Návrh
VYHLÁŠKA
ze dne

2014,

kterou se stanoví rozhodná doba pro typová služební zařazení
Ministerstvo obrany stanoví podle § 6a odst. 4 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích
z povolání, ve znění zákona č. …./2014 Sb.:
§1
Rozhodná doba pro jednotlivá služební zařazení vychází z typových služebních
zařazení, která jsou uvedena v příloze 1 až 4 k této vyhlášce.
§2
Služební zařazení se člení na základní (příloha 1), velitelská (příloha 2), štábní
(příloha 3) a služební zařazení specialistů (příloha 4).
§3
Rozhodnou dobu lze podle potřeb zajištění obrany České republiky prodloužit až na
dvojnásobek.
§4
U velitelských služebních zařazení lze rozhodnou dobu prodloužit pouze výjimečně,
a to z důvodů nezbytné potřeby zajištění obrany České republiky nebo ke splnění úkolů, které
vyplývají z mezinárodních smluvních závazků České republiky o společné obraně proti
napadení.
§5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem……………..2014.
Ministr:

Příloha č. 1 k vyhlášce
č.…/2014 Sb.

Základní služební zařazení

svob.

obsluha a údržba zbraňového systému a časování střelby

časovač děla

6

svob.

obsluha a údržba prostředku pro provádění dekontaminace

odmořovač

6

svob.

obsluha a údržba vojenské techniky

mladší operátor

6

svob.

obsluha a údržba jednoduchého stroje a strojního zařízení

strojník

6

svob.

obsluha a údržba prostředku při záchranářské činnosti

záchranář

6

svob.

obsluha a roznáška stravy

mladší číšník

6

svob.

obsluha, údržba a střelba z kulometu

kulometník

6

svob.

obsluha, údržba a střelba z pancéřovky

pancéřovník

6

svob.
svob.

obsluha, údržba a střelba z ruční zbraně
vedení výcviku nebo výkon sportovní činnosti a sportovní
reprezentace

střelec

6

mladší instruktor

6

svob.

oprava a výdej vojenské výstroje

mladší krejčí

6

svob.

výroba a výdej stravy

mladší kuchař

6

svob.

provádění montáže a opravy stroje a strojního zařízení

mladší mechanik

6

svob.

provádění odborně zaměřené činnosti

mladší pracovník

6

svob.

provádění průzkumné činnosti

průzkumník

6

sanitář

6

ženista

6

svob.
svob.

provádění pomocné a obslužné činnosti nebo pomocných
prací při poskytování základní ošetřovatelské péče
provádění ženijních a stavebních prací

svob.

provádění ochrany, strážní činnosti a obrany objektů za
pomoci služebního psa

mladší psovod

6

svob.

provádění ochrany, strážní činnosti a obrany objektů při
plnění úkolů Hradní stráže

strážný

6

svob.

provádění ochrany, strážní činnosti a obrany objektů při
plnění úkolů jednotky speciálního určení

strážný

6

svob.

zajišťování provozu skladu

mladší skladník

6

svob.

kontrola munice a nabíjení zbraňového systému

nabíječ

6

svob.

nošení munice k zbraňovému systému

nosič střeliva

6

svob.

pomocná činnost při obsluze a údržbě zbraňového systému

pomocník

6

svob.

pomocná činnost při obsluze a údržbě vojenské spojovací
techniky

stavěč

6

svob.

pomocná činnost při obsluze a údržbě řízení a údržba
vojenské techniky

řidič

6

des.

obsluha a údržba technického prostředku a zařízení
určeného pro monitorování a vyhodnocování atmosféry

aerolog

6

des.

obsluha a údržba technického prostředku a zařízení
určeného pro monitorování a vyhodnocování radiační a
chemické situace

dozimetrista

6

des.

obsluha a údržba vojenské techniky

operátor

6

des.

obsluha a údržba prostředku pro provádění dekontaminace

starší odmořovač

6

des.

obsluha a údržba technicky složitějšího stroje, nástavby a
strojního zařízení

starší strojník

6

des.

obsluha a údržba prostředku při vyhledávání a záchranářské
činnosti

starší záchranář

7

des.

