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 Aktuální situace s motivačními programy aktivních záloh Armády 

České republiky. 

 Aktuální situace s motivačními programy aktivních záloh Litevské 

armády. 

 Porovnání benefitů a motivačních programů aktivních záloh Armády 

České republiky a Litvy. 

 Návrhy na možnou modifikaci souvisejících motivačních programů. 
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 Po profesionalizaci Armády České republiky je Aktivní záloha jedním 

z cenných zdrojů vojáků, kteří jsou soustavně připravováni cvičením 

na možnou mimořádnou událost.  

 Mohou zasahovat i u mimořádných událostí, které svojí povahou 

nejsou vojenské (povodně, epidemie) a tím navýšit akci schopnost 

složek integrovaného záchranného systému. 

 Fyzická příprava a cvičení dobrovolníky Aktivní zálohy připraví na 

možný válečný stav a budou plnit svou funkci lépe než občan  

tzv. „odvedený“ 
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 Občan (voják v záloze) mimo stav ohrožení státu nebo mimo 

válečný stav může dobrovolně převzít výkon branné povinnosti, 

pokud písemné požádá o zařazení do aktivní zálohy (nejdříve dnem, 

v němž dosáhne věku 18 let) příslušné krajské vojenské velitelství.  
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 Podmínky pro zařazení do aktivní zálohy: 

 

 zdravotní způsobilost; 

 potřeba ozbrojených sil; 

 minimálně středoškolské vzdělání zakončené výučním listem; 

 splnění podmínek podle zákona o službě vojáků v záloze – tedy 
trestní bezúhonnost, předložení čestného prohlášení, že 
nepodporuje, nepropaguje nebo nesympatizuje s hnutím, které 
prokazatelně směřuje k potlačování práv a svobod člověka, nebo 
hlásá národnostní, náboženskou anebo rasovou zášť nebo zášť vůči 
jiné skupině osob a splnění základní přípravy u Velitelství výcviku 
– vojenské akademii Vyškov (složení předepsané sdružené zkoušky). 

 Do aktivní zálohy zařazuje vojáka Ředitel krajského vojenské 
velitelství svým rozhodnutím zpravidla na dobu 3 let. 
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 Motivační faktory pro vstup do Aktivní zálohy Armády České 
republiky. 

 Služné – finanční odměna za službu v Aktivní záloze, účast na 
vojenských cvičených a při plnění úkolů náleží služné tedy finanční 
odměna. V prvním roce služby se jedná o 6 týdnů výcviku a 6 týdnů 
služby (v následující letech je doba trvání zkrácena na 4 týdny). Od 
486,-Kč (vojín) až do 2.149,-Kč za den (podplukovník). 

 Navíc je vyplácena roční odměna 18.000,-Kč (za podmínky účasti na 
pravidelném cvičení Aktivní zálohy). Další odměny jsou spojené se 
službou v operačním zázemí (například při aktuální situaci 
s epidemií COVID) nebo v případě služby mimo Českou republiku.  

 Aktivní záloha navíc nabízí benefit pro studenty mladší 26 ĺet. Ke 
všem bonusům dostávají motivační odměnu ve výši 6.000,-Kč. 

6 



 Zvýšená odměna po více letech:  

 Vojákovi v Aktivní záloze náleží podle délky služby v pravidelném 
vojenském cvičení nebo služby v operačním nasazení odměna 
zvýšená o:  

 40 % je-li zařazen v Aktivní záloze alespoň 2 roky; 

 50 % je-li zařazen v AZ alespoň 4 roky; 

 60 % je-li zařazen v Aktivní záloze alespoň 7 let; 

 70 % je-li zařazen v Aktivní záloze alespoň 10 let; 

 80 % je-li zařazen v Aktivní záloze alespoň 13 let. 

 Dlouho byla odměna za účast v aktivní záloze spíše symbolická, tedy 
500 korun měsíčně. Tuto otázku vyřešil zákon z roku 2016, který 
finanční kompenzaci navýšil, aby se vykompenzovala absence v 
zaměstnání během vojenských cvičení (Zákon č. 45/2016 Sb.). 
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 Jízdné: nárok na proplacení jízdného do místa cvičení a zpět. 

 Náklady při cvičení: Stravování, ubytování a vyčistění uniformy po 

skončení cvičení je zdarma pro vojáky. 

 Společenské ocenění: v České republice není prozatím vnímána jako 

záslužná a prestiží, nicméně má stále svou váhu. 

 Patriotické motivace: loajalita ke státu, touha sloužit v období krize. 

 Sekuritizační motivace: odpověď na vytváření nebezpečí ve 

společnosti. 
 Osobní motivace: získání nových zkušeností, zvýšení fyzické 

připravenosti a možnost. 
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 Dobrovolnické síly národní obrany Litvy. 

