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V. 

 
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu nařízení vlády:  
Návrh nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 68/2015 Sb.,  
o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených 
sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění pozdějších předpisů 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  
Ministerstvo obrany  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti  
1. ledna 2020 

Implementace práva EU: ne 

2. Cíl návrhu nařízení vlády   

Návrh na změnu nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností  
a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního 
příspěvku, ve znění pozdějších předpisů, je předkládán z důvodu aktualizace seznamu speciálních 
odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie s ohledem 
na stabilizaci vojáků z povolání – příslušníků speciálních sil. 

3. Agregované dopady návrhu nařízení vlády 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: ano 

Návrh na zvýšení stabilizačního příspěvku pro příslušníky speciálních sil představuje roční 
rozpočtové dopady v běžných výdajích ve výši 22 mil. Kč (včetně souvisejícího pojistného 
celkem 29,5 mil. Kč). Tyto prostředky jsou rozpočtově kryty v rámci návrhu zákona o státním 
rozpočtu České republiky na rok 2020 a v rozpočtovém výhledu na roky 2021 a 2022. V důsledku 
této navrhované změny nebude Ministerstvo obrany uplatňovat u Ministerstva financí zvýšení 
objemu prostředků na mandatorní výdaje pro vojáky z povolání.  
Jiné nároky na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty se nepředpokládají. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: ne 

Návrh nařízení vlády nevyvolává žádné dopady do oblasti mezinárodní konkurenceschopnosti ČR     

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: ne 

Realizací návrhu nařízení vlády nelze očekávat dopady na podnikatelské prostředí České 
republiky. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBFFFFH3B)



2 
 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): ne 

 Realizací návrhu nařízení vlády nelze očekávat dopady na samosprávné celky České republiky. 

3.5 Sociální dopady: ne 

S přihlédnutím k věcnému obsahu návrhu nařízení vlády, ale také jejímu účelu, je zřejmé, že 
aplikace jednotlivých ustanovení do praxe vojenského útvaru ozbrojených sil České republiky 
nemůže mít žádné negativní dopady do sociální oblasti obecně, a tedy nařízení vlády žádným 
způsobem neovlivňuje ani postavení specifických skupin obyvatel, jako jsou zejména osoby 
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením nebo národnostní menšiny. 

3.6 Dopady na spotřebitele: ne 

Realizace nařízení vlády nemá dopady na spotřebitele. 

3.7 Dopady na životní prostředí: ne 

V souvislosti s návrhem nařízení vlády nelze očekávat dopady na životní prostředí. 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: ne 

Z hlediska principů rovnosti žen a mužů je návrh nařízení vlády neutrální, neboť navrhovaná 
právní úprava nemá bezprostřední, ani sekundární dopady na rovnost žen a mužů a nevede  
k diskriminaci jednoho z pohlaví, neboť nijak nerozlišuje, ani nezvýhodňuje jedno  
z pohlaví a nestanoví pro něj odlišné podmínky.  

3. 9 Dopady na výkon státní statistické služby: ne 

V souvislosti s návrhem nařízení vlády se nepředpokládají dopady na výkon státní statistické 
služby.   

3.10 Korupční rizika: ne  

Navrhovaná právní úprava je takového charakteru, že lze v zásadě vyloučit vazbu mezi ní  
a potenciálním vlivem na vyvolání vzniku korupčního prostředí. Vzhledem k obsahu právní 
úpravy tak nebyla shledána žádná rizika, která by mohla vést ke korupčnímu jednání. 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: ne 

Návrh nařízení vlády nemá dopad na bezpečnost státu ani dopad na obranu státu, ale lze uvést, že 
spravedlivé a přiměřené odměňování s přihlédnutím ke specifickým podmínkám výkonu činnosti 
konkrétní specializace je jednou z motivujících složek pro stabilizaci ozbrojených sil.  
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 
 
 
1. Důvod předložení a cíle 
1.1. Název 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu 
speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské 
policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění pozdějších předpisů.   
 
