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V. 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu nařízení vlády:  

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 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo obrany  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 

dělené účinnosti rozveďte 

1. září 2019 

Implementace práva EU: ne 

2. Cíl návrhu nařízení vlády   

Návrh je předkládán z důvodu aktualizace výčtu rizik ohrožení života nebo zdraví a zvýšené 

neuropsychické zátěže při výkonu služby vojáků z povolání pro účely nároku na zvláštní 

příplatek. 

3. Agregované dopady návrhu nařízení vlády 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: ano 

Úprava podmínek nároku na zvláštní příplatek vojáků z povolání představuje vyšší výdaje o 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 dále 

o 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. Finanční krytí navrhované úpravy je zabezpečeno v rámci zákona 

o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 a střednědobého výhledu státního rozpočtu 

České republiky na léta 2020 a 2021, kde byl zvýšen objem prostředků na platy celkem oproti 

roku 2018 celkem o 6 %, přičemž služební tarify se zvýšily 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.  

Jiné nároky na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty se nepředpokládají. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: ne 

Návrh nařízení vlády nevyvolává žádné dopady do oblasti mezinárodní konkurenceschopnosti 

ČR.     

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: ne 

Realizací návrhu nařízení vlády nelze očekávat dopady na podnikatelské prostředí České 
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republiky. 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): ne 

Realizací návrhu nařízení vlády nelze očekávat dopady na územní samosprávné celky České 

republiky. 

3.5 Sociální dopady: ne 

S přihlédnutím k věcnému obsahu návrhu nařízení vlády je zřejmé, že aplikace jednotlivých 

ustanovení do praxe útvarů a zařízení Armády České republiky nemůže mít žádné negativní 

dopady do sociální oblasti obecně, a tedy nařízení vlády žádným způsobem neovlivňuje ani 

postavení specifických skupin obyvatel, jako jsou zejména osoby sociálně slabé, osoby  

se zdravotním postižením nebo národnostní menšiny. 

3.6 Dopady na spotřebitele: ne 

Realizace nařízení vlády nemá dopady na spotřebitele. 

3.7 Dopady na životní prostředí: ne 

V souvislosti s návrhem nařízení vlády se nepředpokládají dopady na životní prostředí. 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: ne  

Z hlediska principů rovnosti žen a mužů je návrh nařízení vlády neutrální, neboť navrhovaná 

právní úprava nemá bezprostřední, ani sekundární dopady na rovnost žen a mužů a nevede  

k diskriminaci jednoho z pohlaví, neboť nijak nerozlišuje, ani nezvýhodňuje jedno  

z pohlaví a nestanoví pro něj odlišné podmínky. 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.  

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: ne 

V souvislosti s návrhem nařízení vlády se nepředpokládají dopady na výkon státní statistické 

služby.   

3.10 Korupční rizika: ne  

Navrhovaná úprava je takového charakteru, že lze v zásadě vyloučit vazbu mezi ní 

a potencionálním vlivem na vyvolání vzniku korupčního prostředí. Vzhledem k obsahu právní 

úpravy tak nebyla shledána žádná rizika, která by mohla vést ke korupčnímu jednání. 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: ne 

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. 
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 

 

1. Důvod předložení a cíle 

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. Definice problému  

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 neuropsychickou zátěží, podle kritérií stanovených zákonem o vojácích 

z povolání.  

 

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo obrany bude i nadále potřebovat ke splnění svých úkolů 

vojenský zdravotnický personál a specialisty k údržbě, ošetřování a kontrole anténních 

systémů radiolokačních, radionavigačních nebo radiokomunikačních zařízení, které jsou 

umístěny  

ve výškách, lze hodnotit tento problém jako dlouhodobý, proto Ministerstvo obrany připravilo 

novelizaci podmínek nároku na zvláštní příplatek.  

