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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
 
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 

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra obrany čj. 1663/2016-1322 
dne 13. října 2016 s termínem dodání stanovisek do 4. listopadu 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Rezort Připomínky Vypořádání 

Úřad vlády ČR 
místopředseda 
vlády pro 
vědu, výzkum 
a inovace 

Doporučující 
připomínka 

 

V souvislosti se změnou 
služebních tarifů 
upozorňujeme na nevyhovující 
stav skladby rozpočtu 
ministerstva obrany. 
V posledních letech sice 
dochází k postupnému 
navyšování rozpočtu na 
obranu, jeho složení však 
překračuje maximální 50% 
podíl výdajů na mzdové 
prostředky a nedosahuje 
minimální úrovně 20% podílu 
výdajů na investiční a 
programové financování. 
Navrhovaná změna 
služebních tarifů (se kterou 
plně souhlasíme) bohužel 
tento negativní trend 
rozpočtové skladby dále 
prohlubuje. S ohledem 

Neakceptováno – vysvětleno. 
Souhlasíme s tím, že současný podíl kapitálových výdajů na celkovém rozpočtu kapitoly MO 
není optimální, ale dlouhodobý nepříznivý podíl kapitálových výdajů je způsobený 
rozpočtovými změnami, jimž musela kapitola MO čelit v souvislosti se světovou 
ekonomickou krizí. Úsporná opatření vlády ČR byla realizovaná mimo jiné také na úkor 
výdajů kapitoly MO, kdy rozpočet kapitoly v roce 2014 činil 42 mld. Kč, což činilo 75% 
rozpočtu 2009 (bez započtení inflace). 
Z důvodu nestabilního a nepředvídatelného zdrojového rámce postupně docházelo ke 
snižování investičních výdajů v jednotlivých letech, a to hluboko pod všeobecně uznávanou 
optimální úroveň 20%. 
V případě, že bude zachován zdrojový rámec pro Ministerstvo obrany, který je nyní ve fázi 
schvalování návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu na roky 2017-2019, k optimální 
struktuře výdajových kategorií směřuje rezort již v roce 2018, tzn. mandatorní výdaje 50%, 
investiční výdaje 20% a ostatní běžné výdaje 30%. 
Zpracovaný návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2017 za kapitolu 307 – 
Ministerstvo obrany, který byl předložen ke schválení do PS PČR navíc uvádí, že u 
základních nositelů schopností rezortu obrany bylo dosaženo optimálního poměru 
jednotlivých výdajových kategorií již v roce 2017. 
V rámci výdajového bloku „Zajištění obrany ČR silami AČR“, kde jsou prakticky realizované 
veškeré výdaje týkající se Armády České republiky, tvoří pro rok 2017 podíl kapitálových 
výdajů na rozpočtu výdajového bloku 21,47%. Rovněž kapitálové výdaje u výdajového bloku 
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na mezinárodní bezpečnostní 
situaci a stav vyzbrojení 
Armády ČR by zvyšování 
výdajů pouze v rovině 
mzdových prostředků bylo 
nezodpovědné. 

„Zajištění strategického zpravodajství“ činí v roce 2017 30,7%. 
S ohledem na pozitivní trend vývoje rozpočtu postupně došlo k přerozdělení podílů 
jednotlivých výdajových kategorií rozpočtu ve prospěch rozvoje schopností souvisejících 
s modernizací AČR a zhoršující se bezpečnostní situací. 
V roce 2015 došlo poprvé od roku 2009 k pozitivnímu obratu vývoje rozpočtu Ministerstva 
obrany (viz obr. 1). Začaly být připravovány náročnější a z hlediska financování 
dlouhodobější investice a pro rok 2017 se již očekává financování investic na úrovni 15,9% 
(viz obr. 2). 
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Obr. 1: Vývoj podílu státního rozpočtu kapitoly MO ČR  
na HDP a SR 

Celkové výdaje kapitoly MO ČR Podíl rozpočtu výdajů kapitoly MO na SR 
Podíl rozpočtu výdajů kapitoly MO na HDP 
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MPSV 

Doporučující 
připomínky 

 

K úvodní větě  
Před slova „68c odst. 2 zákona 
č. 221/1999 Sb.“ vložit zkratku 
„§“.   
S ohledem na úvodní větu, která 
obsahuje slova „a nařízení 
vlády č. …/2016 Sb.“, je na 
místě v důvodové zprávě 
přiblížit legislativní stav prací 
na předmětném nařízení vlády 

Akceptováno – upraveno a doplněno odůvodnění. 

