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IV. 
 

O d ů v o d n ě n í  

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

principů  
 
Ozbrojené síly České republiky (dále jen „ozbrojené síly“), jejichž podstatnou část tvoří 

Armáda České republiky, jsou i nadále určeny k obraně státu a prosazování jeho 
bezpečnostních zájmů, kterými jsou především obrana svrchovanosti, územní celistvosti 
a  principů demokracie a právního státu, ochrana životů obyvatel a jejich majetků před 
vnějším napadením a plnění úkolů vyplývajících z mezinárodních smluvních závazků České 
republiky o společné obraně proti napadení. 

 
Bezpečnostní prostředí, v němž se Česká republika v současné době nachází, však prochází 

dynamickými změnami. Jeho předvídatelnost se vzhledem k rostoucí provázanosti trendů 
a faktorů rychle snižuje včetně možné reakční doby na případné hrozby.  

 
Na zhoršující se bezpečnostní prostředí reagovaly ozbrojené síly organizačními změnami – 

výstavbou nových organizačních celků a reorganizací některých celků stávajících, změnami 
v systému velení a řízení a revizí své struktury pro stav ohrožení státu a válečný stav. To 
mimo jiné znamená i posílení prvků velení a řízení na koncepční, strategické, operační 
i taktické úrovni, včetně posílení štábů pro podporu vlastního velení a řízení jednotek.  

 
Korekce stávajícího „systemizačního modelu“ tvorby služebních míst je proto nezbytná 

a její provedení probíhá neprodleně, avšak s přihlédnutím k potřebě zabezpečit: 
1. přípravu vojáků na jejich nové služební zařazení a pro provedení nezbytných 

personálních činností s nimi, 
2. zachování stávajících schopností a jejich postupný nárůst, 
3. kontinuitu celého procesu výstavby ozbrojených sil. 
 
Návrh dále zohledňuje potřeby Vojenského zpravodajství a Vojenské policie. 
 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem včetně souladu se 
zákonným zmocněním k jejímu vydání  
 
Návrh nařízení vlády je třetí novelizací nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu 

činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, které je prováděcím právním předpisem k zákonu 
č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Zmocnění k vydání 
tohoto nařízení vlády je uvedeno v § 6 odst. 7 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, 
podle kterého vláda stanoví nařízením seznam činností vojáků, stanovených pro jednotlivé 
hodnosti v závislosti na jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. Návrh je v souladu se 
zmocňovacím ustanovením. 
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3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie  
 

Problematika upravená tímto nařízením vlády není upravena právními předpisy Evropské 
unie, ale je ponechána národní úpravě. Ustanovení navrhované právní úpravy proto nezakládá 
rozpor s právem Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie ani obecnými 
právními zásadami práva Evropské unie. 

 
4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 
Nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské 

hodnosti, bylo schváleno dne 9. března 2015 a nabylo účinnosti dnem 1. července 2015. Od 
nabytí účinnosti bylo toto nařízení vlády novelizováno pouze dvakrát, a to nařízením vlády 
č. 429/2016 Sb., které bylo schváleno dne 14. prosince 2016 a nabylo účinnosti dnem 1. ledna 
2017, a nařízením vlády č. 156/2019 Sb., které bylo schváleno dne 10. června 2019 a nabylo 
účinnosti, část dnem 1. července 2019 a část dnem 1. ledna 2020. 

 
Návrh nařízení vlády je třetí novelizací nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení 

seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, které je prováděcím právním předpisem 
k zákonu č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. 

 
Na základě zhoršujícího se bezpečnostního prostředí a z toho vyplývající potřeby na tento 

stav adekvátně reagovat, poznatků z aplikace stávajícího znění nařízení vlády a na základě 
organizačních změn v působnosti Ministerstva obrany, bylo rozhodnuto o nezbytných 
změnách tohoto právního předpisu. 

