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IV. 

Odůvodnění 

 

1. OBECNÁ ČÁST 

 

1.1 Název 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu 

speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské 

policie a výše stabilizačního příspěvku. 

 

1.2 Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Návrh na změnu nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a 

činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního 

příspěvku je předkládán z důvodu aktualizace tohoto seznamu s ohledem na vývoj počtů 

personálu v některých odbornostech a činnostech. 

 

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 § 70b odst. 6 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  

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  

Občanům, kteří byli na základě své žádosti povoláni do služebního poměru vojáka z povolání, 

je vedle základního a odborného výcviku poskytován speciální výcvik, ve kterém voják 

získává speciální znalosti a dovednosti potřebné pro výkon služby ve svém služebním 

zařazení. Takto získané speciální znalosti a dovednosti získává bez vlastního finančního 

přispění, přičemž se jeho pracovní hodnota zvyšuje a umožňuje mu lepší uplatnění na trhu 

práce. To vyvolává fluktuační jevy a zájem na ukončení služebního poměru. Prostředky, které 

byly na speciální výcvik vynaloženy, se tak míjejí účinkem a je nutno je vynaložit znovu na 

výcvik jiného vojáka. Proto je nutné posílit zájem vojáků na setrvání ve služebním poměru. 

K vyrovnání konkurenčního prostředí je zákonem založen institut stabilizačního příspěvku, 

přičemž vojákům z povolání, kteří konají službu ve speciální odbornosti, která je nezbytná pro 

plnění úkolů ozbrojených sil, Vojenské policie nebo Vojenského zpravodajství, lze základní 

částku stabilizačního příspěvku výrazně zvýšit. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAEPJ6YZN)



 

2 
 

Stabilizační příspěvek ve zvýšené částce má přispět u konkrétních služebních míst ke zvýšení 

motivace vojáka z povolání k setrvání ve služebním poměru, resp. k setrvání v konkrétní 

odbornosti. Ministerstvo provedlo vyhodnocení personálního obsazení a motivace vojáků ke 

službě v odbornostech a v nich ve specifických činnostech. Porovnáním rizika ohrožení 

některých klíčových schopností ozbrojených sil z důvodu nedostatku vojenského personálu  

s rozpočtovými možnostmi Ministerstva obrany byl zpracován tento návrh na doplnění 

seznamu speciálních odborností a činností v případě tří činností a zvýšení částky 

stabilizačního příspěvku pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty.    

  

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 
 

Návrh na zařazení třech nových speciálních činností a zvýšení stabilizačního příspěvku pro 

lékaře, zubní lékaře a farmaceuty představuje roční rozpočtové dopady v běžných výdajích ve 

výši 8,7 mil. Kč (včetně souvisejícího pojistného celkem 11,7 mil. Kč). Tyto prostředky má 

Ministerstvo obrany zabezpečené v návrhu státního rozpočtu na rok 2017 a ve střednědobých 

výhledech na léta 2018-2019. V příspěvkových organizacích je zařazeno celkem 71 vojáků 

z povolání v odbornosti lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta, proto navržené opatření 

představuje dále náklady těchto organizací ve výši 2,45 mil. Kč (včetně souvisejícího 

pojistného celkem 3,28 mil. Kč). I tyto prostředky má Ministerstvo obrany zabezpečené 

v návrhu státního rozpočtu na rok 2017 a ve střednědobých výhledech na léta 2018-2019. 

V důsledku této změny nebude Ministerstvo obrany uplatňovat u Ministerstva financí zvýšení 

objemu prostředků na mandatorní výdaje 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 zařazování do odborností nebo  

v udělování stabilizačního příspěvku vojákům 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.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAEPJ6YZN)



 

3 
 

 

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 spravedlivé a přiměřené odměňování s přihlédnutím k náročnosti 

výkonu činnosti konkrétní specializace je jednou z motivujících složek pro stabilizaci 

ozbrojených sil.  

 

2. Zvláštní část 

K čl. I – bodu 1  

V případě nároku na stabilizační příspěvek z důvodu činnosti prováděné zdravotnickým 

nelékařským pracovníkem se specializovanou způsobilostí, který vykonává činnost podle 

zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 

nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním 

zdravotní péče, ve znění pozdějších předpisů, je stanovena podmínka vysokoškolského 

vzdělání alespoň v bakalářském studijním programu. To v praxi znamená, že při dosažení 

vysokoškolského vzdělání v jakémkoli oboru se zakládá nárok na stabilizační příspěvek ve 

zvýšené částce, což ale je proti zamýšlenému cíli stabilizovat klíčový nelékařský personál, 

který dosáhl odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotního povolání, která je 

definována v § 5 až 42 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. 

