Návrh
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne

2014,

kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému
o služebním platu vojáků z povolání
Vláda nařizuje podle § 68q odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve
znění zákona č. …/2014 Sb.:
§1
Předmět úpravy
Toto nařízení stanoví rozsah údajů o prostředcích na služební platy, o průměrných
služebních platech vojáků z povolání (dále jen „voják“) a jejich osobních údajích, které
ovlivňují výši služebního platu a způsoby jejich poskytování do Informačního systému
o služebním platu vojáků z povolání (dále jen "Informační systém").
§2
Rozsah poskytovaných údajů
(1) Zaměstnavatel, s výjimkou zaměstnavatele uvedeném v odstavci 2, poskytuje do
Informačního systému údaje o vojácích, kteří jsou ve služebním poměru v rozsahu a členění
uvedeném v příloze č. 1 a další údaje za zaměstnavatele v rozsahu a členění uvedeném
v příloze č. 2.
(2) Zaměstnavatel, který plní úkoly zpravodajských služeb1), poskytuje údaje
o vojácích, kteří podléhají utajení podle zvláštního předpisu2), v rozsahu a členění uvedeném
v příloze 3.
§3
Způsob poskytování údajů
(1) Údaje poskytuje zaměstnavatel v elektronické podobě zabezpečeným způsobem
s využitím internetové aplikace, která je součástí Informačního systému o platech.
(2) Zaměstnavatel poskytne za první kalendářní pololetí a za celý kalendářní rok (dále
jen "sledované období") vždy do posledního dne kalendářního měsíce následujícího po
skončení sledovaného období. Údaje podle
a) § 2 odst. 1 se poskytují správci kapitoly státního rozpočtu3) (dále jen "správce kapitoly") a
b) § 2 odst. 2 se poskytují Ministerstvu financí v režimu odpovídajícím příslušnému stupni
utajení stanoveném jiným právním předpisem4).

1)

Zákon č. 289/2005 Sb., o vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů.
Např. § 13 zákona č. 289/2005 Sb.
3)
§ 3 písm. g) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla).
2)

1

(4) Správce kapitoly poskytne údaje podle § 2 odst. 1 za sledované období za
všechny zaměstnavatele a vojáky ve své působnosti Ministerstvu financí vždy do pátého dne
druhého kalendářního měsíce následujícího po skončení sledovaného období.
§4
Společná ustanovení
(1) Zaměstnavatel, který poskytne chybné údaje, poskytne opravené údaje
Ministerstvu financí do dvou pracovních dnů ode dne, kdy zjistil chybu nebo na ni byl
upozorněn.
(2) Ministerstvo financí vede údaje poskytnuté podle § 3 odst. 2 písm. b) v režimu
odpovídajícím příslušnému stupni utajení4).
§5
Přechodné ustanovení
Údaje za rok 2013 se budou poskytovat podle nařízení vlády č. 289/2002 Sb., ve znění
nařízení vlády č. 514/2004 Sb.
§6
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem……………2014.
Předseda vlády:
Ministr obrany:

4)

Zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších
předpisů.
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. …/2014 Sb.

Datová struktura údajů o vojákovi podle § 2 odst. 1
Číslo Název ukazatele
Identifikátor5)
a) identifikační údaje
1.
Sledované období
AA0226
2.
Identifikační číslo zaměstnavatele (IČ)
AA0017
3.
Fyzická osoba – kód
AA0126
4.
Rok – ročník (rok narození)
AA0231
5.
Pohlaví osoby – kód
AA0211
6.
Stupeň nejvyššího dosaženého vzdělání – AA0223
kód
7.
Stupeň invalidity
AA0085
8.
Kód státu
AA0033
9.
Místo obvyklého výkonu služby
AA0690
10.
Kód zařízení bez vlastního IČ
AA0113
11.
Datum (sběru dat)
AA0110
b) údaje o právním vztahu
12.
Kód postavení v zaměstnání
13.
Kód zaměstnání
14.
Druh právního vztahu – kód
15.
Základní doba služby v týdnu
16.
Doba trvání služebního poměru
c) údaje o pracovní době
17.
Evidenční dny ve službě
18.
Počet hodin nepřítomnosti ve službě
19.
Vykonaná doba služby včetně služby přesčas
20.
Doba služby přesčas
21.
Neodsloužená doba s poskytnutím služebního
platu celkem
22.
Neodsloužená doba s poskytnutím služebního
platu – dovolená
23.
Koeficient průměrného evidenčního stavu
vojáka přepočtený
24.
Kód evidenčního stavu vojáka k poslednímu
dni sledovaného období
25.
Datum vynětí z evidenčního stavu

AA0091
AA0013
AA0130
AA0131
AA0225
AA0218
AA0744
AA0132
AA0133
AA0134
AA0135
AA0136
AA0137
AA0568

d) údaje o dočasné neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz a
karanténě
26.
Počet hodin dočasné neschopnosti ke službě AA0745
pro nemoc nebo úraz a karantény
5)

Identifikátorem se rozumí popis sledovaných datových prvků a specifikace technických podmínek
předávaných dat, definovaný standardem informačních systémů veřejné správy, uveřejněným ve Věstníku
Ministerstva informatiky, vydaným podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
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27.