 

 

Předmětné nařízení vlády již bylo schváleno, dne 26. 10. 2016 uveřejněno ve Sbírce zákonů 
pod č. 346/2016 Sb. Text úvodní věty upraven, odůvodnění v tomto smyslu bylo doplněno. 
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Obr. 2: Vývoj podílu výdajových kategorií kapitoly MO na celkovém 
rozpočtu v letech 2008 - 2019 

ostatní běžné výdaje programové financování mandatorní výdaje důchody a OSD 
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a předmět jeho úpravy. 

K bodu 1 
Část textu novelizačního bodu, 
spočívajícího ve slovech „V § 
1 odstavci 1“, je třeba nahradit 
slovy „V § 2 odst. 1“. 
Novelizační bod evidentně 
směřuje k § 2 odst. 1 (změna 
výše služebního tarifu 
u vojenské hodnosti vojín, 
v návaznosti na § 68 odst. 2 
zákona o vojácích z povolání). 
Ustanovení § 1 konkrétní výši 
služebních tarifů neupravuje.  

 

 

Akceptováno – upraveno. 

 

MPO 

Doporučující 
připomínka 

 

 

K novelizačnímu bodu 1 – 
doporučujeme návětí tohoto 
bodu uvést v souladu s čl. 57 
odst. 4 písm. o) Legislativních 
pravidel vlády takto: „V § 1 
odst. 1 se číslo „10 300“ 
nahrazuje číslem „11 000“.“. 

Akceptováno částečně – vysvětleno. 
Novelizační bod byl upraven v souladu s připomínkou MPSV – slovo „odstavci 1“ bylo 
zkráceno na „odst. 1“. Zdvojené uvozovky a tečky nejsou v souladu s ustanovením LPV, na 
které připomínkové místo odkazuje.  

MŽP 

Doporučující 
připomínka 

Doporučujeme opravit číselné 
označení paragrafu, v němž má 
být navrhovaná změna 
provedena. Předložené znění 
novelizuje § 1, v němž však 
výše služebních tarifů 
stanovena není, podle smyslu 
předkládaného návrhu i části 
materiálu obsahující platné 

Akceptováno – viz připomínka MPSV. 
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znění s vyznačením 
navrhovaných změn se tato 
změna týká § 2 odst. 1. 

MF 

Zásadní 
připomínky 

Zásadní připomínky: 
1. Nesouhlasíme s navýšením 
služebních tarifů pro 
vojenskou hodnost vojín a 
vojenské hodnosti v 
hodnostním sboru čekatelů 
v souvislosti s navýšením 
minimální mzdy k 1. lednu 
2017 na částku 11 000 Kč 
měsíčně, a to z důvodu 
nekoncepčnosti v rámci širšího 
pohledu na celý systém 
odměňování zaměstnanců, 
kteří slouží či pracují pro stát. 
Řada tarifních stupnic 
obsažených v nařízení vlády  
č. 564/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (rovněž ve 
stavu po novelizaci s účinností 
od 1.11.2016), ve své struktuře 
obsahuje platové tarify 
nacházející se pod úrovní 
minimální mzdy. Pokud by 
obdobná logika přístupu 
k úpravě struktury tarifních 
stupnic, jakou zamýšlí 
implementovat předkladatel, 
byla aplikována do nařízení 
vlády č. 564/2006 Sb., 

Neakceptováno – vysvětleno.  
Po vysvětlení problematiky MF od zásadních připomínek ustoupilo. 
Ministerstvo obrany předložilo návrh na zvýšení služebních tarifů pro vojenskou hodnost 
vojín a pro hodnosti v hodnostním sboru čekatelů, a to z důvodu zvýšení minimální mzdy od 
1. ledna 2017. Služební tarify pro hodnost vojína, vojína čekatele a svobodníka čekatele by od 
1. ledna 2017 tak byly pod hranicí minimální mzdy. Vzhledem k tomu, že vojákům v těchto 
vojenských hodnostech nevzniká výkonem služby nárok na žádnou jinou složku služebního 
platu, lze tedy s jistotou konstatovat, že v případě upuštění od zvýšení služebních tarifů 
navrhovaným opatřením jim bude náležet doplatek do minimální mzdy. Vojákům v 
hodnostním sboru čekatelů opravdu nenáleží jiná složka služebního platu, než je služební 
tarif. Pouze hrstka z nich splňuje po omezenou dobu podmínky nároku na zvláštní příplatek, 
ale to jsou jen jednotlivci. Teoreticky mohou splnit podmínky na příplatek za služební 
pohotovost, pokud by se výrazně zhoršila bezpečnostní situace a bylo by nezbytné jim nařídit 
služební pohotovost v rozsahu deseti a více dnů v kalendářním měsíci. Taková situace ale 
ještě nenastala.  

