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IV. 

Odůvodnění 

 

1. OBECNÁ ČÁST 

 

1.1 Název 

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. 

 

1.2 Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Návrh je předkládán z důvodu zabezpečení nároku vojáků z povolání na spravedlivou odměnu 

za výkon služby, při níž může dojít k ohrožení života nebo zdraví vojáků z povolání, popř. 

spojené s vysokou mírou neuropsychické zátěže, podle kritérií stanovených zákonem  

o vojácích z povolání. Proto je nezbytné druhy služebních činností pro účely nároku na 

zvláštní příplatek doplnit do přílohy nařízení vlády č. 59/2015 Sb.  

 

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  § 68c odst. 2 zákona  

č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, k jehož provedení je 

vydáváno. Vláda je zmocněna stanovit nařízením druhy služebních činností v závislosti na 

míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života nebo zdraví. 

 

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  

Na základě vyhodnocení způsobu regulace v oblasti zvláštních příplatků byly definovány 

další druhy služebních činností při výkonu služby vojáků z povolání, při kterých existuje 

zvýšené riziko ohrožení života nebo zdraví, popř. neuropsychické zátěže. K zabezpečení 

nároku vojáků z povolání na spravedlivou odměnu za výkon služby podle kritérií stanovených 

zákonem o vojácích z povolání je nezbytné druhy služebních činností pro účely nároku na 

zvláštní příplatek doplnit.    

  

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, 
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zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny,  

a dopady na životní prostředí 
Finanční krytí výdajů spojených s úpravou podmínek nároku na zvláštní příplatek v roční výši 

- 7,15 mil. Kč v prostředcích na služební platy vojáků z povolání (včetně souvisejícího 

pojistného a přídělu do FKSP celkem o 9,73 mil. Kč) v organizační složce státu 

Ministerstvo obrany, a  

- 132 tis. Kč v prostředcích na služební platy vojáků z povolání (včetně souvisejícího 

pojistného a přídělu do FKSP celkem o 179,5 tis. Kč) v příspěvkových organizacích 

zřizovaných Ministerstvem obrany 

je zabezpečeno v rámci zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 se 

střednědobým výhledem na roky 2020 a 2021, podle kterého byl zvýšen objem prostředků na 

platy celkem oproti roku 2018 o 6 %, přičemž služební tarify vojáků z povolání byly zvýšeny 

jen o 2 %. V souvislosti s předkládanou změnou tak nebude Ministerstvo obrany uplatňovat  

u Ministerstva financí zvýšení objemu prostředků na platy 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 upravena 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 postupu při určování výše zvláštního 

příplatku vojáků 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 a osobních 

údajů 

Navrhovaná právní úprava nezakládá nové zpracování osobních údajů ani nemění již 

existující zpracování osobních údajů. Návrh nařízení vlády nepředstavuje zvláštní úpravu 

žádné povinnosti ani oprávnění subjektů osobních údajů. Návrh není v rozporu s Úmluvou 

o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat vyhlášené pod 

č. 115/2001 Sb. m. s.), ani s novým zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

Návrh nařízení vlády je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů), které je přímo použitelné od 25. května 2018.  

 

1.9 Zhodnocení korupčních rizik 

Návrh novely nařízení vlády nezakládá žádná korupční rizika.  
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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 spravedlivá a přiměřená odměna za službu je jednou z motivujících 

složek pro vojáky z povolání při výkonu vojenské služby.  

 

2. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K čl. I – bodu 1  

Navrhuje se zařadit do II. rizikové skupiny (s rozpětím zvláštního příplatku ve výši 2 000 až  

6 000 Kč měsíčně) výkon služby při soustavném poskytování zdravotní péče na operačních 

sálech, anesteziologicko-resuscitačních odděleních a odděleních urgentního příjmu, 

jednotkách intenzivní péče a na onkologických odděleních a soustavném poskytování 

zdravotní péče členy výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby.  

S účinností od 1. ledna 2019 byly novelou nařízení vlády č. 341/2017 Sb. činnosti 

zaměstnanců v pracovním poměru při soustavném poskytování zdravotní péče na uvedených 

sálech a odděleních zdravotnických zařízení a soustavné poskytování zdravotní péče členy 

výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby přeřazeny z II. a III. rizikové skupiny do 

IV. rizikové skupiny s nárokem na zvláštní příplatek v rozpětí od 1 880 do 7 500 Kč měsíčně. 

Proto i v tomto případě je nanejvýš žádoucí, aby byl 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) a podmínky 

nároku na zvláštní příplatek tak byly při výkonu totožných činností stejné. V prostředí 

Ministerstva obrany je situace o to citlivější, že na stejném pracovišti ve zdravotnických 

zařízeních běžně konají stejný druh práce (služby) zaměstnanci v pracovním poměru společně 

s vojáky z povolání.  

