákladů představuje úsporu rozpočtových prostředků ve výši 12,95 mil. Kč ročně,  
a to na základě dále uvedeného rozkladu:  

 
Vojenské 
hodnosti Počet vojáků 

z povolání 
Diferencovaný 

základ 

Průměrná výše NZŽN v EUR měsíčně Roční dopady v Kč   
po úpravě  stávající rozdíl 

rotmistr 1 22,86% 2 397 2 635 237 76 931 

nadrotmistr 21 22,67% 3 259 3 552 293 1 993 297 

praporčík 22 21,84% 3 249 3 412 162 1 165 701 

nadpraporčík 10 21,36% 3 369 3 460 91 298 530 

štábní praporčík 1 18,02% 4 113 3 563 -550 -178 109 

nadporučík 2 21,84% 4 288 4 502 214 138 922 

kapitán 13 21,24% 3 782 3 862 80 337 017 

major 36 19,56% 4 439 4 174 -265 -3 068 037 

podplukovník 76 19,48% 5 555 5 203 -353 -9 580 170 

plukovník 21 19,40% 5 929 5 530 -399 -2 618 101 

brigádní generál 3 18,83% 7 118 6 444 -674 -655 325 

generálmajor 1 18,29% 9 178 8 070 -1 108 -358 843 

generálporučík 1 17,21% 9 004 7 450 -1 554 -503 536 

Celkový součet 208 20,27% 4 759 4 579 -180 -12 951 722 

Tabulka nezahrnuje vojáky z povolání služebně zařazené ve Vojenském zpravodajství 
a služební místo předsedy vojenského výboru NATO, u kterých je o výši procentního základu 
rozhodnuto přímo ministrem obrany.  
 

3. 4 V yhodnocení nákladů a př ínosů   

Realizace návrhu novely zákona o vojácích z povolání bude provedena v rámci návrhu 
rozpočtu na rok 2017 se střednědobým výhledem na léta 2018-2019.  
 
V souvislosti s výše uvedenými vícenáklady ve výši 17,1 mil. Kč nebude Ministerstvo obrany 
požadovat po Ministerstvu financí zvýšení rozpočtu pro kapitolu 307 Ministerstvo obrany, ale 
zvýšené finanční nároky budou kryty z úspor v oblasti ostatních běžných výdajů uvnitř 
Ministerstva obrany.  
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Úprava podmínek nároku na jiná plnění představuje zpřesnění podmínek stávajících nároků, 
proto s sebou nenesou finanční dopady.  
 

4. ST A NOV E NÍ  POŘ A DÍ  V A R I A NT  A  V Ý B Ě R  NE J V H ODNĚ J ŠÍ H O Ř E ŠE NÍ     

Předkladatel návrhu zákona zvážil veškeré skutečnosti, které vyhodnocoval a k nimž přihlížel 
v rámci posuzování jednotlivých variant. Přitom vycházel především ze skutečných potřeb 
praxe a zájmu na vytvoření řádných, jednoznačných a předvídatelných podmínek výkonu 
služby vojáků z povolání a potřebě zajistit nerušený výkon jednotlivých činností v rámci 
souvisejících se služebním poměrem vojáka z povolání. Tento základní přístup k výběru 
optimální varianty řešení pro dosažení stanoveného legislativního cíle zjevně vylučuje užití 
varianty nulové, která představuje neměnné zachování právního stavu. 
Ke konečnému posouzení variant pro konkrétní přípravu normativního řešení, jímž má být 
dosaženo sledovaného cíle podle části 1.5, bylo nutné posoudit, jakou formu legislativní 
úpravy je vzhledem k potřebám praxe zvolit. Obě zbývající varianty, tedy varianta 1 
a varianta 2 jsou varianty legislativní cesty, z nichž varianta 1 představuje přípravu zcela 
nového zákona o vojácích z povolání. Využití uvedené varianty je nepochybně řešením 
systémovým, komplexním a koncepčním, nese v sobě však riziko doby průběhu jednotlivých 
činností v rámci legislativního procesu.  V úvahu je pro tento případ nutno vzít skutečnost, 
že příprava nového zákona by především představovala provedení kompletní analýzy 
účinnosti dosavadní právní úpravy a vyhodnocení věcných a právní dopadů všech 
předpokládaných normativních řešení v rámci úpravy vzniku, změn, průběhu a zániku 
služebního poměru vojáka z povolání.  Dále by bylo nutné připravit rozsáhlý normativní text 
(a s ním související Legislativními pravidly vlády stanovené dokumenty) a projít s ním celým 
legislativním procesem, přičemž je zřejmé, že otevření celé materie by vyvolalo celou řadu 
požadavků a námětů, jejichž posouzení a případné zapracování by přestavovalo v různých 
fázích řízení značnou časovou náročnost.  
Přitom však je nutné, aby cíle stanovené podle části 1.5 bylo dosaženo v době co možná 
nejkratší. Těmto požadavkům, tedy dosažení sledovaného cíle a zajištění co nejkratší doby 
pro nápravu znění příslušných ustanovení zákona o vojácích z povolání v rámci tohoto cíle, 
odpovídá pouze varianta 2. Předkladatel se proto vzhledem k takto stanoveným prioritám 
rozhodl pro využití varianty č. 2.                         
 

