
III. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 217/2010 Sb. o stanovení kvalifikačních 

předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání, ve znění vyhlášky č. 131/2012 Sb. 
 

Obecná část 
 
I. Vysvětlení navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů  
 
          I. 1  Hodnocení dopadů regulace     

Hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) 
nebylo zpracováno, jelikož podle Plánu vyhlášek na rok 2016 s vyznačením povinnosti 
zpracovat RIA nebyla k návrhu této vyhlášky tato povinnost stanovena.  

 
 
 I. 2 Vysvětlení navrhované právní úpravy  

Návrh novely vyhlášky č. 217/2010 Sb. spočívá v úpravě kvalifikačního předpokladu  
pro hodnostní sbor poddůstojníků. Nově se navrhuje místo stávajícího stanovení dvou úrovní 
předpokladů stanovit jednotný kvalifikační předpoklad pro všechny vojenské hodnosti 
v hodnostním sboru poddůstojníků - střední vzdělání s výučním listem.  

Přehled současného a navrhovaného stavu: 

Hodnostní sbor Hodnost Aktuální  
kvalifikační předpoklad 

Navrhovaný 
kvalifikační předpoklad 

mužstvo vojín  
střední vzdělání 
s výučním listem střední vzdělání 

s výučním listem 

svobodník 

poddůstojníci  
desátník  

četař 
rotný 

střední vzdělání 
s maturitní zkouškou praporčíci  

rotmistr 

střední vzdělání 
s maturitní zkouškou 

nadrotmistr 
praporčík 

nadpraporčík 
štábní praporčík 

nižší důstojníci 
poručík vysokoškolské vzdělání 

v bakalářském studijním 
programu 

vysokoškolské vzdělání 
v bakalářském studijním 

programu 
nadporučík  

kapitán 

vyšší důstojníci a 
generálové 

major 

vysokoškolské vzdělání 
v magisterském studijním 

programu 

vysokoškolské vzdělání 
v magisterském 

studijním programu 

podplukovník 
plukovník 

brigádní generál 
generálmajor 

generálporučík 
armádní generál 

 
Poddůstojnický sbor je jediným hodnostním sborem, u kterého je stanoven dvojúrovňový 

systém kvalifikačních předpokladů. Všechny ostatní hodnostní sbory mají kvalifikační 
předpoklad stanovený jednotně. Samozřejmě je za určitých okolností stanoven pro některá 
konkrétní služební místa i vyšší kvalifikační předpoklad, než je pro hodnostní sbor 
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charakteristické, ovšem za předpokladu, že se jedná například o specialistu, akademického 
pracovníka apod.    

Předkládaný návrh vyhlášky vychází z vyhodnocení dosavadních praktických zkušeností, 
které ukazují, že původní cíl, se kterým byl pro vojenskou hodnost rotný stanoven 
kvalifikační předpoklad střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebyl stanoven v souladu 
s reálnými potřebami Armády České republiky. Záměrem dosavadní právní úpravy bylo  
u poslední poddůstojnické hodnosti, která je ve většině případů (67,85 %) spojena  
se služebním zařazením na služební místo velitele družstva (děla, tanku apod.) vyžadovat 
vyšší vzdělání a podnítit tak vojáky k jeho dosažení ještě před nástupem na služební místo,  
ve kterém řídí jiné vojáky. Současně jim to mělo umožnit přechod do praporčického sboru,  
a tím pokračování v další kariéře. Praxe však dlouhodobě prokazuje, že na uvedeném 
služebním místě rozhodující úlohu sehrávají praktické zkušenosti vojáků, jejich osobnostní 
charakteristiky a komunikační (týmové) vlastnosti. Dosažené střední vzdělání s maturitní 
zkouškou pak nemá původně předpokládaný význam, což příslušné vojáky nemotivuje 
k doplnění tohoto vzdělání a většina zkušených poddůstojníků v malých bojových jednotkách 
o doplnění vzdělání složením maturitní zkoušky proto nemá zájem, zčásti však bohužel také 
nejsou při studiu úspěšní  

V hodnosti četaře v současné době 53,88 % poddůstojníků nemá středoškolské vzdělání  
s maturitou. Přes skutečnost, že v rezortní Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole 
Ministerstva obrany v Moravské Třebové je poskytováno i kombinované nástavbové studium, 
pohybuje se zájem o toto studium pouze těsně nad přijímanými 30 osobami do ročníku  
a pouze 23 % poddůstojníků (průměr za období 2008-2015), kteří jsou k němu přijati, jej 
úspěšně dokončí. 

