
 
III. 

 
ODŮVODNĚNÍ 

k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou 
se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která 

služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě 
výsluhových náležitostí, ve znění pozdějších předpisů 

 
Obecná část 
 
I. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů  
 

I. 1  Hodnocení dopadů regulace     
 
Hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace 

(RIA) nebylo s využitím čl. 3 bodu 3.8 písm. g) těchto zásad prováděno, protože návrh 
vyhlášky nepřináší změny, které by měnily dopady vyvolané vyhláškou č. 268/1999 Sb., 
a tedy jejich vyhodnocení již bylo provedeno. V návrhu vyhlášky oproti dosavadnímu stavu 
novelizované právní úpravy nebyly identifikovány nové dopady a navrhované úpravy, které 
jsou navrženy výlučně jako reakce na změny provedené v jiných právních předpisech a které 
vyvolaly předložení novely vzhledem k takto vzniklé neaktuálnosti vyhlášky č. 268/1999 Sb., 
je nutné posuzovat jako změny parametrické (k tomu viz kapitola I. 2 obecné části 
odůvodnění). 
 

I. 2 Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy  
 

Vyhláška č. 268/1999 Sb. upravuje v souladu se zmocněním pro své vydání stanovené 
v § 133 odst. 2 zákona o vojácích z povolání „kdo je považován za výkonného letce a která 
služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti“, a to v kontextu 
úpravy provedené v § 133 odst. 1 zákona o vojácích z povolání, jímž je stanovena maximální 
výše výsluhového příspěvku pro vojáka, resp. vojáka zařazeného jako výkonný letec nebo 
konajícího službu zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti alespoň po dobu 5 let 
anebo konajícího službu v zahraničí za zvlášť nebezpečných podmínek podle § 120 odst. 3 
téhož zákona.    

 
Vzhledem ke skutečnosti, že v právních předpisech upravujících nárok na zvláštní 

příplatky vojáků z povolání nastaly změny mající dopady na služební zařazení určená v § 2 
odst. 1 vyhlášky č. 268/1999 Sb.  jako předpoklad pro určení existence služby zvláštní povahy 
nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, je potřebné na tyto změny reagovat úpravou této 
vyhlášky. Tyto změny se týkají například nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových 
poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů, které bylo ke dni 1. 7. 2015 
zrušeno novelou zákona o vojácích z povolání provedenou zákonem č. 332/2014 Sb.; 
vyhláška č. 268/1999 Sb. v současné době již plně nekoresponduje vinou této situace ani 
se zákonem, k jejímuž provedení je vydávána. Např. podle ustanovení § 142 odst. 4 zákona 
o vojácích z povolání se kromě věcí upravených v části osmé zákona řídí organizace a řízení 
o výsluhových náležitostech a jejich výplata předpisy platnými pro důchodové pojištění, 
a tedy lhůty stanovené v § 3 vyhlášky č. 268/1999 Sb. již neodpovídají aktuálnímu právnímu 
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stavu věci, neboť o dávkách výsluhových náležitostí se po skončení služebního poměru 
rozhoduje ve správním řízení. To je zahájené až podáním žádosti bývalého vojáka po splnění 
podmínek nároku, tedy zániku služebního poměru. Podání žádosti je, stejně jako u dávek 
důchodového pojištění, na vůli bývalého vojáka (tedy zda vůbec a kdy o dávky požádá). Jak 
je uvedeno v § 142 zákona o vojácích z povolání, pro řízení o výsluhových náležitostech platí 
příslušná ustanovení o řízení, rozhodování a výplatě dávek důchodového pojištění podle 
zákona č. 155/1995 Sb. a zákona č. 582/1991 Sb., a také správní řád. Výplata dávek 
výsluhových náležitostí (u trvalé dávky – výsluhového příspěvku – zahájení výplaty) se tak 
řídí vykonatelností správního rozhodnutí. V případě nutnosti došetřování skutečností 
rozhodných pro posouzení nároku nebo výše dávky lze do výše nesporného nároku platit 
dávku zálohově (§ 116 odst. 2 zák. č. 582/1991 Sb.). Lhůta 30 dnů uvedená dosud v § 3 
vyhlášky č. 286/1999 Sb. je tak v rozporu s uvedenými zákony, navíc ji není možné ani 
prakticky realizovat, když v praxi musíme přihlédnout také k tomu, že kromě lhůty pro 
samotné správní rozhodování musí být zohledněna reálná lhůta přípravy a realizace vlastní 
výplaty určené částky zvláštního příspěvku.   
 
II. Zhodnocení souladu navrhované úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena 
 
Jak je uvedeno v kapitole I, návrh vyhlášky zajišťuje soulad vyhlášky č. 286/1999 Sb. 
se zákonem o vojácích z povolání, který od doby jejího vydání vzhledem k provedeným 
novelizacím zákona a dalších právních předpisů není úplný.         
 
III. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s právem Evropské unie  
 
Návrhem vyhlášky je prováděna úprava právních vztahů na základě a v mezích zákona  
č. 221/1999 Sb. a je proto slučitelná s právem Evropské unie. Předmětem úpravy – vzhledem 
k její povaze – prováděným návrhem vyhlášky se nezabývá ani judikatura soudních orgánů 
Evropské unie, ani obecné právní zásady práva Evropské unie nebo judikatura ESLP.  
 
IV. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
sociální dopady, dopady na životní prostředí  

 
IV. 1 Dopady na státní a ostatní veřejné rozpočty 
S realizací návrhu vyhlášky nejsou spojeny zvýšené nároky na státní ani jiné veřejné 
rozpočty. 

 
IV. 2 Dopady na podnikatelské prostředí  
Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady na podnikatelské prostředí České republiky. 

 
IV. 3 Sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, osoby  
se zdravotním postižením a národnostní menšiny  
Navrhovaná právní úprava nebude mít sociální dopady, nedotkne se specifických skupin 
obyvatel, nebude mít významný vliv na sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením ani 
na národnostní menšiny. 
 
IV. 4 Dopady na životní prostředí   
Návrh vyhlášky nevyvolává negativní dopady na životní prostředí.  
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V. Vztah návrhu vyhlášky k zákazu diskriminace a k rovnosti mužů a žen   
 
Podle platné právní úpravy nejsou, a s realizací návrhu vyhlášky ani nebudou, spojeny žádné 
dopady ve vztahu k zákazu diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální 
orientace, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu, 
manželského a rodinného stavu a povinností k rodině, těhotenství nebo mateřství. 
  
Z hlediska principů rovnosti žen a mužů je návrh vyhlášky neutrální, neboť navrhovaná 
právní úprava nemá bezprostřední, ani sekundární dopady na rovnost žen a mužů, nevede  
k diskriminaci jednoho z pohlaví, neboť stanoví rovnou úpravu pro obě pohlaví.  
 
VI. Dopad navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů    

 
Navrhovaná právní úprava nebude mít žádný dopad na ochranu soukromí anebo na zajištění 
podmínek ochrany osobních údajů při jejich novém zpracování.  
 
VII.  Zhodnocení korupčních rizik (CIA)  
 
Předloženým návrhem vyhlášky nemůže docházet ke zvýšení korupčního rizika.  

 
V rámci posuzování korupčních rizik byla dále hodnocena tato kritéria: 
 
1. Přiměřenost 

Předmětný návrh vyhlášky je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které má 
upravovat. Úprava neúměrně nerozšiřuje kompetence orgánu veřejné moci. 

2.  Efektivita 
Efektivita současné regulace byla vyhodnocena jako nepřesvědčivě funkční, resp. 
neaktuální, a proto byly nastaveny parametry nové, odpovídající postavení vyhlášky jako 
součásti právního řádu České republiky. Návrh novely vyhlášky je tedy dokumentem, 
zajišťujícím skutečnou efektivitu právního předpisu a jeho předvídatelnost.      

3. Odpovědnost 
Návrh vyhlášky jednoznačně identifikuje odpovědnost za její provádění vůči Ministerstvu 
obrany, tato oblast zůstává ke stávajícímu právnímu stavu beze změny.  

4. Opravné prostředky 
V této oblasti nedojde přijetím návrhu novely vyhlášky k žádné změně oproti existujícímu 
reálnému stavu věci.  

5. Kontrolní mechanismy 
Ani v této oblasti nedojde přijetím návrhu novely vyhlášky k žádné změně.  

 
VIII. Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu  
Navrhovaná právní úprava není úpravou, která má nově vyvolaný přímý dopad na bezpečnost 
nebo obranu státu, naopak zpřehledňuje podmínky výplaty zvláštního příspěvku a stanovení 
podmínek pro vznik nároku na něj.  
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Zvláštní část  
 
K čl. I: 
 
K bodu 1: 

V bodě je navrhováno nové znění § 2 vyhlášky č. 268/1999 Sb., které reaguje jednak 
na odstranění legislativně-technických nepřesností v jeho dosavadním znění, jednak na ne 
příliš legislativně zdařilé doplňování paragrafu, který původně obsahoval pouze jediný 
odstavec, o další jeho doupřesňování v odstavcích 2 a 3 tak, jak byly prováděny změny 
v zákoně č. 221/1999 Sb. a zejména jak se projevovaly obtíže s aplikací samotného znění 
odstavce prvního v praxi.  

 
Normativní úprava je proto nově rozčleněna v logické provázanosti definování služby 

zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti podle kritérií služby s mimořádnou 
neuropsychickou zátěží nebo rizikem ohrožení života anebo zdraví, za jejíž výkon přísluší 
vojákovi zvláštní příplatek, a kritéria služebního zařazení, přičemž obě kritéria musí být 
spojena nikoliv jednorázovým výskytem, ale převažujícím trváním.              