obsluha a roznáška stravy

číšník

6

des.

obsluha, údržba a střelba ze speciální odstřelovací zbraně

odstřelovač

6

des.

obsluha, údržba a střelba z ruční zbraně

starší střelec

6

des.

obsluha, údržba a střelba ze zbraňového systému

střelec-operátor

6

des.

provádění hasebních a záchranných prací

hasič

6

des.

provádění rozboru jednoduchou metodou

laborant

6

des.

provádění stanoveného druhu léčebné masáže a
stanoveného postupu rehabilitace nebo jednoduchého úkonu v
rámci léčebné tělesné výchovy

masér

6

des.

provádění montáže, opravy a seřizování stroje a strojního
zařízení

mechanik

6

des.

provádění měření a pozorování meteorologických prvků a
jevů v rámci vyhodnocování radiační a chemické situace nebo
přípravy paleb dělostřelectva

meteorolog

6

des.

provádění základní ošetřovatelské péče pod odborným
vedením

ošetřovatel

6

des.

provádění potápěčské práce pod vodou

potápěč

6

des.

provádění odborně zaměřené činnosti

pracovník

6

ochranná služba

7

starší průzkumník

6

des.
des.

provádění činnosti ochranné služby při plnění úkolů Hradní
stráže
provádění průzkumné činnosti

des.

provádění pomocné činnosti při obsluze a údržbě vojenské
spojovací techniky

starší stavěč

6

des.

provádění ženijních a stavebních prací za pomoci ženijní
techniky

starší ženista

6

des.

vedení a organizace výcviku nebo výkon sportovní činnosti a
sportovní reprezentace

instruktor

6

des.

provádění technologicky náročné opravy a výdej vojenské
výstroje

krejčí

6

kuchař

6

psovod

6

des.
des.

výroba a výdej technologicky náročné stravy
provádění ochrany, strážní činnosti a obrany objektů za
pomoci služebního psa

des.

provádění ochrany, strážní činnosti a obrany objektů při
plnění úkolů Hradní stráže

starší strážný

6

des.

provádění ochrany, strážní činnosti a obrany objektů při
plnění úkolů jednotky speciálního určení

starší strážný

6

des.

sběr a svoz raněných z bojiště, poskytování první pomoci
raněným nebo výkon pomocných prací na obvazišti

sběrač raněných

6

des.

zajišťování provozu skladu a příjem a výdej materiálu

skladník

6

des.

kontrola munice a nabíjení speciálního zbraňového systému

starší nabíječ

6

starší počtář

6

des.

příprava podkladů a prvků střelby pro řízení palby
dělostřelecké jednotky

des.

řízení, obsluha a údržba vojenské techniky

starší řidič

6

des.

vyhodnocování a analýza dělostřeleckého průzkumu

vyhodnocovač

6

čet.

stanovení diagnostiky a montáž, oprava a seřizování
dělostřelecké výzbroje a zbraňového systému

dělmistr

6

čet.

stanovení diagnostiky a montáž, oprava a seřizování stroje a
strojního zařízení

starší mechanik

6

čet.

stanovení diagnostiky a montáž, oprava a seřizování ruční,
lafetované a výcvikové zbraně

zbrojíř

6

čet.

obsluha pozorovacího přístroje a přístroje pro vedení přesné
střelby na cíl a zamíření zbraně na cíl

mířič

6

čet.

vyhledávání a částečné odkrývání nebezpečné a nevybuchlé
munice, výbušniny a výbušného předmětu

pyrotechnik

6

čet.

obsluha a údržba speciálního prostředku a zařízení určeného
pro monitorování a vyhodnocování atmosféry

starší aerolog

6

čet.

obsluha a údržba speciálního prostředku a zařízení určeného
pro monitorování a vyhodnocování radiační a chemické situace

starší dozimetrista

6

starší operátor

6

čet.

obsluha a údržba vojenské techniky

čet.

obsluha a údržba speciálního stroje, nástavby a strojního
zařízení

starší strojníkspecialista

7

čet.