Praxe tak ukázala, že původní kvalifikační cíl se nenaplňuje, ale na praktické služební 
dovednosti a kvalitu plnění služebních úkolů přitom absence požadované kvalifikace nemá 
negativní dopad. Splnění vyššího kvalifikačního předpokladu přitom od 1. ledna 2016, tedy 
po uplynutí doby, jímž byla stanovena odlišná účinnost pro splnění předmětného požadavku 
na kvalifikaci vojáka s vojenskou hodností rotný od obecně stanoveného data účinnosti 
vyhlášky 217/2010 Sb. (1. ledna 2011), fakticky brání v umožnění příslušného zařazení 
vojáka tak, aby mohl předávat zkušenosti získané praxí. Současně je zamezeno plynulému 
využití postavení jednotlivce ve vojenské jednotce, které si získal v průběhu služby, 
přechodem do velitelské pozice.  

Dnešní stav brání tomu, aby nejlepší poddůstojníci, kteří nemají zájem o přechod  
do praporčického sboru, mohli završit svou vojenskou kariéru předáním svých zkušeností 
dalším vojákům. To má dopad na kvalitu malých jednotek, které v profesionální armádě jsou 
klíčem její výkonosti při vedení úspěšné bojové činnosti. Návrh na tuto situaci reaguje 
a zvyšuje flexibilitu při výběru personálu a obsazování klíčových velitelských míst na nejnižší 
úrovni velení tím nejzkušenějším personálem. 
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Návrh na změnu kvalifikačního předpokladu je v souladu s rozdělením kompetencí 
a definicemi poddůstojnického a praporčického hodnostního sboru.  

Popis hlavních činností v jednotlivých hodnostních sborech: 
 

Hodnostní 
sbor Hlavní činnost 

Navrhovaný 
kvalifikační 
předpoklad 

Mužstvo 

Vojáci v procesu základní přípravy a na základních 
funkcích ve vojenských jednotkách, kteří vykonávají 
všechny činnosti manuálního charakteru podle rozhodnutí 
nadřízených. 

Střední 
vzdělání 

s výučním 
listem Poddůstojníci 

Základní hodnostní sbor v ozbrojených silách a mezistupeň 
v kariéře mezi mužstvem a praporčickým sborem. Tvoří jej 
vojáci zařazení na výkonné funkce u zbraňových systémů a 
jiné techniky, na výkonné logistické a další pozice převážně 
manuálního charakteru. Klíčovým úkolem příslušníků 
tohoto sboru je velení na nejnižším stupni (roj, stanice, 
osádka, komplet, provozovna, družstvo) a naplnění role ve 
výcviku při zařazení na základní instruktorské funkce. 
Poddůstojnický sbor hraje nezastupitelnou roli hlavně při 
operačním nasazení ozbrojených sil. 

Praporčíci  

Praporčický sbor je vrcholem kariéry pro příslušníky jiného 
než důstojnického sboru. Praporčíci tvoří střední úroveň 
řízení jednotek, štábů a logistických zařízení a působí jako 
specialisté u zbraňových, komunikačních a dalších systémů. 
Klíčovými úkoly příslušníků tohoto sboru jsou velení a 
vedení na středním stupni (zástupci velitelů čet, vedoucí či 
vrchní praporčíci) a role ve výcviku při zařazení na vyšší 
instruktorské funkce. Mohou být zařazeni i na funkce ve 
vyšších štábech. Mezi základní charakteristiky jejich 
činnosti patří samostatnost, iniciativa, uplatňování 
získaných znalostí a zkušeností a odpovědnost. 

