
 

            V.

          

   

Platné znění částí XIII. – XVI. přílohy nařízení vlády č. 60/2015 Sb., 

o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, 

s vyznačením navrhovaných změn 
  

  

XIII. Vojenská hodnost kapitán 

  

a) komplexní 

1. koordinace a řízení rozhodujících činností posádky (správce posádky), 

2. koordinace trenérsko-metodického komplexu přípravy reprezentantů na evropské a světové 

úrovni (vedoucí starší trenér), 

3. navigační vedení letky (navigátor letky), 

4. radiolokační řízení letového provozu ve stanoveném rozsahu odpovědnosti (vedoucí starší 

inspektor), 

  

b) komplexní řízení a velení 

1. baterii (velitel baterie), 

2. hasičské jednotce složené ze směn (velitel hasičské jednotky), 

3. kurzu (velitel kurzu), 

4. biologické laboratoři (náčelník laboratoře), 

5. odřadu (velitel odřadu), 

6. opravně (náčelník opravny), 

7. prvku (náčelník prvku, velitel prvku), 

8. roji (velitel roje), 

9. rotě (velitel roty), 

10. skupině Hradní stráže, Hlavního velitelství Vojenské policie, organizačního celku přímo 

podřízeného Ministerstvu obrany, brigády, vojenského útvaru brigádního typu, skupině 

speciálních sil, základny letectva, leteckého křídla nebo pluku (náčelník skupiny), 

11. skupině laboratoří střediska speciálního určení (náčelník kompletu), 

12. směně zabezpečení řízení letového provozu (velitel směny), 

13. stanovišti ve vojenském útvaru brigádního typu nebo pluku (náčelník stanoviště), 

14. středisku praporu nebo vojenského útvaru praporního typu (velitel střediska), 

15. štábu samostatné roty nebo vojenského útvaru rotního typu (náčelník štábu), 

16. obvazišti (náčelník obvaziště), 

  

c) metodické usměrňování a 

1. řízení poskytování ošetřovatelských výkonů v rámci oboru specializované zdravotní péče 

nebo zdravotnického zařízení vojenského poskytovatele zdravotních služeb (vrchní sestra), 

2. samostatné zajišťování činnosti Vojenské policie (vedoucí starší důstojník), 

3. samostatné zajišťování operačních činností a opatření pro mimořádné události a krizové 

stavy Vojenské policie (vedoucí starší důstojník), 

  

d) nastudování a 

1. dirigování symfonických, operních a baletních děl (hudební stránky) a muzikálů (dirigent), 

2. interpretace obtížných rozsáhlých sólových partů hudebních děl; odborné vedení nástrojové 

sekce, malého orchestru nebo skupiny (vedoucí instruktor nástrojové sekce), 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAEHF56FE)



  

e) nepřetržitý dohled nad funkčností informačního systému nebo komunikačního systému 

Ministerstva obrany (supervizor), 

  

f) obsluhování technických a speciálních systémů letadel u letky (palubní inženýr), 

  

g) odborné řízení 

1. bezpečnostního managementu Hradní stráže, brigády, vojenského útvaru brigádního typu, 

základny letectva, leteckého křídla nebo pluku (bezpečnostní manager), 

2. podsystému ve velitelství sil, organizačním útvaru přímo podřízeném Ministerstvu obrany, 

vševojskové brigádě nebo pluku (vedoucí starší důstojník), 

  

h) odborné, preventivní, léčebné a diagnostické práce při ochraně zdraví zvířat nebo veřejného 

zdraví vykonávané veterinárním lékařem po zařazení do specializační přípravy (starší 

veterinární lékař), 

  

i) organizace a výkon duchovní služby ve velitelství Vojenské policie, Hradní stráži, Univerzitě 

obrany, Velitelství výcviku-Vojenské akademii, základně letectva nebo pluku (kaplan), 

  

j) poskytování preventivní, léčebné a diagnostické péče, pro kterou je nezbytné získání zvláštní 

odborné způsobilosti (starší lékař), 

  

k) projektové řízení informačních nebo komunikačních systémů Ministerstva obrany (vedoucí 

systémový inženýr), 

  

l) provádění 

1. komplexní a odborné právní podpory brigády, vojenského útvaru brigádního typu, pluku, 

základny letectva agentury nebo velitelství sil (vedoucí starší právník), 

2. odborně specializovaných činností v oblasti psychologických služeb a psychosociální 

podpory (vedoucí starší psycholog), 

3. odborně specializovaných činností (vedoucí starší důstojník), 

4. odborně specializovaných činností v odboru agentury (vedoucí projektant-specialista), 

5. odborných činností zpravodajské služby a odborně specializovaných činností signálového 

zpravodajství Vojenského zpravodajství (vedoucí starší důstojník), 

6. specializovaných činností v oblasti bezpečnosti letů letky (inspektor bezpečnosti letů), 

