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V souladu s Harmonogramem výstavby výsadkového pluku čj. MO 295274/2018-1304 ze dne 
30. listopadu 2018 budou prováděna výběrová řízení k výsadkovým útvarům AČR. Pro 
potřeby tohoto nařízení náčelníka Generálního štábu AČR se výsadkovými útvary rozumí 
43. výsadkový prapor, Organizační jádro pro výstavbu výsadkového pluku a 43. výsadkový 
pluk. 
 
Výběrová řízení (VŘ) k výsadkovým útvarům jsou otevřena všem zájemcům z řad AČR, 
přičemž jednotliví velitelé jsou povinni umožnit svým podřízeným účast na nich. 
V případě závažných služebních překážek (ZSC, kurz mimo útvar) jim musí umožnit 
účast na nejbližším následujícím výběrovém řízení. 
 
Úspěšné absolvování výběrového řízení nezakládá právní nárok na automatické 
převelení k výsadkovému útvaru. O převelení rozhodne ředitel Agentury personalistiky 
AČR dle aktuálních potřeb ozbrojených sil. Převelování úspěšných uchazečů 
k výsadkovým útvarům AČR se provádí 4× ročně, a to v termínech 1. ledna, 1. dubna, 
1. července a 1. října.     
 
 

K zabezpečení a provádění výběrových řízení k výsadkovým útvarům 
 
 

n a ř i z u j i: 
 
 
1) veliteli pozemních sil, vzdušných sil, Velitelství pro operace, Velitelství teritoria, 

Velitelství výcviku-Vojenské akademie, Velitelství kybernetických sil a informačních 
operací, řediteli Ředitelství speciálních sil a ředitelům sekcí Generálního štábu AČR1: 
– umožňovat účast svých příslušníků na VŘ k výsadkovým útvarům v souladu s tímto 

nařízením;  
– uchazeče vysílat na VŘ formou služební cesty. 
Termín:  trvale 

 
2) veliteli Velitelství výcviku-Vojenské akademie umožňovat zástupci z řad výsadkových 

útvarů informační setkání s frekventanty Kurzu základní přípravy s cílem ozřejmit možným 
uchazečům podmínky služby a nároky VŘ. 

Termín:  trvale 
 
3) velitelům výsadkových útvarů (služebním postupem): 

– organizovat VŘ v souladu s tímto nařízení za podmínek stanovených Přílohou 1;  
– o termínech VŘ informovat v předstihu cestou webových stránek a sociálních sítí, 

doplňkově cestou A reportu. 
Termín:  trvale 

4) řediteli Agentury personalistiky AČR: 
– zajišťovat, v souladu s aktuálními prioritami AČR, proces převelování úspěšných 

absolventů VŘ ke zvoleným výsadkovým útvarům;  
– provádět součinnost se sekcí státního tajemníka v Ministerstvu obrany s ohledem na 

proces zařazování úspěšných absolventů VŘ z řad studentů UO k výsadkovým útvarům. 

                                                 
1 U Velitelství pro operace, Velitelství teritoria i Velitelství kybernetických sil a informačních operací nabývá 
toto nařízení účinnosti dnem jejich vzniku.   
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– realizovat převelení neúspěšných uchazečů rekrutovaných přímo pro výsadkové vojsko 
v souladu s potřebami AČR.  

Termín:  trvale 
 

5) uchazečům o službu u výsadkových útvarů (služebním postupem): 
– oznámit v předstihu svému veliteli zájem o účast na VŘ k výsadkovým útvarům 

a zažádat o vyslání na SC; 
– seznámit se s podmínkami VŘ, a to zejména obsaženými v Příloze 1; 
– zaslat, na adresu zveřejněnou útvarem pořádající VŘ, přihlášku, a to ne později než 

7 dní předem. 
Termín:  trvale 

 
 
K zabezpečení splnění stanovených úkolů v souvislosti se zabezpečením výběrových řízení 
k výsadkovým útvarům a k poskytnutí všestranné součinnosti 
 

ž á d á m 

 
rektora-velitele University obrany (cestou státního tajemníka v Ministerstvu obrany): 

– o umožnění účasti zájemcům z řad studentů University obrany všech ročníků na VŘ 
k výsadkovým útvarům v souladu s tímto nařízením;  

– o vysílání uchazečů na VŘ formou SC.   
V termínu: trvale  

 
Nařízení nabývá platnosti dnem podpisu a jeho platnost končí dne 1. ledna 2027, 
nadpočetné stejnopisy zničte mimo skartační řízení do 1. února 2027.  
 
Dnem podpisu pozbývá účinnosti nařízení náčelníka Generálního štábu AČR k provedení 
výběrového řízení k 43. výsadkovému mechanizovanému praporu čj. 856-1/2012-1106 ze dne 
17. dubna 2012. 
 
Kontaktní osoba: XO ZNGŠ-NŠ, tel. 217 011, kancelář GŠ AČR. 
 
 
 
Rozdělovník adresátů stejnopisu dokumentu: 
VelAČR (Ř KaGŠ) 
VePozS 
VeVzS 
VeOper  
VeTer 
VeV-VA 
VeKSIO 
ŘeSpecS MO 
SRS MO 
SPS MO 
SPod MO 
AP AČR 
 


		2019-06-05T11:48:58+0000
	Not specified




