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Vládní

návrh

ZÁKON
ze dne

,

kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o vojácích z povolání
Čl. I
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.,
zákona č. 129/2002 Sb., zákona č. 254/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 546/2005
Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb.,
zákona č. 147/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb. a zákona
č. 122/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 1 se na konci písmene f) čárka nahrazuje tečkou a písmeno g) se zrušuje.
2. V § 5 odst. 4 se slovo „měnit“ nahrazuje slovem „prodloužit“.
3. V § 5 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Zkrátit dobu trvání služebního poměru může
služební orgán pouze na žádost vojáka, a to ze závažných osobních nebo sociálních důvodů,
kterými se rozumí zejména osobní péče o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné
osoby ve stupni I, nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II až IV podle
zákona o sociálních službách51), pokud žije s vojákem ve společné domácnosti a tuto péči jí
nemůže poskytovat jiný člen rodiny vojáka; podmínka společné domácnosti se nevyžaduje,
jde-li o osobu blízkou.“.
Poznámka pod čarou č. 51 zní:
„51) § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 206/2009 Sb. a zákona
č. 366/2011 Sb.“.

4. V § 6 odstavec 1 zní:
„(1) Voják v průběhu služebního poměru vykonává službu podle potřeb České
republiky na území České republiky i v zahraničí
a) v ozbrojených silách České republiky,
b) v ministerstvu,
c) ve vojenských školách,
d) ve Vojenské policii, nebo
e) ve Vojenském zpravodajství.“.
5. V § 6 odstavec 3 zní:
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„(3) Voják je služebně zařazen na služební místo podle dosažené kvalifikace, doby
výkonu služby v hodnosti a závěrů služebního hodnocení. Služební místo je vymezeno
začleněním v organizační struktuře uvedené v odstavcích 1 a 2, popisem nejsložitějších
služebních činností a jim odpovídajících hodností a požadovanou kvalifikací.“.
6. V § 6 odst. 7 se slova „hodnostní sbory a“ zrušují a na konci textu odstavce se doplňují
slova „v závislosti na jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti“.
7. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní:
„§ 6a
Rozhodná doba ve služebním zařazení
(1) Rozhodná doba ve služebním zařazení (dále jen „rozhodná doba“) je doba, po
kterou může voják setrvat v daném služebním zařazení. Rozhodná doba pro jednotlivá
služební zařazení vychází z typových služebních zařazení a činí nejméně 2 roky a nejvíce 15
let.
(2) Rozhodná doba začíná dnem služebního zařazení vojáka.
(3) Nejméně 4 měsíce před uplynutím rozhodné doby musí služební orgán rozhodnout,
zda
a) bude voják služebně zařazen na služební místo se stanovenou vyšší hodností,
b) se rozhodná doba výkonu služby ve služebním zařazení prodlouží,
c) bude voják služebně zařazen na jiné služební místo se stanovenou stejnou hodností, jakou
voják má, nebo
d) bude voják propuštěn ze služebního poměru.
(4) Typová služební zařazení s rozhodnou dobou stanoví ministerstvo vyhláškou.“.
8. V § 7 odstavec 5 zní:
„(5) Při povolání do služebního poměru nebo v důsledku organizačních změn lze
vojáka s jeho souhlasem jmenovat do nižší hodnosti, než které dosáhl. Při zařazení vojáka do
zálohy mu náleží nejvyšší dosažená hodnost v průběhu vojenské činné služby.“.
9. V § 7 odst. 7, § 53 odst. 2 písm. d), § 107 odst. 2, § 110 odst. 1, § 117 odst. 2, § 123
odst. 2, § 132 odst. 2, § 133 odst. 1, § 139 odst. 2, § 140 odst. 1, § 141 odst. 4 a § 143 odst. 5,
se slovo „platu“ nahrazuje slovy „služebního platu“.
10. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní:
„§ 7a
Jmenování do vyšší hodnosti
Voják může být do vyšší hodnosti stanovené pro služební místo jmenován nejdříve
dnem zařazení na služební místo, pokud pro ni splnil kvalifikační předpoklady, byl pro ni
hodnocen jako způsobilý a v dosažené hodnosti setrval alespoň nejkratší stanovenou dobu.“.
11. V § 8 odst. 1 písm. a) se slova „1 rok“ nahrazují slovy „2 roky“.
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12. V § 10 odst. 2 písm. a) se slova „nejvýše 3 měsíců a se souhlasem ministra“ zrušují.
13. V § 10 odst. 2 písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:
„f) rodičovské dovolené po dobu, po kterou se mu poskytuje peněžitá pomoc v mateřství
podle zákona o nemocenském pojištění4),
_____________
„4) § 32 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších
předpisů.“.

CELEX32010L0018
14. V § 10 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:
„j) zajetí.“.
15. V § 10 odst. 6 se slova „1 rok“ nahrazují slovy „6 měsíců“.
CELEX32010L0018
16. § 13 včetně nadpisu zní:
„§ 13
Pověření výkonem služby v jiném služebním zařazení
(1) Voják může být pověřen výkonem služby v jiném služebním zařazení stejné nebo
vyšší úrovně nejdéle na dobu 1 roku. Po tuto dobu voják nevykonává úkoly a povinnosti
vyplývající z jeho dosavadního služebního zařazení.
(2) Při pověření výkonem služby v jiném služebním zařazení nevzniká vojákovi nárok
na jmenování do hodnosti stanovené pro toto služební zařazení.“.
17. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně nadpisu zní:
„§ 13a
Zastupování v jiném služebním zařazení
(1) Voják je povinen na základě rozkazu služebního orgánu zastupovat nadřízeného
nebo vojáka ve služebním zařazení se stejnou nebo vyšší stanovenou hodností. Po tuto dobu
voják současně vykonává úkoly a povinnosti vyplývající i z jeho služebního zařazení.
(2) Doba zastupování nesmí překročit 6 měsíců v kalendářním roce; souhlasí-li voják,
může doba zastupování trvat déle, nejvýše však 12 měsíců.
(3) Při zastupování v jiném služebním zařazení nevzniká vojákovi nárok na jmenování
do hodnosti stanovené pro toto služební zařazení.“.
18. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně nadpisu zní:
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„§ 14a
Studijní pobyt
(1) Vojáka lze vyslat na studijní pobyt. Studijním pobytem je školení, kurz nebo
odborná stáž.
(2) Po dobu studijního pobytu je voják podřízen při plnění služebních úkolů
nadřízenému, který řídí studijní pobyt.
(3) Při studijním pobytu náležejí vojákovi náhrady jako při služební cestě.“.
19. V § 17 odst. 1 se slova „o služebním“ nahrazují slovy „ve věcech služebního“.
20. V § 17 se za odst. 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Proti závěrům služebního hodnocení nebo jeho jednotlivým částem může voják
podat písemné námitky do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se se služebním hodnocením
seznámil. Námitky musí voják odůvodnit a navrhnout způsob úpravy služebního hodnocení,
jinak se k námitkám nepřihlíží. Služební orgán námitkám vyhoví a služební hodnocení změní
nebo námitky zamítne a služební hodnocení potvrdí do 10 dnů ode dne, kdy námitky obdržel.
Proti upravenému služebnímu hodnocení již nelze podat další námitky.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
21. V § 18 písmeno i) zní:
„i) omezením svéprávnosti,“.
22. V § 19 odst. 1 písm. h) se slova „služebního hodnocení“ nahrazují slovy „dvou služebních
hodnocení“.
23. V § 19 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena n) a o), která
znějí:
„n) uplynula rozhodná doba ve služebním zařazení,
o) podle zvláštního právního předpisu není způsobilý pro další výkon služby v dosavadním
služebním zařazení, přičemž tuto nezpůsobilost zavinil svým jednáním.“.
24. V § 19 odst. 3 větě první se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“ a číslo „6“ nahrazuje číslem
„9“.
25. V § 20 odst. 1 úvodní část ustanovení zní:
„Rozhodnutí o propuštění vojáka ze služebního poměru nesmí být vydáno“.
CELEX32010L0018
26. V § 20 odst. 1 písmeno c) zní:
„c) v době, kdy voják čerpá rodičovskou dovolenou,“.
CELEX32010L0018
27. V § 20 odst. 2 se slova „až l)“ nahrazují slovy „až o)“.
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28. § 22 včetně nadpisu zní:
„§ 22
Následky zrušení rozhodnutí
o propuštění ze služebního poměru
(1) Dojde-li ke zrušení rozhodnutí o propuštění ze služebního poměru, služební
poměr trvá se všemi právy a povinnostmi včetně nároku na peněžní náležitosti v dosavadní
výši.
(2) Voják má nárok na peněžní náležitosti v rozsahu a výši v jaké mu náležely
v průběhu 3 let předcházejících dni zrušení rozhodnutí o propuštění ze služebního poměru.
Pokud doba, po kterou mu nebyly poskytovány, přesahovala 3 roky, bude mu výplata
peněžních náležitostí přiznána jen za 3 roky.
(3) Služební plat se stanoví pro účely odstavce 1 ve výši zachovaného služebního platu
podle § 68i.
(4) Oznámí-li voják služebnímu orgánu, že netrvá na pokračování služebního poměru
podle odstavce 1, služební poměr zanikne dnem doručení oznámení vojáka. Tento zánik
služebního poměru se považuje za zánik služebního poměru podle § 18 písm. a).“.
29. V § 25 odst. 1 se slova „42,5 hodiny“ nahrazují slovy„40 hodin.
CELEX32003L0088
30. V § 25 odst. 2, § 31c odst. 4, § 87, § 108 odst. 1, § 118 odst. 1 a 2 a § 139 odst. 2 se
slovo“plat“ nahrazuje slovy „služební plat“.
31. § 26 včetně nadpisu zní:
„§ 26
Rozvržení základní týdenní doby služby
(1) O rozvržení základní týdenní doby služby rozhoduje služební orgán. Stanoví
začátek a konec doby služby v jednotlivých dnech; doba nepřetržité služby může činit nejvýše
30 hodin. Za dvousměnný nebo třísměnný se považuje režim výkonu služby, v němž se vojáci
vzájemně střídají ve dvou nebo ve třech službách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Za
nepřetržitý se považuje režim výkonu služby, v němž se vojáci vzájemně střídají ve službách
v rámci 24 hodin po sobě jdoucích k zajištění nepřetržitého plnění služebních povinností 24
hodin denně po 7 dnů v týdnu. Dobu služby v jednotlivých dnech může nadřízený rozvrhnout
na 2 části.
(2) Základní týdenní doba služby se rozvrhuje zpravidla rovnoměrně na 5 dnů služby
tak, aby dny nepřetržitého odpočinku v týdnu připadaly pokud možno na sobotu a neděli.
Vyžaduje-li to povaha služby, může se doba služby rozvrhnout nerovnoměrně; průměrná
týdenní doba služby nesmí zpravidla v čtyřtýdenním období, nejvýše však v období 26 týdnů
po sobě jdoucích, přesahovat základní týdenní dobu služby.“.
CELEX32003L0088
32. V § 27 odstavec 2 zní:
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„(2) Přestávky na jídlo a odpočinek se neposkytují na začátku a na konci denního
výkonu služby. Do základní týdenní doby služby se započítává přiměřená doba na jídlo
a odpočinek, která byla poskytnuta místo přestávky ve službě.“.
CELEX32003L0088
33. V § 27 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Poskytnuté přestávky na jídlo a odpočinek se nezapočítávají do základní týdenní
doby služby.“.
CELEX32003L0088
34. § 28 včetně nadpisu zní:
„§ 28
Nepřetržitý odpočinek mezi službami a nepřetržitý odpočinek v týdnu
(1) Voják má mezi koncem jedné služby a počátkem následující služby nárok na
nepřetržitý odpočinek v trvání nejméně 11 hodin. V důležitém zájmu služby lze nepřetržitý
odpočinek výjimečně zkrátit až na 6 hodin. Za důležitý zájem služby se pro účely této hlavy
považuje zabezpečení plnění nenadálých nebo mimořádných úkolů ozbrojených sil a výkon
služby v nepřetržitém režimu výkonu služby při ostraze vojenských objektů, dozorčí službě
a zabezpečení leteckého provozu.
(2) Jednou v týdnu musí nepřetržitý odpočinek činit nejméně 36 hodin. Vyžaduje-li to
důležitý zájem služby, lze nepřetržitý odpočinek v týdnu zkrátit až na 12 hodin.
(3) V případě zkrácení doby nepřetržitého odpočinku mezi službami nebo v týdnu,
nebo neposkytnutí odpočinku ve 24 hodinách po sobě jdoucích, protože nepřetržitá služba
trvala více jak 24 hodin, se následující nepřetržitý odpočinek o zkrácenou část prodlužuje.
(4) Nelze-li pro důležitý zájem služby následující nepřetržitou dobu odpočinku mezi
službami nebo v týdnu prodloužit, musí být vojákovi zkrácená část doby odpočinku
poskytnuta nejpozději do 6 týdnů po jejím zkrácení.“.
CELEX32003L0088
35. V § 29 odstavec 3 zní:
„(3) Služba konaná nad základní týdenní dobu služby nesmí po dobu nejvíce 26 po
sobě jdoucích týdnů v průměru činit více než 8 hodin týdně. Za službu konanou nad základní
týdenní dobu služby nad 300 hodin v kalendářním roce náleží vojákovi náhradní volno.“.
CELEX32003L0088
36. V § 29 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:
„(4) Náhradní volno je služební orgán povinen poskytnout neprodleně, nejpozději do
6 měsíců po vykonání služby konané nad základní týdenní dobu služby, nebrání-li tomu
důležitý zájem služby. Pokud nebylo náhradní volno ve stanovené době poskytnuto, má voják
v následujících 3 měsících nárok čerpat náhradní volno podle svého uvážení. Oznámení
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s určeným dnem nástupu náhradního volna je voják povinen podat minimálně 7 dní předem,
nedohodne-li se se služebním orgánem na jiném dnu určení dne nástupu.
CELEX32003L0088
(5) Vyžaduje-li to důležitý zájem služby, může nadřízený změnit vojákem určený
termín nástupu čerpání náhradního volna nebo jej z náhradního volna odvolat. Voják má
v tomto případě nárok na náhradu prokázaných nákladů, které mu tím vznikly. V případě
odvolání vojáka z čerpání náhradního volna je nadřízený povinen poskytnout náhradní volno
v náhradním termínu dohodnutém s vojákem.“.
37. V § 30 odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Služební pohotovostí se rozumí přítomnost vojáka ve vojenských objektech nebo
na jiných místech, která určí nadřízený, a to mimo dobu služby, a připravenost zahájit plnění
služebních úkolů na určeném místě a v určeném čase. Voják je povinen se po dobu služební
pohotovosti zdržet jednání, které by mu znemožnilo přijetí pokynu a případný výkon služby.
(3) Služební pohotovost v jiném místě než ve vojenských objektech se do základní
týdenní doby služby nezapočítává. Služební pohotovost ve vojenských objektech se do
základní týdenní doby služby nezapočítává pouze po dobu ústřední koordinace záchranných
a likvidačních prací, po dobu trvání krizového stavu nebo lze-li důvodně očekávat, že
v nejbližší době bude použita Armáda České republiky k plnění úkolů Policie České republiky
anebo, že bude vyhlášen stav ohrožení státu.“.
CELEX32003L0088
CELEX31989L0391
CELEXC2004/300/03
CELEXC2006/036/13
CELEXC2006/060/07
38. V § 31 odst. 2 se slova „, o nepřetržitém odpočinku mezi službami, nepřetržitém
odpočinku v týdnu a o přestávkách ve službě“ zrušují.
39. V § 31a odstavec 1 zní:
„(1) Nepřetržitým vojenským výcvikem se rozumí nepřetržitý sled výcvikových
činností, které mají prohloubit nebo prověřit úroveň výcviku, psychickou a fyzickou odolnost
vojáků co nejvěrnějším přiblížením k podmínkám skutečného plnění úkolů ozbrojených sil
a probíhají nejméně 48 hodin.“.
40. V § 31a se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Do základní týdenní doby služby se
započítává pouze doba, po kterou nepřetržitý vojenský výcvik zasahuje do jinak obvyklé doby
služby vojáka.“.
CELEX32003L0088
CELEXC2006/060/07
41. V § 31b odstavec 2 zní:
„(2) Do základní týdenní doby služby se započítává pouze doba 8 hodin za každý
obvyklý den výkonu služby, ve kterém nepřetržité vojenské nasazení na území České
republiky trvalo alespoň 8 hodin. Ustanovení o základní týdenní době služby, o službě konané
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nad základní týdenní dobu služby, o nepřetržitém odpočinku mezi službami a nepřetržitém
odpočinku v týdnu a o přestávkách ve službě se nepoužijí.“.
CELEX31989L0391
CELEX32003L0088
CELEXC2006/060/07
42. V § 31c odstavec 3 zní:
„(3) Pokud nepřetržité vojenské nasazení na území České republiky trvá méně než 48
hodin, má voják nárok na volno v době, ve které by měl jinak konat službu, v délce
odpovídající době výkonu služby, která nebyla započítána do základní týdenní doby služby.
Přesáhne-li nepřetržité vojenské nasazení na území České republiky 48 hodin má voják nárok
za každých ukončených 48 hodin výkonu služby na 8 hodin volna v době, ve které by měl
jinak konat službu. Za stejných podmínek má voják nárok na volno i za nepřetržitý vojenský
výcvik, s výjimkou případu, kdy navazuje na nepřetržitý vojenský výcvik výkon služby
vojáka v zahraniční operaci podle § 40a.“.
CELEX31989L0391
CELEX32003L0088
43. V § 31c odst. 4 se věta třetí zrušuje.
44. V § 31c se doplňují odstavce 5 až 9, které znějí:
„(5) Pokud nebylo volno ve lhůtě stanovené v odstavci 4 poskytnuto, má voják
v následujícím měsíci nárok čerpat volno podle svého uvážení. Oznámení s určeným dnem
nástupu volna je voják povinen podat minimálně 7 dní předem, nedohodne-li se se služebním
orgánem na jiném dnu určení dne nástupu.
(6) Vyžaduje-li to důležitý zájem služby, může nadřízený změnit vojákem určený
termín nástupu čerpání volna nebo ho z čerpání volna odvolat. Voják má v tomto případě
nárok na náhradu prokázaných nákladů, které mu tím vznikly. V případě odvolání vojáka
z čerpání volna je nadřízený povinen poskytnout volno v náhradním termínu dohodnutém
s vojákem.
(7) Nebylo-li volno ve lhůtě stanovené v odstavci 5 poskytnuto pro opětovnou službu
v nepřetržitém vojenském nasazení na území České republiky a nedohodl-li se voják
s nadřízeným na jeho poskytnutí jinak, náleží vojákovi namísto volna služební plat.
(8) Po ukončení intenzivního vojenského výcviku, nepřetržitého vojenského výcviku
a nepřetržitého vojenského nasazení na území České republiky nelze zkrátit nepřetržitý
odpočinek před nástupem do následující služby.
(9) Pokud nebyl podle odstavce 2 v průběhu 168 hodin nepřetržitého vojenského
výcviku nebo nepřetržitého vojenského nasazení na území České republiky poskytnut
nepřetržitý odpočinek alespoň 12 hodin, poskytne se za každých 168 hodin trvání
nepřetržitého vojenského výcviku nebo nepřetržitého vojenského nasazení na území České
republiky, společně s některým následujícím nepřetržitým odpočinkem v týdnu, a to
nejpozději v období 6 týdnů od ukončení nepřetržitého vojenského výcviku nebo
nepřetržitého vojenského nasazení na území České republiky.“.
CELEX31989L0391
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CELEX32003L0088
CELEXC2006/060/07
45. V § 33 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Nebyla-li řádná dovolená nebo její poměrná
část vyčerpána do zániku služebního poměru, náleží vojákovi za tuto dobu služební plat.“.
CELEX32003L0088
CELEX62010CA0214
46. § 36 se včetně nadpisu zrušuje.
47. V § 42 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Na vojáky, kteří jsou zařazeni v hodnostním sboru čekatelů, se § 25 až 30 použijí
přiměřeně s ohledem na potřeby studia a výcviku tak, že dobu služby v jednotlivých dnech je
možné dělit i na více než dvě části, nebo je sdružovat. Přitom průměrná základní týdenní doba
služby nesmí v období nejvýše 13 týdnů po sobě jdoucích přesahovat základní týdenní dobu
služby a poskytnutý odpočinek mezi službami a nepřetržitý odpočinek v týdnu ve stejném
období nebude nižší, než činí nárok stanovený v § 25 odst. 1 a § 28.“.
CELEX32003L0088
CELEXC2006/060/07
48. V § 57 odst. 2 se slovo „30“ nahrazuje slovem „60“.
49. V § 60 odst. 1 se slovo „uzavře“ nahrazuje slovy „může uzavřít“ a slovo „využitelné“ se
nahrazuje slovem „požadované“.
50. § 61 včetně nadpisu zní:
„§ 61
Ubytování
(1) V obci výkonu služby nebo v obci, ze které je možné denně dojíždět prostředky
hromadné dopravy do místa pravidelného výkonu služby tak, aby celková denní doba strávená
dopravou nepřekročila 3 hodiny, zabezpečí ministerstvo vojákovi na jeho žádost po dobu
trvání služebního poměru ubytování za úhradu.
(2) Vojákovi, který je služebně zařazen jako čekatel, se ubytování zabezpečuje
bezplatně. Ubytování se zabezpečuje ode dne zahájení studia nebo výcviku do dne jeho
ukončení; nezabezpečuje se při cestách a pobytu mimo vojenskou školu a vojenské zařízení,
které nejsou v zájmu ozbrojených sil, a v době čerpání řádné dovolené.
(3) Při služební cestě, studijním pobytu a odvelení se vojákovi poskytuje bezplatné
ubytování.“.
51. Za § 61 se vkládá nový § 61a, který včetně nadpisu zní:
„§ 61a
Služební příspěvek na bydlení
(1) Voják má nárok na měsíční služební příspěvek na bydlení (dále jen „služební
příspěvek“) ve výši od jednonásobku do dvojnásobku (dále jen „koeficient“) částky 3 000 Kč
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podle kategorie obce výkonu služby a podle počtu obyvatel žijících v této obci. Výše
služebního příspěvku se zvyšuje za každého člena rodiny o 300 Kč, maximálně však o 1 200
Kč. Za členy rodiny se považují osoby podle § 71 odst. 5.
(2) Nárok na služební příspěvek zaniká při zániku služebního poměru. Služební
příspěvek vojákovi nenáleží po dobu jeho služebního zařazení jako čekatele, ve zkušební
době, po dobu přerušení služebního poměru podle § 11, za dobu neomluvené nepřítomnosti ve
službě, po dobu určení do dispozice podle § 10 odst. 2 písm. g), h) a i) nebo pokud je mu
ministerstvem hrazeno nájemné za byt v místě pravidelného výkonu služby v zahraničí.
(3) Žije-li ve společné domácnosti více vojáků, náleží služební příspěvek každému
rovným dílem. Nejedná-li se o členy rodiny podle § 71 odst. 5, vypočte se poměrná část
služebního příspěvku z nároku toho vojáka, kterému náleží vyšší zvýšení podle odstavce 1.
Žití ve společné domácnosti s jiným vojákem je každý takový voják povinen písemně oznámit
služebnímu orgánu příslušnému o výši služebního příspěvku rozhodovat. Pro účely nároku na
služební příspěvek se za člena domácnosti považuje i voják bydlící u jiného vojáka, který je
vlastníkem nebo nájemcem bytu, aniž by se podílel na nákladech a chodu domácnosti.
(4) Pro splatnost a výplatu služebního příspěvku se použijí § 68l až 68n.
(5) Vláda stanoví nařízením kategorie obcí výkonu služby a koeficienty pro výpočet
služebního příspěvku. Výše násobků se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru.“.
52. V části páté hlava I včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 52 a 53 zní:
„HLAVA I
SLUŽEBNÍ PLAT
§ 66
Nárok na služební plat
(1) Voják má nárok na služební plat za výkon služby ve výši odpovídající služebnímu
zařazení, podmínkám výkonu služby a služební výkonnosti. Nárok na služební plat má také
v dalších případech stanovených zákonem. Za služební plat se považují peněžitá plnění
poskytovaná vojákovi Českou republikou ve výši a za podmínek stanovených touto hlavou.
(2) Je-li vojákovi povolena kratší týdenní doba služby, služební plat se úměrně zkrátí.
To neplatí, je-li vojákovi přechodně stanovena kratší týdenní doba služby ze zdravotních
důvodů na základě rozhodnutí přezkumné komise.
(3) Voják má určen služební plat s přihlédnutím ke službě konané nad základní
týdenní dobu služby v rozsahu do 300 hodin v kalendářním roce.
(4) Vojákovi nevzniká při výkonu služby v zahraničí nárok na služební plat, pokud je
mu plat poskytován mezinárodní nebo nadnárodní organizací nebo orgánem.
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§ 67
Složky služebního platu
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Služební plat tvoří
služební tarif,
výkonnostní příplatek,
příplatek za službu v zahraničí,
zvláštní příplatek,
příplatek za zvýšenou odpovědnost,
příplatek za služební pohotovost,
odměna.
§ 68
Služební tarif

(1) Vojákovi náleží služební tarif podle hodnosti stanovené pro služební místo, na
kterém je služebně zařazen.
(2) Služební tarify pro hodnosti stanoví vláda nařízením tak, aby služební tarif pro
jednotlivé hodnosti činil nejméně
Služební tarify
v Kč měsíčně
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

Hodnost
Vojín
Svobodník
Desátník
Četař
Rotný
Rotmistr
Nadrotmistr
Praporčík
Nadpraporčík
Štábní praporčík
Poručík
Nadporučík
Kapitán
Major
Podplukovník
Plukovník
Brigádní generál
Generálmajor
Generálporučík
Armádní generál

(3) Vojákovi, který je zařazen v hodnostním sboru čekatelů, náleží služební tarif podle
hodnosti, do které je jmenován.
(4) Služební tarify pro hodnosti čekatelů stanoví vláda nařízením tak, aby služební
tarif pro jednotlivé hodnosti čekatelů činil nejméně
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Služební tarify
v Kč měsíčně
8 800
9 200
9 600
10 000
10 400
10 800
11 200

Hodnost
Vojín
Svobodník
Desátník
Četař
Rotný
Rotmistr
Nadrotmistr

§ 68a
Výkonnostní příplatek
(1) Výkonnostní příplatek se stanoví v závislosti na služebním hodnocení vojáka.
Výše výkonnostního příplatku se upravuje jednou ročně k 1. březnu podle závěrů služebního
hodnocení za období předcházejícího kalendářního roku. Je-li v tomto období provedeno více
služebních hodnocení, přihlíží se k poslednímu z nich. Ke služebnímu hodnocení vojáků, kteří
se připravují k výkonu služby studiem nebo výcvikem se nepřihlíží.
(2) Vojákovi, kterému doposud nenáleží výkonnostní příplatek a který je služebně
hodnocen
a) výtečně a je ve služebním zařazení se stanovenou hodností svobodník až nadpraporčík,
náleží výkonnostní příplatek ve výši 2 % služebního tarifu,
b) výtečně a je ve služebním zařazení se stanovenou hodností poručík až podplukovník,
náleží výkonnostní příplatek ve výši 1,5 % služebního tarifu,
c) velmi dobře a je ve služebním zařazení se stanovenou hodností svobodník až
nadpraporčík, náleží výkonnostní příplatek ve výši 1 % služebního tarifu, nebo
d) velmi dobře a je ve služebním zařazení se stanovenou hodností poručík až podplukovník,
náleží výkonnostní příplatek ve výši 0,75 % služebního tarifu.
(3) Vojákovi náleží při dalším služebním hodnocení výkonnostní příplatek ve výši již
dosažené výše výkonnostního příplatku zvýšené o
a) 2 % služebního tarifu, pokud je ve služebním zařazení se stanovenou hodností svobodník
až nadpraporčík a byl hodnocen výtečně,
b) 1,5 % služebního tarifu, pokud je ve služebním zařazení se stanovenou hodností poručík
až podplukovník a byl hodnocen výtečně,
c) 1 % služebního tarifu, pokud je ve služebním zařazení se stanovenou hodností svobodník
až nadpraporčík a byl hodnocen velmi dobře, nebo
d) 0,75 % služebního tarifu, pokud je ve služebním zařazení se stanovenou hodností poručík
až podplukovník a byl hodnocen velmi dobře.
(4) Vojákovi, který byl při dalším služebním hodnocení hodnocen jako
a) dobrý, se dosažená výše výkonnostního příplatku nemění,
b) vyhovující, se dosažená výše výkonnostního příplatku snižuje o 2 % služebního tarifu
nebo výkonnostní příplatek nenáleží, pokud jsou 2 % služebního tarifu vyšší, než je
dosažená výše tohoto příplatku, nebo
c) nevyhovující, výkonnostní příplatek nenáleží.
(5) Nebyl-li voják služebně hodnocen, náleží mu výkonnostní příplatek v doposud
dosažené výši.
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(6) Výše výkonnostního příplatku se zjišťuje ze služebního tarifu, který odpovídá
hodnosti stanovené pro místo, na kterém je voják služebně zařazen. Maximální výše
výkonnostního příplatku činí 20 % služebního tarifu ve služebním zařazení se stanovenou
hodností svobodník až nadpraporčík a 15 % služebního tarifu ve služebním zařazení se
stanovenou hodností poručík až podplukovník.
(7) Výkonnostní příplatek se zaokrouhluje na celé desetikoruny směrem nahoru.
(8) Výkonnostní příplatek nenáleží vojákovi, jehož služební zařazení odpovídá
hodnosti čekatele, štábního praporčíka, plukovníka nebo hodnosti v hodnostním sboru
generálů.
§ 68b
Příplatek za službu v zahraničí
(1) Vojákovi vyslanému do zahraniční operace náleží po dobu služby v zahraničí
příplatek za službu v zahraničí ve výši 500 až 2 500 Kč denně.
(2) Horní hranice příplatku podle odstavce 1 se zvyšuje až na dvaapůlnásobek, pokud
je voják vystaven vysokému riziku ohrožení života nebo zdraví spojenému s vedením bojové
činnosti v prostoru zahraniční operace.
(3) Za dobu služby v zahraničí se pro účely nároku na příplatek považuje i doba
nařízené nebo omluvené nepřítomnosti v prostoru zahraniční operace, která nepřesáhne
nepřetržitě 168 hodin, a doba zajetí.
(4) Příplatek za službu v zahraničí se nekrátí při dočasné neschopnosti ke službě pro
nemoc nebo úraz, a to nejdéle po dobu 1 měsíce ode dne zjištění nemoci nebo úrazu, je-li
léčba prováděna v zahraničí.
(5) Výši příplatku podle odstavce 1 nebo 2 pro konkrétní zahraniční operaci stanoví
podle míry, intenzity a doby trvání rizika ministr.
Zvláštní příplatek
§ 68c
(1) Vojákovi, který vykonává službu v podmínkách spojených s mimořádnou
neuropsychickou zátěží, rizikem ohrožení života nebo zdraví, přísluší zvláštní příplatek ve
výši 600 až 8 000 Kč měsíčně. Při souběhu zvláštních příplatků náleží vojákovi pouze jeden
zvláštní příplatek, a to nejvyšší.
(2) Druhy služebních činností v závislosti na míře neuropsychické zátěže
a pravděpodobnosti rizika ohrožení života nebo zdraví, a výši příplatku stanoví vláda
nařízením.
§ 68d
(1) Vojákovi, který střídavě vykonává službu
a) ve dvousměnném režimu výkonu služby, náleží zvláštní příplatek ve výši 400 Kč měsíčně,
b) ve třísměnném režimu výkonu služby, náleží zvláštní příplatek ve výši 800 Kč měsíčně,
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c) v nepřetržitém režimu výkonu služby, náleží zvláštní příplatek ve výši 1 000 Kč měsíčně,
nebo
d) v nepřetržitém režimu výkonu služby, ve kterém doba mezi začátkem a koncem stanovené
doby výkonu služby přesahuje 15 hodin, náleží zvláštní příplatek ve výši 1 200 Kč
měsíčně.
(2) Vojákovi, kterému náleží zvláštní příplatek podle odstavce 1 a zároveň splňuje
podmínky pro přiznání zvláštního příplatku podle § 68c odst. 1, náležejí oba zvláštní
příplatky.
§ 68e
Příplatek za zvýšenou odpovědnost
Veliteli vojenského útvaru, vojenského záchranného útvaru, náčelníkovi, vedoucímu
nebo řediteli vojenského zařízení nebo vojenského správního úřadu a řediteli nebo veliteli
organizačního útvaru ministerstva nebo Vojenského zpravodajství, který je ministrem
zmocněn k samostatnému hospodaření s veřejnými prostředky, sestavování ekonomického
výkazu o vyčleněných a použitých finančních prostředcích a personálních a majetkových
zdrojích, náleží příplatek ve výši 5 % služebního tarifu stanoveného v § 68 odst. 2. Příplatek
se zaokrouhluje na celé desetikoruny směrem nahoru.
§ 68f
Příplatek za služební pohotovost
Vojákovi, kterému byla nařízena služební pohotovost podle § 30, náleží příplatek za
služební pohotovost ve výši 1 500 Kč v kalendářním měsíci, ve kterém služební pohotovost
zasáhla alespoň do 10 dnů nebo ve výši 3 000 Kč v kalendářním měsíci, ve kterém služební
pohotovost zasáhla alespoň do 20 dnů.
§ 68g
Odměna
Za splnění mimořádného nebo zvlášť významného služebního úkolu lze vojákovi
poskytnout odměnu.
§ 68h
Zvláštní případy nároku na služební plat
Voják má v rozsahu doby, která zasahuje do základní týdenní doby výkonu služby,
nárok na služební plat za dobu
a) řádné dovolené,
b) zvláštní dovolené,
c) studijního volna poskytnutého ke studiu při výkonu služby,
d) preventivní rehabilitace,
e) mimořádné rehabilitace,
f) rekvalifikace,
g) náhradního volna za službu konanou nad základní týdenní dobu služby a volna z důvodu
výkonu nepřetržitého vojenského výcviku nebo nepřetržitého vojenského nasazení,
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h) služebního volna z důvodu obecného zájmu nebo pro důležité osobní překážky ve službě
s výjimkou dalšího služebního volna, nebo
i) strávenou na služební cestě nebo studijním pobytu jinak než výkonem služby.

§ 68i
Zachovaný služební plat
(1) Zachovaný služební plat se určí jako součet výkonnostního příplatku, pokud
vojákovi náležel, a služebního tarifu podle § 68 odst. 1 ke dni předcházejícímu dni, ke
kterému náleží zachovaný služební plat.
(2) Zachovaný služební plat náleží vojákovi, který
a) je před uplynutím stanovené doby trvání služebního poměru nebo před propuštěním ze
služebního poměru určen do dispozice,
b) je v průběhu zahraniční operace zajat nebo se stal nezvěstným, nejednalo-li se o svémocné
odloučení nebo zběhnutí, nebo
c) na základě dohody o zvýšení nebo rozšíření vzdělání studuje denní formou studia,
nejedná-li se o vojáka v hodnostním sboru čekatelů.
(3) Zachovaný služební plat náleží také vojákyni, která nemůže vykonávat službu ve
svém služebním zařazení z důvodu těhotenství v době, kdy je z tohoto důvodu určena do
dispozice.
(4) Vojákovi, kterému náleží zachovaný služební plat podle odstavců 2 nebo 3, lze
poskytnout odměnu a přiznat zvláštní příplatek.
(5) Vojákovi, který je určen do dispozice před propuštěním ze služebního poměru
podle § 19 odst. 1 písm. d), f) až k), m) a o) náleží zachovaný služební plat ve výši služebního
tarifu, který mu náležel ke dni předcházejícímu dni určení do dispozice.
(6) Vojákovi, který je určen do dispozice před propuštěním ze služebního poměru
podle § 19 odst. 1 písm. l) náleží zachovaný služební plat ve výši služebního tarifu
odpovídajícího hodnosti, do které je voják jmenován.
(7) Nemůže-li být pro účely určení výše zachovaného služebního platu použit služební
tarif podle § 68 odst. 1, použije se služební tarif odpovídající hodnosti, do které je voják
jmenován.
§ 68j
Zvláštní případy určení služebního platu
(1) Vojákovi určenému do dispozice z důvodu, že nelze rozhodnout o jeho služebním
zařazení, náleží služební tarif podle předchozího služebního zařazení a výkonnostní příplatek,
pokud mu byl přiznán; tomuto vojákovi lze udělit odměnu a přiznat zvláštní příplatek
a příplatek za službu v zahraničí.
(2) Vojákovi určenému do dispozice po dobu dočasného zproštění výkonu služby
náleží služební tarif odpovídající hodnosti, do které je jmenován, a příplatek za službu
v zahraničí. Pokud podezření ze závažného porušení služebních povinností nebo ze spáchání
trestného činu nebylo vojákovi prokázáno, doplatí se mu rozdíl mezi vyplaceným služebním
platem a služebním platem, který by mu náležel, kdyby k dočasnému zproštění výkonu služby
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nedošlo. Doplatek služebního platu je splatný do 60 dnů ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí služebního orgánu, že k závažnému porušení služebních povinností nedošlo nebo
ode dne, kdy byl služební orgán vyrozuměn o pravomocném rozhodnutí orgánu činného
v trestním řízení nebo rozsudku soudu.
(3) Vojákovi určenému do zvláštní dispozice náleží služební plat podle činnosti jím
vykonávané v této dispozici.
(4) Vojákovi, který je pověřen výkonem služby v jiném služebním zařazení a tomuto
služebnímu zařazení přísluší vyšší hodnost, než jaká přísluší služebnímu zařazení vojáka,
náleží po dobu tohoto pověření služební tarif z vyšší hodnosti.
(5) Vojákovi, který zastupuje vojáka v jiném služebním zařazení po dobu delší než
4 týdny a tomuto služebnímu zařazení přísluší vyšší hodnost, než jaká přísluší služebnímu
zařazení vojáka, náleží po dobu zastupování v jiném služebním zařazení služební tarif z vyšší
hodnosti.
(6) Nemůže-li být pro určení výše služebního tarifu použit služební tarif podle § 68
odst. 1, použije se služební tarif podle hodnosti, do které je voják jmenován.
(7) Služební plat za nevyčerpanou řádnou dovolenou náleží ve výši součinu 1/30
měsíčního zachovaného služebního platu zjištěného k poslednímu dni, kdy mohlo být
nařízeno čerpání řádné dovolené a počtu celých kalendářních dní nevyčerpané řádné
dovolené.
(8) Služební plat namísto volna za nepřetržité vojenské nasazení na území České
republiky podle § 31c odst. 7 náleží za každou hodinu neposkytnutého volna ve výši poměrné
části služebního tarifu a výkonnostního a zvláštního příplatku.
§ 68k
Služební plat po dobu dočasné neschopnosti ke službě
(1) Vojákovi náleží služební plat
a) po dobu prvního měsíce dočasné neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz, s výjimkou
prvních 24 hodin doby, kdy měla být služba podle rozvrhu konána, nebo
b) nejdéle po dobu 12 měsíců od počátku dočasné neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz,
které voják utrpěl při výkonu služby, v přímé souvislosti s ním nebo pro výkon služby.
(2) Vojákovi náleží služební plat po dobu, po kterou nemůže konat službu pro
karanténu nařízenou podle zákona o ochraně veřejného zdraví19b), s výjimkou prvních 24
hodin doby, kdy měla být služba podle rozvrhu konána, za které se poskytuje služební plat
zkrácený o 40 %.
(3) Služební plat po dobu dočasné neschopnosti pro nemoc nebo úraz nenáleží
vojákovi, pokud si neschopnost ke službě pro nemoc nebo úraz přivodil úmyslně.
(4) Služební plat po dobu dočasné neschopnosti pro nemoc nebo úraz náleží vojákovi
ve výši 50 %, jde-li o případy podle § 31 zákona o nemocenském pojištění.
(5) Porušil-li voják v době jeho dočasné neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz
povinnost zdržovat se v místě pobytu nebo dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek
stanovených podle zákona o nemocenském pojištění52), může mu být služební plat po dobu
dočasné neschopnosti pro nemoc nebo úraz se zřetelem na závažnost porušení snížen nebo
odejmut. Pokud již byl služební plat po dobu dočasné neschopnosti pro nemoc nebo úraz
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vyplacen, považuje se vyplacená částka za přeplatek, který je voják povinen vrátit plátci
služebního platu.
§ 68l
Splatnost služebního platu
(1) Služební plat je splatný v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém
vznikl vojákovi nárok na služební plat.
(2) V rámci období uvedeného v odstavci 1 určí ministerstvo vnitřním předpisem
pravidelný termín výplaty služebního platu.
(3) Při zániku služebního poměru se služební plat vyplatí v nejbližším pravidelném
termínu výplaty služebního platu.
Výplata služebního platu
§ 68m
(1) Služební plat se vyplácí v zákonných penězích53) a zaokrouhluje se na celé koruny
směrem nahoru.
(2) Služební plat se vyplácí bezhotovostně na náklad a nebezpečí státu nejvýše na dva
účty určené vojákem u banky nebo pobočky zahraniční banky nebo spořitelního a úvěrního
družstva nejpozději v pravidelném termínu výplaty služebního platu.
(3) Služební orgán umožní vojákovi nahlížet do vnitřního platového předpisu, pokud
je vydán.
(4) Při měsíčním vyúčtování služebního platu, umožňuje-li to výkon služby, předá
ministerstvo vojákovi doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách služebního platu
a o provedených srážkách. V ostatních případech tak služební orgán učiní v nejbližším
vhodném termínu. Na žádost vojáka mu služební orgán umožní nahlédnout do dokladů, na
jejichž základě byl služební plat vypočten.
§ 68n
(1) Vojákovi lze ve výjimečném případě vyplatit služební plat v hotovosti. Voják
může písemně zmocnit k přijetí služebního platu v hotovosti jinou fyzickou osobu.
(2) Vojákovi vyslanému do zahraniční operace lze na jeho žádost vyplatit v hotovosti
zálohu na příplatek za službu v zahraničí, a to i v cizí měně.
(3) Vojákovi s pravidelným místem výkonu služby v zahraničí lze s jeho souhlasem
poskytovat služební plat nebo jeho část v dohodnuté cizí měně, pokud je k této měně
vyhlašován Českou národní bankou kurz devizového trhu.
(4) Pro přepočet služebního platu nebo jeho části na cizí měnu se použije kurz
vyhlášený Českou národní bankou pro první den v měsíci, za který služební plat náleží.
(5) Vojákovi lze na jeho žádost po povolání do služebního poměru vyplatit
přiměřenou zálohu na služební plat, a to i v hotovosti, která se zúčtuje v nejbližším
pravidelném termínu výplaty služebního platu. Výplatu zálohy povoluje služební orgán.
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§ 68o
Srážky ze služebního platu
(1) Srážky ze služebního platu lze provést jen na základě dohody o srážkách ze
služebního platu. Dále lze ze služebního platu srazit
a) daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti,
b) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
c) pojistné na všeobecné zdravotní pojištění,
d) pojistné na důchodové spoření,
e) nevyúčtovanou zálohu na cestovní náhrady nebo jiné nevyúčtované zálohy poskytnuté
vojákovi k plnění služebních úkolů,
f) zálohu na služební plat, kterou je voják povinen vrátit proto, že nebyly splněny
podmínky pro přiznání tohoto platu,
g) částku postiženou výkonem rozhodnutí nařízeným soudem nebo exekuce vedené soudním
exekutorem, správním úřadem, služebním orgánem nebo orgánem zmocněným k tomu
zákonem,
h) částku náborového nebo jiného příspěvku, která byla vojákovi vyplacena v souvislosti
s povoláním do služebního poměru, a kterou je voják povinen vrátit,
i) částku přeplatku na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a státní
sociální podpory, pokud je voják povinen tyto přeplatky vrátit na základě vykonatelného
rozhodnutí, nebo
j) částku přeplatku podle § 68k odst. 5.
(2) Pořadí a podmínky srážek ze služebního platu se určí podle zákoníku práce.
§ 68p
Vrácení služebního platu
(1) Voják je povinen vrátit služební plat vyplacený za dobu řádné dovolené nebo za
její část, na niž ztratil nárok nebo na niž mu nárok nevznikl.
(2) Jestliže se dodatečně prokáže, že voják zemřel v době, kdy byl v zajetí nebo se stal
po dobu vyslání do zahraniční operace nezvěstným, nejednalo-li se o svémocné odloučení
nebo o zběhnutí, již vyplacený služební plat nebo jeho část se nevrací.
§ 68q
Informační systém o služebním platu
(1) Informační systém o služebním platu je neveřejným informačním systémem
veřejné správy, jehož účelem je shromažďovat, zpracovávat a uchovávat údaje o prostředcích
na služební platy, o průměrných služebních platech vojáků a jejich osobních údajích, které
ovlivňují výši služebního platu.
(2) Správcem informačního systému o služebním platu je Ministerstvo financí.
(3) Uživatelem informačního systému o služebním platu zapisujícím do něj údaje
podle odstavce 1 je ministerstvo. Rozsah zapisovaných údajů podle odstavce 1 stanoví vláda
nařízením.
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(4) Uživatelem informačního systému o služebním platu využívajícím údaje v něm
zapsané je Ministerstvo práce a sociálních věcí a Český statistický úřad.
§ 68r
Průměrný služební plat
Je-li potřebné zjistit průměrný služební plat vojáka, použijí se přiměřeně příslušná
ustanovení zákoníku práce o průměrném výdělku s tím, že k příplatku za službu v zahraničí
a služebnímu platu za nevyčerpanou řádnou dovolenou se nepřihlíží.
___________
52) § 56 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
53) § 16 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.“.

Poznámka pod čarou č. 19 se zrušuje.
53. V části páté název hlavy II zní:
„NÁBOROVÝ, KVALIFIKAČNÍ A STABILIZAČNÍ PŘÍSPĚVEK“.
54. V § 69 odst. 1 se slovo „130 000“ nahrazuje slovem „250 000“.
55. V § 69 odst. 2 se slova „až l)“ nahrazují slovy „až o)“.
56. Za § 70 se vkládají nové § 70a a 70b, které znějí:
„§ 70a
(1) Je-li voják služebně zařazen na služební místo, pro které je stanoven vyšší stupeň
vzdělání a voják tento vyšší stupeň dosáhl v průběhu služebního poměru, aniž s ním byla
uzavřena dohoda o zvýšení nebo rozšíření vzdělání podle § 60, lze mu jednorázově přiznat
kvalifikační příspěvek až do výše stanovené pro náborový příspěvek. Pro kvalifikační
příspěvek se použije § 69 odst. 2 obdobně.
(2) Ministerstvo stanoví vyhláškou výši kvalifikačního příspěvku podle využitelného
vzdělání a podle doby trvání služebního poměru.
§ 70b
(1) Za každý ukončený kalendářní měsíc služby náleží vojákovi stabilizační příspěvek
ve výši 7 000 Kč.
(2) Nekonal-li voják službu po celý kalendářní měsíc, má nárok na stabilizační
příspěvek pouze za podmínek stanovených pro poskytování služebního platu podle § 68h, po
dobu prvního měsíce dočasné neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz nebo po dobu 12
měsíců od počátku dočasné neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz, které voják utrpěl
při výkonu služby, v přímé souvislosti s ním nebo pro výkon služby, není-li dále stanoveno
jinak.
(3) Vojákům, kteří konají službu ve speciální odbornosti a služba v této odbornosti je
nezbytná pro plnění úkolů ozbrojených sil, Vojenské policie nebo Vojenského zpravodajství,
může být stabilizační příspěvek navýšen až do výše čtyřnásobku částky uvedené v odstavci 1.
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(4) Stabilizační příspěvek vojákovi nepřísluší
a) po dobu, kdy se připravuje k výkonu služby studiem nebo výcvikem, nebo
b) za kalendářní měsíc, ve kterém měl voják alespoň den neomluvené nepřítomnosti ve
službě.
(5) Pro splatnost a výplatu stabilizačního příspěvku se použijí § 68l až 68n.
(6) Seznam speciálních odborností a vykonávaných činností nezbytných pro plnění
úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie, a výši stabilizačního příspěvku podle odstavce 3
stanoví vláda nařízením. Seznam speciálních odborností a vykonávaných činností nezbytných
pro plnění úkolů Vojenského zpravodajství stanoví ministr.“.
57. V § 71 odst. 5 se slova „mají-li trvalý pobyt na území státu a žijí-li s vojákem
v domácnosti22)“ nahrazují slovy „žijí-li s vojákem ve společné domácnosti“.
Poznámka pod čarou č. 22 se zrušuje.
CELEXC2007/056/12
58. § 77 včetně nadpisu zní:
„§ 77
Náhrady při přeložení a při povolání do služebního poměru
(1) Při přeložení náleží vojákovi náhrada jízdních výdajů z místa bydliště, popřípadě
z dosavadního místa výkonu služby do místa přeložení. Vojákovi náleží náhrada v rozsahu
jako při služební cestě.
(2) Vojákovi, který vykonává službu mimo místo bydliště, náleží po dobu, kdy dojíždí
k výkonu služby z obce bydliště do obce výkonu služby, náhrada prokázaných jízdních
výdajů. Náhrada se poskytuje v rozsahu stanoveném v § 72 odst. 1 písm. e) za každý den, ve
kterém voják konal službu, nejvýše však ve výši denní částky stravného při služební cestě;
nedojíždí-li voják denně, náleží mu náhrada nejvýše pětkrát měsíčně každým směrem.
(3) Vojákovi zařazenému v hodnostním sboru čekatelů a vojákovi, které mu bylo
určeno pravidelné místo výkonu služby v zahraničí, náhrada podle odstavce 2 nenáleží.
(4) Náhrada podle odstavce 2 se poskytuje měsíčně a vyplácí se v pravidelném termínu
výplaty služebního platu. Měsíční náhradu lze paušalizovat. Ministerstvo stanoví vyhláškou
výši paušální náhrady a termín výplaty.
(5) Pro účely náhrad podle odstavců 1 až 4 se obdobně jako přeložení posuzuje
i povolání do služebního poměru.“.
59. V § 79 se na konci odstavce 3 doplňují věty „Základ pro určení měsíční výše náhrady
zvýšených životních nákladů stanoví služební orgán v rozmezí 10 % až 50 % ze služebního
platu určeného vojákovi bez příplatku za službu v zahraničí. Pro splatnost a výplatu této
náhrady se použijí § 68l, § 68m odst. 2 až 4 a 68n.“.
60. V § 81 odstavec 1 zní:
„(1) Při zahraniční služební cestě přísluší vojákovi stravné v cizí měně; na žádost
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vojáka může být vyplaceno stravné v českých korunách nebo v jiné cizí volně směnitelné
měně s tím, že se pro přepočet použije kurz vyhlášený Českou národní bankou pro den, ve
kterém je vyplacena záloha. Nebyla-li záloha poskytnuta, použije se pro přepočet kurz
vyhlášený Českou národní bankou pro den nástupu zahraniční služební cesty.“.
61. V § 91 odst. 2 se za slova „až m)“ vkládají slova „a o)“.
62. V § 94 nadpis zní: „Zdravotní služby“.
63. V § 94 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Zdravotní služby ve své působnosti
organizuje, řídí a kontroluje ministerstvo.“.
64. V § 94 odstavec 3 zní:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

„(3) Zdravotnickým zařízením vojenského poskytovatele je
vojenské zařízení primární péče,
vojenská nemocnice,
vojenská fakultní nemocnice,
polní nemocnice,
ústav leteckého zdravotnictví,
vojenský rehabilitační ústav,
vojenská lázeňská léčebna, a
vojenský zdravotní ústav.“.

65. V § 94 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou druhy zdravotních služeb poskytovaných
jednotlivými zdravotnickými zařízeními vojenského poskytovatele.“.
66. V § 97a odst. 2 se číslo „30“ nahrazuje číslem „60“.
67. V § 108 odst. 1 a 2 se slovo „platů“ nahrazuje slovy „služebních platů“.
68. V § 108 odst. 2 a § 118 odst. 1 se slovo „platu“ nahrazuje slovy „služebnímu platu“.
69. V § 116 písm. a) a b), § 117 odst. 1 a 2, § 118 odst. 1, 2, 3 a 4, § 123 odst. 2, § 127 odst. 3
a § 159 odst. 2 se slovo „platu“ nahrazuje slovy „služebním platu“.
70. V názvu § 117 a 118 se slovo „platu“ nahrazuje slovy „služebním platu“.
71. V § 117 odst. 1 se slova „náhradou ve výši platu podle § 68 odst. 3“ nahrazují slovy
„služebním platem po dobu dočasné neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz“.
72. V § 117 odst. 2 se slova „náhrada ve výši platu podle § 68 odst. 3“ nahrazují slovy
„služební plat podle § 68k“.
73. V § 118 odst. 3 se slovo „platem“ nahrazuje slovy „služebním platem“.
74. V § 119 odst. 1 se slova „, za podmínek a ve výši, které stanovuje zvláštní právní
předpis34)“ zrušují.

21

Poznámka pod čarou č. 34 se zrušuje.
75. V § 119 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Ministerstvo stanoví vyhláškou postup při určování výše náhrady za bolest a za
ztížení společenského uplatnění.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
76. V § 132 odst. 1 se slova „a g) až l)“ nahrazují slovy „, g) až l), n) a o)“.
77. V § 138 se slova „a g) až l)“ nahrazují slovy „, g) až l), n) a o)“.
78. V § 139 odst. 2 se slovo „platy“ nahrazuje slovy „služební platy“.
79. V § 143 odst. 1 se věty druhá a třetí nahrazují větami „Pro výši výsluhového příspěvku
a odbytného, se doba služby v zahraničí uvedená v § 120 odst. 3 hodnotí dvojnásobně; doba
služby ve služebním zařazení pilot, druhý pilot a pilot operátor a doba služby ve služebním
zařazení ve Vojenském zpravodajství hodnotí jedenapůlnásobně. Zvýšený zápočet doby
služby se stanoví za celé kalendářní měsíce. Doba necelých měsíců se sčítá a každých 30 dnů
se hodnotí jako měsíc.“.
80. V § 143 odstavce 2 až 4 znějí:
„(2) Do doby trvání služebního poměru vojáka rozhodné pro přiznání výsluhových
náležitostí se nezapočítává doba dispozice podle § 10 odst. 4, doba rodičovské dovolené,
s výjimkou rodičovské dovolené, po kterou se vojákovi poskytuje peněžitá pomoc
v mateřství4), a doba neomluvené nepřítomnosti ve službě.
(3) Průměrný měsíční hrubý služební plat pro stanovení výše výsluhových náležitostí
se zjišťuje ze služebních platů vojáka poskytovaných v rozhodném období. Rozhodným
obdobím je poslední kalendářní rok přede dnem zániku služebního poměru. Zanikne-li
služební poměr posledním dnem kalendářního roku, je rozhodným obdobím tento kalendářní
rok. Trval-li služební poměr po dobu kratší než 1 rok, je rozhodným obdobím celá doba trvání
služebního poměru. Jestliže byl vojákovi v rozhodném období služební poměr přerušen podle
§ 11 a voják po skončení přerušení ve služebním poměru nepokračuje, je rozhodným obdobím
kalendářní rok, který předcházel přerušení služebního poměru. Věta pátá platí obdobně i při
určení do dispozice podle § 10 odst. 2 písm. e) a g), pokud po skončení dispozice voják
nekonal službu alespoň 1 kalendářní rok. Za dobu dočasné neschopnosti ke službě pro nemoc
nebo úraz, dobu, po kterou voják nemůže konat službu pro karanténu nařízenou podle
zvláštních právních předpisů19b) nebo po kterou je vojákovi nařízena izolace, a další dobu, po
kterou byly vojákovi poskytovány dávky nemocenského pojištění, se průměrný měsíční hrubý
služební plat zjišťuje ze služebního platu přiznaného rozhodnutím platným v den
předcházejícím dni vzniku neschopnosti ke službě, dni nařízení karantény či izolace, nebo dni
počátku poskytování dávek nemocenského pojištění. Doba vyslání k výkonu služby v
zahraničí, po kterou je vojákovi poskytován plat z prostředků mezinárodní nebo nadnárodní
organizace nebo orgánu, se z doby, za kterou se zjišťuje průměrný měsíční hrubý služební
plat, vylučuje. Nelze-li v důsledku vyloučené doby průměrný měsíční hrubý služební plat
zjistit, je rozhodným obdobím předchozí kalendářní rok.
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(4) Do průměrného měsíčního hrubého služebního platu se nezapočítávají odměny
poskytnuté vojákovi podle § 68g. Při výpočtu výsluhových náležitostí se dále nepřihlíží
a) ke snížení služebního platu při dočasném zproštění výkonu služby a v důsledku uložení
kázeňského trestu snížení služebního platu,
b) k příplatku za službu v zahraničí,
c) ke služebnímu platu za nevyčerpanou řádnou dovolenou,
d) ke služebnímu platu poskytnutému místo volna za nepřetržité vojenské nasazení na území
České republiky, nebo
e) k doplatkům a přeplatkům služebních platů vyúčtovaných za období předcházející
rozhodnému období.“.
81. V § 143 odst. 7 se slova „a i) až l)“ nahrazují slovy „, i) až l) a o)“.
82. V § 143 odst. 8 se na konci textu věty první doplňují slova „, pokud je za něj následně
pravomocně odsouzen nebo bylo jeho trestní stíhání pravomocně podmíněně zastaveno42c)
nebo bylo pravomocně schváleno narovnání42d) anebo bylo pravomocně rozhodnuto
o podmíněném odložení návrhu na potrestání42e)“, věty druhá a třetí se zrušují a ve větě čtvrté
se slovo „druhé“ nahrazuje slovem „první“.
83. § 144 zní:
„§ 144
Na řízení ve věcech služebního poměru se nevztahuje § 10 až 12, § 14, § 33 odst. 2
písm. c), hlava XI části druhé a § 175 správního řádu.“.
84. V § 145 odst. 1 písm. h) se slova „přídavek na bydlení“ nahrazují slovy „služební
příspěvek“.
85. V § 145 odst. 1 písmeno j) zní:
„j) neposkytnutí, odnětí nebo snížení služebního platu podle § 68k odst. 5,“.
86. V § 145a odst. 1 písmena f) a g) znějí:
„f) pověření výkonem služby nebo zastupování v jiném služebním zařazení,
g) odvelení nebo vyslání na studijní pobyt, který trvá déle než 30 dnů,“.
87. V § 145a odst. 1 písmena m) a n) znějí:
„m) stanovení služebního platu nebo určení služebního platu podle § 68i a 68j,
n) prodloužení rozhodné doby.“.
88. Za § 163 se vkládá nový § 163a, který včetně nadpisu zní:
„§ 163a
Zajetí a nezvěstnost
(1) Zajetím se pro účely tohoto zákona rozumí situace, kdy voják v zahraniční operaci
upadl do moci nepřítele.
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(2) Nezvěstným je pro účely tohoto zákona voják, který nepodal o sobě nadřízenému
zprávu a o kterém nadřízenému není známo, kde se zdržuje, pokud:
a) nenastoupí v určeném čase k výkonu služby,
b) se vzdálí bez dovolení z výkonu služby, nebo
c) se ztratí při plnění služebních úkolů v zahraniční operaci, pokud nejde o zajetí.“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Rozhodná doba podle § 6a zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, začíná plynout u všech vojáků dnem nabytí účinnosti tohoto zákona;
k výkonu služby ve služebním zařazení přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se pro
účely stanovení rozhodné doby nepřihlíží.
2. Měsíční přídavek na bydlení podle § 61 odst. 4 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, náleží naposledy za kalendářní měsíc
předcházející dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Měl-li voják přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nárok na nesnížený plat podle
§ 67 odst. 2 písm. e) zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona nebo na náhradu ve výši platu podle § 68 odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vyplácí se takový plat až do
zániku nároku na něj, je-li to pro vojáka výhodnější.
4. Výkonnostní příplatek podle § 68a zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném ke dni
nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé poskytne k 1. březnu 2015 podle služebního
hodnocení za rok 2014. K předcházejícím služebním hodnocením a ke služebnímu hodnocení
po ukončení základní přípravy se nepřihlíží.
5. Vznikl-li vojákovi nárok na zvláštní příplatek v jiné než české měně podle § 11 odst. 3
zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových
a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, vyplácí se
vojákovi tento zvláštní příplatek až do zániku nároku na něj, podle dosavadních právních
předpisů, je-li pro vojáka výhodnější, než příplatek za službu v zahraničí podle § 68b zákona
č. 221/1999 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Pro porovnání výše
zvláštního příplatku a příplatku za službu v zahraničí, z hlediska jeho výhodnosti podle věty
první, se použije součin částky zvláštního příplatku v jiné než české měně a kurzu
vyhlášeného Českou národní bankou pro den nabytí účinnosti tohoto zákona zaokrouhlený na
celé koruny směrem nahoru a výše příplatku za službu v zahraničí v korunách, stanovená pro
stejnou zahraniční operaci. Pokud bude výše zvláštního příplatku výhodnější, náleží po dni
nabytí účinnosti tohoto zákona vojákovi v korunách.
6. Do doby trvání služebního poměru rozhodné pro přiznání výsluhových náležitostí podle
části osmé zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona,
se započítávají doby služby v rozsahu, v jakém jim byly započteny podle zákona
č. 221/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
7. Byl-li vojákovi v části rozhodného období, ze kterého se zjišťuje průměrný měsíční hrubý
služební plat pro přiznání výsluhových náležitostí, poskytován plat podle dosavadních
právních předpisů, zjišťuje se průměrný měsíční hrubý služební plat pro přiznání výsluhových
náležitostí za tuto část rozhodného období podle zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
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8. Řízení ve věcech služebního poměru zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
se dokončí podle zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona.

Čl. III
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových
a v některých dalších organizacích a orgánech.
2. Čl. V zákona č. 590/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady
č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony.
3. Část třetí § 7 zákona č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993,
o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů.
4. Čl. I zákona č. 40/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu
a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích
a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
5. Čl. XV zákona č. 118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o státní sociální podpoře.
6. Část druhá zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních
zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní
pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění
pozdějších předpisů.
7. Čl. VII zákona č. 225/1999 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o vojácích z povolání.
8. Část druhá zákona č. 217/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně
za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých
dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 10/1993 Sb.,
o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů
České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích,
zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze.
9. Zákon č. 492/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za
pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve
znění pozdějších předpisů.
10. Část desátá zákona č. 308/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro
cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony.
11. Zákon č. 421/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za
pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve
znění pozdějších předpisů.
12. Část sedmnáctá zákona č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
13. Část čtvrtá zákona č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím školského zákona.
14. Část čtvrtá zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů.
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15. Část osmá zákona č. 626/2004 Sb., o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci
reformy veřejných financí v oblasti odměňování.
16. Část padesátá čtvrtá zákona č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákoníku práce.
17. Část čtvrtá zákona 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany
před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon).
18. Část druhá zákona č. 272/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích
z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za
pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní
řád), ve znění pozdějších předpisů.
19. Část dvacátá osmá zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením
jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů.
20. Část devátá zákona č. 399/2012 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona
o pojistném na důchodové spoření.
21. Nařízení vlády č. 222/1997 Sb., kterým se stanoví jednorázová peněžní náležitost pro
příslušníky Policie České republiky.
22. Nařízení vlády č. 47/1998 Sb., o zvláštní jednorázové peněžní náležitosti pro příslušníky
Vězeňské služby České republiky.
23. Nařízení vlády č. 289/2002 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do
Informačního systému o platech.
24. Nařízení vlády č. 328/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 47/1998 Sb., o zvláštní
jednorázové peněžní náležitosti pro příslušníky Vězeňské služby České republiky.
25. Nařízení vlády č. 514/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 289/2002 Sb., kterým se
stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech.
26. Nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání.
27. Nařízení vlády č. 336/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb.,
o platových poměrech vojáků z povolání.
28. Nařízení vlády č. 131/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb.,
o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění nařízení vlády č. 336/2007 Sb.
29. Nařízení vlády č. 131/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb.,
o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
30. Nařízení vlády č. 200/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb.,
o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
31. Nařízení vlády č. 223/2010 Sb., o katalogu prací vojáků z povolání.
32. Nařízení vlády č. 376/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb.,
o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
33. Nařízení vlády č. 45/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb.,
o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. IV
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona
č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, jak vyplývá z pozdějších zákonů.
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ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. V
V § 35a odst. 1 větě druhé zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 470/2011 Sb., se
za slova „příslušníkům bezpečnostních sborů“ vkládají slova „služební příjem“ a slovo „plat“
se nahrazuje slovy „služební plat“.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o daních z příjmů
Čl. VI
V § 6 odst. 9 písm. m) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona
č. 261/2007 Sb., se slova „v cizí měně“ zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti
Čl. VII
V § 25 odst. 5 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 307/1993 Sb., zákona
č. 113/1997 Sb. a zákona č. 238/2000 Sb., se slova „zvláštní příplatek příslušníků ozbrojených
sil vyslaných v rámci jednotky mírových sil mimo území České republiky“ nahrazují slovy
„příplatek za službu v zahraničí náležející vojákům vyslaným do zahraniční operace“.
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. VIII
V § 5 odst. 1 písm. b) bodě 11 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve
znění zákona č. 261/2007 Sb., se slova „v cizí měně“ zrušují.
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ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. IX
V § 65 odst. 1 větě první zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění
zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 364/2011 Sb. a zákona
č. 470/2011 Sb., se slova „náhrady ve výši platu“ nahrazují slovy „služebního platu“.
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o životním a existenčním minimu
Čl. X
V § 7 odst. 2 písm. i) zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve
znění zákona č. 261/2007 Sb., se slova „v cizí měně“ zrušují.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. XI
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.,
zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb.,
zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 302/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb.,
zákona č. 166/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona
č. 180/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb.,
zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb.,
zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 3 písm. b), § 18 odst. 7 písm. a), § 28 odst. 5 větě první a v § 43 odst. 2 písm. c) se
slovo „plat“ nahrazuje slovy „služební plat“.
2. V § 16 písm. b) se slovo „přídavku“ nahrazuje slovy „služebního příspěvku“.
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ČÁST DEVÁTÁ
ÚČINNOST
Čl. XII
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni
jeho vyhlášení.
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Důvodová zpráva
I. Obecná část
1. Důvod předložení a cíle
1.1 Název
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony.
1.2 Definice problému
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon o vojácích z povolání“), byl
vypracován na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2012. Původně stanovený
termín pro předložení návrhu vládě byl prodloužen a nově stanoven do 31. března 2013.
Na základě závěrů Bílé knihy o obraně se 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. S tímto postupem bude také spojeno vyšší platové ohodnocení.
Vojenská hodnost bude nově vyjadřovat postavení vojáka v systému ozbrojených sil České
republiky. Bude odpovídat náročnosti služební činnosti a tomu bude odpovídat základní
služební plat vyjádřený především služebním tarifem. Z tohoto důvodu je třeba upravit
některá ustanovení zákona tak, aby byla v souladu s nově navrhovaným systémem
odměňování vojáků z povolání.
1.2.1 Zcela nový systém odměňování vojáků z povolání se navrhuje jako stěžejní podpora
řízení kariér vojáků z povolání. Stávající systém odměňování je založen zákonem č. 143/1992
Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších
organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 143/1992 Sb.).
Tento zákon, který nabyl účinnosti dnem 1. května 1992 svým charakterem a obsahem
realizuje problematiku odměny za závislou práci v pracovním poměru, což je vzhledem
k okolnostem jeho vzniku logické. Zvláštnosti služebního poměru ignoruje nebo je řeší
z pohledu pracovního práva.
Odměňování zaměstnanců v pracovním poměru je založeno na relativně stabilní pracovní
době s převahou činností v pracovních dnech. Požadovaný výkon práce lze v dostatečném
předstihu plánovat a následně vyhodnocovat podmínky nároku na jednotlivé složky platu.
Charakter výkonu služby je v mnoha případech diametrálně odlišný. Při plnění úkolů
ozbrojených sil stanovených zákonem č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, je naprosto zřejmé, že výkon služby v četných případech lze
plánovat jen rámcově, často vzniká potřeba výkonu služby bez ohledu na denní a noční dobu
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či bez ohledu na den v týdnu. To vedlo při aplikaci stávajícího zákona č. 143/1992 Sb. k
těžkopádnému a administrativně náročnému postupu.
Pro příklad lze uvést objem nařízené práce v sobotu a v neděli, v noci a ve svátek
v působnosti resortu MO v roce 2012 (bez Vojenského zpravodajství). Administrativní zátěž
vzniká nejen v tom, že tuto službu musí nadřízený nařídit a následně vyhodnotit, zda byla
vykonána, v jakém rozsahu, ale zpracovat výkaz a následně prostřednictvím softwaru ji
proplatit. Vzhledem k tomu, že tento režim výkonu služby je pro některé druhy služby či
profese naprosto běžný, je administrativa s tímto spojená neadekvátní a zbytečná. Celkem
bylo na tyto účely vyplaceno cca 136 mil. Kč, což tvoří pouhá 2 % objemu prostředků na
platy pro kategorii vojáků z povolání.
Nařízený výkon služby
v roce 2012
v sobotu a v neděli
v noci
ve svátek (bez služby kompenzované
formou náhradního volna)

Počet hodin
2 081 626
2 116 779
107 303

Služba vojáka z povolání je především přípravou a faktickým nasazením k řešení či eliminaci
následků krizových situací či stavů. Tuto krizovou situaci nelze ve většině případů předvídat,
natož ji plánovat a výkon služby směřovat do pracovních dnů. V tomto úhlu pohledu musí být
tedy irelevantní v jaké denní či týdenní době je výkon služby realizován a finanční
kompenzace výkonu služby v těchto dobách je neodůvodněná. Systém odměňování, který je
nezávislý na vykazování a následném poskytování finančního zvýhodnění služby v noci,
v sobotu či neděli a ve svátek, je naprosto běžným v armádách Severoatlantické aliance.
1.2.2 Služební poměr vojáka z povolání není deklarován jako celoživotní povolání a je
založen ve většině odborností na kariérním principu. Dosavadní systém odměňování vojáků
z povolání podle zákona č. 143/1992 Sb. je založený na zařazení nejnáročnější požadované
činnosti do platové třídy se současným zvýhodňováním seniority. Základem kariérního
prostředí je princip výběru nejkvalitnějšího personálu a jeho posun do vyšších, náročnějších
pozic a pro zachování motivace musí být spojeno se současným výraznějším zvýšením platu.
Stávající systém platových tříd se nekryje s konkrétními vojenskými hodnostmi, a proto
nevytváří podmínky k výraznějšímu zvýšení platu při jmenování do vyšší hodnosti. Naopak se
v praxi často stává, že při jmenování do vyšší hodnosti se současným přeložením vojáka do
jiného místa výkonu služby výše určeného platu poklesne. To je způsobeno tím, že ve
stávajícím služebním zařazení voják může dlouhodobě dosahovat výtečných výsledků,
k čemuž bylo přihlédnuto při stanovení výše osobního příplatku. Na novém služebním
zařazení doposud neprokázal dlouhodobě kvalitní výsledky služby, čemuž zpravidla odpovídá
nižší výše osobního příplatku. Rozdíl mezi hodnostním příplatkem mezi dvěma nejbližšími
hodnostmi je v řádu od jedné do několika stokorun. Výši hodnostního příplatku upravuje
§ 9 zákona č. 143/1992 Sb. takto:
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hodnost

hodnostní příplatek v Kč
měsíčně
800
1 200
1 300
1 400
1 600
2 000
2 300
2 600
3 100
3 700
3 100
3 300
3 500
3 700
4 000
4 300
5 100
5 600
6 100
6 800.

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

Druhým příkladem, k jakému v praxi dochází velmi často, je přechod ze systemizovaného
místa na nižším organizačním stupni s nárokem na příplatek za vedení na systemizované
místo na vyšším organizačním stupni, ale bez podřízených zaměstnanců. Případné zvýšení
náročnosti výkonu služby je zohledněno zvýšením platového tarifu, které ale často nedosahuje
poklesu platu ztrátou nároku na příplatek za vedení. V oblasti pracovního práva toto nelze
považovat za problematické, protože zaměstnanec ve smyslu zákoníku práce musí dát souhlas
se změnou druhu požadované práce a má prostor pro jednání o výši platových podmínek
spojených s touto změnou. V případě vojáků je situace naprosto odlišná. Vzhledem ke
kariérnímu prostředí je naprosto žádoucí rotace personálu, ale vojákova vůle na zařazení na
nové systemizované místo je irelevantní, pokud nesouhlasí, může pouze podat žádost o
propuštění ze služebního poměru. V souladu s ustanovením § 6 zákona má služební orgán
právo přeložit vojáka, a to kdykoliv a do jakéhokoliv místa výkonu služby. Současně
rozhodnutí o výši platu, pokud odpovídá zákonným podmínkám, je rovněž plně v působnosti
služebního orgánu a voják jej pouze bere na vědomí se zachováním práva na opravné
prostředky.
Tento problém je znázorněn na reálném příkladu v následující tabulce:

Funkce
Tarifní plat v 8. stupni
Příplatek za vedení
Osobní příplatek
Hodnostní příplatek
Zvláštní příplatek

Náčelník skupiny
štábu brigády
kapitán, 11. platová třída
19 550
1 800
5 000
3 500
2 000
32

Důstojník
velitelství společných sil
major, 12. platová třída
21 180
0
5 000
3 700
2 000

Určený plat celkem

31 850

31 880

1.2.3 V důsledku aplikace restriktivní politiky vlády ve veřejných financích formou novely
zákona o daních z příjmů a novely nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech
vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů, došlo v období posledních třech let
k výraznému propadu příjmů vojáků z povolání. Dnem 1. ledna 2011 byly vojákům
z povolání sníženy tarifní platy plošně o 10 %. Dále bylo zrušeno osvobození některých
příjmů vojáků z povolání od daně z příjmu fyzických osob a funkčních požitků a další příjmy
vojáků z povolání nebudou osvobozeny od daně od roku 2015. Postupné, ale již dlouhodobé
snižování příjmů vojáků z povolání narušuje důvěru v systém odměňování a tento stav se
negativně projevuje neochotou především starších, zkušených vojáků prodlužit dobu trvání
služebního poměru (služební poměr vojáka z povolání je výlučně obdobou pracovního
poměru na dobu určitou) nebo ochotou prodloužit tuto dobu jen o jeden až dva roky.
1.2.4 Stávající systém odměňování dává služebnímu orgánu velké pole působnosti ke
stanovení platu konkrétnímu vojákovi. Je to umožněno především osobním příplatkem, který
může být stanoven až do výše 50 % platového tarifu odpovídajícího nejvyššímu tarifu
v platové třídě, do které je voják zařazen (ve zvláštních případech až do výše 100% platového
tarifu) a příplatku za vedení, který je rovněž stanoven rozpětím ve vztahu k náročnosti řídící
práce, resp. druhu vedoucí pozice.
V praxi to znamená, že voják na základní funkci v hodnosti svobodník může mít stanovený
plat v šesté platové třídě a v prvním platovém stupni ve výši 12 200 Kč, ale také 19 700 Kč.
Ve vyšších platových třídách a ve vedoucích funkcích je tento rozdíl markantnější. Např.
velitel praporu, který je zařazen v 11. platové třídě a převážně v 9. platovém stupni, může mít
stanovený plat 26 790 Kč, ale také 40 600 Kč nebo vedoucí oddělení na Ministerstvu obrany
s odpovědností za koncepční a normotvornou činnost zařazený ve 13. platové třídě a desátém
platovém stupni může mít plat ve výši 33 230 Kč, ale také 62 370 Kč.
Vzhledem k tomu, že o výši platu rozhoduje cca 350 služebních orgánů, kteří subjektivně
posuzují rozhodné skutečnosti odlišně, zaručeně dochází k rozdílnému odměňování u vojáků
konajících službu v obdobných podmínkách. Tento stav lze dokumentovat v následující
tabulce, kde jsou uvedeny minimální a maximální výše určených platů platovým výměrem
vojákům z povolání ve vztahu ke služebnímu zařazení a v druhém případě ve vztahu
k vojenské hodnosti. Z tabulek je zřejmé, že vojáci v nižší vojenské hodnosti mohou mít
určený plat i výrazně vyšší než vojáci v hodnostech vyšších, a to i o několik vojenských
hodností a dokonce i hodnostních sborů (desátník x brigádní generál). Obdobné je to
i u funkcí; nejlépe placený velitel družstva svým platem přesahuje některé velitele čet a
dokonce i rot.
Porovnání minimálních a maximálních určených platů platovými výměry u vybraných funkcí:

Funkce
Hodnost
minimální
Plat
maximální

družstva
rotný
16 400
26 640

velitel
čety
roty
poručík
kapitán
18 380
23 710
30 380
37 180
33

praporu
podplukovník
33 160
43 760

Porovnání skutečných minimálních a maximálních platů určených platovými výměry podle
vojenských hodností:
Přiznané složky platu
Vojenská hodnost minimální maximální
svobodník
12 020
20 000
desátník
12 120
40 100
četař
12 520
25 520
rotný
14 610
27 860
rotmistr
15 510
31 920
nadrotmistr
17 880
32 330
praporčík
20 120
40 400
štábní praporčík
26 320
33 700
poručík
17 700
50 000
nadporučík
19 250
40 820
kapitán
22 300
61 100
major
23 050
52 180
podplukovník
26 140
61 110
plukovník
28 730
77 770
brigádní generál
37 070
79 500
generálmajor
47 900
79 070

1.2.5 Kritéria pro zařazování vojáků z povolání do platových tříd se nekryjí s kriterii pro
jmenování do konkrétní vojenské hodnosti. Podle katalogu činností jsou některé druhy práce
zařazeny do vysokých platových tříd. Největší rozdíly jsou například u výkonného letce,
sportovce, umělce, pedagoga či lékaře, farmaceuta nebo zubního lékaře. Níže uvedená tabulka
ukazuje aktuální rozptyl přiznaných platových tříd vojákům z povolání v jednotlivých
hodnostech. Tento stav je typický např. pro vojenskou hodnost praporčík, který je zastoupen
v devíti z jedenácti využívaných platových tříd.
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Vojenská hodnost
generálporučík
generálmajor
brigádní generál
plukovník
podplukovník
major
kapitán
nadporučík
poručík
štábní praporčík
nadpraporčík
praporčík
nadrotmistr
rotmistr
rotný
četař
desátník
svobodník

16
x
x
x

15

14

Skutečná platová třída
13
12
11
10
9

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x

x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

8

x
x
x
x
x
x
x

7

6

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Pokud neexistuje striktní propojení výše platu se zastávanou pozicí, nelze garantovat zvýšení
platu při jmenování do vyšší hodnosti (resp. služebního zařazení) a pokud voják v nižší
hodnosti má neúměrně určený vysoký plat, neexistuje způsob finanční motivace ke kariérním
růstu. To blokuje prostupy mezi vojenskými hodnostmi, a tudíž blokuje celý kariérní systém.
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
Právní úprava průběhu služby vojáků z povolání je obsažena v zákoně č. 221/1999 Sb.,
o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Tento právní předpis byl za dobu jeho
účinnosti již několikrát novelizován. K poslední úpravě došlo v roce 2012, a to zákonem
č. 122/2012 Sb.
Právní úprava platového systému vojáků z povolání je v současné době upravena zákonem
č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých
dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů. Zákon v době svého vzniku
sjednocoval právní úpravu platového systému všech zaměstnanců tzv. rozpočtové sféry bez
rozdílu, zda se jejich pracovní vztahy řídily zákoníkem práce nebo služební vztahy
samostatnými služebními zákony, a zůstal pro ně v totožné formě platný až do konce roku
2006. Po nabytí účinnosti zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, který nově upravil platový
systém zaměstnanců v pracovním poměru, zůstal zákon č. 143/1992 Sb. platný pouze pro
vojáky z povolání. Pro ostatní příslušníky ve služebním poměru je systém odměňování
upraven v zákoně č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
Stav, kdy platový systém podle zákona č. 143/1992 Sb. zůstává v platnosti pouze pro vojáky
z povolání, je provizorní a vyžaduje novou zásadní úpravu, která bude řešit platový systém
vojáků z povolání zcela nově.