obsluha a údržba speciálního prostředku při vyhledávání a
záchranářské činnosti

záchranář
specialista

6

průzkumníkspecialista

7

čet.

provádění speciální průzkumné činnosti

čet.

provádění hasebních a záchranných prací za pomoci
speciální techniky

starší hasič

6

čet.

provádění rozboru jednoduchou metodou a jeho
vyhodnocování

starší laborant

6

čet.

provádění specializovaného měření a pozorování
meteorologických prvků a jevů v rámci vyhodnocování radiační
a chemické situace nebo přípravy paleb dělostřelectva

starší meteorolog

6

čet.

provádění ošetřovatelské péče pod odborným vedením

starší ošetřovatel

6

čet.

provádění potápěčské práce pod vodou

starší potápěč

6

čet.

provádění odborně zaměřené činnosti

starší pracovník

6

čet.
čet.

starší specialista
ochranné služby
Hradní stráže
starší specialista
provádění základních úkolů policejní ochrany objektů zvláštní
ochranné služby
důležitosti
Vojenské policie
provádění činnosti ochranné služby při plnění úkolů Hradní
stráže

8

čet.

provádění ženijních a stavebních prací za pomoci speciální
ženijní techniky

čet.

provádění uceleného souboru účetních operací nebo
zpracování účetních dokladů, účetních knih a ostatních
účetních písemností

účtovatel

6

čet.

vedení a organizace speciálního výcviku nebo výkon
sportovní činnosti a sportovní reprezentace

starší instruktor

6

starší kuchař

6

čet.

organizace práce při výrobě a výdeji stravy

starší ženistaspecialista

8

7

čet.

ničení nebo narušování určených objektů nebo cílů v týlu
protivníka

starší odstřelovač

6

čet.

zabezpečování bezpečnosti letového provozu v oblasti
prevence střetu letounů s ptáky a se zvěří

starší ornitolog

6

čet.

řízení, obsluha a údržba speciální vojenské techniky

starší řidičspecialista

6

čet.

provádění ochrany, strážní činnosti a obrany speciálních
objektů za pomoci služebního psa

čet.

provádění ochrany, strážní činnosti a obrany speciálních
objektů při plnění úkolů Hradní stráže

starší strážnýspecialista

7

čet.

provádění ochrany, strážní činnosti a obrany speciálních
objektů při plnění úkolů jednotky speciálního určení

starší strážnýspecialista

7

čet.

sběr a svoz raněných z bojiště, organizace poskytování první
starší sběrač
pomoci raněným nebo výkon pomocných prací na obvazišti
raněných

6

čet.

zajišťování provozu skladu nebo samostatný příjem a výdej
materiálu

6

čet.

vyhodnocování a analýza dělostřeleckého nebo
optoelektronického průzkumu

starší psovod

starší skladník
starší
vyhodnocovač

6

6

rtn.

provádění specializovaných činností při policejním zásahu

rtn.

provádění nejsložitějších hasebních a záchranných prací za
pomoci speciální techniky

starší hasičspecialista

7

rtn.

provádění rozboru jednoduchou metodou a jeho
vyhodnocování

starší laborantspecialista

7

rtn.

základní manipulace s neutajovanou písemností pod
odborným vedením

specialista zásahu

spisový manipulant

6

6

rtn.

řízení a koordinace činnosti související se zajištěním bojové a
stálý operační
mobilizační pohotovosti bez podřízených pracovišť
dozorčí

6

rtn.

obsluha a údržba speciálního prostředku pro monitorování
atmosféry včetně zpracování naměřených hodnot v rámci
vyhodnocování radiační a chemické situace nebo přípravy
paleb dělostřelectva

starší aerologspecialista

8

rtn.

stanovení diagnostiky a montáž, oprava a seřizování
dělostřelecké výzbroje a zbraňového systému

starší dělmistr

6

rtn.

stanovení diagnostiky a montáž, oprava a seřizování
speciálního stroje a strojního zařízení

starší mechanikspecialista

7

rtn.

stanovení diagnostiky a montáž, oprava a seřizování ruční,
lafetované a výcvikové zbraně

rtn.

obsluha a údržba speciální vojenské techniky

starší zbrojíř

6

starší operátorspecialista

8

rtn.