Střední 
vzdělání 

s maturitní 
zkouškou 
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I. 3 Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy   
 

Současný model stanovení kvalifikačních předpokladů se ukázal na základě vyhodnocení 
praxe jako nevyhovující. Poddůstojníci v hodnostech desátník a četař jsou většinou zařazeni 
na základních výkonných služebních místech v bojových jednotkách a nemají zájem věnovat 
se studiu střední školy. Dnešní stav jim neumožňuje završit svou vojenskou kariéru v nejvyšší 
poddůstojnické hodnosti na služebních místech nejnižších velitelů. 

Návrh dále reaguje na rostoucí konkurenci mezi bezpečnostními sbory na trhu práce, kdy 
si jednotlivé sbory konkurují primárně v oblasti náboru občanů s maturitním vzděláním. 
Populace občanů se získaným středním vzděláním s výučním listem je pro ozbrojené síly 
dostatečným náborovým zdrojem k zabezpečení výstavby a rozvoje poddůstojnického sboru.  

Navrhované snížení kvalifikačního předpokladu u vojáků s hodností rotný na střední 
vzdělání s výučním listem nebude mít vliv na kvalitu personálu, protože umožní kariérní růst 
u skupiny vojáků s dostatečnými praktickými zkušenostmi. Naopak u specialistů bude stále 
využíváno vyšší potřebné vzdělání, tak jako dosud.  

Návrh povede ke zvýšení stability personálu a využití jeho praktických zkušeností. 
Nepřímo tak bude mít dopad i na zvýšení náborového potenciálu pro získávání příslušníků 
poddůstojnického sboru tím, že jim budeme schopni nabídnout za stejných podmínek delší 
perspektivu služby.  
 
II. Zhodnocení souladu navrhované úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena 
 

Navrhovaná úprava představuje sjednocení kvalifikačních požadavků u poddůstojnického 
sboru, a to na požadované dosažené vzdělání na střední vzdělání s výučním listem. Vyhláška 
č. 270/2010 Sb. se tudíž nemění co do rozsahu úpravy a zůstává zcela  v souladu   
se zákonným zmocněním pro její vydání podle v § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 221/1999 Sb., 
o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb., kterým je Ministerstvo obrany 
zmocněno ke stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení, a to formou vydání 
vyhlášky. 
 
III. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s právem Evropské unie  
 

Návrhem vyhlášky je prováděna úprava právních vztahů na základě a v mezích zákona  
o vojácích z povolání, tedy zákona, pro který již v rámci k němu vedenému legislativnímu 
procesu bylo provedeno zhodnocení slučitelnosti s právem a právními zásadami EU. 

 
Totéž platí také o samotné novelizované vyhlášce. Vzhledem k v podstatě parametrické 

povaze úpravy prováděné návrhem vyhlášky je tak slučitelnost zajištěna jak právní úpravou, 
kterou návrh vyhlášky novelizuje, tak i  samotnou novelizovanou vyhláškou.   

 
Předmětem úpravy prováděným návrhem vyhlášky se nezabývá ani judikatura soudních 

orgánů Evropské unie, ani obecné právní zásady práva Evropské unie nebo judikatura ESLP.  
 

Na oblast upravovanou vyhláškou se nevztahuje žádná mezinárodní smlouva, kterou  
je Česká republika vázána.  
 
IV. Zhodnocení platného právního stavu a nezbytnost jeho změny 

 
Kvalifikační předpoklady vojáků z povolání pro výkon služby v příslušném služebním 

zařazení jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva obrany č. 217/2010 Sb., o stanovení 
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kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání, ve znění vyhlášky 
č. 131/2012 Sb. Uvedená vyhláška byla vydána na základě zákonného zmocnění, které  
je uvedeno v § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění 
zákona č. 254/2002 Sb.  

 
Vyhláška se navrhuje novelizovat, protože úprava kvalifikačního předpokladu je nezbytná 

pro účely zachování zkušených vojáků na klíčových místech zejm. v malých jednotkách, které 
jsou užívány k plnění mezinárodních závazků Česko republiky vůči NATO, ale též 
v jednotkách, které se připravují k zajišťování obrany České republiky. 
 