1.2. Definice problému 
Občanům, kteří byli na základě své žádosti povoláni 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 
zařazení. 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 míjejí účinkem a je nutno je vynaložit znovu na 
výcvik jiného vojáka. Proto je žádoucí posílit zájem vojáků na setrvání ve služebním poměru. 
K vyrovnání konkurenčního prostředí je zákonem založen institut stabilizačního příspěvku, 
přičemž vojákům z povolání, kteří konají službu ve speciální odbornosti, která je nezbytná pro 
plnění úkolů ozbrojených sil, Vojenské policie nebo Vojenského zpravodajství, lze základní 
částku stabilizačního příspěvku výrazně zvýšit. 
Stabilizační příspěvek ve zvýšené částce má přispět u konkrétních odborností ke zvýšení 
motivace vojáka z povolání k výkonu služby a setrvání ve služebním poměru, resp. k setrvání 
v konkrétní odbornosti. Ministerstvo provedlo vyhodnocení personálního obsazení a motivace 
vojáků ke službě v odbornostech a v nich ve specifických činnostech. Porovnáním rizika 
ohrožení některých konkrétních klíčových schopností ozbrojených sil z důvodu nedostatku 
vojenského personálu na straně jedné a rozpočtových možností ministerstva na straně druhé 
byl zpracován návrh na úpravu a doplnění speciálních činností.  
601. skupina speciálních sil (dále jen „601. skss“) je jedinečným bojovým útvarem AČR 
tvořícím jádro speciálních sil a poskytující klíčové a unikátní schopnosti nezbytné 
k zabezpečení úkolů speciálních sil. Jedná se o striktně selektivní útvar s velmi vysokými 
vstupními požadavky na všechny jednotlivce podmíněnými předchozí minimálně dvouletou 
praxí u jiných útvaru AČR (respektive tříletým studiem na vojenské škole) a minimální úrovní 
vzdělání s maturitou. Úspěšnost adeptů ve výběrovém řízení se vzhledem k úrovni náročnosti 
pohybuje v řádu okolo 25 % u bojových jednotek a 44 % u štábu a jednotek zabezpečení, což 
z dlouhodobého hlediska znamenalo velmi pomalý nárůst osob u bojových jednotek  
(v průměru o 1 osobu ročně) a postupný úbytek personálu u štábu a jednotek zabezpečení (zde 
je úbytek okolo 3 osob ročně). Úspěšné absolvování výběru je však pouze jedním ze 
vstupních předpokladů pro následné zvládnutí náročné služby spojené s vysokými nároky na 
výcvik, jazykové a odborné vzdělávání, fyzický a psychický výkon, osobní nasazení 
a samostatnost při plnění všech úkolů, včetně odpovídající míry odpovědnosti. Mimo již 
zmíněného, musí každý příslušník bojové části úspěšně zvládnout roční Kvalifikační kurz 
(úspěšnost zvládnutí kurzu je zhruba 64 %), bez jehož úspěšného zvládnutí nemůže 
pokračovat ve službě u 601. skss. Příslušníci štábu a jednotek zabezpečení pak procházejí 
Kurzem základních dovedností příslušníka speciálních sil. Naplnění všech požadavků služby 
na jednotlivce vyžaduje vysokou úroveň morálky, odhodlání a plné fyzické a duševní 
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odevzdání se své práci na úkor pracovního komfortu a osobního života. Přestože služba u 601. 
skss by měla být v první řadě otázkou cti a srdce, nelze ignorovat fakta spojená s požadavky 
na motivaci a s tím související konkurenceschopností vůči ostatním útvarům AČR a civilnímu 
prostředí. Zároveň nelze popřít fakt, že dlouhodobá a vysoce intenzivní příprava příslušníků 
601. skss vede k poměrně vysokému stupni odloučení od rodin a tím pádem klade i vysoké 
nároky na rodiny těchto příslušníků. Proto je žádoucí, aby příslušníci byli schopni i finančně 
pokrýt činnosti, které by jinak byli schopni v dostupném čase provádět sami, popřípadě byli 
schopni kvalitně nahrazovat rodinám svou dlouhodobě omezenou přítomnost, či dostupnost. 