 Finanční odměna: Dobrovolní vojáci dostávají finanční náhradu za 
čas strávený ve službě (tedy vojenské cvičení, účast na misích). 

 Poskytuje se odměna za dny strávené ve službě, která se kryje  
s platem vypláceným profesionálním vojákům vojenské služby 
rovnocenných hodností nebo jejich civilním platem. Dobrovolníci 
obdrží sociální jistoty. 

 Na základě dobrovolných a selektivních zásad se mohou občané 
Litvy ve věku 18 až 55 let přihlásit do Dobrovolnických sil.  

 Smlouva o dobrovolnické službě nesmí trvat méně než 3 a více než 
5 let. 

 Osoba, která podepíše smlouvu, přísahá Litevské republice. 

 Po vypršení smlouvy může být smlouva prodloužena. Při provádění 
služby dobrovolní vojáci získávají vojenskou kvalifikaci, účastní se 
vojenských cvičení a mnohonárodních misí. 
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 Týká se: Dobrovolníků, pracovníků aktivních rezerv, pracovníků, 
kteří jsou připraveni pro aktivní rezervy a kteří jsou připraveni pro 

cvičení, výcvik nebo provádění služebních úkolů. 

 Odměna je vyplácena za dny služby z prostředků přidělených  

z rozpočtu Ministerstva národní obrany pro tyto účely. Sazby pro 

pracovníky, které plní přidělené úkoly, stanoví vláda. 
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 Finanční odměna: 

 Dobrovolníci v Litvě dostávají plat srovnatelný s profesionálními 
vojáky + další sociální jistoty při vstupu do služby. 

 Dobrovolníci v České republice dostávají plat dle tabulky odměn pro 
Aktivní zálohu – srovnatelné s platem profesionálního vojína. 
Postupem času a dle postupu v hodnoceních se jejich odměna 
zvyšuje 

 

 Délka smlouvy o vstupu: 

 V České republice je prvotní smlouva nejméně na 1 rok s tím, že 
může být prodloužena. 

 Občané Litevské republiky uzavírají smlouvu o vstupu do 
Dobrovolnických sil nebo-li smlouvu o dobrovolnické službě 
nejméně na 3 roky a ne navíce než 5 let. Smlouva může být také 
prodloužena. 
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 Zvýšená možnost získání bytu přidělovaného státem pro Aktivní 

zálohu (stejně jako tomu je tomu u příslušníků integrovaného 

záchranného systému, „služební byt“). 
 Benefit ve zvýšeného zdravotnického pojištění . 
 Speciální slevy na pojištění. 
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 Budeme pokračovat v rekrutační politice minulých let, kdy se 
zvyšuje počet vojáků z povolání z 21 tisíc na 24 tisíc. Cílem je 
dosáhnout nejpozději do roku 2025 minimálně 30 tisíc vojáků 
z povolání, doplnění a dozbrojení dvou stávajících brigád a návazně 
budování dalších jednotek. 

 Navýšíme počet aktivních záloh. Pokračovat bude i program 
jednorázového dobrovolného vojenského výcviku. 

 Revizí mobilizačního systému posílíme schopnost mobilizace 
a rozvinutí Armády České republiky do podoby obranyschopné 
a bojeschopné armády včetně budování příslušných záloh a zásob. 

 Ačkoli se vrcholní představitelé státu, prezident republiky i premiéři, 
opakovaně zavazují vydávat 2 % hrubého domácího produktu na 
obranu republiky, v posledních letech nedokázala tomuto závazku 
dostát ani jedna vláda.  
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 V programové prohlášení vlády ze dne 27. června 2018, v sekci 

Obranná politika a Armáda České republiky je Aktivní záloha 

zmíněna v souvislosti s navyšováním stavu aktivních záložníků do 

roku 2020. Viz níže: 

 

 Armáda plánuje mít až 10.000 aktivních záložníků v roce 2030.  

V průběhu roku 2020 zahájí nábor ke 13 novým jednotkám aktivní 

zálohy a další dvě jednotky plánuje později.  
 Za čtyři roky přešlo 138 aktivních záložníků do profesionální 

armády.  
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 Za Občanskou demokratickou stranu se v této tématice nejvíce 
angažuje Mgr. Jana Černochová. 

 Je dobře, že po mnoha letech stagnace se generál Bečvář pustil  
s vervou do revitalizace aktivní záloh, které mají být schopny,  
v případě potřeby, jako první doplnit naší profesionální armádu. 

 Téma si zasluhuje maximální pozornost. 

 Posunu vpřed určitě napomohlo i vytvoření místa koordinátora 
a poradce NGŠ pro aktivní zálohu. Tím se stal kapitán v. z. Ludvík 
Cimburek sloužící u záloh 601. skupiny speciálních sil. 