zabezpečování bezpečnosti letového provozu v oblasti
prevence střetu letounů s ptáky a se zvěří

starší ornitologspecialista

6

rtn.

zabezpečování, organizace a řízení výcviku služebního psa
speciální kategorie a psa hlídkového všestranného

starší psovodspecialista

6

rtn.
rtn.

vyhledávání a částečné odkrývání nebezpečné a nevybuchlé
munice, výbušniny nebo výbušného předmětu nebo třídění
starší pyrotechnik
anebo ničení munice
sběr a svoz raněných z bojiště, organizace poskytování první
sběrač raněnýchpomoci raněným nebo organizace výkonu pomocných prací na
specialista
obvazišti

7
6

rtn.

zajišťování složitých účetních agend, zpracování účetních
dokladů, účetních knih a ostatních účetních písemností

starší účtovatel

8

Příloha č. 2
k vyhlášce
č.…/2014 Sb.

Velitelská služební zařazení

Vojenská
hodnost

čet.

čet.

Charakteristika
činnosti

velení a řízení organizačnímu celku rezortu Ministerstva obrany
nebo jednotce

komplexní velení a řízení organizačnímu celku rezortu
Ministerstva obrany nebo jednotce

Název
služebního
místa
(SM)

zástupce velitele,
zástupce náčelníka,
zástupce vedoucího,
zástupce ředitele

velitel, náčelník,
vedoucí, ředitel

Poznámka
(upřesnění)

družstvo
provozovna,
stanice, příruční
sklad, komplet,
vyprošťovací
vozidlo, osádka,
roj

Doba
rozhodná
(roky)

6

6

rtn.
rtm.

velení a řízení organizačnímu celku rezortu Ministerstva obrany
nebo jednotce

por.

velení a řízení organizačnímu celku rezortu Ministerstva obrany
nebo jednotce

por.

komplexní velení a řízení organizačnímu celku rezortu
Ministerstva obrany nebo jednotce

velitel, náčelník,
vedoucí, ředitel

četa

6

npor.

velení a řízení organizačnímu celku rezortu Ministerstva obrany
nebo jednotce

zástupce velitele,
zástupce náčelníka,
zástupce vedoucího,
zástupce ředitele

rota

7

npor.

komplexní velení a řízení organizačnímu celku rezortu
Ministerstva obrany nebo jednotce

velitel, náčelník,
vedoucí, ředitel

kpt.

velení a řízení organizačnímu celku rezortu Ministerstva obrany
nebo jednotce

zástupce velitele,
zástupce náčelníka,
zástupce vedoucího,
zástupce ředitele

kpt.

komplexní velení a řízení organizačnímu celku rezortu
Ministerstva obrany nebo jednotce

velitel, náčelník,
vedoucí, ředitel

velení a řízení organizačnímu celku rezortu Ministerstva obrany
nebo jednotce

zástupce velitele,
zástupce náčelníka,
zástupce vedoucího,
zástupce ředitele

mjr.

velitel, náčelník,
vedoucí, ředitel

dělo, tank,
laboratoř,
družstvo

komplexní velení a řízení organizačnímu celku rezortu
Ministerstva obrany nebo jednotce

zástupce velitele,
zástupce náčelníka,
zástupce vedoucího,
zástupce ředitele
zástupce velitele,
zástupce náčelníka,
zástupce vedoucího,
zástupce ředitele

četa

6
6

6

7
samostatná
rota
rota
prapor,
samostatný
prapor,
organizační celek
(typ oddělení)

7
7

7

komplexní velení a řízení organizačnímu celku rezortu
Ministerstva obrany nebo jednotce

velitel, náčelník,
vedoucí, ředitel

samostatná
rota

pplk.

velení a řízení organizačnímu celku rezortu Ministerstva obrany
nebo jednotce

zástupce velitele,
zástupce náčelníka,
zástupce vedoucího,
zástupce ředitele

pplk.

komplexní velení a řízení organizačnímu celku rezortu
Ministerstva obrany nebo jednotce

velitel, náčelník,
vedoucí, ředitel

plk.