35

Zákon o vojácích z povolání obsahuje řadu zmocňovacích ustanovení na zpracování
prováděcích právních předpisů, upravujících podrobněji některá ustanovení zákona. Některé
z těchto prováděcích právních předpisů bude nutno, v souvislosti s nově navrhovanou novelou
zákona o vojácích z povolání, upravit, resp. zpracovat nově.
1.4 Identifikace dotčených subjektů
Návrh zákona, vzhledem k předmětu právní úpravy, se nedotýká subjektů stojících mimo
rámec organizace Ministerstva obrany a ozbrojených sil České republiky.
1.5 Popis cílového stavu
Cílem nově navrhované právní úpravy je, aby ozbrojené síly České republiky mohly k plnění
úkolů při zajišťování bezpečnosti České republiky získávat kvalitní vojenský personál, který
bude náležitě platově ohodnocen. Možnosti získání platového ohodnocení budou pro
jednotlivce transparentní, založené na potřebách ozbrojených sil a cíleně řízeném osobním
úsilí a kvalitě plněných úkolů a současně bude jak podmínkami pro postup v kariéře tak
podmínkami pro růst platu motivován k rozvoji svých schopností a služebnímu kariérnímu
růstu. Návrh je založen na principu nároku na spravedlivou odměnu za vykonanou službu,
dále na principech jednoduchosti, transparentnosti a snížení subjektivního vlivu služebního
orgánu oprávněného rozhodovat o výši služebního platu. Společně s principem jednoduchosti
se sleduje snížení administrativní zátěže při poskytování platu. Návrh musí umožňovat
opravné prostředky tak, aby se účastník řízení mohl domáhat svých nároků, a to i soudně.
Dalším cílem je, aby navržený systém odměňování využíval stávající zdroje, resp. aby
finanční prostředky potřebné na realizaci nové právní úpravy byly zabezpečeny v rozpočtu
kapitoly Ministerstva obrany bez požadavku na zvýšení jejich objemu. Musí být tedy zvoleno
takové řešení, které bude představovat pouze využití prostředků vyčleněných na osobní
mandatorní výdaje uvnitř kapitoly Ministerstva obrany.
Současně dojde k implementaci práva Evropského společenství na oblast rozvržení doby
služby vojáků.
1.6 Zhodnocení rizika
Současná právní úprava neumožňuje větší měrou prosadit přímou úměru mezi kariérním
růstem vojáka z povolání a jeho platovým ohodnocením. Existuje řada složek platu, které
deformují celkovou výši platu tak, že voják v nižším postavení může dosáhnout vyšší plat než
voják v postavení vyšším. Tyto složky platu závisí více na splnění formálních předpokladů
a spotřebě času, než na kvalitě plnění služebních povinností. V přiznávání tzv. nenárokových
složek platu převažují subjektivní postoje hodnotitele nad objektivně měřitelnými hodnotami.
V případě nečinnosti tedy budou přetrvávat problémy uvedené v bodě 1.2 této důvodové
zprávy a bude přetrvávat stav uvedený v bodě 1.3. Jedná se především o nepropojení
kariérního růstu s platovým ohodnocením, vysoký podíl subjektivního vlivu služebního
orgánu s pravomocí určovat plat a administrativní zátěž při zúčtování platů.
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2. Návrh variant řešení
2.1 Varianta 0
Zachovává se stávající stav popsaný v části 1.3. To by znamenalo, že by nedošlo k žádoucí
úpravě v řízení služebních kariér vojáků z povolání a zůstal by zachován nevyhovující systém
odměňování vojáků z povolání.
2.2 Varianta I
Navrhovaná varianta spočívá v přijetí návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb.,
o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském
pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů, zahrnující systém odměňování spočívající v modifikaci systému
odměňování stanoveného pracovním právem pro zaměstnance ve veřejných službách
a správě.
Tento systém odměňování je založen na nárokové základní složce platu, která odráží
nejnáročnější požadovaný druh práce a zohledňuje zkušenosti v oboru požadované práce
paušálně vyjádřené v letech (tzv. zápočet doby odborné praxe). Jedná se o systém
odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě založený zákonem č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Tento systém odměňování dále finančně zohledňuje formou příplatků náročnost řídící práce,
potencionální riziko spojené s výkonem požadované práce. Na rozdíl od úpravy založené
zákoníkem práce tato varianta řeší poskytování kompenzace za výkon práce ve specifických
podmínkách, kterými je práce v noci, v sobotu a v neděli, ve svátek apod. v základní složce
platu. Vzhledem k tomu, že tento systém odměňování vychází původně ze zákona č. 143/1992
Sb., je ve svém základu totožný se stávajícím systémem odměňování vojáků z povolání.
Základní princip odměňování tak zůstává totožný a nezávislý na vojenských hodnostech.
Pokud by výše příplatku za vedení, zvláštního příplatku a osobního příplatku zůstala
stanovena rozpětím, zůstává zachována vysoká míra subjektivního rozhodování o výši platu.
Na rozdíl od stávajícího stavu by tzv. nepravidelné složky platu byly zahrnuty do základní
složky – do tarifu formou paušálního navýšení. Tím by se žádoucím způsobem potlačil
význam výkonu služby v noci či o víkendech a současně se sníží administrativní náročnost.
Tento model je uplatněn u příslušníků bezpečnostních sborů České republiky. Počet platových
tříd se kryje s počtem hodností příslušníků bezpečnostních sborů, stupnice platových tarifů je
členěna do 12 platových stupňů v závislosti na délce praxe. K základní složce platu jsou dále
poskytovány příplatky za vedení, zvláštní a osobní. Tzv. nepravidelné složky platu byly
v původním návrhu zcela zahrnuty do základní platové složky, která ale byla v důsledku
rozpočtových úspor snížena. Proto byla přijata právní úprava, která zakládá nárok příslušníka
bezpečnostního sboru na náhradní volno za každou hodinu služby přesčas nad 150 hodin
v kalendářním roce, popř. má nárok na poměrnou část přiznaného základního tarifu, osobního
příplatku a zvláštního příplatku, který připadá na každou tuto hodinu služby bez služby
přesčas v kalendářním měsíci, v němž službu koná.
2.3 Varianta II
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Navrhovaná varianta spočívá v přijetí návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb.,
o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském
pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů, zahrnující nový systém odměňování založený na částečné paušalizaci
základních složek platu a absolutní paušalizací nepravidelných složek platu.
Přijetím této varianty dojde k vytvoření podmínek pro udržení konkurenceschopného
postavení ozbrojených sil na trhu práce, řízení kariér vojáků z povolání a jejich motivaci ke
kariérnímu růstu.
Výše základní složky platu je stanovena s přihlédnutím nejen k nejnáročnějším požadovaným
druhům služby, ale i k požadavkům na manažerské (velitelské) schopnosti a na obecné riziko
výkonu vojenského povolání. Dále je tento systém založen na paušalizaci některých složek
platu, jejichž objem je ve větší či menší míře zahrnut do základní složky platu. Platové třídy
jsou označovány vojenskými hodnostmi. Základní složka platu zahrnuje platový tarif, dále
příplatek za vedení, hodnostní příplatek a osobní příplatek a dále je paušálně rovněž
zohledněn výkon služby v sobotu a v neděli, v noci, ve svátek a služba přesčas v pracovních
dnech. Vedle základního platu náleží rizikové příplatky např. výkonným letcům, výsadkářům,
příslušníkům Vojenského zpravodajství a Vojenské policie.
II.1

Výše základní složky platu je automaticky zvyšována v závislosti na době
odborné praxe nebo v závislosti na celkové době trvání služebního poměru.
Tento model vychází z odměňování zaměstnanců ve veřejných službách
a správě a je použitý např. u ozbrojených sil Slovenské republiky.
V jejich systému odměňování je výše hodnostního platu závislá na
nejnáročnější požadované činnosti, která je spojena s vojenskou hodností
a v příslušné hodnosti dále podle zápočtu doby trvání služebního poměru.
Eliminace nežádoucího dlouhodobého setrvání v konkrétní hodnosti je řízena
maximální délkou služebního poměru, která je úměrně stanovená dosažené
vojenské hodnosti.

II.2

Výše základní složky platu je zvyšována v závislosti na dosahovaných
výsledcích. Eliminuje se ohodnocení seniority, preferuje se kvalita výkonu
práce nebo služby. Současně je výrazněji posílen zájem odměňovaného na
kariérním růstu, nikoliv na jeho setrvání v jedné hodnosti či co nejdelší dobu ve
služebním poměru.

2.4 Varianta III
Navrhovaná varianta spočívá v přijetí návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb.,
o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském
pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů, zahrnující nový systém odměňování v podobě jedné složky platu.
Model jedné základní složky platu je obdobou smluvního platu běžného v komerčním
prostředí. V podmínkách služebního poměru vojáka z povolání je nepřípustný smluvní vztah,
proto výše základní složky platu musí být stanovena právním předpisem. Tento systém
odměňování je založen na naprosto paušálním odměňování za výkon služby. V základní
složce platu jsou zahrnuty veškeré faktory ovlivňující výkon služby. Výhodou tohoto systému
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je naprosto transparentní odměňování, které dává jednoznačný signál příslušníkům
ozbrojených sil, pokud budou v kariéře úspěšní, zabezpečují si vyšší příjem. Tento model ale
neumožňuje ohodnotit výraznější specifika podmínek výkonu služby u vojáků ve stejné
hodnosti (výkonný letec, pyrotechnik, výsadkář apod.).
Na tomto systému odměňování je založeno třeba odměňování britské armády s tím, že tato
jedna složka platu se pravidelně ročně automaticky zvyšuje; současně je stanovena poměrně
nízká horní hranice, aby byl dán signál vojákovi, že není žádoucí v konkrétní hodnosti
dlouhodobě setrvat.

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů
Návrh zákona není spojen s požadavky na navýšení prostředků ze státního rozpočtu České
republiky, ani z rozpočtů územních samosprávných celků. Rovněž se nepředpokládají dopady
do sociální sféry, dopady na životní prostředí, dopady na podnikatelské prostředky, ani
dopady na sociální skupiny chráněné právními předpisy proti diskriminaci.

3.1 Vyhodnocení nákladů
Novela zákona má dopady do oblasti nákladů v uvedených oblastech.
Dojde k přijímání nových personálních opatření v souvislosti s řízením kariér prostřednictvím
rozhodné doby. S tím souvisí určitý nárůst administrativy. Při současném počtu přijímaných
personálních opatření (cca 60 tis. ročně) a při současné úspoře administrativy v souvislosti
s jednodušším a stabilnějším stanovováním služebního platu vojákům z povolání podle
nového systému odměňování však půjde o zanedbatelné náklady.
Implementací pravidel vycházejících z práva Evropské unie do rozvržení doby služby dojde
k určitému navýšení administrativy spojené se sledováním povinného nepřetržitého
odpočinku. Náklady s ní spojené však nemohou převýšit úsporu, ke které dojde v souvislosti
se zjednodušením tvorby podkladů pro výpočet platu vojáků z povolání, který se již nebude
každý měsíc odvíjet od služby vykonávané v noci nebo ve dnech volna, případně ve služební
pohotovosti.
Dopady navrhovaných změn jsou uvedeny v tabulce. Navýšení prostředků u některých
výdajových položek bude kryto úsporou vyplývající ze snížení počtu personálu Ministerstva
obrany a Armády České republiky. Využití pouze zdrojů, které má resort Ministerstva obrany
k dispozici na osobní mandatorní výdaje, bez dodatečného požadavku na zvýšení prostředků
státního rozpočtu pro kapitolu Ministerstvo obrany, je základním kriteriem pro navrhované
změny v zákoně o vojácích z povolání včetně nového systému odměňování. Návrh zákona tak
není spojen s požadavky na navýšení prostředků kapitoly Ministerstva obrany ze státního
rozpočtu České republiky, ani z rozpočtů územních samosprávných celků.

Kvantifikace výdajů na dosavadní systém (rok 2013) a nový systém odměňování
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Druh výdaje

Přehled výdajů
na dosavadní
systém (rok 2013)

Přehled výdajů
na nový systém
v prvním roce
účinnosti

Rozdíl

Výdaje na platy zaměstnanců ve služebním a
pracovním poměru

9 188 251 000

10 088 530 400

900 279 400

Ostatní platby za provedenou práci

1 038 841 000

514 936 000

-523 905 000

Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění,
pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na
státní politiku zaměstnanosti

4 156 110 000

4 378 050 110

221 940 110

Ostatní běžné mandatorní výdaje a fond
kulturních a sociálních potřeb

3 469 667 000

2 867 280 873

-602 386 127

17 852 869 000

17 848 797 383

-4 071 617

Celkem mandatorní výdaje

Úprava náborového příspěvku je navržena v závislosti na změny, ke kterým na trhu práce
došlo od posledního stanovení výše v roce 2002. Předpokládaný nárůst nákladů je uveden v
následující tabulce.
počet

celková výše poskytnutého náborového příspěvku

2012

38

3 590 000 Kč

2014

40

6 580 000 Kč

nárůst

2 990 000 Kč

Poznámka: Výpočet vychází z nárůstu průměrného poskytnutého náborového
příspěvku.
Stejný objem prostředků lze očekávat i u novelou nově zavedeného kvalifikačního příspěvku.
Ostatní změny v návrhu jsou technického charakteru v souvislosti s novým systémem
odměňování vojáků z povolání a neplyne z nich zvýšení ani snížení nároků na státní rozpočet.
3.2 Vyhodnocení přínosů:
Varianta 0
Tato varianta představuje zachování stávajícího stavu, což ve svém důsledku znamená, že by
nedošlo k žádoucí úpravě v řízení služebních kariér vojáků z povolání a zůstal by zachován
nevyhovující systém odměňování vojáků z povolání. Nenaplnili by se tak stanovené cíle –
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podpora kariérního prostředí, snížení administrativy, snížení subjektivního vlivu při
stanovování složek platu.
U variant I až III dojde k výrazné podpoře řízení kariér vojáků z povolání prostřednictvím
zavedení rozhodné doby a systému odměňování. Náklady spojené s tímto krokem budou
výrazně převýšeny zcela novou úrovní účinností systému řízení kariér a s tím spojené kvality
personálu ozbrojených sil. Dopady do sociální sféry lze očekávat pouze u omezené skupiny
vojáků z povolání a jejich rodin v souvislosti se snížením jejich příjmu. Ty souvisejí
s adresnějším poskytováním příspěvků při zabezpečení bydlení a dojížděním do místa výkonu
služby. Tyto dopady jsou však kompenzovány možností zvýšení celkových příjmů vojáka při
jeho kariérním růstu.
Varianta I
Základní principy odměňování zůstávají totožné jako v systému odměňování podle zákona
č. 143/1992 Sb. se zachováním platových tříd, které jsou ve své podstatě nezávislé na
vojenských hodnostech. Tím není zabezpečeno automatické výraznější zvýšení platu při
kariérním postupu. Pokud by výše příplatku za vedení, zvláštního příplatku a osobního
příplatku zůstala stanovena rozpětím, zůstává zachována vysoká míra subjektivního
rozhodování na výši platu.
Silnou stránkou této varianty je, že je již dlouhodobě odzkoušena a je v tuzemských
podmínkách funkční. Nevýhodou je nepropojení výše platu s vojenskými hodnostmi,
minimální podpora kariérního růstu vojáků, stále vysoký podíl administrativní zátěže
a motivace vojáků konat službu ve specifických podmínkách, které jsou finančně zajímavější.
Model příslušníků bezpečnostních sborů sice propojuje platové třídy s hodnostmi, ale stále
zachovává nárok na příplatek za vedení a osobní příplatek. Jak již bylo uvedeno výše, právě
tyto složky, pokud jsou stanoveny velkým rozpětím, výrazně komplikují zásadu nezbytnou
pro kariérní prostředí, a to že se služebním postupem, se jmenováním do vyšší hodnosti
výrazně vzroste i plat. Především z tohoto důvodu bylo ustoupeno při posuzování variant
a výběru výsledného řešení od obdobného modelu odměňování pro kategorii vojáků z
povolání.
Varianta II
Výhodou tohoto modelu je částečná paušalizace některých složek platu určovaných formou
platového výměru obvykle poskytovaných v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách
a správě. Jedná se o transparentnější systém, který není založen na spotřebě času vojáka, ale
na jeho efektivním využití podle potřeb nadřízeného služebního orgánu. Pozitivně lze
hodnotit propojení výše základní složky platu a vojenské hodnosti, což je základní princip
kariérního prostředí.
Varianta uvedená pod označením II.1 oceňuje zkušenosti a „loajalitu“ vůči zaměstnavateli.
Tento princip odměňování je výhodný pro udržení zaměstnanců v určité profesy nebo
odbornosti po co nejdelší dobu. V pravidelných termínech vzniká zaměstnancům nárok na
benefit v podobě nárůstu základní složky platu. V kariérním prostředí není cílem motivovat
setrvání vojáka v konkrétním služebním zařazení nebo oceňovat délku trvání služebního
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poměru, ale výrazněji motivovat schopné jednotlivce k obsazení vyšších pozic. Ti, kteří
ve výběru na jmenování do vyšší hodnosti neuspějí, budou v souladu se zákonem č. 221/1999
Sb.
i.
buď ponecháni ve stávajícím služebním zařazení prodloužením
rozhodné doby,
ii.
nebo přeloženi na jiné služební místo se stejnou hodností (stejným
platem) v rámci tzv. horizontální kariéry
iii. anebo budou propuštěni ze služebního poměru.
Varianta uvedená pod označením II.2 je založena na eliminaci zohledňování seniority a klade
důraz na dosahované výsledky výkonu služby. Hlavní platovou motivací je kariérní růst,
protože jedině s postupem do vyšší hodnosti dochází k výraznějšímu zvýšení platu. Základní
platová složka nebo samostatný přípatek přímo ohodnocuje aktivitu vojáka a dlouhodobě
dosahovanou kvalitu výsledků služby.
Varianta III
Model jedné složky platu, která je pevně spojena s hodností, je velmi výhodný pro kariérní
systém. Pozitivně lze vnímat naprosto transparentní odměňování, které dává jednoznačný
signál příslušníkům ozbrojených sil, pokud budou v kariéře úspěšní, zabezpečují si vyšší
příjem.
Za nevýhodu lze označit poskytování jedné složky platu bez možnosti ohodnocení některých
specifických aspektů výkonu služby nebo profese a velmi problematický přechod ze
stávajícího systému odměňování. Dále v podmínkách České republiky lze konstatovat, že
z důvodu tlaku veřejného mínění a především médií by bylo velmi problematické tento model
odměňování prosadit ve vztahu k otevřeně přiznaným poměrně vysokým částkám jediné
složky platu rovnající se celkovému hrubému příjmu vojáka (s výjimkou motivační složky
formou odměny a specifického příplatku při vyslání do zahraniční operace spojené s vysokým
rizikem ohrožení života nebo zdraví).
4. Návrh řešení vyhodnocení variant
Za nejvhodnější řešení se považuje varianta II.2 – přijetí návrhu zákona, kterým se mění
zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony, s novým systémem odměňování vyhodnoceným níže.
Pro hodnocení variant systému odměňování bylo použito hodnocení 0 = nesplňuje, 1 =
splňuje částečně nebo omezeně, 2 = splňuje. Podpora kariérního řádu je považována za
prioritní, proto je hodnocení této oblasti bodově zvýhodněno dvojnásobně.

Kriterium

0

I

II.1

II.2

III

Paušální kompenzace režimu
výkonu služby

0

2

1

2

2

Podpora kariérního prostředí

0

0

2

4

4

Jednoduchost, transparentnost

0

1

1

2

2
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kriterií
Snížení subjektivního vlivu na
výši platu

0

0

2

2

2

Snížení administrativy

0

1

1

2

2

Přímá motivace ke kvalitě a
aktivitě

2

2

2

2

0

Celkem

2

6

9

14

12

Z uvedené tabulky vyplývá jako optimální varianta II.2, která je následována variantou
III, II.1, I. Jako nejméně výhodná je logicky stávající forma odměňování označená jako
varianta nulová.
Varianta II.2 nejvíce naplňuje stanovené cíle a eliminuje problémy stávající právní úpravy
definované v části 1.2 této důvodové zprávy. Hlavním principem navrhované právní úpravy je
zachování zásady, že plat je vojákovi z povolání poskytován za dobu výkonu služby podle
nejnáročnějších požadovaných služebních činností s omezením poskytování příplatků za
specifické doby výkonu služby. Tím dojde k utlumení platové motivace spočívající zejména
v umělém navyšování spotřeby času a zvýrazní se platová motivace vedoucí ke kvalitě
a intenzitě výkonu služby v době k tomu určené. Postavení vojáka v systému ozbrojených sil
bude vyjádřeno vojenskou hodností, náročností výkonu služby a odpovídajícím platovým
ohodnocením. Vojenská hodnost bude mít z hlediska výše platu rozhodující a zásadní
význam; v podstatě nahrazuje stávající platové třídy.
S ohledem na shora uvedené se nově navrhuje, aby vojenská hodnost vyjadřovala postavení
vojáka v systému ozbrojených sil a aby tomuto postavení odpovídal základní plat, který bude
vyjádřen služebním tarifem. Přiznání motivačních složek platu, kterými bude možno základní
plat navýšit, bude záviset především na osobních vysledcích prokázaných vojákem a
vyhodnocených ve služebním hodnocení, nikoliv na subjektivním pocitu služebního orgánu.
Žádoucí výsledky budou přímo svázány s platovým hodnocením.
Jako složky platu naplňující základní cíle byly zvoleny takto:
Služební tarif – jako základní složka platu, která zahrnuje stávající platový tarif, příplatek za
vedení, hodnostní příplatek a tzv. nepravidelné složky platu (příplatek za službu konanou nad
základní týdenní dobu služby v rozsahu do 300 hodin v kalendářním roce, příplatek za službu
v noci, v sobotu a v neděli, ve svátek a běžnou míru odměny za služební pohotovost). Služba
nad základní týdenní dobu služby v rozsahu nad 300 hodin v kalendářním roce bude
kompenzována náhradní dobou odpočinku. Ve výjimečném zákonem definovaném případě
bude umožněna finanční kompenzace výkonu služby v opakovaném nasazení k zvláštních
plnění úkolů ozbrojených sil.
Výkonnostní příplatek, který nahrazuje osobní příplatek, ale jeho výše bude závislá na
komplexním služební hodnocení vojáka, které je prováděno jednou ročně formou služebního
písemného hodnocení. Maximální výše tohoto příplatku nepřekračuje stávající podmínky pro
osobní příplatek, je stanovena pro vojáky v poddůstojnickém, rotmistrovském a praporčickém
sboru do 20 % služebního tarifu a pro vojáky v hodnostním sboru důstojníků do maximální
výše 15 %. Navíc bude možné dosáhnout této výše pouze postupně při trvalém výtečném
výkonu služby.
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Příplatek za zvýšenou odpovědnost – tento příplatek kompenzuje odpovědnost vedoucího
organizačního celku za majetkové a finanční operace, za správu materiálu a majetku státu, a
to v řádu i několika miliard Kč. Nejedná se o kompenzaci velitelské a manažerské činnosti.
Příplatek za služební pohotovost – který je určen vojákům z povolání, kteří jsou v souladu
se svým služebním zařazením opakovaně a ve velkém rozsahu určováni do služebních
pohotovostí.
Zvláštní příplatek a příplatek za službu v zahraničí – které jsou obdobou stávajících
složek platu a poskytují se při výkonu specifických činností.
Odměna – okamžité ohodnocení mimořádného služebního úkolu nebo splnění služebního
úkolu ve vysoké kvalitě.

Výčet stávajících a navrhovaných složek platu:
Stávající složky platu podle zákona
č. 143/1999 Sb.
Tarifní plat
Příplatek za vedení
Osobní příplatek
Zvláštní příplatek
Hodnostní příplatek
Odměna
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním
prostředí
Příplatek za práci v noci
Příplatek za práci sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve svátek
Plat a příplatek za práci přesčas
Odměna za pracovní pohotovost

Složky platu podle návrhu zákona
Služební tarif
Výkonnostní příplatek
Příplatek za službu v zahraničí
Zvláštní příplatek
Příplatek za zvýšenou odpovědnost
Příplatek za služební pohotovost
Odměna

Porovnání finanční náročnosti složek platu
mezi stávajícím a navrženým platovým systémem
Složka platu podle zákona č. 143/1992 Sb.
Tarifní plat
Hodnostní příplatek
Osobní příplatek

Roční náklad v roce
2012 v Kč
4 084 587 632
594 045 798
696 184 344
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Příplatek za vedení
Zvláštní příplatek
Plat a příplatek za práci přesčas, příplatek za práci v
noci, v sobotu, v neděli a ve svátek a odměna za
pracovní pohotovost
Ostatní (nesnížený plat, náhrada platu za
nevyčerpanou dovolenou, apod.).
Celkem

143 202 590
522 250 257
283 010 910
334 556 469
6 657 838 000

Složky platu v navrhovaném platovém systému
Služební tarif
Příplatek za zvýšenou odpovědnost
Zvláštní příplatek
Příplatek za služební pohotovost
Ostatní
Celkem

Předpokládaný roční
náklad v Kč
7 487 366 400
6 600 000
365 040 000
25 200 000
7 884 206 400

5. Implementace a vynucování
Návrh zákona, vzhledem k předmětu právní úpravy, se nedotýká subjektů stojících mimo
rámec organizace Ministerstva obrany a ozbrojených sil. Proto implementace nové právní
úpravy a její vynucování je plně v působnosti Ministerstva obrany.
6. Přezkum účinnosti
Navrhované změny zákona budou přezkoumávány průběžně Ministerstvem obrany.

7. Konzultace
Návrh zákona byl zpracován ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí,
Ministerstvem financí a odborem kompatibility Úřadu vlády ČR. Materiál byl rovněž
konzultován s Ministerstvem vnitra. Základní nové principy odměňování byly dlouhodobě
konzultovány s personálními a finančními pracovníky Ministerstev obrany Slovenské
republiky, Polské republiky a Maďarské republiky, a to v rámci pravidelných setkání.
Konzultovány byly i systémy odměňování s příslušníky jiných armád, především Francie,
Velké Británie a USA. Nezbytné je však podotknout, že právě v těchto státech mají ozbrojené
síly dlouholetou tradici a postavení ozbrojených sil a jejich společenský význam je
diametrálně odlišný od České republiky. Proto za velmi přínosné lze považovat zkušenosti
ozbrojených sil Slovenské republiky pro svou blízkost jak společenským, politickým, tak
i ekonomickým aspektům.
Vybraná varianta návrhu systému odměňování byla s ohledem na specifickou skupinu
adresátů konzultována pouze s Ministerstvem práce a sociálních věcí, se kterým došlo
k dohodě o zrušení zákona č. 143/1992 Sb. a s ním souvisejících předpisů.
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8. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České
republiky, s mezinárodními smlouvami a s předpisy Evropské unie, judikaturou
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie

Předkládaný návrh zákona není v rozporu s Ústavou České republiky, ústavním pořádkem
a právním řádem České republiky.
Zhodnocení bylo provedeno ve vztahu k čl. 1 a 2 Ústavy České republiky. Jsou respektovány
články 2, 3, 4, 28, a 36 Listiny základních práv a svobod. Rovněž jsou respektována práva na
uspokojivé pracovní podmínky a na pomoc od státu pro rodiče, kteří pečují o děti.
Návrh zákona je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. Na
záležitosti, které jsou předmětem úpravy návrhu části zákona, který upravuje poskytování
služebního platu vojákům z povolání, se vztahují tyto mezinárodní smlouvy:
- Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 111/1958, o diskriminaci v zaměstnání a povolání
(č. 465/1990 Sb.).
- Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 100/1951, o stejném odměňování mužů a žen za
práci stejné hodnoty (č. 450/1990 Sb.).
Návrhem zákona je do právního řádu České republiky přímo implementováno právo EU.
Návrh není s právem EU v rozporu. Návrhu zákona se dotýkají zejména následující předpisy
EU:
- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých
aspektech úpravy pracovní doby,
- směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření zlepšení
bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci,
- směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně
fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů,
- směrnice Rady 1999/70/ES ze dne 28. června 1999 o Rámcové dohodě o pracovních
poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS,
- směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného
zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ,
- směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro
rovné zacházení v zaměstnání a povolání,
- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54 ze dne 5. července 2006 o zavedení
zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání
a povolání,
- směrnice Rady 2010/18/EU ze dne 8. března 2010, kterou se provádí revidovaná rámcová
dohoda o rodičovské dovolené uzavřená mezi organizacemi BUSINESSEUROPE,
UEAPME, CEEP a EKOS a zrušuje se směrnice 96/34/ES,
- články 18 a 45 Smlouvy o fungování EU,
- rozsudek C-132/04 ve věci Komise v. Španělsko,
- rozsudek C-397/01 až C-403/01 ve věci Pfeiffer a další,
- rozsudek C-14/04 ve věci Dellas,
- rozsudek C-214/10 ve věci KHS AG,
- rozsudek C-332/05 ve věci Celozzi.
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Pravidla pro rozvržení doby služby vojáků byla upřesněna tak, aby závazky vyplývající
z první uvedené směrnice byly bezezbytku naplněny (základní týdenní doba služby v délce 40
hodin bez započítání přestávky, upřesnění vyrovnávacích období, pravidla čerpání přestávky
ve službě, přenos náhradního odpočinku při krácení nepřetržitého odpočinku mezi službami
a v týdnu). U činností, které spadají pod výjimku z uvedené směrnice na základě čl. 2 odst. 2
směrnice Rady 89/391/EHS, je upřesněno nejen věcné vymezení těchto činností (u služební
pohotovosti ve vojenských objektech a nepřetržitém vojenském výcviku), ale jsou upřesněny
i podmínky poskytnutí přiměřeného odpočinku a volna za službu v těchto zvláštních situacích.
Nově se stanovuje také možnost zvláštního postupu rozvržení doby služby pro vojáky
z povolání zařazené ve sboru čekatelů. Jejich obsah služby je shodný s běžným
vysokoškolským studiem studentů na civilních vysokých školách, a rozvržení doby služby
proto vyžaduje jistá specifika. I v tomto případě však zákon nařizuje naplnění základních
pravidel vyžadovaných evropským právem v zákonem určeném vyrovnávacím období.
Zákon o vojácích z povolání tak bude v oblasti rozvržení doby služby po schválení předložené
novely plně v souladu s uvedenými předpisy Evropského společenství.
Návrh zákona není v rozporu ani se závazky k NATO, z nichž nevyplývá povinnost členských
států jednotně upravit vznik, průběh a zánik služebního poměru vojáků z povolání, ani jejich
sociální náležitosti. Konkrétní práva a povinnosti vojáků jsou specifikovány v rámci
národního zákonodárství.
Navrhovaná právní úprava respektuje rovné postavení mužů a žen ve služebním poměru
vojáka z povolání.
9. Předpokládaný finanční dopad navrhované právní úpravy
Realizace návrhu novely zákona o vojácích z povolání nebude vyžadovat zvýšené finanční
nároky na státní rozpočet. Finanční krytí upravovaných nebo nově navrhovaných institutů
bude zabezpečeno v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany, a to přesunem finančních
prostředků v rámci položkové skladby rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany. Přehled
těchto opatření a výdajů je uveden opětovně v závěrečné tabulce. Jedním z opatření
k dosažení uvedeného cíle je snížení počtů zaměstnanců resortu MO. V kategorii občanských
zaměstnanců je plánováno pro rok 2014 dosažení celkových počtů 7063 a pro kategorii
vojáků z povolání 21994. Celkově v porovnání s rokem 2012 jde tedy o snížení celkem 2677
zaměstnanců, což představuje úsporu prostředků na platy ve výši 800 mil. Kč, která bude
využita pro financování nového platového systému.
Kategorie zaměstnanců

Rok 2013

Rok 2014

Rozdíl

Počet občanských zaměstnanců

8 081

7 293

-788

Počet vojáků z povolání

23 653

21 994

-1 659

Celkem

31 734

29 287

-2 447
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Potřebný objem prostředků na platy pro zabezpečení 21 994 vojáků z povolání je kalkulován
v prvním roce účinnosti ve výši cca 7,9 mld. Kč, a to v následující struktuře:
Služební
tarif

Počty
VZP

vojín
8 800
svobodník čekatel
9 200
desátník čekatel
9 600
četař čekatel
10 000
rotný čekatel
10 400
rotmistr čekatel
10 800
nadrotmistr čekatel
11 200
svobodník
19 300
desátník
20 400
četař
21 600
rotný
25 200
rotmistr
27 000
nadrotmistr
28 800
praporčík
30 800
nadpraporčík
33 000
štábní praporčík
43 000
poručík
29 000
nadporučík
33 000
kapitán
38 000
major
43 000
podplukovník
48 000
plukovník
58 000
brigádní generál
68 000
generálmajor
78 000
generálporučík
88 000
armádní generál
98 000
Služební tarify celkem
Zvláštní příplatek - riziko
Příplatek za zvýšenou odpovědnost
Příplatek za služební pohotovost
Celkem rozpočtová náročnost

265
192
152
101
74
13
3
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

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
365 040 000
6 600 000
25 200 000
7 884 206 400

Kvantifikace výdajů na dosavadní systém (rok 2013) a nový systém odměňování

Druh výdaje

Výdaje na platy zaměstnanců ve služebním a
pracovním poměru

Přehled výdajů
na dosavadní
systém (rok 2013)

9 188 251 000
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Přehled výdajů
na nový systém
v prvním roce
účinnosti
10 088 530 400

Rozdíl

900 279 400

Ostatní platby za provedenou práci

1 038 841 000

514 936 000

-523 905 000

Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění,
pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na
státní politiku zaměstnanosti

4 156 110 000

4 378 050 110

221 940 110

Ostatní běžné mandatorní výdaje a fond
kulturních a sociálních potřeb

3 469 667 000

2 867 280 873

-602 386 127

17 852 869 000

17 848 797 383

-4 071 617

Celkem mandatorní výdaje

10. CIA
I. Zhodnocení korupčních rizik
1. Přiměřenost
Předložený návrh novely zákona č. 221/1999 Sb. je svým rozsahem přiměřený cílovému
stavu, tj. upravuje zejména instituty, které souvisejí s návrhem nové právní úpravy
odměňování vojáků z povolání. Nerozšiřuje ani nestanovuje nové kompetence orgánů veřejné
správy a zachovává současný rozsah vztahů upravený zákonem o vojácích z povolání. Naopak
omezuje kompetence služebních orgánů ovlivňovat služební plat vojáka z povolání.
2. Efektivita
Návrh novely zákona poskytuje služebním orgánům dostatečné pravomoci k vynucování
povinností stanovených zákonem č. 221/1999 Sb. a ostatních zákonů branného zákonodárství
k plnění úkolů obrany České republiky.
3. Odpovědnost
Ze zákona č. 221/1999 Sb. je patrno, že odpovědnými služebními orgány pro rozhodování
jsou prezident republiky a ministr obrany a v rozsahu určeném rozkazem prezidenta republiky
nebo rozkazem ministra obrany velitelé náčelníci, ředitelé a jiní vedoucí zaměstnanci. Ve
všech případech rozhodování jsou služební orgány vojákům ve služebním poměru známy.
Jejich okruh je dostatečně široký, aby bylo možné přijímat rychlá a účinná rozhodnutí
a opatření.
4. Opravné prostředky
Proti nesprávnému rozhodnutí služebního orgánu se využívají opravné prostředky založené
zákonem č. 221/1999 Sb. Jedná se o odvolání (viz § 144, 145a odst. 6 až 8, 149 a 150), popř.
stížnost (viz § 153). Rozhodnutí služebních orgánů pak podléhají přezkumu ve správním
soudnictví.
5. Kontrolní mechanizmy
V rezortu Ministerstva obrany existuje funkční systém kontroly činnosti jak služebních
orgánů, tak i vlastní činnosti vojáků ve služebním poměru při výkonu služby.
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II. Specifické podmínky vyplývající z charakteru korupčních příležitostí spojených
s obsahem novely zákona
1. Poptávková stránka
Příslušný služební orgán, který je kompetentní rozhodovat v dané oblasti, je stanoven
zákonem nebo vnitřním předpisem Ministerstva obrany. Obecně se rozhodnutí vydávají
postupem stanoveným správním řádem. K jednotlivým rozhodnutím se zakládá správní spis,
který umožňuje přezkum postupu služebního orgánu při jeho rozhodování. Pokud
rozhodování správnímu řádu nepodléhá (rozkazy a rozhodnutí organizačního charakteru), je
postup upraven vnitřními předpisy s tím, že jsou-li požadavky pro toto rozhodování nižší než
v případě obecné úpravy (např. není požadována písemná forma rozhodnutí, personální
rozkaz nemusí obsahovat v některých případech odůvodnění, apod.), je vyžadováno vždy
alespoň zaznamenání dostatečného důvodu k rozhodnutí, které umožňuje jeho zpětnou
kontrolu. Na rozhodování služebního orgánu se podílejí i příslušné odborné orgány. Tím jsou
maximálně oslabeny podmínky pro možné korupční jednání. Výrazným způsobem dochází
k omezení správního uvážení služebních orgánů v oblasti stanovení služebního platu. Většina
peněžních dávek poskytovaných vojákovi podle přijaté novely bude odvozena přímo z jeho
služebního zařazení nebo sociálního postavení.
2. Nabídková stránka
Přijetí návrhu novely zákona č. 221/1999 Sb. se dotkne všech vojáků z povolání a potažmo
všech vojenských útvarů a zařízení rezortu Ministerstva obrany. Snahám o to, aby se vojáci
z povolání vyhýbali určitým povinnostem nebo naopak, aby se domáhali zařazení do činností,
které se považují za prestižní nebo jinak výhodné, se čelí zachováním zákonných prostředků
pro rozhodování. Navíc existuje vnitřní kontrolní systém Ministerstva obrany, který není
závislý na zákonu č. 221/1999 Sb.
III. Transparence a otevřená data
Předložený návrh novely zákona nemá vliv na současnou dostupnost informací o činnosti
ozbrojených sil podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, pokud podle § 7 a § 11 uvedeného zákona nepodléhají ochraně z důvodu
utajení. Současně se zakládá povinnost ministerstva poskytovat data do Informačního systému
o služebních platech, jehož vedení je v gesci Ministerstva financí.
IV. Přiměřenost postupů, procesů a sankcí
Návrh novely zákona č. 221/1999 Sb. nestanovuje postupy, které by odporovaly zásadám
právního řádu České republiky. Postupy a sankce uvedené v návrhu novely zákona jsou
přiměřené při srovnání se stávající právní úpravou.
Vnitřní kontrolní systém Ministerstva obrany používá jako nástroj i opatření protikorupčního
programu. Zjištěná korupční rizika v oblastech, které spadají do aplikace návrhu novely
zákona č. 221/1999 Sb. budou vnitřním kontrolním systémem vyhodnocována a zpětně k nim
budou přijímána opatření k prevenci, včetně případné úpravy právního předpisu.
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11. Odůvodnění návrhu, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem zákona souhlas
již v prvém čtení
Navrhuje se, aby v souladu s § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké
sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, vyslovila Poslanecká sněmovna Parlamentu České
republiky s tímto návrhem zákona souhlas již v prvém čtení. Důvodem je skutečnost, že
předmětný návrh zákona představuje novelu, kterou je do zákona transponováno právo
Evropské unie. Odklad implementace směrnic Evropské unie po zveřejnění tohoto záměru
a jeho odůvodnění hrozí rizikem soudních sporů s přímým dopadem na rozpočtovou kapitolu
rezortu Ministerstva obrany.
Navíc nově navrhovanému platovému systému předcházely rozsáhlé organizační
a dislokačních změny, které směřovaly k datu 1. ledna 2014, tj. k datu původně
předpokládané účinnosti. Navrhovanou novelu zákona je třeba z tohoto důvodu přijmout v co
nekratší době, aby nedošlo ke zvýšení nákladů souvisejících s přechodem na nový platový
systém opakováním přípravných kroků. Jakékoli další odložení by navíc prodloužilo
a s největší pravděpodobností ještě posílilo negativní trendy ve vývoji personálního obsazení
ozbrojených sil. Zvýšila by se nejistota postavení vojáků z povolání, která vede k odchodům
perspektivních z nich a konzervování nevyhovujícího personálního složení.

II. Zvláštní část
K části první, čl. I:
K bodu 1
Jedná se o úpravu, která odstraňuje duplicitní ustanovení. Služební orgán ke stanovení
platu vydává vojákovi od účinnosti zákona č. 122/2012 Sb., který novelizoval zákon
o vojácích z povolání, personální rozkaz podle § 145a. Zahrnutí této části do rozhodnutí
o povolání je tak nadbytečné.
K bodu 2 a 3
Jedná se o úpravu, která stanoví, že změna doby trvání služebního poměru jejím
prodloužením bude prováděna příslušnými služebními orgány pouze z moci úřední. Souhlas
vojáka s touto změnou bude zachován. Navrhovaná úprava dále stanoví, že změna doby trvání
služebního poměru jejím zkrácením může být služebním orgánem provedena pouze ze
závažných důvodů, a to osobních nebo sociálních. Navrhovaná úprava rovněž stanoví, které
sociální důvody připadají v úvahu a stanoví další podmínky pro zkrácení doby trvání
služebního poměru.
S odvoláním na směrnici 1999/70/ES, která se týká zabránění zneužití po sobě
jdoucích pracovních/služebních poměrů na dobu určitou, je třeba na vysvětlenou uvést, že
u vojáků z povolání nehrozí v žádném případě diskriminace podle čl. 4 přílohy této směrnice.
Služební poměry se uzavírají na dobu určitou se všemi vojáky z povolání. Ke zneužití
uzavírání po sobě jdoucích poměrů podle čl. 5 citované směrnice tak nedochází.
K bodu 4
Do zákona se doplňují další místa, kde voják může konat službu na území státu
a upravuje se, že se jedná o potřeby České republiky namísto dosavadních potřeb ozbrojených
sil. Tato úprava vychází z ustanovení § 2 odst. 1 zákona, které stanoví, že voják z povolání je
ve služebním poměru k České republice.
K bodu 5
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Jedná se o upřesnění charakteristiky služebního zařazení vojáka v organizační
struktuře popisem nejsložitějších služebních činností, které vykonává. Akcentován je soulad
vojenské hodnosti, požadované kvalifikace, závěrů služebního hodnocení, doby výkonu
služby v hodnosti a skutečně dosažené kvalifikace. Navrhovaná úprava vytváří předpoklady
k zákonnému stanovení služebního platu podle nového platového systému vojáků z povolání.
K bodu 6
Navrhovaná úprava souvisí s návrhem nového platového systému vojáků z povolání.
K bodu 7
Rozhodná doba ve služebním zařazení je zcela nový institut. Jeho zavedením by mělo
dojít k podstatnému zlepšení řízení personální práce s vojáky. Ve své podstatě jde o zavedení
kariérního řádu, jaký uplatňují alianční armády (např. Velká Británie, USA, Francie
a v modifikované podobě i Slovensko nebo Maďarsko).
Zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu zabezpečí, že poměrně rozsáhlá
úprava přiřazující konkrétní rozhodné doby ke konkrétním typovým služebním zařazením
nebude obsažena v zákoně, ale bude upravena právním předpisem.
K bodu 8
Při náboru vojáků ze zálohy nebo v důsledku organizačních změn nebude vždy možné
některé vojáky zařadit a jmenovat do hodnosti, kterou v průběhu předchozí služby dosáhli. Je
proto třeba připustit, že výjimečně bude možno takového vojáka jmenovat při jeho novém
služebním zařazení i do hodnosti nižší. Při ukončení služebně právního vztahu a následném
zařazení vojáka do zálohy, mu bude náležet nejvyšší hodnost, kterou voják v průběhu celé
činné služby dosáhl.
K bodu 9
V důsledku nové právní úpravy služebního platu vojáků z povolání je nezbytné
sjednocení nově používaného pojmu s dosavadním textem zákona.
K bodu 10
Zavedením tohoto institutu se aplikují zásady kariérního řádu. Podstatou tohoto
institutu je uzákonění základních předpokladů, které voják musí splnit, aby mohl být
jmenován do vyšší hodnosti, která je stanovena pro zařazení na dané služební zařazení.
Předkladatel předpokládá po zavedení nového systému řízení kariér výběr pro jmenování do
vyšší hodnosti provádět po posouzení naplnění podmínek vojáky v poradních komisích, které
budou služebními orgány zřizovány podle nově vydaného vnitřního předpisu.
K bodu 11
Úprava se navrhuje vzhledem k požadavku na prodloužení nejkratší doby výkonu
služby u vojáků v hodnostech svobodník, desátník, četař z jednoho roku na dva roky.
K bodu 12
Služebním orgánům, které mají pravomoc určovat vojáky v daných hodnostech do
dispozice v těch případech, kdy není možné rozhodnout o jejich služebním zařazení, se
umožňuje určovat je do dispozice až na dobu 6 měsíců. Působnost těchto služebních orgánů
upravuje vnitřní předpis, který schvaluje ministr obrany.
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K bodu 13
V závislosti na vývoji právní úpravy v této oblasti se navrhuje upravit i dané
ustanovení, aby odpovídalo současným právním předpisům. Jde o situace, kdy voják (otec)
převezme péči o dítě v době, kdy by matce dítěte náležela mateřská dovolená.
K bodu 14
Jedná se o doplnění nového důvodu k určení vojáka do dispozice v době, kdy nemůže
vykonávat službu ve svém služebním zařazení nebo nemůže být služebně zařazen. Využití
tohoto ustanovení přichází v úvahu u vojáků vykonávajících službu v zahraničních operacích.
K bodu 15
Dosavadní právní úprava stanovovala služebním orgánům povinnost zajišťovat místo,
z kterého byl voják určen do dispozice z určených důvodů, až po dobu 1 roku. Na základě
praktických zkušeností z personální práce se tato doba navrhuje zkrátit na 6 měsíců.
K bodu 16
Stávající právní úprava upravuje pouze dočasné pověření výkonem služby v jiném
služebním zařazení. Na základě praktických zkušeností z uplatňování tohoto institutu se
přistupuje k jeho úpravě a upřesnění. Současně se do zákona vkládá nový institut, který
upravuje podmínky, kdy je voják povinen zastupovat svého nadřízeného nebo vojáka
zpravidla se stejnou nebo vyšší stanovenou hodností (viz bod 17).
K bodu 17
Institut zastupování je v současné době upraven zákonem č. 143/1992 Sb., o platu
a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích
a orgánech, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že citovaný zákon bude
nahrazen novým platovým systémem vojáků z povolání, kde se zařazení tohoto institutu
nepředpokládá, doplňuje se do zákona o vojácích z povolání nový institut zastupování v jiném
služebním zařazení.
K bodu 18
Zavádí se nový institut studijní pobyt. Studijní pobyt se zavádí zejména ke sjednocení
úpravy podmínek všech typů vzdělávání (školení, kurzy, studium, odborná stáž). K naplnění
tohoto institutu se současně podřizuje voják v organizačních záležitostech nadřízenému, který
vzdělávání organizuje tak, aby mohl po dobu studijního pobytu určovat plnění služebních
úkolů, které vyplývají ze studijního pobytu vojákovi, který se ho účastní.
K bodu 19
Jedná se o terminologické zpřesnění z hlediska výkladu tohoto ustanovení
v souvislosti s navrhovaným novým platovým systémem vojáků z povolání. Navrhovaná
úprava má rovněž vazbu na část devátou zákona o vojácích z povolání, která upravuje řízení
ve věcech služebního poměru.
K bodu 20
Zákonem se navrhuje zavést nový opravný prostředek „námitka“ proti služebnímu
hodnocení, jehož uplatnění je odlišné od řízení ve věcech služebního poměru uvedeného v
části deváté zákona. Služební hodnocení nemá charakter rozhodnutí ve věcech služebního
poměru, ale na základě novely bude fakticky jediným a závazným podkladem pro přiznání a
úpravu motivačního příplatku. Aby nemusely spory o objektivitě služebního hodnocení být
řešeny až v odvolacím řízení proti úpravě služebního platu, navrhuje se zavedení
zjednodušeného řízení o námitkách vojáka proti služebnímu hodnocení. Námitky podává
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voják služebnímu orgánu určenému vnitřními předpisy. Tím bude do služebního hodnocení
možné zapojit i další nejbližší nadřízené vojáka. Bez úpravy by nesouhlas vojáka musel být
řešen až v rámci řízení ve věcech služebního poměru, neboť by tak jedinou možností právní
obrany proti úpravě služebního platu bylo podání odvolání do platového výměru. Takové
odvolání by řešily služební orgány o 2 až 3 stupně vyšší než je hodnotitel vojáka. To je jednak
ve vztahu k úpravě platu a jeho možnému následnému rušení nehospodárné, ale přenesením o
několik stupňů řízení výše i výrazně neefektivní.
K bodu 21
Jedná se o terminologickou úpravu v souvislosti s rekodifikací soukromého práva.
K bodu 22
V souvislosti s novým normativním určením závěru služebního hodnocení, se kterým
počítá předkladatel v novém prováděcím předpise pro služební hodnocení, se stanovuje, že
řízení o propuštění se nezahájí ihned po nevyhovujícím služebním hodnocení, ale až
v případě, že ani opakované služební hodnocení neprokáže zlepšení výkonu služby ze strany
vojáka. Prováděcím právním předpisem bude stanoven v souvislosti s novelou zákona nově
postup pro služební hodnocení včetně doby jeho zpracování. V případě nevyhovujícího
závěru služebního hodnocení bude stanovena 3 měsíční lhůta pro nápravu nedostatků a tu
ověří nové služební hodnocení. Pokud i toto hodnocení bude se závěrem nezpůsobilý pro další
výkon služby, bude zahájeno řízení o propuštění vojáka.
K bodu 23
Vzhledem k tomu, že se do zákona o vojácích z povolání zavádí nový institut, tj.
rozhodná doba ve služebním zařazení, je třeba doplnit § 19 odst. 1 zákona o vojácích
z povolání o nový propouštěcí důvod.
Další nově navrhovaný důvod propuštění vojáků ze služebního poměru reaguje
především na novelu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací
a o bezpečnostní způsobilosti, která kromě jiného stanoví, že platnost oznámení zaniká
vrácením oznámení tomu, kdo jej vydal. Toto ustanovení může být vojáky zneužíváno s tím,
že v tomto případě by následovalo jejich propuštění s nárokem na plné výsluhové náležitosti.
Navrhovaná úprava umožní, aby v tomto případě voják dostal jen polovinu výsluhových
náležitostí. Toto připadá v úvahu i v jiných případech, kdy voják svým jednáním způsobí
nezpůsobilost pro výkon činnosti na daném místě, kde je stanoven předpoklad pro tuto činnost
jiným právním předpisem, např. u řidičů, elektrikářů apod.
K bodu 24
Stávající právní úprava stanovuje dobu zániku služebního poměru po dni, kdy bylo
vojákovi doručeno rozhodnutí o propuštění ze služebního poměru, na 3 kalendářní měsíce. Na
základě zhodnocení dosavadní aplikace tohoto ustanovení a ve shodě s úpravou, kterou
aplikují ve služebním poměru příslušníci bezpečnostních sborů nebo úpravou uvedenou
v zákoníku práce, se tato doba navrhuje upravit na dobu dvou měsíců. Není vyloučena
možnost dohodnout se na době kratší u některých důvodů propuštění uvedených v § 19 odst. 3
zákona.
Podle § 19 odst. 1 písm. k) zákona lze vojáka propustit na základě jeho žádosti.
Stávající právní úprava připouští, že není-li dohodou stanovena doba kratší, zaniká jeho
služební poměr uplynutím 6 kalendářních měsíců následujících po dni doručení žádosti
o propuštění. Na základě zhodnocení dosavadní aplikace tohoto ustanovení a budoucích zásad
řízení kariéry vojáka je žádoucí tuto dobu prodloužit na 9 kalendářních měsíců.
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K bodu 25
Jedná se o terminologickou úpravu v souladu s aplikací správního řádu.
K bodu 26
Dosavadní úprava v této oblasti se podle znění zákona vztahovala na všechny vojáky,
kteří pečovali o dítě mladší 3 let. Na základě soudní praxe byl ve vnitřních předpisech rezortu
Ministerstva obrany upřesněn výklad daného ustanovení v tom smyslu, že lze za tuto péči
považovat pouze trvalou péči, kterou se rozumí péče o dítě a současně čerpání mateřské nebo
rodičovské dovolené, anebo období, ve kterém se vojákovi poskytuje peněžitá pomoc
v mateřství podle § 33 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Pro zabezpečení
jednotného výkladu se navrhuje upravit tuto oblast přímo v zákoně.
K bodu 27
Vzhledem k doplnění nových důvodů pro propuštění vojáka ze služebního poměru
dochází i ke změně tohoto ustanovení.
K bodu 28
Jedná se o zpřesnění dosavadní právní úpravy v případech, kdy došlo ke zrušení
rozhodnutí o propuštění vojáka ze služebního poměru. Nově se stanovuje postup v případech,
kdy voják již nemá zájem ve služebním poměru pokračovat, tak aby měl zabezpečeny
všechny nároky s takovým ukončením služebního poměru na úrovni s jinými vojáky, kteří
odcházejí ze služebního poměru.
K bodu 29 až 44
Vzhledem k tomu, že z judikatury Soudního dvora EU v posledních letech vyplynulo
upřesnění působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES, o některých
aspektech úpravy „pracovní doby“ pro činnosti v rámci ozbrojených sil, stala se dosavadní
právní úprava více čí méně rozpornou s požadavky uvedené směrnice. Bylo proto přistoupeno
k celkové a v některých směrech i zásadní úpravě celé hlavy IV v části druhé (§ 24 až 31c)
zákona o vojácích z povolání.
Konkrétně tak dochází k úpravě celkové základní týdenní doby služby na 40 hodin bez
započítání přestávky, upřesnění délky vyrovnávacího období při nerovnoměrně rozvržené
době služby, pravidel pro čerpání přestávky na jídlo a oddech, upřesnění možnosti krátit
nepřetržitý odpočinek mezi službami a v týdnu a přenos náhradního odpočinku za tuto
krácenou část.
Doplňuje se také určení zvláštních režimů výkonu služby (dvousměnný, třísměnný
a nepřetržitý režim výkonu služby.)
Nově je určen limit doby služby konané nad základní týdenní dobu služby a podmínky
čerpání náhradního volna za něj. Jde o úpravu vyvolanou i novým platovým systémem vojáků
z povolání.
Novela upřesňuje vymezení činností, za kterých se uplatňují výjimky pro ozbrojené
síly z uvedené směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES podle čl. 1 odst. 3. Podle
Soudního dvora EU tato výjimka dopadá na specifické činnosti ozbrojených sil v závažné
nebezpečné situaci, která vyžaduje, aby vojáci, kteří musí takovéto události čelit, naprosto
upřednostnili cíl sledovaný prováděnými opatřeními. Této charakteristice vyhovují všechny
případy plnění úkolů ozbrojených sil České republiky ve smyslu zákona č. 219/1999 Sb.,
o ozbrojených silách, při kterých se naplňuje jejich účel jako zvláštního nástroje státu
(nasazení k obraně území a vzdušného prostoru České republiky, k plnění mezinárodních
závazků v zahraničních operacích, posílení složek integrovaného záchranného systému,
odstraňování následků pohrom, posílení Policie ČR při její činnosti). Uvedená směrnice se tak
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neuplatní při veškerých činnostech podle § 31b a § 40a zákona o vojácích z povolání.
Sporným se mohlo zdát uplatnění uvedené směrnice na některé druhy výcviku včetně jeho
zvláštních forem (§ 31 a § 31a) případně na některé případy nařizované služební pohotovosti
(§ 30). K vyjasnění tohoto vztahu je nově doplněn u služební pohotovosti výčet stavů
a situací, na které se ustanovení směrnice nevztahuje a služební pohotovost ve vojenských
objektech se tak nezahrnuje do základní týdenní doby služby. U výcviku byla doplněna
charakteristika jednoho z jeho zvláštních druhů (nepřetržitý vojenský výcvik). Tento byl
dosud charakterizován pouze minimální dobou, ale ne obsahem. Podle názoru předkladatele
zastávaného již při zařazení tohoto druhu výcviku do zákona novelou č. 272/2009 Sb.
s účinností od 1. října 2009 má tento typ výcviku maximálně simulovat podmínky nasazení
ozbrojených sil. Je proto jak obsahem, tak prostředím i organizací odlišen od jiných druhů
výcviku. Má totiž reálně prověřit nejen znalosti a dovednosti vojáků získané předchozí
přípravou, ale také jejich psychickou a fyzickou odolnost a schopnosti plnění úkolů
v koordinaci s jinými vojáky a jednotkami. Toho se dosáhne právě jen vystavením organizmu
vojáků extrémnímu zatížení. I při využití obecných pravidel pro krácení přestávek
a odpočinku podle směrnice by byl tento účel zmařen. Pro odstranění možných výkladových
problémů se upřesňuje obsahové vymezení nepřetržitého vojenského výcviku tak, aby byla
zřejmá jeho výjimečnost.
Při použití uvedené výjimky ze směrnice na činnosti v rámci nepřetržitého vojenského
výcviku a nepřetržitého vojenského nasazení na území České republiky se vojákům poskytuje
v souladu s uvedenou směrnicí pouze přiměřený odpočinek a volno za jimi vykonanou službu.
Toto volno nelze zaměňovat za náhradní volno za službu konanou nad základní týdenní dobu
služby podle § 29, stejně jako nepřetržitý odpočinek nelze zaměnit za nároky vzniklé podle
§ 28. Volno poskytované za nepřetržitý výcvik a nasazení je přiměřenou náhradou nejen za
vykonanou službu, ale i za nepřetržitý odpočinek mezi službami. Zákon nově upravuje
pravidla pro jeho čerpání a možnost jeho výjimečného nahrazení výplatou služebního platu.
Zákon také stanovuje nárok na přiměřený nepřetržitý odpočinek v týdnu alespoň v délce
12 hodin. Protože může být jak nepřetržité nasazení, tak nepřetržitý výcvik zahájen
v kterýkoli den a kteroukoli hodinu bez ohledu na běžný rozvrh služby, je referenční týdenní
období stanoveno v hodinách počítaných od konkrétního okamžiku zahájení činnosti.
K bodu 45
Jedná se o implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES,
o některých aspektech úpravy pracovní doby, podle které lze poskytnout místo dovolené plat
pouze v případě ukončení služebního (pracovního) poměru.
K bodu 46
Vzhledem ke stávající úpravě služebního volna, resp. jeho rozsahu, se navrhuje zrušit
institut „krátká dovolená“, jehož význam pominul.
K bodu 47
Vzhledem k odlišnému charakteru výkonu služby vojáků, kteří se připravují k výkonu
služby vojáka z povolání studiem, je třeba pro tyto vojáky upravit aplikaci některých
ustanovení zákona o vojácích z povolání. Současně je však zachována ochrana vojáků
dodržením pravidel vyplývajících ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES,
o některých aspektech úpravy pracovní doby, v krátkém 13 týdenním referenčním období.
K bodu 48
Na základě praktických zkušeností se navrhuje prodloužení lhůty orgánu s kázeňskou
pravomocí na vydání rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o uložení kázeňského trestu.
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K bodu 49
Úprava textu vychází z potřeby jasného stanovení podmínek pro uzavření dohody
o zvýšení nebo rozšíření vzdělání.

K bodu 50
Vzhledem k tomu, že již Ministerstvo obrany nebude zajišťovat vojákům byty,
navrhuje se úprava § 61 s tím, že bude vojákům zajištěno pouze ubytování, a to na základě
žádosti vojáka, za příslušnou úhradu. Bezplatné ubytování se navrhuje, stejně jako dosud
vojákům, kteří jsou zařazeni jako čekatelé, odveleným vojákům a vojákům na služební cestě.
K bodu 51
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. Navrhuje se proto systém finanční
podpory bydlení zachovat a poskytovat vojákům měsíční služební příspěvek na bydlení, ve
kterém bude významně posílena adresnost podpory bydlení oproti dosavadnímu přídavku na
bydlení. Do budoucna se v závislosti na rozpočtových možnostech předpokládá upravovat
výši příspěvku v závislosti na nákladech na bydlení podle místa výkonu služby.
K bodu 52
K § 66
Vojákovi náleží za vykonanou službu služební plat. Současně mu bude náležet tento
plat i za jiné doby vymezené zákonem, kdy službu nekoná. Tyto doby se vymezují
v obdobném rozsahu jako u zaměstnanců v pracovním poměru, kterým se za tuto dobu
poskytuje náhrada platu. Jde o dobu dovolené, překážek ve službě z důvodu obecného zájmu
nebo důležitých osobních překážek apod.
Výše služebního platu bude diferencována podle náročnosti požadovaného výkonu
služby. Náročnost služby bude katalogizována a přiřazena jednotlivým vojenským
hodnostem, které ve své podstatě zastoupí stávající platové třídy. Tím se sleduje zásada
propojení náročnosti výkonu služby ve vazbě na vojenskou hodnost a vytváří předpoklad ke
kariérnímu systému. Seznam služebních činností, vzhledem k jejich obsáhlosti, bude upraven
prováděcím předpisem; zmocnění k jeho vydání je založeno v § 6 zákona.
Vojákovi lze na základě jeho žádosti zkrátit týdenní dobu výkonu služby s ohledem na
vážné osobní důvody. Pokud služební orgán žádosti vojáka vyhoví, bude se úměrně za tuto
dobu služební plat krátit. Pokud ale je vojákovi na základě výsledků přezkumné zdravotní
komise dočasně týdenní doba výkonu služby nařízena, služební plat se nekrátí (§ 25 odst. 3
zákona).
Stanovuje se, že má voják určen služební plat s přihlédnutím ke službě nad základní
týdenní dobu služby v rozsahu do 300 hodin v kalendářním roce. Výše služebních tarifů je
nastavena tak, že tuto skutečnost zohledňuje.
Pokud je vojákovi poskytován plat jiným subjektem vylučuje se duplicitní poskytování
služebního platu za tutéž dobu. Jedná se zpravidla o případy výkonu služby v zahraničí, kdy je
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voják dočasně přidělen k výkonu služby na prestižní pozici v mezinárodním nebo
nadnárodním subjektu.
K § 67
Návrh nového platového systému vojáků z povolání definuje jednotlivé složky platu,
ze kterých se plat tvoří. Počet složek platu se snižuje, čímž se sleduje snížení administrativní
zátěže nového platového systému pro kategorii vojáků z povolání.
Stávající složky platu podle zákona
č. 143/1999 Sb.
Tarifní plat
Příplatek za vedení
Osobní příplatek
Zvláštní příplatek
Hodnostní příplatek
Odměna
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Příplatek za práci v noci
Příplatek za práci sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve svátek
Plat a příplatek za práci přesčas
Odměna za pracovní pohotovost

Složky platu podle nového platového systému
Služební tarif
Výkonnostní příplatek
Příplatek za službu v zahraničí
Zvláštní příplatek
Příplatek za zvýšenou odpovědnost
Příplatek za služební pohotovost
Odměna

K § 68
Jednotlivým vojenským hodnostem se přiřazují minimální služební tarify.
V hodnosti vojína jsou zařazeni vojáci, kteří se na samostatný výkon služby teprve pod
dozorem připravují. Tomu odpovídá jejich služební tarif, který je stanoven těsně nad
úroveň minimální mzdy. Vojáci jmenovaní do vyšších hodností (svobodník až armádní
generál) jsou již zařazeni na systemizovaných místech u vojenských jednotek a plní úkoly
samostatně. Proto je jejich služební tarif navržen podstatně vyšší, než služební tarif vojáků
jmenovaných do hodnosti vojín.
Obdobná zásada je uplatňována pro vojáky ve vojenských hodnostech čekatelů. Tyto
vojenské hodnosti příslušejí vojákům po dobu přípravy ve vysokoškolských studijních
oborech.
Výraznější nárůst ve služebních tarifech je u hodnosti rotný. Hodnost rotného přísluší
základní velitelské funkci – velitel družstva. K výkonu základních velitelských činností
bylo při stanovení výše tarifu přihlédnuto. Služební tarify pro vojáky v hodnostním sboru
praporčíků se překrývají s tarify pro vojáky v důstojnickém sboru. K těmto vojenským
hodnostem příslušejí služební činnosti, které jsou z hlediska náročnosti obdobné. Pro
aplikaci kariérního růstu toto nečiní problém, protože je žádoucí realizovat prostup mezi
hodnostním sborem praporčíků a důstojníků nejpozději ve vojenské hodnosti rotmistr.
Tento prostup bude realizován v omezeném počtu a jen u nejlepších vojáků. Dále je
výraznější nárůst mezi hodnostmi podplukovníka a plukovníka, a to z důvodu, že vojenská
hodnost plukovníka přísluší vysoké manažerské úrovni. Vojenská hodnost plukovníka
přísluší veliteli brigády s cca 3000 podřízenými vojáky nebo služebnímu zařazení ředitele
odboru ústředního správního úřadu Ministerstva obrany. Současně je přihlédnuto k tomu,
že některým vojákům nenáleží výkonnostní příplatek, protože budou služebně zařazováni
na místa jako nejlepší (služební místa se stanovenou vojenskou hodností štábní praporčík,
plukovník nebo v hodnostním sboru generálů).
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Navrhuje se, aby služební tarif příslušel vojákovi ve výši, která odpovídá
nejnáročnější požadované služební činnosti stanovené pro služební místo, na které je voják
služebně zařazen, nikoliv podle hodnosti, do které je voják jmenován. Tato zásada (až na
zákonem stanovené výjimky – viz násl. odst.) je aplikována proto, že v některých
případech nelze zabezpečit soulad vojenské hodnosti stanovené na služebním místě a
vojenské hodnosti, do které je voják jmenován. Příkladem může být služební zařazení
vojáka na služební místo se stanovenou vojenskou hodností v hodnostním sboru generálů,
které se časově nekryje se jmenováním do příslušné vojenské hodnosti (jmenování je
v působnosti prezidenta, je prováděno výlučně na základě jeho rozhodnutí a jen ve dvou
termínech ročně). Tato skutečnost ale nic nemění na tom, že voják je služebně zařazen na
služební místo a vykonává službu v plném rozsahu náročnosti. Pro zachování zásady
nároku na spravedlivou odměnu za vykonanou práci, přísluší vojákovi služební tarif podle
vojenské hodnosti (náročnosti práce) stanovené pro příslušné místo.
Vojáci, kteří nejsou služebně zařazeni, a přesto konají službu (např. jsou určeni do
dispozice s nárokem na plat), a u vojáků v hodnostním sboru čekatelů, u kterých vojenská
hodnost odráží stupeň jejich připravenosti, vycvičenosti pro výkon služby získané
v průběhu studia formou vojenské odborné přípravy, se budou odměňovat podle vojenské
hodnosti, do které jsou jmenováni.
Při návrhu výše služebních tarifů byla respektována zásada srovnatelné výše platu u
srovnatelného druhu práce (služby), kteří jsou odměňováni z jednoho zdroje. Jak již bylo
uvedeno, základní služební tarif je složkou platu, která v sobě zahrnuje nejen platový tarif,
ale i příplatek za vedení, hodnostní příplatek a především nepravidelné složky platu jako
jsou příplatky za práci v noci, v sobotu a v neděli, přesčas a rovněž i odměna za pracovní
pohotovost. Pro více jak polovinu vojáků z povolání bude služební tarif s případným
výkonnostním příplatkem jedinými složkami platu, na které jim vznikne nárok. Téměř
všichni vojáci služebně zařazeni na místa se stanovenou vojenskou hodností štábního
praporčíka, plukovníka a vojenskou hodností v hodnostním sboru generálů splní podmínky
nároku na jedinou složku platu, kterou je služební tarif. Pro mnoho vojáků z povolání, ale
třeba i příslušníků bezpečnostních sborů tvoří dnes tzv. nepravidelné složky platu (složky
mimo platový výměr) podstatnou část měsíčního platu. Návrh nového platového systému
jde cestou paušalizace nepravidelných složek platu, proto je služební tarif adekvátně
navýšen. Požadavek služby konané nad základní týdenní dobu služby v rozsahu do 300
hodin v kalendářním roce bez nároku na jakoukoliv kompenzaci je rovněž zohledněn ve
výši služebního tarifu.
Výše služebních tarifů není v porovnání s platem příslušníka bezpečnostního sboru i
při započítání příplatků a s přihlédnutím doby služby nad rámec základní týdenní doby
služby v celoročním rozsahu 300 hodin zcela srovnatelná. Odráží však skutečnost, že na
rozdíl od příslušníka bezpečnostního sboru, jehož služba je chápána jako celoživotní
povolání, je služba vojáka z povolání charakterizována dočasností. Tato skutečnost je
posílena touto přijímanou novelou zákona o vojácích z povolání, která zavádí rozhodné
doby služby ve služebním zařazení. Úroveň výše platu vojáka z povolání odráží jeho
nejisté postavení v rámci časově omezené doby služby a trhu práce.
Finanční kompenzace namísto náhradní doby odpočinku (volna) bude poskytována
zcela výjimečně, a to pokud vznikne nárok na volno při nepřetržitém nasazení na území
České republiky podle tohoto zákona, které nemůže být vyčerpáno ve stanoveném termínu
právě pro další nařízené nasazení.
K § 68a
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Základní motivační složkou služebního platu vojáka bude výkonnostní příplatek. Pro
jeho poskytnutí budou rozhodující komplexně objektivně posouzené výsledky vojáka ve
výkonu služby. Dosažené výsledky budou posuzovány ve služebním hodnocení vojáka
jednou ročně, a na jejich základě se bude vojákovi poskytovat příplatek. Naopak vojákům,
kteří požadované výsledky nedosáhnou, se výše příplatku zachová, popř. se jeho výše bude
snižovat. S vojáky, kteří jsou hodnoceni jako nevyhovující, se zahajuje řízení ve věci
propuštění ze služebního poměru. U takových vojáků se navrhuje přistoupit k tomu, že se
výkonnostní příplatek odejme.
Služební hodnocení je prováděno v drtivé většině jednou ročně, a to do konce února,
přičemž se hodnotí uplynulých dvanáct měsíců. Proto se navrhuje upravovat výši příplatku
k 1. březnu. Služební hodnocení v přípravě k výkonu služby studiem nebo výcvikem je
hodnocení způsobilosti vojáka k dalšímu výkonu služby vojáka z povolání. Obsah tohoto
hodnocení není komplexní, je jen za období třech měsíců přípravy a má jen dva stupně
hodnocení – způsobilý nebo nezpůsobilý pro službu vojáka z povolání. Proto se k tomuto
specifickému hodnocení nepřihlíží. Služební hodnocení je v mimořádných případech
prováděno mimo řádný termín, stanovuje se zásada, že se přihlíží jen k poslednímu
hodnocení v rozhodném období. Současně se upravuje postup, pokud voják nebyl služebně
hodnocen.
V praxi mohou nastat případy, kdy vojáka nelze služebně hodnotit. V takovém případě
zůstane dosavadní výše příplatku zachována. Navrhuje se nižší míra nárůstu a maximální
výše tohoto příplatku u důstojníků, než u mužstva, poddůstojníků a praporčíků, a to
s ohledem na vyšší základnu pro určení příplatku.
Stanovuje se způsob zaokrouhlení příplatku k zamezení potenciálních sporů o jeho
výši.
Vymezuje se okruh vojáků, kterým výkonnostní příplatek nebude náležet. Jsou to
vojáci, kteří se jako čekatelé teprve k vojenskému povolání připravují studiem a vojáci
v nejvyšší praporčické hodnosti a v hodnostech plukovníků a generálů, kteří byli v rámci
kariérního postupu již dlouhodobě kvalitně hodnoceni, a jako nejlepší z nejlepších byli na
tato místa služebně zařazeni. Tito vojáci mají hodnocení zapracováno ve služebním tarifu,
což je vyjádřeno vyšším odstupem služebního tarifu oproti nejbližší nižší hodnosti
(nadpraporčík – štábní praporčík, podplukovník – plukovník).
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Přehled služebních tarifů a vazba na výkonnostní příplatek
Přípravná služba
Vojín

