
                                                                                                                                                                                                 VII. 

 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

 

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 

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra obrany čj. 1664/2016-1322 

dne 13. října 2016 s termínem dodání stanovisek do 4. listopadu 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Rezort Připomínky Vypořádání 

MMR 

Doporučující 

připomínka 

 

 

V čl. I bodech 5 a 7 návrhu doporučujeme slovo „odstavci“ 

nahradit textem „odst.“. 
Akceptováno. 

Body 5 a 7 návrhu nařízení vlády byly upraveny 

v souladu s čl. 56 odst. 4 a čl. 57 odst. 4 Legislativních 

pravidel vlády (dále jen „LPV“).  

MPO 

Doporučující 

připomínky 

 

1. K novelizačnímu bodu 1 – doporučujeme uvést návětí 

tohoto bodu např. v tomto znění: „V § 2 se na konci textu 

písmene c) doplňují slova „určeného tímto zákonem“.“. 

Vzhledem k čl. 58 odst. 9 Legislativních pravidel vlády 

(dále jen „LVP“) není třeba na konci doplňovaného textu 

„určeného tímto zákonem“ uvádět čárku (Obrat „na 

konci textu“ vyjadřuje, že určitá slova se doplňují před 

znaménko tečku, čárku, středník, kterým je ukončen 

paragraf, odstavec, popřípadě pododstavec nebo bod). 

2. K novelizačnímu bodu 5 – doporučujeme návětí tohoto 

bodu uvést v souladu s čl. 56 odst. 1 a 4 písm. f) LVP 

takto: „V § 3 odst. 4 se text „a), b),“ zrušuje.“. 

Akceptováno. Text upraven v souladu s LPV.  

 

 

 

 

 

Akceptováno – viz připomínka MMR. 
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  3.    K novelizačnímu bodu 7 – doporučujeme návětí tohoto 

bodu uvést v souladu s čl. 57 odst. 3 a 4 písm. e) LVP 

takto: „V § 3 odst. 7 se text „1 až 5“ nahrazuje textem „1 

až 7“.“. 

Akceptováno – viz připomínka MMR. 

MPSV 

Zásadní 

připomínka 

 

 

K bodu 6 

S návrhem na zvýšení stabilizační odměny lékařů a farmaceutů ve 

výši rozdílu mezi navýšením platu vojáků od 1. 1. 2017 o 4 % a 

platových tarifů lékařů a zubních lékařů u poskytovatelů 

zdravotních služeb lůžkové péče o 10 % nesouhlasíme.  

Tento postup nelze považovat za systémový a vymyká se 

přístupům, které jinak Ministerstvo obrany uplatňuje při 

vymezování podmínek pro stabilizační odměny. Pokud je třeba 

upravit výši stabilizační odměny u vojenských lékařů, pak 

považujeme za vhodné učinit tak stejným způsobem jako u 

ostatních vojáků z povolání k dosažení jejich žádoucí stabilizace, a 

nekombinovat její navyšování se zvyšováním platových tarifů 

zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou lékaři poskytujícími 

zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb. 

 

Vysvětleno. MPSV vyslovilo s níže uvedeným 

vypořádáním souhlas. 

K Čl. I – bodu 6 bylo upraveno odůvodnění takto:  

„Ministerstvo obrany se dlouhodobě potýká 

s nedostatkem lékařů a zubních lékařů – vojáků 

z povolání.  Jejich nenaplněnost se dlouhodobě 

pohybuje okolo 30 %. Obecně lze konstatovat, že na 

trhu práce je v České republice lékařů nedostatek a 

mnoho z nich je ve vysokém fyzickém věku. Proto je 

zvýšená poptávka především po mladých lékařích, kteří 

již získali odbornou způsobilost k samostatnému výkonu 

povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta, ale to 

je současně skupina lékařů, kterou potřebuje 

Ministerstvo obrany pro naplnění svých potřeb. 

Ministerstvo zdravotnictví s Ministerstvem práce a 

sociálních věcí cíleně tuto kategorii zaměstnanců 

konajících práci v civilních zdravotnických zařízeních 

motivují jednak výrazně vyššími tarifními platy 

(samostatná stupnice platových tarifů od března 2011), 

ale také opakovaně vyšší valorizací platů oproti jiným 

zaměstnancům ve veřejných službách a správě. To je 

vojenskými lékaři pozorováno a velmi silně vnímáno. 

Navrhovaným zvýšením stabilizačního příspěvku pro 

vojenské lékaře, zubní lékaře a farmaceuty je tak 

především jasným signálem, že Ministerstvu obrany na 

této skupině vojáků velmi záleží a má zájem, aby 

dlouhodobě setrvali ve služebním poměru.  