 
Službu příslušníků u bojových součástí útvaru 601. skss sil je potřeba chápat jako vrchol 
kariéry u bojových jednotek AČR, který je spojen s vysokým stupněm rizika při 
vykonávaných činnostech, a zároveň s extrémně vysokými požadavky na kvalitu plnění 
úkolů. V případě příslušníků štábů a zabezpečení (logistika) je vyžadováno od uvedených 
příslušníků 601. skss získání, udržení a rozvoj odborných schopností nezbytných k plnění 
úkolů v operacích v rizikovém prostředí, včetně jejich trvalého udržování a rozvíjení 
bojových dovedností. Zároveň, jak u příslušníků bojové části, tak i  u příslušníků štábu  
a jednotek zabezpečení takřka bez výjimky platí, že daný příslušník musí být odborně 
připraven a schopen vykonávat nejen svou funkci, ale že je zároveň připravován a očekává se 
od něj výkon služby ve vícero odbornostech. 

 
Všem příslušníkům 601. skss je poskytován dlouhodobý speciální a finančně náročný výcvik, 
ve kterém voják získává speciální znalosti a dovednosti potřebné pro výkon služby ve svém 
služebním zařazení. Většina příslušníků 601. skss prochází komplexním bojovým výcvikem, 
který vysoce přesahuje rámec běžného standardu Armády ČR, a to zejména v oblastech 
střelecké, taktické, psychologické, tělesné, speciální tělesné, spojovací, ženijní, výsadkové  
a zdravotní přípravy. Příslušníci jsou také připravováni pro plnění úkolů v rozmanitých 
druzích prostředí, včetně například každoročně probíhající přípravy pro plnění úkolů 
v horském terénu. V případě příslušníků bojových částí útvaru, kteří tvoří hlavní výkonnou 
složku speciálních sil a jsou skutečnou elitou Armády ČR, je jejich výcvik postaven na ještě 
vyšší úroveň.  Takovýto výcvik je nejen finančně a časově náročný, ale klade i velmi vysoké 
nároky na osobnostní vlastnosti vojáka a jeho rodinné zázemí.  

 
Vzhledem k nekompromisním požadavkům na zdravotní stav, fyzickou připravenost  
a psychologický profil uchazečů o zařazení k 601. skss se radikálně zužuje výběr osob jak  
v civilním sektoru, tak i v řadách ostatních vojáků sloužících u jiných součástí AČR. 
Negativním dopadem vysokých požadavků na kvalitu adeptů ve výběrovém řízení je fakt, že 
například každoročně uspěli ve výběrovém řízení k bojové části pouze jednotlivci, jen velmi 
zřídka splnilo výběrová řízení v jednom roce více než deset osob. Takováto čísla ale stěží 
zaručovala doplnění každoročního přirozeného úbytku příslušníků bojové části jednotky.  

 
Navíc se nedaří u 601. skss udržet zájem o přijetí u vojáků, kteří měli zájem o službu na štábu 
nebo zabezpečení útvaru nebo byli po provedeném výběrovém řízení k bojové části posouzeni 
pouze jako vhodní pro štáb nebo zabezpečení útvaru. Zde je úspěšnost nástupu na služební 
místo jen ve výši 62,50 % z celkového počtu úspěšných žadatelů. 

 
Zvýšená náročnost služby a vysoké vstupní požadavky na vojáky vedou k dlouhodobému 
problému při naplňování početních stavů u celé 601. skss,  viz následující tabulka naplněnosti 
služebních míst: 
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datum 15.7.2015 1.12.2016 1.1.2017 1.6.2017 1.1.2018 1.6.2018 1.1.2019 1.6.2019 
naplněnost 83,10% 81,70% 80,50% 78,80% 73,80% 72,20% 75,60% 74,90% 

 
Situace je zvláště problematická u pozic příslušníků bojových částí útvaru, kteří při plnění 
úkolů působí v malých secvičených skupinách, kdy každý chybějící voják výrazně ztěžuje  
a ohrožuje splnění zadaných úkolů, jejich dlouhodobá naplněnost se nachází pouze okolo  
70 %.  

