
V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:  

   

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním 

úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě 

náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí 

z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům 

a pozůstalým)  

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministrem obrany dne 31. října 2016, 

s termínem dodání stanovisek do 7. listopadu 2016. Na základě výjimky byl materiál zaslán k připomínkám pouze Ministerstvu financí, 

Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ministerstvu spravedlnosti, Ministerstvu vnitra, Úřadu vlády ČR – Odboru kompatibility a Českomoravské 

konfederaci odborových svazů. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

 

Ministerstvo 

financí  

 

Bez připomínek  

 

 

   

 

Ministerstvo 

práce a sociálních 

věcí  

 

Bez připomínek  

 

 

 

 

 

 

   

 

Ministerstvo 

spravedlnosti  

 

Bez připomínek      
 

 

 

 

   

 

Ministerstvo 

vnitra 

 

Bez připomínek 
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Úřad vlády ČR – 

Odbor 

kompatibility  

 

 

Bez připomínek 

 

 

 

 

 

   

Českomoravská 

konfederace 

odborových svazů 

Českomoravská konfederace odborových svazů požaduje, aby 

zvýšení náhrady odpovídalo růstu průměrné mzdy podle 

oficiálních statistických údajů s přihlédnutím ke zvýšení důchodů 

včetně zvýšení základní výměry, tak, že průměrný výdělek 

rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku a pro výpočet 

náhrady nákladů na výživu pozůstalých, se zvýší nejméně o 4 %. 

 

Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO. 

Zvýšení náhrad (průměrného výdělku, do kterého se 

náhrady doplácejí) se provádí o stejnou částku, o kterou 

se zvyšují náhrady u poškozených a pozůstalých, kteří 

náhrady pobírají podle zákoníku práce. Pro zvýšení v 

odlišné výši není věcný důvod. 

Podmínky, výši a způsob náhrad upravuje vláda svým 

nařízením, jaký způsob zvolí, je na jejím rozhodnutí. 

V roce 2005 vláda usnesením č. 302 uložila zpracovávat 

a předkládat vládě v dalších obdobích návrhy nařízení 

vlády tak, aby ke zvýšení náhrad docházelo ve stejné 

výši a ve stejných termínech, jako u procentní výměry 

důchodů podle zákona o důchodovém pojištění. 

   

 

 

 

V Praze dne 27. července 2017 

 

Vypracoval: Mgr. Veronika Kolihová        
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