Služební plat po dobu nemoci zúčtovaný
k výplatě
e) údaje o přiznaných složkách platu
28.
Platová třída – vojenská hodnost vojáka
29.
Druh platového tarifu – kód
30.
Služební tarif přiznaný
31.
Výkonnostní příplatek přiznaný
32.
Zvláštní příplatky
33.
Příplatek za zvýšenou odpovědnost
f) údaje o vyplacených prostředcích
34.
Celkový služební plat zúčtovaný k výplatě
35.
Služební tarif zúčtovaný k výplatě
36.
Služební plat za službu konanou nad základní
týdenní dobu služby zúčtovaný k výplatě
37.
Doplatek do minimální mzdy zúčtovaný k
výplatě
38.
Příplatky celkem zúčtované k výplatě
39.
Výkonnostní příplatek zúčtovaný k výplatě
40.
Příplatky zvláštní zúčtované k výplatě
41.
Příplatek za zvýšenou odpovědnost zúčtovaný
k výplatě
42.
Odměny zúčtované k výplatě
43.
Ostatní složky platu jinde nespecifikované
zúčtované k výplatě
44.
Příplatek za služební pohotovost
45.
Služební plat vyplacený za neodpracovanou
dobu celkem zúčtované k výplatě
46.
Průměrný hodinový výdělek pro pracovně
právní účely
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AA0713
AA0127
AA0129
AA0138
AA0139
AA0142
AA0144
AA0145
AA0147
AA0162
AA0150
AA0153
AA0154
AA0157
AA0163
AA0161
AA0158
AA0165

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. …/2014 Sb.

Datová struktura údajů za zaměstnavatele podle § 2 odst. 1
Číslo Název ukazatele
a) identifikační údaje
1.
Sledované období
2.
Identifikační číslo zaměstnavatele (IČ)
3.
Kód zařízení bez vlastního IČ
4.
Právní forma ekonomického subjektu
5.
Kód NUTS okresu
6.
Datum (sběru dat)
b) údaje stanovené
7.
Počet zaměstnanců rozpočtovaný
8.
Objem prostředků na služební platy vojáků
c) údaje o počtu zaměstnanců
9.
Průměrný evidenční počet vojáků
10.
Evidenční počet zaměstnanců fyzických osob
d) údaje o vyplacených prostředcích
11.
Platy zaměstnanců včetně mimorozpočtových zdrojů
12.
Mimorozpočtové zdroje na platy celkem

Identifikátor
AA0226
AA0017
AA0113
AA0019
AA0179
AA0110
AA0116
AA0123
AA0114
AA0115
AA0118
AA0119

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. …/2014 Sb.

Datová struktura údajů za zaměstnavatele podle § 2 odst. 2
Číslo Název ukazatele
a) údaje stanovené
1.
Objem prostředků na služební platy vojáků
b) údaje o počtu zaměstnanců
2.
Průměrný evidenční počet vojáků
c) údaje o vyplacených prostředcích
3.
Platy zaměstnanců včetně mimorozpočtových zdrojů
4.
Mimorozpočtové zdroje na platy celkem
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Identifikátor
AA0123
AA0114
AA0118
AA0119

Odůvodnění
I. Obecná část
a) Zhodnocení platného právního stavu a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní
úpravy
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do
Informačního systému o služebním platu vojáků z povolání, byl vypracován jako prováděcí
právní předpis na základě zmocňovacího ustanovení uvedeného v § 68q odst. 2 zákona
č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. ... /2014 Sb., kterým se mění zákon
č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony.
Důvodem pro vypracování tohoto nařízení vlády je stanovení rozsahu a způsobu
poskytování údajů do Informačního systému o služebním platu vojáků z povolání pro potřeby
výkaznictví a statistiky.
b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem a s ústavním pořádkem,
mezinárodními smlouvami a předpisy Evropské unie
Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonem, k jehož provedení má být vydáno,
a s ústavním pořádkem České republiky, s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká
republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů, popřípadě ve Sbírce
mezinárodních smluv.
Daná oblast není upravena právem Evropské unie, návrh tedy nezapracovává předpisy
EU a není s právem EU v rozporu.
c) Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky,
sociální dopady, dopady na životní prostředí a zhodnocení z hlediska rovnosti mužů
a žen
S realizací návrhu nařízení vlády nebudou spojeny žádné další nároky na státní
rozpočet, na ostatní veřejné rozpočty a na hospodářské subjekty, ani žádné negativní sociální
dopady, dopady na životní prostředí či dopady na rovnost mužů a žen.
Pokud jde o zhodnocení korupčních rizik, návrh nařízení vlády jejich výskyt a míru
neovlivňuje.
d) 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.
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II. Zvláštní část
K§1
Stanovuje se předmět právní úpravy. Tímto nařízením vlády se v souladu se
zmocněním stanovuje rozsah údajů o prostředcích na služební platy, o průměrných služebních
platech vojáků z povolání a jejich osobních údajích, které ovlivňují výši služebního platu a
způsoby jejich poskytování do Informačního systému o služebním platu vojáků z povolání.
K§2
Stanovuje se povinnost Ministerstva obrany poskytovat do Informačního systému o
služebních platech vojáků z povolání údaje o vojácích, kteří jsou ve služebním poměru a
stanovuje se závazný rozsah a členění těchto údajů. Jiná struktura údajů se stanovuje pro
vojáky z povolání služebně zařazené u Vojenského zpravodajství, a to s ohledem na ochranu
utajovaných skutečností podle zákona o Vojenském zpravodajství.
K§3a4
Stanovuje se způsob a termíny pro poskytování údajů do Informačního systému o
služebních platech vojáků z povolání. Dále je stanoven postup, pokud Ministerstvo obrany
předá omylem nesprávné údaje. Současně se stanovuje povinnost správce informačního
systému dodržovat zásady ochrany utajovaných skutečností.
K§5
Stanovuje, že pro údaje vztahující se ke stávající právní úpravě se budou poskytovat v rozsahu
a struktuře stanovené stávajícími právními předpisy, tedy podle nařízení vlády č. 289/2002
Sb., ve znění nařízení vlády č. 514/2004 Sb.
K§6
Stanovuje se účinnost, a to shodně s novelou zákona č. 221/1999 Sb. tedy
dnem………………..2014.
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