Uvedeným zákonem jsou definovány kvalifikační předpoklady pro odbornou způsobilost  

k výkonu nelékařských zdravotnických povolání. Ministerstvo obrany má zájem finančně 

podporovat jen ten zdravotnický nelékařský personál, který dosáhl ve své odbornosti 

minimálně vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu, které je přímo 

využitelné k výkonu konkrétního povolání. Vysokoškolské vzdělání v jiném oboru sice 

rozšiřuje všeobecný rozhled zdravotnického personálu, ale nenaplňuje zamýšlený cíl motivace 

tohoto personálu stabilizačním příspěvkem ve zvýšené částce ve vztahu k dosažení vzdělání 

v oboru specializace.  Proto se navrhuje zpřesnění požadovaného vzdělání v souladu 

s uvedeným zákonem pro tuto kategorii vojáků z povolání.  

 

K čl. I – bodu 2  

Jedná se o legislativně technickou úpravu vyvolanou třetím novelizačním bodem. 

 

K čl. I – bodu 3  

1) činnosti pozemního vojenského leteckého personálu podle § 4 odst. 2 písm. a) 

vyhlášky č. 279/1999 Sb. – řídící letového provozu  

Řídící letového provozu jsou z hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti druhu služby 

zařazení do vojenské hodnosti poručík nebo nadporučík. Na serveru idnes.cz v sekci 

ekonomika byl publikován dne 20. března 2008 článek, ve kterém je uvedeno, že „Řízení 

letového provozu se jako jediný státní podnik dostalo mezi nejlépe platící firmy v České 

republice. Ale ani více než stotisícové platy však nemusí stačit na to, aby firma neměla nouzi o 

zaměstnance“. Ministerstvo obrany eviduje u řídících letového provozu – vojáků z povolání 

průměrné platy ve výši 35 962 Kč, což je třetina platu „civilních“ řídících letového provozu. 

To představuje vážný problém a ministerstvo se potýká s problémem personálního obsazení 

těchto míst. Pokud už získá nějakého zájemce s vysokoškolským vzděláním, ne každý ale tuto 

náročnou práci zvládne a může se řídícím stát. Výcvik vojáka, který může samostatně řídit 

letecký provoz ve vzdušném prostoru, vyžaduje minimálně dvouletou přípravu. Přitom bez 
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řídících letového provozu je provoz letiště nemožný. Dlouhodobě ministerstvo eviduje 

naplněnost služebních míst řídících letového provozu (poručík) a starší řídící letového 

provozu (nadporučík) jen z cca 74,5 %. S ohledem na tyto skutečnosti se navrhuje  

v zájmu zatraktivnění služby v této odbornosti a ke stabilizaci již služebně zařazených vojáků 

z povolání poskytování stabilizačního příspěvku ve zvýšené částce 10 000 Kč měsíčně. 

Vzhledem k tomu, že řídících letového provozu je nyní 43, jsou kalkulovány vícenáklady na 

stabilizačním příspěvku ve výši 1,55 mil. Kč ročně (43 vojáci x 3000 Kč x 12 měsíců). 

2) činnosti předsunutého leteckého návodčího nebo činnosti návodčího společných 

paleb 

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 JTAC“). Jde o 

novou schopnost ozbrojených sil, která však má vysoký přínos v efektivitě vedení bojové 

činnosti při maximálním snížení ztrát na životech civilního obyvatelstva a vlastních 

(koaličních) jednotek.  

Specialisté JTAC jsou nezbytní pro plnění úkolů ozbrojených sil, neboť zabezpečují 

jedinečnou schopnost poskytování blízké vzdušné podpory pozemním jednotkám. Požadavky 

při výběru kandidáta na pozici specialisty JTAC jsou aktivní znalost anglického jazyka na 

úrovni SLP 3 podle normy STANAG, osvědčení o bezpečnostní způsobilosti na stupeň tajné, 

speciální zdravotní způsobilost pro řízení letů a minimálně dvouletá praxe v jednotkách 

Armády České republiky. Výcvik jedince, který splnil všechny podmínky při výběru, trvá 

přibližně dva roky. Teprve poté je specialista JTAC oprávněn samostatně navádět blízkou 

vzdušnou podporu. Pro udržení kvalifikace musí každoročně splnit alespoň předepsané 

minimální počty navedení a absolvovat přezkoušení pro obhájení kvalifikace. Specialista 