velení a řízení organizačnímu celku rezortu Ministerstva obrany
nebo jednotce

zástupce velitele,
zástupce náčelníka,
zástupce vedoucího,
zástupce ředitele

brigáda,
křídlo,organizační
celek (typ sekce
a odbor), odbor
MO
prapor,
smostatný
prapor,
organizační celek
(typ oddělení)
pluk, brigáda,
brigádní typ,
křídlo, základna
letectva,
organizační celek
(typ sekce a
odbor), odbor
MO, sekce MO

plk.

komplexní velení a řízení organizačnímu celku rezortu
Ministerstva obrany nebo jednotce

velitel, náčelník,
vedoucí, ředitel

5

gen.

komplexní velení a řízení organizačnímu celku rezortu
Ministerstva obrany nebo jednotce

velitel, náčelník,
vedoucí, ředitel

5

mjr.

7

7

7

5

Příloha č. 3
k vyhlášce
č.…/2014 Sb.

Štábní služební zařazení

Vojenská
hodnost

Charakteristika
činnosti

Název
služebního
místa
(SM)

Poznámka
(upřesnění)

Doba
rozhodná
(roky)

základní štábní činnosti k zabezpečení činnosti štábu

mladší pracovník
štábu

rtm.

vedení a řízení organizačního článku

zástupce
náčelníka,
zástupce
vedoucího

rtm.

komplexní vedení a řízení organizačního článku

náčelník, vedoucí

6

odborné štábní činnosti k zabezpečení činnosti štábu

pracovník štábu

6

rtm.

nrtm.

6

četa

6

zástupce
náčelníka,
zástupce
vedoucího

nrtm.

vedení a řízení organizačního článku

nrtm.

komplexní vedení a řízení organizačního článku

prap.

specializované štábní činnosti k zabezpečení činnosti štábu

starší pracovník
štábu

7

prap.

vedení a řízení organizačního článku

zástupce
náčelníka,
zástupce
vedoucího

7

prap.

komplexní vedení a řízení organizačního článku

nprap.

vysoce specializované štábní činnosti k zabezpečení činnosti
štábu

náčelník, vedoucí

náčelník, vedoucí

6
6

7

vedoucí starší
pracovník štábu

7

zástupce
náčelníka,
zástupce
vedoucího

7

nprap.

vedení a řízení organizačního článku

nprap.

komplexní vedení a řízení organizačního článku

náčelník, vedoucí

7

por.

všeobecné štábní činnosti pro podporu velení a řízení

důstojník štábu

6

por.

vedení a řízení organizačního článku

zástupce
náčelníka,
zástupce

6

vedoucího

por.

komplexní vedení a řízení organizačního článku

náčelník, vedoucí

6

základní štábní činnosti pro podporu velení a řízení

starší důstojník
štábu

7

npor.

vedení a řízení organizačního článku

zástupce
náčelníka,
zástupce
vedoucího

7

npor.

komplexní vedení a řízení organizačního článku

npor.

náčelník, vedoucí

7

odborné štábní činnosti pro podporu velení a řízení

vedoucí starší
důstojník štábu

7

kpt.

vedení a řízení organizačního článku

zástupce
náčelníka,
zástupce
vedoucího

7

kpt.

komplexní vedení a řízení organizačního článku

mjr.

specializované štábní činnosti pro podporu velení a řízení

starší důstojník
štábu-specialista

7

vedení a řízení organizačního článku

zástupce
náčelníka,
zástupce
vedoucího

7

kpt.

mjr.

náčelník, vedoucí

7

mjr.

komplexní vedení a řízení organizačního článku

náčelník, vedoucí
vedoucí starší
důstojník štábuspecialista
zástupce
náčelníka,
zástupce
vedoucího

7

pplk.

vysoce specializované štábní činnosti pro podporu velení a řízení

pplk.

vedení a řízení organizačního článku

pplk.

komplexní vedení a řízení organizačního článku

náčelník, vedoucí

7

plk.

komplexní vedení a řízení organizačního článku

náčelník, vedoucí

5

gen.

komplexní vedení a řízení organizačního celku

náčelník, vedoucí

5

7
7

Příloha č. 4 k vyhlášce
č.…/2014 Sb.

