Návrh
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne

2014,

o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet
služebního příspěvku

Vláda nařizuje podle § 61a odst. 5 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání,
ve znění zákona č. …/2014 Sb.:
§1
Pro výpočet služebního příspěvku se stanovují tyto kategorie obcí výkonu služby
vojáka z povolání:
a) I. kategorie – hlavní město Praha,
b) II. kategorie – ostatní obce.
§2
Stanovují se tyto koeficienty pro výpočet služebního příspěvku:
a) 1,03 násobek částky 3 000 Kč pro obec I. kategorie,
b) 1,00 násobek částky 3 000 Kč pro obec II. kategorie.
§3
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem……………2014.
.

Předseda vlády:

Ministr obrany:

Odůvodnění
I. Obecná část
a) Zhodnocení platného právního stavu a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní
úpravy

Předkládaným návrhem nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby
vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet služebního příspěvku na bydlení se v návaznosti
na novelu zákona č. 221/1999 Sb. upravuje výše koeficientů pro výpočet služebního
příspěvku na bydlení.
Novelizovaný zákon o vojácích z povolání, který upravuje jejich služební poměr,
obsahuje v části čtvrté nazvané „Péče o vojáky“ nově vložené ustanovení § 61a týkající se
měsíčního služebního příspěvku na bydlení. Nově vymezené zákonné podmínky pro vznik
nároku na služební příspěvek na bydlení preferují jeho účel, kterým je podpora bydlení. Jeho
základní výše se odvozuje z násobků pevně stanovené částky 3 000 Kč podle kategorie obce
výkonu služby a za každého člena rodiny se zvyšuje o 300 Kč. Maximální zvýšení může být
o 1 200 Kč. Stanovit nařízením kategorie obcí výkonu služby a koeficienty pro výpočet
služebního příspěvku je vládě uloženo v § 61 odst. 5.
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
V návaznosti na nový platový systém vojáků z povolání se v souladu se závěry Bílé
knihy o obraně upravuje dosavadní institut přídavku na bydlení. Ten se jako nástroj bytové
politiky, který nahradil nefunkční systém zabezpečování bytů vojákům, plně osvědčil.
Nicméně jeho výše, kterou s růstem minimální mzdy nemohlo Ministerstvo obrany ovlivnit,
negativně zasáhla do systému odměňování vojáků. Systém finanční podpory bydlení se proto
zachovává ve formě měsíčního služebního příspěvku na bydlení.
Při zpracování návrhu nařízení vlády se vycházelo z hlediska hospodárnosti
s ohledem na veřejné finance, proto se navrhuje výše koeficientů na nejnižší hranici
zákonného rozpětí. Pro hlavní město Prahu se navrhuje 1,03 násobek částky 3 000 Kč (po
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zaokrouhlení 3 100 Kč) a pro ostatní obce, které tvoří II. kategorii, se navrhuje 1,00 násobek
částky 3 000 Kč, tedy rovné tři tisíce korun. Náklady na služební příspěvek jsou
zakomponovány do celkových nákladů na nový systém odměňování vojáků a budou plně
pokryty z rozpočtové kapitoly MO. Do budoucna se v závislosti na rozpočtových možnostech
předpokládá upravovat výši příspěvku v závislosti na nákladech na bydlení podle místa
výkonu služby.
Dotčenými subjekty jsou vojáci z povolání, kteří budou mít nárok na měsíční služební
příspěvek na bydlení podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č.
…/2014 Sb., a ministerstvo obrany, které ze své rozpočtové kapitoly vynakládá v souladu
se zákonem č. 221/1999 Sb. finanční prostředky na plnění vojákům v souvislosti s jejich
zákonným nárokem na měsíční služební příspěvek na bydlení.
Z hlediska rovnosti mužů a žen je návrh neutrální, neboť právní úprava je pro obě
pohlaví stejná. Návrh rovněž nemá dopad na životní prostředí.
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.
e) Zhodnocení korupčních rizik, zhodnocení ve vztahu k zákazu diskriminace
a k ochraně soukromí a osobních údajů
Předloženým návrhem nedochází ke zvýšení korupčního rizika. Návrh vyhlášky nemá
žádné dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů.
Zákaz diskriminace je upraven v § 2 odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích
z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

II. Zvláštní část
K§1a2
Stanoví se podmínky pro určování výše měsíčního služebního příspěvku na bydlení
v závislosti na dvou kategoriích obcí a výši koeficientu určeného pro každou kategorii.
Vychází se z respektování hlediska zákonnosti.
K§3
Navrhuje se stanovit účinnost nové právní úpravy v návaznosti na novelu zákona
o vojácích z povolání.
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