Návrh
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne

2014,

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. .../2014 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.
§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 Kč
až 8 000 Kč měsíčně v I. skupině, 2 000 Kč až 6 000 Kč měsíčně v II. skupině, 1 000 Kč až
4 000 Kč měsíčně ve III. skupině nebo 600 Kč až 2 000 Kč měsíčně ve IV. skupině.
(2) Zařazení činností, při nichž může dojít k ohrožení života nebo zdraví, popřípadě
k jiným závažným rizikům, do I., II., III. nebo IV. skupiny je stanoveno v příloze 3.
(3) Při souběhu zvláštních příplatků náleží vojákovi pouze jeden zvláštní příplatek,
a to nejvyšší.

1)

Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
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§4
Závěrečné ustanovení
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem…………2014.
Předseda vlády:
Ministr obrany:
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. …/2014 Sb.
Služební tarify pro vojenské hodnosti uvedené v § 68 odst. 2 zákona
(v Kč měsíčně)
Vojenská hodnost

Služební tarify

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
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. …/2014 Sb.
Služební tarify pro vojenské hodnosti uvedené v § 68 odst. 4 zákona
(v Kč měsíčně)
Vojenská hodnost

Služební tarify

Vojín
Svobodník
Desátník
Četař
Rotný
Rotmistr
Nadrotmistr

8 800
9 200
9 600
10 000
10 400
10 800
11 200
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. …/2014 Sb.
Druhy činností, při nichž může dojít k ohrožení života nebo zdraví, popřípadě k jiným
závažným rizikům
I. riziková skupina
1. Činnost výkonného vojenského letce.
2. Činnost příslušníka Vojenského zpravodajství při plnění úkolů Vojenského
zpravodajství podle jiného právního předpisu2).
II. riziková skupina
1. Řízení letového provozu.
2. Slaňování z vrtulníku a seskoky z letadla s padákem.
3. Zneškodňování a ničení nalezených nebo nevybuchlých výbušnin a munice, řízení a
provádění trhacích prací, řízení a provádění pyrotechnického průzkumu, minování,
průzkum zaminovaného terénu a odminovávání, prohledávání a čištění objektů a
prostorů s obsahem nevybuchlé munice, zneškodňování a likvidace nástražných
výbušných systémů a likvidace muničních elementů na místech výbuchů.
4. Činnosti vojenského policisty při plnění úkolů podle jiného právního předpisu3).
II. riziková skupina
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 nebo kontrola přípravy prováděná v blízkosti
rotujících částí letadla nebo v prostorech vstupních kanálů nebo výstupních plynů
nebo vrtulového proudu.
4. Činnosti související s provozem radiolokační techniky k zabezpečení přehledu
o vzdušné situaci a identifikaci cílů a údržba a technická kontrola radiolokační
techniky.
5. Ošetřování, revidování a kontrola anténních systémů radiolokačních
radionavigačních nebo radiokomunikačních zařízení ve výškách.

nebo

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.

2)
3)

Zákon č. 289/2005 Sb., o vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů.
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7. Potápění se s použitím potápěčského dýchacího přístroje s dodávkou stlačeného
vzduchu nebo směsí plynů, popř. kyslíkového přístroje nebo přístroje s regenerací
vzduchu.
8. Vedení speciální tělesné přípravy.
9. Odborná záchranářská činnost prováděná vojenskými záchranáři nebo vojenskými
hasiči.
10. Provádění radiačního, chemického a bakteriologického průzkumu prostorů
kontaminovaných ostrými látkami, dekontaminace osob, techniky a prostorů
zasažených těmito látkami.
11. Činnosti s vysoce výbušnými látkami při realizaci radiosondážního průzkumu
atmosféry.
III. riziková skupina
1. Práce trvale vykonávané v podzemí.
2. Skladování, ošetřování a revize munice v muniční základně.
3. Fotogrammetrické vyhodnocování a překreslování map.
4. Práce vojenského obsluhujícího personálu4).
5. Soustavné střežení objektů zvláštní důležitosti v působnosti Hradní stráže.

4)