  
Případné zařazení již připraveného příslušníka speciálních sil na jiné služební místo v rámci 
Armády ČR nebo ukončení jeho služebního poměru mají vždy za následek snížení 
bojeschopnosti celé jednotky. Například pokud voják opustí vycvičenou jednotku, která je po 
dlouholetém výcviku schopna provádět seskoky z velmi vysokých výšek se systémem 
dopravy kyslíku (s vysokým, nebo nízkým otevřením/ HAHO – High Altitude High Opening/ 
HALO – High Altitude Low Opening), kdy vzdálenosti přeletu na padáku činí desítky 
kilometrů, dojde k omezení jednotky plnit deklarované úkoly a to po dobu několika let, než je 
docvičen další jednotlivec.  
V civilním sektoru je celosvětově trvalý zájem přijímat do pracovního poměru vojáky, kteří 
byli v minulosti příslušníky speciálních jednotek, z důvodu všeobecně rozšířeného povědomí 
o jejich osobnostních kvalitách, včetně spolehlivosti, nadprůměrného pracovního nasazení, 
flexibility a širokých specifických zkušeností. Velké množství absolvovaných speciálních 
kurzů v rámci kariéry má využití v civilním sektoru a tyto jsou navíc v současné době zvýšeně 
poptávány, např. záchranářské, výsadkové, potápěčské, ženijní, ale i střelecké kurzy. To může 
vyvolat další tlak na fluktuaci a motivovat příslušníky k dřívějšímu ukončení služebního 
poměru.  
Zvýšené požadavky při výběru vhodných kandidátů, časová náročnost výcviku, velmi vysoký 
požadavek na kvalitu vycvičenosti ve vícero druzích příprav a odborností výrazně omezují 
počty personálu, který je schopen tyto vysoké nároky splnit. Negativním dopadem těchto 
vysokých požadavků na personál je pak nízká naplněnost jednotky, která je dlouhodobým 
problémem. Snahou tedy je, co nejrychleji útvar doplnit a zároveň kvalitní příslušníky i udržet 
na služebních místech u 601. skss a v dlouhodobém výhledu tak jednotku stabilizovat, aby 
byla schopna dosáhnout poměrně rychle a zároveň i dlouhodobě udržet deklarované 
schopnosti. Výše uvedené limitující požadavky na vstup ke speciálním silám v současné 
populaci zájemců o službu v Armádě ČR i mezi zájemci z řad příslušníků AČR výraznou 
měrou zužují okruh osob pro zařazení na služební místa u 601. skss. Když se zájemce z řad 
civilní veřejnosti rozhoduje o službu v Armádě ČR, bývá jednou z jeho priorit služba v okolí 
místa jeho bydliště. Obdobný přístup ke změně služebního zařazení v rámci Armády ČR 
zaujímá i většina příslušníků armády. Nevýrazný rozdíl ve finančním ohodnocení služby 
příslušníka 601. skss a vojáka zařazeného u ostatních jednotek pak není dostatečně motivující 
pro jeho rozhodnutí vykonávat službu, která je pracovně, fyzicky a psychicky mnohem 
náročnější a navíc spojená se zvýšeným rizikem ohrožení života. Rizikový zvláštní příplatek 
v tomto případě nebývá dostatečnou motivací.  
Navýšením stabilizačního příspěvku příslušníkům bojových součástí útvaru 601. skss na 
21 000 Kč a ostatním příslušníkům jednotky na 10 000 Kč dojde nejen ke zvýšení 
konkurenceschopnosti, ale hlavně k podstatnému zvýšení motivace k výkonu služby  
a setrvání u speciálních sil, což je nezbytným předpokladem pro udržení exkluzivních 
schopností předurčených k plnění strategicky významných, či politicky citlivých úkolů, 
včetně poskytování deklarovaných schopností s vysokým stupněm připravenosti ve prospěch 
NATO. Snahou je zvýšení počtu vojáků, kteří se řádně připraví do výběrových řízení ke 
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službě u 601. skss a kteří tak budou schopni splnit náročné podmínky pro službu u této 
jednotky. Cílem je pak vytvoření takového stavu, kdy se vytvoří převis poptávky po službě  
u 601. skss nad nabízenými neobsazenými služebního místy, aby se k jednotce dostali 
skutečně jen ti nejlepší z nejlepších. Navýšení stabilizačního příspěvku příslušníkům pak 
podpoří i vůli vykonávat službu mimo místo bydliště, protože si mnohem více případných 
zájemců při kalkulaci nákladů na dojíždění do místa výkonu služby vyhodnotí dojíždění do 
místa služby jako rentabilní. Navýšení stabilizačního příspěvku zvýší i motivaci vykonávat 
službu se zvýšeným rizikem ohrožení svého zdraví, popř. života, a zároveň u jednotek, které 
jsou ve zvýšeném stupni bojové pohotovosti a s větší četností provádění výcviku v ČR  
i v zahraničí a v častějším operačním nasazení. Navýšení stabilizačního příspěvku 
příslušníkům bojových součástí útvaru zvýší i motivaci a odhodlání zájemců absolvovat 
týdenní výběrové řízení a následný intenzivní roční výcvik nezbytný pro úspěšné pokračování 
v této náročné službě. Dále vzroste motivace těchto příslušníků pokračovat v osobním  
a kariérním rozvoji bez ohledu na těžkosti služby a dojde tak k zajištění garance návratnosti 
investice, kterou každý příslušník představuje. Navýšení stabilizačního příspěvku bojovým 
příslušníkům útvaru v neposlední řadě podpoří i motivaci a vůli pro vnitřní posuny vojáků 
speciálních sil mezi zabezpečující a výkonnou částí. V případě podpůrných jednotek dojde 
navýšením stabilizačního příspěvku k postupné kapacitní stabilizaci těchto odborných prvků 
nezbytných k zabezpečení podmínek pro včasné, efektivní a bezproblémové použití bojových 
součástí a tím ke zvýšení pravděpodobnosti úspěchu operací. 
 