Podle kalkulace uvedené v odůvodnění pro navrhované zvýšení služebních tarifů by se 
v případě doplatku do minimální mzdy nic nezměnilo v případě vojenské hodnosti vojín (4,3 
mil. Kč) a doplatek pro vojenskou hodnost svobodník čekatel by se snížil na částku 0,7 mil. 
Kč. Tak jako tak by ministerstvo muselo vynaložit 5 mil. Kč v prostředcích na služební platy 
vojáků z povolání na doplatek do minimální mzdy. Takto řešit situaci zvýšení minimální 
mzdy možné je, ale z hlediska zákonem stanovených podmínek nároku na služební tarif je to 
však těžko akceptovatelné. 

Služební tarif podle § 6 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších 
předpisů, náleží podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti požadovaného výkonu služby. 
Pokud by vojákům ve vojenských hodnostech vojín a svobodník čekatel náležela shodná výše 
služebního tarifu, je to v rozporu s uvedeným ustanovením zákona o vojácích z povolání. Na 
tuto skutečnost upozornilo Ministerstvo obrany dne 15. září 2016 v připomínkovém řízení 
k novele nařízení vlády č. 567/2006 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí deklarovalo 
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bezpochyby by šlo o další 
nárůst v nárokové složce platu 
zaměstnanců bez ohledu na 
stávající výši složky 
nenárokové a zároveň by byly 
vyvolány značné rozpočtové 
dopady nad rámec 
dosavadních parametrů 
v platové oblasti návrhu 
státního rozpočtu.   

Dále uvádíme, že přiznaný 
tarif s postupem času služby 
nepředstavuje jedinou složku 
platu vojína či čekatele, tudíž 
po přiznání osobního příplatku 
se plat pravděpodobně navýší 
nad úroveň minimální mzdy. 
S ohledem na výše uvedené 
požadujeme služební tarify 
vojáků a čekatelů ponechat na 
stávající úrovni a případný 
rozdíl je potřeba krýt 
doplatkem do minimální mzdy.  

2. Ze stávajícího znění 
relevantních částí materiálu 
hodnotících předpokládaný 
hospodářský a finanční dopad 
navrhované právní úpravy na 
státní rozpočet nevyplývá 
neutrální rozpočtový dopad 
v platové oblasti rozpočtu 

v odůvodnění dopady do rozpočtové sféry cca ve výši 256 mil. Kč při variantě minimální 
mzdy ve výši 11 000 Kč. Ministerstvo financí požadovalo, aby dopady v souvislosti se 
zvýšením minimální mzdy byly v oblasti platů financovány v rámci stávajících parametrů 
v platové oblasti státního rozpočtu – tuto podmínku Ministerstvo obrany splnilo. Kalkulované 
výdaje v prostředcích na služební platy jsou zabezpečeny 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 platy pro 
vojáky z povolání. 
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kapitoly Ministerstvo obrany, 
resp. pouze finanční krytí 
výdajů spojených s úpravou 
podmínek nároku na zvláštní 
příplatek ve výši 1,2 mil. Kč je 
navrženo zabezpečit v rámci 
dosavadních parametrů 
v platové oblasti rozpočtu 
kapitoly Ministerstvo obrany. 
Protože ministerstvo financí 
nesouhlasí s navýšením 
služebních tarifů (viz 
předchozí zásadní 
připomínka), není návrh na 
úpravu požadován, ale 
sdělujeme, že s dalším 
navýšením platové oblasti 
rozpočtu kapitoly Ministerstvo 
obrany nesouhlasíme. 

 

V Praze dne 28. července 2017 

Vypracovala: Mgr. Ludmila Lopatová    
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