Současně se ponechává ve III. rizikové skupině (rozpětí příplatku za vedení 1 000 až 4 000 Kč 

měsíčně) výkon uvedených činností, avšak nikoli soustavný výkon. V působnosti Ministerstva 

obrany konají vojáci z povolání k udržování odborné způsobilosti službu ve zdravotnických 

zařízeních, a to zpravidla několik dnů v měsíci. V tomto případě se nejedná o soustavný 

výkon rizikových činností, tedy míra rizikových faktorů je výrazně nižší, proto se zachovávají 

tyto rizikové činnosti ve stávající III. rizikové skupině a vnitřním předpisem je stanovena výše 

zvláštního příplatku na spodní hranici rozpětí.  

Počet vojáků z povolání, kteří soustavně poskytují zdravotní péči na uvedených sálech  

a odděleních zdravotnických zařízení nebo soustavně poskytují zdravotní péči jako člen 

výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby, je kalkulován ve výši 197. Proto při 

průměrné výši příplatku ve středu rozpětí, tedy 4 000 Kč měsíčně, toto opatření představuje 

zvýšené náklady v prostředcích na služební platy vojáků z povolání ve výši 4,3 mil. Kč ročně 

(165 vojáků má přiznán zvláštní příplatek ve výši 2 000 a dalších 32 vojáků ve výši 3 000 

Kč), včetně souvisejícího pojistného potom 5,85 mil. Kč.  

Navrhované opatření se týká i vojáků z povolání, kteří jsou služebně zařazeni ve 

zdravotnických zařízeních, které byly Ministerstvem obrany zřízeny jako příspěvkové 

organizace (vojenské nemocnice).  Počet vojáků z povolání, kteří soustavně poskytují 

zdravotní péči na uvedených sálech a odděleních zdravotnických zařízení, je v současné době 

11. Proto při kalkulovaném zvýšení tohoto příplatku v průměrné výši o 1 000 Kč toto opatření 

představuje zvýšené náklady v prostředcích na služební platy vojáků z povolání ve výši 132 

tis. Kč ročně, včetně souvisejícího pojistného potom 179,5 tis. Kč. 
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K čl. I – bodu 2 

Doplnění textu o systémy a složky leteckých pozemních zařízení a o meteorologická  

a světelná zabezpečovací zařízení (které bylo provedeno s účinností od 1. ledna 2017), je 

správné a plně důvodné, ale činnost při ošetřování, revidování a kontrole pozemních 

radiolokačních, radionavigačních, radiokomunikačních nebo meteorologických zařízení  

se netýká jen výkonu služby, která zabezpečuje letecké služby. Tato zařízení jsou i 

v působnosti spojovacího vojska, vojskového průzkumu a elektronického boje, 

protiletadlového a raketového vojska a dalších. Vzhledem k tomu, že se věcně jedná o stejné 

rizikové činnosti, je nezbytné i tyto zahrnout do skupiny rizikových činností s nárokem na 

zvláštní příplatek.  

Vzhledem k tomu, že obdobné činnosti zakládají nárok na zvláštní příplatek státním 

zaměstnancům (nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, 

v příloze č. 4 Rozdělení správních činností do skupin a pravidla pro určení konkrétní výše 

zvláštního příplatku ve skupině III. bod 7. obsahuje činnosti: „Soustavné provádění revizí  

a kontrol pozemních radiolokačních nebo radionavigačních zařízení anebo anténních 

systémů, radiolokačních, radionavigačních nebo radiokomunikačních zařízení ve výškách. 

…“), je nanejvýš žádoucí, aby byl 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) a podmínky nároku na 

zvláštní příplatek tak byly při výkonu totožných činností stejné.  Počet vojáků z povolání, 

kteří soustavně kontrolují, revidují a ošetřují pozemní radiolokační, radionavigační, 

radiokomunikační nebo meteorologická zařízení, avšak nikoli pro zabezpečení letištního 

provozu, je kalkulován ve výši 95. Proto při průměrné výši příplatku ve středu rozpětí, tedy  

2 500 Kč měsíčně, toto opatření představuje zvýšené náklady v prostředcích na služební platy 

vojáků z povolání ve výši 2,85 mil. Kč ročně, včetně souvisejícího pojištění potom 3,88 mil. 

Kč. 

 

K čl. II 

Účinnost nařízení vlády se navrhuje k 1. září 2019, aby služební orgány, které jsou zmocněny 

k vydávání personálních rozkazů ve věci určení služebního platu vojákům z povolání, měly 

dostatečný časový prostor tyto rozkazy vydat a účastníkům řízení je vyhlásit.  
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