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IV. 

Odůvodnění 

k návrhu 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. Obecná část 

 

1.1 Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

 

Návrh novely 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 nutnosti 

aktualizace seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů 

ozbrojených sil, a to s ohledem na dlouhodobě neuspokojivý vývoj počtů příslušníků 

speciálních sil, kdy obsazenost míst v odbornosti speciálních sil je pod 75 %, přičemž trend je 

od roku 2015 víceméně klesající. Ministerstvo obrany má za cíl navýšením stabilizačního 

příspěvku u příslušníků 601. skupiny speciálních sil (dále jen „601. skss“) zvýšit zájem 

o službu v této odbornosti a tím stabilizovat vojenský personál a podpořit nábor nového 

personálu u speciálních sil. 

 

 

1.2 Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

 

Návrh nařízení vlády je v souladu se zmocněním uvedeným v § 70b odst. 6 zákona  

č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb., k jehož provedení je 

vydáno.  

 

1.3 Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie 

  

Navrhovaná právní úprava neimplementuje právo EU. Návrh nařízení vlády je 

v souladu se zásadou zákazu diskriminace v odměňování za stejnou práci nebo práci stejné 

hodnoty (mezi muži a ženami dle čl. 157 SFEU a směrnice 2006/54/ES, na základě věku dle 

směrnice 2000/78/ES a na základě jiných diskriminačních důvodů dle směrnic 2000/78/ES  

a 2000/43/ES nebo dle čl. 21 Listiny základních práv EU). Judikatura Soudního dvora EU 

uznává také tzv. princip jednoho zdroje, tedy musí být zaručen nediskriminační způsob 

odměňování všech subjektů odměňovaných z jednoho zdroje – v tomto případě ze státního 

rozpočtu (viz rozsudky C-320/00 ve věci Lawrence a C-256/01 ve věci Allonby). Návrh 

nařízení vlády je tak s právem EU plně slučitelný. 

 

 

1.4 Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  

 

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 
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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 nutné 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 služebních míst 

ke zvýšení motivace vojáka z povolání k setrvání ve služebním poměru, resp. k setrvání 

v konkrétní odbornosti či na konkrétním služebním místě. Na základě porovnání rizika 

ohrožení klíčových schopností Armády České republiky a speciálních sil jako samostatné 

a ryze specifické součásti ozbrojených sil České republiky v důsledku nedostatku vojenského 

personálu s rozpočtovými možnostmi Ministerstva obrany byl zpracován tento návrh na 

navýšení stávajícího stabilizačního příspěvku vojákům z povolání v odbornosti speciálních sil.    

  

1.5 Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny,  

a dopady na životní prostředí 

 
 Návrh na zvýšení stabilizačního příspěvku pro příslušníky speciálních sil představuje 

roční rozpočtové dopady v běžných výdajích ve výši 15,8 mil. Kč (včetně souvisejícího 

pojistného celkem 21,1 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. Vzhledem k tomu, že některé informace o speciálních silách jsou předmětem 

utajovaných skutečností, není v tomto veřejně dostupném materiálu uvedena podrobnější 

kalkulace. V důsledku této navrhované změny nebude Ministerstvo obrany uplatňovat 

u Ministerstva financí zvýšení objemu prostředků na mandatorní výdaje pro vojáky 

z povolání.  

    

 Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady na podnikatelské subjekty. Návrh 

nařízení vlády nemá negativní dopady na osoby sociálně slabé ani na osoby se zdravotním 

postižením. Dopad na rodiny vojáků je možno označit jako pozitivní, neboť se zvýší finanční 

rozpočet rodin vojáků; návrh novely je tedy bez negativních dopadů na sociální sféru. Návrh 

nemá žádné dopady na národnostní menšiny ani na životní prostředí. 

 

1.6 Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen  

 

Princip zákazu diskriminace jako normativní a aplikační zásada je upraven v § 2 

odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. 

Předkládaná novela nařízení vlády do principu zákazu diskriminace nezasahuje. 