JTAC musí splňovat požadavky kladené na operátora radiových stanic podle zákona  

č. 127/2005 Sb. Při výcviku je kromě odborné stránky zaměřené na provádění blízké vzdušné 

podpory důraz kladen na taktickou přípravu a jeho schopnost být nasazen s jakoukoli pozemní 

jednotkou včetně výsadkových, kterou má efektivně podporovat, což klade zvýšené nároky na 

výcvik. Výcvik blízké vzdušné podpory vždy probíhá v anglickém jazyce podle aliančních 

standardů z důvodu zajištění jejich interoperability v mezinárodních operacích. Samostatnou 

kapitolou výcviku specialisty JTAC je obsluha vybavení a technických prostředků. Jedná se  

o sofistikované softwarově řízené prostředky vyžadující znalosti v oboru výpočetní techniky, 

fyziky, optiky a v oblasti šíření radiových vln. Některé prostředky jsou zdrojem nebezpečného 

neionizujícího záření (LASER, IR).  

Náklady na prvotní výcvik a udržení kvalifikace JTAC se pohybují řádově v desítkách 

milionů korun na jednotlivce, neboť zahrnují cenu za letové hodiny a leteckou munici 

používanou pro výcvik. Výcvik specialisty JTAC je úzce provázán s výcvikem pilotů při 

poskytování blízké vzdušné podpory, což jsou neoddělitelné oblasti v rámci integrace 

vzdušných sil do manévru pozemních jednotek při vedení bojové činnosti. Při výkonu funkce 

specialista JTAC obsluhuje technické prostředky za desítky milionů korun, které při 

nesprávném použití mohou způsobit vážné zdravotní následky.  

S tím souvisí i stanovení podmínky platné kvalifikace, resp. způsobilosti k samostatnému 

výkonu těchto činností. Činnosti návodčího provádí i voják z povolání po dobu přípravy, 

cílem je ale stabilizovat jen vojáky, kteří získali kvalifikaci a kteří si udržují její platnost. 

Pouze voják z povolání s platnou kvalifikací je plně nasaditelný bez omezení v rámci potřeb 

ministerstva, a to i v zahraničních operacích v sestavě aliančních partnerů. 
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Vzhledem k náročnosti, délce a ceně výcviku specialisty JTAC je nežádoucí, aby čerstvě 

vycvičení vojáci v této odbornosti ji opustili. Proto se navrhuje těmto specialistům poskytovat 

stabilizační příspěvek ve zvýšené částce 10 000 Kč. V současné době ministerstvo eviduje 31 

vojáků z povolání – specialistů JTAC. Proto jsou kalkulovány roční zvýšené náklady na 

stabilizační příspěvek ve výši 1,1 mil. Kč (31 vojáků x 12 měsíců x 3000 Kč).  

Návodčí společných paleb (Joint Fires Observer, dále jen „specialista JFO“) je připravený 

(vycvičený), certifikovaný a kvalifikovaný dělostřelecký návodčí. Jeho primárním úkolem je 

zprostředkovat poskytnutí informace o cíli při realizaci blízké vzdušné podpory v situacích, 

kdy předsunutý letecký návodčí nemůže pozorovat cíl. I v tomto případě jde o novou 

schopnost ozbrojených sil, která však má vysoký přínos v efektivitě vedení bojové činnosti při 

maximálním snížení ztrát na životech civilního obyvatelstva a vlastních (koaličních) jednotek. 

Voják se specializací JFO je řadovým členem družstva dělostřeleckého průzkumu v hodnosti 

četaře. Požadované schopnosti na toto služební místo jsou jazyková připravenost s cílovou 

dovedností 332+2 (podle normy STANAG 6001), znalost pracovních postupů při navádění 

palby pozemního a námořního dělostřelectva, včetně podílení se na navádění blízké vzdušné 

podpory v úzké součinnosti s předsunutým leteckým návodčím. Příprava takového specialisty 

je časově a finančně náročná a možnost získání obdobného specialisty z civilu je nereálná, 

jelikož daná problematika se necvičí (neučí) v žádném mimorezortním školicím nebo 

vzdělávacím středisku. 

Vstupním parametrem je dostatečná jazyková připravenost. Služební místa se stanovenou 

vojenskou hodností četaře nejsou podmíněna maturitní zkouškou, tudíž voják z povolání 

nebývá zpravidla jazykově připraven. Pokud bude systémově připravován formou 

intenzivního jazykového kurzu se získáním jedné ze tří úrovní ročně, plyne z toho, že doba 

jeho jazykové přípravy zpravidla bude trvat minimálně 3 roky. Navazující odborná příprava 

vojáka je realizována formou zahraničního odborného kurzu na základně amerického letectva 

v Ramsteinu, Německo. Hodnota takového kurzu je 5 000 USD za osobu. 