7. vzdělávací činnosti v kurzech poskytující vysoce specializované odborné znalosti (vedoucí 

starší lektor), 

  

m) řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů, vzdělávací a tvůrčí činnost při 

vyučování studentů a absolventů vysokých škol (vědecký pracovník), 

  

n) řízení a velení 

1. Hudbě Hradní stráže (zástupce velitele Hudby Hradní stráže), 

2. kurzům (zástupce velitele kurzů), 

3. oddělení Agentury personalistiky Armády České republiky, Agentury personálního rozvoje a 

podpory aktivit, Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu, brigády, 

vojenského útvaru brigádního typu nebo skupiny speciálních sil, základny letectva, leteckého 

křídla anebo pluku (zástupce náčelníka oddělení-náčelník skupiny), 

4. oddělení Hradní stráže, Hlavního velitelství Vojenské policie (oddělení kriminální služby), 

organizačního celku přímo podřízeného Ministerstvu obrany, brigády, vojenského útvaru 
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brigádního typu nebo skupině speciálních sil, základny letectva, leteckého křídla nebo pluku 

(zástupce náčelníka oddělení), 

5. roji dálkové přepravy (zástupce velitele roje), 

6. rotě Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany (zástupce velitele 

roty-vychovatel), 

7. samostatné rotě nebo vojenskému útvaru rotního typu (zástupce velitele), 

8. stanovišti základny letectva, správy letiště nebo střediska řízení a uvědomování (zástupce 

náčelníka stanoviště), 

9. středisku agentury, brigády, vojenského útvaru brigádního typu, základny letectva, pluku 

nebo středisku obsluhy výcvikových zařízení (zástupce náčelníka střediska), 

10. středisku organizačního celku přímo podřízeného Ministerstvu obrany, brigády, vojenského 

útvaru brigádního typu, základny letectva, pluku nebo Velitelství výcviku-Vojenské akademie 

(zástupce náčelníka střediska-náčelník skupiny), 

11. štábu praporu, oddílu, letky nebo vojenského útvaru praporního typu (zástupce náčelníka 

štábu, zástupce náčelníka štábu-náčelník skupiny), 

12. úseku centra agentury (zástupce náčelníka úseku, zástupce náčelníka úseku-náčelník 

skupiny), 

13. výcvikovému roji (zástupce velitele roje), 

  

o) řízení podsystému 

1. velitelství sil, brigády, vojenského útvaru brigádního typu, základny letectva, leteckého 

křídla nebo pluku (vedoucí starší důstojník), 

2. organizačního stupně velení základny letectva nebo pluku (vedoucí starší inženýr), 

  

p) samostatné 

1. provádění specializovaných štábních činností s celoarmádní působností (vedoucí starší 

důstojník), 

2. řízení podsystému praporu nebo vojenského útvaru praporního typu (vedoucí starší 

důstojník), 

  

q) vedení letadla na nepravidelné trati s přistáními na neznámém letišti nebo v neznámém 

terénu, s nepravidelnými přistáními na mezinárodních letištích při letech bezpečnostního 

charakteru nebo do krizových oblastí včetně koordinace činností s pozemními složkami; 

komplexní řízení a velení posádce letadla v roji (kapitán letounu, kapitán vrtulníku), 

q) vedení letadla na nepravidelné trati s přistáními na neznámém letišti nebo 

v neznámém terénu, s nepravidelnými přistáními na mezinárodních letištích při letech 

bezpečnostního charakteru nebo do krizových oblastí včetně koordinace činností 

s pozemními složkami a 

1. komplexní řízení a velení posádce letadla v roji (kapitán letounu, kapitán vrtulníku), 

2. vedení letounu transatlantického letu nebo strategického odsunu ve dvojici (pilot 

letounu dálkové přepravy), 

  

r) výchovně vzdělávací činnost 

1. při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol (asistent), 

2. směřující k rozšiřování úzce specifických vědomostí, dovedností a návyků (vedoucí starší 

učitel), 

  

s) výkon 

1. odborných činností na zahraničním pracovišti (vedoucí starší styčný důstojník), 

2. samostatných a specializovaných odborných činností farmaceuta (vedoucí starší farmaceut), 
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3. specializovaných činností ve Vojenské kanceláři prezidenta republiky (vedoucí starší 

důstojník), 

  

t) vykonávání specializovaných odborných a štábních činností Hradní stráže, brigády, 

vojenského útvaru brigádního typu, základny letectva, leteckého křídla nebo pluku (vedoucí 

straší důstojník), 

  

u) vzdělávací a tvůrčí činnosti při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení 

cvičení a seminářů, průběžná kontrola studia a poskytování konzultací (starší asistent), 

  

v) zajišťování informační, publicistické a tiskové činnosti brigády, vojenského útvaru 

brigádního typu, základny letectva nebo pluku (tiskový a informační důstojník), 

  

w) poskytování preventivní, diagnostické a léčebné ambulantní péče v oboru zubního lékařství 

na více pracovištích (vedoucí starší zubní lékař). 