 

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Ministerstvo obrany identifikovalo dva problémy v seznamu druhů činností v závislosti na 

míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života nebo zdraví při výkonu 

služby. Vzhledem k tomu, že objektivně tato rizika existují a jsou srovnatelná s riziky již 

definovanými jak v příloze k nařízení vlády č. 59/2015 Sb., tak v příloze č. 6 nařízení vlády  

č. 341/2017 Sb., je nezbytné tento výčet druhů činností doplnit. Pokud by k navrhované 

právní úpravě v této oblasti nebylo přistoupeno, byly by vytvořeny podmínky pro 

diskriminaci v rovině odměňování, a to tím, že z hlediska srovnatelných podmínek rizikových 

činností by jednomu vojákovi z povolání (zaměstnanci) vznikal nárok na zvláštní příplatek, 

protože jím vykonávaná činnost je právním předpisem určena, a druhému nikoli z důvodu 

absence příslušné právní úpravy.  

 

1.4. Identifikace dotčených subjektů 

Obecně je adresátem povinností vyplývajících z návrhu nařízení vlády Ministerstvo obrany. 

Návrh se dotýká služebních orgánů, které vojáka z moci úřední služebně zařazují, určují mu 

druh výkonu služby a rozhodují o výši služebního platu.  

 

1.5. Popis cílového stavu 

Cílem předkládaného návrhu je aktualizovat, doplnit výčet druhů rizikových činností pro 

účely nároku na zvláštní příplatek a tím vytvořit podmínky pro plnění služebních úkolů.  

1.6. Zhodnocení rizika 

V rovině zvláštních příplatků by se nepřijetím návrhu buď vytvořila dikriminace 

v odměňování nebo by služební orgán (nadřízený) byl omezen v plnění služebních úkolů.  
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2. Návrh variant řešení  

Varianta 0: tzv. nulová varianta  

Jedinou výhodou této varianty je úspora prostředků na služební platy. Problém v oblasti 

diskriminace v odměňování nebo omezení služebního orgánu při plnění služebních úkolů by 

přetrvával, což je nepřijatelné. Jinak než změnou právní úpravy definované problémy není 

možné vyřešit. 

Varianta I: vydání nového nařízení vlády 

Nařízení vlády č. 59/2015 Sb. již bylo šestkrát novelizováno. V souladu se zákonným 

zmocněním by jistě bylo možné přistoupit ke zpracování nového návrhu nařízení vlády, ale 

z hlediska rozsahu navrhovaných změn a požadovaného cílového stavu se jeví novelizace 

stávajícího nařízení vlády jako přiměřená.              

Varianta II: zpracování novely stávajícího právního předpisu.   

Vzhledem k tomu, že novela není rozsáhlá, postačuje k naplnění stanoveného cíle právní 

úpravy novela stávajícího právního předpisu.  

Vyhodnocení variant: 

Varianta 0: 

Využití nulové varianty je právně i věcně nepřijatelné, nese sebou sice úsporu prostředků na 

služební platy, ale tato úspora je ve vztahu k požadovanému cíli v rozporu se stanovenými 

zásadami právního řádu v oblasti služebního poměru. S ohledem na to, že v oblasti zvláštních 

příplatků zdravotnického personálu, zaměstnanců v pracovním poměru odměňovaných podle 

nařízení vlády č. 341/2017 Sb., shodná změna podmínek nároku na zvláštní příplatky nabyla 

účinnosti již 1. ledna 2019, nelze požadovaného stavu dosáhnout jiným způsobem, než 

navrhovanou novelizací nařízení vlády č. 59/2015 Sb.  

Varianta I: 

Varianta I byla s ohledem na malý rozsah navrhovaných změn vyhodnocena jako možná, ale 

zbytečně administrativně náročná.  

Varianta II: 

Tato varianta splňuje stanovený cíl, a proto byla vyhodnocena jako nejpřijatelnější.  

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Varianta 0 nevyvolá žádné náklady, ale je právně nepřijatelná. Varianty I a II představují 

shodné náklady, a to 7,15 mil. Kč v prostředcích na služební platy vojáků z povolání (včetně 

souvisejícího pojistného a přídělu do FKSP celkem 9,73 mil. Kč) v rozpočtové sféře a 132 tis. 