 
5. 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, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 
dopady na životní prostředí  

 
Realizace návrhu novely nařízení vlády nevyžaduje zvýšení finančních prostředků pro 

rozpočtovou kapitolu Ministerstva obrany. Nedochází pouze k zařazení nových činností do 
katalogu v souvislosti s novými činnostmi zabezpečovanými v ozbrojených silách, ale také 
k zařazení části činností do nižších hodností. Finanční krytí upravovaných oblastí je 
zabezpečeno v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany. 

 
Navrhovaná právní úprava nemá dopad na podnikatelské prostředí České republiky ani 

žádné sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, ani 
dopady na životní prostředí. 
 
6. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace, ve vztahu 

k rovnosti mužů a žen   
 

Zákaz diskriminace je upraven v § 2 odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích 
z povolání, kde je stanovena povinnost služebním orgánům zajišťovat rovný přístup a rovné 
zacházení se všemi vojáky z povolání. 
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Navrhovaná právní úprava nemá negativní dopad na zákaz diskriminace, ani na rovnost 

mužů a žen. 
 
7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů  
 
Návrh novely nařízení vlády se nedotýká narušení ochrany soukromí nebo ochrany 

osobních údajů. 
 

8. Zhodnocení korupčních rizik  
 

Předkládaný návrh je svým charakterem technickou novelou a v důsledku jednotlivých 
navrhovaných změn nevznikají korupční rizika. Naopak, řada změn směřuje k tomu, aby 
výklad daného právního předpisu byl více jednoznačný a přispíval k právní jistotě všech 
vojáků z povolání a předvídatelnosti práva, což jsou významné faktory v předcházení 
korupčním rizikům.  
 
9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 
Navrhovaná právní úprava nemá negativní dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 

 
10. Hodnocení dopadu regulace podle obecných zásad 
 

Hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) 
nebylo prováděno, protože návrh nařízení vlády je právním předpisem, jehož obsahem jsou 
pouze opatření administrativního a legislativně technického charakteru, která se dotýkají 
výhradně vojáků z povolání. Podle plánu legislativních prací vlády na rok 2020 nebylo 
provedení RIA požadováno. 
 
II. Zvláštní část 
 
K článku I  
 
K bodu 1 

 
Tato úprava odstraňuje gramatickou chybu. 

 
K bodu 2  
  

Tato úprava vymezuje okruh organizačních celků rezortu Ministerstva obrany, u nichž 
jsou zřizována služební místa s obecnou charakteristikou samostatného vykonávání 
odborných specializovaných činností, tj. o všechny organizační celky Vojenského 
zpravodajství a o vojenské útvary plukovního typu, v souvislosti s úpravou organizační 
struktury ozbrojených sil a Vojenského zpravodajství.  
 
K bodu 3 
 

Jedná se o legislativně-technickou úpravu. 
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K bodu 4 
  

Upravuje se okruh organizačních celků rezortu Ministerstva obrany, u nichž jsou 
zřizována odborná pracoviště, v jejichž čele stojí náčelník pracoviště nebo vedoucí pracoviště 
s vojenskou hodností praporčík, tj. o všechny organizační celky Vojenského zpravodajství 
a o vojenské útvary plukovního typu.  
 
K bodu 5 
 
Tato úprava souvisí s vytvořením nového Velitelství pro operace jako zvláštního stupně řízení 
v rámci organizační struktury ozbrojených sil, charakterizuje jedno ze služebních míst na 
odboru Společného operačního centra (druhý příslušník stálé směny). Druhý příslušník stálé 
směny vykonává úzce specializované činnosti při vyhlašování mezirezortního a rezortního 
krizového řízení. Dále provádí odborné činnosti při řízení a koordinaci nasazení sil 
a prostředků Armády ČR do vojenských i nevojenských operací na území ČR i v zahraničí. 
Provádí rovněž odborné činnosti při vyhodnocení informací ze zahraničních pracovišť 
a zahraničních operací pro potřeby operačního řízení. 
 
K bodu 6 a 7 
  

Tato úprava reaguje na změnu v odborné terminologii Vojenského zpravodajství dle 
Statutu Vojenského zpravodajství. 
 
