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IV. 
Odůvodnění 

 
1. OBECNÁ ČÁST 
 
1.1 Název 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a  
o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů. 

 
1.2 Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 
Návrh je předkládán z důvodu potřeby promítnutí výše minimální mzdy do služebních tarifů 
vojáků z povolání a aktualizace výčtu rizik výkonu služby pro účely nároku na zvláštní 
příplatek. Pokud by nebyla upravena výše služebních tarifů vojáků z povolání navrhovanou 
právní úpravou, byla by jejich výše od 1. ledna 2017 pod úrovní minimální mzdy. 
V konečném důsledku by byl poskytnut doplatek do minimální mzdy, ale vojákům 
v hodnostech vojín, vojín čekatel a svobodník čekatel by náležel shodný služební tarif, což by 
bylo v rozporu s podmínkami pro jeho určení v závislosti na rozdílné složitosti, odpovědnosti 
a namáhavosti požadovaného výkonu služby. 
 
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 § 68 odst. 2 a 4 a § 68c odst. 2 
zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, k jehož 
provedení je vydáváno.  
 
1.4 Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie  
Navrhovaná právní úprava neimplementuje právo EU. Návrh nařízení vlády je v souladu se 
zásadou zákazu diskriminace v odměňování za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty (mezi 
muži a ženami dle čl. 157 SFEU a směrnice 2006/54/ES, na základě věku dle směrnice 
2000/78/ES a na základě jiných diskriminačních důvodů dle směrnic 2000/78/ES a 
2000/43/ES nebo dle čl. 21 Listiny základních práv EU). Judikatura Soudního dvora EU 
uznává také tzv. princip jednoho zdroje, tedy musí být zaručen nediskriminační způsob 
odměňování všech subjektů odměňovaných z jednoho zdroje – v tomto případě ze státního 
rozpočtu (viz rozsudky C-320/00 ve věci Lawrence a C-256/01  
ve věci Allonby). Návrh nařízení vlády je tak s právem EU plně slučitelný. 
 
1.5 Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo do mezirezortního připomínkového řízení 
návrh na zvýšení minimální mzdy na hodnotu 11 000 Kč měsíčně, a to s účinností od 1. ledna 
2017. Vzhledem k tomu, že výše služebního tarifu pro některé vojenské hodnosti by byly pod 
úrovní nově stanovené minimální mzdy, navrhuje se služební tarif pro vojenskou hodnost 
vojína a navazující vojenské hodnosti v hodnostním sboru čekatelů adekvátně upravit.  
Na základě vyhodnocení způsobu regulace v oblasti zvláštních příplatků byly definovány 
další druhy služebních činností při výkonu služby vojáků z povolání, při kterých existuje 
zvýšené riziko ohrožení života nebo zdraví, popř. neuropsychické zátěže. K zabezpečení 
nároku vojáků z povolání na spravedlivou odměnu za výkon služby podle kritérií stanovených 
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zákonem o vojácích z povolání je nezbytné druhy služebních činností pro účely nároku na 
zvláštní příplatek doplnit.    

  
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, a 
dopady na životní prostředí 
Úprava služebních tarifů v důsledku změny výše minimální mzdy představuje náklady 
v prostředcích na platy vojáků z povolání ve výši 11 mil. Kč. Finanční krytí výdajů spojených 
s úpravou podmínek nároku na zvláštní příplatek ve výši 1,2 mil. Kč v prostředcích na 
služební platy vojáků z povolání (včetně souvisejícího pojistného 1,6 mil. Kč) je zabezpečeno 
v rámci návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům 
střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018 a 2019, podle kterého 
je zvýšen objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem oproti roku 
2016 o 5 %, přičemž služební tarify se zvyšují o 4 %. V souvislosti s touto změnou nebude 
Ministerstvo obrany uplatňovat u Ministerstva financí zvýšení objemu prostředků na platy pro 
vojáky z povolání.  
 
Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady na podnikatelské subjekty. Návrh nařízení 
vlády nemá negativní dopady na osoby sociálně slabé ani na osoby se zdravotním postižením. 
Dopad na rodiny vojáků je možno označit jako pozitivní, neboť se zvýší finanční rozpočet 
rodin vojáků; návrh novely je tedy bez negativních dopadů na sociální sféru. Návrh nemá 
žádné dopady na národnostní menšiny ani 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  
Princip zákazu 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. Předkládaná 
novela nařízení vlády do principu zákazu diskriminace nezasahuje. 
Vzhledem k tomu, že předkládaný návrh nařízení vlády se týká postavení fyzických osob, 
bylo provedeno hodnocení dopadů návrhu na rovnost žen a mužů. Lze konstatovat, že návrh 
nezakládá žádné rozdíly mezi vojákyněmi a vojáky v postupu při určování výše služebního 
tarifu nebo přiznání zvláštního příplatku vojáků z povolání. Návrhem nařízení vlády se 
nemění postavení žen a mužů a návrh má neutrální dopad na jejich rovnost, neboť se vztahuje 
na všechny vojáky z povolání, a to bez rozdílu pohlaví.  
 
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 
Návrh novely nařízení vlády nezakládá žádná 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, ale lze uvést, že spravedlivá a přiměřená odměna za práci je jednou z motivujících 
složek pro vojáky z povolání při výkonu vojenské služby.  
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2. Zvláštní část 

K čl. I – bodu 1 a 2 

Navrhuje se zvýšení služebního tarifu pro vojenskou hodnost vojína na úrovni minimální 
mzdy, jejíž výše se očekává k 1. lednu 2017 ve výši 11 000 Kč měsíčně. Služební tarify pro 
vojenské hodnosti svobodník čekatel až nadrotmistr čekatel jsou adekvátně navýšeny vůči 
vojenské hodnosti vojín a vojín čekatel. Navržená úprava nepředstavuje věcnou změnu, ani 
nedochází k terminologickým a legislativně-technickým úpravám.  
Vojáci z povolání ve vojenských hodnostech v hodnostním sboru čekatelů, ve kterém jsou 
zařazeni po dobu základní přípravy a přípravy ve vysokoškolských studijních oborech, se na 
samostatný výkon služby teprve připravují. Tomu odpovídají výrazně nižší služební tarify, 
než u ostatních vojenských hodností. Ministerstvo kalkuluje, že se toto opatření bude týkat 
1368 vojáků z povolání, což při průměrném zvýšení o 671,5 Kč představuje roční náklady 
v prostředcích na služební platy vojáků z povolání celkem 11 mil. Kč.  

vojenská hodnost tarify k 
1.11.2016 

tarify k 
1.1.2017 

rozdíl  
v Kč počty rozdíl za měsíc rozdíl za rok 

Vojín 10 300 11 000 700 514 359 800 4 317 600 

svobodník čekatel 10 720 11 400 680 224 152 320 1 827 840 

desátník čekatel 11 130 11 800 670 186 124 620 1 495 440 

četař čekatel 11 550 12 200 650 154 100 100 1 201 200 

rotný čekatel 11 960 12 600 640 138 88 320 1 059 840 

rotmistr čekatel 12 380 13 000 620 112 69 440 833 280 

nadrotmistr čekatel 12 800 13 400 600 40 24 000 288 000 

    

1 368 918 600 11 023 200 

 