 V současnosti probíhá v této oblasti asi nejužší spolupráce v historii 
mezi sněmovním Výborem pro obranu a Generálním štábem. Na 
programu jednání každého výboru je totiž od jara stálý bod „aktivní 
záloha“ a debat se účastní nejenom poslanci a představitelé 
armády, ale i zástupci vojáků v záloze.  

15 



 Úspěch díky „změně klimatu“ ve společnosti 
 Vedení armády úspěšnost náboru přičítá legislativním změnám, 

které začaly platit v roce 2016, zároveň „změně klimatu“ ve 

společnosti, která se začala více věnovat bezpečnostním tématům. 

 „Snad mohu mluvit i za ostatní kolegy (poslance), aktivní zálohy jsou 

nedílnou součástí armády a je zapotřebí je podporovat a rozvíjet 

všechny věci, které se odehrály z hlediska legislativy za minulé 

(volební období),“ poznamenala předsedkyně obranného výboru 

Jana Černochová (ODS). 
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 V případě strany ANO je nejaktivnější samotný ministr obrany 
Lumobír Mertnar. Dále hejtmani krajů (konkr. Karlovarského kraje 
– Petr Kubiš), kteří ocenují možnost využití nasazení AZ. 

 Aktuálně při vyhlášení nouzového stavu – epidemie Covid 19 

 „Myslím si, že to není jen o tom, aby záložáci dvakrát do roka chodili 
na cvičení. Teď je potřebujeme a mohli by nám pomoct,“ hejtman 
karlovarského kaje Petr Kubiš (ANO).  

 Ministr obrany Lubomír Metnar – úryvek z prohlášení 
 Když jsem v létě 2018 přebíral resort obrany, měli jsme necelých 

24 tisíc vojáků. Nyní máme více než 25,5 tisíce vojáků a tyto počty 
chceme nadále navyšovat k 30 tisícům. V rámci zajišťování naší 
obrany narůstá role aktivních záloh. Za poslední rok a půl se jejich 
počet výrazně zvýšil na dnešních téměř 3 200 příslušníků. Je skvělé, 
že stále existují občané, kteří jsou ochotni obětovat svůj volný čas a 
pohodlí pro obranu vlasti. Příslušníkům aktivních záloh chci 
poděkovat a veřejně říct, že jsem na ně hrdý. 
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 Finanční podpora od státu pro Armádu České republiky i Aktivní 

zálohu. 

 V minulém roce 31. října byla vládou schválena Koncepce výstavby 

Armády České republiky 2030, kde je přesně řečeno, jaký je finanční 
rámec.  

 Pod text se podepsali jak představitelé hnutí ANO, tak ČSSD. 

 Nyní, začala debata, zda jsou potřeba 2 procenta HDP na obranu 

v cílovém roce 2024.  
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 Tyto strana byla aktivnější v případě situace s Aktivní zálohou  

v minulých letech nicméně její názory se přímo dotýkaly zavedení 

prémie 18 tisíc, kterou nyní Aktivní záloha dostávají ročně a také se 

podílela na podpisu finančního plánování pro Armádu České 

republiky jako takovou.  

 Bývalý poslanec Antonín Seďa: Je otázkou, k čemu má armáda 

sloužit, a kolik tedy "použitelných" vojáků máme. Nechápu, proč 

povolávat aktivní zálohy a ty budou scházet v podnicích a podobně, 
a ještě to bude stát Ministerstvo obrany finance. Opět se ukazuje, 

že Armáda České republiky má být nedílnou součástí integrovaného 

záchranného systému a má mít také vyčleněné jednotky pro krizové 

situace. Pokud armáda má nedostatek vojáků, pak je stáhněte ze 

zahraničních misí. 
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 Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček: Chce o využití „záložáků“ 

jednat. „Zatím jsme povolali 2 090 vojáků a nevidím teď důvod 

povolat aktivní zálohy. Nicméně to projednám s ministrem obrany“. 
 Za využití aktivních záloh se přimlouvá i bývalý náčelník generálního 

štábu Jiří Šedivý. „Chápu hejtmany, že chtějí mít k dispozici vlastní 

složku. 
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 Formy odměňování dobrovolníků v Aktivní záloze Armády České 

republiky jsou dostačující nicméně nevytváří dojem ani potřebu do 

Aktivní zálohy vstoupit. 

 Plní základní potřebu vůči zaměstnavateli nicméně nemotivují 

natolik, aby se občan rozhodl vstoupit do aktivní služby či uvažovat 

o vstupu do Aktivní zálohy. 

 Kladně hodnotím příspěvek pro studenty do 26 let, jelikož je nutné 

začínat s tímto programem, co nejdříve. 
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