8 800

8 800

Svobodník čekatel

9 200

9 200

Desátník čekatel

9 600

9 600

Četař čekatel

10 000

10 000

Rotný čekatel

10 400

10 400

Rotmistr čekatel

10 800

10 800

Nadrotmistr
čekatel

11 200

11 200

Hodnostní sbor mužstva, poddůstojníků a praporčíků
služební
tarif

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

15%

16%

17%

18%

19%

20%

Svobodník

19 300

19 500

19 690

19 880

20 080

20 270

20 460

20 660

20 850

21 040

21 230

21 430

21 620

21 810

22 010

22 200

22 390

22 590

22 780

22 970

23 160

Desátník

20 400

20 610

20 810

21 020

21 220

21 420

21 630

21 830

22 040

22 240

22 440

22 650

22 850

23 060

23 260

23 460

23 670

23 870

24 080

24 280

24 480

Četař

21 600

21 820

22 040

22 250

22 470

22 680

22 900

23 120

23 330

23 550

23 760

23 980

24 200

24 410

24 630

24 840

25 060

25 280

25 490

25 710

25 920

Rotný

25 200

25 460

25 710

25 960

26 210

26 460

26 720

26 970

27 220

27 470

27 720

27 980

28 230

28 480

28 730

28 980

29 240

29 490

29 740

29 990

30 240

Rotmistr

27 000

27 270

27 540

27 810

28 080

28 350

28 620

28 890

29 160

29 430

29 700

29 970

30 240

30 510

30 780

31 050

31 320

31 590

31 860

32 130

32 400

Nadrotmistr

28 800

29 090

29 380

29 670

29 960

30 240

30 530

30 820

31 110

31 400

31 680

31 970

32 260

32 550

32 840

33 120

33 410

33 700

33 990

34 280

34 560

Praporčík

30 800

31 110

31 420

31 730

32 040

32 340

32 650

32 960

33 270

33 580

33 880

34 190

34 500

34 810

35 120

35 420

35 730

36 040

36 350

36 660

36 960

Nadpraporčík

33 000

33 330

33 660

33 990

34 320

34 650

34 980

35 310

35 640

35 970

36 300

36 630

36 960

37 290

37 620

37 950

38 280

38 610

38 940

39 270

39 600

Štábní praporčík

43 000

Hodnost

43 000
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Hodnostní sbor důstojníků a generálů
Hodnost

služební
tarif

0,75%

1,50%

2,25%

3,00%

3,75%

4,50%

5,25%

6,00%

6,75%

7,50%

8,25%

9,00%

9,75%

10,50% 11,25% 12,00% 12,75% 13,50% 14,25% 15,00%

Poručík

29 000

29 220

29 440

29 660

29 870

30 090

30 310

30 530

30 740

30 960

31 180

31 400

31 610

31 830

32 050

32 270

32 480

32 700

32 920

33 140

33 350

Nadporučík

33 000

33 250

33 500

33 750

33 990

34 240

34 490

34 740

34 980

35 230

35 480

35 730

35 970

36 220

36 470

36 720

36 960

37 210

37 460

37 710

37 950

Kapitán

38 000

38 290

38 570

38 860

39 140

39 430

39 710

40 000

40 280

40 570

40 850

41 140

41 420

41 710

41 990

42 280

42 560

42 850

43 130

43 420

43 700

Major

43 000

43 330

43 650

43 970

44 290

44 620

44 940

45 260

45 580

45 910

46 230

46 550

46 870

47 200

47 520

47 840

48 160

48 490

48 810

49 130

49 450

Podplukovník

48 000

48 360

48 720

49 080

49 440

49 800

50 160

50 520

50 880

51 240

51 600

51 960

52 320

52 680

53 040

53 400

53 760

54 120

54 480

54 840

55 200

Plukovník

58 000

58 000

Brigádní generál

68 000

68 000

Generálmajor

78 000

78 000

Generálporučík

88 000

88 000

Armádní generál

98 000

98 000
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K § 68b
Příplatek za službu v zahraničí nahrazuje stávající zvláštní příplatek v jiné než české
měně. Navrhuje se, aby tento příplatek byl samostatnou složkou platu odrážející nároky a
rizika služby v zahraničních operacích. Celkovou výši tohoto příplatku se předpokládá
zachovat ve stávající hladině vyjádřené přepočtem USD na českou měnu.
K eliminaci pohybu přepočítací relace mezi českou a zahraniční měnou bude příplatek
nově vyměřován vždy v české měně a jeho výplata provedena v české nebo zahraniční měně.
Tímto se sleduje vytvoření stabilního odměňování vojáků, kteří konají službu ve
srovnatelných podmínkách v jednotlivých obdobích bez vlivu změn kurzů. Konkrétní výše
příplatku, který náleží vojákovi, bude i nadále úměrná náročnosti podmínek výkonu služby
v zahraničí a především úrovni rizika ohrožení života nebo zdraví.
Zvýšení částek příplatku až na dvaapůlnásobek je navrženo ponechat i nadále
v platnosti, a to s ohledem na stále zhoršenou bezpečnostní situaci v prostorech nasazení
vojáků v zahraničních operacích.
Příplatek se bude poskytovat za dny vyslání do zahraniční operace. Stanovuje se, že za
vyslání se považuje i opuštění této operace zpravidla ze služebních důvodů v maximálním
rozsahu 168 hodin (tj. jednoho týdne). Jedná se v převážné míře o krátkodobé služební cesty
do České republiky nebo do třetích zemí v přímé souvislosti s výkonem služby v operaci.
V minimální míře se může jednat o služební volno z vážných rodinných důvodů nebo o dobu
dovolené, a to již s ohledem na komplikovaný způsob dopravy a na náklady na přepravu
z místa zahraniční operace (není poskytována na náklady státu). Stanovuje se nárok na tento
příplatek i v případě dočasné neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz, a to po dobu
maximálně jednoho měsíce této neschopnosti, pokud léčení probíhá na území v zahraničí.
Následně bude možno poskytovat dávky nemocenské péče, a to již bez příplatku za službu
v zahraničí. Interními pravidly je však stanoveno, že je buď léčení ukončeno do 30 dnů a
voják je způsobilý dalšího výkonu služby v zahraničí nebo je v této lhůtě repatriován a léčení
probíhá na území ČR.
Výši příplatku za službu v zahraničí v závislosti na zákonem stanovených kriteriích
stanoví ministr obrany jednotně pro celou jednotku vyslanou do zahraničí.
K § 68c
Ke kompenzaci rizik vysoké neuropsychické zátěže nebo rizika ohrožení života nebo
zdraví při výkonu služby bude vojákům náležet zvláštní příplatek. Druhy rizikových činností
a výše příplatků budou stanoveny prováděcím předpisem.
K § 68d
Vojákům, kteří konají službu trvale, soustavně ve dvousměnném, třísměnném a
nepřetržitém režimu se navrhuje poskytovat zvláštní příplatek diferencovaně podle míry
zátěže v důsledku výkonu práce v nepravidelných denních dobách. Na rozdíl od pracovního
práva jsou vojáci povinni konat službu ve režimu nepřetržitého provozu s délkou směny
v rozsahu 24,5 až 26 hod. Proto je stanoven příplatek ve výši 1200 Kč, za předpokladu
pravidelného výkonu služby ve směnách delších 15 hodin.
K § 68e
Jedinečné postavení velitele vojenského útvaru, vojenského záchranného útvaru,
velitele nebo ředitele či náčelníka vojenského zařízení nebo vojenského správního úřadu a
ředitele či velitele organizačního útvaru ministerstva nebo Vojenského zpravodajství, co se
týče kompletní odpovědnosti za celkový chod řízeného subjektu, se navrhuje oproti ostatním
vojákům v téže vojenské hodnosti zvýhodnit měsíčním příplatkem ve výši 5 % minimálního

služebního tarifu stanoveného zákonem. Měsíční příplatek bude konstantní a nebude se
zvyšovat v návaznosti na případnou budoucí valorizaci služebních tarifů.
Tento příplatek bude náležet maximálně 250 vojákům z povolání. K zamezení
potenciálních problémů o výši příplatku se stanovuje způsob zaokrouhlení.
K § 68f
Základním úkolem ozbrojených sil stanovených zákonem č. 219/1999 Sb.,
o ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, je obrana České republiky. Kromě toho
plní ozbrojené síly další úkoly spojené zejména s krizovým ohrožením České republiky
nevojenského charakteru. K tomu je nezbytné, aby určitý počet vojenských specialistů byl
trvale zařazován do služební pohotovosti a byl připraven k plnění úkolů i v době mimo
rozvržení doby služby. Pokud bude služební pohotovost nařízena takovým specialistům
v kalendářním měsíci v takovém rozsahu, že zasahuje do 10, resp. 20 kalendářních dní, bude
časová náročnost takové pohotovosti kompenzována paušálním měsíčním příplatkem za
služební pohotovost. Nejedná se o trvalou složku platu určovanou personálním rozkazem –
platovým výměrem, ale měsíčně se bude vyhodnocovat splnění podmínek nároku.
K § 68g
Odměna bude možností jednorázově ocenit splnění mimořádného nebo zvlášť
významného úkolu. Pro udělení odměny nejsou stanovena závazná kriteria, kterými by se
mělo poskytnutí odměny řídit. Při poskytnutí odměny bude vždy záležet na dvou faktorech.
Jedním vždy budou rozpočtové možnosti příslušného velitele. Za druhé vždy bude záležet na
konkrétních ad hoc případech a posuzování jejich odůvodnění.
K § 68h
V navrhovaném platovém systému vojáků z povolání není založena náhrada platu.
Proto se stanovuje nárok na služební plat i za jiné doby, než je doba výkonu služby.
K § 68i
Stanovuje se poskytovat vojákovi po dobu, kdy není ze zákonem stanovených důvodů
služebně zařazen, zachovaný služební plat. Jedná se o dobu, kdy vojákyně nemůže vykonávat
službu ve svém služebním zařazení pro těhotenství, dále o dobu maximálně 3 měsíců před
propuštěním nebo zánikem služebního poměru, dobu zajetí nebo nezvěstnosti po dobu vyslání
do zahraniční operace, nejedná-li se o svémocné odloučení nebo zběhnutí, a o dobu studijního
pobytu (s výjimkou vojáků v hodnostním sboru čekatelů). Zajetím se rozumí stav, kdy je
voják vnějším subjektem omezen na svobodě a řádném konání služebních povinností.
Zákonem se definují složky platu, ze kterých se zachovaný služební plat zjišťuje.
Protože voják vykonává i po dobu, kdy mu bude vyplácen zachovaný plat službu, zůstává
nedotčena možnost mu udělit odměnu, případně zvláštní příplatek, splní-li podmínky nároku.
Dochází-li však k propuštění vojáka ze služebního poměru ze zákonem stanovených
důvodů (kdy voják na základě svého nežádoucího jednání není schopen pokračovat ve výkonu
služby) stanovuje se nárok na zachovanou výši platu v nižší výměře. Jedná se o propuštění ze
služebního poměru z důvodu ukončení přípravy k výkonu služby studiem, odsouzení pro
trestný čin, pro nezpůsobilost k výkonu služby na základě hodnocení, pro vstup do politické
strany, hnutí nebo odborové organizace, pro výkon výdělečné činnosti bez souhlasu
služebního orgánu a pro podání žádosti o propuštění ze služebního poměru před ukončením
závazku.
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Stanovuje se pro účely určení výše nesníženého služebního platu, že v případech, kdy
voják nebyl služebně zařazen, a tudíž nelze určit výši služebního tarifu ze služebního
zařazení, se použije služební tarif odpovídající vojenské hodnosti, do které je voják jmenován.
V praxi se může jednat třeba o případ vojáka, který bude propuštěn ze služebního poměru po
ukončení přerušení služebního poměru (po dobu přerušení služebního poměru mu nenáleží
služební plat).
K § 68j
V průběhu služby vojáka mohou nastat situace, které je z hlediska nároku na služební
plat nutno řešit zvláštním způsobem, ale které vycházejí ze zásad způsobu odměňování.
Návrh nového platového systému tedy upravuje poskytování služebního platu nebo jeho
složek v těchto zvláštních případech.
Pokud nelze rozhodnout o služebním zařazení vojáka, určuje se na omezenou dobu do
dispozice. Vzhledem k tomu, že i v této dispozici voják koná službu a je pověřován plněním
služebních úkolů, poskytuje se mu služební plat. Definuje se, které složky služebního platu
takovému vojákovi náležejí. Vzhledem k tomu, že je možné vojáka určit do dispozice
i v průběhu výkonu služby v zahraniční operaci, zachovává se možnost poskytnutí příplatku
za službu v zahraničí a v případě, že vykonává rizikové činnosti, tak i zvláštní příplatek.
Voják, který je zproštěn výkonu služby (je podezřelý ze závažného porušení
služebních povinností nebo byl obviněn ze spáchání trestného činu), je i nadále povinen
vykonávat službu, ale takovou, která neohrožuje vyšetřování anebo znemožňuje pokračovat
v trestné činnosti. Proto se stanovuje omezení poskytování služebního platu jen ve výši
služebního tarifu, který odpovídá hodnosti, do které je voják jmenován. Je-li voják zproštěn
výkonu služby po dobu výkonu služby v zahraničí, ponechává se mu i příplatek za službu
v zahraničí. Pokud se podezření ze spáchání trestného činu nebo ze závažného porušení
služebních povinností vojákovi neprokáže, vyplatí se mu rozdíl, o který byl služební plat
zkrácen. To platí i v případě, že byl voják ze služebního poměru již propuštěn nebo mu
služební poměr zanikl. V tomto případě se mu doplatí rozdíl na služebním platu od zahájení
dočasného zproštění do zániku služebního poměru nebo do propuštění. Služebnímu orgánu se
stanovuje lhůta na vyplacení tohoto rozdílu oprávněnému.
Voják zařazený u Vojenského zpravodajství může být v důležitém zájmu služby
zařazen do zvláštní dispozice. Takovému vojákovi bude náležet plat podle skutečně
vykonávané činnosti ve zvláštní dispozici.
Dále se navrhuje poskytovat v případech, kdy je voják pověřen výkonem služby
v jiném služebním zařazení se stanovenou vyšší vojenskou hodností nebo po dobu
zastupování vojáka ve vyšší funkci, služební tarif příslušející vyšší hodnosti. Tato úprava má
obdobu ve stávajícím institutu příplatku za zastupování.
Stanovuje se možnost poskytnout vojákovi služební plat za dobu nevyčerpané řádné
dovolené. Definuje se způsob určení výše služebního platu za tuto dobu. Vzhledem k tomu, že
se řádná dovolená uděluje i na dny nepřetržitého odpočinku v týdnu (27 pracovních dní a 10
dní v době nepřetržitého odpočinku v týdnu), stanovuje se výše služebního platu koeficientem
1/30 ze zachovaného služebního platu.
Opětovně se stanovuje pro účely zvláštního určení služebního platu, že v případech,
kdy voják nebyl služebně zařazen, a tudíž nelze určit výši služebního tarifu ze služebního
zařazení, se použije služební tarif odpovídající vojenské hodnosti, do které je voják jmenován.
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Stanovuje se výše služebního platu, který bude náležet vojákovi při neudělení volna za
vykonané nasazení na území České republiky v zákonem stanoveném termínu. Jedná se
o stávající obdobu platu za práci přesčas. Tato finanční kompenzace bude poskytována
namísto volna ve zcela výjimečném případě, kdy volno nemůže být uděleno právě pro
opětovné nasazení.
K § 68k
Definuje se poskytování služebního platu po dobu dočasné neschopnosti ke službě
pro nemoc nebo úraz nebo při nařízené karanténě nebo izolaci; zachovávají se principy dnes
platné (karenční doba, služební úraz apod.). Zakládá se právo odejmout služební plat
vojákovi, který si přivodil dočasnou neschopnost ke službě pro nemoc nebo úraz úmyslně a
definují se důvody, kdy lze vojákovi odejmout polovinu služebního platu. Dále se stanovují
sankce v případě porušení léčebného režimu vojáka dočasně neschopného k výkonu služby
pro nemoc nebo úraz. Důvody pro odejmutí služebního platu nebo jeho krácení při dočasné
neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz jsou obdobné jako při nároku na dávky
nemocenského podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském
pojištění).
K § 68l
Stanovují se pravidla pro splatnost a výplatu služebního platu. Tak jako
u zaměstnanců v pracovním poměru, služební plat je splatný v měsíci, který následuje po
kalendářním měsíci, za který služební plat náleží. Při ukončení služebního poměru je služební
plat splatný při nejbližším výplatním termínu.
K § 68m a 68n
Deklaruje se právo vojáka na služební plat zákonných penězích České republiky.
Zákonnými penězi jsou podle zákona č. 6/1993 Sb. platné bankovky a mince.
Výjimkou budou zákonem definované dva případy výplaty služebního platu v jiné než
české měně. Vojákovi může být s jeho souhlasem po dobu, kdy je mu stanoveno pravidelné
místo výkonu služby v zahraničí, poskytovat služební plat nebo jeho část v jiné než české
měně. Současně se stanoví způsob, jakým bude česká měna na cizí měnu přepočítávána.
Druhým případem je výplata zálohy příplatku za službu v zahraničí.
Služební plat bude vyplácen pouze bezhotovostně nejvýše na 2 účty u banky, pobočky
zahraniční banky nebo spořitelního či úvěrního družstva určené vojákem na náklad
a nebezpečí státu, a to nejpozději v pravidelném termínu výplaty platu. Pouze ve výjimečných
případech bude možno vyplatit plat v hotovosti. Stanoví se možnost vojáka zmocnit k převzetí
služebního platu v hotovosti jinou fyzickou osobu.
Stanoví se právo vojáka na nahlížení do dokladů, na základě kterých byl služební plat
vypočten a právo na písemný doklad (tzv. výplatní pásku). V případě, že výkon služby
neumožní vydat vojákovi písemný doklad ihned při měsíčním vyúčtování platu, stanoví se
povinnost učinit tak v nejbližším vhodném termínu.
Protože voják se může dostat do situace, kdy je dočasně v období před první výplatou
služebního platu bez prostředků, stanoví se možnost vyplatit mu zálohu na služební plat, a to
i v hotovosti.
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K § 68o
Stanovuje se rozsah srážek ze služebního platu, které je oprávněno ministerstvo
provést bez souhlasu vojáka. Srážky jiné, než zákonem definované, lze provést jen se
souhlasem vojáka (na základě dohody). Stanovuje se pořadí srážek ze služebního platu shodně
jako u zaměstnanců v pracovním poměru.
K § 68p
Stanovuje se povinnost vojáka vrátit služební plat vyplacený za dobu dovolené, na
kterou mu nárok nevznikl nebo posléze zanikl (např. při budoucím krácení dovolené
v důsledku absence ve výkonu služby).
Specifickou dobou nároku na služební plat je doba zajetí vojáka nebo doba, kdy se stal
nezvěstným, nejednalo-li se o svémocné odloučení nebo o zběhnutí. K těmto situacím může
dojít při výkonu služby zejména v jednotkách mnohonárodních sil v zahraničí. Z podstaty
zajetí lze předpokládat, že je to stav omezení svobody vojáka v důsledku výkonu služby, která
byla konána v zájmu ozbrojených sil. Obdobná situace může nastat v případě nezvěstnosti
vojáka, kdy není ještě prokázáno, zda byl voják zajat nebo zemřel, případně zůstal zraněn na
bojišti. Za tohoto předpokladu, i když voják přímo službu nekoná, se mu zachovává nárok na
služební plat. V případě nezvěstnosti se jedná o fikci výkonu služby. Fikce výkonu služby
v době nezvěstnosti nebude předpokládána v případě, kdy se voják úmyslně vyhnul plnění
služebních povinností svémocným odloučením nebo zběhnutím. Stanovuje se, že byl-li tento
služební plat vyplacen a dodatečně se prokáže, že na něj nebyly splněny podmínky nároku
(např. z důvodu úmrtí), nebude ministerstvo požadovat takto vyplacený služební plat zpět.
Tímto je sledován humánní přístup k pozůstalým.
K § 68q
Zakládá se povinnost ministerstva poskytovat údaje do informačního systému
o služebním platu dle požadavků správce tohoto systému. K definici položek a jejich formátu
bude vydán prováděcí předpis.
K § 68r
Tento zákon nepoužívá institut průměrného výdělku pro účely odměňování vojáků.
Přesto však je pro některá plnění nezbytné průměrný výdělek zjišťovat. Jedná se
o potvrzování výše příjmů pro soudní jednání, pro uplatnění nároku na dávky státní sociální
podpory apod. Vzhledem ke specifice poskytování služebního platu stanovuje se řešit jeho
zjištění obdobně jako u zaměstnanců v pracovním poměru. Vzhledem k zamýšlenému účelu
zjišťování průměrného služebního platu se vylučují příplatek za službu v zahraničí a služební
plat za nevyčerpanou řádnou dovolenou.
K bodu 53
V návaznosti na navrhované doplnění § 70a a 70b do zákona o vojácích z povolání se
navrhuje upravit znění příslušné hlavy.
K bodu 54
V návaznosti na vývoj mezd a platů na trhu práce se po 6 letech účinnosti současné
úpravy navrhuje zvýšení maximální výše náborového příspěvku, které zabezpečí
konkurenceschopnost ozbrojených sil na trhu práce.
K bodu 55
Vzhledem k doplnění ustanovení § 19 odst. 1 zákona o nové důvody propuštění, je
nutné upravit i toto ustanovení.
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K bodu 56
Kvalifikační příspěvek se navrhuje z důvodu motivace vojáků ke zvýšení vzdělání
v průběhu služebního poměru na vlastní náklady. Pokud dosažené vzdělání bude využitelné
pro potřeby ozbrojených sil, bude vojákovi kompenzována určitá náhrada nákladů za toto
studium formou kvalifikačního příspěvku, který bude obdobný jako náborový příspěvek.
Podrobnosti upraví prováděcí právní předpis.
Občanům, kteří byli na základě své žádosti povolání do služebního poměru vojáka
z povolání, je vedle základního a odborného výcviku poskytován speciální výcvik, ve kterém
voják získává speciální znalosti a dovednosti potřebné pro výkon služby ve svém služebním
zařazen. Takto získané speciální znalosti a dovednosti získává bez vlastního finančního
přispění, přičemž se jeho pracovní hodnota zvyšuje a umožňuje mu lepší uplatnění na trhu
práce. To vyvolává fluktuační jevy a zájem na ukončení služebního poměru. Prostředky, které
byly na speciální výcvik vynaloženy se tak míjí účinkem a bude nutno je vynaložit znovu na
výcvik jiného vojáka. Proto je nutné posílit zájem vojáků na setrvání ve služebním poměru.
K vyrovnání konkurenčního prostředí se proto navrhuje zavést motivační nástroj, stabilizační
příspěvek.
Základní výše stabilizačního příspěvku, která bude poskytována všem vojákům
z povolání, činí 7 000 Kč. Vojákům, kterým byl poskytnut speciální výcvik většího rozsahu,
a jejichž hodnota následně zásadně vzrostla, bude možno poskytovat stabilizační příspěvek až
do čtyřnásobku základní částky. Bude se jednat zejména o lékařské profese, výkonné
vojenské letce a některé speciální profese u Vojenské policie nebo Vojenského zpravodajství.
Naopak stabilizační příspěvek nebude poskytován za období, kdy se voják k výkonu
profese teprve připravuje studiem a výcvikem a za dobu, kdy službu ve služebním zařazení
nekoná, kromě případů, kdy mu náleží plat za službu ve zvláštních případech nebo při
aplikaci tzv. karenční doby.

K bodu 57
Úprava tohoto ustanovení reaguje na situaci, kdy příslušník rodiny nemá trvalý pobyt
na území České republiky. Vzhledem k tomu, že se statutem rodiny vojáka jsou spojeny
některé náhrady poskytované vojákovi a jeho rodině (příspěvek na bydlení, cestovní náhrady
apod.), byl by poškozen voják, jehož rodinní příslušníci nemají na území státu trvalý pobyt.
K bodu 58
Voják, který byl v důležitém zájmu služby přeložen k výkonu služby do jiného místa
výkonu služby, má nárok na náhradu výdajů z místa bydliště, popř. z dosavadního místa
výkonu služby do nového místa výkonu služby.
Dojíždí-li přeložený voják denně z místa bydliště do obce místa výkonu služby a zpět,
poskytuje se mu náhrada prokázaných jízdních výdajů, maximálně však do výše denní částky
stravného při služební cestě. Částkou stravného je tedy omezena maximální výše náhrady
a jedná se o regulaci vzdálenosti, z jaké budou vojáci dojíždět denně. Nedojíždí-li denně,
zpravidla je ubytován a do místa bydliště jezdí o víkendech. Proto se navrhuje takovému
vojákovi hradit jízdní výdaje do místa bydliště maximálně pětkrát v měsíci každým směrem.
Tyto náhrady však nenáleží vojákovi, který vykonává službu v zahraničí, které mu bylo
stanoveno jako pravidelné místo výkonu služby, protože mu jsou poskytovány náhrady
zvýšených životních nákladů, a vojákovi zařazenému v hodnostním sboru čekatelů. Obdobné
nároky náleží vojákovi po jeho povolání do služebního poměru.
Náhrady při povolání do služebního poměru a při přeložení se vojákovi vyplácejí
měsíčně a pro zjednodušení jejich poskytování je lze paušalizovat. Při výpočtu paušální
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částky se vychází z průměrných podmínek rozhodných pro poskytování náhrad výdajů
vojákovi.
K bodu 59
Vojákovi s pravidelným místem výkonu služby v zahraničí náleží náhrada některých
výdajů ve výši a za podmínek stanovených nařízením vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování
náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací
s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k návrhu
nových základních služebních tarifních platů se navrhuje stanovit základ pro určení měsíční
výše náhrady zvýšených životních nákladů v rozmezí 10 % až 50 % (namísto 25 % až 52 %
stanovených nařízením vlády č. 62/1994 Sb.) ze služebního platu určeného vojákovi
služebním orgánem. Podle předběžné kalkulace bude stanoven základ pro určení této náhrady
ve výši cca 17 %. Ze základu pro výpočet této náhrady se vylučuje příplatek za službu
v zahraničí. Je to proto, že odráží výrazné riziko spojené s vysláním do zahraniční operace,
nikoliv plat stanovený pro výkon funkce na zahraničním pracovišti.
K bodu 60
Ustanovení upřesňuje použití kurzu pro přepočet stravného při zahraniční služební
cestě z českých korun na volně směnitelnou měnu, pokud o to voják požádá.
K bodu 61
Jedná se o promítnutí nově navrhovaného důvodu propuštění vojáka z povolání ze
služebního poměru do povinnosti nahradit náklady za vydanou vojenskou výstroj. Vzhledem
k tomu, že se jedná o obdobný charakter důvodu propuštění, jako jsou ostatní důvody uvedené
v daném ustanovení, navrhuje se požadovat náhradu za výstroj i v tomto případě.
K bodu 62 až 65
Druhy vojenských zdravotnických zařízení byly dosud vymezeny pouze na úrovni
prováděcího právního předpisu vyhláškou č. 285/1999 Sb., o poskytování zdravotní péče ve
vojenských zdravotnických zařízeních, vydané na základě zmocnění uvedeného v § 94 odst. 3
zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, které ve znění zákona č. 375/2011 Sb.
zmocňuje Ministerstvo obrany k úpravě poskytování zdravotní péče v působnosti Ministerstva
obrany a zdravotních služeb ve vojenských zdravotnických zařízení a podmiňuje vydání
prováděcí úpravy dohodou s Ministerstvem zdravotnictví.
Vzhledem k návaznosti na obecné právní předpisy v oblasti poskytování zdravotních
služeb je nutné při stanovení druhů vojenských zdravotnických zařízení uplatnit výhradu
zákona. Jednotlivá vojenská zdravotnická zařízení jsou vymezena typově, nikoli svým
názvem.
Navrhovaný odstavec 4 pak doplňuje zmocnění Ministerstva obrany k vydání
prováděcího právního předpisu o vymezení rozsahu poskytování zdravotní péče a zdravotních
služeb ve vojenských zdravotnických zařízení, které vychází z § 94 odst. 1 zákona
č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 375/2011 Sb., podle něhož
zdravotní služby vojákům organizuje, řídí a kontrolu ve své působnosti Ministerstvo obrany.
Současně se tím zpřesňuje zmocňovací ustanovení, neboť uvedená vyhláška v platném znění
vymezuje jak poskytované zdravotní služby (ambulantní, ústavní, lázeňskou a posudkovou
činnost) a nově i zdravotní péči (činnost zdravotnických zařízení, která nejsou poskytovateli
zdravotních služeb), tak zároveň označuje vojenská zdravotnická zařízení s vymezením
předmětu jejich činnosti (vojenské zařízení primární péče, vojenská nemocnice, vojenská
fakultní nemocnice, polní nemocnice, ústav leteckého zdravotnictví, vojenský rehabilitační
ústav, vojenské lázeňské léčebny, zařízení vojenské hygienické a protiepidemické služby
a základna zdravotnického materiálu).
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K bodu 66
Na základě požadavků z dosavadní praxe se navrhuje prodloužit dobu k čerpání
mimořádné rehabilitace po návratu ze zahraniční operace ze 30 na 60 dnů.
K bodu 67 až 71
V důsledku nové právní úpravy ve věci poskytnutí služebního platu vojákům
z povolání je nezbytné sjednocení nově používaného pojmu v celém zákoně.
K bodu 72
Uvedení úpravy do souladu s dalšími změnami; legislativně technické úpravy.
K bodu 73
V důsledku nové právní úpravy ve věci poskytnutí služebního platu vojákům
z povolání je nezbytné sjednocení nově používaného pojmu v celém zákoně.
K bodu 74 a 75
Ve vazbě na zrušení vyhlášky č. 440/2001 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení
společenského uplatnění novým občanským zákoníkem se doplňuje zmocnění pro vydání
vlastního prováděcího předpisu.
K bodu 76
Ve vazbě na doplnění důvodů pro propuštění ze služebního poměru v § 19 odst. 1
zákona je nutné upravit i ustanovení, které stanoví, kdy má voják nárok na výsluhový
příspěvek.
K bodu 77
V návaznosti na doplnění důvodů pro propuštění ze služebního poměru v § 19 odst. 1
zákona je nutné upravit i ustanovení, které stanoví, kdy má voják nárok na odbytné.
K bodu 78
V důsledku nové právní úpravy ve věci poskytnutí služebního platu vojákům
z povolání je nezbytné sjednocení nově používaného pojmu v celém zákoně.
K bodu 79
Zachovává se dosavadní úprava doby trvání služebního poměru rozhodné pro nárok na
výsluhové náležitosti a jejich výši, z hlediska celkové objektivizace výkonu služby vojáků se
upravuje institut zvýšeného zápočtu doby služby rozhodné pro výši výsluhového příspěvku
a odbytného.
Institut zvýšeného zápočtu doby služby se zachovává pouze u služby v zahraničí za
zvlášť nebezpečných podmínek, u příslušníků Vojenského zpravodajství a v případě
leteckého personálu pouze u pilotů. U ostatních služebních zařazení se tento institut, který
byl nově zaveden od 1. prosince 1999 jako opatření na podporu reformy ozbrojených sil, již
jako nesystémový, ruší.
K bodu 80
Není důvodné, aby se do doby trvání služebního poměru pro nárok a výši výsluhových
náležitostí vojákům započítávala doba neomluvené nepřítomnosti ve službě.
Systém stanovování průměrného měsíčního platu a rozhodného období zůstává
zachován. Změny v platovém systému si však v některých případech vyžadují úpravu ve
stanovování průměrného měsíčního hrubého platu pro výpočet výsluhových náležitostí. Při
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výkonu služby v zahraničí, spadá-li tato doba do rozhodného období, se již při výpočtu
průměrného měsíčního hrubého platu nebude vycházet z fikce – průměrného měsíčního
hrubého platu vojáka ze srovnatelného služebního zařazení v ozbrojených silách České
republiky, ale ze skutečně dosažených a zúčtovaných platů vojáka. Současně se na základě
požadavků praxe a legislativních změn v oblasti nemocenského pojištění upřesňuje stanovení
průměrného měsíčního hrubého platu pro výpočet výsluhových náležitostí v případě dočasné
neschopnosti vojáka pro nemoc nebo úraz.
Obdobně jako podle dosavadní úpravy se upřesňují nepravidelné složky platu
poskytovaného podle nového platového systému vojáků z povolání, které nebudou mít vliv na
výši výsluhových náležitostí. Z důvodu objektivizace výše výsluhových náležitostí se odměny
nebudou do průměrného měsíčního hrubého platu při výpočtu těchto dávek sociálního
zabezpečení počítat.
K bodu 81
V návaznosti na doplnění důvodů pro propuštění ze služebního poměru v § 19 odst. 1
zákona se doplňuje i ustanovení, které stanoví, kdy má voják nárok na výsluhové náležitosti
v poloviční výši.
K bodu 82
Z důvodu potřeby aplikační praxe se upravuje text odstavce doplněného zákonem
č. 272/2009 Sb.
K bodu 83
Při řízení ve věcech služebního poměru dochází k případům, kdy voják neustálým
zasíláním plných mocí a jejich odvoláváním způsobuje průtahy a komplikace v řízení.
V určitý okamžik pak není zřejmé, kým a zda je vlastně voják zastupován. Z těchto důvodů se
navrhuje, vyloučit možnost zastoupení na základě plné moci pro neurčitý počet řízení
s určitým předmětem, která budou zahájena v určené době nebo bez omezení v budoucnu
[§ 33 odst. 2 písm. c) správního řádu]. Ostatní ustanovení citovaného paragrafu tím nejsou
dotčena.
K bodu 84
V souvislosti s návrhem nového institutu „služební příspěvek na bydlení“, který
nahradí dosavadní přídavek na bydlení, je třeba upravit i toto ustanovení.
K bodu 85
V souvislosti s návrhem nového platového systému vojáků z povolání je třeba upravit
toto ustanovení.
K bodu 86
Jedná se o terminologickou úpravu v souvislosti s úpravou § 13 a navrhovaným
doplněním § 13a do zákona, viz novelizační body 16 a 17.
Při zavedení institutu studijního pobytu, který má řešit situace odlišně od služební
cesty je vhodné zakotvit k jistotě právního postavení vojáka u dlouhodobějších studijních
pobytů, např. na jazykových nebo kariérových kurzech, jeho vyslání rozhodnutím služebního
orgánu.
K bodu 87
Zpřesňuje se ustanovení o důvodech vydání personálního rozkazu i v souvislosti
s návrhem nového platového systému vojáků z povolání.
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Jedná se o promítnutí nově navrhovaného institutu (rozhodná doba) do části deváté
rozhodování ve věcech služebního poměru. Pro zjednodušení a urychlení řízení v dané věci se
navrhuje prodlužovat rozhodnou dobu personálním rozkazem.
K bodu 88
V souvislosti s novou úpravou obsaženou v Občanském zákoníku a personálními
úkony prováděnými podle zákona o vojácích z povolání se pro jeho účely definují pojmy
zajetí a nezvěstnost.

K části první, čl. II:
K bodu 1
Pro vojáky, kteří jsou ve svém služebním zařazení před nabytím účinnosti novely zákona
o vojácích z povolání již více let, a započítání rozhodné doby by významně zasáhlo do jejich
postavení, se výslovně stanovuje pravidlo, které posílí jejich právní jistotu.
K bodu 2
V přechodném ustanovení se upřesňuje období, za které naposledy náleží dosavadní měsíční
přídavek na bydlení.
K bodům 3 až 5
Zachovává se nárok vojáka na nesnížený plat podle stávající právní úpravy, je-li to pro něj
výhodnější. V převážné míře se bude jednat o nesnížený plat při novém služebním zařazení
v přímém důsledku organizačních změn, které bylo uskutečněno v době platnosti dosavadní
právní úpravy a přechází do období platnosti nové právní úpravy.
Rovněž se navrhuje zachovat výši náhrady platu po dobu dočasné neschopnosti ke službě pro
nemoc nebo úraz, je-li to pro vojáka výhodnější, a to až do doby ukončení nároku na tuto
náhradu.
Stanovuje se vztah služebního hodnocení prováděného podle dosavadní právní úpravy
a výkonnostního příplatku podle návrhu nového platového systému vojáků z povolání.
Vzhledem k tomu, že podmínky služebního hodnocení pro poskytování výkonnostního
příplatku budou značně upraveny (formou prováděcí vyhlášky Ministerstva obrany),
stanovuje se, že ke služebním hodnocením provedeným podle stávající právní úpravy se
nepřihlíží. Stanovuje se, že poprvé bude výkonnostní příplatek přiznán k 1. březnu 2015 na
základě služebního hodnocení za rok 2014. Vylučuje se služební hodnocení po ukončení
základní přípravy, poněvadž toto hodnocení není komplexní a slouží jen ke zhodnocení kvalit
vojáka s doporučením způsobilosti k výkonu služby ve služebním poměru.
Stanovuje se způsob výpočtu příplatku za službu v zahraničí, pokud byl voják vyslán
k výkonu služby v zahraniční operaci v době účinnosti stávající právní úpravy a ukončení
vyslání bude realizováno již v době účinnosti nového platového systému vojáků z povolání.
Příplatek za službu v zahraničí bude ke dni účinnosti tohoto zákona určen v české měně a jeho
výše se stanoví součinem výše zvláštního příplatku v jiné než české měně a kurzu
vyhlášeného Českou národní bankou s platností pro den účinnosti zákona. Tím se sleduje
zachování výše příplatku i při změně právní úpravy.
K bodům 6 a 7
Jedná se o standardní přechodná ustanovení používaná při změnách v sociálním zabezpečení.
Vzhledem ke změnám v oblasti zvýšeného zápočtu doby služby pro účely výsluhových
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náležitostí a z důvodu přechodu na nový systém odměňování vojáků je nezbytné upravit
zachování dosavadní práv a nároků z hlediska získané doby služby a platu pro výpočet
výsluhových náležitostí.
K bodu 8
Upravuje se postup při řízení ve věcech služebního poměru, které bylo zahájeno podle
dosavadní právní úpravy.
K části první, čl. III:
Navrhuje se zrušení zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost
v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů,
který v současné době upravuje odměňování vojáků z povolání. V souvislosti s jeho zrušením
se navrhuje pro zachování principu legislativní čistoty zrušení všech dalších částí zákonů,
kterými se zákon č. 143/1992 Sb. měnil nebo doplňoval. Současně se navrhuje zrušit
prováděcí předpisy.
K části první, čl. IV:
Vzhledem k rozsahu změn v zákoně o vojácích z povolání je žádoucí vyhlásit jeho
úplné znění.
K části druhé, čl. V:
V souvislosti se změnou pojmu plat na služební plat je upravován zákon
č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.
K části třetí, čl. VI
Navrhuje se změnit zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů tak, aby příplatek za
službu v zahraničí, který bude nově vyplácen pouze v české měně, byl jako dosud od daně
z příjmu osvobozen.
K části čtvrté, čl. VII
Z důvodu změny názvu jedné ze složek platu – příplatek za službu v zahraničí je
upravován § 25 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti.
K části páté, čl. VIII
V souvislosti se změnou stanovení příplatku za službu v zahraničí je navržena změna
zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, vypuštěním slov v cizí měně z vymezení
příjmů pro účely stanovení rozhodného příjmu.
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K části šesté, čl. IX
Z důvodu změny pojmu plat na služební plat je navržena úprava zákona
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
K části sedmé, čl. X
Navrhuje se úprava zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu,
v souvislosti se změnou stanovení příplatku za službu v zahraničí vypuštěním slov „v cizí
měně“ z vymezení započitatelných příjmů pro účely tohoto zákona.
K části osmé, čl. XI
Na základě zrušení institutu „přídavek na bydlení“ a zavedení nového institutu
„služební příspěvek na bydlení“ v zákoně o vojácích z povolání se upravuje i znění
příslušného ustanovení v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Shodně se
navrhuje ve stejném zákoně úprava pojmu plat na služební plat.
K části deváté, čl. XII
Stanovuje se účinnost zákona.

V Praze dne 6. listopadu 2013
předseda vlády
Ing. Jiří Rusnok, v. r.

ministr obrany
Ing. Vlastimil Picek, v. r.
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Platné znění zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů,
s vyznačením navrhovaných změn:
221/1999 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. září 1999
o vojácích z povolání
Změna: 155/2000 Sb.
Změna: 129/2002 Sb.
Změna: 254/2002 Sb.
Změna: 254/2002 Sb. (část)
Změna: 546/2005 Sb.
Změna: 362/2003 Sb.
Změna: 261/2007 Sb.
Změna: 189/2006 Sb., 261/2007 Sb. (část), 305/2008 Sb.
Změna: 272/2009 Sb.
Změna: 326/2009 Sb.
Změna: 306/2008 Sb., 479/2008 Sb.
Změna: 147/2010 Sb.
Změna: 272/2009 Sb. (část)
Změna: 470/2011 Sb.
Změna: 375/2011 Sb.
Změna: 122/2012 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
§1
Tento zákon upravuje vznik, změnu, zánik a obsah služebních poměrů vojáků z
povolání (dále jen "služební poměr").
§2
(1) Vojákem z povolání (dále jen "voják") je občan, který vojenskou činnou službu
vykonává jako svoje zaměstnání. Voják je ve služebním poměru k České republice. Občan
může být povolán do služebního poměru jen na základě vlastní žádosti.
(2) Právní úkony ve věcech služebního poměru jménem České republiky činí služební
orgány, kterými jsou prezident republiky (dále jen "prezident"), ministr obrany (dále jen
"ministr") a v rozsahu určeném rozkazem prezidenta nebo rozkazem ministra velitelé,

náčelníci, ředitelé a jiní vedoucí zaměstnanci.
(3) Služební orgány jsou povinny zajišťovat rovný přístup a rovné zacházení se všemi
uchazeči o povolání do služebního poměru (dále jen "uchazeč") a se všemi vojáky při
vytváření podmínek výkonu služby, zejména pokud jde o odbornou přípravu a dosažení
služebního postupu, odměňování, jiná peněžitá plnění a plnění peněžité hodnoty. Je zakázána
diskriminace uchazečů a vojáků z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, víry
a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu, manželského
a rodinného stavu a povinností k rodině, těhotenství nebo mateřství anebo proto, že vojákyně
kojí. Je zakázáno i takové jednání služebních orgánů, které diskriminuje nikoliv přímo, ale až
ve svých důsledcích. Za takové jednání se považuje i navádění k diskriminaci. Za
diskriminaci se nepovažují případy, kdy je pro odlišné zacházení věcný důvod spočívající
v povaze služby, kterou voják vykonává, a který je pro výkon této služby nezbytný.
(4) Služební orgán ani voják nesmí zneužívat výkonu práv a povinností vyplývajících
ze služebního poměru k újmě jiného vojáka nebo k ponižování jeho důstojnosti. Za
ponižování důstojnosti se považuje i nežádoucí chování sexuální povahy a všechny formy
obtěžování, které směřují k narušení důstojnosti vojáka, vytvoření zastrašující, nepřátelské,
ponižující a pokořující nebo urážlivé atmosféry, a které jsou nevítané, nevhodné nebo mohou
být druhým vojákem oprávněně vnímány jako podmínka pro rozhodnutí, která ovlivňují
výkon práv a povinností vyplývajících ze služebního poměru.
(5) Dojde-li ve služebním vztahu k porušení práv a povinností vyplývajících z rovného
zacházení s vojáky nebo k nežádoucímu sexuálnímu chování při výkonu služby, má voják
právo se domáhat, aby bylo upuštěno od tohoto jednání a aby byly odstraněny důsledky
tohoto jednání.
(6) Služební orgány nesmí vojáka jakýmkoli způsobem postihovat nebo
znevýhodňovat proto, že se zákonným způsobem domáhá svých práv a nároků vyplývajících
ze služebního poměru.
ČÁST DRUHÁ
VZNIK, PRŮBĚH, ZMĚNY A ZÁNIK SLUŽEBNÍHO POMĚRU VOJÁKŮ
HLAVA I
VZNIK SLUŽEBNÍHO POMĚRU
§ 2a
Osobní údaje
(1) Od vzniku služebního poměru do jeho zániku zpracovávají služební orgány tyto
osobní údaje1) vojáka:
a) jméno a příjmení, včetně předchozích jmen a příjmení a rodného příjmení,
b) akademické tituly a vědecké hodnosti s daty jejich přiznání,
c) rodné číslo,
d) adresu místa trvalého pobytu a bydliště,
e) státní občanství,
f) získané vzdělání,
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g) zdravotní způsobilost k vojenské činné službě,1a)
h) přehled o předchozích pracovních a služebních poměrech a o samostatných
výdělečných činnostech,
i) jazykové znalosti a zkoušky z nich,
j) zvláštní schopnosti, dovednosti, zájmy a oprávnění,
k) trestní bezúhonnost,
l) rodinný stav,
m) jména, příjmení a adresy místa trvalého pobytu a bydliště osob blízkých.1b)
(2) K doložení údajů podle odstavce 1 je voják povinen předložit platné doklady a
podklady. Údaj o trestní bezúhonnosti podle odstavce 1 písm. k) se prokazuje výpisem z
evidence Rejstříku trestů ne starším než 6 měsíců.
(3) Služební orgány vedou osobní údaje v osobním spisu vojáka a zakládají do něj
doklady a podklady, které prokazují pravdivost a přesnost osobních údajů. Dále vedou v
osobním spisu vojáka doklady a podklady o průběhu jeho služebního poměru. Osobní údaje
jsou vedeny i s využitím výpočetní techniky.
(4) Voják je povinen oznámit služebnímu orgánu změny v osobních údajích, a to do 8
dnů ode dne, kdy ke změnám došlo.
(5) Služební orgány zpracovávají při plnění služebních úkolů osobní údaje vojáka v
rozsahu vyplývajícím z tohoto zákona. Nestanoví-li tento zákon jinak, postupují při
shromažďování, uchovávání, zpřístupňování, předávání a jiném zpracovávání osobních údajů
o vojácích a jiných fyzických osobách podle zvláštního právního předpisu.1c)
§3
Podmínky povolání do služebního poměru
(1) Do služebního poměru může být povolán občan České republiky starší 18 let, který
a) složil vojenskou přísahu,
b) vykonal základní nebo náhradní vojenskou službu,
c) není členem politické strany, politického hnutí, odborové organizace, nepodporuje,
nepropaguje nebo nesympatizuje s hnutím, které prokazatelně směřuje k potlačování práv a
svobod člověka nebo hlásá národnostní, náboženskou anebo rasovou zášť nebo zášť vůči jiné
skupině osob,
d) je trestně bezúhonný,
e) je zdravotně způsobilý k výkonu služby,
f) splňuje kvalifikační předpoklady stanovené pro služební zařazení.
(2) Ministerstvo obrany (dále jen "ministerstvo") stanoví vyhláškou
a) po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví způsob posuzování zdravotní způsobilosti občanů
pro povolávání do služebního poměru,
b) kvalifikační předpoklady pro služební zařazení.
§4
Výběr uchazeče
(1) Výběr uchazeče se zahajuje doručením písemné žádosti o povolání do služebního
poměru. Výběr provádějí služební orgány.
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(2) Vyplnění osobního dotazníku, sdělení osobních údajů podle § 2a odst. 1, doložení
osobních údajů podle § 2a odst. 2 a vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů jsou
podmínkami pro výběr uchazeče.
(3) Služební orgán ověří, zda uchazeč splňuje podmínky stanovené v § 3. Služební
orgán je oprávněn si za účelem ověření trestní bezúhonnosti uchazeče vyžádat opis z evidence
Rejstříku trestů. Uchazeč musí být o výsledku výběru písemně vyrozuměn nejdéle do 6
měsíců ode dne doručení žádosti.
(4) Před povoláním uchazeče do služebního poměru jej služební orgán písemně
seznámí s předpokládaným dnem vzniku služebního poměru a dobou jeho trvání, služebním
zařazením, místem nástupu služby, se základní týdenní dobou služby a jejím rozvržením,
platovými náležitostmi a výplatním termínem, délkou řádné dovolené, podmínkami výkonu
služby, podmínkami zániku služebního poměru a opatřeními zajišťujícími rovné zacházení.
(5) O uchazeči, který písemně požádal o povolání do služebního poměru a nebyl
povolán, uchovávají služební orgány osobní údaje a údaj o důvodu nepovolání do služebního
poměru po dobu 50 let. Po uplynutí této doby tyto údaje zlikvidují.
(6) Ministerstvo stanoví vyhláškou doklady pro výběr, postup při výběru a vzor
osobního dotazníku.
§5
Povolání do služebního poměru
(1) Služební poměr se zakládá dnem bezprostředně následujícím po dni doručení
rozhodnutí služebního orgánu o povolání občana do služebního poměru (dále jen "rozhodnutí
o povolání"). Rozhodnutí o povolání musí obsahovat
a) den nástupu služby,
b) služební zařazení,
c) místo nástupu služby,
d) dobu trvání služebního poměru,
e) zkušební dobu,
f) jmenování do hodnosti, .
g) platové náležitosti.
(2) Dnem, který je v rozhodnutí o povolání stanoven jako den nástupu služby, vzniká
služební poměr.
(3) Služební poměr nevznikne, nenastoupí-li občan bez závažného důvodu do služby v
den stanovený v rozhodnutí o povolání.
(4) Do služebního poměru se voják povolává na dobu určitou v trvání 2 až 20 let, neníli dále stanoveno jinak; dobu trvání služebního poměru může služební orgán na základě
písemného souhlasu vojáka měnit prodloužit. Při stanovení doby trvání služebního poměru se
přihlíží k době přípravy pro výkon služby studiem na vojenských nebo jiných středních a
vysokých školách, včetně studia v zahraničí. Zkrátit dobu trvání služebního poměru může
služební orgán pouze na žádost vojáka, a to ze závažných osobních nebo sociálních
důvodů, kterými se rozumí zejména osobní péče o osobu mladší 10 let, která je závislá
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na pomoci jiné osoby ve stupni I, nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve
stupni II až IV podle zákona o sociálních službách51), pokud žije s vojákem ve
společné domácnosti a tuto péči jí nemůže poskytovat jiný člen rodiny vojáka; podmínka
společné domácnosti se nevyžaduje, jde-li o osobu blízkou.
(5) Zkušební doba činí 3 měsíce. Doba, po kterou voják nekoná službu z důvodu
překážek ve službě nebo z důvodu neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz, se do
zkušební doby započítává v rozsahu nejvýše 10 dnů.
(6) Ministerstvo stanoví vyhláškou dobu setrvání ve služebním poměru u vojáků, kteří
se připravují k výkonu služby studiem.
HLAVA II
PRŮBĚH A ZMĚNY SLUŽEBNÍHO POMĚRU
§6
Služební zařazení
(1) Voják v průběhu služebního poměru vykonává službu podle potřeb ozbrojených sil na
území státu i v zahraničí v
a) ozbrojených silách České republiky,
b) ministerstvu. ,
(1) Voják v průběhu služebního poměru vykonává službu podle potřeb České
republiky na území České republiky i v zahraničí
a) v ozbrojených silách České republiky,
b) v ministerstvu,
c) ve vojenských školách,
d) ve Vojenské policii, nebo
e) ve Vojenském zpravodajství.
(2) Voják může v průběhu služebního poměru plnit služební úkoly obranného
charakteru podle potřeb ozbrojených sil též v orgánech státní správy nebo v právnických
osobách a organizačních složkách státu, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je
ministerstvo, anebo v mezinárodních a nadnárodních organizacích nebo orgánech.
(3) Voják je služebně zařazován podle splněných kvalifikačních předpokladů, podle
závěrů služebního hodnocení a podle doby výkonu služby v hodnosti, přičemž každému
služebnímu zařazení odpovídá stanovená hodnost.
(3) Voják je služebně zařazen na služební místo podle dosažené kvalifikace, doby
výkonu služby v hodnosti a závěrů služebního hodnocení. Služební místo je vymezeno
začleněním v organizační struktuře uvedené v odstavcích 1 a 2, popisem nejsložitějších
služebních činností a jim odpovídajících hodností a požadovanou kvalifikací.
(4) Služebně zařadit vojáka podle odstavce 3 lze i na základě výsledků výběrového
nebo konkurzního řízení. Služební orgány si pro tyto účely zřizují výběrové komise jako své
poradní orgány.
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(5) Voják, který se připravuje k výkonu služby studiem nebo výcvikem, se při
povolání do služebního poměru služebně zařazuje jako čekatel. Výcvikem se rozumí vojenská
příprava k získání základních vojenských znalostí a dovedností nezbytných k výkonu služby
vojáka.
(6) Vláda stanoví nařízením orgány státní správy, v nichž vojáci plní služební úkoly
obranného charakteru, a počet vojáků v nich; ministr stanoví právnické osoby a organizační
složky státu, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je ministerstvo, v nichž vojáci plní
služební úkoly obranného charakteru, a počet vojáků v nich.
(7) Vláda stanoví nařízením seznam činností vojáků, stanovených pro jednotlivé
hodnostní sbory a hodnosti v závislosti na jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti.
§ 6a
Rozhodná doba ve služebním zařazení
(1) Rozhodná doba ve služebním zařazení (dále jen „rozhodná doba“) je doba, po
kterou může voják setrvat v daném služebním zařazení. Rozhodná doba pro jednotlivá
služební zařazení vychází z typových služebních zařazení a činí nejméně 2 roky a nejvíce
15 let.
(2) Rozhodná doba začíná dnem služebního zařazení vojáka.
(3) Nejméně 4 měsíce před uplynutím rozhodné doby musí služební orgán
rozhodnout, zda
a) bude voják služebně zařazen na služební místo se stanovenou vyšší hodností,
b) se rozhodná doba výkonu služby ve služebním zařazení prodlouží,
c) bude voják služebně zařazen na jiné služební místo se stanovenou stejnou
hodností, jakou voják má, nebo
d) bude voják propuštěn ze služebního poměru.
(4) Typová služební zařazení s rozhodnou dobou stanoví ministerstvo vyhláškou.
§7
Vojenské hodnosti a hodnostní sbory
(1) Podle splněných kvalifikačních předpokladů je voják zařazen do hodnostního
sboru a je jmenován do vojenské hodnosti (dále jen "hodnost").
(2) Stanovují se tyto hodnostní sbory a hodnosti:
a) hodnostní sbor mužstvo - hodnosti vojín, svobodník,
b) hodnostní sbor poddůstojníci - hodnosti desátník, četař, rotný,
c) hodnostní sbor praporčíci - hodnosti rotmistr, nadrotmistr, praporčík, nadpraporčík,
štábní praporčík,
d) hodnostní sbor nižší důstojníci - hodnosti poručík, nadporučík, kapitán,
e) hodnostní sbor vyšší důstojníci - hodnosti major, podplukovník, plukovník,
f) hodnostní sbor generálové - hodnosti brigádní generál, generálmajor, generálporučík,
armádní generál.
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(3) Pro vojáky, kteří se připravují k výkonu služby studiem nebo výcvikem, s
výjimkou doktorského studijního programu, se stanovuje hodnostní sbor čekatelů s těmito
hodnostmi:
a) vojín - po dobu konání výcviku,
b) svobodník, desátník, četař - po dobu studia ve vojenské vyšší odborné škole a
bezprostředně navazujícího výcviku,
c) svobodník, desátník, četař - po dobu studia ve vojenské vysoké škole v bakalářském
studijním programu a bezprostředně navazujícího výcviku,
d) svobodník, desátník, četař, rotný, rotmistr, nadrotmistr - po dobu studia ve vojenské
vysoké škole v magisterském studijním programu.
(4) Do hodností generálů jmenuje vojáky prezident na návrh vlády, do ostatních
hodností jmenují vojáky služební orgány.
(5) Vojáka lze s jeho souhlasem výjimečně jmenovat do nižší hodnosti, než které v
průběhu služebního poměru dosáhl.
(5) Při povolání do služebního poměru nebo v důsledku organizačních změn lze
vojáka s jeho souhlasem jmenovat do nižší hodnosti, než které dosáhl. Při zařazení
vojáka do zálohy mu náleží nejvyšší dosažená hodnost v průběhu vojenské činné služby.
(6) Vojákovi lze propůjčit vyšší hodnost, než kterou skutečně má, na dobu
a) výkonu volené funkce,
b) plnění služebního úkolu, který propůjčení vyšší hodnosti vyžaduje.
(7) Vojákovi, kterému byla vyšší hodnost propůjčena, přísluší práva a povinnosti, jako
kdyby byl do této hodnosti jmenován. Propůjčení hodnosti však nezakládá nárok na úpravu
platu služebního platu podle této hodnosti.
(8) Doba, na kterou byla vyšší hodnost vojákovi propůjčena podle odstavce 4, končí
dnem následujícím po dni, kdy důvod propůjčení vyšší hodnosti pominul.
(9) Hodnosti generálů propůjčuje vojákům na návrh vlády prezident, ostatní hodnosti
propůjčuje ministr.
(10) Ministr stanoví počty vojáků v hodnostních sborech a může stanovit další členění
do sborů podle odbornosti a specializace vojáků.
§ 7a
Jmenování do vyšší hodnosti
Voják může být do vyšší hodnosti stanovené pro služební místo jmenován
nejdříve dnem zařazení na služební místo, pokud pro ni splnil kvalifikační předpoklady,
byl pro ni hodnocen jako způsobilý a v dosažené hodnosti setrval alespoň nejkratší
stanovenou dobu.

§8
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Doba výkonu služby v hodnosti
(1) Nejkratší doba výkonu služby činí v hodnosti
a) svobodník, desátník a četař 1 rok 2 roky,
b) rotný, rotmistr, nadrotmistr a poručík 2 roky,
c) praporčík, nadporučík, kapitán, major a podplukovník 3 roky,
d) nadpraporčík 4 roky.
(2) V hodnostním sboru čekatelů činí nejkratší doba výkonu služby v hodnosti
svobodník, desátník, četař, rotný, rotmistr a nadrotmistr 1 rok. Do doby výkonu služby v
hodnosti podle odstavce 1 se doba výkonu služby v hodnostním sboru čekatelů nezapočítává.
(3) Do doby výkonu služby v hodnosti se započítává doba trvání služebního poměru
vojáka kromě doby dispozice podle § 10 odst. 4 a doby rodičovské dovolené, s výjimkou
rodičovské dovolené, po kterou se vojákovi poskytuje peněžitá pomoc v mateřství podle
zvláštního právního předpisu1d).
(4) Do doby výkonu služby v hodnosti, do které byl voják jmenován, se započte i doba
výkonu služby v propůjčené hodnosti podle § 7.
(5) Doby výkonu služby v hodnostech před jmenováním vojáka do nižší hodnosti, než
které v průběhu služebního poměru dosáhl, zůstávají vojákovi započteny.
§9
Dočasné zproštění výkonu služby
Při důvodném podezření ze závažného porušení služebních povinností nebo ze
spáchání trestného činu, ohrožoval-li by další výkon služby vojáka důležitý zájem služby
nebo objasňování jeho činu, může být voják dočasně zproštěn výkonu služby ve svém
služebním zařazení na dobu nejvýše 3 měsíců. Tuto dobu může ministr výjimečně prodloužit,
nejdéle však o 3 měsíce. Je-li proti vojákovi vedeno trestní řízení, lze jej zprostit výkonu
služby v jeho služebním zařazení do pravomocného skončení trestního řízení.
§ 10
Dispozice
(1) Voják, který nemůže vykonávat službu ve svém služebním zařazení nebo nemůže
být služebně zařazen, se určí do dispozice.
(2) Do dispozice se určí voják na dobu
a) nejvýše 3 měsíců a se souhlasem ministra nejvýše 6 měsíců, není-li možné rozhodnout
o jeho služebním zařazení,
b) dočasného zproštění výkonu služby,
c) kdy vojákyně nemůže z důvodu těhotenství vykonávat službu ve svém služebním
zařazení,
d) mateřské dovolené obdobně jako u žen v pracovním poměru,2)
e) rodičovské dovolené,3)
f) dovolené bez nároku na peněžní náležitosti po dobu, po kterou se mu poskytuje peněžitá
pomoc podle zvláštních předpisů,4)
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f) rodičovské dovolené po dobu, po kterou se mu poskytuje peněžitá pomoc
v mateřství podle zákona o nemocenském pojištění4),
g) dovolené bez nároku na peněžní náležitosti delší než 30 dnů,
h) po kterou je nezvěstný, nejdříve však po třicátém dni,
i) vazby.,
j) zajetí.
(3) Do dispozice může být určen voják na dobu nejvýše 3 měsíců před uplynutím
stanovené doby trvání služebního poměru nebo před propuštěním ze služebního poměru.
(4) Do doby trvání služebního poměru se nezapočítává doba dispozice, do které byl
voják určen podle odstavce 2 písm. g) a h) a podle odstavce 2 písm. i), byl-li pravomocně
odsouzen za trestný čin.
(5) Po dobu dispozice podle odstavce 2 písm. a) až c) a podle odstavce 3 plní voják
služební úkoly podle rozkazů nadřízeného.
(6) Voják, který byl určen do dispozice na dobu delší než 1 rok 6 měsíců z důvodů
uvedených v odstavci 2 písm. e) až i), je po ukončení dispozice služebně zařazen podle § 6;
v ostatních případech se vrací voják zpět do svého původního služebního zařazení.
§ 10a
Zvláštní dispozice
Do zvláštní dispozice se určí voják, který je příslušníkem Vojenského zpravodajství,
jestliže to vyžaduje důležitý zájem služby. Voják určený do zvláštní dispozice má obdobné
postavení jako příslušník zpravodajské služby bezpečnostního sboru, zařazený do zálohy
zvláštní podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů4a). Na vojáka,
který je určen do zvláštní dispozice, se ustanovení tohoto zákona použijí přiměřeně.
Přerušení služebního poměru
§ 11
(1) Vojákovi se přerušuje služební poměr po dobu výkonu
a) funkce podle zvláštního předpisu,5)
b) funkce v zastupitelstvu územní samosprávy, za jejíž výkon náleží podle zvláštního
právního předpisu odměna,
c) trestu odnětí svobody.
(2) Služební poměr se přerušuje podle odstavce 1 písm. a) a b) dnem zvolení a podle
odstavce 1 písm. c) dnem nástupu výkonu trestu odnětí svobody.
(3) Vojákovi lze přerušit služební poměr z důvodu přerušení studia nebo pro výkon
funkce v zahraničí v mezinárodních a nadnárodních organizacích nebo orgánech.
(4) Služební poměr se může přerušit na dobu nejdéle 6 let z celkové doby trvání
služebního poměru; doba přerušení služebního poměru může být prodloužena o dobu trvání
volební kampaně. Důvody přerušení služebního poměru je voják povinen bez zbytečného
odkladu sdělit služebnímu orgánu písemně.
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§ 12
(1) Doba přerušení služebního poměru se vojákovi nezapočítává do doby trvání
služebního poměru.
(2) Voják po skončení přerušení služebního poměru pokračuje ve služebním poměru
dnem, kdy důvody přerušení služebního poměru pominuly. Tímto dnem se voják služebně
zařazuje podle § 6. Není-li možné rozhodnout o jeho služebním zařazení, určí se do dispozice
podle § 10 odst. 2 písm. a). Zánik důvodů přerušení služebního poměru je voják povinen bez
zbytečného odkladu sdělit služebnímu orgánu písemně.
§ 13
Dočasné pověření výkonem služby v jiném služebním zařazení
(1) Voják může být dočasně pověřen výkonem služby v jiném služebním zařazení
stejné nebo vyšší úrovně, nejdéle na dobu 1 roku.
(2) Při dočasném pověření výkonem služby v jiném služebním zařazení nevzniká
nárok na jmenování do hodnosti stanovené pro toto služební zařazení.
§ 13
(1) Voják může být pověřen výkonem služby v jiném služebním zařazení stejné
nebo vyšší úrovně nejdéle na dobu 1 roku. Po tuto dobu voják nevykonává úkoly
a povinnosti vyplývající z jeho dosavadního služebního zařazení.
(2) Při pověření výkonem služby v jiném služebním zařazení nevzniká vojákovi
nárok na jmenování do hodnosti stanovené pro toto služební zařazení.“.
§ 13a
Zastupování v jiném služebním zařazení
(1) Voják je povinen na základě rozkazu služebního orgánu zastupovat
nadřízeného nebo vojáka ve služebním zařazení se stejnou nebo vyšší stanovenou
hodností. Po tuto dobu voják současně vykonává úkoly a povinnosti vyplývající i z jeho
služebního zařazení.
(2) Doba zastupování nesmí překročit 6 měsíců v kalendářním roce; souhlasí-li
voják, může doba zastupování trvat déle, nejvýše však 12 měsíců.
(3) Při zastupování v jiném služebním zařazení nevzniká vojákovi nárok na
jmenování do hodnosti stanovené pro toto služební zařazení.
§ 14
Služební cesta
(1) Vojáka lze vyslat na služební cestu na dobu nezbytně nutnou. Voják na služební
cestě plní služební úkoly podle rozkazu nadřízeného, který ho na služební cestu vyslal.
(2) Podmínky pro vykonání služební cesty vojákovi předem stanoví nadřízený, který
ho na služební cestu vysílá.
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§ 14a
Studijní pobyt
(1) Vojáka lze vyslat na studijní pobyt. Studijním pobytem je školení, kurz nebo
odborná stáž.
(2) Po dobu studijního pobytu je voják podřízen při plnění služebních úkolů
nadřízenému, který řídí studijní pobyt.
(3) Při studijním pobytu náležejí vojákovi náhrady jako při služební cestě.
§ 15
Odvelení
(1) Vojáka lze podle potřeb ozbrojených sil odvelet na dobu nejdéle 6 měsíců v
kalendářním roce; na dobu delší může být odvelen jen se svým souhlasem nebo rozhodnutím
ministra.
(2) Odvelením vojáka se rozumí jeho pověření služebními úkoly, a to i
nesouvisejícími s jeho služebním zařazením, které plní po stanovenou dobu mimo místo
pravidelného výkonu služby nebo i v něm. Nadřízený odveleného vojáka může stanovit, že
odvelenému vojákovi může služební úkoly ukládat i jiný nadřízený.
§ 16
Přeložení
(1) Voják může být přeložen k výkonu služby do jiného místa výkonu služby nebo do
podřízenosti jiného služebního orgánu ve stejném místě výkonu služby. Jiným místem výkonu
služby se rozumí obec,5a) ve které má voják stanoveno nové místo výkonu služby (dále jen
"místo přeložení").
(2) Voják může být na vlastní žádost přeložen do jiného místa výkonu služby nebo do
podřízenosti jiného služebního orgánu ve stejném místě výkonu služby, je-li to v souladu s
potřebami ozbrojených sil.
§ 17
Služební hodnocení
(1) Služební hodnocení je podkladem pro rozhodování o služebním ve věcech
služebního poměru vojáka.
(2) Služební hodnocení spočívá zejména v posouzení plnění služebních úkolů,
povinností vojáka, jeho odborné a psychické způsobilosti ke služebnímu zařazení, zdravotní
způsobilosti a fyzické zdatnosti pro další výkon služby. Služební hodnocení musí být písemné
a hodnocený voják s ním musí být seznámen.
(3) Proti závěrům služebního hodnocení nebo jeho jednotlivým částem může
voják podat písemné námitky do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se se služebním
hodnocením seznámil. Námitky musí voják odůvodnit a navrhnout způsob úpravy
služebního hodnocení, jinak se k námitkám nepřihlíží. Služební orgán námitkám vyhoví
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a služební hodnocení změní nebo námitky zamítne a služební hodnocení potvrdí do 10
dnů ode dne, kdy námitky obdržel. Proti upravenému služebnímu hodnocení již nelze
podat další námitky.
(34) Ministerstvo stanoví vyhláškou postup při služebním hodnocení a jeho hlediska.
HLAVA III
ZÁNIK SLUŽEBNÍHO POMĚRU
§ 18
Zánik služebního poměru
Služební poměr vojáka zaniká
a) uplynutím stanovené doby,
b) propuštěním,
c) odnětím hodnosti,
d) na základě rozhodnutí soudu o ztrátě vojenské hodnosti,6)
e) úmrtím vojáka,
f) prohlášením vojáka za mrtvého,
g) pozbytím státního občanství České republiky,
h) ztrátou zdravotní způsobilosti na základě rozhodnutí přezkumné komise,6a)
i) omezením svéprávnosti,
j) zrušením ve zkušební době.
§ 19
Propuštění ze služebního poměru
(1) Voják musí být propuštěn ze služebního poměru, pokud
a) dosáhl důchodového věku stanoveného pro muže podle zvláštního právního předpisu,7)
b) splnil podmínky nároku na starobní důchod podle zvláštního právního předpisu,7a)
přičemž dosáhl důchodového věku stanoveného pro muže podle zvláštního právního
předpisu,7)
c) přestal být ze zdravotních důvodů způsobilý vykonávat službu v dosavadním služebním
zařazení, s výjimkou zdravotních důvodů souvisejících s těhotenstvím, nebo podle zvláštního
právního předpisu9) není způsobilý pro další výkon služby v dosavadním služebním zařazení a
není pro něho jiné služební zařazení,
d) se přestal připravovat k výkonu služby studiem a není pro něho jiné služební zařazení,
e) není pro něho v důsledku organizačních změn jiné služební zařazení,
f) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí
svobody,
g) byl pravomocně odsouzen pro trestný čin a jeho setrvání ve služebním poměru by
ohrozilo vážnost ozbrojených sil,
h) podle závěrů služebního hodnocení dvou služebních hodnocení není způsobilý pro
další výkon služby,
i) se stal členem politické strany, politického hnutí nebo odborové organizace,
j) vykonává výdělečnou činnost bez souhlasu služebního orgánu nebo činnost
odpovědného zástupce podle zvláštních právních předpisů,9a) je členem statutárních nebo
kontrolních orgánů právnických osob, které provozují podnikatelskou činnost, s výjimkou
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členství ve statutárních nebo kontrolních orgánech nestavebních bytových družstev zřízených
ke správě bytového fondu, a právnických osob a organizačních složek státu, jejichž
zřizovatelem nebo zakladatelem je ministerstvo nebo jiný správní úřad,
k) podal žádost o propuštění ze služebního poměru,
l) pominuly důvody přerušení služebního poměru podle § 11 a voják ve služebním
poměru nepokračuje podle § 12 odst. 2,
m) podporuje, propaguje nebo sympatizuje s hnutím, které prokazatelně směřuje
k potlačování práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, náboženskou anebo rasovou
zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob. ,
n) uplynula rozhodná doba ve služebním zařazení,
o) podle zvláštního právního předpisu není způsobilý pro další výkon služby
v dosavadním služebním zařazení, přičemž tuto nezpůsobilost zavinil svým jednáním.
(2) V případě snížení věkové hranice pro vznik nároku na starobní důchod podle
zvláštního právního předpisu9b) může prezident nebo ministr na základě žádosti vojáka
rozhodnout v souladu s potřebami ozbrojených sil o setrvání vojáka ve služebním poměru i po
dosažení této věkové hranice, nejpozději do dosažení důchodového věku podle zvláštního
právního předpisu7). Při rozhodování se rovněž přihlíží k odbornosti vojáka, dosavadnímu
průběhu jeho služebního poměru, jeho morálním vlastnostem, zdravotnímu stavu a k jeho
účasti v zahraničních operacích.
(3) Služební poměr zaniká uplynutím 3 2 kalendářních měsíců následujících po dni
doručení rozhodnutí o propuštění ze služebního poměru vydaného služebním orgánem, není-li
dohodou stanovena doba kratší; to neplatí při propuštění ze služebního poměru podle odstavce
1 písm. a) a b), kdy služební poměr zaniká posledním dnem kalendářního měsíce, v němž
voják splnil podmínky nároku na starobní důchod, není-li dohodou stanovena doba kratší, a
podle odstavce 1 písm. k), kdy služební poměr zaniká uplynutím 6 9 kalendářních měsíců
následujících po dni doručení žádosti o propuštění, není-li dohodou stanovena doba kratší.
Služební poměr podle odstavce 1 písm. l) zaniká uplynutím 15 dnů následujících po dni, kdy
voják měl pokračovat ve služebním poměru, pokud mu v tom nezabránily závažné důvody. Z
důvodu uvedeného v odstavci 1 písm. g) musí být voják propuštěn ze služebního poměru do 6
měsíců ode dne, kdy se služební orgán o pravomocném rozsudku dozvěděl, nejpozději však
do 1 roku od nabytí právní moci rozsudku.
§ 20
Zákaz propuštění ze služebního poměru
(1) O propuštění vojáka ze služebního poměru nesmí být rozhodnuto Rozhodnutí
o propuštění vojáka ze služebního poměru nesmí být vydáno
a) při dočasné neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz, s výjimkou případů, které
jsou podle zvláštního právního předpisu10) důvodem zániku nároku na nemocenské,
b) v době těhotenství vojákyně, do devátého měsíce po porodu, a v době, kdy vojákyně
kojí,
c) pečuje-li o dítě mladší 3 let,
c) v době, kdy voják čerpá rodičovskou dovolenou,
d) od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od povolení lázeňského léčení
poskytovaného v době neschopnosti ke službě až do jejího skončení; při onemocnění
tuberkulózou nebo nemocí z povolání se tato doba prodlužuje o 6 měsíců po propuštění z
ústavního ošetřování.
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(2) Zákaz propuštění se nevztahuje na propuštění z důvodů uvedených v § 19 odst. 1
písm. a), b), c), f) a i) až l) až o).
§ 21
Odnětí hodnosti
(1) Hodnost se odejme vojákovi za úmyslné zvlášť závažné porušení služebních
povinností. Vojákovi, kterému byla hodnost odňata, přísluší hodnost vojín.
(2) Generálům odnímá hodnost prezident na návrh vlády; ostatním vojákům odnímá
hodnost ministr.
(3) Dnem odnětí hodnosti zaniká vojákovi služební poměr.
§ 21a
Zrušení služebního poměru ve zkušební době
Služební orgán nebo voják může zrušit služební poměr ve zkušební době i bez uvedení
důvodu. Služební poměr zaniká posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém bylo
doručeno vojákovi rozhodnutí služebního orgánu o zrušení služebního poměru ve zkušební
době nebo ve kterém bylo služebnímu orgánu doručeno písemné oznámení vojáka o zrušení
služebního poměru ve zkušební době. Rozhodnutí nebo písemné oznámení o zrušení
služebního poměru ve zkušební době musí být doručeno druhé straně nejpozději 5 dnů přede
dnem, kdy má služební poměr zaniknout.
§ 22
Nároky po zrušení rozhodnutí
o propuštění ze služebního poměru
(1) Dojde-li ke zrušení rozhodnutí o propuštění ze služebního poměru, služební poměr
trvá se všemi právy a povinnostmi.
(2) Přesahuje-li celková délka doby, za kterou by měly být vojákovi poskytnuty
peněžní náležitosti, 3 roky, přiznají se peněžní náležitosti v rozsahu a výši, v jaké by náležely
při trvání služebního poměru, nejdéle za 3 roky, které předcházejí dni zrušení rozhodnutí
o propuštění ze služebního poměru.
§ 22
Následky zrušení rozhodnutí
o propuštění ze služebního poměru
(1) Dojde-li ke zrušení rozhodnutí o propuštění ze služebního poměru, služební
poměr trvá se všemi právy a povinnostmi včetně nároku na peněžní náležitosti
v dosavadní výši.
(2) Voják má nárok na peněžní náležitosti v rozsahu a výši v jaké mu náležely
v průběhu 3 let předcházejících dni zrušení rozhodnutí o propuštění ze služebního
poměru. Pokud doba, po kterou mu nebyly poskytovány, přesahovala 3 roky, bude mu
výplata peněžních náležitostí přiznána jen za 3 roky.
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(3) Služební plat se stanoví pro účely odstavce 1 ve výši zachovaného služebního
platu podle § 68i.
(4) Oznámí-li voják služebnímu orgánu, že netrvá na pokračování služebního
poměru podle odstavce 1, služební poměr zanikne dnem doručení oznámení vojáka.
Tento zánik služebního poměru se považuje za zánik služebního poměru podle § 18
písm. a)
§ 23
Písemné hodnocení při zániku služebního poměru
Při zániku služebního poměru je služební orgán povinen vydat na žádost vojáka
nejpozději dnem zániku služebního poměru potvrzení o službě a písemné hodnocení, ve
kterém musí být vyhodnocen celý průběh služebního poměru.
HLAVA IV
VÝKON A DOBA SLUŽBY
§ 24
Výkon služby
(1) Výkonem služby se rozumí plnění služebních povinností podle služebního zařazení
a podle rozkazů nadřízeného.
(2) Za výkon služby lze též uznat činnost konanou z vlastní iniciativy ve prospěch
ozbrojených sil, nepotřebuje-li k ní voják zvláštní oprávnění nebo nekoná-li ji proti
výslovnému zákazu nadřízeného.
§ 25
Základní týdenní doba služby a kratší týdenní doba služby
(1) Základní týdenní doba služby činí 42,5 hodiny 40 hodin.
(2) Nadřízený může stanovit vojákovi kratší týdenní dobu služby nebo dobu služby
jinak vhodně upravit, požádá-li o to voják ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů a
nebrání-li tomu důležitý zájem služby. Vojákovi s kratší týdenní dobou služby přísluší
měsíční plat služební plat odpovídající této kratší týdenní době služby.
(3) Nadřízený stanoví vojákovi na základě rozhodnutí přezkumné komise kratší
týdenní dobu služby v rozsahu nejméně 30 hodin týdně a nejdéle po dobu 6 měsíců ode dne
skončení neschopnosti ke službě pro služební úraz nebo nemoc z povolání.
§ 26
Rozvržení základní týdenní doby služby
(1) O rozvržení základní týdenní doby služby rozhoduje služební orgán. Stanoví
začátek a konec doby služby v jednotlivých dnech; doba nepřetržité služby může činit nejvýše
30 hodin. Dobu služby v jednotlivých dnech může nadřízený rozvrhnout na 2 části.