5. I M PL E M E NT A C E  DOPOR UČ E NÉ  V A R I A NT Y  A  V Y NUC OV Á NÍ  

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.  
 
Jde-li o změny v podmínkách doby a výkonu služby, nároku na složky služebního platu, 
nároků spojených se zajetím, změny ve výsluhových náležitostech či v řízení ve věcech 
služebního poměru, tak tyto nepředstavují specifické požadavky na jejich implementaci. 
Vojáci z povolání budou pouze ze strany služebních orgánů a nadřízených informováni 
o změnách ustanovení zákona č. 221/1999 Sb. V případě úpravy podmínek nároku na služební 
příspěvek na bydlení a náhrady jízdních výdajů podle § 77 zákona č. 221/1999 Sb., bude 
nezbytné podání žádostí ze strany vojáků z povolání a jejich posouzení služebními orgány. 
K zabezpečení těchto činností je tak doba mezi platností zákona a jeho účinností dostatečná. 
V případě náhrady zvýšených životních nákladů je určení procentního základu pro stanovení 
výše náhrady zvýšených životních nákladů jednostranným úkonem ze strany zaměstnavatele – 
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Ministerstva obrany, s jeho vynucováním nebude spojeno časové prodlení. Ministerstvo 
obrany má ze své činnosti všechny informace k dispozici, proto je doba mezi platností 
a účinností zákona dostatečná k realizaci i tohoto opatření.  
 
6. PŘ E Z K UM  ÚČ I NNOST I  R E G UL A C E  

Navrhované změny zákona budou přezkoumávány průběžně Ministerstvem obrany. Vlastní 
činností ministerstva budou vyhodnocovány žádosti, stížnosti a opravné prostředky vůči 
vydaným personálním rozkazům a rozhodnutím. Současně interním šetřením bude sledováno 
a vyhodnocováno, zda stanovené cíle novely zákona budou dosaženy. Na pravidelných 
metodických zaměstnáních s odbornými orgány, především v oblasti personální a finanční, 
budou monitorovány jejich reakce a postřehy v implementaci navržených úprav. Audit 
ze strany externí organizace se nepředpokládá.  
 
6. K ONZUL T A C E  A  Z DR OJ E  DA T  

Návrh zákona byl zpracován s využitím zkušeností z Generálního štábu Armády České 
republiky, Vojenského zpravodajství, Vojenské policie a odboru inspekce ministra obrany. 
Pro konkrétní řešení byla použita data zpracovávaná v provozním informačním systému 
o službě a personálu.  
Současně byly provedeny analýzy účinnosti dosavadní právní úpravy, kdy bylo přihlíženo  
ke zkušenostem personálních útvarů a vlastním postřehům vojáků z povolání.        
 