 

XIV. Vojenská hodnost major 

  

a) komplexní 

1. navigační vedení křídla (navigátor křídla), 

2. tvorba, koordinace a usměrňování trenérsko-metodických koncepcí procesu přípravy 

sportovní reprezentace nejvyšší evropské a světové úrovně (starší trenér-specialista), 

3. výchovně vzdělávací činnost směřující k rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků (starší 

učitel-specialista), 

  

b) komplexní řízení a velení 

1. osobnímu štábu Hradní stráže (náčelník osobního štábu), 

2. Hudbě Hradní stráže (velitel Hudby Hradní stráže-hlavní dirigent), 

3. kurzům (velitel kurzů), 

4. oddělení Hradní stráže, organizačního celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany, 

brigády, vojenského útvaru brigádního typu, skupiny speciálních sil, základny letectva, 

leteckého křídla nebo pluku (náčelník oddělení, vedoucí oddělení), 

5. pokusné dělostřelecké střelnici (náčelník pokusné dělostřelecké střelnice Libavá), 

6. roji dálkové přepravy (velitel roje), 

7. rotě Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany (velitel 

roty-vychovatel), 

8. samostatné rotě nebo vojenskému útvaru rotního typu (velitel), 

9. skupině velitelství sil nebo skupině řízení a velení Vojenské policie Hlavního velitelství 

Vojenské policie (náčelník skupiny), 

10. skupině Vojenského zpravodajství (vedoucí skupiny), 

11. směně speciální jednotky vzdušných sil v režimu ochrany vzdušného prostoru (náčelník 

směny), 

12. směně na zahraničním pracovišti (náčelník směny), 

13. stanovišti základny letectva, správy letiště nebo střediska řízení a uvědomování (náčelník 

stanoviště), 

14. středisku agentury nebo základny letectva (náčelník střediska, velitel střediska), 

15. štábu praporu, oddílu, letky nebo vojenského útvaru praporního typu (náčelník štábu), 

16. úseku centra agentury nebo Velitelství výcviku-Vojenské akademii (náčelník úseku), 

17. výcvikovému roji (velitel roje), 
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c) koordinace řízení duchovní služby Hlavního velitelství Vojenské policie (kaplan), 

  

d) nastudování a dirigování symfonických, komorních, operních a baletních děl (hudební 

stránky) a muzikálů; činnosti směřující ke zkvalitnění profesního výkonu hudební služby 

(dirigent), 

  

e) obsluhování technických a speciálních systémů letadel u křídla; výcvik palubních inženýrů a 

palubních techniků (palubní inženýr), 

  

f) odborné řízení bezpečnostního managementu Vojenského zpravodajství, organizačního 

celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany nebo velitelství sil (bezpečnostní manager), 

  

g) organizace a 

1. výkon duchovní služby v Ústřední vojenské nemocnici-vojenské fakultní nemocnici Praha 

(kaplan), 

2. výkon duchovní služby a metodické řízení vojenských kaplanů u podřízených jednotek 

brigády nebo vojenského útvaru brigádního typu (kaplan), 

3. zabezpečení slavnostních a pietních aktů duchovní služby a bohoslužeb v Posádkovém 

velitelství Praha (kaplan), 

  

h) organizování a poskytování preventivní, diagnostické a léčebné ambulantní péče v oboru 

zubního lékařství (starší zubní lékař-specialista), 

  

i) preventivní, léčebná a diagnostická péče, pro kterou je nezbytné získání specializované 

způsobilosti spojená s další výchovou specialistů v příslušném specializačním oboru 

(lékař-specialista), 

  

j) provádění 

1. komplexní odborně specializované činnosti v oblasti psychologických služeb a 

psychosociální podpory (straší psycholog-specialista), 

2. odborně specializované právní podpory (starší právník-specialista), 

  

k) provádění odborně specializovaných činností v oblasti bezpečnosti letů 

1. v působnosti Ministerstva obrany (inspektor bezpečnosti letů), 

2. při řízení letového provozu pluku (inspektor bezpečnosti letů), 

3. v základně letectva (inspektor bezpečnosti letů), 

  

l) řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů, vzdělávací a tvůrčí činnost při 

vyučování studentů a absolventů vysokých škol, poskytování konzultací, popřípadě 

přednášková činnost (starší vědecký pracovník), 

  

m) řízení a velení 

1. centru agentury, pluku nebo Velitelství výcviku-Vojenské akademii (zástupce náčelníka 

centra, zástupce náčelníka centra-náčelník úseku), 

2. krajskému vojenskému velitelství (zástupce ředitele krajského vojenského 

velitelství-vedoucí oddělení), 

3.2. letce (zástupce velitele letky), 

4.3. odboru Hradní stráže, Agentury personalistiky Armády České republiky, Agentury 

