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Vážená paní poslankyně, 
 

reaguji na Vaši interpelaci č. 2081, č.j. PS2021/021868, ze dne 29. září 2021, ve věci 
záchranné roty AZ, a uvádím k ní následující: 
 

Jednotky 15. ženijního pluku se, jako součást Armády České republiky (AČR), podílí 
zejména na plnění úkolů v souladu s ustanovením § 9, odst. 1 a 2 zákona č. 219/1999 Sb., 
o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů: 
„(1) Základním úkolem ozbrojených sil je připravovat se k obraně České republiky a bránit ji 
proti vnějšímu napadení.  
(2) Ozbrojené síly plní též úkoly, které vyplývají z mezinárodních smluvních závazků České 
republiky o společné obraně proti napadení.“ 
 

A dále se významně podílí na plnění úkolů uvedených v § 14, odst. 1, bodech c), d) a k), 
stejného zákona: 
„(1) Armáda plní úkoly uvedené v § 9 a 10 a dále ji lze použít: 

c) k záchranným pracím při pohromách nebo při jiných závažných situacích 
ohrožujících životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí nebo  
k likvidaci následků pohromy,  
d) k odstranění jiného hrozícího nebezpečí za použití vojenské techniky, 
k) k plnění humanitárních úkolů civilní obrany.“ 

 

Záchranné roty aktivní zálohy u 15. ženijního pluku (konkrétně u 151. ženijního praporu 
v Bechyni a 153. ženijního praporu v Olomouci) jsou předurčeny k plnění úkolů primárně 
záchranných prací, popřípadě humanitárních úkolů civilní obrany. 
 

V souladu s Koncepcí výstavby Armády České republiky (KVAČR) 2030 jednotky 15. 
ženijního pluku nabývají další, nové schopnosti tak, aby zabezpečily ženijní podporu všech 
úkolů AČR, tzn. nejen plnění úkolů záchranných prací, ale především úkolů souvisejících 
s obranou ČR a úkolů vyplývajících z mezinárodních závazků ČR o společné obraně proti 
vnějšímu napadení. To s sebou nese vytváření nových jednotek a navyšování schopností 
u jednotek stávajících. 
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Součástí procesu nabývání schopností je současně probíhající optimalizace struktur AČR, 
jejímž cílem je posoudit efektivnost, účelnost a hospodárnost organizačních struktur 
vojenských útvarů a zařízení AČR a navrhnout nutné organizační změny k dosažení 
organizační struktury 2025, která vytvoří podmínky pro rozvoj AČR a splnění úkolů 
stanovených v milníku 2025. Tím budou vytvořeny podmínky pro splnění vojensko-
politických ambicí v souladu s cíli výstavby AČR a mezinárodními závazky ČR. 
V podmínkách 15. ženijního pluku toto představuje vytvoření nové specializované jednotky 
zaměřené na vojenské pátrání a vyhledávání výbušných hrozeb a dále navyšování schopností 
jednotek tak, aby při zachování tabulkových počtů 15. ženijního pluku byly plněny všechny 
požadované úkoly.  
 
Z hlediska plnění úkolů záchranných prací, popřípadě humanitárních úkolů, budou tyto úkoly 
plněny standardními ženijními jednotkami, které, kromě plnění úkolů ženijní podpory AČR, 
budou plnohodnotně schopny plnit i záchranné práce, popřípadě humanitární úkoly civilní 
obrany. Tato skutečnost se odrazí i do konceptu aktivní zálohy u 15. ženijního pluku, kde je 
navrhováno zrušení záchranných rot aktivní zálohy a vytvoření rot bojové ženijní podpory 
aktivní zálohy. Tím dojde k plnohodnotnému naplnění prvotního cíle při vytváření aktivní 
zálohy, a to mít připravenou kvalitní zálohu pro přednostní doplňování vybraných útvarů 
a zařízení ozbrojených sil za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, neboť tyto jednotky 
aktivní zálohy budou předurčeny k doplnění identických rot bojové ženijní podpory u 151. 
a 153. ženijního praporu, které jsou nosnými elementy ženijní podpory brigádních úkolových 
uskupení AČR.  
 
Navrhovaná změna zároveň umožní naplnění druhotného cíle při vytváření aktivní zálohy, 
a to umožnit vojákům v záloze a občanům mimo zálohu ozbrojených sil vedle povinného 
plnění branné povinnosti i její dobrovolný výkon, resp. dobrovolné převzetí na základě jejich 
svobodného rozhodnutí vstoupit do aktivní zálohy a připravovat se k plnění úkolů 
ozbrojených sil ČR formou dobrovolných vojenských cvičení. Přitom dojde k navýšení 
schopností současných jednotek aktivní zálohy, protože nově vytvořené roty bojové ženijní 
podpory aktivní zálohy budou obsahovat schopnosti jak záchranářské, tak i ty ženijní. Vojáci 
aktivní zálohy tedy budou mít možnost své záchranářské schopnosti dále rozšířit k plnění 
úkolů bojové ženijní podpory, což více zatraktivní službu aktivní zálohy (více dovedností 
a možností přípravy) včetně možnosti širšího zapojení i do mezinárodní spolupráce 
s ostatními spojenci/partnery, kteří primárně cílí na bojovou ženijní podporu, a to i s možností 
budoucího nasazení do zahraničních operací. 
 
Navrhované opatření změny struktury záchranných rot aktivní zálohy na roty bojové ženijní 
podpory aktivní zálohy je velením 15. ženijního pluku s příslušníky aktivní zálohy průběžně 
projednáváno s tím, že se jedná o nový návrh, který je v současné době ve fázi schvalování 
a připomínkování odbornými gestory. Příslušníci aktivní zálohy byli upozorněni, že 
navrhovaná změna nijak neovlivní jejich možnost služby „vojáka aktivní zálohy“, nicméně 
musí počítat s tím, že po schválení navrhované struktury budou příslušníci záchranných rot 
aktivní zálohy kontaktováni a budou jim poskytnuty informace ohledně nové struktury, 
působnosti a schopností jednotky. Součástí této komunikace bude i nabídka zařazení do nově 
vzniklých rot bojové ženijní podpory aktivní zálohy, případně nabídka k zařazení do jiných  
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jednotek aktivní zálohy v případě, že daný jedinec nebude chtít pokračovat ve změněné 
struktuře, a to tak, aby nedošlo ke ztrátě žádného příslušníka aktivní zálohy, neboť tito občané 
svoji službu vykonávají nad rámec svého civilního života a nemůžeme si dovolit plýtvat jejich 
silami a ani potenciálem. 
 
Vážená paní poslankyně, v případě dalších otázek nebo požadavků na upřesnění jsem 
připraven Vám poskytnout další informace. 
 
 
 
S úctou 
 
 

                                              podepsáno elektronicky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážená paní 
Mgr. Jana Č e r n o c h o v á 
poslankyně Poslanecké sněmovny 
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 
Praha 
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