7.  K ONT A K T  NA  Z PR A C OV A T E L E   R I A  

Závěrečnou zprávu zpracovali a kontaktními osobami pro případné připomínky a dotazy jsou:  

• JUDr. Jaroslav Daněk, 973 201 255 a  
• Mgr. Martin Svátek, 973 214 609.  
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PŘEHLED DOPADŮ NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU  
1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu právního předpisu 

Název navrhovaného legislaticvního úkolu  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění 
pozdějších předpisů 

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 

Poměrně rozsáhlá novela zákona o vojácích z povolání, provedená zákonem 
č. 332/2014 Sb., která nabyla účinnosti dnem 1. července 2015, zásadním způsobem 
změnila podmínky výkonu služby a stanovila nový způsob odměňování vojáků z povolání.  
Především ze strany náčelníka Generálního štábu Armády České republiky, ředitele 
Vojenského zpravodajství a náčelníka Vojenské policie, kteří zastupují rozhodující složky 
Ministerstva obrany, a dále odborem inspekce ministra obrany byla vznesena řada 
drobných podnětů na úpravu zákona č. 221/1999 Sb., a to v celém jeho průřezu (důvody 
propuštění, výkon služby, služební plat a ostatní peněžní náležitosti, výsluhové náležitosti 
či řízení ve věcech služebního poměru), kterými pojmenovali problematická ustanovení 

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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uvedené novelizace, která omezují služební orgán při činnost směřujících k efektivnímu 
využití doby služby vojáka, představují zbytečnou administrativní zátěž, popř. vykazují 
znaky neúčelné regulace provedené právním předpisem. Většina problémů 
je dlouhodobého charakteru (podmínky výkonu a doby služby, náhrada jízdních výdajů 
při cestách z místa bydliště do místa výkonu služby, náhrada zvýšených životních nákladů 
výsluhové náležitosti, řízení ve věcech služebního poměru; viz dále konkrétněji 
ve zhodnocení stávající právní úpravy). V některých oblastech byly shledány možné 
problémy do budoucna. Na základě vyhodnocení podstaty četných dotazů, žádostí 
a odvolání vůči personálním rozkazům ve věci určení služebního platu bylo vyhodnoceno, 
že jsou nejednoznačně definovány nároky vojáků z povolání na některé složky platu. 
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.  
Nastavené rozhodující zásady a principy v podmínkách výkonu a doby služby, nároku 
na služební plat a jiná peněžitá plnění, úpravy ve výsluhových náležitostech realizovaných 
zákonem 221/1999 Sb., ve znění č. 332/2014 Sb. (tedy s účinností od 1. července 2015) byly 
vyhodnoceny jako správné, žádoucí a opodstatněné. Nicméně především konfrontací 
zákonných ustanovení s konkrétními podmínkami výkonu služby nebo s podmínkami 
vytvořenými k efektivnímu plnění služebních úkolů ve vztahu k účelnému využívání 
lidských zdrojů však byla identifikována problematická místa v efektivním využití doby 
služby vojáka, ve zbytečné administrativní zátěži, popř. místa, která představují pro praxi 
neúčelnou regulaci.  
Proto je nezbytné v zákoně upřesnit podmínky nároku na některé složky služebního platu, 
na služební příspěvek na bydlení a na náhradu jízdních výdajů. Navrhovanou úpravou  
se proto sleduje posílení právní jistoty vojáků z povolání a vytvoření jednoznačných, 
zákonem stanovených intencí pro rozhodování služebních orgánů o nárocích účastníků 
řízení.  
Vzhledem k uvedeným skutečnostem je zřejmé, že idetifikované problémy nelze řešit 
jiným způsobem, než předložením návrhu zákona, kterým se mění příslušná ustanovení 
zákona o vojácích z povolání.  

3. Cíl návrhu právního předpisu  

Účelem předkládaného návrhu zákona je především zpřesnění nejednoznačné právní 
úpravy u některých institutů s cílem jasně formulovat právo vojáka z povolání a zamezit 
tak případným možným 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 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.  
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Popis variant: 
Varianta 0 
Ponechání současného stavu, a tedy zachování pro praxi problematického a zatěžujícího 
stavu.  
 
Varianta 1 
Zpracování zcela nového právního předpisu, tedy provedení kompletní nové úpravy  
vzniku, změny, zániku a obsahu služebních poměrů vojáků z povolání. 
 
Varianta 2 
Zpracování novely stávajícího právního předpisu, tedy provedení úpravy směřující 
k odstranění identifikované nepřesné, neúčelné nebo jinak praxi nevyhovující úpravy.  