V. 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  

 
V. 1 Dopady na státní a ostatní veřejné rozpočty 
S realizací návrhu vyhlášky nejsou vzhledem k povaze prováděné úpravy spojeny 

žádné zvýšené nároky na státní rozpočet, nebo na ostatní veřejné rozpočty.  
 
V. 2 Dopady na podnikatelské prostředí  
Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady na podnikatelské prostředí České 

republiky. 
 
V. 3 Dopady do životního prostředí   
Návrh vyhlášky nevyvolává negativní dopady na životní prostředí.  
 
V. 4 Sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, osoby  
se zdravotním postižením a národnostní menšiny  
Návrh vyhlášky nemá žádné sociální dopady, a to ani zvláštních  negativních dopadů 

na specifické skupiny obyvatel, jako jsou zejména osoby sociální slabé nebo osoby  
se zdravotním postižením či národnostní menšiny, jelikož se týká pouze vojáků z povolání.  
 
VI. Vztah návrhu vyhlášky k zákazu diskriminace a k rovnosti mužů a žen   
 

Zákaz diskriminace je pro vojáky z povolání speciálně upraven v § 2 odst. 3 zákona 
č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Služební orgány jsou povinny zajišťovat rovný přístup a rovné zacházení se všemi 

uchazeči o povolání do služebního poměru a se všemi vojáky z povolání při vytváření 
podmínek výkonu služby, zejména pokud jde o odbornou přípravu a dosažení služebního 
postupu.  
 

Z hlediska principů rovnosti žen a mužů je návrh vyhlášky neutrální, neboť navrhovaná 
právní úprava nemá bezprostřední, ani sekundární dopady na rovnost žen a mužů, nevede  
k diskriminaci jednoho z pohlaví, neboť stanoví rovnou úpravu pro obě pohlaví.  
 
VII. Dopad navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů    

 
Pokud jde o ochranu osobních údajů, tak lze uvést, že předložený návrh vyhlášky 

nepředpokládá zpracování osobních údajů.  
 
Návrh vyhlášky rovněž nemá žádné negativní dopady ve vztahu k ochraně soukromí. 
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VII.  Zhodnocení korupčních rizik (CIA)  

Předloženým návrhem vyhlášky nemůže docházet ke zvýšení korupčního rizika. 
Minimální kvalifikační předpoklady jsou stanoveny pro všechny vojáky z povolání určité 
vojenské hodnosti jednotně. Pokud voják dosáhne vyššího vzdělání než požadovaného, nemá 
to vliv na jeho služební zařazení na toto místo. 

 
V rámci posuzování korupčních rizik byla dále hodnocena tato kritéria: 

 
1. Přiměřenost 

Předmětný návrh vyhlášky je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které má 
upravovat. Úprava neúměrně nerozšiřuje kompetence orgánu veřejné moci.  

2. Efektivita 
3. Již účel předložení návrhu vyhlášky směřuje ke zvýšení efektivity plnění úkolů  

a využití lidských zdrojů Armády České republiky. Přitom jsou stanoveny jednotné  
a předvídatelné požadavky na jejich kvalifikaci, které jednak umožnují plnit svěřené 
úkoly a přitom podporují kariérní růst jednotlivých vojáků. Odpovědnost 
Tato oblast zůstává oproti dosavadnímu, praxí prověřenému stavu beze změny. Oproti 
dosavadní právní úpravě je tedy jakékoliv riziko v případné kolizi více subjektů 
vyloučeno, a to také pro případy stanovování, kdo je odpovědným subjektem  
za realizaci právních vztahů stanovených vyhláškou č. 217/2010 Sb.    