15

(2) Základní týdenní doba služby se rozvrhuje zpravidla rovnoměrně na 5 dnů služby
tak, aby dny nepřetržitého odpočinku v týdnu připadaly pokud možno na sobotu a neděli.
Vyžaduje-li to povaha služby, může se služba rozvrhnout nerovnoměrně; průměrná týdenní
doba služby nesmí přitom v určitém období, zpravidla čtyřtýdenním, přesahovat hranici
stanovenou pro délku základní týdenní doby služby.
§ 26
Rozvržení základní týdenní doby služby
(1) O rozvržení základní týdenní doby služby rozhoduje služební orgán. Stanoví
začátek a konec doby služby v jednotlivých dnech; doba nepřetržité služby může činit
nejvýše 30 hodin. Za dvousměnný nebo třísměnný se považuje režim výkonu služby, v
němž se vojáci vzájemně střídají ve dvou nebo ve třech službách v rámci 24 hodin po
sobě jdoucích. Za nepřetržitý se považuje režim výkonu služby, v němž se vojáci
vzájemně střídají ve službách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích k zajištění
nepřetržitého plnění služebních povinností 24 hodin denně po 7 dnů v týdnu. Dobu
služby v jednotlivých dnech může nadřízený rozvrhnout na 2 části.
(2) Základní týdenní doba služby se rozvrhuje zpravidla rovnoměrně na 5 dnů
služby tak, aby dny nepřetržitého odpočinku v týdnu připadaly pokud možno na sobotu
a neděli. Vyžaduje-li to povaha služby, může se doba služby rozvrhnout nerovnoměrně;
průměrná týdenní doba služby nesmí zpravidla v čtyřtýdenním období, nejvýše však v
období 26 týdnů po sobě jdoucích, přesahovat základní týdenní dobu služby.“.
§ 27
Přestávky ve službě
(1) Voják má nejdéle po 5 hodinách nepřetržitého výkonu služby nárok na přestávku v
trvání nejméně 30 minut na jídlo a odpočinek. Jde-li o službu, jejíž výkon nemůže být
přerušen, musí být vojákovi zajištěna přiměřená doba na jídlo a odpočinek.
(2) Do základní týdenní doby služby se započítává přestávka na jídlo a odpočinek
a) v rozsahu 30 minut denně při rovnoměrném rozvržení týdenní doby služby,
b) v celkovém rozsahu 45 minut při nepřetržitém výkonu služby, která trvá nejméně 12 hodin,
c) v celkovém rozsahu 90 minut při nepřetržitém výkonu služby po dobu nejméně 24 hodin.
(2) Přestávky na jídlo a odpočinek se neposkytují na začátku a na konci denního
výkonu služby. Do základní týdenní doby služby se započítává přiměřená doba na jídlo
a odpočinek, která byla poskytnuta místo přestávky ve službě.
(3) Poskytnuté přestávky na jídlo a odpočinek se nezapočítávají do základní
týdenní doby služby.
§ 28
Nepřetržitý odpočinek mezi službami a nepřetržitý odpočinek v týdnu
Základní týdenní doba služby se rozvrhuje tak, aby voják měl mezi koncem jedné
služby a počátkem následující služby nepřetržitý odpočinek v trvání nejméně 12 hodin a ve
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zvláštních nebo režimových službách v trvání alespoň 6 hodin; jednou v týdnu musí
nepřetržitý odpočinek činit nejméně 36 hodin.
§ 28
Nepřetržitý odpočinek mezi službami a nepřetržitý odpočinek v týdnu
(1) Voják má mezi koncem jedné služby a počátkem následující služby nárok na
nepřetržitý odpočinek v trvání nejméně 11 hodin. V důležitém zájmu služby lze
nepřetržitý odpočinek výjimečně zkrátit až na 6 hodin. Za důležitý zájem služby se pro
účely této hlavy považuje zabezpečení plnění nenadálých nebo mimořádných úkolů
ozbrojených sil a výkon služby v nepřetržitém režimu výkonu služby při ostraze
vojenských objektů, dozorčí službě a zabezpečení leteckého provozu.
(2) Jednou v týdnu musí nepřetržitý odpočinek činit nejméně 36 hodin. Vyžadujeli to důležitý zájem služby, lze nepřetržitý odpočinek v týdnu zkrátit až na 12 hodin.
(3) V případě zkrácení doby nepřetržitého odpočinku mezi službami nebo
v týdnu, nebo neposkytnutí odpočinku ve 24 hodinách po sobě jdoucích, protože
nepřetržitá služba trvala více jak 24 hodin, se následující nepřetržitý odpočinek
o zkrácenou část prodlužuje.
(4) Nelze-li pro důležitý zájem služby následující nepřetržitou dobu odpočinku
mezi službami nebo v týdnu prodloužit, musí být vojákovi zkrácená část doby
odpočinku poskytnuta nejpozději do 6 týdnů po jejím zkrácení.“.
§ 29
Služba konaná nad základní týdenní dobu služby
(1) Vyžaduje-li to důležitý zájem služby, je voják povinen konat službu nad základní
týdenní dobu služby. Služba nad základní týdenní dobu služby se může konat jen na rozkaz
nadřízeného nebo s jeho souhlasem.
(2) Službu nad základní týdenní dobu služby nesmí konat voják, kterému byla
stanovena kratší týdenní doba služby.
(3) Službou v noci se rozumí služba v době od 22 hodin do 6 hodin.
(3) Služba konaná nad základní týdenní dobu služby nesmí po dobu nejvíce 26
po sobě jdoucích týdnů v průměru činit více než 8 hodin týdně. Za službu konanou nad
základní týdenní dobu služby nad 300 hodin v kalendářním roce náleží vojákovi
náhradní volno.
(4) Náhradní volno je služební orgán povinen poskytnout neprodleně, nejpozději
do 6 měsíců po vykonání služby konané nad základní týdenní dobu služby, nebrání-li
tomu důležitý zájem služby. Pokud nebylo náhradní volno ve stanovené době
poskytnuto, má voják v následujících 3 měsících nárok čerpat náhradní volno podle
svého uvážení. Oznámení s určeným dnem nástupu náhradního volna je voják povinen
podat minimálně 7 dní předem, nedohodne-li se se služebním orgánem na jiném dnu
určení dne nástupu.
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(5) Vyžaduje-li to důležitý zájem služby, může nadřízený změnit vojákem určený
termín nástupu čerpání náhradního volna nebo jej z náhradního volna odvolat. Voják
má v tomto případě nárok na náhradu prokázaných nákladů, které mu tím vznikly.
V případě odvolání vojáka z čerpání náhradního volna je nadřízený povinen poskytnout
náhradní volno v náhradním termínu dohodnutém s vojákem.
§ 30
Služební pohotovost
(1) Vyžaduje-li to důležitý zájem služby, může nadřízený nařídit vojákovi služební
pohotovost.
(2) Služební pohotovostí se rozumí přítomnost vojáka ve vojenských objektech nebo
na jiných místech, která určí nadřízený, a to mimo dobu služby.
(3) Služební pohotovost nelze nařídit vojákovi, který má stanovenou kratší týdenní
dobu služby.
(2) Služební pohotovostí se rozumí přítomnost vojáka ve vojenských objektech
nebo na jiných místech, která určí nadřízený, a to mimo dobu služby, a připravenost
zahájit plnění služebních úkolů na určeném místě a v určeném čase. Voják je povinen se
po dobu služební pohotovosti zdržet jednání, které by mu znemožnilo přijetí pokynu a
případný výkon služby.
(3) Služební pohotovost v jiném místě než ve vojenských objektech se do základní
týdenní doby služby nezapočítává. Služební pohotovost ve vojenských objektech se do
základní týdenní doby služby nezapočítává pouze po dobu ústřední koordinace
záchranných a likvidačních prací, po dobu trvání krizového stavu nebo lze-li důvodně
očekávat, že v nejbližší době bude použita Armáda České republiky k plnění úkolů
Policie České republiky anebo, že bude vyhlášen stav ohrožení státu.
§ 31
Intenzivní vojenský výcvik
(1) Intenzivním vojenským výcvikem se rozumí nepřetržitý sled výcvikových činností,
které probíhají po dobu delší než 30 hodin a kratší než 48 hodin.
(2) Doba výkonu služby při intenzivním vojenském výcviku se zahrnuje do základní
týdenní doby služby. Po dobu intenzivního vojenského výcviku se ustanovení o rozvržení
základní týdenní doby služby, o nepřetržitém odpočinku mezi službami, nepřetržitém
odpočinku v týdnu a o přestávkách ve službě nepoužijí.
§ 31a
Nepřetržitý vojenský výcvik
(1) Nepřetržitým vojenským výcvikem se rozumí nepřetržitý sled výcvikových
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činností, které probíhají nejméně 48 hodin.
(1) Nepřetržitým vojenským výcvikem se rozumí nepřetržitý sled výcvikových
činností, které mají prohloubit nebo prověřit úroveň výcviku, psychickou a fyzickou
odolnost vojáků co nejvěrnějším přiblížením k podmínkám skutečného plnění úkolů
ozbrojených sil a probíhají nejméně 48 hodin.
(2) Po dobu nepřetržitého vojenského výcviku se ustanovení o základní týdenní době
služby, o službě konané nad základní týdenní dobu služby, o nepřetržitém odpočinku mezi
službami a nepřetržitém odpočinku v týdnu a o přestávkách ve službě nepoužijí. Do základní
týdenní doby služby se započítává pouze doba, po kterou nepřetržitý vojenský výcvik
zasahuje do jinak obvyklé doby služby vojáka.
§ 31b
Nepřetržité vojenské nasazení na území České republiky
(1) Nepřetržitým vojenským nasazením na území České republiky je doba výkonu
služby při plnění úkolů ozbrojených sil podle zvláštního právního předpisu10a).
(2) Nepřesahuje-li doba nepřetržitého vojenského nasazení na území České republiky
48 hodin, započítává se do celkové základní týdenní doby služby. Přesahuje-li doba
nepřetržitého vojenského nasazení na území České republiky 48 hodin, ustanovení o základní
týdenní době služby, o službě konané nad základní týdenní dobu služby, o nepřetržitém
odpočinku mezi službami a nepřetržitém odpočinku v týdnu a o přestávkách ve službě se
nepoužijí.
(2) Do základní týdenní doby služby se započítává pouze doba 8 hodin za každý
obvyklý den výkonu služby, ve kterém nepřetržité vojenské nasazení na území České
republiky trvalo alespoň 8 hodin. Ustanovení o základní týdenní době služby, o službě
konané nad základní týdenní dobu služby, o nepřetržitém odpočinku mezi službami
a nepřetržitém odpočinku v týdnu a o přestávkách ve službě se nepoužijí.
§ 31c
Společná ustanovení k intenzivnímu vojenskému výcviku, nepřetržitému vojenskému
výcviku a nepřetržitému vojenskému nasazení na území České republiky
(1) Dobu zahájení a ukončení intenzivního vojenského výcviku, nepřetržitého
vojenského výcviku a nepřetržitého vojenského nasazení na území České republiky stanoví
služební orgán.
(2) Nadřízený je povinen v době uvedené v odstavci 1 určit vojákovi přiměřenou dobu
na jídlo a oddech a místo odpočinku.
(3) Za každých ukončených 48 hodin nepřetržitého vojenského výcviku nebo
nepřetržitého vojenského nasazení na území České republiky má voják nárok na 8,5 hodiny
volna v době, ve které by měl jinak konat službu.
(3) Pokud nepřetržité vojenské nasazení na území České republiky trvá méně než

19

48 hodin, má voják nárok na volno v době, ve které by měl jinak konat službu, v délce
odpovídající době výkonu služby, která nebyla započítána do základní týdenní doby
služby. Přesáhne-li nepřetržité vojenské nasazení na území České republiky 48 hodin má
voják nárok za každých ukončených 48 hodin výkonu služby na 8 hodin volna v době, ve
které by měl jinak konat službu. Za stejných podmínek má voják nárok na volno i za
nepřetržitý vojenský výcvik, s výjimkou případu, kdy navazuje na nepřetržitý vojenský
výcvik výkon služby vojáka v zahraniční operaci podle § 40a.
(4) Za dobu volna podle odstavce 3 se plat služební plat nekrátí. Volno je služební
orgán povinen udělit neprodleně, nejpozději do 3 měsíců od ukončení nepřetržitého
vojenského výcviku nebo nepřetržitého vojenského nasazení na území České republiky. Za
dobu výkonu služby při nepřetržitém vojenském výcviku a nepřetržitém vojenském nasazení
na území České republiky trvajícím 48 hodin a déle nenáleží vojákovi příplatek za noční
práci, příplatek za práci v sobotu a v neděli, plat a náhradní volno za práci přesčas, příplatek
za dělenou směnu, plat nebo náhradní volno za práci ve svátek a odměna za pracovní
pohotovost podle zvláštního právního předpisu10b).

(5) Pokud nebylo volno ve lhůtě stanovené v odstavci 4 poskytnuto, má voják
v následujícím měsíci nárok čerpat volno podle svého uvážení. Oznámení s určeným
dnem nástupu volna je voják povinen podat minimálně 7 dní předem, nedohodne-li se se
služebním orgánem na jiném dnu určení dne nástupu.
(6) Vyžaduje-li to důležitý zájem služby, může nadřízený změnit vojákem určený
termín nástupu čerpání volna nebo ho z čerpání volna odvolat. Voják má v tomto
případě nárok na náhradu prokázaných nákladů, které mu tím vznikly. V případě
odvolání vojáka z čerpání volna je nadřízený povinen poskytnout volno v náhradním
termínu dohodnutém s vojákem.
(7) Nebylo-li volno ve lhůtě stanovené v odstavci 5 poskytnuto pro opětovnou
službu v nepřetržitém vojenském nasazení na území České republiky a nedohodl-li se
voják s nadřízeným na jeho poskytnutí jinak, náleží vojákovi namísto volna služební
plat.
(8) Po ukončení intenzivního vojenského výcviku, nepřetržitého vojenského
výcviku a nepřetržitého vojenského nasazení na území České republiky nelze zkrátit
nepřetržitý odpočinek před nástupem do následující služby.
(9) Pokud nebyl podle odstavce 2 v průběhu 168 hodin nepřetržitého vojenského
výcviku nebo nepřetržitého vojenského nasazení na území České republiky poskytnut
nepřetržitý odpočinek alespoň 12 hodin, poskytne se za každých 168 hodin trvání
nepřetržitého vojenského výcviku nebo nepřetržitého vojenského nasazení na území
České republiky, společně s některým následujícím nepřetržitým odpočinkem v týdnu,
a to nejpozději v období 6 týdnů od ukončení nepřetržitého vojenského výcviku nebo
nepřetržitého vojenského nasazení na území České republiky.
HLAVA V
DOVOLENÁ A SLUŽEBNÍ VOLNO
§ 32
Délka řádné dovolené

20

(1) Voják má nárok na řádnou dovolenou v kalendářním roce v délce 37 kalendářních
dnů, včetně 10 dnů, které jsou jinak dny jeho nepřetržitého odpočinku v týdnu. Připadne-li v
době dovolené svátek11) na den, který je jinak obvyklým dnem služby, nezapočítává se do
řádné dovolené.
(2) Netrval-li služební poměr po celý kalendářní rok, má voják nárok na poměrnou
část řádné dovolené. Poměrná část řádné dovolené se určí tak, že za každý kalendářní měsíc
trvání služebního poměru má voják nárok na jednu dvanáctinu dovolené. Vznikne-li služební
poměr nejpozději 15. den v měsíci, má voják nárok na poměrnou část dovolené i za tento
kalendářní měsíc; za kalendářní měsíc, v němž služební poměr zanikl, má voják nárok na
poměrnou část dovolené, jen jestliže v tomto měsíci trval služební poměr déle než 15
kalendářních dnů.
§ 33
Čerpání řádné dovolené
(1) Nástup řádné dovolené určuje nadřízený, a to s přihlédnutím k důležitým zájmům
služby a k oprávněnému požadavku vojáka. Den nástupu řádné dovolené se musí vojákovi
určit nejméně 15 kalendářních dnů předem; tato lhůta se může zkrátit, jestliže s tím voják
souhlasí. Nástup řádné dovolené se může na žádost vojáka změnit.
(2) Nástup řádné dovolené určí nadřízený tak, aby ji voják mohl vyčerpat do konce
kalendářního roku. Jestliže voják ze služebních důvodů nebo pro důležité osobní překážky ve
službě nemohl řádnou dovolenou v kalendářním roce vyčerpat, je nadřízený povinen
poskytnout ji tak, aby ji vyčerpal nejpozději do konce následujícího kalendářního roku.
Nadřízený je však povinen určit vojákovi čerpání řádné dovolené alespoň 14 dnů
v kalendářním roce vcelku. Nebyla-li řádná dovolená nebo její poměrná část vyčerpána
do zániku služebního poměru, náleží vojákovi za tuto dobu služební plat.
(3) Nadřízený nemůže určit čerpání dovolené na dobu, kdy je voják uznán
neschopným ke službě pro nemoc nebo úraz, ani na dobu, po kterou je vojákyně na mateřské
nebo rodičovské dovolené nebo voják na rodičovské dovolené. Na dobu trvání ostatních
důležitých osobních překážek ve službě může nadřízený určit vojákovi čerpání dovolené jen
na jeho žádost.
(4) Vyžaduje-li to důležitý zájem služby, může nadřízený změnit vojákovi původní
určený nástup dovolené nebo ho z dovolené odvolat; voják má nárok na náhradu nákladů,
které mu tím vznikly.
(5) Voják, jehož doba služby je rozvržena nerovnoměrně, čerpá dovolenou po tolik
obvyklých dnů služby, kolik jich na dobu jeho dovolené připadá v celoročním průměru.
(6) Požádá-li vojákyně o poskytnutí řádné dovolené tak, aby řádná dovolená
navazovala bezprostředně na konec mateřské dovolené,2) a voják o poskytnutí řádné dovolené
tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je
žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou,2) je služební orgán povinen jejich žádosti
vyhovět.
§ 34
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Přerušení řádné dovolené
Řádná dovolená se přerušuje, byl-li voják v době čerpání dovolené uznán neschopným
ke službě pro nemoc nebo úraz nebo ošetřuje-li nemocného člena rodiny; řádná dovolená se
přerušuje také nástupem na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou.
§ 35
Krácení řádné dovolené
(1) Řádná dovolená se krátí při neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz a při
rodičovské dovolené, s výjimkou rodičovské dovolené, po kterou se vojákovi poskytuje
peněžitá pomoc podle zvláštního právního předpisu,4) za prvních 120 dnů a za každých
dalších 30 dnů o jednu dvanáctinu. Řádná dovolená se nekrátí při neschopnosti ke službě pro
služební úraz nebo nemoc z povolání.
(2) Řádná dovolená se krátí za každý den neomluvené nepřítomnosti vojáka ve službě
o 2 dny, nejvíce o 22 dny v kalendářním roce.
(3) Je-li voják nepřítomen ve službě z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, po dobu
vazby, byl-li pravomocně odsouzen, po dobu, kdy byl nezvěstný více než 30 dnů, a po dobu
dovolené bez nároku na peněžní náležitosti, řádná dovolená se krátí za každých 30 dnů
nepřítomnosti o jednu dvanáctinu.
§ 36
Krátká dovolená
Vojákovi může být na jeho žádost poskytnuta krátká dovolená v rozsahu do 10 dnů v
kalendářním roce k návštěvě rodiny, pokud nemá v obci výkonu služby byt a nemůže denně
dojíždět k rodině. Krátká dovolená se poskytuje ve dnech, které jsou obvyklými dny služby
vojáka. Krátkou dovolenou nelze poskytnout vojákovi, který pobírá přídavek na bydlení.
§ 37
Zvláštní dovolená
Voják, který koná po celý kalendářní rok službu zdraví škodlivou nebo zvlášť
obtížnou anebo službu uvedenou v § 120 odst. 3 větě druhé, má nárok na zvláštní dovolenou v
délce 7 kalendářních dnů v kalendářním roce. Ministerstvo po dohodě s Ministerstvem
zdravotnictví stanoví vyhláškou, která služba je zdraví škodlivá nebo zvlášť obtížná.
§ 38
Rodičovská dovolená a dovolená bez nároku na peněžní náležitosti
(1) Vojákovi se na žádost poskytne rodičovská dovolená v rozsahu stanoveném pro
zaměstnance v pracovním poměru zvláštním právním předpisem12).
(2) Nadřízený může vojákovi na jeho žádost udělit z rodinných nebo jiných závažných
důvodů dovolenou bez nároku na peněžní náležitosti nejdéle na dobu 12 měsíců.
§ 39
Služební volno při překážkách ve službě
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(1) Nemůže-li voják pro překážky z důvodů obecného zájmu nebo pro důležité osobní
překážky konat službu, má nárok na služební volno v nezbytně nutném rozsahu, pokud úkony
v obecném zájmu nebo v důležité osobní záležitosti nelze vyřídit mimo dobu služby.
(2) Služební orgán může poskytnout vojákovi pro důležité osobní překážky ve službě
další služební volno, popřípadě mu může poskytnout služební volno i z jiných vážných
důvodů.
(3) Služební volno pro překážky ve službě se vojákovi poskytuje ve dnech, které jsou
jinak jeho obvyklými dny služby.
(4) Služební volno se poskytuje na žádost vojáka, pokud je důvod služebního volna
předem znám. Překážku ve službě a dobu jejího trvání je voják povinen prokázat.
(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou, ze kterých konkrétních důvodů a v jakém
konkrétním rozsahu se poskytuje služební volno.
HLAVA VI
ZVLÁŠTNOSTI PRŮBĚHU SLUŽBY
§ 40
Zvláštnosti průběhu služby v zahraničí
(1) Na vojáky, kteří konají službu v zahraničí, se vztahují ustanovení tohoto zákona,
není-li dále stanoveno jinak.
(2) Pro službu v zahraničí lze vojáka povolat do služebního poměru i na dobu kratší
než 2 roky.
(3) Vojáka ke službě do zahraničí vysílá ministr nebo služební orgány, které k tomu
ministr zmocnil.
§ 40a
Zahraniční operace
(1) Zahraniční operací se rozumí výkon služby mimo území České republiky, během
kterého voják plní úkoly ozbrojených sil podle zvláštního právního předpisu12a).
(2) Po dobu vyslání do zahraniční operace plní voják služební povinnosti podle
zařazení v úkolovém uskupení nebo individuálně.
(3) Úkolovým uskupením se rozumí dočasné uskupení vojenských útvarů, jednotek,
jejich částí nebo jednotlivých vojáků pod velením stanoveného velitele, které je sestaveno za
účelem provedení konkrétní operace nebo splnění konkrétního úkolu a které nemá stálou
organizační strukturu. Velitel má vůči vojákům úkolového uskupení postavení služebního
orgánu.
(4) Vyžadují-li to podmínky zahraniční operace, není velitel úkolového uskupení
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povinen používat ustanovení o základní týdenní době služby, o službě konané nad základní
týdenní dobu služby, o nepřetržitém odpočinku mezi službami a nepřetržitém odpočinku v
týdnu a o přestávkách ve službě. Vyžadují-li to poměry nebo zvyklosti v místě zahraniční
operace, je velitel úkolového uskupení oprávněn stanovit vojákovi přiměřená omezení. Velitel
úkolového uskupení je povinen v době, po kterou jsou stanoveny ztížené podmínky výkonu
služby a doby odpočinku, zabezpečit vojákovi přiměřenou dobu na jídlo a oddech a určit
místo odpočinku.
(5) Po dobu vyslání do zahraniční operace se dovolená a služební volno poskytují
pouze tehdy, umožňují-li to podmínky zahraniční operace.
§ 41
Zvláštnosti průběhu služby vojákyň
(1) Těhotná vojákyně nesmí být určována do služeb, jejichž výkon podle lékařského
posudku ohrožuje její těhotenství; to platí obdobně o matce do konce devátého měsíce po
porodu a vojákyni, která kojí.
(2) Těhotná vojákyně, vojákyně, která kojí a vojákyně pečující o dítě mladší než 1 rok
může být určována do nočních služeb, do služeb konaných nad základní týdenní dobu služby
a do služební pohotovosti jen s jejím souhlasem.
(3) Těhotná vojákyně a vojákyně pečující o dítě mladší 8 let může být odvelena do
jiného místa služebního zařazení, přeložena a vyslána na služební cestu nad základní dobu
služby jen s jejím souhlasem.
(4) Nárok vojákyně na mateřskou dovolenou, rodičovskou dovolenou a na přestávky
ke kojení se řídí zvláštním právním předpisem13) obdobně jako u žen v pracovním poměru.
(5) Odstavce 2, 3 a 4 se vztahují také na vojáky, kteří pobírají peněžitou pomoc,4)
a osamělé vojáky, kteří trvale pečují o dítě.
(6) Vojákyně, která je těhotná, vojákyně do konce devátého měsíce po porodu
a vojákyně, která kojí, nesmí konat činnost, která škodí jejímu organismu, a činnost, která
ohrožuje její mateřské poslání.
(7) Vojákyně, která je těhotná, vojákyně do konce devátého měsíce po porodu
a vojákyně, která kojí, je povinna neprodleně oznámit a doložit služebnímu orgánu
skutečnosti rozhodné pro posouzení zákazu činnosti vztahující se k jejímu služebnímu
zařazení.
(8) Ministerstvo v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví vyhláškou činnosti
a pracoviště, které jsou zakázány vojákyním, které jsou těhotné, vojákyním do konce
devátého měsíce po porodu a vojákyním, které kojí.
§ 42
Zvláštnosti průběhu služby vojáků, kteří se připravují k výkonu služby studiem
(1) Voják, který uzavřel dohodu o zvýšení nebo rozšíření vzdělání, má nárok na
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studijní volno.
(2) Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah a čerpání studijního volna.
(3) Na vojáky, kteří jsou zařazeni v hodnostním sboru čekatelů, se § 25 až 30
použijí přiměřeně s ohledem na potřeby studia a výcviku tak, že dobu služby
v jednotlivých dnech je možné dělit i na více než dvě části, nebo je sdružovat. Přitom
průměrná základní týdenní doba služby nesmí v období nejvýše 13 týdnů po sobě
jdoucích přesahovat základní týdenní dobu služby a poskytnutý odpočinek mezi
službami a nepřetržitý odpočinek v týdnu ve stejném období nebude nižší, než činí
nárok stanovený v § 25 odst. 1 a § 28.
§ 43
Zvláštnosti průběhu služby vojáků duchovních a příslušníků zdravotnické služby
Na vojáky, kteří konají službu jako duchovní, a na příslušníky zdravotnické služby se
vztahuje tento zákon, nestanoví-li mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika
vázána,14) jinak.
ČÁST TŘETÍ
OBČANSKÁ PRÁVA A VOJENSKÉ KÁZEŇSKÉ PRÁVO
HLAVA I
OMEZENÍ OBČANSKÝCH PRÁV VOJÁKA
§ 44
Shromažďovací právo
Voják nesmí ve vojenských objektech pořádat politická shromáždění ani provádět
politickou agitaci.
§ 45
Sdružovací právo
(1) Voják nesmí být členem politické strany, politického hnutí a odborové organizace.
(2) Vojáci se mohou sdružovat v profesních sdruženích, jejichž činnost musí být
zabezpečena dohodou o spolupráci s ministerstvem a vnitřní normou ministerstva.
§ 46
Právo svobodně projevovat náboženství nebo víru
Voják nesmí pořádat náboženské obřady a bohoslužby a účastnit se jich, brání-li tomu
důležitý zájem služby, nekoná-li službu duchovního podle § 43.
§ 47
Hospodářská a sociální práva
(1) Voják může výjimečně vykonávat výdělečnou činnost pouze s písemným
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souhlasem služebního orgánu, neovlivní-li tato činnost výkon jeho služby nebo jiný důležitý
zájem ozbrojených sil.
(2) Služební orgán může udělený souhlas písemně odvolat. V odvolání souhlasu je
služební orgán povinen uvést důvody změny svého rozhodnutí. Voják je pak povinen bez
zbytečného odkladu výdělečnou činnost skončit způsobem vyplývajícím pro její skončení z
příslušných právních předpisů.
(3) Voják smí vykonávat činnost vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární
nebo uměleckou a správu vlastního majetku.
(4) Voják nesmí vykonávat činnost odpovědného zástupce podle zvláštních právních
předpisů9a) ani být členem statutárních nebo kontrolních orgánů právnických osob, které
provozují podnikatelskou činnost, s výjimkou členství ve statutárních nebo kontrolních
orgánech nestavebních bytových družstev zřízených ke správě bytového fondu, a právnických
osob a organizačních složek státu, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je ministerstvo
nebo jiný správní úřad.
HLAVA II
ZÁKLADNÍ POVINNOSTI VOJÁKŮ A ZÁKLADNÍ POVINNOSTI NADŘÍZENÝCH
§ 48
Základní povinnosti vojáků
(1) Voják je povinen
a) důsledně a přesně plnit úkoly, které mu ukládají právní předpisy a rozkazy nadřízených,
b) svědomitě a řádně konat službu podle svých sil, znalostí a schopností,
c) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu služby a které
v zájmu ozbrojených sil nelze sdělovat jiným osobám; to neplatí, pokud byl této povinnosti
zproštěn služebním orgánem,
d) ohlásit svému nadřízenému závady, nedostatky, které ohrožují nebo ztěžují výkon
služby, a hrozící škodu,
e) zvyšovat své odborné znalosti a prohlubovat svoji kvalifikaci, dbát o svoji fyzickou
zdatnost,
f) dodržovat pravidla služební zdvořilosti a chovat se i mimo službu tak, aby neohrozil
vážnost a důvěryhodnost ozbrojených sil, dodržovat při výkonu služby právní předpisy,
mezinárodní právo válečné a humanitární, mezinárodní smlouvy a rozkazy nadřízených,
g) při výkonu služby nosit předepsaný stejnokroj; výjimky stanoví služební orgán,
h) nezneužívat ve svůj prospěch nebo ve prospěch jiných osob informace získané při
výkonu služby a nepřijímat neoprávněné dary nebo jiné výhody v souvislosti s výkonem
služby,
i) bezodkladně ohlásit nadřízenému zahájení trestního řízení vůči své osobě a informovat
ho o průběhu a ukončení tohoto trestního řízení.
(2) Domnívá-li se voják, že rozkaz nadřízeného je v rozporu s právním předpisem, je
povinen nadřízeného na to upozornit; trvá-li nadřízený na splnění rozkazu, je voják povinen
jej splnit. Voják je povinen odepřít splnění rozkazu nadřízeného, spáchal-li by jeho splněním
trestný čin; tuto skutečnost ohlásí neodkladně vyššímu nadřízenému.
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(3) Je-li při výkonu vojenské služby neodkladně třeba zákroku k odvrácení škody
hrozící ve vojenských objektech a na vojenském materiálu, je voják povinen zakročit. Nemusí
tak učinit, brání-li mu v tom důležitá okolnost nebo jestliže by tím vystavil vážnému ohrožení
sebe, ostatní vojáky nebo občany anebo osoby sobě blízké.
§ 49
Základní povinnosti nadřízeného
Nadřízení jsou povinni ve vztahu k podřízeným zejména
a) organizovat, řídit, kontrolovat a hodnotit výkon služby,
b) zabezpečovat, aby byli pro výkon služby odborně připraveni a vycvičeni,
c) vytvářet příznivé podmínky pro výkon služby,
d) vést je ke služební kázni, k plnění služebních povinností a vyvozovat důsledky
z porušování služebních povinností,
e) seznamovat vojáky s vojenským řádem a jeho změnami.
HLAVA III
KÁZEŇSKÁ PRAVOMOC, KÁZEŇSKÉ ODMĚNY,
KÁZEŇSKÉ TRESTY A JEJICH UKLÁDÁNÍ
§ 50
Kázeňská pravomoc
(1) Kázeňskou pravomocí se rozumí právo udělovat kázeňské odměny a ukládat
kázeňské tresty.
(2) Kázeňskou pravomoc mají v celém rozsahu prezident a ministr; v rozsahu
stanoveném ve vojenských řádech služební orgány a nadřízení (dále jen "orgány s kázeňskou
pravomocí"). K rozhodování o udělování kázeňských odměn a ukládání kázeňských trestů
mohou orgány s kázeňskou pravomocí zřizovat kázeňské komise jako poradní orgány, ve
kterých jsou zejména zástupci hodnostního sboru.
(3) Prezident jako vrchní velitel ozbrojených sil stanoví ve vojenském řádu podrobnou
úpravu vojenského kázeňského práva.
§ 51
Kázeňský přestupek
(1) Kázeňským přestupkem se rozumí zaviněné jednání, které je v rozporu s právními
předpisy nebo vojenskými řády, předpisy a rozkazy, nejde-li o jiný správní delikt nebo není-li
trestné podle trestního zákona.
(2) Jako kázeňský přestupek se vyřídí též jednání vojáka označené za přestupek ve
zvláštním právním předpise. Orgány s kázeňskou pravomocí takový přestupek projednávají a
ukládají za něj sankce a ochranná opatření podle zvláštních právních předpisů.15)
§ 52
Kázeňské odměny
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(1) Kázeňské odměny se udělují za příkladné plnění služebních povinností nebo za
záslužné činy. Záslužným činem se rozumí zejména vykonání hrdinského skutku, projev
statečnosti při záchraně života nebo majetku.
(2) Kázeňskými odměnami jsou zejména
a) písemná pochvala,
b) prominutí dříve uloženého kázeňského trestu nebo jeho zahlazení,
c) peněžitý nebo věcný dar.
§ 53
Kázeňské tresty
(1) Kázeňské tresty se ukládají za kázeňské přestupky podle § 51 odst. 1.
(2) Kázeňskými tresty jsou
a) napomenutí,
b) písemná důtka,
c) výstraha pro neodpovědný výkon služby,
d) snížení platu služebního platu až o 15 % až na dobu 6 měsíců.
Ukládání kázeňských trestů
§ 54
(1) Postačí-li k nápravě vojáka a k obnovení služební kázně vytknutí méně závažného
jednání, které má znaky kázeňského přestupku, kázeňský trest se neuloží.
(2) Před uložením kázeňského trestu se musí úplně a přesně zjistit skutkový stav.
Vojákovi se musí před uložením kázeňského trestu umožnit vyjádřit se k věci, navrhovat
důkazy a hájit se. Orgány s kázeňskou pravomocí jsou oprávněny vyslechnout též toho, kdo
podal podnět k projednání kázeňského přestupku.
(3) Při rozhodování o uložení kázeňského trestu se přihlíží k povaze protiprávního
jednání, k okolnostem, za kterých k němu došlo, k jeho následkům, míře zavinění, k
dosavadnímu plnění služebních povinností a k druhu a množství dosud nezahlazených
kázeňských trestů.
§ 55
Za kázeňský přestupek uloží orgán s kázeňskou pravomocí kázeňský trest nejdříve 24
hodin po jeho spáchání, nejpozději však do 60 dnů ode dne, kdy se o jeho spáchání dověděl.
Je-li jednání vojáka, v němž lze spatřovat naplnění skutkové podstaty kázeňského přestupku,
předmětem šetření jiného orgánu, počíná lhůta 60 dnů pro uložení kázeňského trestu běžet
dnem, kdy se orgán s kázeňskou pravomocí dověděl o výsledku tohoto šetření; dopustil-li se
voják kázeňského přestupku v zahraničí, dnem následujícím po dni návratu vojáka ze
zahraničí. Za kázeňský přestupek lze uložit kázeňský trest do 1 roku ode dne jeho spáchání.
§ 56
Kázeňský trest nelze uložit nebo vykonat, byl-li kázeňský trest prominut anebo
vztahuje-li se na přestupek amnestie nebo byl-li voják za týž skutek již pravomocně odsouzen
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soudem; byl-li kázeňský trest uložen dříve, zruší se s účinností ode dne uložení.
§ 57
(1) Kázeňský trest ukládá orgán s kázeňskou pravomocí písemným rozhodnutím, které
se musí vojákovi doručit. Proti rozhodnutí o uložení kázeňského trestu lze podat odvolání do
15 dnů ode dne jeho doručení; do doby pro podání odvolání se nezapočítává doba
nepřetržitého vojenského výcviku. Odvolání podává voják orgánu s kázeňskou pravomocí,
který je nadřízen tomu, jenž o uložení kázeňského trestu rozhodl. Proti rozhodnutí prezidenta
se nelze odvolat. Odvolání lze vzít zpět do doby rozhodnutí orgánu s kázeňskou pravomocí,
který o odvolání rozhoduje.
(2) O odvolání rozhoduje orgán s kázeňskou pravomocí bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 60 dnů ode dne doručení odvolání. Rozhodnutí je vykonatelné dnem
následujícím po nabytí právní moci.
§ 58
Zahlazení kázeňského trestu
(1) Nedopustil-li se voják během 1 roku od pravomocného uložení kázeňského trestu
dalšího kázeňského přestupku, kázeňský trest se zahladí vypuštěním z evidence a voják se
posuzuje, jako by mu kázeňský trest nebyl uložen.
(2) Orgán s kázeňskou pravomocí může i před uplynutím doby stanovené v odstavci 1
rozhodnout o zahlazení kázeňského trestu s přihlédnutím k chování vojáka.

ČÁST ČTVRTÁ
PÉČE O VOJÁKY
§ 59
Podmínky pro výkon služby
(1) Ministerstvo vytváří vojákům podmínky pro řádný, hospodárný a bezpečný výkon
služby.
(2) Ministerstvo je zejména povinno
a) zajišťovat pro vojáky zdravotní služby,
b) zřizovat, udržovat a zlepšovat sociální zařízení,
c) pečovat o vzhled a úpravu míst, ve kterých vojáci vykonávají službu,
d) vytvářet příznivé podmínky pro stravování vojáků,
e) zajišťovat vojákům ubytování,
f) vytvářet podmínky pro soustavné vzdělávání a prohlubování kvalifikace vojáků v zájmu
ozbrojených sil,
g) zabezpečovat rekvalifikaci vojákům,
h) vytvářet podmínky pro uspokojování kulturních, rekreačních a tělovýchovných potřeb a
zájmové činnosti vojáků,
i) podle podmínek, v nichž je plněn úkol, zajišťovat vojákům vyslaným do zahraniční
operace přiměřený kontakt s osobami blízkými1b).
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(3) Ministerstvo může poskytovat péči podle odstavce 2 písm. a), d) a h) nositelům
osvědčení podle zvláštního právního předpisu16) a jejich manželkám, manželům, popřípadě
vdovám nebo vdovcům po nich, bývalým vojákům, kteří konali službu v zahraničních
operacích, a bývalým vojákům, kteří jsou poživateli dávek důchodového pojištění, jež vyplácí
ministerstvo.
§ 60
Dohoda o zvýšení nebo rozšíření vzdělání
(1) Služební orgán uzavře může uzavřít s vojákem, který si zvyšuje nebo rozšiřuje
vzdělání využitelné požadované pro služební zařazení související s výkonem současného
nebo předpokládaného služebního zařazení dohodu, kterou se stát zavazuje umožnit vojákovi
zvýšení nebo rozšíření vzdělání. Voják se zavazuje setrvat po skončení studia po dohodnutou
dobu ve služebním poměru nebo uhradit náklady spojené se zvýšením nebo rozšířením
vzdělání nebo jejich část, a to i tehdy, zanikne-li vojákovi služební poměr před ukončením
zvýšení nebo rozšíření vzdělání nebo v jeho průběhu.
(2) Dohoda se musí uzavřít písemně a musí v ní být uvedeny
a) stupeň vzdělání nebo druh kvalifikace a způsob jejich získání,
b) doba, po kterou se voják zavazuje setrvat ve služebním poměru,
c) druhy nákladů, které bude voják povinen uhradit, nesplní-li svůj závazek setrvat ve
služebním poměru,
d) nejvyšší celková částka, kterou bude voják povinen uhradit, jinak je dohoda neplatná.
(3) Do doby setrvání ve služebním poměru se nezapočítává doba dispozice podle § 10
odst. 4 a doba přerušení služebního poměru podle § 11.
(4) Nesplní-li voják svůj závazek setrvat ve služebním poměru pouze zčásti, povinnost
uhradit náklady se poměrně sníží.
(5) Povinnost uhradit náklady zaniká, zanikl-li služební poměr vojáka podle § 18 písm.
e), f), h) a i) nebo podle § 19 odst. 1 písm. a), b), c) a e).Ministr nebo jím zmocněný služební
orgán může v mimořádných případech na žádost vojáka částečně snížit nebo zcela prominout
povinnost vojáka uhradit náklady, zanikl-li jeho služební poměr z jiných důvodů.
(6) Ministerstvo stanoví vyhláškou výši úhrady, kterou lze na vojákovi požadovat,
pokud nesplní dohodu.
§ 61
Ubytování nebo byt
(1) V obci výkonu služby nebo v obci, ze které je možné denně dojíždět do místa
pravidelného výkonu služby, zabezpečí ministerstvo vojákovi po dobu trvání služebního
poměru ubytování nebo mu může zabezpečit byt.
(2) O přidělení bytu vojákovi rozhoduje služební orgán na základě jeho žádosti a na
základě posouzení naléhavosti řešení jeho bytové potřeby bytovou komisí. Bytová komise
ustanovená služebním orgánem v místě služby, složená ze zástupců útvarů a zařízení v místě
služby zpracovává jednou za 3 měsíce pořadí žadatelů o byt podle těchto hledisek:
a) služební zařazení vojáka,
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b) bytové podmínky vojáka a jeho rodiny,
c) sociální podmínky vojáka a jeho rodiny,
d) doba odloučení vojáka od rodiny,
e) předpokládaná doba trvání služebního poměru,
f) zdravotní stav rodiny vojáka.
(3) Ministerstvo může ponechat vojákovi byt v nájmu i po zániku služebního poměru
vojáka nebo uzavřít nájemní smlouvu k takovému bytu s pozůstalým manželem anebo s
pozůstalými dětmi, jestliže voják zejména
a) ztratil zdravotní způsobilost následkem služebního úrazu nebo nemoci z povolání a jeho
služební poměr zanikl podle § 18 písm. h),
b) byl propuštěn ze služebního poměru podle § 19 odst. 1 písm. a) a b),
c) zemřel následkem služebního úrazu nebo nemoci z povolání.
(4) Voják, který nebydlí ve služebním bytě v obci jeho výkonu služby nebo v obci, ze
které je možné denně dojíždět do místa pravidelného výkonu služby, má nárok na měsíční
přídavek na bydlení (dále jen "přídavek na bydlení"). Přídavek na bydlení náleží ve výši od
0,8 do 1,7násobku minimální mzdy17) (dále jen "koeficienty") podle obce výkonu služby a
podle počtu obyvatel žijících v místě výkonu služby. Nárok na přídavek na bydlení zaniká při
zániku služebního poměru nebo po přidělení služebního bytu v obci výkonu služby vojáka
nebo v obci, ze které je možné denní dojíždění do místa pravidelného výkonu služby.
Přídavek na bydlení vojákovi nenáleží, jestliže bez vážných důvodů odmítne služební byt
zajištěný ministerstvem; nenáleží rovněž po dobu jeho služebního zařazení jako čekatele, ve
zkušební době, po dobu přerušení služebního poměru podle § 11 nebo pokud je mu
ministerstvem hrazeno nájemné za byt v místě pravidelného výkonu služby v zahraničí.
Vojákovi, který má nárok na přídavek na bydlení, nenáleží náhrady jako při služební cestě ani
náhrady při denním dojíždění.
(5) Vojákovi, který koná službu v obci, kde nebydlí ve služebním bytě a kde dopravní
spojení neumožňuje denní dojíždění do místa pravidelného výkonu služby, zabezpečí
ministerstvo ubytování za úhradu.
(6) Vojákovi, který se připravuje k výkonu služby studiem, se ubytování zabezpečuje
bezplatně. Ubytování se zabezpečuje ode dne zahájení studia do dne jeho ukončení;
nezabezpečuje se při cestách a pobytu mimo vojenskou školu, které nejsou v zájmu
ozbrojených sil, a v době čerpání řádné a krátké dovolené.
(7) Při služební cestě a odvelení se vojákovi poskytuje bezplatné ubytování.
(8) Ubytování se poskytuje ve vojenských ubytovacích zařízeních, výjimečně jej lze
zajistit v ubytovacím zařízení jiného provozovatele.
(9) Vláda stanoví nařízením kategorie obcí výkonu služby a koeficienty pro výpočet
přídavku na bydlení. Výše násobků se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru. Vláda upraví
nařízením výši koeficientů vždy při změně minimální mzdy.
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§ 61
Ubytování
(1) V obci výkonu služby nebo v obci, ze které je možné denně dojíždět
prostředky hromadné dopravy do místa pravidelného výkonu služby tak, aby celková
denní doba strávená dopravou nepřekročila 3 hodiny, zabezpečí ministerstvo vojákovi
na jeho žádost po dobu trvání služebního poměru ubytování za úhradu.
(2) Vojákovi, který je služebně zařazen jako čekatel, se ubytování zabezpečuje
bezplatně. Ubytování se zabezpečuje ode dne zahájení studia nebo výcviku do dne jeho
ukončení; nezabezpečuje se při cestách a pobytu mimo vojenskou školu a vojenské
zařízení, které nejsou v zájmu ozbrojených sil, a v době čerpání řádné dovolené.
(3) Při služební cestě, studijním pobytu a odvelení se vojákovi poskytuje bezplatné
ubytování.
§ 61a
Služební příspěvek na bydlení
(1) Voják má nárok na měsíční služební příspěvek na bydlení (dále jen „služební
příspěvek“) ve výši od jednonásobku do dvojnásobku (dále jen „koeficient“) částky
3 000 Kč podle kategorie obce výkonu služby a podle počtu obyvatel žijících v této obci.
Výše služebního příspěvku se zvyšuje za každého člena rodiny o 300 Kč, maximálně
však o 1 200 Kč. Za členy rodiny se považují osoby podle § 71 odst. 5.
(2) Nárok na služební příspěvek zaniká při zániku služebního poměru. Služební
příspěvek vojákovi nenáleží po dobu jeho služebního zařazení jako čekatele, ve zkušební
době, po dobu přerušení služebního poměru podle § 11, za dobu neomluvené
nepřítomnosti ve službě, po dobu určení do dispozice podle § 10 odst. 2 písm. g), h) a i)
nebo pokud je mu ministerstvem hrazeno nájemné za byt v místě pravidelného výkonu
služby v zahraničí.
(3) Žije-li ve společné domácnosti více vojáků, náleží služební příspěvek každému
rovným dílem. Nejedná-li se o členy rodiny podle § 71 odst. 5, vypočte se poměrná část
služebního příspěvku z nároku toho vojáka, kterému náleží vyšší zvýšení podle
odstavce 1. Žití ve společné domácnosti s jiným vojákem je každý takový voják povinen
písemně oznámit služebnímu orgánu příslušnému o výši služebního příspěvku
rozhodovat. Pro účely nároku na služební příspěvek se za člena domácnosti považuje
i voják bydlící u jiného vojáka, který je vlastníkem nebo nájemcem bytu, aniž by se
podílel na nákladech a chodu domácnosti.
(4) Pro splatnost a výplatu služebního příspěvku se použijí § 68l až 68n.
(5) Vláda stanoví nařízením kategorie obcí výkonu služby a koeficienty pro
výpočet služebního příspěvku. Výše násobků se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru.
§ 62
Rekreace
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Ministerstvo může zabezpečovat vojákovi a jeho rodině společnou rekreaci
s přihlédnutím k náročnosti a obtížnosti výkonu služby.
§ 63
Jednorázová peněžní výpomoc
Ministr může v mimořádných případech přiznat vojákovi na jeho žádost k překonání
přechodné, jím nezaviněné tíživé sociální situace jednorázovou nenávratnou peněžní
výpomoc až do výše dvacetinásobku minimální mzdy.17)
§ 64
Rekvalifikace
Před zánikem služebního poměru lze umožnit vojákovi na žádost rekvalifikaci na
náklady státu, trval-li služební poměr nejméně 5 let, a to s přihlédnutím k získané kvalifikaci.
§ 65
Příspěvek na pohřeb vojáka a pohřební obřad s vojenskými poctami
(1) Zemřel-li voják mimo válečný stav na území České republiky, poskytne příslušný
útvar na přání pozůstalých úhradu nutných výdajů na jednoduchou rakev s kovovou vložkou a
úhradu poplatků a dopravného za převoz do místa pohřbu. V případě úmrtí vojáka v zahraničí
náleží úhrada podle věty první, pouze pobýval-li voják v zahraničí ze služebních důvodů.
(2) Na přání pozůstalých vypraví útvar svým nákladem zemřelému vojáku jednoduchý
pohřeb; do nákladů se zahrnou i výdaje na kovovou vložku, poplatky a dopravné do místa
pohřbu, nevypravuje-li se pohřeb v místě úmrtí. Plnění podle odstavce 1 v tomto případě
nenáleží.
(3) Voják, který zemřel v době trvání služebního poměru, může být pohřben ve
vojenském stejnokroji a mohou mu být prokázány vojenské pocty. Obdobně se to týká vojáka,
který byl propuštěn do zálohy, bylo mu povoleno nosit stejnokroj při slavnostních
příležitostech18) a poté zemřel.
ČÁST PÁTÁ
ZABEZPEČENÍ VOJÁKŮ
HLAVA I
PLATOVÉ NÁLEŽITOSTI
§ 66
Poskytování platu
(1) Vojákovi se poskytuje plat podle zvláštních právních předpisů. Obsahují-li tyto
předpisy ustanovení o výkonu práce, rozumí se tím výkon služby podle § 24.
(2) Za výkon služby se pro nárok na plat považuje doba řádné dovolené, krátké
dovolené, zvláštní dovolené, doba dočasného zproštění výkonu služby, doba denního studia,
doba studijního volna při studiu při výkonu služby, doba preventivní nebo mimořádné
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rehabilitace, doba rekvalifikace, doba volna za nepřetržitý vojenský výcvik a nepřetržité
vojenské nasazení na území České republiky a doba služebního volna z důvodů obecného
zájmu a pro důležité osobní překážky ve službě s výjimkou dalšího služebního volna pro
důležité osobní překážky ve službě nebo z jiných vážných důvodů.
(3) Nárok na plat nebo na náhradu platu nevzniká vojákovi vyslanému k výkonu
služby v zahraničí, pokud je mu plat poskytován z prostředků mezinárodní nebo nadnárodní
organizace nebo orgánu.
§ 67
Poskytování platu ve zvláštních případech
(1) Při dočasném zproštění výkonu služby se vojákovi krátí plat o 50 %. Míra krácení
se snižuje o 5 % za každou vyživovanou osobu, nesmí být však nižší než 25 %. Krácený plat
nesmí být nižší než minimální mzda stanovená zvláštním právním předpisem.17)
(2) Vojákovi se plat nesnižuje
a) byl-li určen do dispozice podle § 10 odst. 2 písm. a) a c) a § 10 odst. 3,
b) po dobu odvelení,
c) po dobu dočasného pověření výkonem služby v jiném služebním zařazení,
d) po dobu, po kterou mu nadřízený stanovil kratší týdenní dobu služby podle § 25 odst. 3,
e) po dobu nejvýše 6 měsíců, byl-li v důsledku organizačních změn jinak služebně zařazen,
f) po dobu trvání tvůrčího volna.19)
(3) Pokud podezření ze závažného porušení služebních povinností nebo ze spáchaní
trestného činu nebylo vojákovi prokázáno a dočasné zproštění výkonu služby bylo zrušeno,
náleží vojákovi rozdíl, o který byl plat zkrácen.
(4) Voják zařazený do zvláštní dispozice má nárok na plat podle činnosti jím
vykonávané v této dispozici.
§ 68
Náhrada platu
(1) Voják má za nevyčerpanou dovolenou nebo za její poměrnou část nárok na
náhradu ve výši platu, který odpovídá době nevyčerpané řádné dovolené, pokud řádnou
dovolenou nebo její poměrnou část nemohl vyčerpat ani do konce následujícího kalendářního
roku. Náhrada podle věty první se stanoví z platu, který by vojákovi náležel v posledním
měsíci, kdy mohl tuto dovolenou čerpat.
(2) Voják je povinen vrátit plat vyplacený za dobu řádné dovolené nebo za její část, na
niž ztratil nárok nebo na niž mu nárok nevznikl.
(3) Vojákovi se poskytuje náhrada ve výši platu
a) po dobu prvního měsíce dočasné neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz, s výjimkou
prvních 3 dnů výkonu služby, za které se náhrada ve výši platu neposkytuje; dočasnou
neschopností ke službě pro nemoc nebo úraz se pro účely tohoto zákona rozumí dočasná
pracovní neschopnost uznaná podle předpisů o nemocenském pojištění19a),
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b) nejdéle po dobu 12 měsíců od počátku neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz, které
voják utrpěl při výkonu služby, v přímé souvislosti s ním nebo pro výkon služby, nebo
c) po dobu, po kterou voják nemůže konat službu pro karanténu nařízenou podle zvláštních
právních předpisů19b) nebo po kterou je vojákovi nařízena izolace, s výjimkou prvních 3 dnů
výkonu služby, za které se poskytuje náhrada ve výši 60 % platu.
(4) Nárok na náhradu platu nemá voják, který si úmyslně přivodil dočasnou
neschopnost ke službě. Náhrada platu ve výši 50 % náleží vojákovi, jestliže si přivodil
dočasnou neschopnost ke službě
a) zaviněnou účastí ve rvačce; rvačkou se zde rozumí vzájemné napadení nebo fyzický
střet 2 nebo více osob,
b) jako bezprostřední následek své opilosti nebo zneužití omamných prostředků nebo
psychotropních látek, nebo
c) při spáchání úmyslného trestného činu nebo úmyslně zaviněného přestupku.
(5) Porušil-li voják v období trvání nároku na náhradu platu při neschopnosti ke službě
režim dočasně práce neschopného pojištěnce nebo nesplnil povinnost součinnosti při kontrole
tohoto režimu uloženou předpisy nemocenského pojištění, může mu být se zřetelem na
závažnost porušení náhrada platu snížena nebo odňata. Pokud již byla vyplacena, považují se
vyplacené částky za přeplatek, který je voják povinen uhradit plátci náhrady platu.
(6) Při dočasném zproštění výkonu služby po dobu uvedenou v odstavci 3 náleží
vojákovi náhrada platu, která se krátí obdobně jako v § 67 odst. 1.
HLAVA I
SLUŽEBNÍ PLAT
§ 68
Služební tarif
(1) Vojákovi náleží služební tarif podle hodnosti stanovené pro služební místo, na
kterém je služebně zařazen.
(2) Služební tarify pro hodnosti stanoví vláda nařízením tak, aby služební tarif
pro jednotlivé hodnosti činil nejméně
Služební tarify
v Kč měsíčně
8 800
19 300
20 400
21 600
25 200
27 000
28 800
30 800
33 000
43 000

Hodnost
Vojín
Svobodník
Desátník
Četař
Rotný
Rotmistr
Nadrotmistr
Praporčík
Nadpraporčík
Štábní praporčík
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Poručík
Nadporučík
Kapitán
Major
Podplukovník
Plukovník
Brigádní generál
Generálmajor
Generálporučík
Armádní generál

29 000
33 000
38 000
43 000
48 000
58 000
68 000
78 000
88 000
98 000

(3) Vojákovi, který je zařazen v hodnostním sboru čekatelů, náleží služební tarif
podle hodnosti, do které je jmenován.
(4) Služební tarify pro hodnosti čekatelů stanoví vláda nařízením tak, aby
služební tarif pro jednotlivé hodnosti čekatelů činil nejméně
Služební tarify
v Kč měsíčně
8 800
9 200
9 600
10 000
10 400
10 800
11 200

Hodnost
Vojín
Svobodník
Desátník
Četař
Rotný
Rotmistr
Nadrotmistr

§ 68a
Výkonnostní příplatek
(1) Výkonnostní příplatek se stanoví v závislosti na služebním hodnocení vojáka.
Výše výkonnostního příplatku se upravuje jednou ročně k 1. březnu podle závěrů
služebního hodnocení za období předcházejícího kalendářního roku. Je-li v tomto
období provedeno více služebních hodnocení, přihlíží se k poslednímu z nich. Ke
služebnímu hodnocení vojáků, kteří se připravují k výkonu služby studiem nebo
výcvikem se nepřihlíží.
(2) Vojákovi, kterému doposud nenáleží výkonnostní příplatek a který
služebně hodnocen
a) výtečně a je ve služebním zařazení se stanovenou hodností svobodník
nadpraporčík, náleží výkonnostní příplatek ve výši 2 % služebního tarifu,
b) výtečně a je ve služebním zařazení se stanovenou hodností poručík
podplukovník, náleží výkonnostní příplatek ve výši 1,5 % služebního tarifu,
c) velmi dobře a je ve služebním zařazení se stanovenou hodností svobodník
nadpraporčík, náleží výkonnostní příplatek ve výši 1 % služebního tarifu, nebo
d) velmi dobře a je ve služebním zařazení se stanovenou hodností poručík
podplukovník, náleží výkonnostní příplatek ve výši 0,75 % služebního tarifu.

je
až
až
až
až

(3) Vojákovi náleží při dalším služebním hodnocení výkonnostní příplatek ve výši
již dosažené výše výkonnostního příplatku zvýšené o
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a) 2 % služebního tarifu, pokud je ve služebním zařazení
hodností svobodník až nadpraporčík a byl hodnocen výtečně,
b) 1,5 % služebního tarifu, pokud je ve služebním zařazení
hodností poručík až podplukovník a byl hodnocen výtečně,
c) 1 % služebního tarifu, pokud je ve služebním zařazení
hodností svobodník až nadpraporčík a byl hodnocen velmi dobře, nebo
d) 0,75 % služebního tarifu, pokud je ve služebním zařazení
hodností poručík až podplukovník a byl hodnocen velmi dobře.

se stanovenou
se stanovenou
se stanovenou
se stanovenou

(4) Vojákovi, který byl při dalším služebním hodnocení hodnocen jako
a) dobrý, se dosažená výše výkonnostního příplatku nemění,
b) vyhovující, se dosažená výše výkonnostního příplatku snižuje o 2 %
služebního tarifu nebo výkonnostní příplatek nenáleží, pokud jsou 2 % služebního tarifu
vyšší, než je dosažená výše tohoto příplatku, nebo
c) nevyhovující, výkonnostní příplatek nenáleží.
(5) Nebyl-li voják služebně hodnocen, náleží mu výkonnostní příplatek v doposud
dosažené výši.
(6) Výše výkonnostního příplatku se zjišťuje ze služebního tarifu, který odpovídá
hodnosti stanovené pro místo, na kterém je voják služebně zařazen. Maximální výše
výkonnostního příplatku činí 20 % služebního tarifu ve služebním zařazení se
stanovenou hodností svobodník až nadpraporčík a 15 % služebního tarifu ve služebním
zařazení se stanovenou hodností poručík až podplukovník.
(7) Výkonnostní příplatek se zaokrouhluje na celé desetikoruny směrem nahoru.
(8) Výkonnostní příplatek nenáleží vojákovi, jehož služební zařazení odpovídá
hodnosti čekatele, štábního praporčíka, plukovníka nebo hodnosti v hodnostním sboru
generálů.
§ 68b
Příplatek za službu v zahraničí
(1) Vojákovi vyslanému do zahraniční operace náleží po dobu služby v zahraničí
příplatek za službu v zahraničí ve výši 500 až 2 500 Kč denně.
(2) Horní hranice příplatku podle odstavce 1 se zvyšuje až na dvaapůlnásobek,
pokud je voják vystaven vysokému riziku ohrožení života nebo zdraví spojenému
s vedením bojové činnosti v prostoru zahraniční operace.
(3) Za dobu služby v zahraničí se pro účely nároku na příplatek považuje i doba
nařízené nebo omluvené nepřítomnosti v prostoru zahraniční operace, která nepřesáhne
nepřetržitě 168 hodin, a doba zajetí.
(4) Příplatek za službu v zahraničí se nekrátí při dočasné neschopnosti ke službě
pro nemoc nebo úraz, a to nejdéle po dobu 1 měsíce ode dne zjištění nemoci nebo úrazu,
je-li léčba prováděna v zahraničí.
(5) Výši příplatku podle odstavce 1 nebo 2 pro konkrétní zahraniční operaci
stanoví podle míry, intenzity a doby trvání rizika ministr.
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Zvláštní příplatek
§ 68c
(1) Vojákovi, který vykonává službu v podmínkách spojených s mimořádnou
neuropsychickou zátěží, rizikem ohrožení života nebo zdraví, přísluší zvláštní příplatek
ve výši 600 až 8 000 Kč měsíčně. Při souběhu zvláštních příplatků náleží vojákovi pouze
jeden zvláštní příplatek, a to nejvyšší.
(2) Druhy služebních činností v závislosti na míře neuropsychické zátěže
a pravděpodobnosti rizika ohrožení života nebo zdraví, a výši příplatku stanoví vláda
nařízením.
§ 68d
(1) Vojákovi, který střídavě vykonává službu
a) ve dvousměnném režimu výkonu služby, náleží zvláštní příplatek ve výši
400 Kč měsíčně,
b) ve třísměnném režimu výkonu služby, náleží zvláštní příplatek ve výši 800 Kč
měsíčně,
c) v nepřetržitém režimu výkonu služby, náleží zvláštní příplatek ve výši
1 000 Kč měsíčně, nebo
d) v nepřetržitém režimu výkonu služby, ve kterém doba mezi začátkem
a koncem stanovené doby výkonu služby přesahuje 15 hodin, náleží zvláštní příplatek ve
výši 1 200 Kč měsíčně.
(2) Vojákovi, kterému náleží zvláštní příplatek podle odstavce 1 a zároveň
splňuje podmínky pro přiznání zvláštního příplatku podle § 68c odst. 1, náležejí oba
zvláštní příplatky.
§ 68e
Příplatek za zvýšenou odpovědnost
Veliteli vojenského útvaru, vojenského záchranného útvaru, náčelníkovi,
vedoucímu nebo řediteli vojenského zařízení nebo vojenského správního úřadu a řediteli
nebo veliteli organizačního útvaru ministerstva nebo Vojenského zpravodajství, který je
ministrem zmocněn k samostatnému hospodaření s veřejnými prostředky, sestavování
ekonomického výkazu o vyčleněných a použitých finančních prostředcích a personálních
a majetkových zdrojích, náleží příplatek ve výši 5 % služebního tarifu stanoveného
v § 68 odst. 2. Příplatek se zaokrouhluje na celé desetikoruny směrem nahoru.
§ 68f
Příplatek za služební pohotovost
Vojákovi, kterému byla nařízena služební pohotovost podle § 30, náleží příplatek
za služební pohotovost ve výši 1 500 Kč v kalendářním měsíci, ve kterém služební
pohotovost zasáhla alespoň do 10 dnů nebo ve výši 3 000 Kč v kalendářním měsíci, ve
kterém služební pohotovost zasáhla alespoň do 20 dnů.
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§ 68g
Odměna
Za splnění mimořádného nebo zvlášť významného služebního úkolu lze vojákovi
poskytnout odměnu.
§ 68h
Zvláštní případy nároku na služební plat
Voják má v rozsahu doby, která zasahuje do základní týdenní doby výkonu
služby, nárok na služební plat za dobu
a) řádné dovolené,
b) zvláštní dovolené,
c) studijního volna poskytnutého ke studiu při výkonu služby,
d) preventivní rehabilitace,
e) mimořádné rehabilitace,
f) rekvalifikace,
g) náhradního volna za službu konanou nad základní týdenní dobu služby a volna
z důvodu výkonu nepřetržitého vojenského výcviku nebo nepřetržitého vojenského
nasazení,
h) služebního volna z důvodu obecného zájmu nebo pro důležité osobní překážky ve
službě s výjimkou dalšího služebního volna, nebo
i) strávenou na služební cestě nebo studijním pobytu jinak než výkonem služby.

§ 68i
Zachovaný služební plat
(1) Zachovaný služební plat se určí jako součet výkonnostního příplatku, pokud
vojákovi náležel, a služebního tarifu podle § 68 odst. 1 ke dni předcházejícímu dni, ke
kterému náleží zachovaný služební plat.
(2) Zachovaný služební plat náleží vojákovi, který
a) je před uplynutím stanovené doby trvání služebního poměru nebo před propuštěním
ze služebního poměru určen do dispozice,
b) je v průběhu zahraniční operace zajat nebo se stal nezvěstným, nejednalo-li se
o svémocné odloučení nebo zběhnutí, nebo
c) na základě dohody o zvýšení nebo rozšíření vzdělání studuje denní formou studia,
nejedná-li se o vojáka v hodnostním sboru čekatelů.
(3) Zachovaný služební plat náleží také vojákyni, která nemůže vykonávat službu
ve svém služebním zařazení z důvodu těhotenství v době, kdy je z tohoto důvodu určena
do dispozice.
(4) Vojákovi, kterému náleží zachovaný služební plat podle odstavců 2 nebo 3, lze
poskytnout odměnu a přiznat zvláštní příplatek.
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(5) Vojákovi, který je určen do dispozice před propuštěním ze služebního poměru
podle § 19 odst. 1 písm. d), f) až k), m) a o) náleží zachovaný služební plat ve výši
služebního tarifu, který mu náležel ke dni předcházejícímu dni určení do dispozice.
(6) Vojákovi, který je určen do dispozice před propuštěním ze služebního poměru
podle § 19 odst. 1 písm. l) náleží zachovaný služební plat ve výši služebního tarifu
odpovídajícího hodnosti, do které je voják jmenován.
(7) Nemůže-li být pro účely určení výše zachovaného služebního platu použit
služební tarif podle § 68 odst. 1, použije se služební tarif odpovídající hodnosti, do které
je voják jmenován.
§ 68j
Zvláštní případy určení služebního platu
(1) Vojákovi určenému do dispozice z důvodu, že nelze rozhodnout o jeho
služebním zařazení, náleží služební tarif podle předchozího služebního zařazení
a výkonnostní příplatek, pokud mu byl přiznán; tomuto vojákovi lze udělit odměnu
a přiznat zvláštní příplatek a příplatek za službu v zahraničí.
(2) Vojákovi určenému do dispozice po dobu dočasného zproštění výkonu služby
náleží služební tarif odpovídající hodnosti, do které je jmenován, a příplatek za službu
v zahraničí. Pokud podezření ze závažného porušení služebních povinností nebo ze
spáchání trestného činu nebylo vojákovi prokázáno, doplatí se mu rozdíl mezi
vyplaceným služebním platem a služebním platem, který by mu náležel, kdyby
k dočasnému zproštění výkonu služby nedošlo. Doplatek služebního platu je splatný do
60 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí služebního orgánu, že k závažnému
porušení služebních povinností nedošlo nebo ode dne, kdy byl služební orgán vyrozuměn
o pravomocném rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení nebo rozsudku soudu.
(3) Vojákovi určenému do zvláštní dispozice náleží služební plat podle činnosti
jím vykonávané v této dispozici.
(4) Vojákovi, který je pověřen výkonem služby v jiném služebním zařazení
a tomuto služebnímu zařazení přísluší vyšší hodnost, než jaká přísluší služebnímu
zařazení vojáka, náleží po dobu tohoto pověření služební tarif z vyšší hodnosti.
(5) Vojákovi, který zastupuje vojáka v jiném služebním zařazení po dobu delší
než 4 týdny a tomuto služebnímu zařazení přísluší vyšší hodnost, než jaká přísluší
služebnímu zařazení vojáka, náleží po dobu zastupování v jiném služebním zařazení
služební tarif z vyšší hodnosti.
(6) Nemůže-li být pro určení výše služebního tarifu použit služební tarif podle
§ 68 odst. 1, použije se služební tarif podle hodnosti, do které je voják jmenován.
(7) Služební plat za nevyčerpanou řádnou dovolenou náleží ve výši součinu 1/30
měsíčního zachovaného služebního platu zjištěného k poslednímu dni, kdy mohlo být
nařízeno čerpání řádné dovolené a počtu celých kalendářních dní nevyčerpané řádné
dovolené.
(8) Služební plat namísto volna za nepřetržité vojenské nasazení na území České
republiky podle § 31c odst. 7 náleží za každou hodinu neposkytnutého volna ve výši
poměrné části služebního tarifu a výkonnostního a zvláštního příplatku.
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§ 68k
Služební plat po dobu dočasné neschopnosti ke službě
(1) Vojákovi náleží služební plat
a) po dobu prvního měsíce dočasné neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz,
s výjimkou prvních 24 hodin doby, kdy měla být služba podle rozvrhu konána, nebo
b) nejdéle po dobu 12 měsíců od počátku dočasné neschopnosti ke službě pro nemoc
nebo úraz, které voják utrpěl při výkonu služby, v přímé souvislosti s ním nebo pro
výkon služby.
(2) Vojákovi náleží služební plat po dobu, po kterou nemůže konat službu pro
karanténu nařízenou podle zákona o ochraně veřejného zdraví19b), s výjimkou prvních
24 hodin doby, kdy měla být služba podle rozvrhu konána, za které se poskytuje
služební plat zkrácený o 40 %.
(3) Služební plat po dobu dočasné neschopnosti pro nemoc nebo úraz nenáleží
vojákovi, pokud si neschopnost ke službě pro nemoc nebo úraz přivodil úmyslně.
(4) Služební plat po dobu dočasné neschopnosti pro nemoc nebo úraz náleží
vojákovi ve výši 50 %, jde-li o případy podle § 31 zákona o nemocenském pojištění.
(5) Porušil-li voják v době jeho dočasné neschopnosti ke službě pro nemoc nebo
úraz povinnost zdržovat se v místě pobytu nebo dodržovat dobu a rozsah povolených
vycházek stanovených podle zákona o nemocenském pojištění52), může mu být služební
plat po dobu dočasné neschopnosti pro nemoc nebo úraz se zřetelem na závažnost
porušení snížen nebo odejmut. Pokud již byl služební plat po dobu dočasné neschopnosti
pro nemoc nebo úraz vyplacen, považuje se vyplacená částka za přeplatek, který je
voják povinen vrátit plátci služebního platu.
§ 68l
Splatnost služebního platu
(1) Služební plat je splatný v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve
kterém vznikl vojákovi nárok na služební plat.
(2) V rámci období uvedeného v odstavci 1 určí ministerstvo vnitřním předpisem
pravidelný termín výplaty služebního platu.
(3) Při zániku služebního poměru se služební plat vyplatí v nejbližším
pravidelném termínu výplaty služebního platu.
Výplata služebního platu
§ 68m
(1) Služební plat se vyplácí v zákonných penězích53) a zaokrouhluje se na celé
koruny směrem nahoru.
(2) Služební plat se vyplácí bezhotovostně na náklad a nebezpečí státu nejvýše na
dva účty určené vojákem u banky nebo pobočky zahraniční banky nebo spořitelního a
úvěrního družstva nejpozději v pravidelném termínu výplaty služebního platu.
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(3) Služební orgán umožní vojákovi nahlížet do vnitřního platového předpisu,
pokud je vydán.
(4) Při měsíčním vyúčtování služebního platu, umožňuje-li to výkon služby,
předá ministerstvo vojákovi doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách služebního
platu a o provedených srážkách. V ostatních případech tak služební orgán učiní
v nejbližším vhodném termínu. Na žádost vojáka mu služební orgán umožní nahlédnout
do dokladů, na jejichž základě byl služební plat vypočten.
§ 68n
(1) Vojákovi lze ve výjimečném případě vyplatit služební plat v hotovosti. Voják
může písemně zmocnit k přijetí služebního platu v hotovosti jinou fyzickou osobu.
(2) Vojákovi vyslanému do zahraniční operace lze na jeho žádost vyplatit
v hotovosti zálohu na příplatek za službu v zahraničí, a to i v cizí měně.
(3) Vojákovi s pravidelným místem výkonu služby v zahraničí lze s jeho
souhlasem poskytovat služební plat nebo jeho část v dohodnuté cizí měně, pokud je
k této měně vyhlašován Českou národní bankou kurz devizového trhu.
(4) Pro přepočet služebního platu nebo jeho části na cizí měnu se použije kurz
vyhlášený Českou národní bankou pro první den v měsíci, za který služební plat náleží.
(5) Vojákovi lze na jeho žádost po povolání do služebního poměru vyplatit
přiměřenou zálohu na služební plat, a to i v hotovosti, která se zúčtuje v nejbližším
pravidelném termínu výplaty služebního platu. Výplatu zálohy povoluje služební orgán.
§ 68o
Srážky ze služebního platu
(1) Srážky ze služebního platu lze provést jen na základě dohody o srážkách ze
služebního platu. Dále lze ze služebního platu srazit
a) daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti,
b) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
c) pojistné na všeobecné zdravotní pojištění,
d) pojistné na důchodové spoření,
e) nevyúčtovanou zálohu na cestovní náhrady nebo jiné nevyúčtované zálohy
poskytnuté vojákovi k plnění služebních úkolů,
f) zálohu na služební plat, kterou je voják povinen vrátit proto, že nebyly splněny
podmínky pro přiznání tohoto platu,
g) částku postiženou výkonem rozhodnutí nařízeným soudem nebo exekuce vedené
soudním exekutorem, správním úřadem, služebním orgánem nebo orgánem
zmocněným k tomu zákonem,
h) částku náborového nebo jiného příspěvku, která byla vojákovi vyplacena
v souvislosti s povoláním do služebního poměru, a kterou je voják povinen vrátit,
i) částku přeplatku na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění
a státní sociální podpory, pokud je voják povinen tyto přeplatky vrátit na základě
vykonatelného rozhodnutí, nebo
j) částku přeplatku podle § 68k odst. 5.
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(2) Pořadí a podmínky srážek ze služebního platu se určí podle zákoníku práce.
§ 68p
Vrácení služebního platu
(1) Voják je povinen vrátit služební plat vyplacený za dobu řádné dovolené nebo
za její část, na niž ztratil nárok nebo na niž mu nárok nevznikl.
(2) Jestliže se dodatečně prokáže, že voják zemřel v době, kdy byl v zajetí nebo se
stal po dobu vyslání do zahraniční operace nezvěstným, nejednalo-li se o svémocné
odloučení nebo o zběhnutí, již vyplacený služební plat nebo jeho část se nevrací.
§ 68q
Informační systém o služebním platu
(1) Informační systém o služebním platu je neveřejným informačním systémem
veřejné správy, jehož účelem je shromažďovat, zpracovávat a uchovávat údaje
o prostředcích na služební platy, o průměrných služebních platech vojáků a jejich
osobních údajích, které ovlivňují výši služebního platu.
(2) Správcem informačního systému o služebním platu je Ministerstvo financí.
(3) Uživatelem informačního systému o služebním platu zapisujícím do něj údaje
podle odstavce 1 je ministerstvo. Rozsah zapisovaných údajů podle odstavce 1 stanoví
vláda nařízením.
(4) Uživatelem informačního systému o služebním platu využívajícím údaje
v něm zapsané je Ministerstvo práce a sociálních věcí a Český statistický úřad.
§ 68r
Průměrný služební plat
Je-li potřebné zjistit průměrný služební plat vojáka, použijí se přiměřeně
příslušná ustanovení zákoníku práce o průměrném výdělku s tím, že k příplatku za
službu v zahraničí a služebnímu platu za nevyčerpanou řádnou dovolenou se nepřihlíží.