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 
Ponechání současného stavu. 
Ve vztahu k popisu stávajícího stavu v části 1.3 závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 
regulace tato varianta představuje přetrvávající nežádoucí omezení služebního orgánu 
při plnění služebních úkolů a při rozhodování ve věcech služebního poměru (výkon 
služby, služba nad základní týdenní dobu služby, propuštění ze služebního poměru, 
rozhodování ve věci nároku na zvláštní příplatek, příplatek za zvýšenou odpovědnost, 
služební příspěvek na bydlení, stabilizační příspěvek), přetrvávající nedostatečný 
odpočinek při dlouhodobém nasazení vojáků, přetrvávající absenci nároku na služební 
plat při zajetí mimo zahraniční operaci a neefektivní nakládání s prostředky na náhradu 
zvýšených životních nákladů.  
Úprava podmínek na nárok na služební příspěvek na bydlení si vyžádá 30 mil. Kč 
v ostatních běžných mandatorních výdajích (1368 vojáků z povolání x 1826 Kč x 12 
měsíců), nulová varianta představuje jejich úsporu, avšak za přetrvávání nežádoucího 
rozdílného přístupu k vojákům se zachováním vysoké míry administrativy. Tyto výdaje 
by však byly z části kompenzovány úsporou ve výši 12,95 mil. Kč na náhradě zvýšených 
životních nákladů.  
Ve vztahu k omezení nároku na náhradu jízdních výdajů z místa bydliště v zahraničí byla 
zvažována nezbytnost takové regulace právním předpisem. Cílem těchto náhrad je snížit 
náklady vojáka na dojíždění do místa výkonu služby, pokud koná službu mimo obec, 
ve které bydlí. Dojezdová vzdálenost je limitující pro služební orgán v případě 
neočekávaného, nenadálého plnění služebního úkolu mimo dobu rozvržení základní 
týdenní doby služby. Je-li místo výkonu služby v zahraničí ve velké vzdálenosti od hranic 
České republiky, je povolání takového vojáka k mimořádnému výkonu služby téměř 
nemožné nebo z hlediska času nezbytného na přepravu do místa výkonu služby ve vztahu 
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k okamžitému zahájení výkonu služby ke splnění neočekávaného a urgentního úkolu 
neúčelné. Vzhledem k tomu, že někteří vojáci z povolání jsou manželé a jeden z nich může 
být vyslán ke službě do zahraničí, není v zájmu Ministerstva obrany poskytovat 
z veřejných prostředků každý týden náhradu jízdních výdajů při cestě podle § 77 zákona 
č. 221/1999 Sb. Proto je nově navrhována úprava, která nárok na úhradu jízdních výdajů 
spojuje pouze s územím České republiky; současně je přistoupeno k regulaci vzdálenosti 
místa bydliště a obce výkonu služby, společně se zamezením případného spekulativního 
určení bydliště v zahraničí. Ministerstvo obrany přitom vychází ze skutečnosti, že 
v současné době jsou zaznamenány pouze tři případy, kdy mají vojáci místo bydliště 
v zahraničí (jde o Vídeň a příhraniční obce na Slovensku). Navrhovanou úpravou dojde 
k úspoře veřejných prostředků, ale naprosto zanedbatelného významu.  
Dále byla zvažována nezbytnost regulace v případě existnce více bydlišť současně. 
S ohledem na účel poskytování náhrad ale bylo vyhodnoceno, že není v zájmu 
Ministerstva obrany  poskytovat výdaje z veřejných prostředků na přepravu vojáka 
do více míst, které si voják určil jako bydliště. Pro úpravu proto bylo vycházeno 
z předpokladu, že má voják bydliště zpravidla v místě, kde má rodinu. Ve vztahu 
k výkonu služby bylo pak vyhodnoceno jako neúčelné poskytovat náhrady jízdních výdajů 
při cestách do místa druhého bydliště zpravidla na víkendy. Proto je nulová varianta sice 
možná, ale ve vztahu k efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti takových výdajů 
nedostačující.  
Varianta 1 
Zpracování zcela nového právního předpisu. 
Tato varianta je z hlediska přehlednosti jistě systematičtější než varianta novely 
stávajícího právního předpisu a je ze své povahy plně vyhovující k dosažení zamýšleného 
cíle. Z hlediska časového však vytvoří nežádoucí prodlevu v odstranění nežádoucího 
omezení služebního orgánu při plnění služebních úkolů a při rozhodování ve věcech 
služebního poměru.  
Varianta 2 
Zpracování novely stávajícího právního předpisu. 
Výhoda této varianty spočívá v naplnění stanoveného cíle co nejrychlejším způsobem.  
 