4. Opravné prostředky 
Rovněž v této oblasti nedojde přijetím návrhu novely vyhlášky k žádné změně. 

5. Kontrolní mechanismy 
Ani v této oblasti nedojde přijetím návrhu novely vyhlášky k žádné změně.  
 

IX. Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu  
 

Současný stav brání tomu, aby nejlepší poddůstojníci, kteří nemají zájem o přechod do 
praporčického sboru, mohli završit svou vojenskou kariéru předáním svých zkušeností dalším 
vojákům. To má dopad na kvalitu malých jednotek, které v profesionální armádě jsou klíčem 
její výkonosti při vedení úspěšné bojové činnosti. Návrh na tuto situaci reaguje a zvyšuje 
flexibilitu při výběru personálu a obsazování klíčových velitelských míst na nejnižší úrovni 
velení tím nejzkušenějším personálem. 
 

Přijetí návrhu novely dané vyhlášky tudíž přispěje k lepšímu zabezpečení plnění úkolů 
stanovených rezortu Ministerstva obrany ve vztahu k zajištění bezpečnosti a obrany státu 
 
Zvláštní část 
 
K čl. I 
K bodům 1 a 2: 

Stanovení kvalifikačního předpokladu u vojenské hodnosti rotný mělo svůj historický 
vývoj. Z původně stanoveného předpokladu základního vzdělání v roce 1999 se kvalifikační 
předpoklad zvýšil v roce 2007 na střední vzdělání s výučním listem a následně v roce 2010 na 
současnou úroveň – střední vzdělání s maturitní zkouškou. Poslední úprava vycházela 
z úvahy, že vojáci v hodnosti rotný zastávají taková místa jako například velitel družstva, 
velitel tanku, velitel směny, náčelník laboratoře, stálý operační dozorčí, ale také v mnoha 
případech místa specialistů. Právě z důvodu, aby vojáci specialisté v této hodnosti měli 
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dostatek znalostí pro svoji činnost a měli zároveň určitou perspektivu v postupu do vyšších 
vojenských hodností, byl předpoklad dosažení maturity do vyhlášky zakotven. 

Na základě praktických zkušeností se nyní dospělo k návrhu na snížení stanoveného 
kvalifikačního předpokladu. Přitom se vycházelo z toho, že zařazení na služební místo se 
stanovenou hodností rotný je vrcholem kariéry vojáka v rámci poddůstojnického sboru 
a zkušenosti získané praxí v nižších vojenských hodnostech by měly postačovat k výkonu 
služebního místa s touto vojenskou hodností.  

Dalším hlediskem je i skutečnost, že služební orgány standardně pracují s možností 
stanovení vyššího stupně kvalifikačního předpokladu, pokud to služební činnost konkrétního 
vojáka vyžaduje. Budou tak zabezpečeny i zvýšené nároky na připravenost určité skupiny 
vojáků ve vojenské hodnosti, které se navrhovaná úprava dotýká. 

Voják z povolání při dosažení maximálně středního vzdělání s výučním listem bude 
moci postupovat v kariéře nejvýše do hodnosti rotný, čímž dojde k uzavření logického 
kariérního cyklu nábor-výcvik-praxe-předání zkušeností. To při zohlednění doby rozhodné 
pro jednotlivá služební zařazení, podle § 6a zákona o vojácích z povolání, představuje dobu 
trvání služebního poměru do 16 let. Pokud bude chtít voják pokračovat ve vojenské kariéře, 
musí si v průběhu služebního poměru doplnit vyšší stupeň vzdělání, jinak mu služební poměr 
zanikne. 

 
K bodu 3: 

Úprava § 1 odst. 3 vyhlášky vychází z úpravy navrhované § 1 odst. 2 [zrušení 
písmene c)] vyhlášky č. 217/2010 Sb., v důsledku čehož bylo nutné provést přeznačení 
dalších písmen citovaném v § 1 odst. 2. Navrhovaným ustanovením je proto legislativně-
technicky zajišťován správný vztah odkazu v § 1 odst. 3 vyhlášky č. 217/2010 Sb. na 
odstavec 2 téhož paragrafu.  
  
 
K čl. II 
 Účinnost vyhlášky se neodvíjí od konkrétní události, a proto se navrhuje k patnáctému 
dni po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů. 
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