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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 

Na základě zúženého a zkráceného mezirezortního připomínkového řízení povoleného předsedou Legislativní rady vlády dopisem čj. 

10355/2017-OVL ze dne 13. dubna 2017 byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra obrany čj. MO 

74067/2017-1322 dne 18. dubna 2017 s termínem dodání stanovisek do 3. května 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující 

tabulce: 

Rezort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 

financí 

 

 

Zásadní  

Přirozenou obměnou vojenského personálu dochází a bude 

docházet k úspoře prostředků v platové oblasti. Tyto úspory 

půjde využít právě pro nově nastupující vojáky z povolání. 

Argument tedy nepokládáme za  plně využitelný ve prospěch 

potřeby navýšení služebních tarifů vojáků z povolání o 7%. 

Rovněž odůvodnění předkladatele ve smyslu využití navýšení 

služebních tarifů jako nástroje náborové politiky chápeme jako 

lichý, neboť vojáci z povolání mají v současné době bezesporu 

nejlepší úroveň platových a mimoplatových podmínek, počínaje 

automaticky valorizovaným výkonnostním příplatkem, služebním 

příspěvkem na bydlení, každý voják má nárok na stabilizační 

příspěvek, při splnění podmínek na kvalifikační příspěvek, 

náborový příspěvek, výsluhový příspěvek a další výhody 

plynoucí ze služebního poměru vojáka z povolání. Z pohledu 

celkové vyváženosti síly bezpečnostních sborů shledáváme za 

nesystémové vojáky dlouhodobě zvýhodňovat oproti jiným 

bezpečnostním sborům, jejichž kapacity jsou rovněž každoročně 

 

Ministerstvo financí po vysvětlení akceptovalo 

předložený návrh, a to jak valorizaci služebních 

tarifů vojáků z povolání ve výši 7 %, tak i 

navrhovanou účinnost tohoto opatření dnem 1. 

července 2017. Toto bylo potvrzeno na společném 

jednání ministrů obrany a financí dne 31. května 

2017.  

Po vysvětlení upuštěno od zásadní připomínky.  
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posilovány a zároveň potřebné pro zajištění bezpečnosti. Ačkoliv 

v roce 2010 došlo, stejně jako u příslušníků bezpečnostních 

sborů, ke snížení služebních tarifů v příslušných tarifních 

stupních, v legislativě zakotvené platové podmínky vojáků 

z povolání se od roku 2010 vyvíjely nesrovnatelně odlišným 

směrem od  legislativních úprav platových náležitostí příslušníků 

bezpečnostních sborů. Za zcela zásadní lez považovat zákon 

č.  332/2014 Sb., kterým se změnil zákon č. 221/1999 Sb., o 

vojácích z povolání a kterým došlo k razantním úpravám 

v parametrech nárokových složek platů, výkonnostního příplatku 

i dalších oblastí. Vzhledem k tomu, že předkladatel využívá 

argumentu zástupců příslušníků bezpečnostních sborů, je třeba do 

materiálu doplnit srovnání platových podmínek bezpečnostních 

sborů a vojáků z povolání od roku 2010 do současnosti. Až po 

tomto zjištění bude patřičné celou záležitost dávat do souvislosti 

s judikaturou Soudního dvora EU, která podle předkladatele 

„uznává tzv. princip jednoho zdroje, kde musí být zaručen 

nediskriminační způsob odměňování všech subjektů 

odměňovaných z jednoho zdroje – v tomto případě ze státního 

rozpočtu. S ohledem na tuto zásadu by tak mělo být zvýšení platů 

„silových složek“, jejichž platy jsou hrazeny ze státního rozpočtu 

a  výkon služby srovnatelný, shodné“. 

S ohledem na zmírnění rozdílu v podmínkách odměňování 

vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních složek 

požadujeme úpravu platových tarifů směřovat k 1. 1. 2018 a 

služební tarify namísto 7% navýšit 5%. Dále požadujeme 

garanci, že uvedené navýšení služebních tarifů nebude mít 

vliv na potřebu prostředků pro zabezpečení adekvátní výše 

výkonnostního příplatku, případně dalších, na tarif 

navázaných, složek příjmu. 
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Doporučující  

Po legislativně technické stránce upozorňujeme, že s ohledem 

na  čl. 55 odst. 3 Legislativních pravidel vlády i na skutečnost, že 

§ 2 obsahuje pouze 2 odstavce a u obou se navrhuje nové znění, 

by text neměl být členěn pomocí bodů, ale měl by znít takto:  

„§ 2 nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech 

a   o  zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění nařízení 

vlády č. 282/2015 Sb., nařízení vlády č. 346/2016 Sb. a nařízení 

vlády č. 427/2016 Sb., zní:  

"§ 2 

 (1) Výše služebních tarifů náležejících vojenským .... 

 (2) Výše služebních tarifů náležejících vojenským ..... .".“ 

Vysvětleno. 

Vzhledem k tomu, že první odstavec § 2 se váže  

ke zmocnění uvedenému v § 68 odst. 2 zákona  

č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona 

č. 332/2014 Sb., a druhý odstavec ke zmocnění 

uvedenému v § 68 odst. 4 uvedeného zákona, 

domníváme se, že členění novely do samostatných bodů 

je opodstatněné.   

Ministerstvo 

práce a sociálních 

věcí 

 

 

 

 

K obecné části odůvodnění 

V bodě 1.6 odůvodnění návrhu se uvádí, že rozpočtové krytí 

navrženého zvýšení služebních tarifů je finančně zabezpečeno 

v rámci kapitoly 307 Ministerstvo obrany za předpokladu změny 

stanovených závazných ukazatelů na rok 2017.  

Doporučujeme k tomuto zásadnímu tvrzení doplnit, jaké 

konkrétní změny již stanovených závazných ukazatelů na letošní 

rok si rozpočtové krytí navrhovaného zvýšení služebních tarifů 

vojáků z povolání z kapitoly Ministerstva obrany  vyžaduje, a 

popřípadě kterému ústřednímu orgánu je tato pravomoc svěřena.    

 

Akceptováno. 

Odůvodnění bylo v bodě 1.6 doplněno následovně: 
Zvýšení služebních tarifů pro vojáky z povolání, jejichž platy 

jsou financovány ze státního rozpočtu, představuje v roce 

2017 náklad v prostředcích na služební platy vojáků 

z povolání ve výši 319,0 mil. Kč, včetně souvisejícího 

pojistného a přídělu do FKSP potom 434,0 mil. Kč. 

Rozpočtové krytí navrženého zvýšení služebních tarifů 

je finančně zabezpečeno v rámci kapitoly 307 Ministerstvo 

obrany za předpokladu změny stanovených závazných 

ukazatelů na rok 2017 (finanční krytí bude provedeno 

částečně z úspory prostředků na služební platy vojáků 

z povolání, částečně z úspory na pojistném na sociální 

zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti a pojistném na 

všeobecné zdravotní pojištění a částečně z běžných výdajů).  

Úřad vlády Bez připomínek. 
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OKOM 

 

V Praze dne 29. července 2017 

Vypracovala: Mgr. Ludmila Lopatová    
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