1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Podle zákonného zmocnění v § 70b odst. 6 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve 
znění zákona č. 332/2014 Sb., může vláda nařízením stanovit seznam odborností a činností při 
výkonu služby vojáků z povolání nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské 
policie. Tento seznam nabyl účinnosti 1. července 2015, a to vydáním nařízení vlády 
č. 68/2015 Sb., jež bylo následně novelizováno nařízením vlády č. 428/2016 Sb. účinným od 
1. ledna 2017 a nařízením vlády č. 101/2019 Sb. účinným od 27. dubna letošního roku.  
 
Popis existujícího právního stavu a důvody, které k němu vedly, jsou podrobněji rozebrány 
v části 1.2. 
 
1.4. Identifikace dotčených subjektů 
Obecně je adresátem povinností vyplývajících z návrhu nařízení vlády ministerstvo. Na straně 
jedné se návrh dotýká služebních orgánů, které vojáka z povolání z moci úřední služebně 
zařazují, určují mu druh výkonu služby a rozhodují o výši stabilizačního příspěvku. Na straně 
druhé se návrh týká některých vojáků z povolání, kteří by splnili podmínky nároku na 
stabilizační příspěvek ve zvýšené částce.  

 
 

1.5. Popis cílového stavu 
Cílem předkládaného návrhu je finančními pobídkami stabilizovat vojenský personál, který 
má zásadní a rozhodující podíl na plnění úkolů speciálních sil. Sleduje se jím též i podpora 
náboru nového personálu k výkonu služby ke speciálním silám, a to především zvýšením 
zájmu vojáků vykonávajících službu v ostatních složkách ozbrojených sil o službu v této 
odbornosti.  
Navýšením stabilizačního příspěvku vojákům v odbornosti speciálních sil se cílí na omezení 
fluktuace tím, že pozitivně ovlivňuje individuální rozhodovací proces vojáka pro setrvání na 
služebním místě, a to zejména za předpokladu, že má absolvované speciální kurzy a praktický 
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speciální výcvik, který je časově a finančně nákladný a náročný. Navýšený příspěvek zvýší 
konkurenceschopnost výkonu služby v konkurenčním prostředí v místě i mimo místo bydliště 
(služby) vojáka.  
 