Služební zařazení pro specialisty

Vojenská
hodnost

rtm.
nrtm.

Charakteristika
činnosti

provádění odborných činností v působnosti organizačního celku
rezortu Ministerstva obrany
provádění odborných činností s celorezortní působností

prap.

provádění specializovaných a odborných činností s celorezortní
působnosti

nprap.

provádění specializovaných a odborných činnosti s celorezortní
působností

Název
služebního
místa
(SM)

Poznámka
(upřesnění)

Doba
rozhodná
(roky)

mladší specialista

6

specialista

6

starší specialista

7

vedoucí starší
specialista

7

št. prap.

provádění specializovaných a odborných činností s celorezortní i
mimorezortní působností

por.

provádění specializovaných činností v působnosti organizačního
celku rezortu Ministerstva obrany

npor.

provádění specializovaných činností s celorezortní působností

vrchní specialista
Ministerstva obrany

5

důstojník

6

starší důstojník

7

kpt.

provádění odborně specializovaných činností v působnosti
organizačního celku rezortu Ministerstva obrany

vedoucí starší
důstojník

7

mjr.

provádění odborně specializovaných činností s celorezortní
působností

starší důstojníkspecialista

7

pplk.

provádění vysoce odborně specializovaných činností s
celorezortní působností

vedoucí starší
důstojník-specialista

7

plk.

provádění vysoce odborně specializovaných činností s
celorezortní i mimorezortní působností

hlavní specialista
Ministerstva obrany

5

Odůvodnění
I. Obecná část
a) Zhodnocení platného právního stavu a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní
úpravy
Návrh vyhlášky, kterou se stanoví rozhodná doba pro typová služební zařazení, byl
vypracován jako prováděcí právní předpis na základě zmocňovacího ustanovení uvedeného
v § 6a odst. 4 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. ... /2013 Sb.,
kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony.
Důvodem pro zpracování této zcela nové právní úpravy je nutnost stanovit jednotlivá
typová služební zařazení a jim určit rozhodnou dobu. Na základě tohoto vymezení pak bude
určována rozhodná doba pro konkrétní služební místa. Pro účely této vyhlášky se služební
zařazení dělí do čtyř skupin, a to na základní, velitelská, štábní a služební zařazení specialistů.
U služebních míst se stanovenou hodností v hodnostním sboru čekatelů a generálů se doba
rozhodná nestanovuje.
Zavedením institutu „rozhodná doba“ se realizuje jeden ze závěrů Bílé knihy o obraně,
který navrhuje nově upravit systém řízení kariér vojáků z povolání. Jedním z hlavních
principů je postup v kariéře na základě stanovené rozhodné doby ve služebním zařazení.
Rozhodnou se tato doba nazývá proto, že se vždy nejpozději 4 měsíce před jejím uplynutím
rozhoduje, zda bude voják služebně zařazen na služební místo se stanovenou vyšší hodností,
nebo se mu stanovená rozhodná doba ve stávajícím služebním zařazení prodlouží, nebo bude
voják služebně zařazen na jiné služební místo se stanovenou stejnou hodností, anebo, pokud
nedojde k jednomu ze tří shora uvedených opatření, bude voják ze služebního poměru
propuštěn.
Rozhodná doba začne plynout všem vojákům od počátku ve stejném okamžiku, a tím
bude nabytí účinnosti novely zákona o vojácích z povolání. Ve stejné době by měla nabýt
účinnosti tato vyhláška.
b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem a s ústavním pořádkem,
mezinárodními smlouvami a předpisy Evropské unie
Návrh vyhlášky je v souladu se zákonem, k jehož provedení má být vydána, 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, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na
životní prostředí

S realizací návrhu vyhlášky nebudou spojeny žádné další nároky na státní rozpočet,
na ostatní veřejné rozpočty a na hospodářské subjekty, ani žádné negativní sociální dopady,
nebo dopady na životní prostředí. Případné finanční náklady, které mohou souviset především
se zánikem služebního poměru v případě propuštění vojáka, kterému uplynula rozhodná doba,
budou hrazeny z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany.