personálního rozvoje a podpory aktivit nebo Vojenského geografického a 

hydrometeorologického úřadu (zástupce náčelníka odboru), 
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5.4. oddělení velitelství sil, Hlavního velitelství Vojenské policie, Agentury komunikačních a 

informačních systémů, Agentury logistiky, Agentury Vojenského zdravotnictví, Ředitelství 

zahraničních aktivit, Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky nebo Centra ochrany 

proti zbraním hromadného ničení (zástupce náčelníka oddělení, zástupce náčelníka 

oddělení-náčelník skupiny), 

6.5. oddílu (zástupce velitele oddílu), 

7.6. organizačnímu celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany složeného ze samostatných 

systemizovaných míst (zástupce ředitele), 

8.7. praporu nebo vojenskému útvaru praporního typu (zástupce velitele praporu, zástupce 

velitele), 

9.8. středisku skupiny speciálních sil (zástupce velitele střediska), 

10.9. štábu vojenského útvaru brigádního typu, velitelství Vojenské policie, skupiny 

speciálních sil nebo střediska v systému řízení a uvědomování vzdušných sil (zástupce 

náčelníka štábu), 

  

n) řízení 

1. podsystému na organizačním stupni velení agentuře (hlavní inženýr), 

2. výchovně vzdělávací činnost směřující k rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků 

připravujících se vojenských profesionálů ve Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole 

Ministerstva obrany (vedoucí skupiny), 

  

o) samostatné provádění odborně specializovaných činností ve Vojenské kanceláři prezidenta 

republiky, Vojenském zpravodajství, velitelství sil, v Hlavním velitelství Vojenské policie, 

organizačním celku přímo podřízeném Ministerstvu obrany nebo v systému řízení a 

uvědomování vzdušných sil (starší důstojník-specialista), 

  

p) samostatný a specializovaný výkon činností farmaceuta vyžadující specializovanou 

způsobilost zahrnující velení a řízení (starší farmaceut-specialista), 

  

q) specializované odborné, preventivní, léčebné a diagnostické výkony při ochraně zdraví 

zvířat nebo veřejného zdraví, k jejichž provádění je nezbytné získání základní specializace 

(veterinární lékař-specialista), 

  

r) stanovování strategie a koncepce ošetřovatelské péče a koncepce celoživotního vzdělávání 

vojenských nelékařských zdravotnických pracovníků Armády České republiky (hlavní sestra), 

  

s) tvorba metodiky výuky a výcviku specializovaných nebo vysoce specializovaných činností 

nebo kurzů k získání odborné způsobilosti (starší lektor-specialista), 

  

t) vedení letounu na nepravidelné trati s přistáními na neznámém letišti nebo v neznámém 

terénu, s nepravidelnými přistáními na mezinárodních letištích při letech bezpečnostního 

charakteru nebo do krizových oblastí včetně koordinace činností s pozemními složkami a 

1. komplexní řízení a velení posádce letadla v roji (kapitán letounu, kapitán vrtulníku), 

2. vedení letounu transatlantického letu nebo strategického odsunu ve dvojici (pilot letounu 

dálkové přepravy), 

t) vedení letounu na nepravidelné trati s přistáními na neznámém letišti nebo 

v neznámém terénu, s nepravidelnými přistáními na mezinárodních letištích při letech 

bezpečnostního charakteru nebo do krizových oblastí včetně koordinace činností 

s pozemními složkami, transatlantické lety, strategický odsun (kapitán letounu dálkové 

přepravy), 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAEHF56FE)



 

u) výcvik pilota při vedení letadla na nepravidelné trati s přistáními na neznámém letišti nebo v 

neznámém terénu, s nepravidelnými přistáními na mezinárodních letištích při letech 

bezpečnostního charakteru nebo do krizových oblastí včetně koordinace činností s pozemními 

složkami (kapitán letounu-instruktor výcviku, kapitán vrtulníku-instruktor), 

  

v) výkon speciálních činností na zahraničním pracovišti (starší styčný důstojník-specialista), 

  

w) vykonávání vysoce specializovaných odborných činností v organizačním útvaru 

Ministerstva obrany (starší důstojník-specialista), 

  

x) vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek ve svěřených oblastech, stanovení 

obecných postupů aplikace právních předpisů ve specializovaných oborech ve vymezené 

působnosti státní správy v sekci dozoru a kontroly Ministerstva obrany (inspektor), 

  

y) vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení 

cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, popřípadě prezentace a 

řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů (odborný asistent), 

  

z) zajišťování informační, publicistické a tiskové činnosti 

1. v organizačním útvaru Ministerstva obrany, organizačním celku přímo podřízeném 

Ministerstvu obrany nebo velitelství sil (tiskový a informační důstojník), 

2. v působnosti Vojenské policie (tiskový a informační důstojník). 