Skutečná obsazenost míst v odbornosti speciálních sil je pod 75 %, přičemž trend je od roku 
2015 víceméně klesající. Navýšením stabilizačního příspěvku se očekává zvýšený zájem  
o službu v této odbornosti, čímž se sleduje vyšší obsazenost služebních míst u těchto 
jednotek. Tyto skutečnosti mají zásadní dopad na úroveň vycvičenosti a připravenosti 
speciálních sil, kdy snížená fluktuace personálu stabilizuje jednotky a snižuje náklady na 
výcvik jednotlivců a jednotek. Teprve stabilní personál s minimální fluktuací, personál  
s dosaženou vysokou úrovní vycvičenosti, jednotka stmelená při výcviku bez personálních 
změn, je prvotním a nezbytným předpokladem efektivního a rychlého nasazení útvaru dle 
jeho určení. 
 
1.6. Zhodnocení rizika 
 
V případě nepřijetí navrhované právní úpravy se taková situace závažným způsobem dotkne 
především služebních orgánů ozbrojených sil, protože na straně jedné musí zabezpečit splnění 
úkolů stanovených zákonem č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, dostupnými lidskými zdroji, na straně druhé ale k tomu nebudou  
vytvořeny adekvátní podmínky. To dlouhodobě již představuje a bude i nadále představovat 
přetížení stávajících vojáků z povolání, což vede k jejich žádostem o přeložení k jiným 
jednotkám nebo k žádostem o propuštění služebního poměru vojáka z povolání (resp. 
neochota prodlužovat dobu trvání služebního poměru), popř. hrozí reálné riziko jejich selhání 
s možnými fatálními následky, zejména s přihlédnutím k nesrovnatelným specifikům míst 
jejich výkonu služby. V krajním případě může dojít k zásadnímu omezení funkčnosti jedné  
z klíčových součástí ozbrojených sil.  
 
2. Návrh variant řešení 
  
Varianta 0 – tzv. nulová varianta  
Jedinou výhodou této varianty je úspora rozpočtových prostředků na stabilizační příspěvek  
a souvisejících výdajů. Tato úspora je ale zpochybnitelná vyššími výdaji na výcvik nových 
vojáků. Problém nedostatku požadovaného vojenského personálu by ale s největší 
pravděpodobností přetrvával. Problém není uspokojivě řešitelný náborovým ani kvalifikačním 
příspěvkem. 
Varianta I: vydání nového nařízení vlády 
Nařízení vlády č. 68/2015 Sb. bylo doposud novelizováno dvakrát, a to nařízením vlády  
č. 428/2016 Sb. a nařízením vlády č. 101/2019 Sb. V souladu se zákonným zmocněním by 
jistě bylo možné přistoupit ke zpracování nového návrhu nařízení vlády, ale z hlediska velmi 
malého rozsahu navrhovaných změn je dostatečné požadovaného cílového stavu dosáhnout 
druhou novelizací stávajícího nařízení vlády.             
Varianta II: Zpracování novely stávajícího právního předpisu.   
Vzhledem k tomu, že změna není nikterak rozsáhlá, postačuje k naplnění stanoveného cíle 
novela stávajícího právního předpisu.  
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Vyhodnocení variant: 
Varianta 0: 
Využití nulové varianty je zejména věcně nepřijatelné, neboť i když s sebou nese úsporu 
prostředků na stabilizačním příspěvku, tato úspora je ve vztahu k požadovanému cíli 
nežádoucí.     
Varianta I: 
Varianta I je plně dostačující, ale představuje zbytečnou administrativu ve vztahu ke 
stanovenému cíli. Novela není rozsáhlá a naplňuje stanovený cíl stejně dobře jako nový 
právní předpis.    
Varianta II 
Využití této varianty zcela naplňuje stanovené cíle, je méně administrativně náročná než 
varianta I při zachování požadovaného cílového stavu. 
  