 

Vzhledem k tomu, že předkládaný návrh nařízení vlády se týká postavení fyzických 

osob, bylo provedeno hodnocení dopadů návrhu na rovnost žen a mužů. Lze konstatovat, že 

návrh nezakládá žádné rozdíly mezi vojákyněmi a vojáky v zařazování do odborností nebo  
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v udělování stabilizačního příspěvku vojákům z povolání. Návrhem nařízení vlády se nemění 

postavení žen a mužů a návrh má neutrální dopad na jejich rovnost, neboť se vztahuje na 

všechny vojáky z povolání, a to bez rozdílu pohlaví.  

 

1.7 Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

 

Návrh nařízení vlády nemá žádné negativní dopady ve vztahu k ochraně osobních 

údajů a soukromí. Navrhovaná právní úprava nezakládá nové zpracování osobních údajů ani 

nemění již existující zpracování osobních údajů, rovněž nepředstavuje zvláštní úpravu žádné 

povinnosti ani oprávnění subjektů osobních údajů.  

 

1.8 Zhodnocení korupčních rizik 

 

Návrh novely nařízení vlády nezakládá žádná korupční rizika.  

 

1.9 Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 

Navrhovaná právní úprava není úpravou, která má přímý dopad na bezpečnost 

nebo 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.  

 

2. Zvláštní část 

K čl. I  

 

Body 1, 2, 4 a 5 

 

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 útvarů 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 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 
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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 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: 

 
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% 
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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 15 000 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 

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 
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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. 

 

Je-li v normativním textu použit pojem „speciální operace“, rozumí se jím podle 

NATO doktríny AJP 3.5 vojenské aktivity prováděné předurčenými, speciálně 

organizovanými, vycvičenými a vybavenými jednotkami, složenými z vybraného personálu, 

používající nekonvenční taktiku, techniky a módy operování. Tyto aktivity mohou být vedeny 

napříč plným spektrem vojenských operací, samostatně nebo v součinnosti s konvenčními 

silami. Politicko-vojenské souvislosti mohou vyžadovat použití utajovaných nebo krycích 

módů činnosti a akceptaci stupně  politického nebo vojenského rizika neslučitelného 

s operacemi konvenčních sil. Speciální operace jsou vedeny k dosažení cílů na strategické 

nebo operační úrovni, nebo jsou prováděny za podmínek vysokého politického rizika. 
 

S ohledem na uvedené se navrhuje vojákům z povolání v odbornosti speciálních sil, 

kteří provádějí speciální operace nebo se připravují na provedení speciální operace, 

stabilizační příspěvek ve výši 15 000 Kč měsíčně. Vojákům z povolání v odbornosti 

speciálních sil, kteří vykonávají činnosti směřující k zabezpečení ostatních úkolů speciálních 

sil, a to řízení výcviku a přípravy k provádění speciálních operací, plánování operací, velení a 

řízení operací, zpravodajská podpora, podpora a zabezpečení operací se navrhuje poskytovat 

stabilizační příspěvek ve výši 10 000 Kč měsíčně.  

 

Bod 3 

 Jde o úpravu § 3 odst. 3, kdy je potřeba stávající znění doplnit o slova „nebo při 

výkonu některé z činností“, a to vzhledem k tomu, že v případě § 2 písm. r) a s) se nejedná 

pouze o požadavek na speciální odbornost vojáka, ale také o požadavek činnosti, kterou musí 

tento voják vykonávat, aby měl nárok na stabilizační příspěvek. Při úpravě nařízení provedené 

předchozí novelou, která doplnila do § 2 písm. r) bod 2., nedošlo k úpravě tohoto ustanovení, 

proto je nyní text upravován dodatečně.  

 

K čl. II 

Účinnost nařízení vlády se navrhuje od 1. září 2020. S ohledem na klíčové schopnosti 

příslušníků speciálních sil, které jsou jedinečné pro plnění specifických úkolů ozbrojených sil, 

a současnou nízkou naplněnost útvaru 601. skss, existuje obecný naléhavý zájem na 

stabilizaci formou zvýšeného hmotného zabezpečení tohoto vojenského personálu s co 
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nejbližší účinností. Proto by tak bylo kontraproduktivní účinnost navrhovaného nařízení vlády 

odkládat až na začátek dalšího kalendářního roku. 
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