K čl. I – bodu 3 

Navrhuje se zařadit do II. rizikové skupiny výkon činností předsunutého leteckého návodčího. 
Předsunutý letecký návodčí (podle standardizace NATO Forward Air Controller – FAC nebo 
také Joint Terminal Attack Controller – JTAC) je kvalifikovaná osoba, která z předsunutého 
stanoviště na zemi nebo ve vzduchu řídí činnost bojového letadla, které provádí blízkou 
vzdušnou podporu pozemních vojsk (dále jen „specialista“). Specialisté při navádění blízké 
vzdušné podpory zodpovídají za minimalizaci ztrát na životech civilního obyvatelstva  
a vlastních vojsk způsobených použitím letecké munice. Specialisté, kteří navádí blízkou 
vzdušnou podporu, musí být schopni plynulé radiové komunikace na dvou až třech radiových 
sítích současně v anglickém jazyce v podmínkách vedení bojové činnosti. Musí být také 
schopni velice rychle reagovat na změnu situace na bojišti tak, aby případně přerušili zteč 
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letounu na pozemní cíl. Při použití laserového navedení letadla provádějícího blízkou 
vzdušnou podporu zodpovídá specialista za bezpečnost vlastních jednotek tak, aby nedošlo 
k poškození zraku nebo jiných zranění způsobených laserovým paprskem. Při plnění úkolů 
blízké vzdušné podpory je zodpovědný za procedurální dekonflikci všech prostředků nepřímé 
palebné podpory ve vzdušném prostoru. Rozhodovací procesy v celém spektru vlivů  
a omezeném čase představují vysokou míru neuropsychické zátěže. K vysoké zátěži přispívá  
i nutnost plnit úkoly samostatně bez technologického zázemí. 
Specialisté jsou pro jedinečnou schopnost při vedení bojové činnosti považováni protivníkem 
za cíle s vysokou důležitostí. Podle druhu bojové činnosti operují v sestavě jednotky, kterou 
podporují, nebo z předsunutých stanovišť na čáře dotyku s protivníkem.  
Z hlediska rizikovosti výkonu služby u specialistů je identická s výkonem služby řídícího 
letového provozu. Proto se navrhuje jejich zařazení do II. rizikové skupiny a vnitřním 
předpisem bude výše tohoto příplatku stanovena v průměrné výši 3000 Kč. Předsunutých 
leteckých návodčích je v současné době 31, proto jsou kalkulovány vyšší výdaje 
v prostředcích na služební platy v kategorii vojáků z povolání ve výši 1,1 mil. Kč ročně (31 
vojáků x 3000 Kč x 12 měsíců).  

K čl. I – bodu 4 a 5 
Doplnění textu o systémy a složky leteckých pozemních zařízení a o meteorologická  
a světelná zabezpečovací zařízení (jejich nosných konstrukcí) je v souladu s výčtem kategorií 
letištních pozemních zařízení, která jsou uvedena ve vyhlášce č. 154/2011 Sb., o vojenské 
letecké technice.  
Personál služby radiotechnického zabezpečení letectva (letecké radionavigační služby  
a meteorologické služby) ošetřuje, reviduje a kontroluje i meteorologická zařízení a světelné 
zabezpečovací prostředky, tj. letištní světelná nadzemní návěstidla a jejich nosné konstrukce, 
jakož i letecké světelné majáky taktéž ve výškách. Vzhledem k tomu, že ve výškách nejsou 
ošetřovány, revidovány a kontrolovány jen vlastní anténní systémy výše uvedených systémů  
a složek leteckého pozemního zařízení, nýbrž i tato vlastní letecká pozemní zařízení 
(CNS/Communication Navigation, Surveillance, MET/Meteorological a Shared 
systems/světelná zabezpečovací letecká pozemní zařízení), je požadavek na úpravu podmínek 
nároku na zvláštní příplatek z hlediska rizikovosti výkonu služby plně důvodný.  
Personál radiotechnického zabezpečení, resp. letecké radionavigační služby, jakož i jakýkoliv 
jiný personál, který vykonává předmětné rizikové činnosti, spadá dle mezinárodní klasifikace 
do kategorie ATSEP personálu (Air Traffic Safety Electronic Personnel). Dle národního 
leteckého předpisu L1, Dodatku O, je servisním personálem ATM (Air Traffic Management) 
systémů a složek a jako takový je součástí zajištění technické funkčnosti jednotlivých složek 
ATM. Musí být způsobilý vykonávat své činnosti s požadovanou úrovní znalostí  
a dovedností, aby ATM bylo bezpečné, kvalitní a efektivní.  
Tyto osoby jsou určené k plnění povinností přímo souvisejících s bezpečným poskytováním 
servisních služeb systémům a zařízením ATM za účelem zajištění jejich provozu a údržby  
a jako takové jsou vystaveny zejména vysoké zátěži neuropsychické (stres/nervozita, únava, 
přesycení, úbytek dlouhodobé výkonnosti – pracují většinou samostatně; přetížení/časový 
tlak, zodpovědnost, konfliktní situace – zajištění funkčnosti leteckého pozemního zařízení při 
plném leteckém provozu; monotonie; další nespecifické faktory) a ostatním - zdraví či 
dokonce život ohrožujícím rizikům (neionizující a elektromagnetické pole, hluk, zátěž 
teplem/chladem, pracovní poloha, zraková zátěž, prach/alergeny, vibrace, psychická zátěž). 
Provádění praktického výcviku personálu je povinností organizačních celků Ministerstva 
obrany, které jsou k tomu ministerstvem zřízeny, jakož i instruktorů a inspektorů jednotlivých 
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vojenských útvarů. Je prováděn především v reálném prostředí a na konkrétních provozně 
zasazených leteckých pozemních zařízeních od úvodního výcviku až po test zkušeností  
a dovedností k samostatnému výkonu služby. Výkon služby instruktorů je tak plně shodný 
s výkonem služby při ošetřování, revidování a kontrole těchto zařízení.  
Práce ve výškách není jediným rizikovým faktorem, který je spojen s výkonem služby při 
ošetřování, revidování a kontrole leteckých pozemních radiolokačních, radionavigačních, 
radiokomunikačních nebo meteorologických zařízení zabezpečujících letecké služby. 
Všechny výše uvedené služební činnosti prováděné s cílem zabezpečit bezpečnost letového 
provozu jsou vykonávány v prostředí, ve kterém je pravděpodobnost rizika ohrožení života 
nebo zdraví velmi vysoká, což je způsobeno kombinací mnoha rizikových faktorů. 
Mezi další rizikové faktory, které svým působením v kombinaci s ostatními významně zvyšují 
pravděpodobnost rizika ohrožení života nebo zdraví, můžeme zařadit hluk, elektromagnetické 
záření, fyzickou a psychickou zátěž plynoucí ze zodpovědnosti zabezpečit bezpečnost 
letového provozu celoročně a za všech klimatických podmínek, pohyb v prostorech 
nebezpečných a zvlášť nebezpečných z hlediska vážnosti nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem, pohyb v blízkosti rotujících částí, pohyb na provozních plochách letiště v blízkosti 
provozu letecké techniky a další. Konkrétně lze uvést: 