K bodu 8  
  

Tato úprava souvisí s vytvořením nového Velitelství pro operace, charakterizuje jedno ze 
služebních míst na odboru Společného operačního centra (první příslušník stálé směny). První 
příslušník stálé směny vykonává vysoce specializované činnosti v oblasti mezinárodního 
(NATO, EU), mezirezortního a rezortního krizového řízení. Dále vykonává úzce 
specializované činnosti při zabezpečení pronikání signálů preventivního bezpečnostního 
systému NATO. Provádí rovněž odborné činnosti při vyhlašování signálů bojové pohotovosti 
a bezpečnostních pohotovostních stavů v rezortu Ministerstva obrany a uvádění rezortu 
Ministerstva obrany do vyšších stupňů bojové pohotovosti. 
 
K bodu 9 a 10 
  

Tato úprava reaguje na posilování místa a úlohy praporčického hodnostního sboru 
v oblasti přípravy a výcviku vojáků, charakterizuje služební místa náčelník kurzu a náčelník 
úseku v organizační struktuře Velitelství výcviku-Vojenské akademie. 

 
K bodu 11 a 12 
  

Tato úprava reaguje na změny v odborné terminologii Vojenského zpravodajství dle 
Statutu Vojenského zpravodajství. 
 
K bodu 13, 14 a 18 
  

Tato úprava je důsledkem změn v systému řízení kariéry v odbornosti duchovní služba. 
Služebnímu místu kaplan Hlavního velitelství Vojenské policie a Hradní stráže se nově 
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stanovuje složitější, odpovědnější a namáhavější služební činnost a z tohoto důvodu se zde 
navrhuje zařazení do vyšší vojenské hodnosti. 
 
K bodu 15 
  

Tato úprava reaguje na změny v činnosti Vojenského zpravodajství dle Statutu 
Vojenského zpravodajství. 
 
K bodu 16 
 

Tato úprava reaguje na změny v činnosti ekonomické služby. Doplňuje se zde obecný 
výčet organizačních celků rezortu Ministerstva obrany o konkrétní organizační celky, popř. 
o vybrané organizační prvky v těchto celcích, kde složitost, odpovědnost a namáhavost 
vykonávané služební činnosti, vyžaduje stanovení vyšší vojenské hodnosti, než která by jinak 
odpovídala obecnému zařazení těchto organizačních celků do systemizačního modelu 
organizační struktury rezortu Ministerstva obrany. 
 
K bodu 17  
  

Tato úprava souvisí s vytvořením nového Velitelství pro operace. Služebnímu místu 
vedoucí směny se nově stanovuje méně složitá, méně odpovědnější a méně namáhavější 
služební činnost. Z tohoto důvodu se danému místu navrhuje nižší vojenská hodnost. 
 
K bodu 19 a 36 
  

Tato úprava je důsledkem změn v systému řízení kariéry v odbornostech souvisejících 
s ochranou informací. Služebnímu místu vedoucí Centrálního registru Ministerstva obrany se 
nově stanovuje složitější, odpovědnější a namáhavější služební činnost. 
 
K bodu 20 
  

Tato úprava reaguje na změny v činnosti Vojenského zpravodajství dle Statutu 
Vojenského zpravodajství. 
 
K bodu 21  
  

Tato úprava reaguje na změny v organizační struktuře Ministerstva obrany – zánik 
samostatné sekce dozoru a kontroly Ministerstva obrany a vznik odboru interního auditu 
a inspekce Ministerstva obrany, kam byla nově Inspekce ministra obrany začleněna. 
 
K bodu 22  
  

Tato úprava reaguje na změny v činnosti právní služby. Vymezují se zde organizační 
prvky v rezortu Ministerstva obrany, kde lze příslušníkům právní služby stanovovat služební 
činnost, která svým charakterem odpovídá vojenské hodnosti podplukovník. 
 