 

XV. Vojenská hodnost podplukovník 

  

a) komplexní řízení a velení 

1. krajskému vojenskému velitelství (ředitel krajského vojenského velitelství), 

2.1. centru agentury, pluku nebo Velitelství výcviku-Vojenské akademii (náčelník centra), 

3.2. letce (velitel letky), 

4.3. odboru Hradní stráže, organizačního celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany nebo 

odboru vnitřního řízení Agentury komunikačních a informačních systémů, Agentury logistiky 

nebo Agentury Vojenského zdravotnictví (náčelník odboru, ředitel odboru), 

5.4. oddělení organizačního útvaru Ministerstva obrany, Vojenského zpravodajství, Ředitelství 

zahraničních aktivit, Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky nebo Centra ochrany 

proti zbraním hromadného ničení (náčelník oddělení, vedoucí), 

6.5. oddělení velitelství sil nebo Hlavního velitelství Vojenské policie (náčelník oddělení), 

7.6. oddílu (velitel oddílu), 

8.7. organizačnímu celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany složeného ze samostatných 

systemizovaných míst (ředitel), 

9.8. praporu nebo vojenskému útvaru praporního typu (velitel praporu, velitel), 

10.9. středisku organizačního celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany nebo skupině 

speciálních sil (náčelník střediska, vedoucí střediska, velitel střediska), 

11.10. štábu organizačního celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany, vojenského útvaru 

brigádního typu, křídla letectva, pluku, velitelství Vojenské policie nebo skupiny speciálních sil 

(náčelník štábu), 

  

b) koordinace a metodicko-odborné řízení hudební služby v rezortu Ministerstva obrany a 

zabezpečování odborné přípravy vojenských hudebníků (hlavní inspektor vojenských hudeb), 
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c) koordinace řízení duchovní služby v působnosti Ministerstva obrany, metodické řízení 

duchovní služby a zabezpečení odborné přípravy vojenských kaplanů (kaplan), 

  

d) metodické řízení, usměrňování a koordinace ochrany utajovaných informací při zajišťování 

obrany České republiky a činnosti ozbrojených sil České republiky zejména se zaměřením na 

oblast administrativní bezpečnosti a výkonu spisové služby s vazbami na jiné obory v 

působnosti Ministerstva obrany (vedoucí Centrálního registru Ministerstva obrany), 

  

e) nastudování, korekce a dirigování symfonických, komorních, operních a baletních děl 

(hudební stránky) a muzikálů Ústřední hudbou Armády České republiky; samostatné provádění 

vysoce odborně specializovaných činností hudební služby, tvůrčí řešení úkolů (velitel 

hudby-hlavní dirigent), 

  

f) odborné a metodické řízení psychologické služby v působnosti Ministerstva obrany; 

provádění vysoce odborně specializovaných činností v oblasti psychologických služeb a 

psychosociální podpory (vedoucí starší psycholog-specialista), 

  

g) odborné řízení bezpečnostního managementu v organizačním útvaru Ministerstva obrany 

(bezpečnostní manager), 

  

h) organizování a poskytování preventivní, diagnostické a léčebné ambulantní péče v oboru 

zubního lékařství, včetně dalšího odborného vzdělávání (vedoucí starší zubní lékař-specialista), 

  

i) podíl na zajišťování diplomatických vztahů České republiky s jiným státem (skupinou států) 

nebo s mezinárodními orgány a organizacemi v politické, ekonomické, bezpečnostní nebo 

vojenské oblasti (přidělenec obrany), 

  

j) poskytování preventivní, léčebné a diagnostické péče, pro kterou je nezbytné získání zvláštní 

odborné způsobilosti, spojené s další výchovou specialistů v příslušném specializačním oboru, 

s prováděním náročných konziliárních vyšetření a s odborným vedením zdravotnického týmu - 

management 1. stupně; řízení zdravotnického prvku s místní nebo regionální působností; 

komplementární obor (primář), 

  

k) poskytování preventivní, léčebné a diagnostické péče, pro kterou je nezbytné získání zvláštní 

odborné způsobilosti, spojené s další výchovou specialistů v příslušném specializačním oboru, 

s prováděním náročných konziliárních vyšetření a s odborným vedením zdravotnického týmu 

(starší lékař-specialista), 

  

l) provádění 

1. specializovaných činností na úseku klinické psychologie (psychologická diagnostika, 

psychoterapie a socioterapie, rehabilitace, redukce a resocializace psychických funkcí, 

provádění psychologické prevence, výchova a poradenství ke zdravému způsobu života, 

poskytování neodkladné péče v případě akutních psychických krizí a traumat) nebo metodické 

usměrňování v oboru klinické psychologie anebo zajišťování a provádění celoživotního 

vzdělávání zdravotnických pracovníků, a to včetně specializačního vzdělávání v příslušném 

oboru specializace (vedoucí starší psycholog-specialista), 

2. všech druhů kontrolní činnosti jako vedoucí kontrolní komise nebo její člen; inspekční a 

kontrolní činnosti závažných a mimořádných událostí v působnosti Ministerstva obrany v 

návaznosti na právní předpisy České republiky, NATO a Evropské unie v sekci dozoru a 

kontroly Ministerstva obrany (starší inspektor), 
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3. vysoce odborné specializované právní podpory (vedoucí starší právník-specialista), 