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 
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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.  
 
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 se dotýká služebních orgánů oprávněných rozhodovat ve věcech služebního 
poměru na straně jedné a vojáků z povolání na straně druhé. Služebnímu orgánu 
se především vytvářejí podmínky v efektivním a účelném využití doby služby vojáka 
a zpřesňují se podmínky nároku na některé instituty jak hmotného plnění, tak 
i nehmotného ve vztahu k regulaci výkonu služby. Současně se snižuje administrativní 
zátěž, což povede k efektivnímu využití doby služby vojáků z povolání nebo pracovní doby 
civilních zaměstnanců, kteří tyto činnosti zabezpečují.  
Pozitivní dopad navrhované úpravy lze očekávat na vojáky z povolání, protože jasnou 
definicí podmínek výkonu služby a nároku na peněžitá plnění se posílí jejich právní 
jistota. Změny v nároku na služební příspěvek na bydlení vytvoří rovné podmínky 
v odměňování a představuje hmotný prospěch 1368 vojáků z povolání. V oblasti náhrady 
zvýšených životních nákladů se návrh dotkne 139 vojáků z povolání, kterým se tato 
náhrada sníží. Tato změna však nebude přestavovat jejich existenční problémy a i nadále 
bude plně pokrývat jejich zvýšené výdaje v souvislosti s určením pravidelného místa 
výkonu služby v zahraničí. 69 vojákům z povolání se náhrada zvýší.  
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, ředitele Vojenského zpravodajství, náčelníka Vojenské policie a odboru 
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inspekce ministra obrany. Pro konkrétní řešení byla použita data zpracovávaná 
v provozním informačním systému o službě a personálu.  
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  

10.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty   ANO     NE     

Realizace návrhu novely zákona o vojácích z povolání bude provedena v rámci návrhu rozpočtu 
na rok 2017 se střednědobým výhledem na léta 2018-2019. V souvislosti s níže uvedenými 
vícenáklady ve výši 17,1 mil. Kč nebude Ministerstvo obrany požadovat po Ministerstvu financí 
zvýšení rozpočtu pro kapitolu 307 Ministerstvo obrany, ale zvýšené finanční nároky budou kryty 
z úspor v oblasti běžných výdajů uvnitř Ministerstva obrany.  
   Finanční krytí upravovaných nebo nově navrhovaných institutů bude zabezpečeno v rámci 
rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany. Realizací návrhu novely nedojde k tlaku na 
navyšování objemu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v kapitole a návrh 
zákona ani do budoucna nepředstavuje dopady nad rámec dosavadních parametrů v platové 
oblasti rozpočtu kapitola 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 12,95 mil. Kč 
ročně. 

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     
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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, 
které jsou tvořeny vojáky v činné službě, a 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.   

 

11. Kontakty na zpracovatele 

 JUDr. Jaroslav  D a n ě k, Mgr. Martin S v á t e k 
 sekce státního tajemníka MO 
  973 201 255, 973 214 609    
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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 případným možným 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 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: Ano  

Realizace návrhu novely zákona o vojácích z povolání bude provedena v rámci návrhu rozpočtu na rok 
2017 se střednědobým výhledem na léta 2018-2019. V souvislosti s níže uvedenými vícenáklady ve výši 
17,1 mil. Kč nebude Ministerstvo obrany požadovat po Ministerstvu financí zvýšení rozpočtu pro kapitolu 
307 Ministerstvo obrany, ale zvýšené finanční nároky budou kryty z úspor v oblasti běžných výdajů uvnitř 
Ministerstva obrany.  

   Finanční krytí upravovaných nebo nově navrhovaných institutů bude zabezpečeno v rámci rozpočtové 
kapitoly Ministerstva obrany. Realizací návrhu novely nedojde k tlaku na navyšování objemu prostředků 
na platy a ostatní platby za provedenou práci v kapitole a návrh zákona ani do budoucna nepředstavuje 
dopady nad rámec dosavadních parametrů v platové oblasti rozpočtu kapitola 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 12,95 mil. Kč ročně.  

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 
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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.  

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, které jsou tvořeny vojáky 
v činné službě, a 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. Vlastní činností ministerstva budou vyhodnocovány žádosti, stížnosti a opravné prostředky vůči vydaným personálním rozkazům a rozhodnutím. Současně interním šetřením bude sledo...



