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Cena Kč 43,–

O B S A H:
57. N a ř í z e n í v l á d y o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich
zapisování
58. N a ř í z e n í v l á d y o stanovení kategorií obcí výkonu služby a koeficientů pro výpočet služebního příspěvku
59. N a ř í z e n í v l á d y o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání
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57
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. února 2015
o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu
a způsobu jejich zapisování

Vláda nařizuje podle § 68q odst. 3 zákona
č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:

§1
Rozsah zapisovaných údajů
Ministerstvo obrany (dále jen „ministerstvo“) je
pro informační systém o služebním platu editorem
zapisovaných údajů o
a) vojákovi nezařazeném ve Vojenském zpravodajství1), a to v rozsahu stanoveném v příloze
č. 1 k tomuto nařízení,
b) vojákovi zařazeném ve Vojenském zpravodajství1), a to v rozsahu stanoveném v příloze č. 2
k tomuto nařízení,
c) ministerstvu, příspěvkových organizacích a státních podnicích zřízených ministerstvem, a to
v rozsahu stanoveném v příloze č. 3 k tomuto
nařízení.

kalendářního měsíce následujícího po skončení sledovaného období.
(3) Pokud poslední den lhůty stanovené v odstavci 2 připadne na sobotu, neděli nebo svátek2), je
posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.
(4) Ministerstvo zapisuje do informačního systému o služebním platu utajované informace o subjektu údajů podle § 1 písm. b) způsobem odpovídajícím stupni utajení, kterým byla podle zákona upravujícího ochranu utajovaných skutečností3) zapisovaná utajovaná informace klasifikována.
(5) Zapíše-li ministerstvo do informačního systému o služebním platu chybné údaje, provede jejich opravu bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do 2 pracovních dnů ode dne, kdy provedení chybného zápisu zjistilo.

§3
Přechodná ustanovení

§2
Způsob zapisování údajů do informačního
systému o služebním platu
(1) Ministerstvo zapisuje do informačního systému o služebním platu údaje v elektronické podobě zabezpečeným způsobem.
(2) Ministerstvo zapisuje do informačního systému o služebním platu údaje zpracované za první
kalendářní pololetí a za celý kalendářní rok (dále jen
„sledované období“), a to do pátého dne druhého

(1) Údaje zapisované do informačního systému
o služebním platu za sledované období podle § 2
zapíše ministerstvo poprvé za kalendářní rok 2016.
(2) Údaje zapisované do informačního systému
o služebním platu za sledované období kalendářního
roku 2015 zapíše ministerstvo v rozsahu a termínech
podle nařízení vlády č. 289/2002 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech, ve znění nařízení vlády
č. 514/2004 Sb.

1

) Zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů.

2

) § 1 a 2 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a dnech pracovního
klidu, ve znění pozdějších předpisů.

3

) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
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§4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr obrany:
MgA. Stropnický v. r.
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 57/2015 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 57/2015 Sb.
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Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 57/2015 Sb.
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58
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. února 2015
o stanovení kategorií obcí výkonu služby 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. 332/2014 Sb.:

a) 1,03 pro obec I. kategorie a
b) 1,00 pro obec II. kategorie.

§1

§3

Kategorie obcí výkonu služby

Zrušovací ustanovení

Pro výpočet služebního příspěvku se stanovují
tyto kategorie obcí výkonu služby:
a) I. kategorie – hlavní město Praha a

Nařízení vlády č. 292/2014 Sb., o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení, se zrušuje.

b) II. kategorie – ostatní obce.
§4

§2
Koeficienty pro výpočet služebního příspěvku

Účinnost

Pro výpočet služebního příspěvku se stanovují
tyto koeficienty:

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr obrany:
MgA. Stropnický v. r.
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59
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. března 2015
o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání

Vláda nařizuje podle § 68 odst. 2 a 4 a § 68c
odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání,
ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:
§1

Brigádní generál
Generálmajor
Generálporučík
Armádní generál

69
79
89
99

360
560
760
960

(2) Výše služebních tarifů pro vojenské hodnosti v hodnostním sboru čekatelů uvedené v § 68
odst. 4 zákona o vojácích z povolání činí

Předmět úpravy
Toto nařízení stanoví
a) výši služebních tarifů pro vojenské hodnosti
a vojenské hodnosti v hodnostním sboru čekatelů,
b) druhy služebních činností v závislosti na míře
neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života nebo zdraví,
c) výši zvláštního příplatku podle jednotlivých
druhů služebních činností.
§2

Vojenská hodnost

Služební tarif v Kč měsíčně

Vojín
Svobodník
Desátník
Četař
Rotný
Rotmistr
Nadrotmistr

9
9
10
10
10
11
11

200
600
000
400
800
200
600

Služební tarif
(1) Výše služebních tarifů pro vojenské hodnosti uvedené v § 68 odst. 2 zákona o vojácích z povolání činí
Vojenská hodnost
Vojín
Svobodník
Desátník
Četař
Rotný
Rotmistr
Nadrotmistr
Praporčík
Nadpraporčík
Štábní praporčík
Poručík
Nadporučík
Kapitán
Major
Podplukovník
Plukovník

Služební tarif v Kč měsíčně
9
19
20
22
25
27
29
31
33
43
29
33
38
43
48
59

200
690
810
040
710
540
380
420
660
860
580
660
760
860
960
160

§3
Zvláštní příplatek
(1) Zvláštní příplatek za službu v podmínkách
spojených s mimořádnou neuropsychickou zátěží
nebo rizikem ohrožení života nebo zdraví se stanovuje ve výši
a) 2 000 Kč až 8 000 Kč měsíčně v I. rizikové skupině,
b) 2 000 Kč až 6 000 Kč měsíčně ve II. rizikové
skupině,
c) 1 000 Kč až 4 000 Kč měsíčně ve III. rizikové
skupině a
d) 600 Kč až 2 000 Kč měsíčně ve IV. rizikové
skupině.
(2) Druhy služebních činností rozdělené do
jednotlivých rizikových skupin v závislosti na míře
neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika
ohrožení života nebo zdraví stanoví příloha k tomuto
nařízení.
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§4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr obrany:
MgA. Stropnický v. r.
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 59/2015 Sb.
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objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
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Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165;
Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4;
Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382,
e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190,
MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS
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e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904.
Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou
vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé
v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do
15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba).
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

