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nově  pojem zrušen 
Vojenský záchranný 

útvar 
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Pojmy 

nově  zavedeno a definováno Operační nasazení  

Úkolové uskupení nově  zavedeno a definováno 

1. Změny  - zákon č. 219/1999 Sb. 

Narovnání právního stavu, bez přímých dopadů 
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nově  ve vojenských 
objektech a při plnění úkolů 

OS ČR mimo vojenské 
objekty  je zakázáno 
pořádání politických 
kampaní a volebních 

shromáždění 

Omezení sdružovacího 
práva v OS ČR 
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Ozbrojené síly 

nově  Vojenská přísaha 
zrušen  zákon 220/1999 Sb., 
nově  upraven text  

1. Změny  - zákon č. 219/1999 Sb. 

Narovnání právního stavu, bez přímých dopadů 
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nově  podíl na výkonu státní  
          správy 
nově  vláda stanoví systemizaci  
           GŠ AČR, každoročně 
nově  organizační struktura na   
           základě návrhu NGŠ AČR 

GŠ AČR součástí 
ministerstva 
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Činnost ministerstva 

1. Změny  - zákon č. 219/1999 Sb. 

Předpokládané administrativní dopady 
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2. Změny  - zákon č. 585/2004 Sb. 

ruší stávající definici zálohy = povinná a aktivní 

Záloha 
OS 

nově definuje zálohu, jejíž součástí je aktivní záloha 
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Oblast tvorby zálohy OS 

Bez přímých dopadů  
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2. Změny  - zákon č. 585/2004 Sb. 

Oblast převzetí výkonu branné povinnosti 

Nově  povolání občana do služebního poměru vojáka z povolání – písemný souhlas 
občana s tím, že do 2 let po ukončení služebního poměru vojáka může být podle 

potřeb OS ČR zařazen do aktivní zálohy 
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Oblast zařazování do aktivní zálohy 

Nově se nahrazuje „dohoda“ o zařazení vojáka do 
aktivní zálohy „Rozhodnutím o zařazení“ vydaným 

ředitelem KVV  

Zvýšená administrativní a organizační náročnost 
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2. Změny  - zákon č. 585/2004 Sb. 

nově se zavádí dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti občanem, pokud požádá o 
účast na vojenském cvičení; 
  
nově se upravuje celková délka dobrovolného vojenského cvičení DO 12 týdnů v 
kalendářním roce, s povoláním do 2 let ode dne podání žádosti; 

9 
  

Oblast přípravy k plnění úkolů OS 

Rozsah vojenských 
cvičení vojáků v AZ 

nově DO 12 týdnů v 1. roce,  
nově DO 4 týdnů v dalších 
letech 

Předpokládaná administrativní náročnost; nezbytnost posílení výcvikových kapacit; 
vyšší náročnost na logistickou podporu a zdravotnické zabezpečení  
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2. Změny  - zákon č. 585/2004 Sb. 

definuje mobilizaci a nově demobilizaci ozbrojených sil 
Opatření za 
SOS a VS 

Operační nasazení vojáka v záloze 

Nově se zavádí služba v operačním nasazení a podmínky 
jejího výkonu (nahrazuje výjimečné vojenské cvičení); 
 do 7 měsíců/rok (mimo ČR se souhlasem vojáka v AZ) 
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Oblast doplňování OS, legislativně technické úpravy 

Doplňování OS 
za SOS 

nově zavádí výběrové doplnění ozbrojených sil po vyhlášení stavu 
ohrožení státu  

Zvýšená finanční náročnost při přípravě k 
operačnímu nasazení a při nasazení 

Bez přímých dopadů 
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2. Změny  - zákon č. 585/2004 Sb. 

nově se umožňuje vojákům v záloze proplacení náhrady jízdného 
při použití soukromého vozidla ke služebním účelům 

Náhrada 
jízdného 
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Oblast některých náležitostí  
vojáků v záloze 

Nevyžaduje zvýšené náklady 
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3. Zákon o službě vojáků v záloze 

Oblast peněžních náležitostí 

nově 18 000 Kč/rok (min 1 VC) – AZ 
navíc 6 000 Kč/rok v 1. roce (student VŠ) - AZ 
nově 1 000 Kč/měsíc, ve kterém konal - DVC 

Odměna/ 
motivační odměna  

nově dle platového tarifu VzP Služné 

VOJÁK V 
ZÁLOZE 

ZAMĚSTNAVATEL A 
OSVČ 

2/3 prům. mzdy (plánovaný výcvik) 
100% prům. mzdy (neplán. výcvik) 

nově Finanční 
kompenzace 

Oblast náboru 

diferenciace v posuzování zdravotní způsobilosti 
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Vyžaduje novelizaci vyhlášky o posuzování zdravotní 
způsobilosti k vojenské činné službě 

Vyžaduje zvýšenou finanční a administrativní náročnost 
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Oblast průběhu služby 

přiblížení pravidel služby pravidlům pro 

vojáky z povolání – subsidiární použití zákona 
č. 221/1999 Sb. po novele; 

Aplikace 
zákona 

 nově úprava vojenské hodnosti podle 

 služebního místa v AZ 

Systemizované 
místo 

nově rekondiční pobyt 
14 dnů  
(na žádost po oper. nasazení 
mimo ČR) 
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3. Zákon o službě vojáků v záloze 

Vyžaduje zvýšenou finanční a administrativní náročnost 
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Oblast průběhu služby 

nově možnost působení AZ kromě OS 

také v rámci Vojenské policie a 

Vojenského zpravodajství 

Možnosti 
využití AZ 

nově možnost vedení osobních údajů o 

vojácích v záloze a vztah k základním 

registrům 

Oprávnění 
resortu MO 

Oprávnění vojáků v AZ 

 

nosit vojenský stejnokroj i mimo 

vojenskou činnou službu 

 

nově pozastavení služby v AZ v době těhotenství, 

mateřské a rodičovské dovolené namísto vyřazení 

Zvláštnosti průběhu služby 
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3. Zákon o službě vojáků v záloze 

Nevyžaduje zvýšenou finanční a administrativní náročnost 
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4. Závěr 

administrativní podpory, organizačního, logistického a 
finančního zabezpečení 

Změny v branné legislativě budou mít významný vliv 
na činnost všech vojenských útvarů a zařízení: 

Dopady do oblastí: 

Vysoké nároky na činnost: 

Krajských vojenských velitelství 

Velitelství výcviku – Vojenské akademie 

Prvků logistiky a vojenského zdravotnictví 

Velitelství a štáby útvarů 