• činnosti osob vykonávané v blízkosti rotujících anténních systémů a s tím související 
možnost smrtelného zranění; 

• činnosti osob vykonávané v naprosté blízkosti částí vysílacích zařízení emitující velice 
silné neionizační záření, elektromagnetickou energii, a tím možnost vážného zranění 
především popálení částí těla; 

• činnosti osob vykonávané v naprosté blízkosti rotujících částí velkých dieselagregátů a 
tím možnost smrtelného zranění, případně popálení; 

• činnosti osob vykonávané na elektrických zařízeních, v řadě případů převyšující napětí 
1000 V ve vnějším prostředí za nepříznivých klimatických podmínek a tím zvýšená 
možnost smrtelného úrazu elektrickým proudem; 

• značná neuropsychická zátěž v důsledku výkonu činnosti za plného, popř. omezeného 
provozu zařízení vykonávané pod časovým stresem z důvodu nutnosti okamžitého 
odstraňování závad a tím zvýšené riziko chyby, která může vést ke smrtelnému 
zranění. 

Nově doplněné činnosti se výrazně prolínají s činnostmi, které jsou nyní uvedeny pod 
písmenem e) ve třetí rizikové skupině, a proto počet vojáků z povolání, kteří po doplnění textu 
splní podmínky nároku na tento příplatek, bude minimální. Podle provedeného šetření by 
mělo jít o 5 vojáků z povolání, což při průměrné výši příplatku 2000 Kč měsíčně představuje 
roční náklady v prostředcích na služební platy ve výši 120 tis. Kč. Pokud by ale k navrhované 
úpravě nedošlo, znamenalo by to přetrvávání diskriminace v odměňování, protože tito vojáci 
konají službu za totožných podmínek jako vojáci, kterým již vznikl nárok na příplatek podle 
přílohy k nařízení vlády ve III. rizikové skupině v písmenu e) stávajícího znění.  

K čl. II 
Účinnost nařízení vlády se navrhuje k 1. lednu 2017, tedy ke stejnému dni, kdy bude zvýšena 
částka minimální mzdy.  
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