d) Hodnocení dopadu regulace podle obecných zásad
Hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA)
nebylo prováděno, protože návrh vyhlášky 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§1
Podle novely zákona o vojácích z povolání činí rozhodná doba nejméně 2 roky
a nejvíce 15 let. V daném rozmezí bude stanovena rozhodná doba pro jednotlivá služební
místa. Při stanovení doby rozhodné pro jednotlivá služební místa se bude vycházet z typových
služebních zařazení, která jsou uvedena v přílohách tohoto prováděcího právního předpisu.
Rozhodná doba není stejná pro všechna služební zařazení vojáků z povolání. Typová služební
zařazení jsou charakterizována názvem služebního místa, charakteristikou činnosti
a vojenskou hodností.
K§2
Služební místa jsou rozdělena do čtyř kategorií služebních zařazení, a to na kategorii
základní, velitelskou, štábní a služební zařazení specialistů. Základní služební zařazení
představují služební místa s nejnižšími vojenskými hodnostmi, která jsou charakterizována
jednoduššími činnostmi, spočívajícími např. v obsluze techniky. Velitelská služební zařazení
zahrnují služební místa, u nichž se předpokládá specifický postup v kariéře a získávání
zkušeností jak z velitelských, tak štábních služebních zařazení. U základních
a velitelských služebních zařazení je stanovena čtyřletá rozhodná doba. Služební místa, která
jsou charakterizována podpůrnými činnostmi, u nichž je vhodné získat praktické zkušenosti,
jsou zařazena mezi štábní služební zařazení a je u nich stanovena pětiletá rozhodná doba.
Nejdelší rozhodná doba, sedmiletá, je stanovena u služebních zařazení specialistů, jejichž
činnost představuje vysoce odborné práce, pro jejich výkon je nutná delší praxe (např. lékaři,
psychologové). Rozdílnost délky doby rozhodné vychází jednak z požadavku ozbrojených sil
na řádný výkon služby na příslušném služebním místě a jednak z nutnosti stabilizovat
odborný vojenský personál. Na druhé straně bylo nutné zvážit délku doby rozhodné také
s ohledem na potřebu zajistit kariérní růst vojáků.

K§3
Rozhodná doba vyjadřuje stanovenou dobu možného setrvání vojáka na konkrétním
služebním místě. Lze tedy hovořit o nejzazší době výkonu služby na daném služebním místě
s tím, že v některých případech bude možno dobu rozhodnou prodloužit. Možnost
prodloužení rozhodné doby je stanovena proto, aby nedocházelo k odchodu dobře
připravených vojáků jen z toho důvodu, že pro ně není možné najít jiné služební zařazení.
Doba rozhodná bude prodlužována na dobu podle potřeb ozbrojených sil České republiky,
celková doba zařazení na tomtéž služebním místě nemůže překročit dvojnásobek stanovené
doby rozhodné.
K§4
U velitelských služebních míst bude možno dobu rozhodnou prodloužit pouze
výjimečně. Toto opatření souvisí s požadovanou rotací vojáků na velitelských pozicích,
získáváním zkušeností pro budoucí velitelské pozice i v jiném než velitelském služebním
zařazení, a současným umožněním kariérního postupu ostatním vojákům. V praxi však
mohou nastat situace, kdy nebude k dispozici vhodný kandidát na obsazení daného
velitelského místa, přičemž bude třeba zabezpečit splnění naléhavého úkolu. Z tohoto důvodu
se navrhuje vyhláškou upravit možnost výjimečného prodloužení doby rozhodné k umožnění
setrvání vojáka na daném místě. I zde bude prodloužení limitováno dvojnásobkem doby
rozhodné stanovené u velitelských služebních zařazení.
K§5
Účinnost vyhlášky je odvislá od schválení novely zákona o vojácích z povolání a musí
nastat nejpozději v den nabytí účinnosti této novely. V případě jiné účinnosti by nastal
problém při určování doby rozhodné na služebním místě, na němž bude voják v době
účinnosti novely zákona o vojácích z povolání služebně zařazen.

