
 

Příloha 

 

V Praze dne 10. května 2013 
Č.j.: 348/13 a 350/13/REV1 

       

    
Stanovisko 

komise pro hodnocení dopadů regulace 
k návrhům 

- zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském 

pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
- zákona o služebním platu vojáků z povolání a o změně zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
 

 

I. Úvod 
 
Oba zákony jsou vzájemně provázány, proto i RIA k nim je posuzována jako celek. 
První novela upravuje mj. služební postupy vojáků a služební a jiné příspěvky. Druhý 
zákon zavádí samostatný zákon upravující platový systém vojáků. Ten se nyní řídí 
jinými (obecnějšími) předpisy a dle důvodové zprávy nevyhovuje specifikám armády.  
 
Původní verze Závěrečných zpráv RIA byly na zasedání pracovní komise 12. dubna 
2013 doporučeny předkladateli k přepracování. Toto stanovisko se vztahuje způsobu 
přepracování dle připomínek v bodě II. uvedených v 1. verzi stanoviska Komise RIA.  
 
II. Připomínky a návrhy změn 
 
Přepracované RIA nyní vhodně popisuje současný stav.  
 
U zákona o služebním platu uvádí RIA poměrně detailní příklady ilustrující 
nevhodnou strukturu platů v Armádě ČR (zejména vysoké rozpětí platů uvnitř 
hodnosti, demotivace od kariérního růstu). Dále uvádí několik variant a argumentaci 
pro zvolenou variantu.  
 
U obou zákonů jsou vyčísleny dopady na státní rozpočet.  
 
Zbývající dílčí výhrada k RIA se týká zdůvodnění problému. Cílem obou zákonů je 
vytvořit kariérní a platové podmínky, aby armáda dokázala získat a udržet kvalitní 
vojáky. Jsou ukázány (na příkladech) dílčí neefektivnosti či nelogičnosti 
v odměňování, je poukázáno na pokles reálných platů v důsledku daňových změn 
atd. Ale není zdokumentováno, zda se toto skutečně projevuje v problému, který 
zákony chtějí řešit, tj. zda dochází ke zvýšeným dobrovolným odchodům z armády 
nebo k poklesu počtu hlásících se rekrutů.  
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Je nutné ocenit, že spolu se zákonem jsou předkládána i očekávaná znění vyhlášek.  
 
III. Závěr  
 
Na základě předloženého přepracování doporučuje Komise RIA Závěrečné 
zprávy RIA k oběma výše uvedeným zákonům schválit.  
 
 
 

Vypracoval: Libor Dušek, Ph.D.    
 
       Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., v.r. 
           předseda komise 

 

 

 

 