4. vysoce odborně specializovaných činností v působnosti Ministerstva obrany (vedoucí starší 

důstojník-specialista), 

5. vysoce odborně specializovaných činností v oblasti bezpečnosti letů v působnosti 

Ministerstva obrany (starší inspektor bezpečnosti letů), 

  

m) řízení a velení 

1. centru Univerzity obrany (zástupce ředitele centra), 

2. institutu Velitelství výcviku-Vojenské akademii (zástupce náčelníka institutu), 

3. odboru velitelství sil, Hlavního velitelství Vojenské policie (odbor kriminální služby), 

Agentury komunikačních a informačních systémů, Agentury logistiky, Agentury Vojenského 

zdravotnictví, Ředitelství zahraničních aktivit, Mnohonárodního centra pro koordinaci 

logistiky nebo Centra ochrany proti zbraním hromadného ničení (zástupce náčelníka odboru), 

4. leteckému křídlu (zástupce velitele křídla), 

5. odboru signálového zpravodajství Vojenského zpravodajství (zástupce náčelníka odboru), 

6. oddělení organizačního útvaru Ministerstva obrany nebo Vojenského zpravodajství 

(zástupce vedoucího oddělení), 

7. oddělení Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany (zástupce 

náčelníka oddělení), 

8. organizačnímu celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany složeného z odboru a 

samostatných oddělení (zástupce ředitele, zástupce ředitele-náčelník odboru, zástupce 

ředitele-ředitel odboru), 

9. organizačnímu celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany složeného z oddělení 

(zástupce ředitele-náčelník oddělení, zástupce ředitele-vedoucí oddělení), 

10. organizačnímu celku signálového zpravodajství Vojenského zpravodajství (zástupce 

náčelníka), 

11. skupině speciálních sil (zástupce velitele skupiny), 

12. směně Společného operačního centra Ministerstva obrany (pomocník vedoucího směny), 

13. středisku v systému řízení a uvědomování vzdušných sil (zástupce velitele střediska), 

14. školnímu pluku Univerzity obrany (zástupce velitele pluku), 

15. štábu Hradní stráže, Posádkového velitelství Praha, brigády, základny letectva nebo pluku 

(zástupce náčelníka štábu), 

16. úřadu organizačního celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany (zástupce ředitele 

úřadu, zástupce ředitele úřadu-hlavní inženýr), 

17. ústavu Univerzity obrany (zástupce ředitele ústavu), 

18. velitelství Vojenské policie (zástupce velitele), 

19. Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole Ministerstva obrany (zástupce velitele školy), 

20. Vojenskému oboru při Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze 

(zástupce náčelníka oboru), 

21. vojenskému útvaru brigádního typu (zástupce velitele), 

22. Vojenskému veterinárnímu ústavu (zástupce ředitele ústavu), 

23. krajskému vojenskému velitelství (zástupce ředitele krajského vojenského velitelství), 

  

n) řízení 

1. činnosti katedry (zástupce vedoucího katedry-vedoucí skupiny), 

2. kariérního postupu a organizace přípravy vojenských kaplanů (kaplan), 

3. rozhodujícího podsystému organizačního stupně velení agentury (hlavní inženýr), 

4. rozhodujících podsystémů agentury nebo systému řízení a uvědomování vzdušných sil 

(vedoucí starší důstojník-specialista), 

5. rozhodujících podsystémů Univerzity obrany (tajemník), 
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6. systémových činností v organizačním útvaru Ministerstva obrany, ve velitelství sil nebo na 

zahraničním pracovišti (vedoucí starší důstojník-specialista), 

7. systémových činností na zahraničním pracovišti (vedoucí starší styčný důstojník-specialista), 

8. výchovně vzdělávací činnost směřující k rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků 

připravujících se vojenských profesionálů na Univerzitě obrany nebo Vojenském oboru při 

Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze (vedoucí skupiny), 

  

o) řízení, velení a všestranné zajišťování úkolů fakulty v oblasti plánování (zástupce 

děkana-vedoucí oddělení), 

  

p) samostatné provádění vysoce odborně specializovaných činností zpravodajské služby 