Ministerstvo obrany tak s ohledem na rozpočtové 
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dopady navrhovaného opatření navrhuje zvýšit 

stabilizační příspěvek vojenským lékařům a zubním 

lékařům paušálně o cca 20 %, konkrétně o částku 2 900 

Kč měsíčně. Vzhledem k tomu, že v rozpočtové části 

Ministerstva obrany je služebně zařazeno celkem 145 

lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, kalkulujeme 

vícenáklady na stabilizační příspěvek ve výši 5,05 mil. 

Kč (145 vojáků x 2 900 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 2,47 mil. Kč (71 

vojáků x 2 900 Kč x 12 měsíců). Ministerstvo obrany 

má prostředky na zvýšení stabilizačního příspěvku 

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“. 

S tímto způsobem vypořádání připomínky byl na 

pracovní úrovni vyjádřen souhlas, ze strany MPSV za 

předpokladu zaokrouhlení částky stabilizačního 

příspěvku na celé stokoruny, tj. na částku 16 900 Kč 

měsíčně.  

MF 

Zásadní 

připomínka 

 

1. Zásadně nesouhlasíme s navýšením stabilizačního 

příspěvku v případech specifikovaných v § 2 písm. a) a b) 

nařízení vlády č. 68/2015 Sb. s odůvodněním 

nedostatečné valorizace platů vojáků-lékařů (4 % od 1. 

11. 2016) v porovnání s valorizací platů lékařů od 1. 1. 

2017 (10 %), jejichž odměňování je navázáno na nařízení 

vlády č. 564/2006 Sb. A zdroj prostředků veřejného 

Vysvětleno. MF vyslovilo s níže uvedeným 

vypořádáním souhlas. 

K Čl. I – bodu 6 bylo upraveno odůvodnění takto:  

„Ministerstvo obrany se dlouhodobě potýká 

s nedostatkem lékařů a zubních lékařů – vojáků 

z povolání.  Jejich nenaplněnost se dlouhodobě 

pohybuje okolo 30 %. Obecně lze konstatovat, že na 
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Doporučující 

připomínka 

zdravotního pojištění.  Domníváme se, že vojenští lékaři 

mají oproti civilním lékařům řadu dalších výhod, 

například příspěvek na bydlení, či při splnění podmínek 

nárok na výsluhový příplatek, takže nevidíme důvod, aby 

se stabilizační příspěvek, který navíc není samotnou 

složkou platu (přičemž se jako složka platu podle 

předkladatele evidentně tvářit má), zvyšoval v závislosti 

na růstu platu civilních lékařů. Stávající úroveň ve výši 

14 000 Kč považujeme za dostatečnou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trhu práce je v České republice lékařů nedostatek a 

mnoho z nich je ve vysokém fyzickém věku. Proto je 

zvýšená poptávka především po mladých lékařích, kteří 

již získali odbornou způsobilost k samostatnému výkonu 

povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta, ale to 

je současně skupina lékařů, kterou potřebuje 

Ministerstvo obrany pro naplnění svých potřeb. 

Ministerstvo zdravotnictví s Ministerstvem práce a 

sociálních věcí cíleně tuto kategorii zaměstnanců 

konajících práci v civilních zdravotnických zařízeních 

motivují jednak výrazně vyššími tarifními platy 

(samostatná stupnice platových tarifů od března 2011), 

ale také opakovaně vyšší valorizací platů oproti jiným 

zaměstnancům ve veřejných službách a správě. To je 

vojenskými lékaři pozorováno a velmi silně vnímáno. 

Navrhovaným zvýšením stabilizačního příspěvku pro 

vojenské lékaře, zubní lékaře a farmaceuty je tak 

především jasným signálem, že Ministerstvu obrany na 

této skupině vojáků velmi záleží a má zájem, aby 

dlouhodobě setrvali ve služebním poměru.  

Ministerstvo obrany tak s ohledem na rozpočtové 

dopady navrhovaného opatření navrhuje zvýšit 

stabilizační příspěvek vojenským lékařům a zubním 

lékařům paušálně o cca 20 %, konkrétně o částku 2 900 

Kč měsíčně. Vzhledem k tomu, že v rozpočtové části 

Ministerstva obrany je služebně zařazeno celkem 145 

lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, kalkulujeme 

vícenáklady na stabilizační příspěvek ve výši 5,05 mil. 

Kč (145 vojáků x 2 900 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 
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2. V bodě 1 Čl. I návrhu nařízení vlády doporučujeme 

vypustit čárku za slovem „zákonem“. 

dále náklady těchto organizací ve výši 2,47 mil. Kč (71 

vojáků x 2 900 Kč x 12 měsíců). Ministerstvo obrany 

má prostředky na zvýšení stabilizačního příspěvku 

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“. 

S tímto způsobem vypořádání připomínky byl na 

pracovní úrovni vyjádřen souhlas. 

 

Akceptováno – viz připomínka MPO. 

 

V Praze dne 28. července 2017 

Vypracovala: Mgr. Ludmila Lopatová    
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