HLAVA II
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK
NÁBOROVÝ, KVALIFIKAČNÍ A STABILIZAČNÍ PŘÍSPĚVEK
§ 69
(1) Vojákovi lze při povolání do služebního poměru přiznat náborový příspěvek,
absolvoval-li jiné než vojenské nebo policejní střední a vysoké školy nebo splnil-li povinnost
k náhradě nákladů za studium vojenských nebo policejních škol, které absolvoval. Náborový
příspěvek lze poskytnout ve výši od 30 000 do 130 000 250 000 Kč podle dosaženého
vzdělání a doby trvání služebního poměru.
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(2) Náborový příspěvek lze vojákovi přiznat, pokud se zaváže vrátit vyplacený
náborový příspěvek nebo jeho poměrnou část, zanikne-li jeho služební poměr před uplynutím
stanovené doby trvání služebního poměru podle § 18 písm. c) a d) nebo podle § 19 odst. 1
písm. f) až l) až o).
(3) V případě, že voják vrátil náborový příspěvek nebo jeho poměrnou část, lze mu při
opětovném povolání do služebního poměru poskytnout náborový příspěvek až do výše
vráceného náborového příspěvku nebo jeho poměrné části. Získal-li voják před opětovným
povoláním do služebního poměru vysokoškolské vzdělání, lze mu poskytnout náborový
příspěvek ve výši stanovené pro náborový příspěvek za vysokoškolské vzdělání.
(4) O poskytnutí náborového příspěvku rozhoduje služební orgán, který je oprávněný
rozhodovat o povolání do služebního poměru.
(5) Z přiznaného náborového příspěvku se vojákovi vyplácí 20 % po 6 měsících trvání
služebního poměru, nejdříve však po uplynutí zkušební doby, 30 % po 12 měsících trvání
služebního poměru a 50 % po 24 měsících trvání služebního poměru.
§ 70
Ministerstvo stanoví vyhláškou výši náborového příspěvku podle dosaženého vzdělání
a stanovené doby trvání služebního poměru.
§ 70a
(1) Je-li voják služebně zařazen na služební místo, pro které je stanoven vyšší
stupeň vzdělání a voják tento vyšší stupeň dosáhl v průběhu služebního poměru, aniž s
ním byla uzavřena dohoda o zvýšení nebo rozšíření vzdělání podle § 60, lze mu
jednorázově přiznat kvalifikační příspěvek až do výše stanovené pro náborový
příspěvek. Pro kvalifikační příspěvek se použije § 69 odst. 2 obdobně.
(2) Ministerstvo stanoví vyhláškou výši kvalifikačního příspěvku podle
využitelného vzdělání a podle doby trvání služebního poměru.
§ 70b
(1) Za každý ukončený kalendářní měsíc služby náleží vojákovi stabilizační
příspěvek ve výši 7 000 Kč.
(2) Nekonal-li voják službu po celý kalendářní měsíc, má nárok na stabilizační
příspěvek pouze za podmínek stanovených pro poskytování služebního platu podle §
68h, po dobu prvního měsíce dočasné neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz nebo
po dobu 12 měsíců od počátku dočasné neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz,
které voják utrpěl při výkonu služby, v přímé souvislosti s ním nebo pro výkon služby,
není-li dále stanoveno jinak.
(3) Vojákům, kteří konají službu ve speciální odbornosti a služba v této
odbornosti je nezbytná pro plnění úkolů ozbrojených sil, Vojenské policie nebo
Vojenského zpravodajství, může být stabilizační příspěvek navýšen až do výše
čtyřnásobku částky uvedené v odstavci 1.
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(4) Stabilizační příspěvek vojákovi nepřísluší
a) po dobu, kdy se připravuje k výkonu služby studiem nebo výcvikem, nebo
b) za kalendářní měsíc, ve kterém měl voják alespoň den neomluvené nepřítomnosti ve
službě.
(5) Pro splatnost a výplatu stabilizačního příspěvku se použijí § 68l až 68n.
(6) Seznam speciálních odborností a vykonávaných činností nezbytných pro
plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie, a výši stabilizačního příspěvku podle
odstavce 3 stanoví vláda nařízením. Seznam speciálních odborností a vykonávaných
činností nezbytných pro plnění úkolů Vojenského zpravodajství stanoví ministr.
HLAVA III
CESTOVNÍ A JINÉ NÁHRADY
§ 71
Vymezení pojmů
(1) Služební cestou se rozumí doba od nástupu vojáka na cestu k plnění služebních
úkolů do jiného místa, než je jeho stanovené místo výkonu služby, včetně doby plnění úkolů v
místě, které je cílem služební cesty, do návratu vojáka z cesty.
(2) Zahraniční služební cestou se pro účely tohoto zákona rozumí doba služební cesty
podle odstavce 1 z České republiky do zahraničí, ze zahraničí do České republiky a doba
služební cesty v zahraničí.
(3) Stanoveným místem výkonu služby se rozumí všechny prostory, objekty
a zařízení, v nichž voják trvale vykonává službu.20)
(4) Místem trvalého pobytu vojáka se rozumí obec, v níž je voják hlášen k trvalému
pobytu.21)
(5) Za rodinu vojáka se pro účely tohoto zákona považují, mají-li trvalý pobyt na
území státu a žijí-li s vojákem v domácnosti,22) žijí-li s vojákem ve společné domácnosti,
jeho manželka (manžel) nebo družka (druh) a nezaopatřené děti, a to vlastní děti, osvojené
děti nebo děti svěřené do pěstounské péče nebo výchovy. Pro účely tohoto zákona se za
nezaopatřené dítě považuje dítě vymezené zvláštním právním předpisem.22a) K družce
(druhovi) se jako k osobě posuzované podle věty první přihlíží, jen žije-li s vojákem v
domácnosti nepřetržitě alespoň 3 měsíce a je-li přihlášena (přihlášen) na adrese vojáka k
trvalému pobytu.22b)
(6) Obcí výkonu služby se rozumí území obce,22c) na kterém je dislokován vojenský
objekt, vojenský útvar nebo vojenské zařízení anebo vojenský záchranný útvar, v němž je
voják služebně zařazen.
(7) Jízdními výdaji se rozumí výdaje za místní hromadnou dopravu, jízdenku, letenku,
místenku a za použití lůžkového nebo lehátkového vozu a za použití vlaku vyšší kvality.
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§ 72
Náhrady při služebních cestách a odvelení
(1) Při služební cestě vojákovi náleží
a) stravné,
b) náhrada prokázaných jízdních výdajů,
c) náhrada prokázaných výdajů za ubytování,
d) náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů,
e) náhrada jízdních výdajů za cesty do místa trvalého pobytu vojáka nebo do jiné obce
pobytu jeho rodiny předem dohodnutého mezi nadřízeným a vojákem a zpět, je-li to
hospodárnější a trvá-li služební cesta více než 7 po sobě následujících kalendářních dnů, a to
jednou týdně.
(2) Náhrady při služební cestě náležejí i při odvelení; při odvelení do zahraničí
náležejí jako při zahraniční služební cestě.
(3) Vojákovi, s nímž byla uzavřena dohoda o zvýšení nebo rozšíření vzdělání,
s výjimkou prezenčního studia, nebo vojákovi vyslanému do rekvalifikačního kurzu náležejí
náhrady podle odstavce 1. Stravné náleží za dny účasti na studijních soustředěních nebo
konzultacích a za dny konání zkoušek v jiné obci, než je jeho stanovené místo výkonu služby
nebo místo trvalého pobytu. Při zvýšení nebo rozšíření vzdělání náleží náhrada jízdních
výdajů podle odstavce 1 písm. b) a e), jen je-li vojákovi poskytnuto studijní volno.
§ 73
Stravné
(1) Za každý den služební cesty náleží vojákovi stravné ve výši stanovené zvláštním
právním předpisem.23) Ministerstvo stanoví vyhláškou výši stravného v rámci rozpětí
stanoveného zvláštním právním předpisem.23)
(2) Je-li vojákovi vyslanému na služební cestu, která trvá méně než 5 hodin,
znemožněno ze služebních důvodů stravovat se obvyklým způsobem, může se mu poskytnout
stravné až do výše nejnižší částky stravného uvedené ve zvláštním právním předpisu.23)
(3) Stravné nenáleží vojákovi, kterému je na služební cestě zabezpečeno bezplatné
stravování. Bylo-li bezplatné stravování zabezpečeno částečně, stravné se úměrně krátí, a to
při poskytnutí snídaně o 20 %, oběda o 40 % a večeře o 40 %.
(4) Vojákovi vyslanému na služební cestu do místa jeho trvalého pobytu nebo do
místa trvalého pobytu jeho rodiny na dobu delší než jeden kalendářní den náleží stravné pouze
za dobu výkonu služby.
§ 74
Náhrada prokázaných jízdních výdajů
(1) Vojákovi náleží náhrada jízdních výdajů za cestu mezi místem, které mu bylo
stanoveno jako místo nástupu služební cesty, a místem, do něhož byl vyslán k plnění
služebních úkolů, a poté místem ukončení služební cesty.
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(2) Nemohl-li se voják ubytovat v místě, do něhož byl vyslán, náleží mu též náhrada
jízdních výdajů za cesty vykonané do místa, v němž se ubytoval, a zpět.
(3) Při jízdě vlakem nad vzdálenost 50 km jedním směrem se hradí příplatek za vlak
vyšší kvality, při vzdálenosti nejméně 101 km jedním směrem se hradí jízdní výdaje za první
vozovou třídu a při jízdě autobusem jízdní výdaje včetně místenky.
(4) Náhrada jízdného za použití lůžkového nebo lehátkového vozu první nebo druhé
třídy náleží vojákovi při splnění podmínky ujetí vzdálenosti nejméně 201 km pouze tehdy,
trvala-li cesta alespoň 4 hodiny v době mezi 22. a 6. hodinou a po jejím ukončení
bezprostředně následoval výkon služby.
(5) Při služební cestě, kdy vojákovi náleží náhrada jízdních výdajů podle § 72 odst. 1
písm. e), se poskytuje náhrada jízdních výdajů ve výši prokázaných jízdních výdajů za druhou
vozovou třídu osobního vlaku nebo za autobus. Příplatek za vlak vyšší kvality nebo náhrada
za použití autobusu včetně místenky náleží při vzdálenosti nejméně 101 km jedním směrem
a dále náleží jízdní výdaje za místní hromadnou dopravu při přestupu z jednoho hromadného
dopravního prostředku dálkové přepravy na jiný. Použije-li voják po předchozím souhlasu
nadřízeného k cestě do místa svého trvalého pobytu nebo do jiné obce pobytu jeho rodiny, na
kterém se předem s nadřízeným dohodl, a zpět jiné než služební silniční motorové vozidlo,
náleží mu náhrada ve výši jízdních výdajů, které by mu náležely při použití vlaku nebo
autobusu dálkové přepravy.
§ 75
Náhrada prokázaných výdajů za ubytování
Při služební cestě náleží vojákovi náhrada výdajů v prokázané výši za ubytování,
a) nebylo-li mu ve vojenských ubytovacích zařízeních poskytnuto bezplatné ubytování,
nebo
b) nepoužil-li při cestě v noci lůžkový nebo lehátkový vůz a byl-li nucen se v téže noci
ubytovat z důvodu časného příjezdu nebo pozdního odjezdu.
§ 76
Náhrady za používání silničních motorových vozidel při služebních cestách
(1) Použije-li voják při služební cestě se souhlasem nadřízeného jiné než služební
silniční motorové vozidlo, náleží mu za každý 1 km jízdy sazba základní náhrady ve výši
podle zvláštních právních předpisů24) a náhrada za spotřebované pohonné hmoty.
(2) Náhrada výdajů za pohonné hmoty náleží vojákovi podle cen pohonných hmot
prokázaných dokladem, který se datem shoduje s datem služební cesty. Neprokáže-li voják
cenu pohonné hmoty, vypočte se výše náhrad z průměrné ceny pohonné hmoty stanovené
zvláštním právním předpisem.24a) Spotřeba pohonné hmoty se vypočte aritmetickým
průměrem z údajů uvedených v technickém průkazu vozidla. Pokud technický průkaz vozidla
tyto údaje neobsahuje, náleží vojákovi náhrada výdajů za pohonné hmoty, jen prokáže-li
spotřebu pohonných hmot technickým průkazem vozidla shodného typu se shodným
objemem válců.
(3) Voják je povinen prokázat technickým průkazem silničního motorového vozidla,
které má být použito při služební cestě, o jaký druh vozidla se jedná a jakou spotřebu

47

pohonných hmot stanovil výrobce.
(4) Nadřízený může s vojákem předem dohodnout též poskytování náhrady za použití
jiného než služebního silničního motorového vozidla ve výši odpovídající ceně jízdenky
hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy s výjimkou letenky.
§ 77
Náhrady při povolání do služebního poměru a při přeložení
(1) Při přeložení náleží vojákovi náhrada jízdních výdajů z místa trvalého pobytu,
popřípadě z dosavadního místa výkonu služby do místa přeložení.
(2) Vojákovi náleží k náhradě zvýšených životních nákladů náhrady jako při služební
cestě po dobu, kdy v důležitém zájmu služby po přeložení musí žít odloučeně od své rodiny.
Je-li voják služebně zařazen jako čekatel, náhrady jako při služební cestě mu nenáležejí.
(3) Denní částka náhrady jako při služební cestě náleží ve výši podle § 73.
(4) Vojákovi náleží po dobu, kdy z důvodu důležitého zájmu služby denně dojíždí z
obce výkonu služby do místa trvalého pobytu, náhrada prokázaných jízdních výdajů,
popřípadě náhrada za použití jiného než služebního silničního motorového vozidla za cesty z
místa trvalého pobytu do obce výkonu služby a zpět, nejvýše však 75 % z denní částky náhrad
jako při služební cestě.
(5) Vojákovi náleží po dobu, kdy z důvodu důležitého zájmu služby denně dojíždí z
pravidelného místa výkonu služby do místa trvalého pobytu rodiny, náhrada při denním
dojíždění, trvá-li jeho nepřítomnost v místě trvalého pobytu rodiny z důvodu zaměstnání
nejméně 11 hodin v kalendářním dnu. Denní částka náhrady náleží ve výši 25 % z denní
částky náhrady jako při služební cestě. Je-li voják služebně zařazen jako čekatel, náhrada při
denním dojíždění mu nenáleží.
(6) Náhrada jako při služební cestě nebo náhrada při denním dojíždění vojákovi
nenáleží, je-li mu poskytnuto bezplatné stravování. Poskytuje-li se vojákovi částečné
bezplatné stravování, náhrady jako při služební cestě se úměrně krátí a náhrada při denním
dojíždění nenáleží.
(7) Vojákovi, který po přeložení vykonává službu mimo místo svého trvalého pobytu a
nemůže denně dojíždět, náleží náhrada jízdních výdajů za cesty z místa trvalého pobytu do
místa přeložení a zpět ve výši jízdného hromadnými dopravními prostředky dálkové přepravy.
Náhrada jízdních výdajů náleží nejvýše pětkrát měsíčně vojákovi, který žije v domácnosti
alespoň s jedním příslušníkem rodiny, a jednou měsíčně ostatním vojákům. Vykoná-li voják z
místa trvalého pobytu cestu do místa ubytování namísto cesty do místa přeložení, lze mu
poskytnout náhradu prokázaných jízdních výdajů, a to až do výše jízdného za cestu z místa
trvalého pobytu do místa přeložení. Obdobně se postupuje, pokud ve stejném kalendářním dni
náleží vojákovi náhrada prokázaných jízdních výdajů z místa trvalého pobytu do místa
ubytování a současně náhrada jízdních výdajů z místa přeložení do místa ubytování. Totéž
platí při cestě z místa ubytování do místa trvalého pobytu. Náhrada se poskytuje podle § 74
odst. 5.
(8) Vojákovi, který po přeložení vykonává službu mimo místo svého trvalého pobytu a
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ministerstvo mu nemůže zabezpečit v místě přeložení ubytování, náleží náhrada jízdních
výdajů z místa ubytování do místa přeložení a zpět.
(9) Náhrady podle odstavců 2 až 8 vojákovi nenáležejí ode dne následujícího po dni,
kdy
a) se přestěhoval do obce výkonu služby,
b) mu vznikl nárok na přídavek na bydlení, nebo
c) začal vykonávat službu v místě, které mu bylo určeno jako pravidelné místo výkonu
služby v zahraničí.
(10) Pro účely náhrad podle předchozích odstavců se obdobně jako přeložení posuzuje
i povolání do služebního poměru.
(11) Při souběhu nároku na náhrady jako při služební cestě a nároku na stravné při
služební cestě nebo při souběhu nároku na náhrady při denním dojíždění a nároku na stravné
při služební cestě anebo při souběhu nároku na náhrady jako při služební cestě a nároku na
náhrady při denním dojíždění má voják nárok na náhradu, která je vyšší.
§ 77
Náhrady při přeložení a při povolání do služebního poměru
(1) Při přeložení náleží vojákovi náhrada jízdních výdajů z místa bydliště,
popřípadě z dosavadního místa výkonu služby do místa přeložení. Vojákovi náleží
náhrada v rozsahu jako při služební cestě.
(2) Vojákovi, který vykonává službu mimo místo bydliště, náleží po dobu, kdy
dojíždí k výkonu služby z obce bydliště do obce výkonu služby, náhrada prokázaných
jízdních výdajů. Náhrada se poskytuje v rozsahu stanoveném v § 72 odst. 1 písm. e) za
každý den, ve kterém voják konal službu, nejvýše však ve výši denní částky stravného
při služební cestě; nedojíždí-li voják denně, náleží mu náhrada nejvýše pětkrát měsíčně
každým směrem.
(3) Vojákovi zařazenému v hodnostním sboru čekatelů a vojákovi, které mu bylo
určeno pravidelné místo výkonu služby v zahraničí, náhrada podle odstavce 2 nenáleží.
(4) Náhrada podle odstavce 2 se poskytuje měsíčně a vyplácí se v pravidelném
termínu výplaty služebního platu. Měsíční náhradu lze paušalizovat. Ministerstvo
stanoví vyhláškou výši paušální náhrady a termín výplaty.
(5) Pro účely náhrad podle odstavců 1 až 4 se obdobně jako přeložení posuzuje
i povolání do služebního poměru.
§ 78
zrušen
Náhrady při zahraničních služebních cestách
§ 79
(1) Při zahraniční služební cestě náleží vojákovi náhrady podle 72 odst. 1 písm. b) až
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d).
(2) Vojákovi s pravidelným místem výkonu služby v zahraničí náleží za dny cesty
z České republiky do pravidelného místa výkonu služby v zahraničí a zpět a při služebních
cestách v zahraničí náhrady jako při zahraničních služebních cestách. Pokud s vojákem se
souhlasem nadřízeného cestuje jeho rodinný příslušník, lze vojákovi poskytnout též náhrady
prokázaných jízdních, ubytovacích a nutných vedlejších výdajů, které vznikly tomuto
rodinnému příslušníkovi. Vojákovi s pravidelným místem výkonu služby v zahraničí nenáleží
stravné za dobu služební cesty na území České republiky a v zemi, kde má stanovené
pravidelné místo výkonu služby.
(3) Voják s pravidelným místem výkonu služby v zahraničí má nárok na stejné
náhrady jako zaměstnanci rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným
pracovištěm v zahraničí, které jsou stanovené zvláštním právním předpisem.25) Základ pro
určení měsíční výše náhrady zvýšených životních nákladů stanoví služební orgán
v rozmezí 10 % až 50 % ze služebního platu určeného vojákovi bez příplatku za službu
v zahraničí. Pro splatnost a výplatu této náhrady se použijí § 68l, § 68m odst. 2 až 4
a 68n.
§ 80
Při zahraniční služební cestě lze dohodnout s vojákem poskytování náhrad za cesty
k návštěvě rodiny, jejich rozsah a výši.
§ 81
(1) Při zahraniční služební cestě přísluší vojákovi stravné v cizí měně; na žádost
vojáka může být vyplaceno stravné v českých korunách nebo v jiné cizí volně směnitelné
měně s tím, že se pro přepočet použije směnný kurs devizového trhu vyhlášený Českou
národní bankou.
(1) Při zahraniční služební cestě přísluší vojákovi stravné v cizí měně; na žádost
vojáka může být vyplaceno stravné v českých korunách nebo v jiné cizí volně směnitelné
měně s tím, že se pro přepočet použije kurz vyhlášený Českou národní bankou pro den,
ve kterém je vyplacena záloha. Nebyla-li záloha poskytnuta, použije se pro přepočet
kurz vyhlášený Českou národní bankou pro den nástupu zahraniční služební cesty.
(2) Výši základních sazeb stravného v cizí měně stanoví zvláštní právní předpis.24)
(3) Trvá-li zahraniční služební cesta v kalendářním dni 12 a méně hodin, poskytne se
stravné v cizí měně ve výši, která se určí násobkem dvanáctiny poloviční výše základní sazby
stravného v cizí měně a počtu celých hodin zahraniční služební cesty strávených mimo území
České republiky. Za dobu zahraniční služební cesty strávenou mimo území České republiky,
která trvá méně než 1 hodinu, stravné v cizí měně nenáleží.
(4) Při poskytnutí bezplatného stravování stravné nenáleží. Při poskytnutí částečného
bezplatného stravování se stravné podle odstavce 1 úměrně krátí stejným způsobem jako
podle § 73.
§ 82
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Při zahraniční služební cestě lze poskytnout vedle stravného kapesné v cizí měně do
výše 40 % stravného stanoveného podle § 81 odst. 1 a 2.
§ 83
Za použití jiného než služebního silničního motorového vozidla při zahraniční
služební cestě náleží vojákovi z povolání základní náhrada podle § 76 odst. 1 a náhrada
výdajů za pohonné hmoty podle § 76 odst. 2 a 3. Náhrada za pohonné hmoty v cizí měně
náleží za kilometry ujeté v zahraničí nad 350 km.
§ 84
(1) Při zahraniční služební cestě náleží za dobu služební cesty na území České
republiky stravné v české měně v rozsahu a za podmínek stanovených v § 73.
(2) Při zahraniční služební cestě je rozhodnou dobou pro vznik nároku na náhrady
poskytované v cizí měně doba přechodu české státní hranice a při letecké přepravě odlet a
přílet letadla podle letového řádu.
Společná ustanovení k cestovním a jiným náhradám
§ 85
Kde tento zákon požaduje při služební cestě prokázání výdajů, a voják je neprokáže,
může mu nadřízený poskytnout náhrady v jím uznané výši s přihlédnutím k podmínkám cesty
s výjimkou náhrady výdajů za pohonné hmoty stanovené zvláštním právním předpisem.24)
§ 86
(1) Požádá-li voják o poskytnutí zálohy na náhrady při služební cestě, musí mu být
tato záloha do výše předpokládané náhrady poskytnuta.
(2) Při zahraniční služební cestě musí být vojákovi záloha poskytnuta v cizí měně v
rozsahu a ve výši podle předpokládané doby trvání a podmínek zahraniční pracovní cesty.
Zálohu v cizí měně lze vojákovi poskytnout též zapůjčením služební platební karty.
(3) Voják je povinen do 10 pracovních dnů po dni ukončení služební cesty předložit
nadřízenému, který ho na služební cestu vyslal, písemné doklady potřebné k vyúčtování
služební cesty a též vrátit nevyúčtovanou zálohu.
(4) Vyúčtování služební cesty vojáka a uspokojení jeho nároků musí být provedeno do
14 pracovních dnů ode dne předložení písemných dokladů.
§ 87
Pokud čas strávený na služební cestě jinak než plněním služebních úkolů spadá do
doby služby vojáka, považuje se za dobu zameškanou pro překážky ve službě. Za tuto dobu se
plat služební plat vojákovi nekrátí.
§ 87a
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Nárok na cestovní a jiné náhrady nevzniká vojákovi vyslanému k výkonu služby v
zahraničí, pokud mu jsou poskytovány z prostředků mezinárodní nebo nadnárodní organizace
nebo orgánu.
§ 88
Výše částek, výše náhrady při denním dojíždění a sazeb stravného se zaokrouhlují na
celé koruny do výše 50 haléřů směrem dolů a od 50 haléřů včetně směrem nahoru.
§ 88a
Cestovní a jiné náhrady podle § 71 až 89 lze paušalizovat. Při výpočtu paušální částky
vychází služební orgán z průměrných podmínek rozhodných pro poskytování náhrad vojákovi
nebo skupině vojáků. Pokud se změní podmínky, za nichž byla paušální částka stanovena, je
služební orgán povinen tuto částku přezkoumat a upravit.
§ 89
Ministerstvo stanoví vyhláškou výši a postup při přiznávání cestovních náhrad
a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení.
HLAVA IV
PROVIANTNÍ, VÝSTROJNÍ A PŘEPRAVNÍ NÁLEŽITOSTI
§ 90
Proviantní náležitosti
(1) Voják má při nepřetržité službě, která trvá alespoň 24 hodin, nebo při výkonu
zvláštních profesí a činností nárok na poskytnutí bezplatného stravování. Nelze-li poskytnout
bezplatné stravování, má voják nárok na náhradu v penězích.
(2) Pokud se při služební cestě poskytuje vojákovi místo bezplatného stravování
náhrada v penězích, má voják nárok pouze na stravné nebo na náhradu v penězích, a to podle
toho, co je pro něho výhodnější.
§ 91
Výstrojní náležitosti
(1) Voják má nárok na výstrojní náležitosti.
(2) Výstrojními náležitostmi se rozumí vojenská výstroj a služby, které se bezplatně
poskytují k zabezpečení povinnosti vojáka v době výkonu služby nosit vojenský stejnokroj.
Nelze-li poskytnout výstrojní náležitosti podle věty první, má voják nárok na náhradu v
penězích. Voják, jehož služební poměr zanikl podle § 18 písm. c) nebo d) anebo podle § 19
odst. 1 písm. f) až m) a o) před uplynutím 2 let ode dne vzniku služebního poměru, je povinen
ministerstvu nahradit v penězích poměrnou část nákladů za vydanou vojenskou výstroj; do
doby 2 let se nezapočítává doba dispozice podle § 10 odst. 2 písm. b) až i). Výše peněžité
náhrady se vypočítá jako součin měsíční peněžní výše nákladů na vojenskou výstroj a počtu
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neodsloužených měsíců.
(3) Voják nemá nárok na výstrojní náležitosti po dobu určení do dispozice podle § 10
odst. 2 písm. b), d) až i).
(4) Neprokáže-li se podezření ze závažného porušení služebních povinností nebo ze
spáchání trestného činu podle § 9 nebo pominou-li důvody vazby podle § 10 odst. 2 písm. i),
poskytují se výstrojní náležitosti za tuto dobu zpětně. Na zpětné poskytnutí výstrojních
náležitostí podle § 10 odst. 2 písm. h) má voják nárok, pokud po ukončení dispozice
pokračuje jeho služební zařazení.
(5) Nárok na výstrojní náležitosti podle odstavce 1 zaniká, je-li vojákovi služební
poměr přerušen podle § 11.
§ 92
Přepravní náležitosti
(1) Ministerstvo poskytuje vojákovi bezplatně přepravu při cestě na preventivní nebo
mimořádnou rehabilitaci a na léčebnou péči, při přestěhování v důležitém zájmu služby, a to
i pro příslušníky domácnosti,22) kteří se stěhují spolu s ním, a pro přestěhování bytového
zařízení, jednou v kalendářním roce při cestě na řádnou dovolenou a při společné rekreaci
nebo rekreačním pobytu i jeho manželce a nezaopatřeným dětem. Při zániku služebního
poměru podle § 18 písm. a), h), i) a j) nebo podle § 19 odst. 1 písm. a), b), c), e), h) a k) se
poskytuje vojákovi bezplatná přeprava do místa trvalého pobytu nebo hraničního přechodu na
území České republiky.
(2) Nelze-li poskytnout bezplatnou přepravu, má voják nárok na náhradu prokázaných
jízdních výdajů v penězích. Použije-li voják po předchozím souhlasu nadřízeného k cestě
podle odstavce 1 jiné než služební silniční motorové vozidlo, náleží mu náhrada ve výši
jízdních výdajů, které by mu náležely při použití vlaku nebo autobusu dálkové přepravy.
§ 93
Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob zabezpečování bezplatného stravování,
výstrojních a přepravních náležitostí a peněžitou výši nákladů na vojenskou výstroj.
HLAVA V
ZDRAVOTNÍ SLUŽBY, ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
§ 94
Zdravotní péče a zdravotní služby
Zdravotní služby
(1) Zdravotní péči a zdravotní služby vojákům organizuje, řídí a kontroluje ve své
působnosti ministerstvo. Zdravotní služby ve své působnosti organizuje, řídí a kontroluje
ministerstvo. V zájmu ochrany zdraví osob a vojenských kolektivů může ministerstvo
nařizovat mimořádné preventivní prohlídky a protiepidemická opatření, včetně očkování,
diagnostických zkoušek a léčení přenosných nebo jinak společensky závažných onemocnění,
izolace a karanténních opatření.
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(2) Zdravotní služby poskytuje vojákům stát zpravidla ve zdravotnických zařízeních
poskytovatelů zdravotních služeb zřízených ministerstvem (dále jen "zdravotnická zařízení
vojenského poskytovatele"), a nejsou-li zřízena, ve zdravotnických zařízeních jiných
poskytovatelů zdravotních služeb na základě smlouvy o poskytování zdravotních služeb
vojákům uzavřené se zdravotní pojišťovnou stanovenou zákonem o veřejném zdravotním
pojištění26). Registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb je vojenský poskytovatel,
a není-li zřízen, jiný poskytovatel zdravotních služeb, se kterým Vojenská zdravotní
pojišťovna uzavřela smlouvu o zajišťování zdravotních služeb. Ambulantní nebo lůžkovou
zdravotní péči poskytuje poskytovatel zdravotních služeb, kterého určí poskytovatel
zdravotních služeb, který poskytl zdravotní služby podle věty první. Poskytovatele
zdravotních služeb lze volit jen z poskytovatelů zdravotních služeb uvedených ve větě první
nebo druhé; to se nevztahuje na případy poskytnutí neodkladné péče a na volbu poskytovatele
zdravotních služeb v oboru gynekologie-porodnictví.
(3) Poskytování zdravotní péče v působnosti ministerstva a zdravotních služeb ve
vojenských zdravotnických zařízeních stanoví ministerstvo v dohodě s Ministerstvem
zdravotnictví vyhláškou.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

(3) Zdravotnickým zařízením vojenského poskytovatele je
vojenské zařízení primární péče,
vojenská nemocnice,
vojenská fakultní nemocnice,
polní nemocnice,
ústav leteckého zdravotnictví,
vojenský rehabilitační ústav,
vojenská lázeňská léčebna, a
vojenský zdravotní ústav.

(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou druhy zdravotních služeb poskytovaných
jednotlivými zdravotnickými zařízeními vojenského poskytovatele.
§ 95
Zdravotní pojištění
Voják je pojištěn u zdravotní pojišťovny podle zvláštního právního předpisu.26)
§ 96
Nemocenské pojištění
Nemocenské pojištění vojáků upravuje zvláštní právní předpis19a).
§ 97
Preventivní rehabilitace
(1) Voják má nárok na poskytnutí preventivní rehabilitace v trvání 14 kalendářních
dnů v kalendářním roce k upevnění zdravotního stavu, trval-li jeho služební poměr alespoň 10
let, nebo po dosažení věku 35 let anebo v závislosti na služebním zařazení, které musí trvat
alespoň jeden rok.
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(2) Na základě doporučení poskytovatele zdravotních služeb má voják nárok na
poskytnutí preventivní rehabilitace formou lázeňské léčebně rehabilitační péče spojené s částí
řádné dovolené i před dosažením věku stanoveného v odstavci 1. Trvá-li preventivní
rehabilitace formou lázeňské léčebně rehabilitační péče déle než 14 kalendářních dnů, má
voják nárok na udělení navazující části řádné dovolené nebo udělení dovolené bez nároku na
peněžní náležitosti, pokud již řádnou dovolenou v kalendářním roce vyčerpal.
(3) Při souběhu nároku na preventivní rehabilitaci a nároku na zvláštní dovolenou
v témže kalendářním roce poskytne se vojákovi pouze preventivní rehabilitace.
(4) Náklady spojené s preventivní rehabilitací hradí ministerstvo.
(5) Vojákovi, který vykonává službu v zahraničí, se preventivní rehabilitace
neposkytuje.
(6) Ministerstvo stanoví vyhláškou okruh služebních zařazení pro poskytování
preventivní rehabilitace.
§ 97a
Mimořádná rehabilitace
(1) Vojákovi, který konal službu v zahraniční operaci po dobu nejméně 90 dnů vcelku,
může být poskytnuta mimořádná rehabilitace v trvání 14 kalendářních dnů v kalendářním roce
k upevnění zdravotního stavu.
(2) Mimořádná rehabilitace se poskytuje na žádost vojáka tak, aby byla zahájena
nejpozději do 30 60 kalendářních dnů ode dne návratu ze zahraniční operace.
(3) Při souběhu mimořádné rehabilitace a nároku na preventivní rehabilitaci v témže
kalendářním roce se poskytne vojákovi pouze preventivní rehabilitace. Při souběhu
mimořádné rehabilitace a nároku na zvláštní dovolenou v témže kalendářním roce se poskytne
vojákovi pouze mimořádná rehabilitace.
(4) Mimořádnou rehabilitaci organizuje a náklady s ní spojené hradí ministerstvo.
ČÁST ŠESTÁ
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI VÝKONU SLUŽBY
§ 98
Povinnosti nadřízených
(1) Péči o bezpečnost a ochranu zdraví vojáků při výkonu služby zajišťují služební
orgány. Služební orgány jsou povinny zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví vojáků při
výkonu služby s ohledem na rizika spojená s možným ohrožením jejich života a zdraví (dále
jen "rizika") a přijímat opatření k prevenci rizik; tato povinnost se vztahuje též na další
fyzické osoby, které se s jejich vědomím zdržují v prostorech, za které odpovídají.
(2) Prevencí rizik se rozumí všechna opatření, která směřují k zajištění bezpečnosti a
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ochrany zdraví vojáků při výkonu služby, a opatření, jejichž cílem je předcházet rizikům,
odstraňovat je nebo minimalizovat jejich působení. Služební orgány jsou povinny rizika
vyhledávat, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Za tím účelem jsou povinny pravidelně
kontrolovat bezpečnost a ochranu zdraví vojáků při výkonu služby.
(3) Při přijímání a provádění technických, technologických, organizačních a jiných
opatření k prevenci rizik vycházejí služební orgány ze všeobecných preventivních zásad,
kterými jsou
a) omezování vzniku rizik,
b) odstraňování rizik u zdroje jejich původu,
c) přizpůsobování podmínek výkonu služby potřebám vojáků s cílem omezit působení
negativních vlivů výkonu služby na jejich zdraví,
d) plánování při provádění prevence rizik.
(4) Služební orgány jsou dále povinny
a) zajistit vojákům školení o právních předpisech a interních normativních aktech
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví vojáků při výkonu služby, pravidelně ověřovat jejich
znalost, vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování,
b) zajistit vojákům podle potřeb vykonávané služby ve vhodných intervalech dostatečné
a přiměřené informace a interní normativní akty o bezpečnosti a ochraně zdraví vojáků při
výkonu služby; těhotné vojákyně, vojákyně do konce devátého měsíce po porodu a vojákyně,
které kojí, informovat o rizicích spojených s výkonem služby a o opatřeních k ochraně jejich
bezpečnosti nebo zdraví,
c) vést evidenci o školeních, informacích a interních normativních aktech k bezpečnosti
a ochraně zdraví vojáků při výkonu služby,
d) přijmout nezbytná opatření pro první pomoc,
e) nepřipustit, aby voják vykonával službu, jejíž výkon by neodpovídal jeho zdravotní
způsobilosti,
f) zajistit dodržování zákazu kouření stanoveného zvláštními právními předpisy,27a)
g) přizpůsobovat těhotným a kojícím vojákyním prostory pro jejich odpočinek,
h) zajistit vedení a ukládání zdravotní a jiné dokumentace o služebních, popřípadě
pracovních úrazech a nemocech z povolání,
i) poskytovat vojákům osobní ochranné prostředky, jestliže to vyžaduje výkon služby,
udržovat je v použivatelném stavu a provádět kontrolu jejich používání,
j) poskytovat vojákům mycí, čisticí a dezinfekční prostředky, jestliže to vyžaduje výkon
služby.
(5) Náklady spojené s péčí o bezpečnost a ochranu zdraví vojáků při výkonu služby
hradí ministerstvo.
§ 99
Povinnosti vojáka
Voják je zejména povinen
a) používat při výkonu služby předepsaná ochranná zařízení a prostředky,
b) nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky50) ve vojenských
objektech, a v době služby i mimo ně, nenastupovat pod jejich vlivem do služby, a podrobit se
zjištěním, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek,
c) nekouřit ve vojenských objektech, s výjimkou vyhrazených prostor,
d) účastnit se školení a výcviku, které se konají v zájmu zvyšování bezpečnosti a ochrany
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zdraví při výkonu služby, a podrobit se zkouškám ze znalostí předpisů o bezpečnosti
a ochraně zdraví při výkonu služby a preventivním lékařským prohlídkám, stanoveným
zvláštním právním předpisem,28)
e) včas oznamovat nadřízenému nedostatky a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost
a zdraví při výkonu služby.
§ 100
Státní odborný dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při výkonu služby
Státní odborný dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při výkonu služby provádí
ministerstvo.
ČÁST SEDMÁ
NÁHRADA ŠKODY
HLAVA I
ODPOVĚDNOST VOJÁKA ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU STÁTU
Obecná odpovědnost
§ 101
(1) Voják odpovídá státu za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením svých
povinností při plnění služebních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
(2) Byla-li škoda způsobena také porušením povinností ze strany státu, odpovědnost
vojáka se poměrně omezí.
(3) Zavinění vojáka prokazuje nadřízený, s výjimkou případů uvedených v § 104
a 106.
§ 102
Voják neodpovídá za škodu,
a) která vyplývá z rizika řádného výkonu služby,
b) kterou způsobil při odvracení nebezpečí, které hrozilo životu nebo zdraví, nebo škody,
která hrozila majetku, jestliže tento stav sám úmyslně nevyvolal a počínal si přitom způsobem
přiměřeným okolnostem,
c) kterou způsobil ve stavu, kdy bez vlastního zavinění nebyl schopen ovládnout své
jednání nebo posoudit jeho následky.
§ 103
Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody
Na vojákovi, který vědomě nezakročil proti hrozící škodě nebo neohlásil hrozící
škodu, může nadřízený požadovat, aby se podílel na náhradě škody, která byla způsobena
státu, a to v rozsahu přiměřeném okolnostem případu, nelze-li škodu nahradit jinak. Přitom se
přihlédne zejména k tomu, co bránilo splnění povinnosti, k výši a povaze škody.
Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je voják povinen vyúčtovat
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§ 104
(1) Ministr může stanovit služební zařazení, pro jejichž výkon je nezbytné uzavření
dohody o hmotné odpovědnosti.
(2) Převzal-li voják na základě dohody o hmotné odpovědnosti odpovědnost za
hodnoty svěřené k vyúčtování, odpovídá za vzniklý schodek. V dohodě se může s vojákem
současně ujednat, že bude-li vykonávat službu s více vojáky, kteří uzavřeli dohodu o hmotné
odpovědnosti, odpovídá s nimi za schodek společně.
(3) Dohoda o hmotné odpovědnosti se musí uzavřít písemně, jinak je neplatná.
(4) Voják se zprostí odpovědnosti zcela, popřípadě zčásti, prokáže-li, že schodek
vznikl zcela nebo zčásti bez jeho zavinění.
§ 105
(1) Voják, který uzavřel dohodu o hmotné odpovědnosti, může od ní odstoupit při
změně služebního zařazení, nebo pokud nadřízený v přiměřené době, nejdéle však v době do
jednoho měsíce od obdržení jeho písemného upozornění, neodstraní nebo nezabezpečí
odstranění závady při výkonu služby, která brání řádnému hospodaření se svěřenými
hodnotami. Při společné hmotné odpovědnosti může voják od dohody odstoupit, je-li na
pracoviště služebně zařazen jiný voják nebo jiný nadřízený. Odstoupení od dohody o hmotné
odpovědnosti musí být písemné.
(2) Dohoda o hmotné odpovědnosti zaniká dnem zániku služebního poměru nebo
dnem doručení odstoupení od této dohody.
§ 106
Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů
Voják odpovídá za ztrátu vojenského materiálu29) a jiných předmětů, které mu byly
svěřeny proti písemnému potvrzení. Této odpovědnosti se zprostí, prokáže-li, že ztrátu
nezavinil.
Rozsah náhrady škody
§ 107
(1) Voják, který odpovídá za škodu, je povinen nahradit skutečnou škodu, a to
v penězích, jestliže ji neodčiní uvedením do předchozího stavu.
(2) Výše náhrady škody způsobené z nedbalosti a při nesplnění povinnosti k odvrácení
škody nesmí přesáhnout u jednotlivého vojáka čtyřapůlnásobek jeho průměrného platu
služebního platu.30) Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobena
a) na svěřených hodnotách, které je voják povinen vyúčtovat, nebo ztrátou svěřených
předmětů,
b) po požití alkoholických nápojů nebo po vědomém užití jiných návykových látek.31)
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(3) Odpovídá-li za škodu několik vojáků, je každý z nich povinen hradit poměrnou
část škody podle míry svého zavinění, pokud však někteří nebo některý z nich způsobil škodu
úmyslně, odpovídají za celou škodu.
(4) Způsobil-li škodu také stát, je voják povinen hradit poměrnou část škody podle
míry svého zavinění.
§ 108
(1) Při společné odpovědnosti za schodek se jednotlivým vojákům určí podíl náhrady
podle poměru jejich dosažených hrubých platů služebních platů, přičemž plat služební plat
nadřízeného a jeho zástupce se započítává ve dvojnásobné výši.
(2) Podíl náhrady škody stanovený podle odstavce 1 nesmí u jednotlivých vojáků
s výjimkou nadřízeného a jeho zástupce přesáhnout částku, která se rovná jejich průměrnému
platu služebnímu platu30) před vznikem škody. Neuhradí-li se takto určenými podíly celá
škoda, je povinen uhradit zbytek nadřízený a jeho zástupce podle poměru svých hrubých platů
služebních platů.
(3) Zavinil-li některý ze společně odpovědných vojáků schodek nebo jeho část, hradí
schodek tento voják podle míry svého zavinění. Zbývající část schodku hradí odpovědní
vojáci všichni společně podíly určenými podle odstavců 1 a 2.
§ 109
Při určování výše škody na věci se vychází z její ceny v době poškození nebo ztráty.
§ 110
(1) Výši náhrady škody způsobené z nedbalosti lze určit nižší částkou, než je skutečná
škoda, popřípadě než je čtyřapůlnásobek průměrného hrubého měsíčního platu služebního
platu. Jde-li o škodu způsobenou po požití alkoholických nápojů nebo po vědomém užití
jiných návykových látek31) nebo o škodu na svěřených hodnotách, které je voják povinen
vyúčtovat, anebo škodu způsobenou ztrátou svěřených předmětů, může náhradu škody nižší
částkou určit pouze odvolací orgán, nebo jde-li o škodu způsobenou trestným činem, soud.
(2) Způsobil-li škodu voják z nedbalosti při dopravní nehodě, lze ve zvlášť
odůvodněných případech od vymáhání náhrady škody zcela upustit, došlo-li k dopravní
nehodě za ztížených podmínek, jde-li o první zavinění vojáka nebo o nehodu způsobenou
v důsledku jeho malé zkušenosti anebo došlo-li při dopravní nehodě k vážnému poškození
jeho zdraví.
(3) Při určování výše náhrady škody podle odstavce 1 se přihlíží zejména k plnění
služebních povinností ze strany vojáka, ke společenskému významu škody, k výši a povaze
škody a k tomu, jak k ní došlo.
(4) Náhradu škody nelze snížit, byla-li škoda způsobena úmyslně.
§ 111
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(1) O náhradě škody rozhoduje služební orgán, pokud nedojde k dohodě o její
náhradě. Dohoda o náhradě škody musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná.
(2) Byla-li škoda způsobena trestným činem, rozhodne služební orgán o povinnosti
vojáka uhradit škodu jen tehdy, jestliže o ní nerozhodl soud.
(3) Jestliže voják uhradil alespoň dvě třetiny určené náhrady škody a dosahuje-li
mimořádných kladných výsledků při výkonu služby, lze upustit od vymáhání zbylé částky
náhrady škody. Toto neplatí při škodě, kterou voják způsobil úmyslně, po požití
alkoholických nápojů nebo po vědomém užití jiných návykových látek,31) na svěřených
hodnotách, které je povinen vyúčtovat, nebo ztrátou svěřených předmětů.
HLAVA II
ODPOVĚDNOST STÁTU ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU VOJÁKOVI
§ 112
Obecná odpovědnost
Za škodu způsobenou vojákovi při výkonu služby, v přímé souvislosti s ním nebo pro
výkon služby porušením právní povinnosti odpovídá stát.
§ 113
Odpovědnost za škodu na odložených věcech
(1) Stát odpovídá za škodu na věcech, které voják odložil při výkonu služby nebo
v přímé souvislosti s ním na určeném nebo obvyklém místě.
(2) Za věci, které voják obvykle do služby nenosí a které nadřízený nepřevzal do
zvláštní úschovy, odpovídá stát jen do výše dvojnásobku minimální mzdy, kterou stanovuje
zvláštní právní předpis.17) Jestliže škoda na těchto věcech byla způsobena jiným vojákem
nebo jestliže nadřízený tyto věci převzal do úschovy, hradí se škoda bez omezení.
(3) Nárok na náhradu škody zanikne, jestliže její vznik voják neohlásil nadřízenému
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o škodě dověděl.
§ 114
Odpovědnost za škodu na věci
Za škodu vzniklou na věci vojáka při výkonu služby nebo v přímé souvislosti s ním
anebo při odvracení nebezpečí, které hrozí životu nebo zdraví, nebo škody, které hrozí
majetku, odpovídá stát.
§ 115
Odpovědnost za škodu při služebních úrazech a nemocech z povolání
(1) Za škodu na zdraví, kterou voják utrpěl při výkonu služby, v přímé souvislosti
s ním nebo pro výkon služby, (dále jen "služební úraz") odpovídá stát.
(2) Za škodu způsobenou vojákovi nemocí z povolání odpovídá stát. To platí i tehdy,
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jestliže občan byl před zjištěním nemoci z povolání vojákem a ve služebním zařazení
vykonával službu, při níž může vzniknout nemoc z povolání, kterou byl postižen. Jako nemoc
z povolání se odškodňuje i nemoc, která vznikla před jejím zařazením do seznamu nemocí
z povolání,32) a to od jejího zařazení do seznamu a za dobu nejvýše 3 let před jejím zařazením
do seznamu.
§ 116
Náhrady škody na zdraví
Vojákovi, který utrpěl služební úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání, je
stát povinen v rozsahu, ve kterém za škodu odpovídá, poskytnout
a) náhradu za ztrátu na platu služebním platu po dobu neschopnosti výkonu služby,
b) náhradu za ztrátu na platu služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby,
c) náhradu za bolest,
d) náhradu za ztížení společenského uplatnění,
e) náhradu za účelně vynaložené náklady spojené s léčením,
f) jednorázové mimořádné odškodnění,
g) náhradu za věcnou škodu.
§ 117
Náhrada za ztrátu na platu služebním platu po dobu neschopnosti výkonu služby
(1) Náhrada za ztrátu na platu služebním platu po dobu neschopnosti výkonu služby
vojáka činí rozdíl mezi průměrným platem služebním platem30) vojáka před vznikem škody
způsobené služebním úrazem nebo nemocí z povolání a náhradou ve výši platu podle § 68
odst. 3 služebním platem po dobu dočasné neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz
nebo plnou výší nemocenského.
(2) Náhrada podle odstavce 1 náleží i při další neschopnosti výkonu služby z důvodu
téhož služebního úrazu nebo nemoci z povolání; přitom se vychází z průměrného platu
služebního platu30) vojáka před vznikem této další škody. Jestliže vojákovi před vznikem této
další škody náležela náhrada za ztrátu na platu služebním platu po skončení neschopnosti
výkonu služby, poskytne se mu náhrada podle odstavce 1 do výše částky, do které by mu
náležela náhrada podle § 118, kdyby nebyl neschopen výkonu služby; přitom se za plat
služební plat po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání považuje náhrada ve
výši platu podle § 68 odst. 3 služební plat podle § 68k nebo nemocenské.
§ 118
Náhrada za ztrátu na platu služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby
(1) Náhrada za ztrátu na platu služebním platu po skončení neschopnosti výkonu
služby nebo při uznání invalidity33) se poskytne vojákovi v takové výši, aby spolu s jeho
příjmem po služebním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání, s připočtením případného
invalidního důchodu, který se poskytuje z téhož důvodu, se rovnala jeho průměrnému platu
služebnímu platu30) před vznikem škody, nejvýše však ve výši dvacetinásobku minimální
mzdy.17) Jestliže voják neměl před vznikem škody plat služební plat, považuje se za plat
služební plat průměrný plat služební plat,30) kterého dosahují vojáci ve srovnatelném
služebním zařazení.
(2) Náhrada za ztrátu na platu služebním platu po skončení neschopnosti výkonu
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služby náleží vojákovi i při neschopnosti z jiného důvodu, než je původní služební úraz nebo
nemoc z povolání. Přitom se za plat služební plat po služebním úrazu nebo po zjištění
nemoci z povolání považuje plat služební plat, z něhož se stanoví nemocenské.
(3) Vojákovi, který bez vážných důvodů nenastoupil výkon služby, nebo občanovi,
který po zániku služebního poměru nenastoupil práci, která mu byla zajištěna, přísluší
náhrada za ztrátu na platu služebním platu podle předchozích odstavců pouze ve výši rozdílu
mezi průměrným platem služebním platem30) před vznikem škody způsobené vojákovi
úrazem nebo nemocí z povolání a průměrným platem služebním platem,30) kterého mohl ve
službě nebo v práci dosáhnout.
(4) Náhrada za ztrátu na platu služebním platu po skončení neschopnosti výkonu
služby náleží vojákovi nejdéle do konce kalendářního měsíce, ve kterém dovrší 65 let věku.
To neplatí, vznikl-li služební úraz nebo nemoc z povolání při výkonu služby uvedené v § 120
odst. 3. V tom případě se náhrada za ztrátu na platu služebním platu poskytuje bez
přihlédnutí k věkovému omezení.
§ 119
Náhrada za bolest, náhrada za ztížení společenského uplatnění a náhrada za účelně
vynaložené náklady spojené s léčením
(1) Náhrada za bolest a náhrada za ztížení společenského uplatnění se poskytují
jednorázově, za podmínek a ve výši, které stanovuje zvláštní právní předpis.34)
(2) Ministerstvo stanoví vyhláškou postup při určování výše náhrady za bolest
a za ztížení společenského uplatnění.
(23) Na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením má nárok ten, kdo
tyto náklady vynaložil. Tato náhrada se poskytuje ve výši po odpočtu nákladů na dopravu
a náhrad cestovních výdajů poskytovaných podle zvláštního právního předpisu.34a)
§ 120
Jednorázové mimořádné odškodnění
(1) Jednorázové mimořádné odškodnění ve výši šestinásobku minimální mzdy17)
náleží vojákovi, který se stal invalidním v prvním nebo druhém stupni následkem služebního
úrazu nebo nemoci z povolání při
a) zajišťování vojenské kázně, byl-li mu úraz způsoben úmyslným trestným činem,
b) leteckém výcviku, zejména na trenažéru, centrifuze, v termokomoře, v podtlakové
komoře a při nácviku seskoků z letounů, vrtulníků a balónů,
c) výcviku za mimořádně ztížených podmínek, zejména ve vysokohorském terénu, poušti,
moři a bažinách,
d) jízdních zkouškách kolejových, silničních a speciálních vozidel při vyšších rychlostech
nebo v terénu za podmínek, které překračují ustanovení předpisů platných pro jejich řízení
nebo provoz,
e) telekomunikačních a jiných pracích na stožárech, při pracích vykonávaných v nucených
polohách bez pracovních plošin, z provazových žebříků a visutých sedaček, v závěsu na
ochranném pásu a v omezeném pracovním prostoru na pracovní lávce, ve výškách nad 10 m,
f) činnosti s rizikem vzniku akutních otrav v důsledku nedýchatelnosti prostředí
a s rizikem vzniku popálenin v důsledku vysoké teploty prostředí, kdy je nutno pro vysokou
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koncentraci škodlivých nebo jedovatých látek použít zvláštní dýchací nebo izolační přístroj
anebo zvláštní ochranný oděv,
g) činnosti pod vodou za zvýšeného tlaku vzduchu, při níž je nutno používat potápěčský
přístroj s přívodem přetlakového vzduchu hadicí, dýchací přístroj se vzduchem stlačeným
v láhvi, kyslíkový přístroj s regenerací vzdušin nebo jiná zařízení pro práci pod vodou, a dále
při hlubokém brodění, jízdě pod vodou a při plavbě techniky,
h) činnosti s rizikem ozáření a s rizikem nákazy,
i) cvičení ve vojenské hasičské jednotce.
(2) Vojákovi, který se stal invalidním v prvním nebo druhém stupni následkem
služebního úrazu vzniklého při letech podle plánu letové přípravy, při zkušebních letech
a zalétávání letecké techniky, při seskocích z letounů, vrtulníků a balónů, při likvidaci
výbušnin a munice, při záchranných pracích při pohromách, které ohrožují lidské životy nebo
majetek při plnění zvláštních úkolů při činnostech podle zvláštního právního předpisu35),
anebo za jiných obdobně nebezpečných podmínek, náleží jednorázové mimořádné
odškodnění ve výši dvacetičtyřnásobku minimální mzdy.17) Došlo-li ke služebnímu úrazu při
pyrotechnické asanaci ve zrušených vojenských újezdech nebo dalších určených prostorech,
náleží vojákovi jednorázové mimořádné odškodnění ve výši čtyřicetiosminásobku minimální
mzdy.17)
(3) Vojákovi, který se stal invalidním v prvním nebo druhém stupni následkem
služebního úrazu nebo nemoci z povolání za zvlášť nebezpečných podmínek při výkonu
služby v zahraničí, náleží jednorázové mimořádné odškodnění ve výši
jednostodvacetinásobku minimální mzdy.17) Za zvlášť nebezpečné podmínky se zejména
považuje válečný stav ve státě, kde voják vykonává službu, služba v zahraničních operacích
nebo plnění zvláštních úkolů při činnostech podle zvláštního právního předpisu.35)
(4) Vojákovi, který se stal invalidním ve třetím stupni následkem služebního úrazu při
činnostech uvedených v odstavci 1, náleží jednorázové mimořádné odškodnění ve výši
dvacetičtyřnásobku minimální mzdy.17) Voják, který se stal invalidním ve třetím stupni
následkem služebního úrazu při činnostech uvedených v odstavcích 2 a 3, náleží jednorázové
mimořádné odškodnění ve výši dvojnásobku částek uvedených v odstavcích 2 a 3.
(5) Jednorázové mimořádné odškodnění náleží jen jednou, ve výši, která je pro vojáka
výhodnější.
§ 121
Náhrady při úmrtí vojáka následkem služebního úrazu nebo nemoci z povolání
Jestliže voják následkem služebního úrazu nebo nemoci z povolání zemřel, je stát
povinen poskytnout pozůstalým
a) náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a pohřbem
b) náhradu nákladů na výživu pozůstalých,
c) jednorázové odškodnění pozůstalých,
d) jednorázové mimořádné odškodnění pozůstalých.
§ 122
Náhrada nákladů spojených s léčením a s pohřbem
(1) Účelně vynaložené náklady spojené s léčením a s pohřbem se hradí tomu, kdo tyto
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náklady vynaložil. Od nákladů spojených s pohřbem se odečte pohřebné, které se poskytuje
podle zvláštního právního předpisu;36) § 119 odst. 2 věta poslední se použije obdobně.
(2) Náklady na pohřeb jsou zejména náklady, které účtuje pohřební ústav, hřbitovní
poplatky, cestovní výlohy, náklady na zřízení pomníku nebo desky a úpravu hrobu a jedna
třetina přiměřených nákladů na smuteční ošacení pro pozůstalého manžela a pro každé
pozůstalé dítě, které má nárok na sirotčí důchod z důchodového pojištění po zemřelém.
(3) Náhrada nákladů na zřízení pomníku nebo desky nesmí přesáhnout čtyřnásobek
minimální mzdy.17)
§ 123
Náhrada nákladů na výživu pozůstalých
(1) Náhrada nákladů na výživu pozůstalých náleží pozůstalým, kterým zemřelý výživu
poskytoval nebo byl povinen poskytovat.
(2) Při výpočtu této náhrady se vychází z průměrného platu služebního platu30)
zemřelého vojáka; náhrada nákladů na výživu všech pozůstalých nesmí však úhrnem převýšit
částku, do které by příslušela zemřelému vojákovi náhrada za ztrátu na platu služebním platu
po skončení neschopnosti výkonu služby, a může se poskytovat nejdéle do konce
kalendářního měsíce, ve kterém by zemřelý voják dovršil 65 let věku. Ustanovení § 118 odst.
4 věty druhé a třetí platí obdobně.
(3) Náhrada nákladů náleží, není-li uhrazena dávkami důchodového pojištění, které se
poskytují z téhož důvodu.
§ 124
Jednorázové odškodnění pozůstalých
(1) Jednorázové odškodnění pozůstalých přísluší pozůstalému manželovi a dítěti, které
má nárok na sirotčí důchod z důchodového pojištění po zemřelém, a to každému ve výši 240
000 Kč. Jednorázové odškodnění pozůstalých v úhrnné výši 240 000 Kč dále náleží rodičům
zemřelého vojáka, jestliže s ním žili ve společné domácnosti; odškodnění ve stejné výši
přísluší i v případě, že se zemřelým vojákem žil ve společné domácnosti pouze jeden rodič.
(2) Vláda může vzhledem ke změnám, které nastaly ve vývoji platové úrovně vojáků
a životních nákladů, nařízením zvýšit částky uvedené v odstavci 1.
§ 125
Jednorázové mimořádné odškodnění pozůstalých
(1) Pozůstalým po vojákovi, který zemřel následkem úrazu při činnostech uvedených
v § 120 odst. 1 až 3, náleží jednorázové mimořádné odškodnění pozůstalých. Pozůstalému
manželovi a každému pozůstalému dítěti, které má nárok na sirotčí důchod z důchodového
pojištění po zemřelém, náleží jednorázové mimořádné odškodnění ve výši poloviny částek
uvedených v § 120 odst. 4. Osobám, které byly odkázány na vojáka výživou, náleží
jednorázové mimořádné odškodnění pozůstalých rovným dílem v úhrnné výši 120 000 Kč.
Není-li pozůstalého manžela ani pozůstalých dětí nebo osob, které byly odkázány na vojáka
výživou, náleží jednorázové mimořádné odškodnění pozůstalých ve výši uvedené ve větě třetí
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rodičům vojáka.
(2) Ministr obrany může v případech hodných zvláštního zřetele zvýšit částky uvedené
v odstavci 1 až na dvojnásobek.
HLAVA III
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ODPOVĚDNOSTI STÁTU ZA ŠKODU
§ 126
Zproštění odpovědnosti za škodu
(1) Stát se zprostí odpovědnosti zcela,
a) byla-li škoda způsobena tím, že poškozený voják zaviněným jednáním porušil právní
nebo jiné předpisy anebo rozkazy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby,
ačkoliv s nimi byl řádně seznámen,
b) přivodil-li si poškozený voják škodu po požití alkoholických nápojů nebo po vědomém
užití jiných návykových látek31) a služební orgán nemohl škodě zabránit, a jestliže tyto
skutečnosti byly jedinou příčinou škody.
(2) Stát se zprostí odpovědnosti zčásti, jestliže skutečnosti uvedené v odstavci 1 byly
jednou z příčin škody.
(3) Stát se nemůže zprostit odpovědnosti, utrpěl-li voják služební úraz při odvracení
nebezpečí, které přímo hrozilo životu nebo zdraví, nebo škody, která hrozila státu, pokud
voják tento stav sám úmyslně nevyvolal.
(4) Jednorázové mimořádné odškodnění a jednorázové mimořádné odškodnění
pozůstalých náležejí i tehdy, jsou-li splněny podmínky pro zproštění odpovědnosti za škodu
při služebním úrazu, s výjimkou, kdy si škodu poškozený voják přivodil po požití
alkoholických nápojů nebo po vědomém užití jiných návykových látek.31)
§ 127
Náhrada škody
(1) Náhrada škody se poskytuje ve výši skutečné škody, a to v penězích, jestliže není
odčiněna uvedením do předchozího stavu. Při určování výše škody na věci se vychází z její
ceny v době poškození nebo ztráty.
(2) Změní-li se podstatně poměry poškozeného, které byly rozhodující pro určení výše
náhrady škody, může se poškozený i stát domáhat změny v úpravě svých práv, popřípadě
povinností.
(3) Vláda může vzhledem ke změnám, které nastaly ve vývoji platové úrovně vojáků,
upravit podmínky, výši a způsob náhrady za ztrátu na platu služebním platu příslušející
vojákovi po skončení neschopnosti výkonu služby; to se vztahuje i na náhradu nákladů na
výživu pozůstalých.
§ 128
Přímá souvislost s výkonem služby
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(1) V přímé souvislosti s výkonem služby jsou úkony potřebné k výkonu služby
a úkony během výkonu služby obvyklé nebo nutné před počátkem služby nebo po jejím
skončení. Takovými úkony však nejsou cesta k výkonu služby a zpět, stravování, ošetření,
popřípadě vyšetření ve zdravotnickém zařízení ani cesta k nim a zpět, nekoná-li se ve
vojenském objektu. Vyšetření ve zdravotnickém zařízení, které se koná na rozkaz
nadřízeného, nebo vyšetření, které se koná v souvislosti se službou v noci, ošetření při první
pomoci a cesta k nim a zpět jsou úkony v přímé souvislosti s výkonem služby.
(2) Cestou k výkonu služby a zpět se rozumí cesta z místa trvalého pobytu vojáka do
místa vstupu do vojenského objektu nebo na jiné místo, které nadřízený určil k výkonu
služby, a zpět.
(3) Cesta z místa trvalého pobytu vojáka do místa výkonu služby nebo do místa
ubytování v jiné obci, která je cílem služební cesty, není-li současně obcí jeho místa
pravidelného výkonu služby, a zpět se posuzuje jako nutný úkon před počátkem služby nebo
po jejím skončení.
§ 129
Peněžitý příspěvek
(1) Vojákovi, který utrpěl škodu na zdraví v souvislosti s plněním úkolů ozbrojených
sil, za níž stát neodpovídá podle tohoto zákona, může ministr nebo jím zmocněný služební
orgán přiznat v případech hodných zvláštního zřetele peněžitý příspěvek do výše
dvacetinásobku minimální mzdy.17)
(2) Peněžitý příspěvek lze za podmínek a ve výši stanovených v odstavci 1 přiznat
i pozůstalým po vojákovi, kteří jsou uvedeni v § 125.
§ 130
Nároky státu po poskytnutí náhrady škody
(1) Jestliže stát nahradil vojákovi škodu, má nárok na náhradu vůči tomu, kdo za
škodu odpovídá, a to v rozsahu, který odpovídá míře jeho odpovědnosti.
(2) Jde-li o náhradu škody při nemoci z povolání, má stát, pokud škodu uhradil, nárok
na náhradu vůči všem zaměstnavatelům, u nichž poškozený voják pracoval za podmínek,
z nichž vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen, a to v rozsahu odpovídajícím době, po
kterou pracoval u těchto zaměstnavatelů za uvedených podmínek.
ČÁST OSMÁ
VÝSLUHOVÉ NÁLEŽITOSTI
§ 131
Povinnosti státu při zabezpečení vojáka po skončení služebního poměru
Stát poskytuje s přihlédnutím k náročnosti služby vojáka, v závislosti na době trvání
služebního poměru a důvodech jeho zániku, výsluhové náležitosti, kterými jsou výsluhový
příspěvek, odbytné, odchodné a úmrtné.
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Výsluhový příspěvek
§ 132
(1) Voják, jehož služební poměr zanikl podle § 18 písm. a), h) a i) nebo podle § 19
odst. 1 písm. a), b), c), e) a g) až l), g) až l), n) a o) má nárok na výsluhový příspěvek, jestliže
jeho služební poměr trval alespoň po dobu 15 let.
(2) Základní výše výsluhového příspěvku činí za 15 let služby 5 % průměrného
měsíčního hrubého platu služebního platu. Tato výše se zvyšuje za šestnáctý a každý další
ukončený rok služby o 6,2 %, za dvacátý první a každý další ukončený rok služby o 2,5 % a
za dvacátý sedmý a každý další ukončený rok služby o 1 % průměrného měsíčního hrubého
platu služebního platu.
§ 133
(1) Výše výsluhového příspěvku může činit nejvíce 55 % průměrného měsíčního
hrubého platu služebního platu. Byl-li voják zařazen jako výkonný letec nebo konal službu
zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti alespoň po dobu 5 let anebo konal
službu v zahraničí za zvlášť nebezpečných podmínek podle § 120 odst. 3, může výše
výsluhového příspěvku činit nejvíce 60 % průměrného měsíčního hrubého platu služebního
platu.
(2) Ministerstvo stanoví vyhláškou, kdo je považován za výkonného letce a která
služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti.
§ 134
Při souběhu nároku na výsluhový příspěvek s nárokem na invalidní důchod anebo
starobní důchod37) z důchodového pojištění se výsluhový příspěvek vyplácí pouze tehdy, je-li
vyšší než některý z uvedených důchodů, a to ve výši rozdílu mezi výsluhovým příspěvkem a
důchodem. Rozdíl se zjišťuje ke dni přiznání důchodu nebo ke dni zvýšení důchodů
z důchodového pojištění,37a) a to nejdéle do dne, kdy uplynuly 2 roky od vzniku nároku na
starobní důchod z důchodového pojištění;38) od tohoto dne náleží výsluhový příspěvek ve výši
rozdílu mezi náležejícím starobním důchodem a výsluhovým příspěvkem k tomuto dni
a nadále se samostatně zvyšuje podle § 137 bez přihlédnutí k výši důchodu. Při stanovení
výše výsluhového příspěvku v souběhu s důchodem z důchodového pojištění do 2 let po
vzniku nároku na starobní důchod se vždy přihlíží k plné výši výsluhového příspěvku.
§ 135
(1) Při opětovném povolání do služebního poměru vojáka z povolání zaniká nárok na
výsluhový příspěvek dnem, který předchází dni opětovného povolání do služebního poměru.
(2) Při přijetí do služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů podle zvláštních
právních předpisů39) se výplata výsluhového příspěvku zastavuje.
§ 136
(1) Při souběhu nároku na výsluhový příspěvek s nárokem na příspěvek za službu
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podle zvláštních právních předpisů39) náleží vyšší příspěvek.
(2) Zanikl-li nárok na příspěvek z jiného služebního poměru, vyplácí se výsluhový
příspěvek ode dne následujícího po dni zániku nároku na příspěvek z jiného služebního
poměru, a to za podmínek a ve výši náležející ode dne následujícího po dni skončení
služebního poměru podle tohoto zákona po přičtení všech zvýšení, která by k němu náležela
od tohoto dne, pokud nárok na výplatu výsluhového příspěvku za podmínek stanovených
tímto zákonem trvá.
§ 137
Výsluhový příspěvek se zvyšuje stejným způsobem a ve stejných termínech jako
procentní výměra důchodů z důchodového pojištění podle zvláštních předpisů o zvyšování
důchodů,40) přičemž zvýšení výsluhového příspěvku činí polovinu procentního zvýšení
důchodů z důchodového pojištění.
Odbytné
§ 138
Voják, jehož služební poměr zanikl podle § 18 písm. a), h) a i) nebo podle § 19 odst. 1
písm. a), b), c), e) a g) až l), g) až l), n) a o) anebo voják, který si při splnění stanovených
podmínek pro nárok na výsluhový příspěvek nezvolil nárok na jeho výplatu, má nárok na
odbytné.
§ 139
(1) Přiznáním odbytného zaniká nárok na výsluhový příspěvek.
(2) Doba trvání služebního poměru rozhodná pro nárok na odbytné činí 2 roky.
Základní výše odbytného činí 2 průměrné měsíční hrubé platy služební platy. Za třetí a každý
další ukončený rok trvání služebního poměru vojáka se odbytné zvyšuje o jeden průměrný
měsíční hrubý plat služební plat. Za jedenáctý a každý další ukončený rok trvání služebního
poměru se odbytné zvyšuje o jednu polovinu průměrného měsíčního hrubého platu
služebního platu, nejvýše však do jeho osmnáctinásobku.
(3) Bylo-li vojákovi při předcházejícím zániku služebního poměru vyplaceno odbytné
nebo při skončení jiného služebního poměru vyplaceno odchodné, vyplatí se při každém
dalším zániku služebního poměru odbytné snížené o částku odbytného nebo odchodného,
které bylo vyplaceno při předcházejícím skončení služebního poměru. Nedojde-li podle věty
první k vzájemnému zúčtování dříve vyplaceného odbytného nebo odchodného s nově
náležejícím odbytným, odbytné nenáleží.
§ 140
Odchodné
(1) Voják, kterému vznikl nárok na výsluhový příspěvek a který místo vyplácení
výsluhového příspěvku nezvolil nárok na výplatu odbytného, má při zániku služebního
poměru nárok na odchodné ve výši čtyřnásobku průměrného měsíčního hrubého platu
služebního platu, trval-li jeho služební poměr alespoň po dobu 15 let. Za šestnáctý a každý
další ukončený rok trvání služebního poměru se odchodné zvyšuje o 40 % průměrného
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měsíčního hrubého platu služebního platu. Nejvyšší výměra odchodného činí šestinásobek
průměrného měsíčního hrubého platu služebního platu.
(2) Bylo-li vojákovi při předcházejícím zániku služebního poměru vojáka nebo při
skončení jiného služebního poměru vyplaceno odchodné nebo odbytné, vyplatí se při novém
zániku služebního poměru odchodné snížené o částku odchodného nebo odbytného, které
bylo vyplaceno při předcházejícím skončení služebního poměru. Nedojde-li takto k
vzájemnému zúčtování dříve vyplaceného odchodného nebo odbytného na úkor nově
náležejícího odchodného, odchodné nenáleží.
§ 141
Úmrtné
(1) Zanikne-li služební poměr vojáka úmrtím nebo prohlášením vojáka za mrtvého, má
pozůstalý manžel a každé pozůstalé dítě, které má po zemřelém nárok na sirotčí důchod,
nárok na úmrtné ve výši jedné poloviny odbytného. Nárok na úmrtné pozůstalému dítěti
vznikne i později, splní-li dítě podmínky nároku na sirotčí důchod po zemřelém vojákovi,
nejdéle však do dvacátého šestého roku věku dítěte.
(2) Není-li pozůstalého manžela, poskytuje se úmrtné, které by jinak náleželo
manželovi, pozůstalým dětem uvedeným v odstavci 1, a to každému dítěti rovným dílem.
Nárok na úmrtné vznikne i dítěti podle odstavce 1 věty druhé, a to ve výši, která by mu
náležela v době úmrtí vojáka.
(3) Není-li pozůstalého manžela ani pozůstalých dětí, náleží úmrtné v úhrnné výši
jedné poloviny odbytného rodičům vojáka.
(4) Jestliže služební poměr vojáka trval po dobu kratší než 2 roky, náleží úmrtné ve
výši průměrného měsíčního hrubého platu služebního platu.
§ 142
Organizace a řízení
(1) Výsluhový příspěvek, odchodné, odbytné a úmrtné přiznává a vyplácí příslušný
orgán ministerstva.
(2) O výsluhovém příspěvku, odchodném a odbytném se rozhoduje na žádost vojáka.
(3) Manželce a dětem s nárokem na sirotčí důchod se úmrtné přiznává a vyplácí bez
žádosti. Rodičům vojáka se úmrtné přiznává a vyplácí na jejich žádost.
(4) Není-li v této části zákona stanoveno jinak, řídí se organizace a řízení
o výsluhových náležitostech a jejich výplata ustanoveními zvláštních právních předpisů
o organizaci a řízení ve věcech důchodového pojištění a výplatě dávek důchodového
pojištění41).
§ 143
Společná ustanovení o výsluhových náležitostech
(1) Není-li dále stanoveno jinak, je dobou trvání služebního poměru rozhodnou pro
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nárok na výsluhový příspěvek, odbytné a odchodné a jejich výši doba trvání činné služby
vojáka, vyjma doby trvání základní a náhradní vojenské služby, a doba trvání služebního
poměru v bezpečnostních sborech podle zvláštního právního předpisu.42) Pro výši
výsluhového příspěvku a odbytného se doba služby
a) výkonného letce a doba služby zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti
hodnotí jedenapůlnásobně,
b) v zahraničí uvedená v § 120 odst. 3 hodnotí dvojnásobně.
Zvýšený zápočet doby služby se stanoví jen za celé kalendářní měsíce.
Pro výši výsluhového příspěvku a odbytného, se doba služby v zahraničí uvedená v § 120
odst. 3 hodnotí dvojnásobně; doba služby ve služebním zařazení pilot, druhý pilot a pilot
operátor a doba služby ve služebním zařazení ve Vojenském zpravodajství hodnotí
jedenapůlnásobně. Zvýšený zápočet doby služby se stanoví za celé kalendářní měsíce.
Doba necelých měsíců se sčítá a každých 30 dnů se hodnotí jako měsíc.
(2) Do doby trvání služebního poměru vojáka rozhodné pro výsluhové náležitosti se
nezapočítává doba dispozice podle § 10 odst. 4 a doba rodičovské dovolené,3) s výjimkou
rodičovské dovolené, po kterou se vojákovi poskytuje peněžitá pomoc.4)
(3) Průměrný měsíční hrubý plat se zjišťuje z platů ze služebního poměru vojáka za
poslední kalendářní rok před zánikem služebního poměru (dále jen "rozhodné období").
Trval-li služební poměr po dobu kratší než 1 rok, je rozhodným obdobím pro zjištění
průměrného měsíčního hrubého platu celá doba trvání služebního poměru. Zanikne-li služební
poměr posledním dnem kalendářního roku, je rozhodným obdobím tento kalendářní rok.
Jestliže byl vojákovi v rozhodném období služební poměr přerušen podle § 11 a voják po
skončení přerušení ve služebním poměru nepokračuje, je rozhodným obdobím kalendářní rok,
který předcházel přerušení služebního poměru. Předchozí věta platí obdobně i při určení do
dispozice podle § 10 odst. 2 písm. e) a g), pokud po skončení dispozice voják nekonal službu
alespoň 1 kalendářní rok. Bylo-li vypláceno v rozhodném období nemocenské nebo peněžitá
pomoc podle zvláštních právních předpisů,4),10) vypočtou se výsluhové náležitosti z
průměrného měsíčního hrubého platu, který by náležel, kdyby k výplatě nemocenského nebo
peněžité pomoci nedošlo. Výše průměrného měsíčního hrubého platu vojáka, který konal
službu v zahraničí, se vypočte podle průměrného měsíčního hrubého platu vojáka se
srovnatelným služebním zařazením v ozbrojených silách České republiky nebo z rozhodného
období před vysláním do zahraničí podle toho, co je pro vojáka výhodnější.
(4) Odměny poskytnuté vojákovi podle zvláštních právních předpisů42a) v rozhodném
období se započítávají do průměrného měsíčního hrubého platu jen do výše dvojnásobku
platu stanoveného platovým výměrem platným v první den rozhodného období. Při výpočtu
výsluhových náležitostí se nepřihlíží
a) ke krácení platu při dočasném zproštění výkonu služby,
b) k odměnám poskytnutým při dovršení 50 let věku a k odměnám poskytnutým při
prvním zániku služebního poměru po přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího
stupně nebo po nabytí nároku na starobní důchod,
c) k darům poskytnutým podle zvláštního právního předpisu,42b)
d) k doplatkům platů vyúčtovaných za období předcházející rozhodnému období.
(2) Do doby trvání služebního poměru vojáka rozhodné pro přiznání výsluhových
náležitostí se nezapočítává doba dispozice podle § 10 odst. 4, doba rodičovské dovolené,
s výjimkou rodičovské dovolené, po kterou se vojákovi poskytuje peněžitá pomoc
v mateřství4), a doba neomluvené nepřítomnosti ve službě.
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(3) Průměrný měsíční hrubý služební plat pro stanovení výše výsluhových
náležitostí se zjišťuje ze služebních platů vojáka poskytovaných v rozhodném období.
Rozhodným obdobím je poslední kalendářní rok přede dnem zániku služebního
poměru. Zanikne-li služební poměr posledním dnem kalendářního roku, je rozhodným
obdobím tento kalendářní rok. Trval-li služební poměr po dobu kratší než 1 rok, je
rozhodným obdobím celá doba trvání služebního poměru. Jestliže byl vojákovi
v rozhodném období služební poměr přerušen podle § 11 a voják po skončení přerušení
ve služebním poměru nepokračuje, je rozhodným obdobím kalendářní rok, který
předcházel přerušení služebního poměru. Věta pátá platí obdobně i při určení do
dispozice podle § 10 odst. 2 písm. e) a g), pokud po skončení dispozice voják nekonal
službu alespoň 1 kalendářní rok. Za dobu dočasné neschopnosti ke službě pro nemoc
nebo úraz, dobu, po kterou voják nemůže konat službu pro karanténu nařízenou podle
zvláštních právních předpisů19b) nebo po kterou je vojákovi nařízena izolace, a další
dobu, po kterou byly vojákovi poskytovány dávky nemocenského pojištění, se průměrný
měsíční hrubý služební plat zjišťuje ze služebního platu přiznaného rozhodnutím
platným v den předcházejícím dni vzniku neschopnosti ke službě, dni nařízení
karantény či izolace, nebo dni počátku poskytování dávek nemocenského pojištění. Doba
vyslání k výkonu služby v zahraničí, po kterou je vojákovi poskytován plat z prostředků
mezinárodní nebo nadnárodní organizace nebo orgánu, se z doby, za kterou se zjišťuje
průměrný měsíční hrubý služební plat, vylučuje. Nelze-li v důsledku vyloučené doby
průměrný měsíční hrubý služební plat zjistit, je rozhodným obdobím předchozí
kalendářní rok.
(4) Do průměrného měsíčního hrubého služebního platu se nezapočítávají
odměny poskytnuté vojákovi podle § 68g. Při výpočtu výsluhových náležitostí se dále
nepřihlíží
a) ke snížení služebního platu při dočasném zproštění výkonu služby a v důsledku
uložení kázeňského trestu snížení služebního platu,
b) k příplatku za službu v zahraničí,
c) ke služebnímu platu za nevyčerpanou řádnou dovolenou,
d) ke služebnímu platu poskytnutému místo volna za nepřetržité vojenské nasazení
na území České republiky, nebo
e) k doplatkům a přeplatkům služebních platů vyúčtovaných za období předcházející
rozhodnému období.
(5) Při zániku služebního poměru vojáka, kterému bylo při předcházejícím zániku
služebního poměru vyplaceno odbytné, náleží odbytné za podmínek a ve výši stanovených
tímto zákonem. Celková výše odbytného v takovém případě nesmí přesáhnout
osmnáctinásobek průměrného měsíčního hrubého platu služebního platu. Odbytné však
nenáleží, byl-li vojákovi při předcházejícím zániku služebního poměru přiznán výsluhový
příspěvek, i když jeho výplata podle § 136 nenáležela. Pro stanovení výše odbytného
rozhodné pro výpočet úmrtného se přihlíží k době trvání všech služebních poměrů.
(6) Doba od propuštění vojáka ze služebního poměru podle § 19 odst. 1 písm. e) do
stanovené doby trvání služebního poměru se pro nárok na výsluhové náležitosti započítává
jednou polovinou; ke zvýšenému zápočtu doby služby podle odstavce 1 se nepřihlíží.
Výsluhové náležitosti vojáka, který byl jmenován do nižší hodnosti podle § 7 odst. 5, nesmí
být nižší než výsluhové náležitosti, na které by měl nárok ke dni jmenování do nižší hodnosti.
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(7) Při zániku služebního poměru propuštěním ze služebního poměru podle § 19 odst.
1 písm. g) a i) až l) , i) až l) a o) náleží výsluhové náležitosti v poloviční výši; to platí i v
případě odbytného a odchodného, skončí-li služební poměr vojáka propuštěním podle § 19
odst. 1 písm. h).
(8) Na výsluhové náležitosti nemá nárok voják, proti kterému je ke dni zániku
služebního poměru podle § 18 písm. a) nebo ke dni propuštění ze služebního poměru podle
§ 19 odst. 1 písm. k) vedeno trestní řízení pro úmyslný trestný čin, pokud je za něj následně
pravomocně odsouzen nebo bylo jeho trestní stíhání pravomocně podmíněně
zastaveno42c) nebo bylo pravomocně schváleno narovnání42d) anebo bylo pravomocně
rozhodnuto o podmíněném odložení návrhu na potrestání42e). Na výsluhové náležitosti
nemá nárok též voják, který byl propuštěn ze služebního poměru podle § 19 odst. 1 písm. m).
Na výsluhové náležitosti nemá nárok též osoba uvedená ve větě první, pokud byla
pravomocně odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, nebo bylo pravomocně
rozhodnuto o podmíněném zastavení jejího trestního stíhání42c), nebo bylo pravomocně
rozhodnuto o schválení narovnání42d), anebo bylo pravomocně rozhodnuto o podmíněném
odložení podání návrhu na potrestání42e). Pokud trestní řízení skončilo jiným než
pravomocným rozhodnutím podle věty druhé první, je dnem doručení oznámení bývalého
vojáka o pravomocném skončení trestního řízení příslušnému orgánu ministerstva zahájeno
řízení o žádosti o výsluhové náležitosti. Splňuje-li bývalý voják nárok na výsluhové
náležitosti, vyplatí se mu zpětně ode dne zániku služebního poměru. Zemřel-li voják před
ukončením trestního řízení, přiznají a vyplatí se částky splatné od zániku služebního poměru
do dne smrti vojáka postupně manželce (manželovi), dětem a rodičům, jestliže žili s vojákem
v době smrti ve společné domácnosti. Podmínka žití ve společné domácnosti nemusí být
splněna u dětí, které mají nárok na sirotčí důchod po zemřelém.
(9) Příjemce výsluhového příspěvku je povinen oznámit plátci této dávky do 8 dnů
vznik invalidity nebo přijetí do služebního poměru podle zvláštních právních předpisů39).
Nepožádá-li příjemce výsluhového příspěvku v případě, že se stal invalidním, o přiznání
invalidního důchodu, anebo nejpozději do 2 let po dosažení věku potřebného pro vznik
nároku na starobní důchod z důchodového pojištění42f) o přiznání starobního důchodu, výplata
výsluhového příspěvku se zastaví. Požádá-li však příjemce výsluhového příspěvku o přiznání
starobního důchodu později, stanoví se rozdíl způsobem uvedeným podle § 134 odst. 1 věty
druhé a případný rozdíl výsluhového příspěvku se doplatí.
(10) Výsluhové náležitosti náleží za podmínek platných ke dni zániku služebního
poměru vojáka.
(11) Na srážky z výsluhových náležitostí se použije ustanovení zvláštního právního
předpisu.43)
(12) Ministerstvo stanoví vyhláškou postup při výplatě výsluhových náležitostí.
ČÁST DEVÁTÁ
ROZHODOVÁNÍ VE VĚCECH SLUŽEBNÍHO POMĚRU
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
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§ 144
nadpis vypuštěn
Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro řízení ve věcech služebního poměru správní
řád, s výjimkou § 10 až 12, § 14, části druhé hlavy XI a § 175.
§ 144
Na řízení ve věcech služebního poměru se nevztahuje § 10 až 12, § 14, § 33 odst. 2
písm. c), hlava XI části druhé a § 175 správního řádu.
§ 145
nadpis vypuštěn
(1) V řízení ve věcech služebního poměru se rozhoduje o
a) změně doby trvání služebního poměru,
b) přerušení služebního poměru,
c) náhradě škody podle tohoto zákona,
d) propuštění ze služebního poměru,
e) odnětí hodnosti,
f) zrušení služebního poměru ve zkušební době,
g) vrácení náborového příspěvku při nesplnění povinnosti setrvat po stanovenou dobu ve
služebním poměru,
h) nároku na přídavek na bydlení služební příspěvek, nesouhlasí-li voják s výší nebo s
neposkytnutím přídavku, nebo se zastavením jeho výplaty,
i) době služby pro zabezpečení výsluhovými náležitostmi a pro sociální zabezpečení,
nesouhlasí-li voják s vykázanou dobou,
j) neposkytnutí, odnětí nebo snížení náhrady ve výši platu podle ustanovení § 68 odst. 4 a
5,
j) neposkytnutí, odnětí nebo snížení služebního platu podle § 68k odst. 5,
k) žádosti vojáka o jeho setrvání ve služebním poměru podle § 19 odst. 2,
l) úhradě nákladů spojených se zvýšením nebo rozšířením vzdělání při nesplnění
povinnosti setrvat po dohodnutou dobu ve služebním poměru,
m) vydání bezdůvodného obohacení,
n) náhradě nákladů za vojenskou výstroj.
(2) Řízení o změně doby trvání služebního poměru podle odstavce 1 písm. a) se
zahajuje výlučně z moci úřední. To neplatí, pokud voják požádá o změnu doby trvání
služebního poměru jejím zkrácením.
(3) Pokud voják vyjádřil se změnou doby trvání služebního poměru předem písemně
souhlas podle § 5 odst. 4, vydání rozhodnutí je prvním úkonem v řízení. Pokud takový
souhlas vyjádřil voják po zahájení řízení, může služební orgán bez dalšího vydat rozhodnutí o
změně doby trvání služebního poměru.
§ 145a
Personální rozkaz
(1) Personálním rozkazem se rozhoduje ve věcech služebního poměru o
a) služebním zařazení,
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b) zařazení do hodnostního sboru a jmenování do hodnosti,
c) propůjčení vyšší hodnosti,
d) dočasném zproštění výkonu služby,
e) určení do dispozice,
f) dočasném pověření výkonem služby v jiném služebním zařazení,
g) odvelení,
f) pověření výkonem služby nebo zastupování v jiném služebním zařazení,
g) odvelení nebo vyslání na studijní pobyt, který trvá déle než 30 dnů,
h) přeložení,
i) stanovení kratší týdenní doby služby,
j) poskytnutí mateřské nebo rodičovské dovolené,
k) udělení dovolené bez nároku na peněžní náležitosti,
l) udělení souhlasu výjimečně vykonávat výdělečnou činnost a jeho odvolání,
m) poskytnutí platu,
n) poskytnutí platu ve zvláštních případech.
m) stanovení služebního platu nebo určení služebního platu podle § 68i a 68j,
n) prodloužení rozhodné doby.
(2) Personální rozkaz se vydává z moci úřední a je prvním úkonem v řízení.
(3) Personální rozkaz obsahuje, kromě obecných náležitostí rozhodnutí podle
správního řádu, služební zařazení vojáka a jeho osobní číslo. Odůvodnění personálního
rozkazu není třeba, je-li rozhodováno podle odstavce 1 písm. a), b), c), e), f), i), j) nebo k).
(4) Personální rozkaz se vojákovi vyhlásí ústně. Ústní vyhlášení má účinky oznámení
personálního rozkazu; ustanovení § 67 odst. 3 správního řádu se nepoužije.
(5) Nelze-li vojákovi vyhlásit personální rozkaz ústně, oznámí se doručením
stejnopisu písemného vyhotovení personálního rozkazu do vlastních rukou.
(6) Lhůta pro podání odvolání činí 5 dnů.
(7) Lhůta pro předání spisu odvolacímu orgánu činí 15 dnů.
(8) Odvolací orgán může personální rozkaz pouze potvrdit, zrušit nebo změnit.
Odvolací orgán rozhoduje formou personálního rozkazu.
(9) Rozhodnutí v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 5
měsíců ode dne nabytí právní moci personálního rozkazu.
§ 146
Podání a postoupení podání
(1) Účastník může učinit podání služebnímu orgánu.
(2) Není-li služební orgán příslušný k rozhodnutí ve věci, je povinen postoupit podání
příslušnému služebnímu orgánu bezodkladně a uvědomit o tom účastníka.
HLAVA II
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ŘÍZENÍ O ODNĚTÍ HODNOSTI
§ 147
nadpis vypuštěn
Pokud je služebnímu orgánu znám takový stav věci, o němž nejsou důvodné
pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro vydání rozhodnutí, může vydat rozhodnutí
o odnětí hodnosti bez předchozího řízení.
§ 148
nadpis vypuštěn
Rozhodnutí o odnětí hodnosti lze vydat do 6 měsíců ode dne, kdy se oprávněný
služební orgán o jednání uvedeném v § 21 odst. 1 dozvěděl, nejpozději však do 1 roku ode
dne, kdy k tomuto jednání došlo.
HLAVA III
PŘEZKOUMÁNÍ ROZHODNUTÍ
§ 149
Odvolací orgán
Odvolací orgán je povinen vydat rozhodnutí o odvolání bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 90 dnů ode dne podání odvolání.
§ 150
nadpis vypuštěn
Odvolání proti rozhodnutím vydaným podle § 145 odst. 1 písm. d) až f) a proti
personálním rozkazům vydaným podle § 145a odst. 1 nemá odkladný účinek.
§ 150b
Pokud vojáka v období od nabytí právní moci rozhodnutí o jeho propuštění ze
služebního poměru podle § 19 odst. 1 písm. c) až e) do zániku služebního poměru lze
služebně zařadit, vydá služební orgán se souhlasem vojáka nové rozhodnutí ve věci formou
personálního rozkazu.
§ 151
Přezkoumání rozhodnutí soudy
Návrh na přezkoumání rozhodnutí služebního orgánu soudem je možno podat do 60
dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.
§ 152
Řízení po zániku služebního poměru
V řízení ve věcech služebního poměru se postupuje podle části deváté tohoto zákona
i tehdy, když služební poměr vojáka zanikl.
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HLAVA IV
ŘEŠENÍ ŽÁDOSTÍ A STÍŽNOSTÍ
§ 153
Žádost nebo stížnost vojáka
(1) Voják může podat ve věcech výkonu služby a ve věcech služebních vztahů podle
tohoto zákona žádost nebo stížnost. Žádost nebo stížnost vojáka se podává písemně
nadřízenému nebo služebnímu orgánu.
(2) Žádost nebo stížnost vojáka vyřizuje podle jejího obsahu nadřízený vojáka nebo
služební orgán. Stížnost vojáka nesmí vyřizovat nadřízený nebo služební orgán, vůči kterému
stížnost směřuje; vyřizuje ji nadřízený toho nadřízeného nebo nadřízený služební orgán toho
služebního orgánu, vůči kterému směřuje.
(3) Žádost nebo stížnost vojáka musí být vyřízena nejpozději do 60 dnů ode dne jejího
podání. O vyřízení stížnosti musí být voják v této lhůtě vyrozuměn. Stanovenou lhůtu lze
překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení žádosti
nebo stížnosti.
(4) Byla-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, je nadřízený nebo
služební orgán povinen bezodkladně učinit nezbytná opatření k nápravě. O výsledku šetření
a opatřeních přijatých k nápravě se učiní záznam do spisu; voják bude vyrozuměn jen tehdy,
jestliže o to požádal.
(5) Má-li voják za to, že stížnost, kterou podal u příslušného nadřízeného nebo
služebního orgánu, nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený služební orgán, aby
přešetřil způsob vyřízení stížnosti.
(6) Jestliže voják stížnost opakuje, je nutné přezkoumat, zda původní stížnost byla
správně vyřízena, a o výsledku vojáka vyrozumět. Neobsahují-li další stížnosti vojáka v téže
věci nové skutečnosti, služební orgán se jí dále nezabývá. O této skutečnosti musí být voják
vyrozuměn.
§ 154
zrušen
§ 155
zrušen
§ 156
zrušen
§ 157
zrušen
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§ 158
zrušen
ČÁST DESÁTÁ
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 159
Promlčení, zánik práv a nároků
(1) Nárok se promlčí, jestliže nebyl uplatněn ve lhůtě, která je stanovena v tomto
zákoně. K promlčení se přihlédne jen tehdy, jestliže se ten, vůči němuž se nárok uplatňuje,
promlčení dovolá; v takovém případě nelze promlčený nárok tomu, kdo jej uplatňuje, přiznat.
(2) Nárok na náhradu na platu služebním platu po dobu neschopnosti výkonu služby,
za ztrátu na platu služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby, náhradu nákladů
na výživu pozůstalých a výsluhový příspěvek se nepromlčují; nároky na jednotlivá plnění,
která z nich vyplývají, se však promlčují ve lhůtách stanovených v § 161.
(3) Jestliže účastník řízení uplatnil svůj nárok a v zahájeném řízení řádně pokračuje,
promlčecí lhůta po dobu řízení neběží. Totéž platí i o nároku, který byl pravomocně přiznán
a pro který se vede řízení o výkon rozhodnutí.
(4) Nárok uplatňuje účastník řízení podáním u služebního orgánu, služební orgán
rozhodnutím.
(5) K zániku práva proto, že nebylo ve stanovené lhůtě uplatněno u příslušného
orgánu, dochází jen v případech uvedených v § 113 odst. 3 a § 152 odst. 2; k zániku práva se
přihlédne, i když není v řízení namítán.
(6) Nárok na náhradu za bolest a za ztížení společenského uplatnění smrtí vojáka
zaniká.
(7) Ostatní peněžité nároky vojáka vzniklé do zániku služebního poměru nezanikají;
do výše odpovídající trojnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku přecházejí platové
nároky ze služebního poměru postupně přímo na manžela, děti a rodiče, jestliže s ním žili
v době smrti ve společné domácnosti; předmětem dědictví se stávají, není-li těchto osob.
(8) Peněžité nároky státu zanikají smrtí vojáka, s výjimkou nároků, o kterých bylo
pravomocně rozhodnuto nebo které byly vojákem před jeho smrtí písemně uznány co do
důvodů i výše, a nároků na náhradu škody způsobené úmyslně nebo ztrátou předmětů
svěřených vojákovi na písemné potvrzení.
Promlčecí lhůty
§ 160
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(1) Promlčecí lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy právo mohlo být
uplatněno poprvé.
(2) Bylo-li dohodnuto plnění ve splátkách, počíná běžet promlčecí lhůta jednotlivých
splátek ode dne jejich splatnosti. Stane-li se pro některé ze splátek splatnou celá dlužná
částka, počne běžet promlčecí lhůta ode dne splatnosti nesplněné splátky.
§ 161
(1) Nestanovuje-li tento zákon jinak, činí lhůta k uplatnění peněžitých nároků ze
služebního poměru 3 roky.
(2) Jde-li o opětovné plnění, činí lhůta k uplatnění nároku na jednotlivá plnění 3 roky
od jejich splatnosti.
(3) Lhůta k uplatnění nároku na náhradu škody činí 2 roky; počne běžet ode dne, kdy
se poškozený dozví o tom, že škoda vznikla, a o tom, kdo za ni odpovídá.
(4) Nárok na náhradu škody se však promlčí, nebyl-li uplatněn ve lhůtě 3 let, a jde-li
o škodu způsobenou úmyslně, ve lhůtě 10 let ode dne, kdy došlo k události, z níž škoda
vznikla; to neplatí, jde-li o škodu na zdraví.
§ 162
(1) Nárok přiznaný pravomocným rozhodnutím se promlčuje za 10 let ode dne, kdy se
mělo podle rozhodnutí plnit.
(2) Nárok, který písemně uznal ten, kdo je povinen plnit co do důvodu i výše, se
promlčuje za 10 let ode dne, kdy k uznání došlo; byla-li však v uznání uvedena lhůta k plnění,
běží promlčecí lhůta od uplynutí této lhůty.
(3) Promlčecí lhůta uvedená v odstavcích 1 a 2 platí i pro jednotlivé splátky, na něž
bylo plnění v rozhodnutí nebo v uznání práva rozloženo; promlčecí lhůta u jednotlivých
splátek počíná běžet ode dne jejich splatnosti. Stane-li se pro nesplnění některé ze splátek
splatnou celá dlužná částka, počne běžet desetiletá promlčecí lhůta ode dne splatnosti
nesplněné splátky.
(4) Úroky a opětovná plnění pravomocně přiznaná nebo písemně uznaná, jejichž
splatnost nastala po právní moci rozhodnutí nebo po uznání, se promlčují za 3 roky ode dne
jejich splatnosti.
§ 163
Bezdůvodné obohacení
(1) Získá-li voják bezdůvodné obohacení na úkor majetku státu nebo stát na úkor
vojáka, musí je vydat.
(2) Bezdůvodným obohacením je prospěch získaný plněním bez právního důvodu
nebo plněním na základě neplatného právního úkonu. Neplatnost právního úkonu nemůže být
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vojákovi na újmu, pokud neplatnost nezpůsobil výlučně sám; vznikne-li vojákovi následkem
takového neplatného právního úkonu škoda, jsou ministerstvo nebo stát povinny ji nahradit.
(3) Vrácení neprávem vyplacených částek může však služební orgán na vojákovi
požadovat, jen jestliže voják věděl nebo musel z okolností předpokládat, že jde o částky
nesprávně určené nebo omylem vyplacené, a to ve lhůtě do 3 let ode dne jejich výplaty.
§ 163a
Zajetí a nezvěstnost
(1) Zajetím se pro účely tohoto zákona rozumí situace, kdy voják v zahraniční
operaci upadl do moci nepřítele.
(2) Nezvěstným je pro účely tohoto zákona voják, který nepodal o sobě
nadřízenému zprávu a o kterém nadřízenému není známo, kde se zdržuje, pokud:
a) nenastoupí v určeném čase k výkonu služby,
b) se vzdálí bez dovolení z výkonu služby, nebo
c) se ztratí při plnění služebních úkolů v zahraniční operaci, pokud nejde o zajetí.
HLAVA II
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 164
Přechod práv a povinností
(1) Služební poměr vojáka z povolání nebo v další službě, který vznikl podle
dřívějších předpisů,46) se považuje za služební poměr podle tohoto zákona, a to na dobu
určitou v trvání 2 let od nabytí účinnosti tohoto zákona. Služební poměr vojáka, který ke dni
uplynutí 2 let od nabytí účinnosti tohoto zákona nesplnil závazek ke službě podle dosavadních
předpisů, se považuje za služební poměr na dobu určitou, a to do doby splnění tohoto závazku
ke službě.
(2) Dobu trvání služebního poměru podle odstavce 1 lze měnit dohodou podle § 5
odst. 4.
(3) Vojákovi, který v den nabytí účinnosti tohoto zákona dosáhl hodnosti
a) desátníka a četaře, přísluší hodnost rotného,
b) rotného, přísluší hodnost rotmistra,
c) rotmistra, přísluší hodnost nadrotmistra,
d) nadrotmistra, přísluší hodnost štábního rotmistra,
e) rotmistra nebo nadrotmistra, má-li úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné
vzdělání,47) přísluší hodnost podpraporčíka,
f) generálplukovníka, přísluší hodnost generálporučíka.
Ostatním vojákům přísluší hodnosti získané podle dosavadních předpisů.
(4) Voják, jehož hodnost podle odstavce 3 neodpovídá hodnosti stanovené pro jeho
služební zařazení, může být takto služebně zařazen nejdéle po dobu 5 let. Po uplynutí této
doby bude voják služebně zařazen podle potřeb ozbrojených sil. Nebude-li služebně zařazen
podle věty druhé, je to důvod k propuštění podle § 19 odst. 1 písm. e).
(5) Hodnost propůjčená vojákovi podle dřívějších předpisů se považuje za hodnost
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propůjčenou vojákovi podle tohoto zákona. Doba, na kterou byla vojákovi propůjčena
hodnost, končí dnem následujícím po dni, kdy důvod propůjčení stanovený dřívějšími
právními předpisy pominul, nejpozději do 5 let od účinnosti tohoto zákona.
(6) Úrazy a nemoci z povolání, které byly zjištěny před účinností tohoto zákona, se
posuzují podle právních předpisů platných před nabytím účinnosti tohoto zákona.
(7) Nároky na náhradu škody vzniklé přede dnem účinnosti tohoto zákona se posuzují
podle dosavadních předpisů.
§ 165
Přechodná ustanovení k výsluhovým náležitostem
(1) zrušen
(2) zrušen
(3) zrušen
(4) Výsluhový příspěvek přiznaný podle dosavadních předpisů se považuje za
výsluhový příspěvek podle tohoto zákona, a to ve výši, v jaké náležel ke dni účinnosti tohoto
zákona, a nadále se vyplácí a zvyšuje za podmínek, které stanoví tento zákon. Poživateli
výsluhového příspěvku, který mu byl přiznán podle právních předpisů účinných před 1.
prosincem 1999 do 60 let věku, bude na základě jeho žádosti vyplácen výsluhový příspěvek
za podmínek stanovených ve větě první, a to nejdéle do 60 let věku. Nejpozději při dosažení
60 let věku mu náleží výsluhový příspěvek za podmínek stanovených v § 134.
(5) Pokud poživatel výsluhového příspěvku již splnil podmínky nároku na plný nebo
částečný invalidní anebo starobní důchod z důchodového pojištění a ke dni účinnosti tohoto
zákona uplynula doba 2 let po vzniku nároku na starobní důchod, upraví se výsluhový
příspěvek na výši, kterou stanovuje tento zákon. Úprava se provede od třetí měsíční splátky
výsluhového příspěvku po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Zanikl-li ke dni účinnosti
tohoto zákona nárok na výsluhový příspěvek a jeho výplatu podle dosavadních předpisů,
zaniklý nárok se již neobnovuje.
(6) Vojákům se do doby trvání služebního poměru rozhodné pro přiznání výsluhových
náležitostí do dne účinnosti tohoto zákona započítávají doby služby v rozsahu, v jakém jim
byly započteny podle dosavadních předpisů; jde-li o nárok na odbytné, započítává se doba
trvání služebního poměru stejným způsobem jako pro nárok na odchodné.
(7) Vojákovi, který byl na základě dobrovolnosti reatestován48) a shledán způsobilým
konat dále službu nebo jehož služební poměr trvá ke dni účinnosti tohoto zákona, se do doby
trvání služebního poměru, rozhodné pro přiznání výsluhových náležitostí, započítává doba
služby v rozsahu uvedeném v odstavci 6 bez přihlédnutí k vyloučení doby služby podle
zvláštního právního předpisu.49) Pokud byl takovému vojákovi po skončení služebního
poměru přiznán výsluhový příspěvek, který mu byl snížen nebo zastaven z důvodu uvedeného
zvláštním právním předpisem, přiznává se výsluhový příspěvek zpětně a jeho výše se
přepočte ode dne účinnosti tohoto zákona, a to za podmínek a ve výši náležející ke dni
skončení služebního poměru po přičtení všech zvýšení, která by k němu náležela od tohoto
dne, pokud nárok na výsluhový příspěvek nezanikl uplynutím doby nebo dosažením věku 60
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let.
(8) Skončí-li služební poměr vojáka propuštěním podle dosavadních právních předpisů
nejdříve dnem před dnem účinnosti tohoto zákona
a) ze zdravotních důvodů, nebo
b) z organizačních důvodů, nebo
c) z důvodů splnění podmínek nároku na starobní důchod,
má nárok na výsluhové náležitosti, jako kdyby byl propuštěn z důvodu uvedeného v § 19
odst. 1 písm. e) tohoto zákona.
§ 165a
Úprava výplaty výsluhového příspěvku
(1) Poživateli výsluhového příspěvku, který mu byl přiznán podle právních předpisů
účinných před 1. prosincem 1999 do 60 let věku, jemuž bylo v době od 1. prosince 1999
vyplácení výsluhového příspěvku omezeno nebo zastaveno proto, že dosáhl věku o dva roky
vyššího, než je věk rozhodný pro vznik nároku na starobní důchod, se přizná výsluhový
příspěvek na základě jeho žádosti nejdříve ode dne omezení nebo zastavení jeho vyplácení po
přičtení všech zvýšení podle § 137, která by k němu od tohoto dne náležela. Nejpozději při
dosažení 60 let věku mu náleží výsluhový příspěvek za podmínek stanovených v § 134.
(2) Pobíral-li poživatel po dobu omezení nebo zastavení výplaty výsluhového
příspěvku podle odstavce 1 starobní důchod, přizná se mu výsluhový příspěvek na základě
jeho žádosti ode dne omezení nebo zastavení jeho vyplácení ve výši, která se rovná rozdílu
mezi starobním důchodem a výsluhovým příspěvkem přepočteným podle odstavce 1, pokud
bude takto přepočtený výsluhový příspěvek vyšší.
HLAVA III
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 166
Zvláštní ustanovení
Žákům vojenských středních škol, kteří nejsou vojáky v činné službě a kteří se
soustavně studiem připravují k výkonu služby vojáka z povolání, lze poskytnout naturální
a peněžní náležitosti. Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah, výši a způsob poskytování
naturálních a peněžních náležitostí.
§ 167
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. Zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků.
2. Zákon č. 65/1978 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých
služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zákon č. 228/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb.,
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o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zákon č. 226/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb.,
o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zákon č. 34/1995 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých
služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů.
§ 168
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.
Vybraná ustanovení novel
Čl. II zákona č. 254/2002 Sb.
Přechodné ustanovení
Ustanovení § 165 odst. 1 až 3 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění
tohoto zákona, pozbývají platnosti ke dni 30. listopadu 2004.
Čl. XLIII zákona č. 261/2007 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Náhrada ve výši platu v době dočasné neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz
nebo nařízené karantény nebo izolace náleží vojákovi z povolání po dobu stanovenou
právními předpisy účinnými ke dni 31. prosince 2007, vznikla-li tato neschopnost nebo byla-li
nařízena karanténa nebo izolace před 1. lednem 2008 a trvá-li tato neschopnost nebo nařízená
karanténa nebo izolace po 31. prosinci 2007.
2. Náhrada ve výši platu v době dočasné neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz
nebo nařízené karantény nebo izolace náleží vojákovi z povolání po dobu stanovenou
právními předpisy účinnými ke dni 31. prosince 2008, vznikla-li tato neschopnost nebo byla-li
nařízena karanténa nebo izolace před 1. lednem 2009 a trvá-li tato neschopnost nebo nařízená
karanténa nebo izolace po 31. prosinci 2008.
Čl. II zákona č. 272/2009 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Voják, který je zařazen do hodnostního sboru a jmenován do hodnosti podle § 7
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odst. 2 písm. c) až f) zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, se zařazuje do hodnostního sboru a přísluší mu hodnost podle § 7 odst. 2 písm. a) až
e) zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, dnem
1. ledna 2011, a to podle činnosti stanovené prováděcím právním předpisem
(§ 6 odst. 7 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona).
2. Voják, který je zařazen do hodnostního sboru a jmenován do hodnosti podle
§ 7 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, se podle § 7 odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, dnem 1. ledna 2011 zařazuje do hodnostního sboru čekatelů
a přísluší mu hodnost
a) svobodník, pokud studuje v prvním ročníku vojenské vyšší odborné školy nebo pokud
neukončil studium prvního ročníku vojenské vysoké školy v bakalářském nebo magisterském
studijním programu,
b) desátník, pokud ukončil první ročník vojenské vyšší odborné školy nebo ukončil
studium prvního ročníku vojenské vysoké školy v bakalářském nebo magisterském studijním
programu,
c) četař, pokud ukončil druhý ročník vojenské vyšší odborné školy nebo ukončil studium
druhého ročníku vojenské vysoké školy v bakalářském nebo magisterském studijním
programu,
d) rotný, pokud ukončil studium třetího ročníku vojenské vysoké školy v magisterském
studijním programu,
e) rotmistr, pokud ukončil studium čtvrtého ročníku vojenské vysoké školy
v magisterském studijním programu,
f) nadrotmistr, pokud ukončil studium pátého ročníku vojenské vysoké školy
v magisterském studijním programu.
3. Vojákovi, který je v den nabytí účinnosti tohoto zákona v dispozici podle § 10 odst.
2 písm. a) a § 10 odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb. a který má hodnost
a) rotný, přísluší hodnost svobodník,
b) rotmistr, přísluší hodnost desátník,
c) nadrotmistr, přísluší hodnost četař,
d) štábní rotmistr, přísluší hodnost rotný,
e) podpraporčík, přísluší hodnost rotmistr,
f) praporčík, přísluší hodnost nadrotmistr,
g) nadpraporčík, přísluší hodnost praporčík,
h) štábní praporčík, přísluší hodnost nadpraporčík,
i) podporučík, přísluší hodnost poručík.
Ostatním vojákům přísluší hodnosti získané podle dosavadních právních předpisů.
4. Doba výkonu služby v hodnosti podle § 7 odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se započítává do doby výkonu služby
v hodnosti podle § 7 odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.
5. Vojáci vyslaní do zahraničí v rámci jednotek mnohonárodních ozbrojených sil podle
§ 40 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se
považují za vojáky vyslané do zahraniční operace podle § 40a zákona č. 221/1999 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
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6. Jednorázové odškodnění pozůstalých podle § 124 a jednorázové mimořádné
odškodnění pozůstalých podle § 125 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, o kterých nebylo pravomocně rozhodnuto do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, se posoudí podle § 124 a 125 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
7. Řízení ve věcech služebního poměru podle § 144 až 158 zákona č. 221/1999 Sb., ve
znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které bylo zahájeno přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném do dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. II zákona č. 122/2012 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Řízení ve věcech služebního poměru, které bylo zahájeno přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném do dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Přestěhoval-li se voják v důležitém zájmu služby v době přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, má nárok na příspěvek při přestěhování podle § 78 zákona
č. 221/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Vojákovi, kterému přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vznikl nárok na
poskytnutí nesníženého platu podle § 67 odst. 2 písm. e) zákona č. 221/1999 Sb., ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poskytne nesnížený plat podle § 67 odst. 2
písm. e) zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. II zákona č. …/2013 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Rozhodná doba podle § 6a zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, začíná plynout u všech vojáků dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona; k výkonu služby ve služebním zařazení přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona se pro účely stanovení rozhodné doby nepřihlíží.
2. Měsíční přídavek na bydlení podle § 61 odst. 4 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, náleží naposledy za kalendářní
měsíc předcházející dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Měl-li voják přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nárok na nesnížený plat
podle § 67 odst. 2 písm. e) zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona nebo na náhradu ve výši platu podle § 68
odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, vyplácí se takový plat až do zániku nároku na něj, je-li to pro vojáka
výhodnější.
4. Výkonnostní příplatek podle § 68a zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném ke dni
nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé poskytne k 1. březnu 2015 podle
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služebního hodnocení za rok 2014. K předcházejícím služebním hodnocením a ke
služebnímu hodnocení po ukončení základní přípravy se nepřihlíží.
5. Vznikl-li vojákovi nárok na zvláštní příplatek v jiné než české měně podle § 11 odst.
3 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových
a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, vyplácí
se vojákovi tento zvláštní příplatek až do zániku nároku na něj, podle dosavadních
právních předpisů, je-li pro vojáka výhodnější, než příplatek za službu v zahraničí
podle § 68b zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto
zákona. Pro porovnání výše zvláštního příplatku a příplatku za službu v zahraničí,
z hlediska jeho výhodnosti podle věty první, se použije součin částky zvláštního
příplatku v jiné než české měně a kurzu vyhlášeného Českou národní bankou pro
den nabytí účinnosti tohoto zákona zaokrouhlený na celé koruny směrem nahoru
a výše příplatku za službu v zahraničí v korunách, stanovená pro stejnou zahraniční
operaci. Pokud bude výše zvláštního příplatku výhodnější, náleží po dni nabytí
účinnosti tohoto zákona vojákovi v korunách.
6.