(vedoucí starší důstojník-specialista), 

  

q) tvorba koncepce výuky a výcviku zaměřené na získávání odborné způsobilosti pro zastávání 

vysoce specializovaných činností nebo kvalifikačních a rekvalifikačních kurzů (vedoucí starší 

lektor-specialista), 

  

r) tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů 

1. při vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací (starší odborný 

asistent), 

2. při vyučování studentů a absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, průběžné 

kontrole studia, poskytování konzultací, popřípadě přednáškové činnosti (vedoucí vědecký 

pracovník), 

  

s) vedení a samostatné provádění vysoce odborně specializovaných činností signálového 

zpravodajství Vojenského zpravodajství (vedoucí starší důstojník-specialista), 

  

t) výkon vysoce odborně specializovaných činností ve Vojenské kanceláři prezidenta republiky 

(vedoucí starší důstojník-specialista), 

  

u) vykonávání 

1. náročných farmaceutických činností (vedoucí starší farmaceut-specialista), 

2. složitých a náročných odborných, preventivních, léčebných a diagnostických prací při 

ochraně zdraví zvířat nebo veřejného zdraví, k jejichž výkonu je nezbytné získání základní 

specializace; stanovování léčebných postupů a ozdravných programů (starší veterinární 

lékař-specialista), 

  

v) zajišťování informační, publicistické a tiskové činnosti v celé šíři působnosti Ministerstva 

obrany nebo Armády České republiky (tiskový informační důstojník). 

 

XVI. Vojenská hodnost plukovník 

  

a) koordinace a metodické usměrňování kontrolní činnosti v působnosti Ministerstva obrany 

prováděné sekcí dozoru a kontroly Ministerstva obrany (hlavní inspektor), 

  

b) komplexní řízení a velení 

1. brigádě (velitel brigády), 

2. centru Univerzity obrany (ředitel centra), 

3. duchovní službě v působnosti Ministerstva obrany (hlavní kaplan Ministerstva obrany), 

4. fakultě (děkan fakulty), 
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5. Hradní stráži (velitel Hradní stráže), 

6. kanceláři náčelníka Generální štábu Armády České republiky (ředitel kanceláře), 

7. leteckému křídlu (velitel křídla), 

8. odboru organizačního útvaru Ministerstva obrany nebo Vojenského zpravodajství 

(bezpečnostní ředitel Vojenského zpravodajství-ředitel odboru, ředitel odboru), 

9. odboru velitelství sil, Velitelství výcviku - Vojenské akademie, hlavního velitelství Vojenské 

policie (odbor kriminální služby), Agentury komunikačních a informačních systémů, Agentury 

logistiky nebo Agentury Vojenského zdravotnictví (náčelník odboru), 

10. oddělení Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany, 

11. oddělení druhu vojska (oddělení mechanizovaného vojska, oddělení dělostřelectva, 

oddělení ženijního vojska, oddělení chemického vojska, oddělení protiletadlového raketového 

vojska a protiletadlového vojska, oddělení taktického letectva, oddělení vrtulníkového a 

dopravního letectva nebo oddělení zabezpečení činnosti ve vzdušném prostoru a řízení 

letového provozu) organizačního útvaru Ministerstva obrany (vedoucí oddělení), 

12. oddělení s rozhodující působností v oblasti řízení a koordinace nasazení sil a prostředků, 

koncepce bezpečnostní nebo vojenské strategie anebo plánování nebo výstavby ozbrojených sil 

České republiky v organizačním útvaru Ministerstva obrany nebo Vojenského zpravodajství 

(náčelník oddělení, vedoucí oddělení), 

13. organizačnímu celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany složeného z odborů a 

samostatných oddělení (náčelník, ředitel), 

14. organizačnímu celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany složeného z oddělení 

(náčelník, ředitel), 

15. organizačnímu celku signálového zpravodajství Vojenského zpravodajství (ředitel), 

16. pluku (velitel pluku), 

17. skupině speciálních sil (velitel skupiny), 

18. směně Společného operačního centra Ministerstva obrany (vedoucí směny), 

19. středisku v systému řízení a uvědomování vzdušných sil (velitel střediska), 

20. školnímu pluku Univerzity obrany (velitel pluku), 

21. štábu velitelství sil, Velitelství výcviku - Vojenské akademie, hlavního velitelství Vojenské 

policie, Hradní stráže, brigády nebo základny letectva (náčelník štábu), 

22. ústavu Univerzity obrany (ředitel ústavu), 

23. velitelství Vojenské policie (velitel velitelství), 

24. Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole Ministerstva obrany (velitel školy), 

