NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne
o platových poměrech vojáků z povolání
Vláda nařizuje podle § 68 odst. 2 a 4 a podle § 68c odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o
vojácích z povolání, ve znění zákona č. xxx\xxxx/Sb., (dále jen „zákon):
§1
Předmět úpravy
Toto nařízení stanovuje pro vojáky z povolání1) (dále jen "voják"):
a) výši služebních tarifů,
b) druhy služebních činností v závislosti na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti
rizika ohrožení života nebo zdraví, podmínky pro poskytování zvláštního příplatku a výši
příplatku v jednotlivých druzích výkonů služby podle § 7 zákona.
§2
Služební tarif
(1) Výše služebních tarifů náležejících vojenským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 2
zákona je uvedena v příloze 1 k tomuto nařízení vlády.
(2) Výše služebních tarifů náležejících vojenským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 4
zákona je uvedena v příloze 2 k tomuto nařízení vlády.
§3
Zvláštní příplatek
(1) Vojákovi, který soustavně vykonává činnosti spojené s ochranou zájmů státu, při
nichž dochází k mimořádné neuropsychické zátěži nebo při nichž může dojít k ohrožení jeho
života nebo zdraví, popřípadě k jiným závažným rizikům, přísluší příplatek ve výši 2 000 až
6 000 Kč ve I. skupině, 1 000 Kč až 4 000 Kč měsíčně ve II. skupině nebo 600 Kč až 2 000
Kč měsíčně ve III skupině.
(2) Vojákovi, výkonnému letci, který soustavně vykonává činnost výkonného letce,
přísluší příplatek ve výši 2 000 až 8 000 Kč měsíčně.
(3) Vojákovi, který v souladu se svým služebním zařazením ojediněle vykonává
činnosti spojené s ochranou zájmů státu, při nichž dochází k mimořádné neuropsychické
zátěži nebo při nichž může dojít k ohrožení jeho života nebo zdraví, popřípadě k jiným
závažným rizikům, přísluší příplatek za každý takový úkon nebo hodinu činnosti a, to ve výši
200 až 600 Kč v I. skupině, 100 Kč až 400 Kč měsíčně ve II. skupině nebo 60 Kč až 200 Kč
měsíčně ve III. skupině. Takto určený příplatek může být v kalendářním měsíci určen
1)

zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů

v součtu do maximální výše 6 000 Kč v I. skupině, 4 000 Kč ve II. skupině nebo 2 000 Kč ve
III. skupině.
(4) Vojákovi, výkonnému letci, který v souladu se svým služebním zařazením
vykonává činnost výkonného letce ojediněle, přísluší za každou hodinu takové činnosti
příplatek ve výši 200 až 800 Kč. Takto určený příplatek může být v kalendářním měsíci určen
v součtu maximálně 8 000 Kč.
(5) Zařazení činností uvedených v příloze 3 do I., II. nebo III. skupiny stanoví podle
míry rizika ministr obrany vnitřním předpisem.
(6) Vojákovi přísluší pouze jeden zvláštní příplatek podle odst. 1 až 4. Výši zvláštního
příplatku určí vojákovi služební orgán v rámci rozpětí, které je při splnění stanovených
podmínek pro vojáka nejvýhodnější.
Závěrečná ustanovení
§4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
Předseda vlády:
Ministr obrany:

Příloha 1 k nařízení vlády č.
Služební tarify pro vojenské hodnosti uvedené v § 68 odst. 2
(v Kč měsíčně)
Služební tarify
v Kč měsíčně
Vojenská hodnost
Vojín
Svobodník
Desátník
Četař
Rotný
Rotmistr
Nadrotmistr
Praporčík
Nadpraporčík
Štábní praporčík
Poručík
Nadporučík
Kapitán
Major
Podplukovník
Plukovník
Brigádní generál
Generálmajor
Generálporučík
Armádní generál

8 800
19 300
20 400
21 600
25 200
27 000
28 800
30 800
33 000
43 000
29 000
33 000
38 000
43 000
48 000
58 000
68 000
78 000
88 000
98 000

Příloha 2 k nařízení vlády č.
Služební tarify pro vojenské hodnosti uvedené v § 68 odst. 4
(v Kč měsíčně)
Vojenská hodnost
Vojín
Svobodník
Desátník
Četař
Rotný
Rotmistr
Nadrotmistr

Služební tarify
8 800
9 200
9 600
10 000
10 400
10 800
11 200

Příloha 3 k nařízení vlády č.
Druhy činností, při nichž může dojít k ohrožení života nebo zdraví, popřípadě k jiným
závažným rizikům
1. Poskytování zdravotní péče na operačních sálech, anestezilogickoresuscitačních
odděleních a odděleních urgentního příjmu, jednotkách intenzivní péče a na
onkologických odděleních a poskytování zdravotní péče členy výjezdových skupin
zdravotnické záchranné služby.
2. Odborné hašení požárů a další hasičské práce prováděné profesionálními hasiči.
3. Nezbytná příprava letadla k letu prováděná v blízkosti rotujících částí letadla nebo
v prostorech vstupních kanálů nebo výstupních plynů nebo vrtulového proudu.
4. Ošetřování, revidování a kontrola anténních systémů radiolokačních
radionavigačních nebo radiokomunikačních zařízení ve výškách.

nebo

5. Řízení letového provozu.
6. Identifikování vzdušných cílů, řízení činnosti při tvorbě rozpoznaného obrazu o
vzdušné situaci, koordinace činnosti se vzdušnými prostředky včasné výstrahy a velení
prostředkům protivzdušné obrany státu s přímou odpovědností za splnění bojového
úkolu při vojenském i nevojenském vzdušném ohrožení státu.
7. Činnost příslušníka Vojenského zpravodajství při plnění úkolů Vojenského
zpravodajství podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 289/2005.)
8. Potápění se s použitím potápěčského dýchacího přístroje s dodávkou stlačeného
vzduchu nebo směsí plynů, popř. kyslíkového přístroje nebo přístroje s regenerací
vzduchu.
9. Slaňování z vrtulníku a seskoky z letadla s padákem.
10. Vedení speciální tělesné přípravy.
11. Odborná záchranářská činnost prováděná vojenskými záchranáři nebo vojenskými
hasiči.
12. Ničení nevybuchlých výbušnin a munice, řízení a provádění trhacích prací, minování,
průzkum zaminovaného terénu a odminovávání, likvidace nástražných výbušných
systémů.
13. Skladování, ošetřování a revize munice v muniční základně.
14. Fotogrammetrické vyhodnocování a překreslování map.
15. Práce trvale vykonávané v podzemí.
16. Činnosti vojenského policisty při plnění úkolů Vojenské policie podle zvláštního
právního předpisu1.
17. Soustavné střežení objektů zvláštní důležitosti v působnosti Hradní stráže.
18. Výkon činností výkonného letce

1

§ 3 zákona č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů.