Kč v prostředcích na služební platy vojáků z povolání (včetně souvisejícího pojistného 

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

navrhovaného opatření představuje seznámení služebních orgánů a vojáků z povolání  

se změnou právní úpravy, což lze efektivně provést v rámci metodických zaměstnání 

a zveřejněním informace na intranetu Ministerstva obrany. Současně bude nezbytné ze strany 

služebních orgánů vydat cca 240 personálních rozkazů ve věci určení služebního platu. Jde 

o běžnou činnost Ministerstva obrany, která sice představuje administrativní zátěž a jisté 

náklady na provozní materiál, což ve vztahu k požadovanému cíli je plně adekvátní. Náklady 

vůči jiným subjektům nejsou identifikovány. Přínosem je jednoznačně zachování nároku na 

spravedlivou odměnu za výkon služby, resp. zachování zásady stejné výše platu, pokud je 

služba konána za stejných podmínek, ve stejné kvalitě, rozsahu a náročnosti.  
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Vyhodnocení nákladů a přínosů bylo konzultováno uvnitř rezortu Ministerstva obrany, byly 

využity interní údaje ministerstva z provozního informačního systému o službě a personálu.  

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení  

Může být namítáno, že je stanovení variant formalistické, ale požadovaného stavu (především 

ve vztahu ke zdravotnickému personálu) nelze jinak dosáhnout, než změnou právní úpravy. 

Po vyhodnocení dopadů jednotlivých shora popsaných variant, které byly při přípravě návrhu 

nařízení vlády zvažovány, dospěl předkladatel k závěru, že optimální realizační variantou je 

varianta č. II.      

5. Implementace a vynucování navrhované právní úpravy   

Za implementaci řešení bude odpovědné Ministerstvo obrany, resp. služební orgán oprávněný 

rozhodovat ve věcech určení výše služebního platu. Ministerstvo obrany má z vlastní činnosti 

dostupné veškeré informace nezbytné k vydání personálních rozkazů, proto nejsou 

identifikována rizika. Návrhem se neukládají povinnosti, proto vynucování nebude třeba.  

 

Vynucování by přicházelo v úvahu jedině v těch případech, kdy by služební orgán nekonal, 

ale postup řešení takové situace vyplývá ze vztahů nadřízenosti a podřízenosti v ozbrojených 

silách České republiky (služební postup), popřípadě možnosti dovolat se práv cestou soudního 

řízení. Tyto postupy jsou však jednoznačně stanoveny a není třeba jejich zvláštní úpravy pro 

realizaci předmětu návrhu nařízení vlády. 

     

6. Přezkum účinnosti regulace 

Vyhodnocení účinnosti právního předpisu bude Ministerstvem obrany prováděno průběžně, 

zejména ve spolupráci s ekonomickými orgány útvarů a zařízení a veliteli útvarů, kteří jsou 

vůči vojákům v postavení služebního orgánu. Nepředpokládá se však, že by s odstupem času 

mohlo dojít k identifikaci problému spojeného s navrhovanou právní úpravou. Splnění 

povinnosti vydat včas personální rozkaz ve věci určení služebního platu bude monitorováno 

v provozním informačním systému z centrální úrovně.  

 

7. Konzultace a zdroje dat 

V průběhu hodnocení dopadů regulace byl obsah návrhu nařízení vlády konzultován  

s odbornými orgány rezortu Ministerstva obrany. Ke kvantifikaci dopadů byla využita data 

z provozního informačního systému o službě a personálu (ISSP).   

8.  Kontakty na zpracovatele RIA 

Závěrečnou zprávu zpracoval a kontaktní osobou pro případné připomínky a dotazy je: 

Jméno: Mgr. Martin Svátek, sekce státního tajemníka Ministerstva obrany 

Tel.: 973 225 751, svatek.m@seznam.cz 
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