Do doby trvání služebního poměru rozhodné pro přiznání výsluhových náležitostí
podle části osmé zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti
tohoto zákona, se započítávají doby služby v rozsahu, v jakém jim byly započteny
podle zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.

7. Byl-li vojákovi v části rozhodného období, ze kterého se zjišťuje průměrný měsíční
hrubý služební plat pro přiznání výsluhových náležitostí, poskytován plat podle
dosavadních právních předpisů, zjišťuje se průměrný měsíční hrubý služební plat
pro přiznání výsluhových náležitostí za tuto část rozhodného období podle zákona
č. 221/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
8. Řízení ve věcech služebního poměru zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, se dokončí podle zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona.
____________________
1)

§ 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
Vyhláška č. 256/1999 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě.
1b)
§ 116 občanského zákoníku.
1c)
Zákon č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
1d)
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
2)
§ 157 odst. 1 zákoníku práce.
3)
§ 158 zákoníku práce.
4)
§ 12a zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a
o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
1a)

4)

§ 32 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění
pozdějších předpisů.

4a)

§ 31 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
§ 33 zákona č. 218/1999 Sb.
5a)
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
6)
§ 139, 315 a násl. trestního řádu.
§ 47 a 48 trestního zákona.
6a)
§ 36 zákona č. 218/1999 Sb.
5)
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7)

§ 32 odst. 2 a 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
§ 29 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 134/1997 Sb.
9)
Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
9a)
Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
9b)
§ 74 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 289/1997 Sb.
10)
§ 20 zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších
předpisů.
10a)
Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších
předpisů.
10b)
Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v
některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
11)
§ 2 odst. 1 a 2 zákona č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o
památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 204/1990 Sb., o prohlášení dne 6. července, dne upálení Mistra Jana Husa, za
státní svátek České republiky.
12)
§ 196 až 198 zákoníku práce.
12a)
§ 10 odst. 1 a 2 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění
zákona č. 546/2005 Sb.
13)
§ 157 až 161 zákoníku práce.
14)
Vyhláška č. 65/1954 Sb., o Ženevských úmluvách ze dne 12. srpna 1949 na ochranu obětí
války.
Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 168/1991 Sb.
Čl. 24 Ženevské úmluvy na ochranu obětí války.
Čl. 43 odst. 2 Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám.
Čl. 33 Ženevských úmluv o zacházení s válečnými zajatci.
Čl. 9 Dodatkového protokolu II k Ženevským úmluvám.
15)
Například zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
16)
Zákon č. 255/1946 Sb., o příslušnících Československé armády v zahraničí a o některých
jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb.
17)
§ 111 odst. 3 zákoníku práce.
Nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů.
18)
§ 31 odst. 3 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.
19)
§ 76 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách).
19a)
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.
19b)
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
20)
§ 2 zákona č. 219/1999 Sb.
21)
§ 3 a 4 zákona č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.
22)
§ 115 občanského zákoníku.
22a)
§ 11 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
22b)
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
(zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb.
22c)
§ 18 a násl. zákona č. 128/2000 Sb.
23)
§ 5 odst. 1 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.
24)
Zákon č. 119/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
24a)
Vyhláška č. 445/2001 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše
sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových
7a)
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vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot.
Nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům
rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí.
26)
§ 11 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/1999 Sb.
27)
Zákon č. 32/1957 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 33 zákona č. 88/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
27a)
Například zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve
znění pozdějších předpisů.
28)
Vyhláška č. 56/1997 Sb., kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních
prohlídek.
29)
§ 2 odst. 7 zákona č. 219/1999 Sb.
30)
§ 17 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném
výdělku, ve znění zákona č. 74/1994 Sb.
31)
§ 1 odst. 3 zákona č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.
32)
Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání.
33)
§ 39 a 44 zákona č. 155/1995 Sb.
34)
Vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve
znění pozdějších předpisů.
34a)
§ 36 a 37 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů.
35)
§ 5 odst. 3 a 4 zákona č.153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky.
36)
Zákon č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
37)
§ 29 až 31 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
37a)
§ 67 zákona č. 155/1995 Sb.
38)
§ 29 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
39)
Například zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky,
ve znění pozdějších předpisů.
40)
§ 67 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
41)
Zákon č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
42)
Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
42a)
§ 11 písm. a) nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru
požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve
znění nařízení vlády č. 327/1996 Sb.
42b)
§ 14 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.
42c)
§ 307 trestního řádu.
42d)
§ 309 trestního řádu.
42e)
§ 179g trestního řádu.
42f)
§ 32, 74, 76 a 94 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
43)
§ 18 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v
některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
44)
Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení
zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.
45)
§ 244 až 250k občanského soudního řádu.
46)
Zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších
předpisů. Zákon č. 92/1949 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších předpisů.
47)
§ 7 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších
odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb.
25)
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48)

Rozkaz ministra obrany č. 015/90 a usnesení branných a bezpečnostních výborů
Federálního shromáždění ČSFR ze dne 18. prosince 1990 č. 47 o vyslání poslanců
Federálního shromáždění ČSFR.
49)
Zákon č. 34/1995 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních
poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů.
50)
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
51)
§ 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 206/2009 Sb.
a zákona č. 366/2011 Sb.
52)
§ 56 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
53)
§ 16 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.

Platné znění části zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením
navrhovaných změn:
§ 35a
Povinnost zaměstnavatelů vést záznamy a podávat hlášení pro účely důchodového
pojištění
(1) Zaměstnavatelem se pro účely důchodového pojištění rozumí právnická nebo
fyzická osoba, která zaměstnává jiné fyzické osoby nebo k níž jsou fyzické osoby ve vztahu,
který zakládá účast na důchodovém pojištění. Za zaměstnavatele se považují též organizační
složky státu, v nichž jsou zařazeny fyzické osoby v pracovním poměru nebo činny na základě
dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, služební úřady, v nichž jsou
státní zaměstnanci podle služebního zákona3a) zařazeni k výkonu státní služby, věznice,
v nichž vykonává trest odnětí svobody odsouzený zařazený do práce, ústavy pro výkon
zabezpečovací detence, v nichž vykonávají zabezpečovací detenci osoby zařazené do práce,
a příslušné útvary, složky nebo jiné organizační části bezpečnostních sborů nebo ozbrojených
sil České republiky, které vyplácejí příslušníkům bezpečnostních sborů služební příjem nebo
vojákům z povolání plat služební plat (dále jen "útvar"). Za zaměstnavatele se považuje dále
organizační složka právnické osoby, která má sídlo ve státě, s nímž Česká republika
neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, pokud je tato složka zapsána
v obchodním rejstříku a tato právnická osoba zaměstnává vedoucí zaměstnance této
organizační složky, pokud tito zaměstnanci mají místo výkonu práce trvale v České republice.
(2) Zaměstnavatelé jsou povinni vést potřebné záznamy o skutečnostech rozhodných
pro nárok na dávky důchodového pojištění, jejich výši a výplatu a předkládat je příslušným
orgánům sociálního zabezpečení.
(3) Změny ve skutečnostech rozhodných pro nárok na dávku a jeho trvání a pro výši
a výplatu dávky jsou zaměstnavatelé povinni písemně hlásit, není-li určeno jinak, do osmi
dnů. Na výzvu orgánů sociálního zabezpečení jsou organizace povinny podat hlášení
a předložit záznamy ve lhůtě určené tímto orgánem, a není-li lhůta určena, do osmi dnů od
doručení výzvy.
(4) Zaměstnavatelé jsou povinni uschovávat
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a) stejnopisy evidenčních listů (§ 38 odst. 5 věta první) vyhotovených v kalendářním
roce, kterého se týkají, nebo v bezprostředně následujícím kalendářním roce po dobu 3
kalendářních roků po roce, kterého se týkají, a stejnopisy ostatních evidenčních listů po dobu
3 kalendářních roků po roce, ve kterém byly vyhotoveny,
b) záznamy o skutečnostech vedených v evidenci podle § 37 odst. 1 písm. h) po dobu
6 kalendářních roků následujících po měsíci, kterého se záznam týká, vždy však po dobu 3
kalendářních roků následujících po měsíci, v němž bylo dlužné pojistné za tento měsíc
zaplaceno,
c) záznamy o skutečnostech vedených v evidenci podle § 37 odst. 1, pokud jde o
poživatele starobního nebo invalidního důchodu, po dobu 10 kalendářních roků po roce,
kterého se týkají,
d) mzdové listy71a) nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového
pojištění, včetně údajů uvedených v § 37 odst. 2, po dobu 30 kalendářních roků následujících
po roce, kterého se týkají, a jde-li o mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných
pro účely důchodového pojištění vedené pro poživatele starobního důchodu, po dobu 10
kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají,
pokud zvláštní právní předpis nestanoví pro záznamy, které mají charakter účetních
záznamů, delší uschovací dobu; za záznamy o těchto skutečnostech se vždy považují doklady
o druhu, vzniku a skončení pracovního vztahu, záznamy o pracovních úrazech a o nemocech
z povolání a záznamy o evidenci pracovní doby71b) včetně doby pracovního volna bez náhrady
příjmu.
(5) Zaniká-li zaměstnavatel bez právního nástupce před uplynutím dob uvedených
v odstavci 4, je povinen zajistit úschovu záznamů a dalších dokladů do uplynutí uvedených
dob a písemně oznámit okresní správě sociálního zabezpečení, kde jsou tyto záznamy
a doklady uloženy. Jsou-li záznamy a další doklady uloženy v archivech, jsou archivy tyto
záznamy a doklady povinny bezplatně na výzvu okresní správy sociálního zabezpečení nebo
České správy sociálního zabezpečení pro účely provádění důchodového pojištění na nezbytně
nutnou dobu předat; archivy mají právo na úhradu nákladů přepravy nebo zaslání.
____________________
71a)
71b)

§ 38j zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 94 zákoníku práce.

Platné znění části zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn:
§6
Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky
(1) Příjmy ze závislé činnosti jsou
a) příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo
členského poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu
je povinen dbát příkazů plátce. Těmito příjmy se rozumějí i příjmy za práci žáků a studentů
z praktického výcviku,
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b) příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů společností s ručením
omezeným a komanditistů komanditních společností, a to i když nejsou povinni při výkonu
práce pro družstvo nebo společnost dbát příkazů plátce a příjmy za práci likvidátorů,
c) odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob,
d) příjmy plynoucí v souvislosti se současným, budoucím nebo dřívějším výkonem
závislé činnosti podle písmen a) až c) nebo funkce bez ohledu na to, zda plynou od plátce,
u kterého poplatník vykonává závislou činnost nebo funkci, nebo od plátce, u kterého
poplatník závislou činnost nebo funkci nevykonává.
(2) Poplatník s příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků je dále označen jako
"zaměstnanec", plátce příjmu jako "zaměstnavatel". Zaměstnavatelem je i poplatník uvedený
v § 2 odst. 2 nebo v § 17 odst. 3, u kterého zaměstnanci vykonávají práci podle jeho příkazů,
i když příjmy za tuto práci jsou na základě smluvního vztahu vypláceny prostřednictvím
osoby se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí. Z hlediska dalších ustanovení zákona se takto
vyplácený příjem považuje za příjem vyplácený poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 2 nebo v
§ 17 odst. 3. V případě, že v úhradách zaměstnavatele osobě se sídlem nebo bydlištěm
v zahraničí je obsažena i částka za zprostředkování, považuje se za příjem zaměstnance
nejméně 60 % z celkové úhrady.
(3) Příjmy podle odstavce 1 se rozumějí příjmy pravidelné nebo jednorázové bez
ohledu na to, zda je na ně právní nárok či nikoli, zda je od zaměstnavatele dostává
zaměstnanec nebo osoba, na kterou přešlo příslušné právo podle zvláštních předpisů,4b) a zda
jsou vypláceny nebo připisovány k dobru anebo spočívají v jiné formě plnění prováděné
zaměstnavatelem za zaměstnance, kteří jsou poplatníky z příjmů ze závislé činnosti. Příjmem
se rozumí rovněž částka, o kterou je úhrada zaměstnance zaměstnavateli za poskytnutá práva,
služby nebo věci, kromě bytu, v němž měl zaměstnanec bydliště po dobu 2 let bezprostředně
před jeho koupí, nižší, než je cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu,1a) nebo cena,
kterou účtuje jiným osobám, jakož i částka stanovená podle odstavce 6.
(4) Příjmy zúčtované nebo vyplacené zaměstnavatelem se sídlem nebo bydlištěm na
území České republiky a příjmy od plátců daně vymezených v § 38c jsou po zvýšení podle
odstavce 13 samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou sazbou daně
podle § 36 odst. 2, jedná-li se o příjmy podle odstavce 1 písm. a) a d) a podle odstavce 10,
jejichž úhrnná výše před zvýšením podle odstavce 13 u téhož zaměstnavatele nepřesáhne za
kalendářní měsíc částku 5 000 Kč. To platí u příjmů zúčtovaných nebo vyplacených
zaměstnavatelem, u kterého zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani podle § 38k odstavce
4 nebo 5.
(5) Plynou-li příjmy uvedené v odstavci 4 ze zdrojů v zahraničí, jsou základem daně
(dílčím základem daně) podle § 5 odst. 2.
(6) Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání
pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní
ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. Jde-li o najaté vozidlo,
vychází se ze vstupní ceny vozidla u původního vlastníka, a to i v případě, že dojde
k následné koupi vozidla. Pokud ve vstupní ceně není zahrnuta daň z přidané hodnoty, pro
účely tohoto ustanovení se o tuto daň zvýší. Je-li částka, která se posuzuje jako příjem
zaměstnance za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla, nižší než 1 000 Kč,
považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 000 Kč. Poskytne-li zaměstnavatel
zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce postupně za sebou více motorových
vozidel k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka
ve výši 1 % z nejvyšší vstupní ceny motorového vozidla. Poskytne-li zaměstnavatel
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zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce více motorových vozidel současně,
považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z úhrnu vstupních cen všech
motorových vozidel používaných pro služební i soukromé účely. Vstupní cenou vozidla se
pro účely tohoto ustanovení rozumí vstupní cena uvedená v § 29 odst. 1 až 9.
(7) Za příjmy ze závislé činnosti se nepovažují a předmětem daně, kromě příjmů, které
nejsou předmětem daně podle § 3 odst. 4, dále nejsou
a) náhrady cestovních výdajů poskytované v souvislosti s výkonem závislé činnosti do
výše stanovené nebo umožněné zvláštním právním předpisem5) pro zaměstnance
zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 zákoníku práce (dále jen "do výše stanovené
zvláštním předpisem"), jakož i hodnota bezplatného stravování poskytovaná zaměstnavatelem
na pracovních cestách; jiné a vyšší náhrady, než stanoví tento zvláštní právní předpis, jsou
zdanitelným příjmem podle odstavce 1,
b) hodnota osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi,
mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů poskytovaných v rozsahu
stanoveném zvláštním předpisem,5a) včetně nákladů na udržování osobních ochranných
a pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, jakož i hodnota poskytovaných
stejnokrojů, včetně příspěvků na jejich udržování, dále hodnota pracovního oblečení,
určeného zaměstnavatelem pro výkon zaměstnání, včetně příspěvku na jeho udržování,
c) částky přijaté zaměstnancem zálohově od zaměstnavatele, aby je jeho jménem
vydal, nebo částky, kterými zaměstnavatel hradí zaměstnanci prokázané výdaje, které za
zaměstnavatele vynaložil ze svého tak, jako by je vynaložil přímo zaměstnavatel,
d) náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon
práce poskytované zaměstnanci podle zákoníku práce.
(8) Hradí-li zaměstnavatel zaměstnanci výdaje (náhrady) podle odstavce 7 písm. b) až
d) paušální částkou, považují se tyto výdaje za prokázané do výše paušálu stanoveného
zvláštními předpisy nebo paušálu uvedeného v kolektivní smlouvě, ve vnitřním předpise
zaměstnavatele, v pracovní nebo jiné smlouvě za předpokladu, že výše paušálu byla
zaměstnavatelem prokazatelně stanovena na základě kalkulace skutečných výdajů. Stejným
způsobem postupuje zaměstnavatel při stanovení paušálu v případech, kdy dojde ke změně
podmínek, za nichž byl paušál stanoven. Jde-li o paušál za použití vlastního nářadí, zařízení
a předmětů potřebných pro výkon práce zaměstnance, které by jinak byly odpisovány, uzná se
jen do výše, v jaké by zaměstnavatel uplatňoval odpisy srovnatelného hmotného majetku při
rovnoměrném odpisování v dalších letech odpisování.
(9) Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, dále osvobozeny
a) nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na odborný rozvoj zaměstnanců
související s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo nepeněžní plnění vynaložená
zaměstnavatelem na rekvalifikaci zaměstnanců podle jiného právního předpisu upravujícího
zaměstnanost133); toto osvobození se nevztahuje na příjmy plynoucí zaměstnancům v této
souvislosti jako mzda, plat, odměna nebo jako náhrada za ušlý příjem, jakož i na další peněžní
plnění poskytovaná v této souvislosti zaměstnancům,
b) hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem
zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci závodního stravování zajišťovaného
prostřednictvím jiných subjektů,
c) hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění ze
sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které
nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů zaměstnavatelem
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zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti,
d) nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům z fondu kulturních
a sociálních potřeb,6a) ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub
výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, ve
formě možnosti používat rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení, předškolní zařízení,
závodní knihovny, tělovýchovná a sportovní zařízení nebo ve formě příspěvku na kulturní
pořady a sportovní akce; jde-li však o poskytnutí rekreace včetně zájezdů, je u zaměstnance
z hodnoty nepeněžního plnění od daně osvobozena v úhrnu nejvýše částka 20 000 Kč za
kalendářní rok. Jako plnění zaměstnavatele zaměstnanci se posuzuje i plnění poskytnuté pro
rodinné příslušníky zaměstnance,
e) zvýhodnění poskytovaná zaměstnavatelem provozujícím veřejnou dopravu osob
svým zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům ve formě bezplatných nebo zlevněných
jízdenek,
f) příjmy ze závislé činnosti vykonávané na území České republiky, plynoucí
poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 3 od zaměstnavatelů se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí,
pokud časové období související s výkonem této činnosti nepřesáhne 183 dnů v jakémkoliv
období 12 měsíců po sobě jdoucích; osvobození se nevztahuje na příjmy z osobně
vykonávané činnosti umělců, sportovců, artistů a spoluúčinkujících osob vystupujících na
veřejnosti a na příjmy z činností vykonávaných ve stálé provozovně (§ 22 odst. 2),
g) hodnota nepeněžních darů poskytovaných z fondu kulturních a sociálních potřeb
podle příslušného předpisu,6a) u zaměstnavatelů, na které se tento předpis nevztahuje, hodnota
nepeněžních darů poskytovaných za obdobných podmínek ze sociálních fondů nebo ze zisku
(příjmu) po jeho zdanění, anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na
dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to až do úhrnné výše 2000 Kč ročně u každého
zaměstnance,
h) peněžní plnění za výstrojní a proviantní náležitosti poskytované příslušníkům
ozbrojených sil a naturální náležitosti poskytované příslušníkům bezpečnostních sborů podle
zvláštních právních předpisů,3) zvláštní požitky poskytované příslušníkům bezpečnostních
sborů podle zvláštního právního předpisu6b) a úhrada majetkové újmy podle zvláštního
právního předpisu.6c)
ch) náhrady za ztrátu na služebním příjmu poskytované příslušníkům bezpečnostních
sborů podle právních předpisů účinných do 31. prosince 2005,
i) hodnota přechodného ubytování, nejde-li o ubytování při pracovní cestě,
poskytovaná jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům v souvislosti s výkonem
práce, pokud obec přechodného ubytování není shodná s obcí, kde má zaměstnanec bydliště,
a to maximálně do výše 3 500 Kč měsíčně,
j) mzdové vyrovnání vyplácené podle zvláštních předpisů6d) ve výši rozdílu mezi
dávkami nemocenského pojištění,
k) náhrada za ztrátu na důchodu přiznaná podle zákoníku práce za dobu před 1.
lednem 1989 a vyplácená po 31. prosinci 1992,
l) peněžní zvýhodnění plynoucí zaměstnancům v souvislosti s poskytováním
bezúročných půjček nebo půjček s úrokem nižším, než je obvyklá výše úroku,
zaměstnavatelem z fondu kulturních a sociálních potřeb podle zvláštního předpisu6a)
a u zaměstnavatelů, na které se tento předpis nevztahuje, ze sociálního fondu nebo ze zisku
(příjmu) po jeho zdanění, jedná-li se o návratné půjčky poskytnuté zaměstnanci na bytové
účely do výše 100 000 Kč nebo k překlenutí tíživé finanční situace do výše 20 000 Kč
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a u zaměstnance postiženého živelní pohromou do výše 1 000 000 Kč na bytové účely a do
výše 200 000 Kč k překlenutí tíživé finanční situace,
m) zvláštní příplatek nebo příplatek za službu v zahraničí poskytovaný v cizí měně
podle zvláštních právních předpisů vojákům a příslušníkům bezpečnostních sborů6e) vyslaným
v rámci jednotky mnohonárodních sil nebo mezinárodních bezpečnostních sborů mimo území
České republiky po dobu působení v zahraničí,
n) odstupné podle vyhlášky č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném
zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci, vyplácené
pracovníkům přeřazeným nebo uvolněným ze zdravotních důvodů pro pracovní riziko, nemoc
z povolání, pracovní úraz nebo onemocnění vznikající nebo se zhoršující vlivem pracovního
prostředí,
o) příjmy do výše 500 000 Kč poskytnuté zaměstnavatelem jako sociální výpomoc
zaměstnanci v přímé souvislosti s překlenutím jeho mimořádně obtížných poměrů v důsledku
živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie na územích, na kterých byl vyhlášen
nouzový stav,65) za předpokladu, že tyto příjmy jsou vypláceny z fondu kulturních
a sociálních potřeb2b) nebo ze sociálního fondu za obdobných podmínek u zaměstnavatelů, na
které se předpis o fondu kulturních a sociálních potřeb nevztahuje nebo ze zisku (příjmu) po
jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení,
zajištění a udržení příjmů,
p) platba zaměstnavatele v celkovém úhrnu nejvýše 30 000 Kč ročně jako
1. příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný na účet jeho
zaměstnance u penzijního fondu9a) nebo u penzijní společnosti, příspěvek zaměstnavatele na
doplňkové penzijní spoření poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijní společnosti,
2. příspěvek na penzijní pojištění poukázaný ve prospěch jeho zaměstnance na penzijní
pojištění u instituce penzijního pojištění, na základě smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem
a institucí penzijního pojištění, nebo na základě jinak sjednané účasti zaměstnance na
penzijním pojištění, za podmínky, že byla sjednána výplata plnění z penzijního pojištění až po
60 kalendářních měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let, a dále za
podmínky, že právo na plnění z penzijního pojištění má zaměstnanec, a v případě smrti
zaměstnance jiná osoba, kromě zaměstnavatele, který hradil příspěvek na penzijní pojištění,
nebo
3. příspěvek na pojistné, které hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance na jeho
pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití, nebo na důchodové pojištění,
a to i při sjednání dřívějšího plnění v případě vzniku nároku na starobní důchod, nebo
invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, nebo v případě, stane-li se zaměstnanec
invalidním ve třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění, nebo v případě smrti (dále
jen „soukromé životní pojištění“), na základě pojistné smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem
jako pojistníkem a pojišťovnou, která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na
území České republiky podle zákona upravujícího pojišťovnictví, nebo jinou pojišťovnou
usazenou na území členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu, za podmínky, že ve
smlouvě byla sjednána výplata pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících a současně
nejdříve v roce dosažení věku 60 let, a dále za podmínky, že právo na plnění z pojistných
smluv soukromého životního pojištění má pojištěný zaměstnanec, a je-li pojistnou událostí
smrt pojištěného, osoba určená podle zákona upravujícího pojistnou smlouvu, kromě
zaměstnavatele, který hradil příspěvek na pojistné,
r) naturální plnění poskytované podle zvláštních právních předpisů6g) představitelům
státní moci a některých státních orgánů a soudcům,
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s) náhrada prokázaných výdajů poskytovaná podle zvláštních právních předpisů6g)
představitelům státní moci a některých státních orgánů a soudcům, jde-li o
1. výdaje na leteckou dopravu při tuzemských cestách spojených s výkonem funkce (dále jen
„tuzemská cesta“),
2. výdaje na dopravu při zahraničních cestách spojených s výkonem funkce (dále jen
„zahraniční cesta“),
3. výdaje na stravování při tuzemských cestách,
4. výdaje na stravování a některé další výdaje při zahraničních cestách,
5. výdaje na ubytování při tuzemských cestách,
6. výdaje na ubytování při zahraničních cestách,
7. výdaje na přechodné ubytování v místě sídla orgánu, v němž vykonává funkci,
8. výdaje na odborné a administrativní práce,
9. výdaje na činnost průvodce nebo osobního asistenta,
10. výdaje na dopravu veřejnými hromadnými dopravními prostředky soudci při tuzemských
cestách,
t) příjem získaný ve formě náhrady mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu
nebo snížené odměny za dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény podle
zvláštních právních předpisů47a), do výše minimálního nároku určeného zvláštním právním
předpisem upravujícím pracovně právní vztahy47b),
u) částky vynaložené zaměstnavatelem na úhradu výdajů spojených s výplatou mzdy
a se srážkami ze mzdy zaměstnanci, s placením příspěvku na pojistné (připojištění) ve
prospěch zaměstnance, jakož i částky vynaložené zaměstnavatelem na úhradu výdajů
spojených s poskytováním nepeněžitého plnění zaměstnanci.
(10) Funkčními požitky jsou
a) funkční platy a plnění poskytovaná v souvislosti se současným nebo dřívějším
výkonem funkce, jejichž výše se stanoví podle zákona upravujícího platy a další náležitosti
spojené s výkonem funkce představitelů státní moci, některých státních orgánů a soudců138),
s výjimkou platu náležejícího prezidentu republiky a náhrad spojených s výkonem jeho
funkce,
b) odměny za výkon funkce a plnění poskytovaná v souvislosti se současným nebo
dřívějším výkonem funkce v orgánech obcí, v jiných orgánech územní samosprávy, státních
orgánech, občanských a zájmových sdruženích, komorách a v jiných orgánech a institucích.
(11) Za funkční požitek se nepovažují příjmy znalců a tlumočníků, zprostředkovatelů
kolektivních sporů a rozhodců za činnost vykonávanou podle zvláštních předpisů.6f)
(12) Ustanovení odstavců 6, 7, 8 a 9 se použijí obdobně i pro plnění poskytované
v souvislosti s výkonem funkce.
(13) Základem daně (dílčím základem daně) jsou příjmy ze závislé činnosti nebo
funkční požitky, s výjimkou uvedenou v odstavcích 4 a 5, zvýšené o částku odpovídající
pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému
na všeobecné zdravotní pojištění, které je z těchto příjmů podle zvláštních právních
předpisů21) povinen platit zaměstnavatel (dále jen „povinné pojistné“); částka odpovídající
povinnému pojistnému se při výpočtu základu daně připočte k příjmu ze závislé činnosti nebo
funkčnímu požitku i u zaměstnance, u kterého povinnost platit povinné pojistné zaměstnavatel
nemá. Zaměstnancem, u kterého povinnost platit povinné pojistné zaměstnavatel nemá, se
rozumí zaměstnanec, u něhož se odvod povinného pojistného neřídí právními předpisy České
republiky, nebo zaměstnanec, na kterého se zcela nebo částečně vztahuje povinné zahraniční
pojištění stejného druhu. Povinné pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Při
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výpočtu základu daně podle věty první se při stanovení částky povinného pojistného
nepřihlíží ke slevám nebo k mimořádným slevám na pojistném u zaměstnavatele a ani k jiným
částkám, o které si zaměstnavatel snižuje odvody povinného pojistného.
(14) Jedná-li se o příjem plynoucí ze zdrojů v zahraničí, je u poplatníka uvedeného
v § 2 odst. 2 základem daně jeho příjem ze závislé činnosti nebo za výkon funkce vykonávané
ve státě, s nímž Česká republika neuzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, zvýšený
o povinné pojistné podle odstavce 13 a snížený o daň zaplacenou z tohoto příjmu v zahraničí.
Je-li závislá činnost nebo funkce vykonávaná ve státě, s nímž Česká republika uzavřela
smlouvu o zamezení dvojího zdanění, je u poplatníka uvedeného v § 2 odst. 2 základem daně
jeho příjem ze závislé činnosti nebo za výkon funkce vykonávané v tomto státě, zvýšený o
povinné pojistné podle odstavce 13; tento příjem lze snížit o daň zaplacenou z tohoto příjmu
ve státě, s nímž Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, a to pouze v
rozsahu, ve kterém nebyla započtena na daňovou povinnost v tuzemsku podle § 38f v
bezprostředně předchozím zdaňovacím období. Přitom se musí jednat o nezapočtenou daň z
příjmů, které se zahrnují do základu daně.
(15) Jedná-li se o příjem ze závislé činnosti nebo o funkční požitek plynoucí
poplatníkovi uvedenému v § 2 odst. 3 ze zdrojů na území České republiky (§ 22), z něhož se
daň vybírá srážkou sazbou daně podle § 36, postupuje se při stanovení samostatného základu
daně podle odstavce 13.
(16) Příjmy ze závislé činnosti a nebo funkční požitky zúčtované zaměstnavatelem ve
prospěch zaměstnance ve zdaňovacím období a vyplacené zaměstnanci nebo jím obdržené až
po 31. lednu po uplynutí tohoto zdaňovacího období, se při zahrnutí do základu daně podle §
5 odst. 4 zvyšují o povinné pojistné, které byl z těchto příjmů v době jejich zúčtování povinen
platit zaměstnavatel.
(17) Institucí penzijního pojištění se pro účely tohoto zákona rozumí poskytovatel
finančních služeb oprávněný k provozování penzijního pojištění bez ohledu na jeho právní
formu, který je
a) provozován na principu fondového hospodaření,
b) zřízen pro účely poskytování důchodových dávek mimo povinný důchodový
systém136) na základě smlouvy nebo na základě jinak sjednané účasti na penzijním pojištění a
vykonává činnost z toho vyplývající a
c) povolen a provozuje penzijní pojištění v členském státě Evropské unie, Norsku
nebo Islandu a podléhá dohledu příslušných orgánů v tomto státě.
____________________
1a)

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon
o oceňování majetku).
2b)
§ 9 odst. 1 vyhlášky Ministerstva financí č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních
potřeb.
3)
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona
č. 129/2002 Sb. a zákona č. 254/2002 Sb.
Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
4b)
Např. § 260 odst. 2 zákoníku práce.
5)
Například část sedmá hlava třetí zákoníku práce.
5a)
Např. § 133 odst. 2 zákoníku práce.
6a)
Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky
č. 510/2002 Sb.
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6b)

§ 139 zákona č. 361/2003 Sb.
§ 66 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb.
6d)
§ 7 odst. 2 vyhlášky Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 19/1991 Sb., o
pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě
nezpůsobilých k dosavadní práci.
6e)
Například § 11 odst. 3 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v
rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, §
119 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění
pozdějších předpisů.
6f)
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.
Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.
§ 11 a § 13 odst. 1 až 4 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších
předpisů.
§ 14 odst. 4 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další
zákony.
Vyhláška č. 114/1991 Sb., o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis
kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem,
ve znění vyhlášky č. 210/1995 Sb.
6g)
Například zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem
funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a
o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v
rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
9a)
Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
21)
Zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění
pozdějších předpisů.
33)
§ 67 zákona č. 435/2004 Sb.
47a)
Například § 192 až 194 zákoníku práce, § 34 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu
a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých
státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů,
§ 73 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
§ 48 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
§ 53 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
47b)
§ 192 odst. 2 zákoníku práce.
65)
Čl. 5 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.
89)
Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů.
123)
§ 51 zákona č. 37/2004 Sb.
132)
Například § 230 zákoníku práce.
133)
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
136)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů
sociálního zabezpečení, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 988/2009.
138)
Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce
představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského
parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.
6c)
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Úplné znění části zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn:
§ 25
Zvláštní ustanovení
(1) Ustanovení § 2 až 24 se použijí i pro vojáky z povolání s těmito odchylkami:
a) tam, kde podle těchto ustanovení vykonává působnost Česká správa sociálního
zabezpečení nebo okresní správa sociálního zabezpečení, rozumějí se tím příslušné orgány
Ministerstva obrany,
b) tam, kde se v těchto ustanoveních mluví o zaměstnavateli, rozumí se tím příslušný
útvar ozbrojených sil České republiky.
(2) Ustanovení § 2 až 24 se použijí i pro příslušníky Vězeňské služby České republiky,
Policie České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační
služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace s těmito odchylkami:
a) tam, kde podle těchto ustanovení vykonává působnost Česká správa sociálního
zabezpečení nebo okresní správa sociálního zabezpečení, rozumí se tím Ministerstvo
spravedlnosti, Ministerstvo vnitra, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní
informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace,
b) tam, kde se v těchto ustanoveních mluví o zaměstnavateli, rozumí se tím útvar
Vězeňské služby České republiky a zaměstnavatel příslušníka Policie České republiky,
Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro
zahraniční styky a informace.
(3) Ustanovení § 2 až 24 se použijí i pro příslušníky Celní správy České republiky s
těmito odchylkami:
a) tam, kde podle těchto ustanovení vykonává působnost Česká správa sociálního
zabezpečení nebo okresní správa sociálního zabezpečení, rozumí se tím Generální ředitelství
cel,
b) tam, kde se v těchto ustanoveních mluví o zaměstnavateli, rozumí se tím příslušný
celní orgán.
(4) Ustanovení § 2 až 24 se použijí i pro příslušníky Hasičského záchranného sboru
České republiky s těmito odchylkami:
a) tam, kde podle těchto ustanovení vykonává působnost Česká správa sociálního
zabezpečení nebo okresní správa sociálního zabezpečení, rozumí se tím Ministerstvo vnitra,
b) tam, kde se v těchto ustanoveních hovoří o zaměstnavateli, rozumí se tím příslušný
orgán Hasičského záchranného sboru České republiky.
(5) Pro stanovení vyměřovacího základu je nezapočitatelným příjmem též zvláštní
příplatek příslušníků ozbrojených sil vyslaných v rámci jednotky mírových sil mimo území
České republiky příplatek za službu v zahraničí náležející vojákům vyslaným do
zahraniční operace.
(6) Útvary a orgány uvedené v odstavci 1 písm. b), odstavci 2 písm. b), odstavci 3
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písm. b) a odstavci 4 písm. b) odečtou úhrn zúčtovaných dávek nemocenského pojištění od
pojistného, které jsou povinny odvádět, a rozdíl odvedou na příslušný účet sdělený v oborech
své působnosti orgány uvedenými v odstavci 1 písm. a), odstavci 2 písm. a), odstavci 3 písm.
a) a odstavci 4 písm. a), které též v případě, že úhrn zúčtovaných dávek nemocenského
pojištění je vyšší než pojistné, které má být odvedeno, uhradí plátcům pojistného tento rozdíl,
a to do 8 dnů od podání stanoveného přehledu.
(7) Byla-li osoba ve služebním poměru uvedená v odstavcích 1 až 4 v kalendářním
roce též zaměstnancem a v tomto kalendářním roce vznikl přeplatek podle § 15a odst. 2 písm.
b), vrací tento přeplatek útvary a orgány uvedené v odstavci 1 písm. b), odstavci 2 písm. b),
odstavci 3 písm. b) nebo odstavci 4 písm. b).