25. Vojenskému oboru při Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze 

(náčelník oboru), 

26. vojenskému útvaru brigádního typu (náčelník, ředitel, velitel), 

27. Vojenskému zdravotnímu ústavu nebo Vojenskému veterinárnímu ústavu (ředitel ústavu), 

28. základně letectva (velitel základny), 

29. krajskému vojenskému velitelství (ředitel krajského vojenského velitelství), 

  

c) komplexní řízení 

1. činnosti katedry (vedoucí katedry), 

2. psychologické služby v působnosti Ministerstva obrany; provádění vysoce odborně 

specializovaných činností v oblasti psychologických služeb a psychosociální podpory (hlavní 

psycholog Ministerstva obrany), 

  

d) komplexní řízení, velení a všestranné zajišťování úkolů vojenské nemocnice (ředitel 

vojenské nemocnice), 

  

e) koordinace 
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1. diplomatických vztahů České republiky s jiným státem (skupinou států) nebo s 

mezinárodními orgány a organizacemi v politické, ekonomické, bezpečnostní nebo vojenské 

oblasti (přidělenec obrany), 

2. řízení a velení sekci na organizačním útvaru Ministerstva obrany (zástupce ředitele sekce), 

  

f) poskytování preventivní, léčebné a diagnostické péče, pro kterou je nezbytné získání zvláštní 

odborné způsobilosti, spojené s další výchovou specialistů v příslušném specializačním oboru, 

s prováděním náročných konziliárních vyšetření a s odborným vedením zdravotnického týmu - 

management 2. stupně; řízení zdravotnického prvku s odborným nebo vzdělávacím určením 

vůči adresátům v působnosti Ministerstva obrany (primář, přednosta kliniky), 

  

g) provádění 

1. nejnáročnější specializované psychologické diagnostické i léčebné činnosti v oboru 

specializace; odborné, konsiliární, posudkové a dispensární činnosti (primář), 

2. vysoce odborně specializovaných činností na zahraničním pracovišti (hlavní styčný 

důstojník), 

3. vysoce odborně specializovaných činností s celorezortní i mimorezortní působností (hlavní 

specialista Ministerstva obrany), 

  

h) řízení a velení 

1. brigádě (zástupce velitele brigády), 

2. fakultě (proděkan fakulty), 

3. Finanční správě Armády České republiky (zástupce ředitele), 

4. Hradní stráži (zástupce velitele Hradní stráže), 

5. odboru v organizačním útvaru Ministerstva obrany nebo Vojenského zpravodajství (zástupce 

náčelníka odboru, zástupce ředitele odboru, zástupce náčelníka odboru-náčelník oddělení, 

zástupce ředitele odboru-vedoucí oddělení), 

6. organizačnímu celku (Agentura komunikačních a informačních systémů, Agentura logistiky, 

Agentura Vojenského zdravotnictví, Agentura personalistiky Armády České republiky, 

Agentura personálního rozvoje a podpory aktivit, Ředitelství zahraničních aktivit, 

Mnohonárodní centrum pro koordinaci logistiky nebo Centrum ochrany proti zbraním 

hromadného ničení) přímo podřízenému Ministerstvu obrany a složenému z odborů a 

samostatných oddělení (zástupce náčelníka, zástupce ředitele, zástupce náčelníka-náčelník 

odboru, zástupce ředitele-ředitel odboru), 

7. organizačnímu celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany a složenému z odborů a 

samostatných oddělení, který řídí příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo 

obrany (zástupce náčelníka, zástupce ředitele, zástupce náčelníka-náčelník odboru, zástupce 

ředitele-ředitel odboru), 

8. organizačnímu celku signálového zpravodajství Vojenského zpravodajství (zástupce 

ředitele), 

9. pluku (zástupce velitele pluku), 

10. Ředitelství Specializovaných sil Armády České republiky (zástupce ředitele), 

11. štábu velitelství sil (náčelník štábu), 

12. Univerzitě obrany (zástupce rektora), 

13. úseku ve Vojenské kanceláři prezidenta republiky (zástupce náčelníka úseku), 

14. Velitelství výcviku-Vojenské akademii (zástupce velitele Velitelství výcviku-Vojenské 

akademie), 

15. Vojenské kanceláři prezidenta republiky (zástupce náčelníka Vojenské kanceláře 

prezidenta republiky), 

16. Vojenskému geografickému a hydrometeorologickému úřadu (zástupce ředitele úřadu), 
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17. Vojenskému zdravotnímu ústavu (zástupce ředitele ústavu), 

18. zahraničnímu pracovišti (zástupce náčelníka pracoviště), 

19. základně letectva (zástupce velitele základny), 

  

i) řízení, velení a všestranné zajišťování úkolů Univerzity obrany v oblasti 

1. logistiky (zástupce rektora-kvestor), 

2. vzdělávání a záležitostí studentů, vědecké a experimentální činnosti, marketingu a vnějších 

vztahů (prorektor), 

  

j) řízení, velení a všestranné zajišťování úkolů vojenské nemocnice (náměstek ředitele), 

  

k) samostatné řešení závažných a složitých výzkumných a vývojových úkolů Centra 

bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany (starší vedoucí vědecký 

pracovník), 

  

l) tvorba rozhodujících koncepcí a právních předpisů v působnosti Ministerstva obrany (hlavní 

specialista Ministerstva obrany). 
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