§ 3 vyhlášky č. 279/1999 Sb., kterou se stanoví kategorie vojenského leteckého personálu, jejich kvalifikace a
rozsah odborných znalostí a vzor průkazu vojenského leteckého personálu.
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Odůvodnění
I. Obecná část
a) Zhodnocení platného právního stavu a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní
úpravy
Návrh nařízení vlády, o platových poměrech vojáků z povolání, byl vypracován jako
prováděcí právní předpis na základě zmocňovacího ustanovení uvedeného v § 68 odst. 2 a 4 a
v § 68c 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 výše služebních tarifů pro
vojáky z povolání a stanovení druhů 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.
Zákonem č. 221/1999 Sb. jsou stanoveny minimální služební tarify pro vojáky
z povolání, a tudíž je nezbytné stanovit výši služebních tarifů, které budou náležet vojákům
z povolání ode dne účinnosti zákona. Samostatně se stanovuje výše služebních tarifů pro
vojáky z povolání v hodnostním sboru čekatelů (kteří konají službu výlučně pod dozorem) a
pro ostatní vojáky z povolání, kteří konají službu samostatně.
Dále se definují služební činnosti, při kterých je vysoce pravděpodobné riziko ohrožení
života nebo zdraví, popř. je s nimi spojena neuropsychická zátěž. Tyto činnosti jsou podle
míry rizika rozděleny do skupin, ke každé skupině se stanovuje rozpětí zvláštního příplatku
v Kč měsíčně. Konkrétní výše příplatku z příslušné rizikové skupiny bude stanovena vnitřním
platovým předpisem v závislosti na míře rizika a jeho době a intenzitě působení. Služební
orgán oprávněný rozhodnout o složkách služebního platu a o jejich výši tak bude při svém
rozhodnoutí o stanovení výše konkrétního příplatku vázán vnitřním předpisem, čímž se
eliminuje rozdílná výše příplatku u dvou či více vojáků z povolání při výkonu obdobných
rizikových činností.
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
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Kalkulace finančních prostředků pro tuto právní úpravu je ve výši 7,9 mld. Kč.
Rozpočtové krytí navržené úpravy bude provedeno v rámci stávajícího objemu rozpočtu
kapitoly Ministerstva obrany bez dodatečného požadavku na jeho navýšení.
Pro vojáky z povolání v jednotlivých vojenských hodnostech jsou kalkulovány objemy
prostředků na služební tarify a prostředky na zvláštní příplatek takto:
Služební
tarif

Počty
VZP

vojín
svobodník čekatel
desátník čekatel
četař čekatel
rotný čekatel
rotmistr čekatel
nadrotmistr čekatel

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

265
192
152
101
74
13
3

svobodník
desátník
četař
rotný
rotmistr
nadrotmistr
praporčík
nadpraporčík
štábní praporčík
poručík
nadporučík
kapitán
major
podplukovník
plukovník
brigádní generál
generálmajor
generálporučík
armádní generál
Služební tarify celkem

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

1 028
3 344
2 796
1 401
2 380
1 893
1 616
601
7
760
1 269
1 592
1 061
1 040
378
13
10
4
1

Hodnost

Zvláštní příplatek – I. skupina
Zvláštní příplatek – II. skupina
Zvláštní příplatek – III. skupina
Zvláštní příplatek – IV. skupina
Zvláštní příplatek celkem
Celkem rozpočtová náročnost

Roční objem
prostředků na
platy
27 984 000
21 196 800
17 510 400
12 120 000
9 235 200
1 684 800
403 200
238 084 800
818 611 200
724 723 200
423 662 400
771 120 000
654 220 800
597 273 600
237 996 000
3 612 000
264 480 000
502 524 000
725 952 000
547 476 000
599 040 000
263 088 000
10 608 000
9 360 000
4 224 000
1 176 000
7 487 366 400
180 000 000
110 040 000
52 000 000
23 000 000
365 040 000
7 884 206 400

Navržená úprava nebude mít dopady na ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí
v České republice, dopady na sociální prostředí včetně dopadů na osoby sociálně slabé nebo
zdravotně postižené, národnostní menšiny a dopady na životní prostředí, nezasahuje do
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zákazu diskriminace, nenarušuje ochranu soukromí a osobních údajů a nezvyšuje riziko
korupčního jednání.
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 obsah se dotýká
výhradně vojáků z povolání.

II. Zvláštní část
K§1
Stanovuje se předmět právní úpravy. Tímto nařízením vlády se v souladu se
zmocněním stanovuje výše služebních tarifů pro vojáky z povolání a 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.
K§2
Navrhuje se stanovit služební tarify vojáků z povolání v minimální výši stanovené
§ 68 odst. 2 a 4 zákona č. 221/1999 Sb bez platového nárůstu. Pro přehlednost je výše
služebních tarifů uvedena odděleně v příloze 1 a 2 k tomuto nařízení vlády.
K§3
V souladu se zmocněním v§ 68c odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., se 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,
rozdělují podle míry ztěžujících vlivů do čtyř skupin. Jednotlivým skupinám se stanovuje
rozpětí zvláštního příplatku v Kč měsíčně. Samostatnou rizikovou skupinou jsou činnosti
výkonného letce.
Zařazení jednotlivých rizikových činností v působnosti Ministerstva obrany je
stanoveno v příloze 3 nařízení vlády. Vylučuje se souběh nároku na více zvláštních příplatků.
Vojákovi bude příslušet ten zvláštní příplatek, který je pro něj nejvýhodnější.
K§4
Stanovuje se účinnost, a to shodně s novelou zákona č. 221/1999 Sb. tedy
dnem………………..2014.
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