
VZOR VOJENSKÉ KNÍŽKY 

ESKÁ REPUBLIKA 

VOJENSKÁ KNÍŽKA 

MINISTERSTVO OBRANY 

POU ENÍ

Vojenská knížka je ve ejná listina, kterou 
voják (krom  voják  z povolání) prokazuje 
p íslušnost k ozbrojeným silám R vojenským
orgán m, p íslušník m bezpe nostních sbor
a jiným orgán m k tomu zmocn ným. Na 
požádání t chto orgán  je povinen vojenskou 
knížku zap j it k nahlédnutí. 

Držitel vojenské knížky je povinen ztrátu 
nebo poškození vojenské knížky hlásit 
nad ízenému nebo p íslušnému krajskému 
vojenskému velitelství. 

   

    

ESKÁ REPUBLIKA 

Fotografie 
35 x 45 mm

Kul
razí

até
tko 

VOJENSKÁ KNÍŽKA 

                    vydávajícího 
                   orgánu

MINISTERSTVO OBRANY 

Podpis držitele vojenské knížky

 Série ……… íslo ……….  
    



1. P íjmení, 
akademický  
titul:  

6. Získaná oprávn ní 

2. Jméno nebo jména:  idi  skupiny: 

          

3.           jiná:Rodné 
íslo:              

4. Odveden u:  7. Vojenskou knížku vydalo: 

 dne:   dne:  

5. Osobní známka íslo:   

Kulaté 
razítko 
KVV

(je vložena v obalu 
  vojenské knížky) 

 Podpis editele 

    

    

8. P íslušník vojenského útvaru (VÚ)   9. Pr b h vojenské inné služby 

Otev ený název                   
a dislokace 

Od Do Datum 

   
od do 

Nástup základní p ípravy,       
VO, íslo a název funkce, 

kursy, p emíst ní, odvelení, 
propušt ní, pr b h           
mimo ádné služby 

   

   

   

   

    
    



      
10.  Údaje o vojenské hodnosti   11. Stanoveno  

        
Vojenská hodnost 

Ú innost 
od

íslo 
rozkazu VO  funkce íslo   

   název   
   Podpis   
        

Kulaté 
razítko 
KVV

          
   12. Další využití  
         
   VO  funkce íslo   
   název   
   Podpis   
        

Kulaté 
razítko 
KVV

         
   VO  funkce íslo   
   název   
   Podpis   
        

Kulaté 
razítko 
KVV

         
   VO  funkce íslo   
   název   
   Podpis   

    

Kulaté 
razítko 
KVV

      

      
13.  Záznam o vykonaném vojenském 

 cvi ení (výjime ném vojenském 
 cvi ení) 

  14. Zvláštní záznamy – nap . prop j ená 
vyznamenání apod. 

Vojenské cvi ení    
v dob  od  do  

byl cvi en – p ecvi en na funkci 
íslo  název  

   VO
   Podpis  

Kulaté 
razítko 

VÚ

   
Vojenské cvi ení    

v dob  od  do  
byl cvi en – p ecvi en na funkci 

íslo  název  
VO

  Podpis  

Kulaté 
razítko 

VÚ

   
Vojenské cvi ení    

v dob  od  do  
byl cvi en – p ecvi en na funkci 

íslo  název  
VO

  Podpis  

Kulaté 
razítko 

VÚ

       
      