K bodu 23 a 24 
  

Tato úprava reaguje na změny v činnosti Vojenského zpravodajství dle Statutu 
Vojenského zpravodajství. 
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K bodu 25 
  

Tato úprava reaguje na změny v činnosti Vojenského zpravodajství dle Statutu 
Vojenského zpravodajství a vznik nového Velitelství pro operace, z hlediska systemizace 
Společného operačního centra Velitelství pro operace; změna v označení bodů je technické 
opatření, vzniklé z důvodu zrušení stávajících bodů 12 a 14. 
 
K bodu 26 a 27 
 

Tato úprava reaguje na změny v činnosti Vojenského zpravodajství dle Statutu 
Vojenského zpravodajství. 
 
K bodu 28  
  

Tato úprava souvisí s vytvořením nového Velitelství pro operace. Služebnímu místu 
vedoucí směny se nově stanovují méně složité, méně odpovědné a méně namáhavé služební 
činnosti než tomu bylo dosud. Z tohoto důvodu se navrhuje tato činnost přeřadit z činnosti pro 
vojenskou hodnost plukovník do činnosti pro vojenskou hodnost podplukovník. 
 
K bodu 29 a 30 
  

Tato úprava reaguje na změny v činnosti Vojenského zpravodajství dle Statutu 
Vojenského zpravodajství. 
 
K bodu 31  
  

Tato úprava souvisí s vytvořením nového Velitelství pro operace. Služebnímu místu 
vedoucí směny se nově stanovuje méně složitá, méně odpovědnější a méně namáhavější 
služební činnost. 
 
K bodu 32 
  

Tato úprava reaguje na změny v činnosti ekonomické služby. Doplňuje se zde konkrétní 
organizační celek (Finanční správa Armády České republiky), kde složitost, odpovědnost 
a namáhavost vykonávané služební činnosti (ředitel správy) vyžaduje jednoznačné vymezení 
postavení tohoto celku v organizační struktuře rezortu Ministerstva obrany. 
 
K bodu 33 
 

V souvislosti s úpravou uvedenou v novelizačním bodu 15 a 20 se navrhuje stejná úprava 
i na tomto místě. 
 
K bodu 34 a 35 
  

Tato úprava reaguje na změny v činnosti Vojenského zpravodajství dle Statutu 
Vojenského zpravodajství. 
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K bodu 36 
 

Tato úprava je důsledkem změn v systému řízení kariéry v odbornostech souvisejících 
s ochranou informací. Služebnímu místu vedoucí Centrálního registru Ministerstva obrany se 
nově stanovuje složitější, odpovědnější a namáhavější služební činnost.  
 
K bodu 37 a 39 
 

Tato úprava reaguje na změny v činnosti Vojenského zpravodajství dle Statutu 
Vojenského zpravodajství. 
 
K bodu 38 
 

Tato úprava souvisí s vytvořením nového Velitelství pro operace. Služebnímu místu 
zástupce náčelníka štábu se nově stanovuje méně složitá, méně odpovědnější a méně 
namáhavější služební činnost. 
 
K bodu 40  
  

Tato úprava je důsledkem změn v systému velení a řízení, tj. vytvoření sekce 
komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany a sekce vojenského zdravotnictví 
Ministerstva obrany; pouze u služebního místa ředitel agentury (Agentura komunikačních 
a informačních systémů nebo Agentura vojenského zdravotnictví) dochází ke zvýšení úrovně 
složitosti, odpovědnosti a namáhavosti služební činnosti a tím ke zvýšení stanovené vojenské 
hodnosti pro tato místa na vojenskou hodnost brigádní generál. U ostatních agentur se 
zachovává současná úroveň složitosti, odpovědnosti a namáhavosti služební činnosti a tato 
místa zůstávají se stanovenou vojenskou hodností plukovník.  
 
K článku II  
  

Účinnost se stanovuje na 1. července 2020, a to s ohledem na účinnost organizačních 
změn v ozbrojených silách a Vojenském zpravodajství. 
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