Úplné znění části zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění
pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn:
§5
(1) Za příjem se pro účely stanovení rozhodného příjmu považují
a) z příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona
o daních z příjmů3) a nejsou od této daně osvobozeny, tyto příjmy:
1. příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky uvedené v § 6 odst. 1 a 10 zákona o daních
z příjmů, s výjimkou částky, která se považuje za příjem z důvodu bezplatného používání
motorového vozidla pro služební i soukromé účely podle § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů
a s výjimkou částky odpovídající příjmu, kterého dosáhlo nezaopatřené dítě za měsíce
červenec a srpen, a to v rozsahu stanoveném v odstavci 8,
2. příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti uvedené v § 7 odst. 1 a 2 zákona
o daních z příjmů, a jde-li o uvedené příjmy podléhající dani z příjmů stanovené paušální
částkou, předpokládaný příjem, nejméně však částka stanovená v odstavci 7; pokud podnikání
nebo jinou výdělečnou činnost vykonávalo nezaopatřené dítě v měsících červenci a srpnu,
nepovažuje se za příjem částka ve výši a za podmínek stanovených v odstavci 8,
3. příjmy z pronájmu uvedené v § 9 zákona o daních z příjmů,
4. ostatní příjmy uvedené v § 10 odst. 1 písm. a) až g) a v § 10 odst. 9 zákona o daních z
příjmů,
a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, přičemž
jde-li o příjmy podléhající dani z příjmů stanovenou paušální částkou, považují se za výdaje
vynaložené na jeho dosažení, zajištění a udržení předpokládané výdaje, po odpočtu dalších
výdajů, odpočítávaných z takových příjmů podle zákona o daních z příjmů, po odpočtu
pojistného na důchodové spoření, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pokud nebyly pojistné
a příspěvek zahrnuty do těchto výdajů, a po odpočtu daně z příjmů připadající na tyto příjmy,
b) z příjmů, které jsou podle § 4 odst. 1 a § 6 odst. 9 zákona o daních z příjmů
osvobozeny od daně z příjmů, jsou to:
1. příjmy z provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW, větrných elektráren,
tepelných čerpadel, solárních zařízení, zařízení na výrobu a energetické využití bioplynu
a dřevoplynu, zařízení na výrobu elektřiny nebo tepla z biomasy, zařízení na výrobu
biologicky degradovatelných látek stanovených zvláštním právním předpisem, zařízení na
využití geotermální energie, a to do 31. prosince 2010 v rozsahu a za podmínek, za jakých
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jsou osvobozeny od daně z příjmů podle zákona o daních z příjmů,
2. příjem přijatý v rámci plnění vyživovací povinnosti podle zákona o rodině nebo obdobná
plnění poskytovaná ze zahraničí, s výjimkou uvedeného příjmu, náhrady nebo uvedeného
plnění, poskytnutých v rozhodném období z příjmů osoby, která se pro účely stanovení
rozhodného příjmu považuje za společně posuzovanou osobu s osobou, která toto výživné
nebo plnění přijala,
3. služné a příplatky náležející za službu nebo výcvik za ztížených podmínek nebo ve
ztížených a zdraví škodlivých podmínkách a náhrada příjmu při vojenském cvičení
poskytované ozbrojenými silami vojákům v základní přípravě, žákům škol, kteří nejsou
vojáky v činné službě, vojákům v záloze povolaným na cvičení a vojákům v aktivní záloze
dobrovolné podle zvláštního právního předpisu3a),
4. odchodné, poskytované vojáku z povolání podle zvláštního právního předpisu3b),
5. odchodné poskytované příslušníku bezpečnostních sborů podle zvláštního právního
předpisu3c),
6. příjmy z převodu členských práv družstva, z převodu majetkových podílů na
transformovaném družstvu3d), nejde-li o prodej cenných papírů, přesahuje-li doba mezi
nabytím a převodem dobu pěti let, a to v rozsahu a za podmínek, za jakých jsou osvobozeny
od daně z příjmů podle zákona o daních z příjmů,
7. příjmy plynoucí jako náhrada za věcné břemeno vzniklé ze zákona nebo rozhodnutím
státního orgánu podle zvláštního právního předpisu3e),
8. náhrady za ztrátu na služebním příjmu (platu) poskytované příslušníkům ozbrojených sil a
bezpečnostních sborů podle zvláštního právního předpisu3f),
9. mzdové vyrovnání vyplácené podle zvláštních právních předpisů3g) ve výši rozdílu mezi
dávkami nemocenského pojištění,
10. náhrada za ztrátu na důchodu přiznaná podle zákoníku práce za dobu před 1. lednem 1989
a vyplácená po 31. prosinci 1992,
11. zvláštní příplatek nebo příplatek za službu v zahraničí poskytovaný v cizí měně podle
zvláštních právních předpisů vojákům a příslušníkům bezpečnostních sborů vyslaným v rámci
jednotky mnohonárodních sil nebo mezinárodních bezpečnostních sborů mimo území České
republiky3h) po dobu působení v zahraničí, a to ve výši po odpočtu výdajů vynaložených na
jeho dosažení, zajištění a udržení, které se pro tento účel stanoví obdobně jako takové výdaje
pro určení základu daně podle zákona o daních z příjmů,
12. odstupné podle vyhlášky č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení
pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci, ve znění vyhlášky č.
405/2003 Sb., vyplácené pracovníkům přeřazeným nebo uvolněným ze zdravotních důvodů
pro pracovní riziko, nemoc z povolání, pracovní úraz nebo onemocnění vznikající nebo se
zhoršující vlivem pracovního prostředí,
13. náhrada mzdy (platu) nebo sníženého platu (snížené mzdy) od čtvrtého do čtrnáctého a v
období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 do dvacátého prvního dne dočasné pracovní
neschopnosti (karantény) podle zvláštních právních předpisů3i),
14. příjmy z dávek a plnění z pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle zákona upravujícího
důchodové spoření,
a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení a dalších výdajů
odpočítávaných z takových příjmů podle zákona o daních z příjmů, které se pro tento účel
stanoví obdobně jako takové výdaje pro určení základu daně podle zákona o daních z příjmů,
c) dávky nemocenského pojištění a důchodového pojištění po odpočtu daně z příjmu
připadající na tuto dávku,
d) podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,4)
e) příjmy ze zahraničí obdobné příjmům uvedeným v písmenech a) až d) v částce, v
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jaké byly vyplaceny, popřípadě po odpočtu výdajů, daní, pojistného a příspěvku uvedených v
písmenech a) a b), nebyly-li tyto příjmy už započteny podle písmen a) až d),
f) rodičovský příspěvek pro nárok na přídavek na dítě a příspěvek na bydlení,
g) přídavek na dítě pro nárok na příspěvek na bydlení,
h) mzdové nároky podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti
zaměstnavatele a o změně některých zákonů,4a) a to v rozsahu, ve kterém je zaměstnavatel
zaměstnancům nezúčtoval,
i) příjmy ze zahraničí obdobné příjmům uvedeným v písmenech f) až h), a to za
podmínek, v rozsahu a ve výši, v jaké se započítávají příjmy uvedené v písmenech f) až h).
(2) Do rozhodného příjmu se započítává každý z příjmů uvedených v odstavci 1
samostatně, a žádný z takových příjmů nelze snížit o ztrátu z jiného druhu příjmů ani o ztrátu
ze stejného druhu příjmů, k níž došlo za jiné období než za období, za něž se rozhodný příjem
zjišťuje. Jestliže z dávek státní sociální podpory započitatelných do rozhodného příjmu
[odstavec 1 písm. f) a g)] oprávněná osoba nebo osoba společně posuzovaná uhrazuje
přeplatek na dávce (§ 62) nebo uhrazuje částky, které jí byly poskytnuty na uvedených
dávkách neprávem nebo proto, že uvedená dávka byla poskytnuta v nesprávné výši, snižuje se
rozhodný příjem o částku této úhrady v tom rozhodném období, v němž k takové úhradě
došlo. Byla-li poplatníkovi daně z příjmů zvýšena, popřípadě snížena daň z příjmů podle
zákona o daních z příjmů, příjem uvedený v odstavci 1 se o toto zvýšení snižuje, popřípadě se
o toto snížení zvyšuje v tom kalendářním roce, zjišťuje-li se rozhodný příjem za kalendářní
rok, nebo v tom kalendářním čtvrtletí, zjišťuje-li se rozhodný příjem za kalendářní čtvrtletí, v
němž došlo k takovému zaúčtování. Věta čtvrtá platí obdobně, jde-li o přeplatky nebo
nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
a pojistném na veřejné zdravotní pojištění.
(3) Je-li rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, kalendářní rok [§ 6
písm. a)], započítávají se příjmy uvedené v odstavci 1
a) v písmenu a) v tom kalendářním roce, v němž byly předmětem daně z příjmů podle
zákona o daních z příjmů,
b) v písmenu b) body 2 až 9 a 11 v tom kalendářním roce, v němž byly vyplaceny,
c) v písmenu b) body 10, 12 a 13 v tom kalendářním roce, v němž byly plátcem
zaúčtovány,
d) v písmenu c), jde-li o dávky nemocenského pojištění (péče), v tom kalendářním
roce, v němž byly plátcem zaúčtovány,
e) v písmenu c), jde-li o dávky důchodového pojištění, a v písmenech d), f) až i) v tom
kalendářním roce, v němž byly vyplaceny.
(4) Je-li rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, kalendářní čtvrtletí
[§ 6 písm. b)], započítávají se příjmy uvedené
a) v odstavci 1 písm. a) č. 1 v tom kalendářním čtvrtletí, v němž byly zaúčtovány,
b) v odstavci 1 písm. a) bodech 3 a 4 v tom kalendářním čtvrtletí, v němž byly
vyplaceny,
c) v odstavci 1 písm. b), bodech 2 až 9 a 11, v odstavci 1 písm. c), jde-li o dávky
důchodového pojištění, a v odstavci 1 písm. d), f) až i) v tom kalendářním čtvrtletí, v němž
byly vyplaceny,
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d) v odstavci 1 písm. b) bodech 10, 12 a 13, a v odstavci 1 písm. c), jde-li o dávky
nemocenského pojištění (péče), v tom kalendářním čtvrtletí, v němž byly plátcem zaúčtovány.
(5) Je-li rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, kalendářní čtvrtletí
[§ 6 písm. b)] a v tomto rozhodném období osoba podle svého prohlášení vykonávala činnost,
z níž má příjmy uvedené v odstavci 1 písm. a) bodu 2, započítává se jako příjem z této
činnosti do rozhodného příjmu částka odpovídající
a) měsíčnímu průměru stanovenému z příjmů z uvedené činnosti za kalendářní rok,
který bezprostředně předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek období od 1.
července do 30. června následujícího kalendářního roku, na které se dávka přiznává (§ 51),
b) měsíčnímu průměru stanovenému z příjmů z uvedené činnosti za období zahrnuté
do daňového přiznání za kalendářní rok, který bezprostředně předchází kalendářnímu roku, do
něhož spadá počátek období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku, na
které se dávka přiznává (§ 51), došlo-li ke změně účtování v kalendářním roce na účtování v
hospodářském roce a naopak podle § 7 odst. 14 zákona o daních z příjmů, nebo
c) jedné dvanáctině příjmů, jde-li o příjmy podléhající dani z příjmů stanovenou
paušální částkou, ze kterých byla v kalendářním roce, který bezprostředně předchází
kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek období od 1. července do 30. června
následujícího kalendářního roku (§ 51), stanovena daň paušální částkou podle § 7a zákona o
daních z příjmů,
nejméně však částka uvedená v odstavci 7; měsíční průměr podle písmen a) a b) se
stanoví za kalendářní měsíce, v nichž osoba vykonávala alespoň po část kalendářního měsíce
činnost, z níž měla příjmy uvedené v odstavci 1 písm. a) bodu 2. Obdobně se postupuje, má-li
osoba příjmy uvedené v odstavci 1 písm. b) bodě 1.
(6) Je-li rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, kalendářní čtvrtletí
[§ 6 písm. b)] a v tomto rozhodném období osoba podle svého prohlášení vykonávala činnost,
z níž má příjmy uvedené v odstavci 1 písm. a) bodu 2, avšak která podle svého prohlášení v
kalendářním roce bezprostředně předcházejícím kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek
období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku, na které se dávka
přiznává (§ 51), činnost, z níž by měla příjem uvedený v odstavci 1 písm. a) bodu 2,
nevykonávala, započítává se jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu částka
odpovídající 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok
předcházející období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku, na které
se rozhodný příjem zjišťuje; pro stanovení částky průměrné mzdy v národním hospodářství
platí odstavec 7 věta druhá obdobně. Předchozí věta platí obdobně, má-li osoba do 31.
prosince 2010 příjmy uvedené v odstavci 1 písm. b) bodě 1. Při stanovení rozhodného příjmu
podle věty první se ke zvýšení nebo snížení daně z příjmů podle odstavce 2 věty čtvrté
nepřihlíží.
(7) Za příjem uvedený v odstavci 1 písm. a) bodu 2 se považuje pro účely tohoto
zákona, s výjimkou osob, které vykonávají činnost, která se považuje za vedlejší samostatnou
výdělečnou činnost podle zvláštního právního předpisu,38) měsíčně nejméně částka
odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok,
a) za který se zjišťuje rozhodný příjem, je-li rozhodným obdobím kalendářní rok,
b) předcházející období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku,
na které se porodné a příspěvek na bydlení přiznává; to platí i přiznává-li se příspěvek na
bydlení v rámci tohoto období na dobu kratší (§ 51 odst. 2).
Částku uvedenou v předchozí větě vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce
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zákonů sdělením podle průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlášené Českým
statistickým úřadem s tím, že tuto částku zaokrouhluje na celé stokoruny dolů.
(8) Pro stanovení rozhodného příjmu se nepovažuje za příjem
a) v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) bodu 1 příjem, který byl
nezaopatřenému dítěti zaúčtován v měsících červenec a srpen, a to ve výši po odpočtu
pojistného na důchodové spoření, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, po odpočtu daně z příjmů
připadající na tyto příjmy a případně po odpočtu částky, která se považuje za příjem z důvodu
bezplatného používání motorového vozidla pro služební i soukromé účely podle § 6 odst. 6
zákona o daních z příjmů,
b) v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) bodu 2 za každý z měsíců červenec a
srpen částka odpovídající jedné dvanáctině ročního příjmu z podnikání a z jiné samostatné
výdělečné činnosti za kalendářní rok, za který se zjišťuje rozhodný příjem, nebo v případech
uvedených v odstavci 6 částka tam uvedená, jestliže podnikání a jiná samostatná výdělečná
činnost trvala po celý takový měsíc.
(9) Je-li rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, kalendářní rok,
započtou se příjmy ze zahraničí obdobné příjmům uvedeným v odstavci 1, pokud byly
předmětem daně z příjmů podle zákona o daních z příjmů, v tom kalendářním roce, v němž
byly předmětem této daně. V ostatních případech se příjmy ze zahraničí obdobné příjmům
uvedeným v odstavci 1 započtou v tom rozhodném období, v němž byly vyplaceny. Je-li
příjem uvedený v odstavci 1 vyplácen v cizí měně, přepočte se na českou měnu podle
příslušného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou31) platného k prvnímu dni rozhodného
období, za které se zjišťuje rozhodný příjem, není-li dále stanoveno jinak. Pro přepočet měn
podle věty druhé, u nichž Česká národní banka nevyhlašuje příslušný kurz, se použije kurz
této měny obvykle používaný bankami v České republice k prvnímu dni rozhodného období,
za které se zjišťuje rozhodný příjem. Je-li příjem vyplacený v cizí měně předmětem daně z
příjmů podle zákona o daních z příjmů,3) přepočte se na českou měnu způsobem platným pro
účely daně z příjmů, a to v případech, kdy je rozhodným obdobím, za něž se rozhodný příjem
zjišťuje, kalendářní rok.
____________________
1)
Nařízení Rady EEC 1408/71 z 14. června 1971 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na
osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v
rámci Společenství. Nařízení Rady EEC 574/72 z 21. března 1972 stanovující postup
provádění Nařízení EEC 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby
zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci
Společenství. Nařízení Rady EEC 1612/68 z 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků v
rámci Společenství.
1a)
§ 7 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
3)
Zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb.,
zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993
Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č.
259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb. a zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona
č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb.,
zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb. a zákona č. 210/1997 Sb.
3a)
§ 74 a násl. zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských
cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze.
3b)
§ 61 odst. 4 a § 131 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č.
254/2002 Sb.
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3c)

§ 61 odst. 3, § 132, 138 a 140 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
§ 114 až 116 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České
republiky, ve znění pozdějších předpisů.
§ 116, 117 a 119 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění zákona
č. 160/1995 Sb.
3c)
§ 155 a 157 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních
sborů.
3d)
§ 7 zákona č. 18/1992 Sb., o civilní službě.
3d)
Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v
družstvech, ve znění pozdějších předpisů.
3e)
Například zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
3f)
§ 117 a 118 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění zákona č. 254/2002 Sb.
§ 102 a násl. zákona č. 361/2003 Sb., ve znění zákona č. 436/2004 Sb.
3g)
§ 7 odst. 2 vyhlášky č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení
pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci, ve znění vyhlášky č.
405/2003 Sb.
3h)
Například § 11 odst. 3 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v
rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, §
119 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění
pozdějších předpisů.
3i)
Například § 192 zákoníku práce.
4)
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
4a)
Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a
o změně některých zákonů.
7)
§ 115 občanského zákoníku.
7a)
§ 26 odst. 2 zákona o rodině.
18)
§ 45b odst. 2 zákona o rodině.
31)
§ 35 zákona ČNR č. 6/1993 Sb., o České národní bance.
31a)
Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících
zákonů.
32)
§ 45 zákona o rodině.
33)
§ 63 a 74 zákona o rodině.
34)
§ 69 zákona o rodině.
35)
§ 78 zákona o rodině.
36)
§ 45a zákona o rodině.
37)
§ 45 zákona o rodině.
§ 76a občanského soudního řádu.
38)
§ 9 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Úplné znění části zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění
pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn:
§ 65
(1) Invalidní důchod se nevyplácí po dobu výplaty nemocenského a po dobu
poskytování náhrady mzdy, platu nebo odměny25a) nebo sníženého platu nebo snížené odměny
anebo služebního příjmu nebo náhrady ve výši platu služebního platu (dále jen „náhrada
mzdy“) v době dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, pokud den vzniku invalidity
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spadá do období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, které jsou důvodem výplaty
nemocenského nebo pobírání náhrady mzdy. Pro účely věty první se za výplatu
nemocenského považují i dny, po které se nemocenské nevyplácí osobě samostatně výdělečně
činné, která je účastna nemocenského pojištění, podle § 23 zákona o nemocenském pojištění v
prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, a dny, po které se nemocenské
nevyplácí z důvodu porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce25b), a za pobírání
náhrady mzdy se považují i první 3 dny, po které se náhrada mzdy nevyplácí25c), a dny, po
které se náhrada mzdy neposkytuje z důvodu porušení režimu dočasně práce neschopného
pojištěnce25d). Pro účely věty první se za dočasnou pracovní neschopnost nepovažuje dočasná
pracovní neschopnost, která se považuje za pokračování předchozí dočasné pracovní
neschopnosti, která byla ukončena z důvodu, že pojištěnec byl uznán invalidním pro
invaliditu prvního nebo druhého stupně.
(2) Invalidní důchod pro invaliditu následkem úrazu (onemocnění) uvedeného v § 25
odst. 1 větě druhé se vyplácí nejdříve po skončení služby, za jejíhož výkonu došlo k tomuto
úrazu (onemocnění).
____________________
25)

§ 118 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění zákona č. 160/1995 Sb.
§ 192 odst. 1 věta první a § 194 zákoníku práce.
25b)
§ 125 zákona č. 187/2006 Sb.
25c)
§ 192 odst. 1 věta druhá zákoníku práce.
25d)
§ 192 odst. 5 zákoníku práce.
25a)

Úplné znění části zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu,
ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn:
§7
(1) Za započitatelné příjmy se pro účely tohoto zákona považují
a) příjmy ze závislé činnosti uvedené v zákoně o daních z příjmů12),
b) funkční požitky uvedené v zákoně o daních z příjmů13),
c) příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti uvedené v zákoně o
daních z příjmů14),
d) příjmy z kapitálového majetku uvedené v zákoně o daních z příjmů15),
e) příjmy z pronájmu uvedené v zákoně o daních z příjmů16),
f) ostatní příjmy uvedené v zákoně o daních z příjmů, při kterých dochází ke zvýšení
majetku17),
a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, po
odpočtu daně z příjmů a pojistného na důchodové spoření, pojistného na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění,
pokud nebyly pojistné a příspěvek zahrnuty do těchto výdajů; příjmy z podnikání jsou však u
osoby, která je poplatníkem daně z příjmů stanovené paušální částkou podle zákona o daních
z příjmů18), předpokládané příjmy, a výdaji vynaloženými na jejich dosažení, zajištění a
udržení jsou předpokládané výdaje, na jejichž základě byla stanovena daň paušální částkou.
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(2) Za započitatelné příjmy se pro účely tohoto zákona dále považují
a) dávky nemocenského pojištění (péče) a důchodového pojištění,
b) podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci19),
c) plnění z pojištění pro případ dožití určitého věku,
d) výživné a příspěvek na výživu rozvedeného manžela a neprovdané matce, s
výjimkou těch uvedených příjmů, které byly vyplaceny z příjmů osoby, která se pro účely
stanovení započitatelných příjmů považuje za společně posuzovanou osobu s osobou, která
takové příjmy přijala,
e) dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče31), s výjimkou příspěvku na
bydlení a jednorázových dávek,
f) příspěvek na živobytí1),
g) mzdové nároky vyplacené Úřadem práce České republiky - krajskou pobočkou,
popřípadě pobočkou pro hlavní město Prahu podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební
neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů20),
h) příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob a jsou od této daně
osvobozeny21), nejde-li o příjmy uvedené v písmenech a) až g) nebo v odstavci 5, s výjimkou
1. příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků osvobozených od daně z příjmů fyzických
osob22), kromě příjmů uvedených v písmenech i) a j),
2. příjmů z prodeje nemovitostí a z odstupného za uvolnění bytu použitých k úhradě nákladů
na uspokojení bytové potřeby,
3. přijaté náhrady škody, náhrady nemajetkové újmy, plnění z pojištění majetku, plnění z
pojištění odpovědnosti za škody a finančních prostředků na odstranění následků živelní
pohromy,
4. peněžní pomoci obětem trestné činnosti,
5. sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem,
6. podpory a příspěvků z prostředků nadací a občanských sdružení,
7. příjmů plynoucích z doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci podle zákona o
pomoci v hmotné nouzi22a),
8. příjmu plynoucího z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek
na péči podle zákona o sociálních službách22b), je-li tato péče vykonávána fyzickou osobou
patřící do okruhu společně posuzovaných osob podle § 4,
9. stipendií,
10. příjmů ve formě náhrady účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů
spojených s darováním a odběrem krve a jejích složek, tkání, buněk nebo orgánů, pokud se
tato náhrada poskytuje podle jiných právních předpisů,
11. náhrad (příspěvků) pobytových výloh poskytovaných orgány Evropské unie
zaměstnancům (národním expertům) vyslaným k působení do institucí Evropské unie,
12. příjmu plynoucího ve formě daňového bonusu,
a to ve výši po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení,
které se pro tento účel stanoví obdobně jako takové výdaje pro určení základu daně podle
zákona o daních z příjmů23),
i) zvláštní příplatek nebo příplatek za službu v zahraničí poskytovaný v cizí měně
podle zvláštních právních předpisů vojákům a příslušníkům bezpečnostních sborů24)
vyslaným v rámci jednotky mnohonárodních sil nebo mezinárodních bezpečnostních sborů
mimo území České republiky po dobu působení v zahraničí, a to ve výši po odpočtu výdajů
vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení, které se pro tento účel stanoví obdobně
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jako takové výdaje pro určení základu daně podle zákona o daních z příjmů23),
j) příjem získaný ve formě náhrady mzdy, platu nebo odměny nebo sníženého platu
nebo snížené odměny za dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény podle
zvláštních právních předpisů24a), a to ve výši po odpočtu výdajů vynaložených na jeho
dosažení, zajištění a udržení, které se pro tento účel stanoví obdobně jako takové výdaje pro
určení základu daně podle zákona o daních z příjmů23),
k) další opakující se nebo pravidelné příjmy.
(3) Za příjem se považují též příjmy ze zahraničí obdobné příjmům uvedeným v
odstavcích 1 a 2 v částce, v jaké byly vyplaceny, popřípadě po odpočtu výdajů, daní,
pojistného a příspěvku uvedených v odstavcích 1 a 2.
(4) Je-li příjem uvedený v odstavcích 1 a 2 vyplácen v cizí měně, přepočte se na
českou měnu podle příslušného kursu vyhlášeného Českou národní bankou platného k
prvnímu dni období, za které se zjišťuje příjem, není-li dále stanoveno jinak. Pro přepočet
měn, u nichž Česká národní banka nevyhlašuje příslušný kurs, se použije kurs této měny
obvykle používaný bankami v České republice k prvnímu dni období, za které se zjišťuje
příjem. Je-li příjem vyplacený v cizí měně předmětem daně z příjmů podle zákona o daních z
příjmů, přepočte se na českou měnu způsobem platným pro účely daně z příjmů, a to v
případech, kdy je obdobím, za něž se příjem zjišťuje, kalendářní rok.
(5) Za příjem se nepovažuje příspěvek na péči25), část příspěvku na úhradu potřeb
dítěte náležející z důvodu závislosti na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I až IV26),
příspěvek na mobilitu27), příspěvek na zvláštní pomůcku27) a zvláštní příspěvek k důchodu
podle zvláštních právních předpisů28). Za příjem se dále nepovažuje příjem plynoucí z titulu
spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou
je Česká republika povinna uhradit, nebo z titulu smírného urovnání záležitosti před
Evropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou se Česká republika zavázala uhradit28a).
____________________
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
12)
§ 6 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
13)
§ 6 odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
14)
§ 7 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
15)
§ 8 odst. 1 písm. a) až e) a písm. g) a h) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, pokud nejde o plnění ze zákonného pojištění,
16)
§ 9 odst. 1 a 7 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. § 10 odst. 1 zákona
č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
17)
§ 10 odst. 1 a § 10 odst. 9 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
18)
§ 7a zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
19)
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
20)
Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
21)
§ 4 odst. 1 a § 6 odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
22)
§ 6 odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
22a)
§ 33 a násl. a § 36 a násl. zákona č. 111/2006 Sb., ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
22b)
§ 7 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
23)
§ 5 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
24)
Například § 11 odst. 3 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v
rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, §
1)
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119 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění
pozdějších předpisů.
24a)
Například § 192 až 194 zákoníku práce, § 34 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a
dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých
státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, §
73 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, §
48 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, §
53 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
25)
§ 11 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
26)
§ 47f odst. 3 a 4 zákona č. 359/1999 Sb.
27)
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně
souvisejících zákonů.
28)
Část první hlava druhá zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za
vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k
důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního
boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů.
28a)
Čl. 37 odst. 1 a čl. 39 a 41 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod,
uveřejněné pod č. 209/1992 Sb., ve znění Protokolu č. 11 k Úmluvě o ochraně lidských práv a
základních svobod, kterým se mění kontrolní mechanismus v ní ustavený, uveřejněného pod
č. 243/1998 Sb.
31)
§ 47e a násl. zákona č. 359/1999 Sb.

Úplné znění části zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění
pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn:
§3
Vymezení některých pojmů
V tomto zákoně se rozumí
a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění; za pojištěnce se považuje též
fyzická osoba po zániku pojištění, pokud jí plyne ochranná lhůta (§ 15), uplatňuje nárok na
dávku pojištění (dále jen "dávka") nebo dávku pobírá,
b) zaměstnavatelem právnická osoba nebo fyzická osoba, které zaměstnávají alespoň
jednoho zaměstnance, organizační složka státu, v níž jsou zařazeni zaměstnanci v pracovním
poměru nebo činní na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce,
služební úřad, v němž je státní zaměstnanec zařazen k výkonu státní služby, věznice a vazební
věznice (dále jen "věznice"), v nichž vykonává trest odnětí svobody odsouzený zařazený do
práce, ústavy pro výkon zabezpečovací detence, v nichž vykonává zabezpečovací detenci
osoba zařazená do práce, a útvary, složky nebo jiné organizační části bezpečnostních sborů
nebo ozbrojených sil České republiky, které vyplácejí příslušníkům bezpečnostních sborů3)
služební příjem nebo vojákům z povolání4) plat služební plat, popřípadě organizační složky
státu nebo právnické osoby, v nichž jsou k plnění služebních úkolů vysláni příslušníci
bezpečnostních sborů nebo zařazeni vojáci z povolání, (dále jen "služební útvar"),
c) sídlem zaměstnavatele
1. u právnické osoby její sídlo nebo sídlo její organizační složky, která je zapsána v
obchodním rejstříku, popřípadě v jiném zákonem určeném rejstříku nebo jiné zákonem
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upravené evidenci; sídlem organizační složky se rozumí adresa jejího umístění,
2. u fyzické osoby místo jejího trvalého pobytu5), a jde-li o cizince, místo hlášeného pobytu6)v
České republice; u osoby, která nemá hlášený ani trvalý pobyt v České republice, místo jejího
podnikání na území České republiky a v případě, že taková osoba na území České republiky
nepodniká, avšak zaměstnává pro svou potřebu zaměstnance, místo výkonu práce těchto
zaměstnanců,
3. u organizační složky státu a služebního úřadu jejich sídlo stanovené zvláštním právním
předpisem, popřípadě statutem nebo obdobným předpisem,
d) mzdovou účtárnou útvar zaměstnavatele, ve kterém je vedena evidence mezd nebo
platů zaměstnanců; je-li zaměstnavatelem stát, rozumí se mzdovou účtárnou útvar příslušné
organizační složky státu, ve kterém je vedena evidence platů,
e) započitatelným příjmem příjem, který se podle zvláštního právního předpisu1)
zahrnuje do vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění,
f) dosaženým příjmem započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnanci do kalendářního
měsíce,
g) zaměstnáním právní vztah, na základě kterého vykonávají práci, pracovní nebo
obdobnou činnost nebo službu (dále jen "práce") zaměstnanci uvedení v § 5 písm. a),
h) osobou samostatně výdělečně činnou fyzická osoba považovaná za osobu
samostatně výdělečně činnou pro účely důchodového pojištění podle zvláštního právního
předpisu 7),
i) samostatnou výdělečnou činností činnost považovaná za samostatnou výdělečnou
činnost pro účely důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu, a to včetně
spolupráce při výkonu samostatné výdělečné činnosti8),
j) pojištěnou činností zaměstnání vykonávané za podmínek zakládajících účast na
pojištění, samostatná výdělečná činnost, pokud se osoba samostatně výdělečně činná na
základě výkonu této činnosti přihlásila k účasti na pojištění, a zaměstnání zahraničního
zaměstnance, pokud se přihlásil k účasti na pojištění,
k) podpůrčí dobou doba, po kterou má být podle tohoto zákona vyplácena dávka,
l) sociální událostí, s níž tento zákon spojuje vznik nároku na dávku, vznik dočasné
pracovní neschopnosti, nařízení karantény9), vznik potřeby ošetřování nebo péče o člena
domácnosti, nástup na peněžitou pomoc v mateřství a převedení zaměstnankyně na jinou
práci, státní zaměstnankyně na jiné služební místo nebo ustanovení příslušnice na jiné
služební místo,
m) porodem takové ukončení těhotenství, při kterém je do matriky narození zapsáno
narození dítěte,
n) domáckým zaměstnancem zaměstnanci uvedení v § 5 písm. a) bodech 1, 4 až 6 a
15, kteří nepracují na pracovišti zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek vykonávají
sjednané práce doma nebo na jiném místě a v pracovní době, kterou si sami rozvrhují,
o) smluvním zaměstnancem zaměstnanec zaměstnavatele, jehož sídlo je na území
státu, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení (dále
jen "zahraniční zaměstnavatel"), je-li činný v České republice u smluvního zaměstnavatele,
p) smluvním zaměstnavatelem právnická nebo fyzická osoba, která má ve smyslu
písmene c) sídlo na území České republiky a u níž jsou v České republice činní zaměstnanci
zahraničního zaměstnavatele považovaní v České republice za smluvní zaměstnance, pokud
podle smlouvy uzavřené se zahraničním zaměstnavatelem jsou příjmy smluvních
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zaměstnanců vypláceny smluvním zaměstnavatelem nebo jsou smluvním zaměstnavatelem
uhrazovány zahraničnímu zaměstnavateli,
q) zahraničním zaměstnancem zaměstnanec zahraničního zaměstnavatele, je-li činný v
České republice ve prospěch zahraničního zaměstnavatele,
r) státem, s nímž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním
zabezpečení, mimo těchto států též členské státy Evropské unie,
s) členským státem Evropské unie též stát, který není členem Evropské unie, avšak
aplikuje předpisy Evropské unie o koordinaci systémů sociálního zabezpečení10),
t) mezinárodní smlouvou o sociálním zabezpečení smlouva o sociálním zabezpečení,
která obsahuje ustanovení o používání právních předpisů při výdělečné činnosti na území
druhého smluvního státu.
§ 16
Pojištěnec nemá nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství a
ošetřovného za dobu, po kterou
a) vykonává v pojištěné činnosti, ze které tyto dávky náleží, práci nebo osobně
vykonává samostatnou výdělečnou činnost,
b) mu náleží podle zvláštních právních předpisů17) ze zaměstnání, z něhož tyto dávky
náleží, nadále započitatelný příjem, s výjimkou přídavku služebního příspěvku na bydlení
poskytovaného podle zákona o vojácích z povolání17a),
c) je ve vazbě, jde-li o dávky, na které vznikl nárok před vzetím do vazby,
d) vykonává trest odnětí svobody nebo zabezpečovací detenci, jde-li o dávky, na které
vznikl nárok před nástupem výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence; to
však neplatí v případě peněžité pomoci v mateřství, pokud žena ve výkonu trestu odnětí
svobody nebo zabezpečovací detence pečuje o dítě18).
§ 18
(1) Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z
rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, pokud
se dále nestanoví jinak; jsou-li v rozhodném období vyloučené dny (odstavec 7), snižuje se o
ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Denní vyměřovací základ se
zaokrouhluje s přesností na 2 platná desetinná místa.
(2) Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn vyměřovacích základů pro pojistné
na důchodové pojištění za jednotlivé kalendářní měsíce v rozhodném období. Vyměřovacím
základem osoby samostatně výdělečně činné je úhrn měsíčních základů v rozhodném období,
z nichž tato osoba zaplatila pojistné na pojištění. Do úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné
na důchodové pojištění podle věty první se zahrnují i ty vyměřovací základy, z nichž nebylo
odvedeno pojistné z důvodu překročení maximálního vyměřovacího základu18a); do úhrnu
měsíčních vyměřovacích základů podle věty druhé se zahrnují jen ty měsíční vyměřovací
základy, z nichž bylo odvedeno pojistné v souladu se zvláštním právním předpisem1).
(3) Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním
měsícem, ve kterém vznikla sociální událost, pokud se dále nestanoví jinak.
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(4) Jestliže sociální událost u zaměstnance vznikla v období, kdy od vzniku pojištění
zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž
sociální událost vznikla, neuplynulo 12 kalendářních měsíců, je rozhodným obdobím období
od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází
kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla.
(5) Jestliže sociální událost u zaměstnance vznikla v kalendářním měsíci, v němž
vzniklo pojištění zaměstnance, je rozhodným obdobím období od vzniku pojištění
zaměstnance do konce tohoto kalendářního měsíce a pokud zaměstnání netrvalo do konce
tohoto kalendářního měsíce, do dne, kterým zaměstnání skončilo.
(6) Nemá-li zaměstnanec v rozhodném období stanoveném podle odstavce 3
vyměřovací základ nebo není-li v rozhodném období alespoň 7 kalendářních dnů, jimiž se dělí
vyměřovací základ, je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, v němž byl
dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí
vyměřovací základ. Rozhodné období podle věty první začíná nejdříve dnem vzniku pojištění
zaměstnance. První předchozí kalendářní rok se zjišťuje postupně od roku, v němž vznikla
sociální událost.
(7) Vyloučenými dny jsou
a) kalendářní dny omluvené nepřítomnosti zaměstnance v práci nebo ve službě, za
které zaměstnanci nenáleží náhrada příjmu nebo za které mu nebyl poskytnut služební příjem
nebo plat služební plat, s výjimkou kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti, za
které zaměstnanci nevznikl nárok na nemocenské z důvodu uvedeného v § 25 písm. a) a c), a
kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti po ukončení podpůrčí doby podle § 28 odst.
4,
b) kalendářní dny dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, v nichž náleží
zaměstnanci náhrada mzdy, platu nebo odměny v období prvních 14 kalendářních dní dočasné
pracovní neschopnosti (karantény) nebo snížený plat (snížená měsíční odměna) v období
prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti (karantény)19); v období od 1.
ledna 2012 do 31. prosince 2013 se těmito vyloučenými dny rozumí období prvních 21
kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény,
c) kalendářní dny, za které bylo zaměstnanci vypláceno nemocenské, peněžitá pomoc
v mateřství nebo ošetřovné,
d) kalendářní dny připadající na kalendářní měsíce, za které osoba samostatně
výdělečně činná podle zvláštního právního předpisu1) neplatí pojistné na pojištění,
e) kalendářní dny připadající na kalendářní měsíce, v nichž osoba samostatně
výdělečně činná nebyla účastna pojištění.
§ 28
(1) Nemocenské se poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro
invaliditu třetího stupně vyplácí od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní
neschopnosti nebo od 15. kalendářního dne nařízené karantény po dobu nejvýše 70
kalendářních dnů, nejdéle však do dne, jímž skončilo zaměstnání, jde-li o
zaměstnance,popřípadě skončilo pojištění, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou nebo o
zahraničního zaměstnance; v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 se nemocenské
poživatelům těchto důchodů vyplácí od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní
neschopnosti nebo od 22. kalendářního dne nařízené karantény po dobu nejvýše 63
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kalendářních dnů, nejdéle však do dne, jímž skončilo zaměstnání, jde-li o zaměstnance,
popřípadě skončilo pojištění, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou nebo o zahraničního
zaměstnance. Při více dočasných pracovních neschopnostech v jednom kalendářním roce se
nemocenské vyplácí v tomto roce nejvýše po dobu uvedenou ve větě první. Byla-li podpůrčí
doba podle věty první a druhé vyčerpána v jednom kalendářním roce, nevzniká nárok na
výplatu nemocenského od 1. ledna následujícího kalendářního roku, pokračuje-li dočasná
pracovní neschopnost nebo karanténa v tomto následujícím kalendářním roce. Nemocenské
podle věty první a druhé však nelze vyplácet déle, než by se vyplácelo podle § 26.
Poživatelem starobního důchodu se pro účely věty první a druhé rozumí fyzická osoba, která
v době dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény má nárok na výplatu
starobního důchodu alespoň po dobu jednoho dne trvání pojištěné činnosti, a to ode dne, kdy
nárok na výplatu tohoto důchodu vznikl.
(2) Nemocenské ze zaměstnání sjednaného jen na dobu dovolené z jiného zaměstnání
se vyplácí nejdéle do dne, ve kterém měla skončit tato dovolená.
(3) Nemocenské ze zaměstnání, které sjednal pojištěnec, který je žákem nebo
studentem, jen na dobu školních prázdnin (prázdnin) nebo jejich část, se vyplácí nejdéle do
dne, kdy toto zaměstnání mělo skončit.
(4) Podpůrčí doba u nemocenského odsouzenému končí vždy posledním dnem přede
dnem útěku odsouzeného v době dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény z
místa výkonu trestu odnětí svobody. To platí obdobně pro pojištěnce ve vazbě nebo ve
výkonu zabezpečovací detence.
(5) Nemocenské se nevyplácí zaměstnanci za dobu, po kterou mělo trvat pracovní
volno bez náhrady příjmu nebo služební volno, za které nebyl poskytnut služební příjem nebo
plat služební plat, pokud dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo karanténa byla nařízena
nejdříve dnem, který následuje po dni nástupu na takové volno. Ustanovení věty první neplatí
v případě, kdy pojištěnka nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství z žádné pojištěné
činnosti, v případě, kdy pojištěnec byl uznán dočasně práce neschopným podle § 57 odst. 1
písm. e) a f) a v případě pracovního nebo služebního volna poskytnutého z důvodů ošetřování
nebo péče uvedených v § 39 odst. 1 písm. a) nebo b).
(6) Nemocenské se nevyplácí zaměstnanci za dobu, po kterou trvala stávka, vznikla-li
dočasná pracovní neschopnost nebo byla-li nařízena karanténa nejdříve dnem, který následuje
po dni, ve kterém se zaměstnanec stal účastníkem stávky.
(7) Nemocenské se nevyplácí po dni, kterým končí dočasná pracovní neschopnost
podle § 59 odst. 2, i když den ukončení dočasné pracovní neschopnosti nebyl vyznačen na
rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti.
§ 43
(1) Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se vyplácí za kalendářní dny,
v nichž trvalo převedení na jinou práci nebo ustanovení na jiné služební místo. Těhotné
zaměstnankyni nebo příslušnici se vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství vyplácí
nejdéle do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu.
(2) Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se nevyplácí za kalendářní dny, ve
kterých zaměstnankyně nebo příslušnice
a) byla dočasně práce neschopnou nebo jí byla nařízena karanténa,
b) ošetřovala dítě mladší 10 let nebo o ně pečovala nebo ošetřovala jiného člena
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domácnosti z důvodů uvedených v § 39 odst. 1,
c) měla pracovní volno bez náhrady příjmu nebo služební volno, za které nebyl
poskytnut služební příjem nebo plat služební plat,
d) měla neomluvenou nepřítomnost v práci, a to i po část kalendářního dne,
e) byla účastnicí stávky,
f) byla na mateřské nebo rodičovské dovolené.

____________________
1)

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
3)
Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění
pozdějších předpisů.
4)
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
5)
§ 10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
6)
§ 93 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7)
§ 9 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
8)
§ 9 odst. 1, 3 a 5 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9)
§ 2 odst. 6 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů.
10)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004. Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009.
17)
Například § 68 odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb., § 124 odst. 5 zákona č. 361/2003 Sb.
17a)
§ 61 odst. 4 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
18)
§ 67 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých
souvisejících zákonů.
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Návrh
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne

2014,

kterým se stanovuje seznam služebních činností pro jednotlivé vojenské hodnosti
Vláda nařizuje podle § 6 odst. 7 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve
znění zákona č. …/2014 Sb.:
§1
Toto nařízení stanovuje seznam služebních činností stanovených pro jednotlivé
vojenské hodnosti pro vojáky z povolání1.
§2
(1) Seznam služebních činností stanovených pro jednotlivé vojenské hodnosti je uveden
v příloze.
(2) Služební činnosti vojáků z povolání, které nejsou v příloze uvedené, zařadí podle
složitosti a namáhavosti do příslušné vojenské hodnosti služební orgán.
§3
Nařízení vlády č. 203/2010 Sb., o seznamu činnosti vojáků z povolání stanovených
pro jednotlivé hodnostní sbory a vojenské hodnosti, se zrušuje.
§4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem ……… 2014.

Předseda vlády:

Ministr obrany:

1

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

Příloha k nařízení vlády č.

/2014 Sb.

Katalog příkladů pracovních činností v hodnostech pro vojáky z povolání
Vojenská hodnost: svobodník
- obsluha, údržba a střelba z přidělené zbraně, pomocné práce při obsluze, údržbě a střelbě;
ochrana
osob, vozidel a určených objektů;
- provádění ochrany a strážní činnosti a obrany objektů;
- řízení, údržba a opravy motorových vozidel pro přepravu nákladů;
- výpočet prvků střelby pro řízení palby dělostřelecké jednotky;
- provádění radiačního a chemického průzkumu, obsluha a údržba speciální chemické
techniky;
- provádění základních ženijních, stavebních a záchranných prácí;
- plnění výcvikových a bojových úkolů v rámci vojenských jednotek, vojenských útvarů
a vojenských
zařízení
- obsluha a údržba přidělené techniky;
- montáž, opravy, seřizování a kontrola motorových vozidel, stavu vojenské techniky a
materiálu;
- provádění klempířských, speciálních svařovacích, soustružnických a obráběcích prací pro
potřeby
oprav výzbroje a techniky;
- zajišťování provozu skladu;
- obsluha ženijních zařízení a provádění ženijních prací;
- obsluha a údržba plnící stanice;
- obsluha, roznáška, výroba a výdej stravy;
- manipulace s poštovními zásilkami, obsluha a údržba základních prostředků poštovního
spojení;
- provádění výkonu strážní služby;
- stanovování technologických postupů a jejich kalkulace při rozsáhlé výrobě jídel včetně
kontroly jejich
dodržování, sestavování vlastních receptur, jídelních lístků a zajišťování správné
gastronomické
skladby;
- zřizování, obsluha a údržba mobilní radiové provozovny.
Vojenská hodnost: desátník
- provádění ochrany a strážní činnosti za pomoci přiděleného služebního psa;
- řízení a provádění ochrany a strážní činnosti osob, vozidel a určených objektů;
- obsluha, údržba a střelba ze zbraňového kompletu;
- řízení a ošetřování speciální vojenské techniky
- obsluha, údržba a vedení provozu meteorologické soupravy, topopřipojovače, prostředku
technického
průzkumu nebo radiolokátoru;
- provádění radiačního a chemického průzkumu, obsluha a údržba speciální chemické
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techniky;
- provádění dozimetrické a chemické kontroly, a provádění dekontaminace;
- provádění odběru kontaminovaného vzorku vhodného k transportu a následnému
laboratornímu
zpracování;
- provádění hasebních, záchranných a vyprošťovacích prací;
- provádění oprav zbraňových systémů;
- zajišťování provozu skladu skladových celků zásobovacího střediska;
- montáž, opravy, seřizování a kontrola stavu techniky;
- přeprava pacientů a poskytování první pomoci;
- připravování služebních psů pro praktické použití;
- obsluha, údržba a střelba ze speciální odstřelovací zbraně;
- ovládání a obsluha hlavních navigačních a pozorovacích systémů bojového vozidla;
- obsluhování a udržování zařízení a speciální vojenské techniky;
- provádění výkonu strážní služby, vnější ostrahy a obrany sídel prezidenta republiky;
- řízení a velení osádce, obsluze bojového vozidla nebo prostředku družstva
(velitel roje, prvku, osádky, kompletu, obsluhy, stanice, provozovny, soupravy);
- řízení, údržba a opravy jízdních souprav složených z motorového vozidla pro přepravu
nákladů,
jejichž maximální přípustná hmotnost převyšuje 12 000 kg a přípojného vozidla, jehož
maximální
přípustná hmotnost převyšuje 10 000 kg;
- ovládání a obsluha hlavního zbraňového systému vozidla (střelec, střelec – operátor, střelec
– technik);
- řízení, údržba a opravy motorových vozidel pro přepravu osob, která mají více než 8 míst k
sezení
kromě řidiče a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 5 000 kg;
- vykonávání vysoce odborných potápěčských prací pod vodou, například řezání ocelových
konstrukcí,
čištění a drobné stavební úpravy pod vodou;
- vyhledávání a částečné odkrývání výbušnin v terénu.

Vojenská hodnost: četař
- celkové opravy ručních, lafetovaných a výcvikových zbraní včetně zhotovování součástí
všeho druhu,
povrchových úprav kovových i dřevěných částí zbraní, zkoušení a nastřelování;
- vykonávání odborných činností v oblasti výkonu služby pomocníka stálého operačního
dozorčího;
- řízení a provádění ochrany a strážní činnosti za pomoci služebního psa;
- řízení a ošetřování speciálního kompletu, obsluha a údržba speciálního vybavení techniky;
- komplexní řízení a velení osádce, kompletu a obsluze;
- samostatné provádění složitých hasebních, záchranných a vyprošťovacích prací;
- řízení a provádění průzkumných a záchranných prací pod vodou;
- provádění základních odborných prací při ošetřování a provozu letecké techniky;
- zajišťování transportu raněných a nemocných, asistence při lékařských nebo zdravotnických
zákrocích na místě vzniku poranění;
- připravování služebních psů pro praktické použití dle speciálních požadavků;
- řízení montáže, oživování nebo zajišťování technického provozu telefonních ústředen
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s elektronickými
prvky včetně diagnostických zařízení;
- řízení a organizace práce ve skladech;
- provádění generálních oprav včetně seřizování těžké dělostřelecké techniky, automatických
nabíjecích systémů, dělostřelecké techniky, raketometů a tanků;
- kontrola motorových vozidel po opravě nebo diagnostika závad a testování motorů a
elektrického
příslušenství vozidel;
- provádění vnější ostrahy a obrany sídel prezidenta republiky nebo výkonu strážní služby na
čestných
pevných stanovištích a plnění reprezentačních povinností Hradní stráže v rámci
protokolárních akcí
prezidenta republiky;
- provozní přezkušování, seřizování, lokalizace závad a jejich odstraňování u prostředků
radiotechnického zabezpečení letectva, radiostanic, přenosových zařízení, automatizovaných
a zobrazovacích systémů;
- vyhledávání a částečné odkrývání nebezpečné nebo nevybuchlé munice, výbušnin
a výbušných
předmětů technickými prostředky v terénu, provádění údržby technických prostředků nutných
k výkonu práce;
- plnění základních úkolů Vojenské policie v oblasti dohledu nad dodržováním pořádku
osobami ve
vojenských objektech a vojáky na veřejnosti a v oblasti dohledu nad bezpečností a dopravou
nebo
plnění základních úkolů hlídkové služby s případným využitím služebního psa.
Vojenská hodnost: rotný
- komplexní řízení a velení družstvu, osádce, obsluze, stanici a pracovišti;
- samostatné vyhodnocování a monitorování radiační a chemické situace a vykonávání a plnění
úkolů
prvotní analýzy chemických vzorků a radioaktivních látek;
- provádění odborných prací a předepsaných prohlídek výzbrojně-elektronického a
elektrooptického
vybavení letecké techniky, včetně obsluhy letecké munice;
- samostatné plnění úkolů v oblasti materiálního, administrativního zabezpečení a logistického
zabezpečení;
- technické a výzbrojní zajišťování chodu letky, roty, baterie, čety, odřadu;
- samostatné vykonávání a plnění odborných úkolů v oblasti metrologie, technického dozoru a
provozu
techniky;
- komplexní řízení, velení a organizace práce ve skladech;
- samostatné vykonávání a plnění úkolů v oblasti pyrotechnických prací;
- samostatné plnění odborných úkolů na zabezpečení rozhodovacího procesu v oblasti
operačního
plánování a krizového řízení;
-samostatné vykonávání a plnění úkolů souvisejících s ochranou informací a spisovou
službou;
- vykonávání a plnění úkolů v oblasti zpravodajské činnosti.
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Vojenská hodnost: rotmistr
- samostatné řízení, vykonávání a plnění odborných úkolů v oblasti ochrany informací a
spisové služby;
- organizace obsluhy na palubě letadla, koordinace prací mezi palubním a leteckým
personálem;
- řízení a velení osádce, četě (zástupce velitele čety);
- organizační zajištění provozu cvičiště, střelnice nebo výcvikového zařízení;
- poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu pod odborným
dohledem;
- obsluha technických a speciálních systémů letadla, instruktorská činnost;
- příprava podkladů a rámcově vymezené odborné práce na štábu praporu nebo oddílu;
- řízení a zajišťování činnosti speciálních zařízení a skladů praporu, oddílu nebo zařízení pro
účely
výcviku a vzdělání;
- organizace, řízení a provádění pyrotechnických prací;
- poskytování odborné ošetřovatelské péče;
- samostatné plnění odborných úkolů zpravodajské služby;
- samostatné vedení a řízení výsadkové přípravy;
- samostatné provádění základních měření, vyhodnocování informací a plnění úkolů v oborech
fotogrammetrie a dálkového průzkumu Země a zpracování vojenskogeografických informací
a produktů v návaznosti na řídicí informační systémy určené pro obranu republiky;
- samostatné vykonávání meteorologického a klimatologického pozorování a měření;
- samostatné vykonávání odborných úkolů v ekonomické oblasti a v oblasti zajišťování
personálního
rozvoje, příprava a realizace personálních opatření s působností do celé struktury útvaru;
- samostatné řízení podsystémů při plnění odborných úkolů praporu, oddílu nebo letky;
- vykonávání odborných specializovaných prací nebo usměrňování odborných prací na
organizačním
stupni velení;
- vzdělávací činnost zaměřená na odbornou přípravu a praktický výcvik ve speciálně
zaměřených
technických kurzech k získání návyků a dovedností v obsluze a údržbě technických a
technologických
zařízení ukončená závěrečnou zkouškou, bez vydání oprávnění;
- vzdělávací činnost zaměřená na odbornou přípravu k získání návyků a dovedností v obsluze
složitých
kuchyňských strojů, v přípravě teplých jídel a opracování a úpravě jatečního masa;
- vzdělávací činnost zaměřená na výuku pravidel a zákonných norem o silničním provozu,
o bezpečnosti silničního provozu, nauce o konstrukci vozidla, ochraně životního prostředí a
zdravotní
přípravě k získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel;
- interpretace kolektivní části baletního nebo hudebního symfonického nebo komorního díla a
hudební
stránky hudebně dramatického nebo vokálně symfonického díla;
- zajišťování služební tělesné a speciální přípravy včetně střelecké v útvarech s územně
vymezenou
působností nižšího stupně.
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Vojenská hodnost: nadrotmistr
- komplexní řízení a velení pracovišti ochrany informací;
- řízení teoretického a praktického výcviku posluchačů vojenských kurzů;
- komplexní řízení a velení střelnici, pracovišti, skupině, dílně, výcvikovému zařízení, parku;
- organizace, dohled a vedení instruktorů záchranné a výsadkové přípravy jednotek útvaru,
samostatné
vedení a organizování výsadkového výcviku;
- samostatné vedení a organizování výcviku a přípravy;
- řízení a samostatné provádění odborných prací a stanovených předepsaných prohlídek letecké
techniky;
- ničení munice do ráže 20 mm, ručních granátů nebo munice do ručních protitankových
zbraní;
- samostatné vykonávání a plnění odborných úkolů v oblasti řízení letového provozu;
- samostatné řízení a vykonávání odborných úkolů souvisejících s vedením logistické
informační služby
do celé struktury brigády;
- organizace, řízení a plnění odborných úkolů na speciální technice pro elektronický boj;
- samostatné řízení a vykonávání odborných činností (úkolů) při plánování a realizaci přesunů
jednotek,
výzbroje, techniky a materiálu;
- samostatné vykonávání a plnění úkolů v oblasti metrologie;
- provádění revizní činnosti na vybraných technických zařízeních;
- samostatné provádění odborných úkolů v oblasti počítačových sítí;
- poskytování odborné ošetřovatelské péče;
- samostatné vykonávání úkolů v oblasti zpravodajské činnosti;
- samostatné provádění měření a vyhodnocování informací v oborech vojenské geodézie a
geofyziky,
zpracování speciálních geografických a vojenskogeografických informací a produktů
v odborných
oblastech vojenského geografického informačního systému v návaznosti na řídicí informační
systémy
určené pro obranu republiky;
- samostatné provádění odborných úkolů v oblasti poskytování služeb leteckých
meteorologických
měření a pozorování, letecké informační služby a ostatních meteorologických měření a
pozorování
v rámci systémů;
- samostatné vykonávání a plnění odborných úkolů v oblasti náboru personálu;
- samostatné řízení a vykonávání odborných činností v oblasti personalistiky a v ekonomické
oblasti
v rámci brigády;
- zajišťování služební tělesné a speciální přípravy včetně střelecké v útvarech s územně
vymezenou
působností vyššího stupně a útvarech s působností na celém území České republiky;
- zajišťování širšího souboru odborných prací s vnitřním členěním na podsystémy.

6

Vojenská hodnost: praporčík
- interpretace sólových instrumentálních partů v orchestrech, folklorních, tanečních a jiných
souborech;
- samostatné řízení a vykonávání odborných činností v oblasti výkonu služby stálého
operačního
dozorčího;
- komplexní řízení a velení odborným kurzům, řízení teoretické a praktické výuky specialistů
v odborných kurzech;
- samostatné vykonávání úkolů s působností do celé struktury útvaru, brigády, základny;
- samostatné vykonávání a plnění specializovaných odborných úkolů;
- samostatné vykonávání a plnění odborných úkolů v rámci zabezpečení kontingentů Armády
České
republiky výzbrojí, technikou a materiálem;
- provádění kontrol technického stavu techniky;
- vykonávání odborné a řídící činnosti v oblasti přednemocniční neodkladné péče a medicíny
katastrof;
- samostatné vykonávání a plnění odborných úkolů v oblasti zpravodajské činnosti a
elektronického
boje;
- samostatné plnění úkolů měření, vyhodnocování informací, plnění úkolů v oborech
fotogrammetrie
a dálkového průzkumu Země a zpracování vojenských map, publikací a dalších
kartografických
produktů digitálními kartografickými a kartopolygrafickými metodami a provádění revizních
a kontrolních prací;
- samostatné provádění a zajišťování komplexních odborných úkolů v oblasti realizace
meteorologických technologických postupů a v oblasti informatiky a technické podpory
poskytovaných
leteckých meteorologických služeb a hydrometeorologického zabezpečení;
- samostatné provádění a zajišťování komplexních odborných úkolů v oblasti informační
podpory
systému hydrometeorologických analýz a informací v resortu MO a vně.
Vojenská hodnost: nadpraporčík
- interpretace kolektivních částí náročných baletních, instrumentálních, vokálních nebo
vokálně
instrumentálních děl;
- komplexní koordinace vojenské hasičské jednotky;
- komplexní zajišťování oblasti organizačních vztahů a systemizace, personalistiky,
odměňování nebo
přípravy a vzdělávání zaměstnanců;
- samostatné zajišťování nebo provádění specializovaných kriminalistických
a kriminalistickotechnických činností Vojenské policie, zejména zajišťování speciálních prací
při
nasazování operativněpátracích prostředků, nástrahových prostředků a zabezpečovací
techniky nebo
vyhodnocování údajů v policejních evidenčních systémech;
- výkon odborných specializovaných činností nebo usměrňování odborných činností na
organizačním
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útvaru velitelství Vojenské policie při zajišťování plnění úkolů dopravní, pořádkové nebo
ochranné
služby Vojenské policie;
- vykonávání odborných specializovaných prací nebo usměrňování odborných prací na
organizačním
stupni velení;
- zajišťování řádného technického stavu vybraných technických zařízení, například zdvihacích
zařízení,
tlakových nádob a bezpečnostních a speciálních radiokomunikačních a šifrových zařízení a
zařízení
výpočetní techniky;
- samostatné zajišťování odborných agend vojenských správních úřadů nebo regionálních
úřadů
vojenské dopravy;
- zajišťování chodu a správné funkce počítačových aplikací a procesů zpracování dat.
Vojenská hodnost: štábní praporčík
- organizace, dohled a vedení vrchních praporčíků výcvikových středisek při individuálním
výcviku
praporčíků a poddůstojníků štábu výcvikového centra a podřízených výcvikových středisek a
pomoc
veliteli se zaměřením na výcvik a péči o vojáka;
- organizace, dohled a vedení vrchních praporčíků při individuálním výcviku vedoucích
praporčíků, praporčíků a poddůstojníků podřízených útvarů a pomoc veliteli se
zaměřením na výcvik a péči o vojáka;
- výkon odborných specializovaných prací s dopadem do celé struktury mužstva,
poddůstojnického a praporčického sboru AČR se zásadními určujícími vnitřními a vnějšími
vazbami v oblasti své odborné působnosti;
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Vojenská hodnost: poručík
- řízení a velení četě nebo jednotce jí na roveň postavené;
- komplexní radiolokační řízení letového provozu ve stanoveném rozsahu odpovědnosti,
koordinace
letového provozu se všemi uživateli vzdušného prostoru, řešení situací s osádkami letadel
(řídící
přistání, radarový řídící);
- řízení rozhodujících podsystémů v rámci praporu, oddílu;
- pilotování, navigační vedení a obsluhování technických a speciálních systémů letadel
vybavených
zbraňovými systémy;
- provádění systémových prací v oblastech jednotlivých podsystémů letištního zabezpečení
k zajištění provozu, údržby, oprav pohybových ploch včetně zajišťování jejich ochranných
pásem;
- komplexní velení a řízení skupiny, samostatné vykonávání odborné činnosti na letecké
technice
v odbornosti technického vybavení;
- provádění systémových prací v oblastech jednotlivých podsystémů radiotechnického
zabezpečení
k zajištění provozu, údržby a oprav systémů radiotechnického zabezpečení;
- provádění systémových prací v oblastech jednotlivých podsystémů letištního provozního
zabezpečení
k zajištění provozu, údržby, oprav letištní provozní techniky a technického zařízení;
- provádění třídění veškeré známé munice, výbušnin nebo výbušných předmětů, navrhování
způsobů
jejich ničení anebo jejich ničení výbuchem na místě nebo v trhací jámě a organizační
zabezpečování
přepravy a doprovodu k trhací jámě nebo k místu určenému k likvidaci;
- provádění specializovaných činností v působnosti organizačního celku rezortu Ministerstva
obrany;
- nastudování a interpretace rozsáhlých sólových partů hudebních děl;
- řízení jednotlivých podsystémů v rámci brigády;
- výkon specializovaných odborných činností v pohotovostních jednotkách nebo odborných
odděleních
velitelství Vojenské policie.
Vojenská hodnost: nadporučík
- výkon pyrotechnických prací v souvislosti s ochranou života a zdraví určených osob i objektů
zvláštního významu nebo provádění pyrotechnických úkonů při nestandardních situacích i při
možných teroristických útocích výbušninou nebo výbušným předmětem;
- řízení a velení rotě, baterii nebo roji;
- komplexní řízení a velení skupině nebo pracovišti praporu;
- metodické a odborné řízení operační oblasti a samostatné vykonávání specializovaných úkolů
s působností do celé struktury brigády, základny;
- výchovně vzdělávací činnost směřující k rozšiřování vědomosti, dovedností a návyků
připravujících
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se vojenských profesionálů v odbornosti výuky štábního managementu;
- metodické a odborné řízení specializovaných činností, řešení problematiky stálého
monitorování,
sběru dat a informací o radiační a chemické situaci na území republiky;
- řízení letového provozu v řízeném okrsku;
- komplexní zabezpečení personální, objektové a technické bezpečnosti;
- samostatné provádění odborných a speciálních úkolů v oblasti leteckých meteorologických
a speciálních hydrometeorologických analýz, služeb a informací v resortu MO i vně;
- metodické a odborné řízení oblasti a samostatně vykonávání specializovaných úkolů
souvisejících
s právní agendou;
- vykonávání psychologické a psychoterapeutické práce;
- výkon duchovní služby;
- výkon policejních činností v trestním řízení při odhalování a dokumentaci skutkově a právně
složité
trestné činnosti v příslušnosti velitelství Vojenské policie.
Vojenská hodnost: kapitán
- delaborace výbušných předmětů v rámci zkušební nebo analytické činnosti;
- komplexní řízení a velení rotě, baterii nebo jednotce jí na roveň postavené;
- výchovně vzdělávací činnost směřující k rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků
připravujících se
vojenských profesionálů;
- organizování a řízení výcviku výkonných letců a palubních techniků letecké základny;
- komplexní navigační vedení letky;
- metodické a odborné řízení oblasti letištního provozního zabezpečení s působností do celé
struktury
základny;
- metodické a organizační řízení zdravotnického a veterinárního zabezpečení a zásobování s
užší
působností do celé struktury základny;
- samostatné vykonávání složitých odborných a speciálních činností v systému
radiosondážního
průzkumu atmosféry s působností do celé struktury resortu obrany ČR a v úzké návaznosti na
další
systémy s meziresortní a mezinárodní působností;
- řízení podsystému v rámci operačně taktického velitelství s užší působností do podřízených
vojenských útvarů nebo zajišťujících chod vlastního ředitelství nebo velitelství;
- řízení rozhodujících podsystémů v rámci základny;
- metodické a odborné řízení oblasti systemizace míst s užší působností do celé struktury
armády;
- metodické a odborné řízení oblasti kariér poddůstojníků praporčíků a důstojníků s užší
působností
do celé struktury Ministerstva obrany;
- koncepční práce, metodické a odborné řízení vojenské hudby;
- metodické a odborné řízení oblasti psychologie a samostatné vykonávání a plnění odborných
specializovaných úkolů s působností do celé struktury brigády;
- výkon policejních činností v trestním řízení při odhalování a dokumentaci skutkově a právně
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složité
trestné činnosti v příslušnosti útvarů s územně vymezenou působností velitelství Vojenské
policie
nebo šetření méně závažné trestné činnosti vojenských policistů;
- nastudování a dirigování symfonických, komorních, operních a baletních děl (hudební
stránky)
a muzikálů.
Vojenská hodnost: major
- provádění odborně specializovaných činností s celorezortní působností;
- vedení a řízení organizačního článku oddělení na stupni brigáda (zástupce náčelníka, zástupce
vedoucího);
- velení a řízení organizačnímu celku rezortu Ministerstva obrany na stupni prapor, samostatný
prapor,
praporní typ, organizační celek rezortu Ministerstva obrany přímo podřízený Ministerstvu
obrany
(zástupce velitele, zástupce náčelníka, zástupce vedoucího, zástupce ředitele);
- komplexní velení a řízení organizačnímu celku rezortu Ministerstva obrany na úrovni
samostatná
rota, rotní typ (velitel, náčelník, vedoucí, ředitel);
- samostatný výkon ucelených oblastí činností souvisejících s podporou velení a řízení
u Ministerstva
obrany;
- výkon nejdůležitějších činností souvisejících s podporou velení a řízení u organizačních celků
rezortu
Ministerstva obrany přímo podřízených Ministerstvu obrany, velitelství sil nebo velitelství
Vojenské
policie;
- komplexní velení a řízení oddělení štábu pluku, brigády, vojenského zařízení brigádního
typu,
základny letectva nebo leteckého křídla;
- velení a řízení oddělení štábu pluku;
- komplexní velení a řízení štábu leteckého křídla nebo štábu praporu, oddílu, letky anebo
vojenského
zařízení praporního typu;
- řízení podsystému v rámci velitelství Hradní stráže pro zabezpečení odborné oblasti a plnění
specifických úkolů Hradní stráže;
- řízení systémových činností ředitelství nebo operačně taktického velitelství s rozsáhlými
vnitřními
a vnějšími vazbami anebo personální, finanční, ekonomické nebo logistické zabezpečení,
rozvojové
a analytické činnosti v oblasti bojové mobilizační pohotovosti.
Vojenská hodnost: podplukovník
- provádění vysoce odborně specializovaných činností s celorezortní působností;
- velení a řízení organizačnímu celku rezortu Ministerstva obrany na stupni brigáda, brigádní
typ, křídlo,
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organizační celek rezortu Ministerstva obrany přímo podřízený sekci nebo odboru
Ministerstva obrany, (zástupce velitele, zástupce náčelníka, zástupce vedoucího, zástupce
ředitele);
- komplexní velení a řízení organizačnímu celku rezortu Ministerstva obrany na stupni prapor,
samostatný prapor, praporní typ, organizační celek rezortu Ministerstva obrany přímo
podřízený
Ministerstvu obrany (velitel, náčelník, vedoucí, ředitel);
- výkon nejdůležitějších činností souvisejících s podporou velení a řízení u Ministerstva obrany
(vedoucí starší důstojník štábu-specialista);
- komplexní velení a řízení štábu pluku, vojenského zařízení brigádního typu nebo základny
letectva
(vedoucí starší důstojník štábu-specialista);
- řízení systémových činností v rámci velitelství Hradní stráže v oblasti připravenosti
a plánování nebo
řízení a plnění specifických úkolů;
- samostatné tvůrčí řešení náročných a složitých analytických, metodických a koncepčních
úkolů nebo
usměrňování výkonu policejní činnosti v působnosti Hlavního velitelství Vojenské policie;
- metodická a koordinační činnost v oblasti duchovní služby ve vězeňských, zdravotních,
sociálních
a jiných zařízeních, koordinace regionální problematiky duchovní služby v návaznosti na
související
odvětví.

Vojenská hodnost: plukovník
- provádění vysoce odborně specializovaných činností s celorezortní i mimorezortní působností
(hlavní specialista Ministerstva obrany);
- komplexní velení a řízení organizačnímu celku rezortu Ministerstva obrany (velitel, náčelník,
vedoucí,
ředitel); na stupni pluk, brigáda, zařízení brigádního typu
- komplexní velení a řízení štábu vševojskové brigády;
- řízení duchovní služby Ministerstva obrany a zajišťování styku s jednotlivými církvemi
působícími na
území České republiky a zajišťování styku s ostatními duchovními službami NATO.
- komplexní velení a řízení krajskému vojenskému velitelství
Vojenská hodnost brigádní generál
- velení a řízení Pozemním silám Armády České republiky (zástupce velitele Pozemních sil);
- komplexní velení a řízení brigádě rychlého nasazení;
- velení a řízení Vzdušným silám Armády České republiky (zástupce velitele Vzdušných sil);
- komplexní velení a řízení základně letectva;
- komplexní velení a řízení Vojenské policii (náčelník Vojenské policie);
- velení a řízení Vojenskému zpravodajství (zástupce ředitele Vojenského zpravodajství);
- komplexní velení a řízení Univerzitě obrany (rektor-velitel; propůjčená vojenská hodnost po
volební
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období rektora).
Vojenská hodnost generálmajor
- komplexí velení a řízení Pozemním silám Armády České republiky (velitel Pozemních sil);
- komplexní velení a řízení Vzdušným silám Armády České republiky (velitel Vzdušných sil);
- komplexní velení a řízení sekci Generálního štábu Armády České republiky (ředitel sekce);
- komplexní zastupování České republiky ve vrchním velitelství spojeneckých sil v Evropě
(národní vojenský představitel České republiky v SHAPE);
- komplexní velení a řízení Vojenskému zpravodajství (ředitel Vojenského zpravodajství);
- komplexní velení a řízení Vojenské kanceláře prezidenta republiky (náčelník Vojenské
kanceláře
prezidenta republiky).
Vojenská hodnost: generálporučík
- velení a řízení Armádě České republiky a Generálnímu štábu Armády České republiky
(zástupce
náčelníka Generálního štábu Armády České republiky);
- komplexní zastupování České republiky při NATO a EU (vojenský představitel České
republiky při
NATO a EU).
Vojenská hodnost: armádní generál
- komplexní velení a řízení Armádě České republiky a Generálnímu štábu Armády České
republiky (náčelník Generálního štábu Armády České republiky).
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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.

1

§4
Závěrečné ustanovení
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem…………2014.
Předseda vlády:
Ministr obrany:

2

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

3

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

4

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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Návrh
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne

2014,

o stanovení seznamu speciálních odborností a činností
nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie,
a výše stabilizačního příspěvku

Vláda nařizuje podle § 70b odst. 6 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:
§1
Předmět úpravy
Toto nařízení stanovuje pro vojáky z povolání1) (dále jen "voják") seznam speciálních
odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie, a výši
stabilizačního příspěvku.

§2
Speciální odbornosti a činnosti
Za speciální odbornosti a činnosti nezbytné pro plnění úkolů ozbrojených sil se
stanovují
a) výkon povolání lékaře nebo zubního lékaře, který je podle zvláštního právního
předpisu oprávněn k samostatnému výkonu povolání lékaře nebo zubního lékaře2),
b) výkon povolání farmaceuta, který podle zvláštního právního předpisu splnil
podmínky pro získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání
farmaceuta3),
c) výkon činností prováděných zdravotnickým nelékařským pracovníkem4) se
specializovanou způsobilostí, který vykonává činnost podle zvláštního právního
předpisu5) a dosáhnul minimálně bakalářského vysokoškolského vzdělání,
d) výkon povolání veterinárního lékaře, který podle zvláštního zákona splnil
podmínky odborné způsobilosti k výkonu odborné veterinární činnosti6),

1)

Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
§ 2 až 8 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších
předpisů.
3)
§ 2 a 10 zákona č. 95/2004 Sb.
4)
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických
povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5)
Část 4 vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.
6)
§ 59 odst. 4 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
2)

e) činnosti zajišťující centrální správu a provoz informačních, komunikačních a
bezpečnostních technologií komunikačních a informačních systémů rezortu
Ministerstva obrany,
f) řízení modernizace, nasazování a provozu informačních, komunikačních a
bezpečnostních technologií komunikačních a informačních systémů v celém
životním cyklu,
g) řízení a výkon činností týkající se tvorby záměrů výstavby a rozvoje, strategických
koncepčních dokumentů, architektur a interoperability v oblasti informatizace
rezortu Ministerstva obrany s vazbou na alianční systémy, systémy Evropské unie
a veřejné správy nebo zabezpečování výkonu kmitočtového managementu rezortu
Ministerstva obrany na strategickém stupni řízení anebo řízení projektování,
koordinace
národních,
evropskounijních
a
aliančních
informačních,
komunikačních a bezpečnostních technologií v celém jejich životním cyklu,
h) výkon činností zajišťujících centrální bezpečnostní správu a dohled
bezpečnostních systémů komunikačních a informačních systémů a kybernetické
obrany v rezortu Ministerstva obrany,
i) řízení bezpečnosti informací v celém životním cyklu komunikačních a
informačních systémů a provádění analýz rizik a kybernetických hrozeb,
navrhování bezpečnostních opatření k ochraně komunikačních a informačních
systémů rezortu Ministerstva obrany nebo řízení a výkon činností při vývoji a
zavádění prostředků kryptografické ochrany utajovaných informací v utajovaných
informačních systémech rezortu Ministerstva obrany,
j) činnosti výkonného vojenského letce podle § 2 odst. 1 písm. a) až e) vyhlášky
č. 279/1999 Sb., který splnil rozsah odborných znalostí pro jednotlivé kategorie
pro udělení 1. třídy7) nebo pro odbornost inspektora8),
k) činnosti výkonného vojenského letce podle § 2 odst. 1 písm. f) vyhlášky
č. 279/1999 Sb., který splnil rozsah odborných znalostí odbornosti inspektora8).
l) činnosti řídícího letového provozu podle § 2 odst. 4 písm. a) vyhlášky č. 279/1999
Sb., který splnil rozsah odborných znalostí odbornosti inspektora8),
m) právník – příslušník právní služby, který splňuje kvalifikační předpoklad
vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo a
právní věda nebo adekvátního nostrifikovaného vzdělání,
n) akademický pracovník s vědeckou hodností docent nebo profesor,
o) výkon činností k zabezpečení úkolů Hradní stráže podle zvláštního právního
předpisu9), a
p) výkon činností psychologa – příslušníka psychologické služby, který splňuje
kvalifikační předpoklad magisterského vzdělání v oboru jednooborová
psychologie a absolvoval doktorský studijní program10).

7)

Příloha 2 vyhlášky č. 279/1999 Sb., kterou se stanoví kategorie vojenského leteckého personálu, jejich
kvalifikace a rozsah odborných znalostí a vzor průkazu vojenského leteckého personálu, ve znění vyhlášky
č. 336/2008 Sb.
8)
§ 9 odst. 3 vyhlášky č. 279/1999 Sb.
9)
§ 28 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.
10)
§ 47 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 552/2005 Sb.

§3
Výše stabilizačního příspěvku
Vojákovi vykonávajícímu odbornost nebo činnost podle § 2 náleží stabilizační
příspěvek ve výši částky uvedené v § 70b odst. 1 zákona č. 221/1999 Sb. zvýšené o 3 000 Kč
měsíčně.
§4
Účinnost
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
Návrh nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a činností
nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie, a výše stabilizačního
příspěvku, byl vypracován jako prováděcí právní předpis na základě zmocňovacího
ustanovení uvedeného v § 70b odst. 6 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 seznamu speciálních
odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie.
Občanům, kteří byli na základě své žádosti povolání do služebního poměru vojáka z povolání,
je vedle základního a odborného výcviku poskytován speciální výcvik, ve kterém voják
získává speciální znalosti a dovednosti potřebné pro výkon služby ve svém služebním
zařazen. Takto získané speciální znalosti a dovednosti získává bez vlastního finančního
přispění, přičemž se jeho pracovní hodnota zvyšuje a umožňuje mu lepší uplatnění na trhu
práce. To vyvolává fluktuační jevy a zájem na ukončení služebního poměru. Prostředky, které
byly na speciální výcvik vynaloženy, se tak míjí účinkem a bude nutno je vynaložit znovu na
výcvik jiného vojáka. Proto je nutné posílit zájem vojáků na setrvání ve služebním poměru.
K vyrovnání konkurenčního prostředí je zákonem založen institut stabilizačního příspěvku.
Základní výše stabilizačního příspěvku bude, při splnění zákonem stanovených
podmínek, poskytována všem vojákům z povolání. Vojákům, kterým byl poskytnut speciální
výcvik většího rozsahu, a jejichž hodnota následně zásadně vzrostla, bude možno poskytovat
stabilizační příspěvek až do čtyřnásobku základní částky. S ohledem na rozpočtové možnosti
se však této maximální výše nenavrhuje využít.
Stabilizační příspěvek nenáleží za období, kdy se voják k výkonu profese teprve
připravuje studiem a výcvikem a za dobu, kdy službu ve služebním zařazení nekoná, kromě
případů, kdy mu náleží plat za službu ve zvláštních případech.
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

Kalkulace finančních prostředků pro tuto právní úpravu je ve výši 48,4 mil. 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 odbornostech nebo specializacích jsou
kalkulovány objemy prostředků na zvýšení stabilizačního příspěvku takto:

Speciální činnost nebo odbornost
Lékař, zubní lékař

Počet Kč

Kč měsíčně

195 3000

585 000

Farmaceut

15 3000

45 000

Zdravotnický nelékařský pracovník, vč. p.o.

40 3000

120 000

Veterinární lékař

15 3000

45 000

3 3000

9 000

Kommunikační a informační systémy

125 3000

375 000

Výkonný vojenský letec

248 3000

744 000

Řídící letového provozu

6 3000

18 000

61 3000

183 000

592 3000

1 776 000

45 3000

135 000

Psycholog

Právník
Hradní stráž
Univerzita obrany
Celkem měsíčně
Roční náklady

1345

4 035 000
48 420 000

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 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 obsahem
jsou pouze opatření administrativního a legislativně technického charakteru, která se dotýkají
výhradně vojáků z povolání.

Zvláštní část
K§1
Stanovuje se předmět právní úpravy. Tímto nařízením vlády se v souladu se
zmocněním stanovuje seznam speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů
ozbrojených sil a Vojenské policie, a výši stabilizačního příspěvku.
K§2a3
Vymezují se jednotlivé druhy speciálních odborností a činností, jež jsou nezbytné pro
plnění úkolů ozbrojených sil.
Ad a)

Lékař nebo zubní lékař, který je odborně způsobilý k samostatnému výkonu povolání
má v rezortu Ministerstva obrany průměrný plat cca 32 tis. Kč. Při zápočtu dalších
peněžních benefitů cca ve výši 13 tis. Kč takovýto příjem nedosahuje platového
ohodnocení v civilním sektoru. Náklady na vzdělání, udržení a hlavně rozvoj profesní
způsobilosti v takové profesi, jako je lékařství, jsou velmi vysoké. Lékař i zubní lékař
tak, jak je tomu běžné i v jiných speciálních odbornostech, získává na své hodnotě
léty zkušeností a praxe v oboru práce. Udržení nejzkušenějších profesionálů,
schopných předávat zkušenosti mladším kolegům je ovšem za stavu současného
odměňování složité. Udržení lékařů a zubních lékařů – vojáků z povolání je přitom
nezbytné pro plnění úkolů po dobu nasazení mimo území České republiky. Podle
aliančních standardů je v závislosti na velikosti kontingentu povinnost národní strany
zabezpečit vlastními prostředky zdravotnickou podporu, a to v rozsahu lékařského
týmu až po polní nemocnici.

Ad b)

Farmaceut - jedná se o málopočetné odbornosti, kdy v porovnání s prací v ,,čistých“
civilních zdravotnických zařízeních zahrnuje výkon i činnosti ve skladech, polních
podmínkách, což pro mnohé není atraktivní v porovnání s činnostmi v lékárně nebo
klinických laboratořích, přičemž v rezortu Ministerstva obrany je jejich finanční
ohodnocení výrazně nižší. Odpovídá tomu i statistika neustále se snižujících počtů
studentů na Univerzitě obrany – fakultě vojenského zdravotnictví. Do budoucna bude
nezbytně nutné provádět nábor z civilních zdrojů a rezort tak bude muset mít co
potenciálním zájemcům nabídnout.

Ad c)

Zdravotničtí nelékařští pracovníci se specializovanou způsobilostí podle zákona
č. 96/2004 Sb. vykonávají specifické činnosti v rámci vojenského zdravotnictví. Jde o
vysoce odborně erudované pracovníky, kterých je na trhu práce nedostatek, a pro
které přiznání specializačního příspěvku vytváří srovnatelné podmínky na trhu práce.
Pro plnění úkolů ozbrojených sil potřebuje Armáda České republiky tyto
zdravotnické odbornosti zejména při zajišťování biologické ochrany (vojáci v
nelékařských odbornostech pracují jak v reálném zabezpečení, tak ve výzkumné
oblasti), dále při celoživotním vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu a
v neposlední řadě při realizaci zdravotnického zabezpečení v polních podmínkách (po
získání statutu specialisty).

Ad d)

Veterinární lékař - jedná se o sloučené činnosti dle civilní právní úpravy– zákon
č. 166/1999 Sb., zákon č. 246/1992 Sb. a zákon č. 110/1997 Sb., kdy vojenský
veterinární lékař vykonává činnosti, které v civilu vykonává více veterinárních
lékařů. S tím souvisí i finanční ohodnocení, kdy na trhu práce není Ministerstvo
obrany konkurenceschopné. Ministerstvo obrany nedisponuje vlastními vzdělávacími

kapacitami, proto jediným způsobem získání veterinárního lékaře je nábor z civilního
sektoru.
Ad e)

až i) Specialisté v oblasti komunikačních a informačních systémů, bezpečnostních
systémů a kybernetické ochrany jsou vysoce kvalifikovaní odborníci, jejichž příprava
vyžaduje absolvování řady odborných specializovaných kurzů a školení (finanční
náročnost) a praktické dlouholeté zkušenosti a trvalé vzdělávání. Doposud se nedaří
tyto specialisty získávat formou náboru z civilního sektoru ani z řad studentů
Univerzity obrany v Brně. Tito specialisté po získání odborných znalostí a
praktických zkušeností v rezortu Ministerstva obrany poté odcházejí do soukromého
sektoru. V uvedených odbornostech se v soukromém sektoru pohybují platy
průměrně ve výši 60 000 Kč.

Ad j)

až l) Obdobně jako u vojenských lékařů a zubních lékařů, jsou náklady na vzdělání,
udržení a hlavně rozvoj profesní způsobilosti v takové profesi, jako je vojenský pilot,
astronomické. Vojenský letecký personál, tak jak je tomu běžné i v jiných speciálních
odbornostech, získává na své hodnotě léty zkušeností a praxe v oboru práce. Udržení
nejzkušenějších profesionálů, schopných předávat zkušenosti mladším kolegům je
ovšem za stavu současného odměňování složité. Udržení pilotů – vojáků z povolání je
přitom nezbytné pro plnění úkolů ozbrojených sil, především ochrany vzdušného
prostoru a pro plnění přepravních úkolů vojenskými dopravními letouny. Podle
aliančních standardů je v působnosti každého státu si zabezpečit ochranu vzdušného
prostoru. Zvýšený stabilizační příspěvek se navrhuje poskytovat jen nezkušenějším
vojenským pilotům, kteří mají odpovídající teoretické znalosti, jsou plně vycvičeni na
konkrétním typu vojenského letadla, jsou plně bojově použitelní a mají minimální
celkový nálet 500 hodin a dále musí prokázat schopnost řídit letoun s plným využitím
jeho manévrovacích možností a přístrojového vybavení, plně využívat letounové a
zbraňové systémy pro plnění úkolů bojového použití, uplatňovat letecké znalosti pro
konkrétní typ vojenského letadla a jako velitel letounu provádět postupy a manévry se
stupněm dovednosti odpovídajícím oprávněním přiznaným držiteli průkazu
způsobilosti pilota letounu.
Pro palubní navigátory, palubní techniky a řídící letového provozu se
způsobilostí inspektora je stabilizační příspěvek prostředkem k udržení klíčových
specialistů - úzké skupiny vojáků, kteří dosáhli nejvyššího stupně odborné způsobilosti
ve své odbornosti a mají nezastupitelnou pozici v rámci výcviku, přípravy a udržování
odborné způsobilosti ostatních příslušníků technického personálu ve své odbornosti.