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
Lze namítnout, že byly stanoveny varianty čistě formálně. S ohledem na omezené možnosti 
poskytování jiných benefitů v prostředí organizační složky státu a na to, že problém není 
účinně řešitelný náborovým ani kvalifikačním příspěvkem, nelze požadovaného cíle 
dosáhnout jinak než změnou právního předpisu.  
Varianta 0 nevyvolá žádné náklady, ale zároveň popsaný problém neřeší. Varianty I a II 
představují shodné náklady, a to v prostředcích na navýšení stávajícího stabilizačního 
příspěvku v roční výši 22 mil. Kč, (včetně souvisejícího pojistného celkem 29,5 mil. Kč). 
Implementace navrhovaného opatření představuje seznámení dotčených služebních orgánů  
a vojáků z povolání se změnou právní úpravy, což lze efektivně provést v rámci metodických 
zaměstnání. Současně bude nezbytné ze strany služebních orgánů vydat personální rozkazy ve 
věci určení nové výše stabilizačního příspěvku. Jde o běžnou činnost, která představuje 
jednorázovou administrativní zátěž a jisté náklady na provozní materiál, které jsou ve vztahu 
k požadovanému cíli plně adekvátní. Náklady jiných subjektů nejsou identifikovány. 
Přínosem je očekávaná stabilizace stávajících vojáků z povolání v uvedené odbornosti  
a činnostech, zájem a příliv nových.  
Vyhodnocení nákladů a přínosů nebylo konzultováno mimo rezort ministerstva. Bylo 
provedeno vyhodnocení doplňování volných služebních míst novými vojáky z povolání ve 
vazbě na plnění klíčových úkolů speciálních sil a zároveň byly využity údaje z provozního 
informačního systému o službě a personálu provozovaného ministerstvem. 
 
4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení  
Po vyhodnocení dopadů jednotlivých shora popsaných variant, které byly při přípravě návrhu 
nařízení vlády zvažovány, dospěl předkladatel k závěru, že optimální realizační variantou je 
varianta č. II.      
 
5. Implementace a vynucování navrhované právní úpravy   
Za implementaci řešení bude odpovědné ministerstvo, resp. služební orgány Armády ČR 
oprávněné rozhodovat ve věcech určení nové výše stabilizačního příspěvku. Ministerstvo 
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obrany má z vlastní činnosti dostupné veškeré informace nezbytné k vydání personálních 
rozkazů, proto nejsou identifikována rizika. Návrhem se neukládají povinnosti, proto 
vynucování nebude třeba. 
  
Vynucování by přicházelo v úvahu jedině v těch případech, kdy by služební orgán nekonal, 
ale postup řešení takové situace vyplývá ze vztahů nadřízenosti a podřízenosti v ozbrojených 
silách České republiky (služební postup), popřípadě možnosti dovolat se práv cestou soudního 
řízení; tyto postupy jsou však jednoznačně stanoveny a není třeba jejich zvláštní úpravy pro 
realizaci předmětu návrhu nařízení vlády. 
     
6. Přezkum účinnosti regulace 
Vyhodnocení účinnosti právního předpisu bude ministerstvem prováděno periodicky, zejména 
ve spolupráci s personálními a služebními orgány. S odstupem času může ve vazbě na změnu 
potřeb ozbrojených sil a stav doplňování lidskými zdroji dojít k přehodnocení podmínek 
nároku na stabilizační příspěvek ve zvýšené částce podle navrhované právní úpravy. To je ale 
z hlediska cíle stabilizačního příspěvku poskytovaného ve vyšší částce plně důvodné.  
 
Splnění povinnosti vydat včas rozhodnutí ve věci určení výše stabilizačního příspěvku bude 
monitorováno z centrální úrovně v provozním informačním systému o službě a personálu.  
 
7. Konzultace a zdroje dat 
V průběhu hodnocení dopadů regulace byla problematika stabilizačních příspěvků obsažená 
v tomto návrhu nařízení vlády konzultována s náčelníkem Generálního štábu Armády ČR. Pro 
vyhodnocení dopadů regulace byla využita data z provozního informačního systému o službě 
a personálu provozovaného ministerstvem. Konzultace mimo působnost Ministerstva obrany 
nebyly provedeny. 
 
8.  Kontakt na zpracovatele RIA 
Závěrečnou zprávu zpracoval a kontaktní osobou pro případné připomínky a dotazy je: 
Jméno: Mgr. Martin Svátek, sekce státního tajemníka MO  
Tel.: 973 225 751, email: svatek.m@seznam.cz 
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