 
V návaznosti na změněnou právní úpravu poskytování zvláštních příplatků za službu 

s mimořádnou neuropsychickou zátěží nebo rizikem ohrožení života anebo zdraví bylo 
v souvislosti s uvedeným z katalogu služebním zařazení vypuštěno zařazení podle 
dosavadního § 2 odst. 1 písm. l), tedy služební zařazení vykonávané „v prostředí vystaveném 
účinkům ztěžujících vlivů uvedených v § 10 odst. 2 písm. b), c), d), h) a j) nařízení vlády 
č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, převažuje-li trvale ve výkonu 
služby činnost v takovém prostředí, a to po dobu, po kterou za tuto činnost pobíral příplatek 
za práci ve ztíženém pracovním prostředí“; takové činnosti již nejsou zahrnuty mezi druhy 
služebních činností s nárokem na zvláštní příplatek. 

 
V souvislosti s úpravou navrhovanou v bodě 1 se zrušují překonané poznámky pod 

čarou č. 3, 4 a 5 obsahující již zrušené právní předpisy, konkrétně, nařízení vlády č. 565/2006 
Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění nařízení vlády č. 336/2007 Sb. (včetně 
odkazů na jeho § 11 odst. 5 a 6). Dále se aktualizuje poznámka pod čarou č. 2, kde se 
pro provedení odkazu nově využívá formy odkazu normativního s odkazem na upřesnění 
zákona v poznámce pod čarou, v níž je uvedena citace aktuálně platného zákona o Vojenské 
policii [konkrétně zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů 
je nahrazen zákonem č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon 
o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů].    
 
 
K bodu 2: 

Podle ustanovení § 142 odst. 4 zákona č. 221/1999 Sb., se ve věcech neupravených 
v části osmé zákona č. 221/1999 Sb. řídí organizace a řízení o výsluhových náležitostech 
a jejich výplata příslušnými ustanoveními zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, 
ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely postupu při výplatě výsluhových 
náležitostí je tak potřebné upravit pouze věci neupravené v uvedených právních předpisech. 
Tyto právní předpisy neupravují pouze termín výplaty dávek důchodového pojištění bývalých 
příslušníků ozbrojených sil. O dávkách výsluhových náležitostí se po skončení služebního 
poměru rozhoduje ve správním řízení zahájeném podáním žádosti bývalého vojáka. Výplata 
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dávek výsluhových náležitostí (u trvalé dávky – výsluhového příspěvku – zahájení výplaty) 
se tak řídí vykonatelností správního rozhodnutí. 

 
Proto je nezbytné nově upravit termíny výplaty dávek výsluhových náležitostí. 

Pro výplatu důchodů bývalých příslušníků ozbrojených sil je v § 117 zák. č. 582/1991 Sb. 
stanoveno, že dávky důchodového pojištění se vyplácí ve stanoveném výplatním termínu 
na běžný kalendářní měsíc. Ministrem obrany byl na základě tohoto zmocnění stanoven 
termín do jedenáctého dne na běžný kalendářní měsíc. Na základě uvedeného se navrhuje 
stejný termín i pro výplatu výsluhových náležitostí, jak již koneckonců vyhláška 
č. 268/1999 Sb. upravuje v současné době pro výplatu výsluhového příspěvku.  

 
Z hlediska postupu při výplatě výsluhových náležitostí je kromě stanovení termínu 

výplaty dávek potřebné upravit postup při výplatě úmrtného manželce (manželovi) a dětem 
s nárokem na sirotčí důchod anebo rodičům zemřelého vojáka nebo vojáka, který byl 
prohlášen za mrtvého, neboť ustanovení § 142 odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb. toto 
neobsahuje; při stanovení výplatní termínu přitom není nutné přihlížet k tomu, že uvedené 
ustanovení zákona č. 221/1999 Sb. stanoví, že manželce a dětem s nárokem na sirotčí důchod 
se úmrtné přiznává a vyplácí bez žádosti, zatímco rodičům vojáka se úmrtné přiznává 
a vyplácí na jejich žádost, neboť výplatní termín se odvíjí od dávky přiznané, a tedy 
u úmrtného náležejícího rodičům zemřelého vojáka je jasné, že přiznané poté, kdy byla 
podána žádost.   
 
K čl. II: 
 
 Účinnost vyhlášky se stanoví k datu 1. listopadu 2018 tak, aby byl vytvořen 
dostatečný časový prostor pro projednání návrhu vyhlášky v dalším legislativním procesu, 
pro vyhlášení vyhlášky ve Sbírce zákonů i pro seznámení se jejích uživatelů s obsahem 
jednotlivých ustanovení.       
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