Ad m) Výkon činností v právní službě rezortu Ministerstva obrany je zařazen mezi
specializované činnosti z následujících důvodů:
- nízký zájem kvalifikovaných právníků o službu v Armádě České republiky a
velmi problematická motivace pro delší setrvání rezortu Ministerstva obrany po
získání odborné praxe, resp. motivace pro jejich odborný růst, přičemž jejich nábor
lze provádět pouze z nevojenského prostředí po absolvování civilního 5letého
vysokoškolského magisterského studia, které je poskytováno pouze na právnických
fakultách veřejných vysokých škol, neboť Armáda České republiky si tyto
specialisty v rámci vysokého vojenského školství „nevychová“ – možnost zvýšení
stabilizačního příplatku je kruciálním nástrojem pro stabilizaci a rozvoj odborného
kádru právní služby v Armádě České republiky v podmínkách nového kariérního
řádu,
- vyrovnání nabídky na trhu práce, kde advokáti a právníci zaměstnaní v
soukromých společnostech dosahují několika násobně vyšších výdělků (zvýšení

atraktivity služby kvalifikovaných právníků v Armádě České republiky a tím
konkurenceschopnosti Armády České republiky) a tím i perspektivní možnost
obměny stávajících příslušníků právní služby bez patřičného vzdělání za více
kvalifikované odborníky s výhledem dalšího možného kariérního postupu,
- poskytování vysoce odborné kvalifikované činnosti, která má zásadní vliv na
kvalitu výstupů s nezanedbatelným právním dopadem na prevenci vzniku možných
škod na majetku státu, soudních sporů a v nejhorším případě i návazné trestní
odpovědnosti či jiných negativních důsledků rozhodovací činnosti nadřízených
služebních funkcionářů,
- právník odborně posuzuje a podpisem vyjadřuje souhlasné stanovisko s
většinou rozhodnutí služebního orgánu, proto by také nesl největší díl odpovědnosti
v případě škody vzniklé vadným rozhodnutím nebo může být postižen jako
oprávněná úřední osoba za nesprávný úřední postup, nečinnost, v krajním případě
může za svou vadnou činnost čelit trestnímu stíhání.
Ad n)

Akademický personál - voják z povolání s vědeckou hodností docent nebo profesor je
klíčovým zaměstnancem takové instituce jako je vysokoškolské vzdělávací zařízení.
Je garantem pro akreditaci studijních programů a stabilizační příspěvek má sloužit
k dostatečné motivaci pro akademický personál k získání výše uvedených titulů. Na
Univerzitě obrany v Brně se předpokládají především u služebních zařazení na místě
vedoucího katedry (profesor) a na místech vedoucích vědeckých pracovníků; vedoucí
skupin (docent).

Ad o)

Na vojáky z povolání – příslušníky Hradní stráže jsou kladeny zvýšené požadavky, co
se týče morálních vlastností, psychické a bezpečnostní způsobilosti, a to v porovnání
s ostatními vojáky z povolání ve srovnatelných vojenských hodnostech. Dále jsou
kladeny na tyto vojáky z povolání nestandardní požadavky na fyzický vzhled se
specifickými požadavky na výšku vojáka. Při zařazení vojáka k jednotce Hradní
stráže je mu poskytován speciální výcvik a nestandardní výstrojní součástky (které
jsou ve většině případů šité na míru konkrétního vojáka z povolání a jsou tudíž
nepřenositelné na jiného vojáka). To sebou přináší zvýšené finanční výdaje a je tudíž
nežádoucí fluktuace mezi jednotkou Hradní stráže a jinými útvary Armády České
republiky. Z těchto důvodů se navrhuje poskytovat zvýšený stabilizační příspěvek
vojákům, kteří plní úkoly Hradní stráže podle zákona o ozbrojených silách České
republiky.

Ad p)

Psycholog – Jedná se o velice specifickou odbornost v rámci vojenského
zdravotnictví, vzhledem k tomu, že si psychology Ministerstvo obrany nepřipravuje
ve svém školství a je proto třeba plně provádět nábor z civilního sektoru. U těchto
specialistů je stabilizační příspěvek motivačním faktorem. Jde o velmi úzkou skupinu
osob, které dosáhly vysokého stupně odborné způsobilosti. (Ta jim ovšem umožňuje
mimo jiné získat kvalifikované místo třeba i v zahraničí).

Stanovuje se výše stabilizačního příspěvku. Výše je stanovena pro uvedené speciální
odbornosti a činnosti ve výši základní částky stabilizačního příspěvku zvýšené o jednotnou
částku 3 000 Kč měsíčně.
K§4
Stanovuje se účinnost, a to shodně s novelou zákona č. 221/1999 Sb., tedy dnem
……………….. 2014.

Návrh
VYHLÁŠKA
ze dne

2014,

kterou se stanoví výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše
a postup při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru
a při přeložení
Ministerstvo obrany stanoví podle § 70, § 70a odst. 2, § 73 odst. 1, § 77 odst. 4 a § 89
zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“):
§1
Výše náborového příspěvku
(1) Je-li doba trvání služebního poměru vojákovi z povolání (dále jen „voják“)
stanovena při povolání do služebního poměru na 2 roky, náborový příspěvek lze přiznat ve
výši
a) 30 000 Kč při dosažení středního odborného vzdělání. Je-li doba trvání služebního
poměru při povolání do služebního poměru delší, zvyšuje se tato částka za každý další rok
o 10 000 Kč až do výše 60 000 Kč,
b) 40 000 Kč při dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného
vzdělání. Je-li doba trvání služebního poměru při povolání do služebního poměru delší,
zvyšuje se tato částka za každý další rok o 10 000 Kč a za šestý rok o 5 000 Kč až do výše 75
000 Kč,
c) 50 000 Kč při dosažení vyššího odborného vzdělání. Je-li doba trvání služebního
poměru při povolání do služebního poměru delší, zvyšuje se tato částka za každý další rok
o 10 000 Kč až do výše 90 000 Kč,
d) 60 000 Kč při dosažení vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním
programu. Je-li doba trvání služebního poměru při povolání do služebního poměru delší,
zvyšuje se tato částka za každý další rok o 12 000 Kč a za desátý rok o 6 000 Kč až do výše
150 000 Kč, nebo
e) 70 000 Kč při dosažení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním
programu. Je-li doba trvání služebního poměru při povolání do služebního poměru delší,
zvyšuje se tato částka za každý další rok o 18 000 Kč až do výše 250 000 Kč.
(2) Náborový příspěvek lze vojákovi při povolání do služebního poměru přiznat jen za
stupeň vzdělání, který je stanovený pro služební místo, na které bude voják služebně zařazen
po ukončení přípravy k výkonu služby studiem nebo výcvikem.
(3) Při opětovném povolání do služebního poměru lze vojákovi přiznat náborový
příspěvek, jestliže mu při dřívějším povolání nebyl vyplacen, nebo byl vyplacen za nižší

stupeň vzdělání anebo jde-li o případy podle § 69 odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb. Výše
náborového příspěvku při opětovném povolání vojáka do služebního poměru bude vypočtena
z rozdílu mezi nejvyšší částkou stanovenou v odstavci 1 a částkou, která byla vojákovi
vyplacena podle dosaženého stupně vzdělání v předchozím služebním poměru.
§2
Výše kvalifikačního příspěvku
(1) Je-li doba trvání služebního poměru vojákovi stanovena při služebním zařazení na
4 roky, kvalifikační příspěvek lze přiznat ve výši
a) 50 000 Kč při dosažení středního odborného vzdělání. Je-li doba trvání služebního
poměru při služební zařazení delší, zvyšuje se tato částka za další rok o 10 000 Kč, tj. do výše
60 000 Kč,
b) 60 000 Kč při dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného
vzdělání. Je-li doba trvání služebního poměru při služební zařazení delší, zvyšuje se tato
částka za další rok o 10 000 Kč a za šestý rok o 5 000 Kč, tj. do výše 75 000 Kč,
c) 70 000 Kč při dosažení vyššího odborného vzdělání. Je-li doba trvání služebního
poměru při služebním zařazení delší, zvyšuje se tato částka za každý další rok o 10 000 Kč až
do výše 90 000 Kč,
d) 80 000 Kč při dosažení vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním
programu. Je-li doba trvání služebního poměru při služebním zařazení delší, zvyšuje se tato
částka za každý další rok o 20 000 Kč a za sedmý rok o 30 000 Kč až do výše 150 000 Kč,
nebo
e) 100 000 Kč při dosažení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním
programu. Je-li doba trvání služebního poměru při služebním zařazení delší, zvyšuje se tato
částka za každý další rok o 50 000 Kč až do výše 250 000 Kč.
(2) Při novém služebním zařazení lze vojákovi přiznat kvalifikační příspěvek, jestliže
mu při dřívějším služebním zařazení nebyl vyplacen, nebo byl vyplacen za nižší stupeň
vzdělání. Výše kvalifikačního příspěvku při novém služebním zařazení se vypočte z rozdílu
mezi částkou, kterou mu lze přiznat podle odstavce 1 a částkou, která byla vojákovi již
vyplacena.
§3
Výše stravného
Stravné, které se při služebních cestách poskytuje vojákovi, činí za každý kalendářní
den
a) 73 Kč, trvá-li služební cesta 5 až 12 hodin,
b) 111 Kč, trvá-li služební cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin, nebo
c) 173 Kč, trvá-li služební cesta déle než 18 hodin.

§4
Náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů
Za prokázané nutné vedlejší výdaje se považují výdaje, které byly vojákem
vynaloženy v souvislosti s plněním služebních úkolů na služební cestě, například poplatky za
přepravu a úschovu služebních a osobních zavazadel, za parkování silničních motorových
vozidel, telefonní a dálniční poplatky. Nemůže-li voják výši nutných vedlejších výdajů
prokázat, může mu služební orgán poskytnout náhradu, která odpovídá ceně věcí a služeb
obvyklé v době a místě konání služební cesty.
§5
Postup při přiznávání náhrad při služební cestě
(1) Služební orgán, který vysílá vojáka na služební cestu, určí dobu a místo nástupu
a ukončení služební cesty, způsob dopravy a ubytování, místo plnění služebního úkolu,
popřípadě další podmínky služební cesty.
(2) Jako místo nástupu a místo ukončení služební cesty může služební orgán určit
stanovené místo výkonu služby nebo jiné místo, v němž se voják v den nástupu služební cesty
zdržuje, je-li to hospodárnější.
§6
Náhrady při přeložení a při povolání do služebního poměru
(1) Výše paušální náhrady jízdních výdajů se stanovuje v příloze této vyhlášky.
(2) Vznikne-li vojákovi souběh mezi výplatou paušální náhrady a náhrady jízdních
výdajů při služební cestě, proplatí se přednostně jen náhrady jízdních výdajů při služební
cestě.
(3) Kilometrové pásmo pro uplatnění nároku vojáka k přiznání měsíční paušální
náhrady se určí podle výpočtu nejkratší trasy mezi bydlištěm a místem služby vojáka.
(4) Pro splatnost a výplatu paušální náhrady se použijí ustanovení §68l až 68n zákona.

§7
Přechodná ustanovení
(1) Bylo-li vydáno rozhodnutí o přiznání náborového příspěvku přede dnem nabytí
účinnosti této vyhlášky, vyplatí se poměrné části náborového příspěvku, jejichž splatnost
připadne na dobu po nabytí účinnosti této vyhlášky podle úpravy platné v den vydání
rozhodnutí o přiznání náborového příspěvku.
(2) Nároky vzniklé při služebních cestách a přestěhování přede dnem nabytí účinnosti
této vyhlášky, se posuzují podle právních předpisů platných do dne nabytí účinnosti této
vyhlášky.

(3) Nároky na náhrady jako při služební cestě a denním dojíždění vzniklé přede dnem
nabytí účinnosti této vyhlášky, se posuzují podle právních předpisů platných do dne nabytí
účinnosti této vyhlášky.
§8
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového
příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných
náhrad vojákům z povolání,
2. Vyhláška č. 44/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany
č. 267/1999 Sb.,
3. Vyhláška č. 457/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany
č. 267/1999 Sb.,
4. Vyhláška č. 445/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany
č. 267/1999 Sb.,
5. Vyhláška č. 203/2008 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany
č. 267/1999 Sb.,
6. Vyhláška č. 75/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany
č. 267/1999 Sb.
§9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem…………… 2014.
Ministr:

Příloha k vyhlášce č. …/2014 Sb.
Výše paušální náhrady jízdních výdajů
Výše paušální náhrady podle § 6 odst. 1 se stanovuje takto:

Kilometrové
pásmo

Denní
jednosměrné
plné
(obyčejné)
jízdné

Km
do 5
6 až 10
11 až 15
16 až 20
21 až 25
26 až 30
31 až 35
36 až 40
41 až 45
46 až 50
51 až 55
56 až 60
61 až 70
71 až 80
81 až 90
91 až 100
101 až 110
111 až 120
121 až 130
131 až 140
141 až 150
151 až 160
161 až 170
171 až 180
181 až 190
191 až 200
201 až 210
211 až 220
221 až 230

Kč
14, 17, 25, 28, 32, 37, 42, 47, 52, 57, 61, 66, 71, 77, 82, 89, 97, 107, 115, 122, 131, 137, 145, 153, 163, 171, 180, 192, 200, -

Kilometrové
pásmo

Denní
jednosměrné
plné
(obyčejné)
jízdné

Kilometrové
pásmo

Denní
jednosměrné
plné
(obyčejné)
jízdné

Km
231 až 240
241 až 250
251 až 260
261 až 270
271 až 280
281 až 290
291 až 300
301 až 310
311 až 320
321 až 330
331 až 340
341 až 350
351 až 360
361 až 370
371 až 380
381 až 390
391 až 400
401 až 410
411 až 420
421 až 430
431 až 440
441 až 450
451 až 460
461 až 470
471 až 480
481 až 490
491 až 500
501 až 510
511 až 520

Kč
208, 221, 230, 239, 248, 254, 262, 272, 282, 292, 302, 312, 322, 332, 342, 352, 362, 372, 382, 392, 402, 412, 422, 432, 442, 452, 462, 472, 482, -

Km
521 až 530
531 až 540
541 až 550
551 až 560
561 až 570
571 až 580
581 až 590
591 až 600
601 až 610
611 až 620
621 až 630
631 až 640
641 až 650
651 až 660
661 až 670
671 až 680
681 až 690
691 až 700
701 až 710
711 až 720
721 až 730
731 až 740
741 až 750
751 až 760
761 až 770
771 až 780
781 až 790
791 až 800
801 až 810

Kč
492, 502, 512, 522, 532, 542, 552, 562, 572, 582, 592, 602, 612, 622, 632, 642, 652, 662, 672, 682, 692, 702, 712, 722, 732, 742, 752, 762, 772, -

Odůvodnění
I. Obecná část
a) Zhodnocení platného právního stavu a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní
úpravy
Návrh nové vyhlášky, kterou se stanoví výše náborového příspěvku, výše
kvalifikačního příspěvku, výše a postup při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při
povolání do služebního poměru a při přeložení, vychází ze zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích
z povolání, ve znění pozdějších předpisů a z návrhu zákona, kterým se zákon o vojácích
z povolání novelizuje. Zmocnění k vydání tohoto právního předpisu je upraveno v § 70, 70a
odst. 2, 73 odst. 1, 77 odst. 4 a 89 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.
Nezbytnost vydání vyhlášky vyplývá z nutnosti upravit způsob a výši poskytování
náborového příspěvku a náhrad při přeložení a při povolání do služebního poměru, protože
tyto instituty novela zákona č. 221/1999 Sb. nově upravuje.
Kvalifikační příspěvek se navrhuje z důvodu motivace vojáků ke zvýšení vzdělání
v průběhu služebního poměru na vlastní náklady. Pokud dosažené vzdělání bude využitelné
pro potřeby ozbrojených sil, bude vojákovi kompenzována určitá náhrada nákladů za toto
studium formou kvalifikačního příspěvku, který bude obdobný jako náborový příspěvek.
Podle stávající právní úpravy dosahuje maximální výše náborového příspěvku 130 000
Kč. Podle navržené novely zákona č. 221/1999 Sb. může činit až 250 000 Kč. Uvedená
úprava umožňuje, aby v rámci zákonného zmocnění byly upraveny minimální a maximální
výše náborových příspěvků tak, aby více respektovaly skutečné náklady vynaložené vojákem
z povolání (dále jen voják) na dosažení jednotlivých stupňů vzdělání a dobu trvání služebního
poměru, po kterou bude voják dosažené vzdělání ve prospěch armády využívat.
Dosavadní úprava stanovila výši stravného při služebních cestách vojáků na spodní
hranici rozpětí v rámci rozpětí stanoveného zvláštním právním předpisem. Vzhledem k růstu
cen potravin a růstu cen ve veřejném stravování se navrhuje zvýšit výši stravného na jednu
polovinu možného rozpětí stanoveného zvláštním právním předpisem. Mimo to se stanovuje
postup služebních orgánů při přiznávání náhrad při služební cestě vojáků z povolání a náhrady
prokázaných nutných vedlejších výdajů při služební cestě. Úprava pro poskytování náhrad
prokázaných nutných vedlejších výdajů a úprava postupu služebního orgánu při přiznávání
náhrad při služební cestě se oproti dosavadní úpravě nemění. V důsledku zrušení dosavadního
předpisu je nezbytné, aby tato úprava byla převzata i do návrhu nového předpisu.
Novelou zákona č. 221/1999 Sb. se stanovuje nárok vojáka na náhradu jízdních výdajů
z místa bydliště do místa výkonu služby a zpět, a to i v paušální výši. Návrhem vyhlášky se
stanovují výše paušální náhrady v závislosti na vzdálenosti obou míst.
Dále se upravují přechody mezi plněním podle dosavadní úpravy a úpravy navržené.
Ve zrušovacích ustanoveních se ruší předpisy, které s přijetím navržené úpravy pozbudou
platnosti.
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, dopady na životní prostředí a zhodnocení z hlediska rovnosti mužů
a žen
Náborový příspěvek byl v roce 2012 poskytnut 38 vojákům v celkové výši 3 590 000
Kč. V roce 2014 se předpokládá poskytnout náborový příspěvek v průměru 40 vojákům
v celkové výši 6 580 000 Kč. Předpokládaný nárůst průměrného poskytovaného náborového
příspěvku, proti roku 2012, představuje částku 2 990 000 Kč.
Zvýšení stravného představuje zvýšení v průměru o 10 % dosavadních sazeb. Celkové
navýšení prostředků na výplatu stravného při služební cestě vojáků v ročním vyjádření
maximálně 5 mil. Kč.
Náhrady jízdních výdajů při denním dojíždění bude poskytováno cca 12 000 vojákům
na průměrnou vzdálenost 60 km a při 200 ročních jízdách dosáhnou objemu cca 316 mil. Kč.
(12 000 x 132 Kč x 200) = 316,8 mil. Kč. Náhrady jízdných výdajů při týdenním dojíždění
bude poskytováno cca 6 000 vojákům na průměrnou vzdálenost 250 km a při 45 jízdách
dosáhnou objemu cca (6 000 x 442 Kč x 45) = 119,3 mil. Kč. V kalkulovaných počtech jízd je
zohledněna nepřítomnost ve službě a plnění dlouhodobějších úkolů, které poskytnutí náhrady
vylučuje (výkon služby v zahraniční operaci, kurzy, školení, služební cesty apod.).
Celkový roční náklad je kalkulován do 450 mil. Kč. Navržená úprava nebude mít
dopad na navýšení rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany ze státního rozpočtu. Rozpočtové
krytí navržené úpravy bude provedeno v rámci stávajícího objemu rozpočtu kapitoly
Ministerstva obrany. Přitom se vychází z předpokladu, že tento objem zůstane na úrovni roku
2013.
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 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.

Zvláštní část
K§1
Služební orgán, který je oprávněný rozhodovat o povolání do služebního poměru,
může přiznat při povolání vojáka do služebního poměru, na základě dosaženého vzdělání
a stanovené doby trvání služebního poměru, náborový příspěvek v rozmezí od 30 000
do 250 000 Kč. Podmínkou je, že se voják zaváže vrátit vyplacený náborový příspěvek nebo
jeho poměrnou část, pokud jeho služební poměr zanikne před uplynutím stanovené doby
trvání služebního poměru z důvodu, které vymezuje § 69 odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb. Při
povolání do služebního poměru na dobu 2 roky lze přiznat náborový příspěvek v návaznosti
na dosažené vzdělání v rozmezí od 30 000 do 70 000 Kč. Je-li při povolání stanovena doba
trvání služebního poměru delší než 2 roky, zvýší se náborový příspěvek za každý rok
v rozmezí od 10 000 do 18 000 Kč, maximálně do výše v rozmezí od 60 000 do 250 000 Kč.
Vojákovi, který při předchozím zániku služebního poměru vrátil náborový příspěvek nebo
jeho poměrnou část, lze při jeho opětovném povolání do služebního poměru poskytnout
náborový příspěvek až do výše vráceného náborového příspěvku nebo jeho poměrné části.
K§2
Výše kvalifikačního příspěvku vychází z maximální výše stanovené pro náborový
příspěvek a dále z doby rozhodné, která je u jednotlivých kategorií služebních míst stanovena
od 4 do 7 roků. Předpokládá se, že doba trvání služebního poměru bude zpravidla shodná
s rozhodnou dobou. K odlišnému přístupu ke kvalifikačnímu příspěvku, oproti náborovému
příspěvku, bylo přistoupeno z toho důvodu, že náborový příspěvek se přiznává při povolání
do služebního poměru, tj. na začátku kariéry vojáka, kdy nejsou známy jeho kvality, nemáme
k dispozici jeho hodnocení apod. Naproti tomu se kvalifikační příspěvek bude přiznávat
vojákovi až v průběhu služebního poměru, kdy lze z dosavadních služebních hodnocení zjistit
jeho kvalitu a perspektivu jeho dalšího kariérního růstu.
Kvalifikační příspěvek se bude přiznávat pouze jednou za stupeň vzdělání, který je
stanovený pro služební místo, na které bude voják služebně zařazen.
Vyhláška dále upravuje možnost přiznání kvalifikačního příspěvku v případě, kdy
vojákovi nebyl poskytnut při předchozím služebním zařazení nebo mu byl přiznán za nižší
stupeň vzdělání. Jako příklad lze uvést vojáka, který dosáhl v průběhu služebního poměru
nejdříve vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu a byl služebně zařazen
na místo s tímto požadavkem vzdělání. Následně dosáhl vysokoškolského vzdělání
v magisterském studijním programu a byl služebně zařazen na místo s tímto požadavkem.
K§3
Výši stravného při tuzemských služebních cestách stanovuje Ministerstvo práce
a sociálních věcí na základě údajů Českého statistického úřadu jedenkrát ročně, a to vždy
k 1. lednu kalendářního roku. Poslední změna sazeb stravného byla s účinností od 1. ledna
2013 provedena vyhláškou č. 472/2012 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání
silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro
účely poskytování cestovních náhrad.
Stanovení sazeb stravného při tuzemských služebních cestách umožňuje, aby
zaměstnavatel stanovil výši stravného diferencovaně podle konkrétních podmínek služební
cesty v souvislosti s jejím cílem a náročnosti plnění služebních úkolů. Pro vojáky se stravné
stanovuje paušálně vyhláškou Ministerstva obrany. Účelem poskytování stravného je přispět

vojákovi na zvýšené výdaje spojené se stravováním na služební cestě v důsledku toho, že se
nemůže stravovat obvyklým způsobem. Na služební cestě se voják zpravidla stravuje
v zařízení veřejného stravování, což je obvykle dražší než v závodní jídelně. Pro vojáky
se navrhuje stravné stanovit v polovině rozpětí jednotlivých pásem, a to ve výši 73 Kč,
111 Kč a 173 Kč.
K§4
Ustanovení § 72 odst. 1 písm. d) zákona č. 221/1999 Sb. zaručuje vojákovi úhradu
výdajů, které musel během služební cesty vynaložit a které přímo souvisí se služební cestou.
Návrh vyhlášky jen příkladně vymezuje rozsah nutných vedlejších výdajů. Tyto výdaje je
voják povinen služebnímu orgánu doložit (prokázat dokladem). Pokud tak neučiní, např.
z důvodu nemožnosti doklad získat, popř. pro ztrátu dokladu, může služební orgán uhradit
vojákovi tyto výdaje v jím uznané výši.
K§5
Stanovuje se minimální rozsah podmínek, které musí nadřízený vojákovi k výkonu
služební cesty nařídit. Nezbytnost podmínek je rozhodující pro poskytnutí cestovních náhrad.
K § 6 a k příloze
Navrhovaná úprava náhrady při povolání do služebního poměru a při přeložení
vychází z obdobné úpravy cestovních náhrad, která se poskytuje zaměstnancům v pracovním
poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Podle
§ 77 zákona č. 221/1999 Sb. přísluší vojákovi náhrada jízdních výdajů při jeho přeložení
v důležitém zájmu služby, a to z místa trvalého pobytu, popřípadě z dosavadního místa
výkonu služby do nového místa výkonu služby.
Dalším druhem náhrady je náhrada jízdních výdajů z obce, ve které má voják bydliště,
do obce výkonu služby. Tato náhrada náleží vojákovi denně, pokud mu výkon služby
a dojezdová vzdálenost umožňuje denní návrat, a to maximálně do výše denní částky
stravného při služební cestě. Pokud voják nemůže dojíždět denně, náleží mu náhrada jízdních
výdajů pětkrát měsíčně každým směrem. Měsíční náhradu jízdních výdajů je možno
paušalizovat. Cílem paušalizace je snížení administrativní náročnosti a zjednodušení
poskytování náhrad jízdních výdajů.
Denní paušální výše náhrad jízdních výdajů je návrhem vyhlášky upravena v rozpětí
po 5 km a od 60 km v rozpětí po 10 km, s maximální vzdáleností 810 km, což je maximální
vzdálenost, na kterou lze v rámci území České republiky cestovat. Při výpočtu paušální
částky při denním dojíždění a při nemožnosti denně dojíždět do místa výkonu služby
vycházelo Ministerstvo obrany z ceny pro propočet plného (obyčejného) věcně
usměrňovaného jízdného ve veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní autobusové dopravě,
zveřejněné ve výměru Ministerstva financí č. 01/2013 ze dne 28. 11. 2012, kterým se vydává
seznam zboží s regulovanými cenami. Upravuje se postup při souběhu nároku na náhradu
jízdních výdajů při služební cestě a při jízdě do místa výkonu služby a zpět.
Stanovuje se, že pro splatnost a výplatu náhrady se použijí ustanovení zákona
č. 221/1999 Sb. o služebním platu.
K§7

Navrhuje se pro poskytnutí cestovních a jiných náhrad, pokud jejich nárok vzniknul
podle stávající právní úpravy a tyto náhrady nebyly do dne nabytí účinnosti zúčtovány, použít
právní úpravu platnou do dne účinnosti této vyhlášky.
K§8
Navrhuje se zrušit vyhlášku Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví
výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání
cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání, a dále vyhlášky, které tuto vyhlášku
novelizovaly. Jedná se o vyhlášku č. 44/2001 Sb., vyhlášku č. 457/2002 Sb., vyhlášku
č. 445/2005 Sb., vyhlášku č. 203/2008 Sb. a vyhlášku č. 75/2013 Sb.
K§9
Navrhuje se, aby vyhláška nabyla účinnosti společně s novelou zákona č. 221/1999
Sb. protože je s ní spjata.

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.

Návrh
VYHLÁŠKA
ze dne

2014

o postupu při služebním hodnocení vojáků a jeho hlediscích
Ministerstvo obrany stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích
z povolání, ve znění zákona č. …/2014 Sb.:
§1
(1) Služební hodnocení zpracovává nejbližší nadřízený vojáka, který má hodnoceného
vojáka ve své podřízenosti nejméně 3 měsíce.
(2) Nesplňuje-li nejbližší nadřízený podmínku uvedenou v odstavci 1, zpracovává
služební hodnocení jeho nejbližší nadřízený nebo jím určený voják se stejnou nebo vyšší
hodností než má hodnocený, který zná hodnoceného vojáka z jeho služebního zařazení
nejméně 3 měsíce (dále jen „hodnotitel“).
(3) U hodnotitele přímo podřízeného ministrovi obrany se doba nejméně 3 měsíců jeho
nadřízenosti hodnocenému vojákovi nevyžaduje.
§2
(1) Služební hodnocení vojáka se zpracovává písemně na formuláři uvedeném
v příloze k této vyhlášce formou bodového hodnocení kritérií stanovených v jeho jednotlivých
částech, a to jednou ročně, v termínu od 1. prosince do 28. února následujícího roku.
(2) Mimo stanovený termín se služební hodnocení zpracovává
a) do 3 měsíců od ukončení hodnotícího procesu, v němž byl voják hodnocen jako
nezpůsobilý pro další výkon služby (nevyhovující),
b) před přeložením vojáka, pokud v novém služebním zařazení bude v kalendářním roce
vykonávat službu před hodnotícím obdobím po dobu kratší než 3 měsíce,
c) před odvelením vojáka, pokud bude doba odvelení zasahovat do doby uvedené
v odstavci 1,
d) po skončení dočasné neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz, pokud z tohoto důvodu
voják v době uvedené v odstavci 1 nekonal službu.
(3) Služební hodnocení hodnotitel nezpracovává na vojáky, kteří v hodnoceném
období konali službu po dobu kratší než 6 měsíců nebo v době hodnocení stanovené
v odstavci 1
a) vykonávali službu ve svém služebním zařazení po dobu kratší než 3 měsíce, nebo
b) byli naposledy služebně hodnoceni v době kratší než 3 měsíce, s výjimkou hodnocení podle
§ 2 odstavce 2 písm. a).
(4) Se služebním hodnocením seznámí hodnotitel hodnoceného vojáka při hodnotícím
pohovoru.

(5) Vojáci přímo podřízení ministrovi obrany služebnímu hodnocení nepodléhají.
§3
(1) Podklady pro služební hodnocení jsou zejména
a) hodnocení výsledků výcviku a splnění jiných úkolů jednotky, v níž je voják služebně
zařazen, v případě, že se ho účastnil nebo se na nich osobně podílel;
b) hodnocení výsledků vojáka v rámci jeho přípravy nebo při plnění zvláštních úkolů za
hodnocené období, zejména hodnocení na závěr základní přípravy, hodnocení plnění
služebních úkolů v zahraniční operaci, hodnocení na závěr kariérových nebo odborných
kurzů.
(2) Hodnotitel je oprávněn si pro účely služebního hodnocení u hodnoceného vojáka
písemně ověřit znalosti právních a vnitřních předpisů nebo znalosti vojensko-odborných
témat, které souvisejí s výkonem jeho služby. S okruhy nebo odbornými tématy, jejichž
znalost bude hodnotitel ověřovat, je hodnotitel povinen seznámit hodnoceného vojáka
nejméně 10 dnů předem. Výsledky písemného hodnocení uchovat po dobu dvou let.
(3) S podklady pro služební hodnocení seznamuje hodnotitel vojáka ústně při
vyhodnocení jednotlivých úkolů a písemně v případech, kdy se jedná o negativní hodnocení
plnění úkolů.
§4
Voják je podle výše celkového bodového ohodnocení hodnocen
a) v rozpětí 86 – 100 bodů jako výtečný,
b) v rozpětí 64 – 85 bodů jako velmi dobrý,
c) v rozpětí 46 – 63 bodů jako dobrý,
d) v rozpětí 30 – 45 bodů jako vyhovující,
e) v rozpětí 0 – 29 bodů jako nezpůsobilý pro další výkon služby (nevyhovující).
§5
(1) V případě, že rozdíl výše celkového bodového ohodnocení oproti předchozímu
služebnímu hodnocení je více než 30 bodů, může být s takovým služebním hodnocením voják
seznámen pouze po předchozím souhlasu nadřízeného hodnotitele.
(2) Pokud nadřízený hodnotitele s výší celkového bodového ohodnocení podle
odstavce 1 nesouhlasí, postupuje se obdobně podle § 7.
§6
(1) Námitky se podávají písemně prostřednictvím hodnotitele k nadřízenému o stupeň
vyššímu než je hodnotitel.
(2) Hodnotitel k námitkám přiloží své vyjádření a písemné podklady podle § 3 odst. 1
a 2 a do 3 pracovních dnů od jejich obdržení je předá nadřízenému.

(3) Služební orgán seznámí s výsledkem posouzení námitek hodnoceného vojáka
a hodnotitele do 10 dnů od obdržení námitek. Pokud do této lhůty nadřízený hodnotitele závěr
neučiní, považují se námitky hodnoceného za důvodné a hodnotitel služební hodnocení podle
nich upraví. S upraveným služebním hodnocením hodnotitel hodnoceného vojáka seznámí.
(4) Námitky vojáka lze zamítnout pouze na základě písemných podkladů o plnění jeho
služebních úkolů v hodnoceném období.
§7
(1) Pokud se služební orgán příslušný ke stanovení služebního platu vojáka důvodně
domnívá, že služební hodnocení vojáka neodpovídá skutečnému plnění jeho služebních
povinností, nařídí jeho přezkoumání zpracováním nového služebního hodnocení.
(2) Nové služební hodnocení zpracovává nadřízený hodnotitele do 10 dnů od nařízení
přezkoumání služebního hodnocení; nejpozději do 10. února.
(3) Vůči novému služebnímu hodnocení má voják právo podat námitky. Při jejich
řešení se postupuje podle § 5.
§8
Hodnotící proces končí marným uplynutím lhůty pro podání námitek, anebo v případě
podání námitek proti služebnímu hodnocení seznámením vojáka s výsledkem posouzení
námitek. Po ukončení hodnotícího procesu se služební hodnocení zakládá do osobního spisu
vojáka.
§9
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 414/2009 Sb., o postupu při služebním hodnocení vojáků, se zrušuje.
§ 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem ………..2014.
Ministr:

Příloha k vyhlášce č. …/2014 Sb.

Otevřený název útvaru

D

Hodnocené období

SLUŽEBNÍ HODNOCENÍ

Část
1.

Osobní a služební údaje hodnoceného vojáka

Osobní číslo

Vojenská
hodnost

Titul

Jméno

Datum narození

Místo narození

Den zařazení na místo

Doba trvání služebního poměru

Příjmení

Vědecká hodnost

Okres

Název systemizovaného místa, na kterém je jmenovaný zařazen

Služební orgán

Stanovená vojenská
hodnost

Část
2.

Místo výkonu služby

Číslo vojenské odbornosti

Vyhodnocení plnění navrhovaných opatření ve služební kariéře vojáka, úkolů a cílů
odborného a osobního rozvoje z předchozího služebního hodnocení

Vyhodnocení plnění úkolů a cílů odborného a osobního rozvoje z předchodzího služebního
hodnocení
a) úkoly a cíle odborného a osobního rozvoje z předchozího služebního hodnocení byly splněny

1

b) úlkoly a cíle odborného a osobního rozvoje z předchozího služebního hodnocení byly splněny
částečně
c)

úkoly a cíle odborného a osobního rozvoje z předchozího služebního hodnocení nebyly splněny

d) úkoly a cíle odborného a osobního rozvoje z předchozího služebního hodnocení nebyly splněny
z objektivních příčin nezaviněných hodnoceným
e)

f)

Část
3.

1.
a)

úkoly a cíle odborného a osobního rozvoje v předchozím služebním hodnocení nebyly hodnocenému
určeny
slovní zdůvodnení písm. b), c)
anebo d)

Hodnocení služebních schopností, zručností a vlastností

Plnění základních vojenských povinností
mimořádně vysoká úroveň ponění vojenských povinností

b) velmi dobrá úrověň plnění vojenských povinností
c)

dobrá úroveň plnění vojenských povinností

d) plnění vojenských povinností s určitými nedostatky
e)

nedostatečné plněnívojenských povinností

12
bodů
9
bodů
7
bodů
2
body
0
bodů

Hodnocení úrovně uplatňování odborných vědomostí a praktických zkušeností nezbytných
pro výkon zastávaného místa
10
a) mimořádně vysoká úroveň odborných vědomostí a praktických zkušeností
bodů
přesahujících rámec požadovaný pro výkon zastávaného místa
8
b) velmi dobrá úroveň odborných vědomostí a praktických zkušeností zabezpečujících
bodů
úspěšný výkon zastávaného místa
2.

Počet bodů

nevykazuje zásadní nedostatky v odborných vědomostech a praktické zkušenosti
přiměřeně využívá při výkonu zastávaného místa

6
bodů

d) nedostatky v odborných vědomostech snižují úroveň výkonu zastávaného místa,
úroveň využití praktických zkušeností je nízká

2
body

e)

0
bodů

c)

úroveň odborných vědomostí a využití praktických zkušeností nezabezpečuje úspěšný
výkon ve služebním zařazení

Hodnocení zvyšování vlastní výkonnosti a podílu na odstraňování nedostatků
a) samostatná iniciativa a aktivita při zvyšování vlastní výkonnosti a odstraňování
nedostatků
b) aktivita při možnosti zvyšování výkonnosti a odstraňovaní nedostatků

Počet bodů

3.

c)

snaha zvyšovat vlastní výkonnost a odstraňovat nedostatky po upozornění nadřízeným

8
bodů
5
bodů
3
body

d) pracuje stereotypně, bez zájmu o odstraňování nedostatků

1 bod

e)

nezájem zvyšovat vlastní výkonnost a odstraňovat nedostatky

0
bodů

4.

Hodnocení schopnosti účelně a hospodárně využívat svěřené prostředky a dobu služby
6
mimořádně dobré využívání svěřených prostředků a doby služby

a)

bodů

b) využívání svěřených prostředků a doby služeby na dobré úrovni

4
body

c)

3
body

využívání svěřených prostředků a doby služby na uspokojivé úrovni

d) využívání svěřených prostředků a doby služby na částečně uspokojivé úrovni

1 bod

e)

neschopnost účelně a hospodárně využívat svěřené prostředky a dobu služby

0
bodů

5.
a)

Hodnocení schopnosti týmové práce
mimořádně dobrá spolupráce v týmu a komunikační schopnosti

b) dobrá spolupráce v týmu a schopnost komunikace
c)

Počet bodů

uspokojivá spolupráce v týmu s omezenými schopnostmi komunikace

7
bodů
5
bodů
3
body

d) částečně uspokojivá spolupráce v týmu, těžko akceptuje jiný názor, individualistické
sklony

1 bod

e)

konfliktní osoba, neuznává jiný názor, neschopnost plnit úkoly v týmu

0
bodů

6.
a)

Hodnocení spolehlivosti při plnění úkolů
vysoká spolehlivost při plnění úkolů

b) poměrně vysoká spolehlivost při plnění úkolů

Počet bodů

12
bodů
9
bodů

Počet bodů

c)

uspokojivá spolehlivost při plnění úkolů

d) nízká spolehlivost při plnění úkolů
e)

nespolehlivost při plnění úkolů

7.
a)

Hodnocení samostatnosti iniciativy při plnění úkolů
mimořádná samostatnost a iniciativa, schopnost řešit i složité úkoly

7
bodů
2
body
0
bodů

12
bodů

b) samostatný a aktivní přístup při plnění složitějších úkolů

9
bodů

c)

snaha o samostatné plnění úkolů, nižší úroveň vlastní iniciativy, potřebná kontrola
nadřízeného
d) nízka úroveň samostatnosti a iniciativy, úkoly plní jen pod přímým vedením
a kontrolou nadřízeného

7
bodů

e)

nesamostatnost a nezájem o plnění úkolů, potřebná soustavná kontrola nadřízeného

0
bodů

8.

Hodnocení analytických schopností a úsudku

a ) schopnost analytického myšlení, tvořivost, předvídatelnost problémových situací
a upozorňování na problémové situace
b) velmi dobrý úsudek, v některých situacích schopnost předvídat problémy
c)

přiměřený úsudek

d) analytické myšlení na nízké úrovni, opožděné odhalování problémových situací,
neupozorňování na problémové situace

2
body

8
bodů
5
bodů
1 bod

9.

Hodnocení schopnosti vyrovnat se při plnění úkolů s neočekávanými okolnostmi a se
zátěžovýmí situacemi
12
zátěžové situace řeší mimořádně dobrým způsobem

c)

při zatížení plní úkoly dobrým způsobem s občasnými nedostatky

bodů
9
bodů
7
bodů

d) výrazné snížení výkonnosti a úrovně plnění úkolů v zátěžových situacích

2
body

e)

0
bodů

neschopnost zvládnout zátěžové situace

10 Hodnocení vlivu hodnoceného na mezilidské vztahy na pracovišti při plnění úkolů
.
a) významně přispívá k pozitivní pracovní atmosféře

10
bodů

b) je schopný navazovat a udržovat kontakty, je vnímavý vůči ostatním

7
bodů

c)

5
bodů

svým jednáním nenarušuje mezilidské vztahy na pracovšti při plnění úkolů, je
nekonfliktní

Počet bodů

0
bodů

neschopnost analytického myšlení, neschopnost rozpoznat problémové situace

b) zátěžové situace řeší bez výrazného snížení výkonnosti

Počet bodů

11
bodů

e)

a)

Počet bodů

Počet bodů

d) neschopností spolupráce a kooperace přispívá ke zhoršování mezilidských vztahů

1 bod

e)

0
bodů

narušuje mezilidské vztahy, jeho jednání je nečestné a neupřímné

Část
4.

1.
a)

Počet bodů

Další skutečnosti významné pro služebního hodnocení

Hodnocení zdravotní způsobilosti
schopen

1

b) schopen s omezením

2.
a)

Hodnocení tělesné přípravy
splnil

3

b) nesplnil
c)

nehodnocen –
důvod

3.
a)

Hodnocení jazykové způsobilosti
splňuje

b)

4.

1

nesplňuje –
důvod

Hodnocení jiných rozhodujících skutečností souvisejících se službou vojáka
(např. další kladné či záporné stránky vojáka, zvláštní dovednosti, schopnosti nebo zkušenosti, vyznamenání, jiná
ocenění nebo potrestání, mimořádně plněné služební úkoly a jejich hodnocení, zapojení vojáka do činností
posilujících dobré jméno ozbrojených sil, další nebo vyšší jazykové znalosti, důvod neprovedení navrhovaných
personálních opatření apod.)
#

Část
5.

Závěr

Součet dosažených bodů v jednotlivých částech služebního hodnocení a tomuto součtu bodů odpovídající slovní
zhodnocení

Bodové rozpětí

Slovní zhodnocení

1.

86 – 100

výtečný

2.

64 – 85

velmi dobrý

3.

46 – 63

dobrý

4.

30 – 45

vyhovující

Celkový výsledek služebního hodnocení
X

X
X

X

Součet dosažených bodů

0
Slovní zhodnocení

5.

0 – 29

nezpůsobilý pro další výkon služby

ne
zp
ůs
ob
ilý
pr
o
da
lší
vý
ko
n
sl
už
by

(

Úkoly a cíle odborného a osobního rozvoje na další hodnocené období
Část
6.

(např. zvýšit úroveň jazykové připravenosti; zlepšit úroveň vojenskoodborné připravenosti;
zlepšit úroveň vojenského vystupování a ustrojovací kázně a pod.)

Část
7.
1.

Datum zpracování služebního hodnocení, údaje o hodnotiteli, seznámení vojáka se služebním
hodnocením, vyznačení data nabytí platnosti služebního hodnocení
Datum zpracování služebního hodnocení a údaje o hodnotiteli

Datum zpracování služebního hodnocení
Vojenská hodnost, titul, jméno, příjmení a služební zařazení hodnotitele

Podpis hodnotitele

2.

Seznámení vojáka se služebním hodnocením

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s celým obsahem služebního hodnocení.
Vyjádření hodnoceného k výsledku hodnocení:

Datum

3.

Podpis

Popis řešení případných námitek ke služebnímu hodnocení.

Vojenská hodnost, titul, jméno, příjmení a služební zařazení nadřízeného rozhodujícího o námitkách nebo přezkoumání
Datum

4.

Podpis nadřízeného hodnotitele

Rozhodnutí o přezkoumání služebního hodnocení.

Vojenská hodnost, titul, jméno, příjmení a služební zařazení nadřízeného rozhodujícího o námitkách nebo přezkoumání

Datum

Podpis velitele

Odůvodnění
I. Obecná část
a) Zhodnocení platného právního stavu a vysvětlení nezbytnosti navrhované
právní úpravy
Návrh vyhlášky o postupu při služebním hodnocení vojáků a jeho hlediscích byl
zpracován na základě zmocňovacího ustanovení uvedeného v § 17 zákona č. 221/1999 Sb.,
o vojácích z povolání.
Navrhovanou vyhláškou je třeba upravit služební hodnocení tak, aby odpovídalo
novému platovému systému vojáků z povolání upravenému zákonem č. ... /2014 Sb., kterým
se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony. V závislosti na závěrech služebního hodnocení vojáka mu bude podle
§ 68a zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. ... /2014 Sb.,
přiznáván výkonnostní příplatek.
Vyšší míry objektivity bude dosaženo posuzováním nových hledisek hodnocení
na základě stanovených kritérií, kterým je přiřazeno určité bodové ohodnocení. Výsledek
služebního hodnocení pak bude mít vliv nejen na úpravu služebního platu, ale např. také
na výběr pro jmenování do vyšší vojenské hodnosti, prodloužení rozhodné doby nebo doby
trvání služebního poměru, vyslání ke studiu apod.
Při zpracování vyhlášky bylo využito zkušeností z aplikace stávající právní úpravy,
kterou je vyhláška č. 414/2009 Sb., o postupu při služebním hodnocení vojáků.
Nabytí účinnosti této nově navrhované vyhlášky se předpokládá ve stejné době jako
nabytí účinnosti novely zákona o vojácích z povolání.
b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem a ústavním
pořádkem, mezinárodními smlouvami a předpisy Evropské unie
Návrh vyhlášky je v souladu se zákonem o vojácích z povolání, k jehož provedení má
být tato vyhláška 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.
Upravovaná oblast není upravena právem Evropské unie, návrh tedy nezapracovává
předpisy EU a není s právem EU v rozporu.
c) Předpokládaný hospodářský a finanční dosah 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 vyhlášky nebudou spojeny žádné další nároky na státní rozpočet,
na ostatní veřejné rozpočty na hospodářské subjekty, ani žádné negativní sociální dopady,
dopady na životní prostředí či dopady na rovnost mužů a žen. Výkonnostní příplatek bude
pokryt z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany.
d) Hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad

Hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace
(RIA) není prováděno, protože návrh vyhlášky je právním předpisem, jehož obsahem jsou
pouze opatření administrativního a legislativně technického charakteru, která se dotýkají
výhradně vojáků z povolání.
II. Zvláštní část
K§1
Uvedený paragraf stanoví, že služební hodnocení vojáka zpracovává vždy hodnotitel,
který zná hodnoceného vojáka nejméně tři měsíce. Rovněž upravuje působnost hodnotitelů
v případech, kdy tato podmínka nemůže být z objektivních důvodů dodržena nebo dodržena
být nemusí, a to s ohledem na služební zařazení hodnotitele.
K§2
V § 2 se stanoví hodnotící období, které je jednou ročně v termínu
od 1. prosince do 28. února. Dále se stanoví, kdy se zpracovává služební hodnocení v době
mimo hodnotící období, a naopak, kdy se služební hodnocení zpracovávat nemusí.
Se služebním hodnocením hodnotitel hodnoceného seznamuje při tzv. hodnotícím pohovoru.
Vojáci přímo podřízení ministrovi obrany, s ohledem na své služební zařazení (např. náčelník
Generálního štábu Armády České republiky), služebnímu hodnocení nepodléhají.
K§3
V § 3 je upraven postup hodnotitele při shromažďování podkladů pro zpracování
služebního hodnocení. Stanoví se, co se považuje za podklady pro služební hodnocení
a jakým způsobem si může hodnotitel tyto podklady opatřovat. Rovněž se stanoví povinnost
hodnotitele hodnoceného průběžně s podklady pro služební hodnocení ústně seznamovat,
a pokud jsou negativního charakteru, má hodnotitel povinnost z důvodu zvýšení právní jistoty
při případném řešení námitek vojáka či přezkoumání hodnocení s nimi hodnoceného
seznamovat písemně.
K§4
V § 4 se stanoví rozpětí bodového ohodnocení vojáka. Pokud bude voják hodnocen
jako nezpůsobilý pro další výkon služby ve dvou po sobě následujících služebních
hodnoceních, bude naplněn důvod propuštění ze služebního poměru podle § 19 odst. 1 písm.
h) zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. …/2013 Sb.
K§5
Z důvodu zajištění maximální objektivity při hodnotícím procesu, resp. aby
při bodovém ohodnocení nedocházelo oproti předchozímu služebnímu hodnocení
k neopodstatněným rozdílům, a to jak směrem nahoru nebo naopak směrem dolů, může být
s takovým služebním hodnocením hodnocený seznámen pouze po předchozím souhlasu
nadřízeného hodnotitele. V § 5 se rovněž stanoví postup v případě, že nadřízený hodnotitele
s takovým hodnocením nesouhlasí.
K§6
V zájmu zajištění objektivity je součástí právní úpravy postupu při služebním
hodnocení také úprava opravného prostředku podaného vojákem. Voják má právo proti
služebnímu hodnocení nebo jeho části podat námitky. Pro urychlení vyřizování námitek se
po hodnoceném požaduje jejich odůvodnění a navržení způsobu úpravy služebního

hodnocení. Námitky musejí být podány písemně, a to do 3 pracovních dnů od seznámení se
služebním hodnocením. O námitkách rozhoduje nadřízený hodnotitele na základě jeho
vyjádření a přiložených písemných podkladů podle § 3 návrhu vyhlášky. Proti upravenému
služebnímu hodnocení již nelze znovu podat námitky.
K§7
Toto ustanovení dává možnost služebnímu orgánu příslušnému ke stanovení
služebního platu, aby v případě, že služební hodnocení vojáka neodpovídá skutečnému plnění
úkolů, nařídil přezkoumání služebního hodnocení a zpracování nového služebního hodnocení.
Dále se stanoví lhůta, ve které musí být nové služební hodnocení zpracováno. Vůči novému
služebnímu hodnocení může podat voják námitky.
K§8
Stanoví se okamžik ukončení hodnotícího procesu, tj. okamžik, kdy lze služební
hodnocení považovat za uzavřené a činit na jeho základě personální, resp. další opatření.
Hodnotící proces končí marným uplynutím lhůty pro podání námitek proti služebnímu
hodnocení, anebo v případě podání námitek seznámením vojáka s výsledkem jejich
posouzení.
K§9
Nová vyhláška by měla zcela nahradit stávající vyhlášku, a proto se navrhuje její
zrušení.
K § 10
Účinnost vyhlášky je odvislá od schválení novely zákona o vojácích z povolání a musí
nastat nejpozději v den nabytí účinnosti této novely.

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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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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Rozdílová tabulka

Ustanovení
(část, §,
odst., písm.,
apod.)
§ 10 odst. 2
písm. f)

§ 10 odst. 6

návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,
s předpisy EU
Navrhovaný právní předpis
Odpovídající předpis EU
Obsah
Celex č.
Ustanovení
Obsah
(čl., odst.,
písm., bod,
apod.)
(2) Do dispozice se určí voják na dobu 32010L0018
Ustanovení 2 2. Právo na dovolenou bude přiznáno na dobu
bod 2
nejméně čtyř měsíců a v zájmu podpory rovných
f) dovolené bez nároku na peněžní
příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy by
náležitosti rodičovské dovolené po dobu,
mělo být v zásadě udělováno jako právo
po kterou se mu poskytuje peněžitá pomoc
nepřenosné. Pro podporu rovnoměrnějšího čerpání
dovolené oběma rodiči bude nepřenosný alespoň
podle zvláštních předpisů,4)
jeden z těchto čtyř měsíců. Prováděcí pravidla
ohledně tohoto nepřenosného období budou
stanovena na vnitrostátní úrovni právními předpisy
nebo kolektivními smlouvami s přihlédnutím ke
stávajícím ustanovením v členských státech
týkajícím se dovolené.
Ustanovení 5 4. K zajištění toho, aby pracovníci mohli uplatňovat
bod 4
své právo na rodičovskou dovolenou, přijmou
členské státy nebo sociální partneři nezbytná
opatření na ochranu pracovníků před méně
příznivým zacházením nebo propuštěním z důvodů
žádosti o rodičovskou dovolenou nebo čerpání
rodičovské dovolené v souladu s vnitrostátními
právními předpisy, kolektivními smlouvami nebo
zvyklostmi.
(6) Voják, který byl určen do dispozice na 32010L0018
Ustanovení 2 2. Právo na dovolenou bude přiznáno na dobu

dobu delší než 1 rok 6 měsíců z důvodů
uvedených v odstavci 2 písm. e) až i), je po
ukončení dispozice služebně zařazen podle
§ 6; v ostatních případech se vrací voják
zpět do svého původního služebního
zařazení.

§ 20 odst. 1

§ 20
Zákaz propuštění ze služebního poměru

bod 2

32010L0018

(1) O propuštění vojáka ze
služebního poměru nesmí být rozhodnuto
Rozhodnutí o propuštění vojáka ze
služebního poměru nesmí být vydáno
a) při dočasné neschopnosti ke službě
pro nemoc nebo úraz, s výjimkou případů,
které jsou podle zvláštního právního
předpisu10) důvodem zániku nároku na
nemocenské,
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nejméně čtyř měsíců a v zájmu podpory rovných
příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy by
mělo být v zásadě udělováno jako právo
nepřenosné. Pro podporu rovnoměrnějšího čerpání
dovolené oběma rodiči bude nepřenosný alespoň
jeden z těchto čtyř měsíců. Prováděcí pravidla
ohledně tohoto nepřenosného období budou
stanovena na vnitrostátní úrovni právními předpisy
nebo kolektivními smlouvami s přihlédnutím ke
stávajícím ustanovením v členských státech
týkajícím se dovolené.
Ustanovení 5 4. K zajištění toho, aby pracovníci mohli uplatňovat
bod 4
své právo na rodičovskou dovolenou, přijmou
členské státy nebo sociální partneři nezbytná
opatření na ochranu pracovníků před méně
příznivým zacházením nebo propuštěním z důvodů
žádosti o rodičovskou dovolenou nebo čerpání
rodičovské dovolené v souladu s vnitrostátními
právními předpisy, kolektivními smlouvami nebo
zvyklostmi.
Ustanovení 2 2. Právo na dovolenou bude přiznáno na dobu
bod 2
nejméně čtyř měsíců a v zájmu podpory rovných
příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy by
mělo být v zásadě udělováno jako právo
nepřenosné. Pro podporu rovnoměrnějšího čerpání
dovolené oběma rodiči bude nepřenosný alespoň
jeden z těchto čtyř měsíců. Prováděcí pravidla
ohledně tohoto nepřenosného období budou
stanovena na vnitrostátní úrovni právními předpisy
nebo kolektivními smlouvami s přihlédnutím ke
stávajícím ustanovením v členských státech
týkajícím se dovolené.

Ustanovení 5 4. K zajištění toho, aby pracovníci mohli uplatňovat
bod 4
své právo na rodičovskou dovolenou, přijmou
členské státy nebo sociální partneři nezbytná
opatření na ochranu pracovníků před méně
příznivým zacházením nebo propuštěním z důvodů
žádosti o rodičovskou dovolenou nebo čerpání
rodičovské dovolené v souladu s vnitrostátními
právními předpisy, kolektivními smlouvami nebo
zvyklostmi.

b) v době těhotenství vojákyně, do
devátého měsíce po porodu, a v době, kdy
vojákyně kojí,
c) pečuje-li o dítě mladší 3 let, v době,
kdy voják čerpá rodičovskou dovolenou,
d) od podání návrhu na ústavní
ošetřování nebo od povolení lázeňského
léčení poskytovaného v době neschopnosti
ke službě až do jejího skončení; při
onemocnění tuberkulózou nebo nemocí z
povolání se tato doba prodlužuje o 6
měsíců po propuštění z ústavního
ošetřování.
§ 25 odst. 1

§ 25
Základní týdenní doba služby a kratší
týdenní doba služby

32003L0088

Čl. 6 písm.
a)

(2) Základní týdenní doba služby se 32003L0088
rozvrhuje zpravidla rovnoměrně na 5 dnů
služby tak, aby dny nepřetržitého
odpočinku v týdnu připadaly pokud možno
na sobotu a neděli. Vyžaduje-li to povaha
služby, může se služba rozvrhnout
nerovnoměrně; průměrná týdenní doba
služby nesmí přitom v určitém období,
zpravidla čtyřtýdenním, nejvýše však v
období 26 týdnů po sobě jdoucích,
přesahovat hranici stanovenou pro délku

Čl. 16 a 19

(1) Základní týdenní doba služby
činí 42,5 40 hodiny.
§ 26 odst. 2
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Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby
v souladu s potřebou chránit bezpečnost a zdraví
pracovníků
a) byla délka týdenní pracovní doby omezena
právními a správními předpisy nebo kolektivními
smlouvami nebo dohodami mezi sociálními
partnery;
Členské státy mohou stanovit
a) pro použití článku 5 (doba odpočinku v týdnu)
referenční období nepřesahující 14 dnů;
b) pro použití článku 6 (maximální týdenní
pracovní doba) referenční období nepřesahující
čtyři měsíce.
Doby placené dovolené za kalendářní rok přiznané
podle článku 7 a doby volna z důvodů nemoci se
nezahrnují nebo jsou při výpočtu průměru
neutrální;
c) pro použití článku 8 (délka noční práce)

základní týdenní doby dobu služby.

referenční období vymezené po konzultaci se
sociálními partnery nebo kolektivními smlouvami
nebo dohodami uzavřenými sociálními partnery
členského státu nebo regionu.
Jestliže do tohoto referenčního období spadá
minimální 24hodinová doba odpočinku v týdnu
vyžadovaná podle článku 5, nezahrnuje se do
výpočtu průměru.

§ 27 odst. 2

(2) Přestávky na jídlo a oddech se 32003L0088
neposkytují na začátku a na konci denního
výkonu služby. Do základní týdenní doby
služby se započítává přiměřená doba na
jídlo a odpočinek, která byla poskytnuta
místo přestávky ve službě.

Čl. 4

§ 27 odst. 3

(3) Poskytnuté přestávky na jídlo a oddech 32003L0088
se nezapočítávají do základní týdenní doby

Čl. 4
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Možnost odchýlit se od čl. 16 písm. b),
stanovená v čl. 17 odst. 3 a v článku 18, nesmí mít
za následek stanovení referenčního období delšího
šesti měsíců.
Členské státy mají však možnost za
předpokladu, že dodržují obecné zásady
bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, dovolit z
objektivních nebo technických důvodů nebo z
důvodů týkajících se organizace práce, aby byla
kolektivními
smlouvami
nebo
dohodami
uzavřenými mezi sociálními partnery stanovena
referenční období, která v žádném případě
nepřesahují 12 měsíců.
Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby měl
při pracovní době delší než šest hodin každý
pracovník nárok na přestávku na odpočinek, jejíž
podrobnosti, včetně délky a podmínek pro její
přiznání, stanoví kolektivní smlouvy nebo dohody
uzavřené mezi sociálními partnery, nebo nejsou-li
takové dohody uzavřeny, vnitrostátní právní
předpisy.
Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby měl
při pracovní době delší než šest hodin každý

služby.

§ 28

§ 28
Nepřetržitý odpočinek mezi službami a
nepřetržitý odpočinek v týdnu

32003L0088

(1) Základní týdenní doba služby se
rozvrhuje tak, aby voják měl mezi koncem
jedné služby a počátkem následující služby
nepřetržitý odpočinek v trvání nejméně 11
hodin. V důležitém služby lze nepřetržitý
odpočinek výjimečně zkrátit až na 6 hodin.
(2) Jednou v týdnu musí nepřetržitý
odpočinek činit nejméně 36 hodin.
Vyžaduje-li to důležitý zájem služby, lze
nepřetržitý odpočinek v týdnu zkrátit až na
12 hodin.
(3) V případě zkrácení doby
nepřetržitého odpočinku mezi službami
nebo
v týdnu,
nebo
neposkytnutí
odpočinku ve 24 hodinách po sobě
jdoucích, protože nepřetržitá služba trvala
více jak 24 hodin, se následující nepřetržitý
odpočinek o zkrácenou dobu prodlužuje.
(4) Nelze-li pro důležitý zájem
služby následující nepřetržitou dobu
odpočinku mezi službami nebo v týdnu
prodloužit, musí být vojákovi zkrácená část

Čl. 3, 5, 16 a
17
odst. 2

pracovník nárok na přestávku na odpočinek, jejíž
podrobnosti, včetně délky a podmínek pro její
přiznání, stanoví kolektivní smlouvy nebo dohody
uzavřené mezi sociálními partnery, nebo nejsou-li
takové dohody uzavřeny, vnitrostátní právní
předpisy.
Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby
každý pracovník měl nárok na minimální denní
odpočinek po dobu 11 po sobě jdoucích hodin
během 24 hodin.
Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby za
každé období sedmi dnů měl každý pracovník
nárok na minimální nepřetržitý odpočinek v délce
24 hodin a navíc jedenáctihodinový denní
odpočinek stanovený v článku 3.
Je-li to zdůvodněno objektivními, technickými
nebo organizačními podmínkami, může být
uplatňována minimální doba odpočinku v délce 24
hodin.
Členské státy mohou stanovit
a) pro použití článku 5 (doba odpočinku v týdnu)
referenční období nepřesahující 14 dnů;
b) pro použití článku 6 (maximální týdenní
pracovní doba) referenční období nepřesahující
čtyři měsíce.
Doby placené dovolené za kalendářní rok přiznané
podle článku 7 a doby volna z důvodů nemoci se
nezahrnují nebo jsou při výpočtu průměru
neutrální;
c) pro použití článku 8 (délka noční práce)
referenční období vymezené po konzultaci se
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doby odpočinku poskytnuta nejpozději do
6 týdnů po jejím zkrácení.

§ 29 odst. 3

sociálními partnery nebo kolektivními smlouvami
nebo dohodami uzavřenými sociálními partnery
členského státu nebo regionu.
Jestliže do tohoto referenčního období spadá
minimální 24hodinová doba odpočinku v týdnu
vyžadovaná podle článku 5, nezahrnuje se do
výpočtu průměru.

(3) Služba konaná nad základní 32003L0088
týdenní dobu služby nesmí po dobu nejvíce
26 po sobě jdoucích týdnů v průměru činit
více než 8 hodin týdně.
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Čl. 16 a 19

2. Odchylky stanovené v odstavcích 3, 4 a 5
mohou být přijaty prostřednictvím právních a
správních
předpisů
nebo
prostřednictvím
kolektivních smluv či dohod uzavřených mezi
sociálními partnery za předpokladu, že jsou
dotyčným pracovníkům poskytnuty rovnocenné
náhradní doby odpočinku nebo že ve výjimečných
případech, kdy není z objektivních důvodů možné
poskytnout tyto náhradní doby odpočinku, je
dotyčným pracovníkům poskytnuta náležitá
ochrana.
Členské státy mohou stanovit
a) pro použití článku 5 (doba odpočinku v týdnu)
referenční období nepřesahující 14 dnů;
b) pro použití článku 6 (maximální týdenní
pracovní doba) referenční období nepřesahující
čtyři měsíce.
Doby placené dovolené za kalendářní rok přiznané
podle článku 7 a doby volna z důvodů nemoci se
nezahrnují nebo jsou při výpočtu průměru
neutrální;
c) pro použití článku 8 (délka noční práce)
referenční období vymezené po konzultaci se
sociálními partnery nebo kolektivními smlouvami

nebo dohodami uzavřenými sociálními partnery
členského státu nebo regionu.
Jestliže do tohoto referenčního období spadá
minimální 24hodinová doba odpočinku v týdnu
vyžadovaná podle článku 5, nezahrnuje se do
výpočtu průměru.

§ 29 odst. 4

(4) Náhradní volno je služební orgán 32003L0088
povinen poskytnout neprodleně, nejpozději
do 6 měsíců po vykonání služby konané
nad základní týdenní dobu služby, nebráníli tomu důležitý zájem služby. Pokud
nebylo náhradní volno ve stanovené době
poskytnuto, má voják v následujících 3
měsících nárok čerpat náhradní volno
podle svého uvážení. Oznámení s určeným
dnem nástupu náhradního volna je voják
povinen podat minimálně 7 dní předem,
nedohodne-li se se služebním orgánem na
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Čl. 16, 17
a 19

Možnost odchýlit se od čl. 16 písm. b),
stanovená v čl. 17 odst. 3 a v článku 18, nesmí mít
za následek stanovení referenčního období delšího
šesti měsíců.
Členské státy mají však možnost za
předpokladu, že dodržují obecné zásady
bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, dovolit z
objektivních nebo technických důvodů nebo z
důvodů týkajících se organizace práce, aby byla
kolektivními
smlouvami
nebo
dohodami
uzavřenými mezi sociálními partnery stanovena
referenční období, která v žádném případě
nepřesahují 12 měsíců.
Členské státy mohou stanovit
a) pro použití článku 5 (doba odpočinku v týdnu)
referenční období nepřesahující 14 dnů;
b) pro použití článku 6 (maximální týdenní
pracovní doba) referenční období nepřesahující
čtyři měsíce.
Doby placené dovolené za kalendářní rok přiznané
podle článku 7 a doby volna z důvodů nemoci se
nezahrnují nebo jsou při výpočtu průměru
neutrální;
c) pro použití článku 8 (délka noční práce)
referenční období vymezené po konzultaci se

jiném dnu určení dne nástupu.

sociálními partnery nebo kolektivními smlouvami
nebo dohodami uzavřenými sociálními partnery
členského státu nebo regionu.
Jestliže do tohoto referenčního období spadá
minimální 24hodinová doba odpočinku v týdnu
vyžadovaná podle článku 5, nezahrnuje se do
výpočtu průměru.
1. Při dodržování obecných zásad ochrany
bezpečnosti a zdraví pracovníků se členské státy
mohou odchýlit od článků 3 až 6, 8 a 16, pokud se
vzhledem ke zvláštní povaze dotyčných činností
délka pracovní doby neměří nebo není předem
určena nebo si ji mohou určit sami pracovníci,
zejména v případě
a) vrcholových řídících pracovníků nebo jiných
osob majících pravomoc nezávisle rozhodovat;
b) pracovníků, kteří jsou rodinnými příslušníky,
nebo
c) pracovníků vykonávajících náboženské
obřady v kostelech a náboženských společenstvích.
2. Odchylky stanovené v odstavcích 3, 4 a 5
mohou být přijaty prostřednictvím právních
a správních
předpisů
nebo
prostřednictvím
kolektivních smluv či dohod uzavřených mezi
sociálními partnery za předpokladu, že jsou
dotyčným pracovníkům poskytnuty rovnocenné
náhradní doby odpočinku nebo že ve výjimečných
případech, kdy není z objektivních důvodů možné
poskytnout tyto náhradní doby odpočinku, je
dotyčným pracovníkům poskytnuta náležitá
ochrana.
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§ 30 odst. 3

§ 31a odst. 2

(3) Služební pohotovost v jiném místě 32003L0088
než ve vojenských objektech se do základní
týdenní doby služby nezapočítává.
Služební pohotovost ve vojenských
objektech se do základní týdenní doby
služby nezapočítává pouze po dobu
ústřední koordinace záchranných a
likvidačních prací, po dobu trvání
krizového stavu nebo lze-li důvodně 31989L0391
očekávat, že v nejbližší době bude použita
Armáda České republiky k plnění úkolů
Policie České republiky anebo, že bude
vyhlášen stav ohrožení státu.

Čl. 2 odst. 1
a2

(2) Po dobu nepřetržitého vojenského 32003L0088
výcviku se ustanovení o základní týdenní
době služby, o službě konané nad základní

Čl. 2 odst. 1
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Čl. 2 odst. 2

Možnost odchýlit se od čl. 16 písm. b),
stanovená v čl. 17 odst. 3 a v článku 18, nesmí mít
za následek stanovení referenčního období delšího
šesti měsíců.
Členské státy mají však možnost za
předpokladu, že dodržují obecné zásady
bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, dovolit z
objektivních nebo technických důvodů nebo z
důvodů týkajících se organizace práce, aby byla
kolektivními
smlouvami
nebo
dohodami
uzavřenými mezi sociálními partnery stanovena
referenční období, která v žádném případě
nepřesahují 12 měsíců.
1. „pracovní dobou“ se rozumí jakákoli doba,
během níž pracovník pracuje, je k dispozici
zaměstnavateli a vykonává svou činnost nebo
povinnosti v souladu s vnitrostátními právními
předpisy nebo zvyklostmi;
2. „dobou odpočinku“ je každá doba, která není
pracovní dobou;
2. Tato směrnice se nevztahuje na činnost určitých
veřejných služeb, například ozbrojených sil nebo
policie, nebo na určité činnosti civilní ochrany,
jejichž zvláštní povaha odporuje této směrnici.
V těchto případech musí být s ohledem na cíle této
směrnice zajištěna v co největší míře bezpečnost a
ochrana zdraví zaměstnanců.
1. „pracovní dobou“ se rozumí jakákoli doba,
během níž pracovník pracuje, je k dispozici
zaměstnavateli a vykonává svou činnost nebo

týdenní dobu služby, o nepřetržitém
odpočinku mezi službami a nepřetržitém
odpočinku v týdnu a o přestávkách ve
službě nepoužijí. Do základní týdenní 31989L0391
doby služby se započítává pouze doba,
po kterou nepřetržitý vojenský výcvik
zasahuje do jinak obvyklé doby služby
vojáka.

§ 31b odst. 2

§ 31c odst. 3

(2) Do základní týdenní doby služby 31989L0391
se započítává pouze doba 8 hodin za každý
obvyklý den výkonu služby, ve kterém
nepřetržité vojenské nasazení na území
České republiky trvalo alespoň 8 hodin.
Ustanovení o základní týdenní době služby,
o službě konané nad základní týdenní dobu
služby, o nepřetržitém odpočinku mezi
službami a nepřetržitém odpočinku v týdnu 32003L0088
a o přestávkách ve službě se nepoužijí.

(3) Pokud nepřetržité vojenské 31989L0391
nasazení na území České republiky trvá
méně než 48 hodin, má voják nárok na
volno v době, ve které by měl jinak konat
službu, v délce odpovídající době výkonu
služby, která nebyla započítána do základní
týdenní
doby
služby.
Přesáhne-li
nepřetržité vojenské nasazení na území
České republiky 48 hodin má voják nárok 32003L0088
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povinnosti v souladu s vnitrostátními právními
předpisy nebo zvyklostmi;
Čl. 2 odst. 2

Čl. 2 odst. 2

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 2

Čl. 2 odst. 1

2. Tato směrnice se nevztahuje na činnost určitých
veřejných služeb, například ozbrojených sil nebo
policie, nebo na určité činnosti civilní ochrany,
jejichž zvláštní povaha odporuje této směrnici.
V těchto případech musí být s ohledem na cíle této
směrnice zajištěna v co největší míře bezpečnost
a ochrana zdraví zaměstnanců.
2. Tato směrnice se nevztahuje na činnost určitých
veřejných služeb, například ozbrojených sil nebo
policie, nebo na určité činnosti civilní ochrany,
jejichž zvláštní povaha odporuje této směrnici.
V těchto případech musí být s ohledem na cíle této
směrnice zajištěna v co největší míře bezpečnost
a ochrana zdraví zaměstnanců.
1. „pracovní dobou“ se rozumí jakákoli doba,
během níž pracovník pracuje, je k dispozici
zaměstnavateli a vykonává svou činnost nebo
povinnosti v souladu s vnitrostátními právními
předpisy nebo zvyklostmi;
2. Tato směrnice se nevztahuje na činnost určitých
veřejných služeb, například ozbrojených sil nebo
policie, nebo na určité činnosti civilní ochrany,
jejichž zvláštní povaha odporuje této směrnici.
V těchto případech musí být s ohledem na cíle této
směrnice zajištěna v co největší míře bezpečnost
a ochrana zdraví zaměstnanců.
1. „pracovní dobou“ se rozumí jakákoli doba,

§ 31c odst. 9

§ 33 odst. 2

za každých ukončených 48 hodin výkonu
služby na 8 hodin volna v době, ve které by
měl jinak konat službu. Za stejných
podmínek má voják nárok na volno i za
nepřetržitý vojenský výcvik, s výjimkou
případu, kdy navazuje na nepřetržitý
vojenský výcvik výkon služby vojáka
v zahraniční operaci podle § 40a.
(9) Pokud nebyl podle odstavce 2 v 31989L0391
průběhu
168
hodin
nepřetržitého
vojenského výcviku nebo nepřetržitého
vojenského nasazení na území České
republiky poskytnut nepřetržitý odpočinek
alespoň 12 hodin, poskytne se za každých
168 hodin trvání nepřetržitého vojenského
výcviku nebo nepřetržitého vojenského
nasazení na území České republiky, 32003L0088
společně
s
některým
následujícím
nepřetržitým odpočinkem v týdnu, a to
nejpozději v období 6 týdnů od ukončení
nepřetržitého vojenského výcviku nebo
nepřetržitého vojenského nasazení na
území České republiky.
(2) Nástup řádné dovolené určí 32003L0088
nadřízený tak, aby ji voják mohl vyčerpat
do konce kalendářního roku. Jestliže voják
ze služebních důvodů nebo pro důležité
osobní překážky ve službě nemohl řádnou
dovolenou v kalendářním roce vyčerpat, je
nadřízený povinen poskytnout ji tak, aby ji
vyčerpal nejpozději do konce následujícího
kalendářního roku. Nadřízený je však
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a2

během níž pracovník pracuje, je k dispozici
zaměstnavateli a vykonává svou činnost nebo
povinnosti v souladu s vnitrostátními právními
předpisy nebo zvyklostmi;
2. „dobou odpočinku“ je každá doba, která není
pracovní dobou;

Čl. 2 odst. 2

2. Tato směrnice se nevztahuje na činnost určitých
veřejných služeb, například ozbrojených sil nebo
policie, nebo na určité činnosti civilní ochrany,
jejichž zvláštní povaha odporuje této směrnici.
V těchto případech musí být s ohledem na cíle této
směrnice zajištěna v co největší míře bezpečnost
a ochrana zdraví zaměstnanců.

Čl. 2 odst. 1
a2

1. „pracovní dobou“ se rozumí jakákoli doba,
během níž pracovník pracuje, je k dispozici
zaměstnavateli a vykonává svou činnost nebo
povinnosti v souladu s vnitrostátními právními
předpisy nebo zvyklostmi;
2. „dobou odpočinku“ je každá doba, která není
pracovní dobou;
2. Minimální dobu placené dovolené za kalendářní
rok nelze nahradit finanční náhradou, s výjimkou
případů ukončení pracovního poměru.

Čl. 7 odst. 2

§ 42 odst. 3

povinen určit vojákovi čerpání řádné
dovolené alespoň 14 dnů v kalendářním
roce vcelku. Nebyla-li řádná dovolená
nebo její poměrná část vyčerpána do
zániku služebního poměru, náleží
vojákovi za tuto dobu služební plat.
(3) Na vojáky, kteří jsou zařazeni 32003L0088
v hodnostním sboru čekatelů, se ustanovení
§ 25 až 30 použijí přiměřeně s ohledem na
charakter přípravy tak, že dobu služby
v jednotlivých dnech je možné dělit i na
více než dvě části, nebo je sdružovat.
Přitom průměrná týdenní doba služby
nesmí v období nejvýše 13 týdnů po sobě
jdoucích přesahovat základní týdenní
dobu služby a poskytnutý odpočinek
mezi službami a nepřetržitý odpočinek v
týdnu ve stejném období nebude nižší,
než činí zákonný nárok.

Číslo předpisu EU (kód celex)
2010/18/EU (32010L0018)

2003/88/ES (32003L0088)
89/391/EHS (31989L0391)

Čl. 3 a 5

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby
každý pracovník měl nárok na minimální denní
odpočinek po dobu 11 po sobě jdoucích hodin
během 24 hodin.
Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby za
každé období sedmi dnů měl každý pracovník
nárok na minimální nepřetržitý odpočinek v délce
24 hodin a navíc jedenáctihodinový denní
odpočinek stanovený v článku 3.

Název předpisu EU
Směrnice Rady, kterou se provádí revidovaná rámcová dohoda o rodičovské
dovolené uzavřená mezi organizacemi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP
a EKOS a zrušuje se směrnice 96/34/ES
Směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech úpravy
pracovní doby
Směrnice Rady o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví
zaměstnanců při práci
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