K udržení požadované schopnosti je nutné, aby specialista JFO prováděl periodickou 

kvalifikaci každých 6 měsíců, tzn., aby provedl několikanásobné ostré navedení dělostřelecké 

palby a prostředků blízké vzdušné podpory. Podílení se na navedení prostředků blízké 

vzdušné podpory je prováděno v součinnosti s předsunutými leteckými návodčími a 

vzdušnými silami. Finanční náročnost výcviku se pohybuje v řádech stovek tisíc Kč za lety 

vzdušných prostředků, které jsou realizovány ve prospěch výcviku specialistů JFO. 

Z výše uvedeného plyne složitost, časová a finanční náročnost na připravenost specialisty JFO 

a je zřejmá nežádoucí fluktuace vycvičeného personálu s uvedenou schopností.  Finančním 

zvýhodněním se sleduje vytvoření podmínek k žádoucímu náboru vhodného personálu a 

udržení stávajícího na služebních místech návodčích společných paleb. Proto se navrhuje 

těmto vojákům poskytovat stabilizační příspěvek ve zvýšené částce 10 000 Kč. S tím souvisí i 

stanovení podmínky platné kvalifikace, resp. způsobilosti k samostatnému výkonu těchto 

činností. Činnosti návodčího provádí i voják z povolání po dobu přípravy, cílem je ale 

stabilizovat jen vojáky, kteří získali kvalifikaci a kteří si udržují její platnost. Pouze voják 

z povolání s platnou kvalifikací je plně nasaditelný bez omezení v rámci potřeb ministerstva, a 

to i v zahraničních operacích v sestavě aliančních partnerů. 

Vzhledem k tomu, že specialistů JFO je 30, kalkulujeme roční vícenáklady na stabilizační 

příspěvek ve výši 1,08 mil. Kč (30 VZP x 3000 Kč x 12 měsíců).  

K čl. I – bodu 5  

Jedná se o legislativně technickou úpravu související s novelizačním bodem 6.  
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K čl. I – bodu 6 
Striktní svázání platu s vojenskou hodností a nezbytnost zachování posloupnosti vojenských 

hodností v průběhu vojenské kariéry nutně vede k nepoměru ohodnocení určitých služebních 

činností po část služební kariéry vojáka. Typickými příklady jsou činnosti lékařů. U lékařů je 

v obecném systému odměňování použita zvláštní stupnice a vysoké platové třídy je dosaženo 

ihned po atestačním řízení, tedy po několika letech v praxi. Na této platové úrovni pak lékař 

setrvává. Vojenský lékař však ve stejném období musí projít nejméně 3 vojenskými 

hodnostmi – platovými třídami, které při odpovídající délce jejich služby prioritně neodrážejí 

odpovědnost jejich činnosti. Jako motivace proti odchodu vojenských lékařů slouží právě 

stabilizační příspěvek, který je dnes poskytován ve zvýšené částce 14 000 Kč.  

Vláda vyhlásila úmysl valorizovat platy lékařů, kteří jsou odměňováni podle nařízení vlády  

č. 564/2006 Sb. o 10 %, zatímco pro vojáky z povolání se počítá s nárůstem o 4 %. Vzhledem 

k tomu, že Ministerstvo obrany má vytvořenu jedinou „platovou tabulku“ pro vojáky bez 

ohledu na to, zda jsou lékařskými pracovníky či nikoli, navrhuje se šestiprocentní rozdíl mezi 

valorizacemi zahrnout do stabilizačního příspěvku. V rozpočtové části Ministerstva obrany je 

rozdíl mezi valorizovanými tarify o 10 % a o 4 % u vojáků z povolání - lékařů, zubních lékařů 

a farmaceutů v průměrné výši 2 870 Kč měsíčně. O tuto částku se navrhuje zvýšit stabilizační 

příspěvek v těchto odbornostech. Vzhledem k tomu, že v rozpočtové části Ministerstva 

obrany je služebně zařazeno celkem 143 lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, kalkulujeme 

vícenáklady na stabilizační příspěvek ve výši 4,99 mil. Kč (145 vojáků x 2 870 Kč x 12 

měsíců). V příspěvkových organizacích je zařazeno celkem 71 vojáků z povolání v odbornosti 

lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta, proto navržené opatření představuje dále náklady 

těchto organizací ve výši 2,45 mil. Kč (71 vojáků x 2 870 Kč x 12 měsíců).  

K čl. I – bodu 7 

Jedná se o legislativně technickou úpravu v souvislosti s novelizačním bodem 6. 

 

K čl. II 

Účinnost nařízení vlády se navrhuje od 1. ledna 2017.  
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