
 
PL A T NÉ  Z NĚ NÍ  S V Y Z NA Č E NÍ M  NA V R H OV A NÝ C H  ZM Ě N 

 
 

Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů  
 

••• 
 

ČÁST DRUHÁ 
VZNIK, PRŮBĚH, ZMĚNY A ZÁNIK SLUŽEBNÍHO POMĚRU VOJÁKŮ 

 
••• 
 

HLAVA III 
ZÁNIK SLUŽEBNÍHO POMĚRU 

 
§ 19 

Propuštění ze služebního poměru 
 

 (1) Voják musí být propuštěn ze služebního poměru, pokud 
a) dosáhl důchodového věku stanoveného pro muže podle zvláštního právního předpisu,7) 
b) splnil podmínky nároku na starobní důchod podle zvláštního právního předpisu,7a) přičemž 

dosáhl důchodového věku stanoveného pro muže podle zvláštního právního předpisu,7) 
c) přestal být ze zdravotních důvodů způsobilý vykonávat službu v dosavadním služebním 

zařazení, s výjimkou zdravotních důvodů souvisejících s těhotenstvím, nebo podle 
zvláštního právního předpisu9) není způsobilý pro další výkon služby v dosavadním 
služebním zařazení a není pro něho jiné služební zařazení, 

d) se přestal připravovat k výkonu služby studiem a není pro něho jiné služební zařazení, 
e) není pro něho v důsledku organizačních změn nebo po odvolání ze služebního místa 

podle jiného právního předpisu55) jiné služební zařazení, 
f) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí 

svobody, 
g) byl pravomocně odsouzen pro trestný čin a jeho setrvání ve služebním poměru by ohrozilo 

vážnost ozbrojených sil, 
h) podle závěrů dvou služebních hodnocení není způsobilý pro další výkon služby, 
i) se stal členem politické strany, politického hnutí nebo odborové organizace, 
j) vykonává výdělečnou činnost bez souhlasu služebního orgánu nebo činnost odpovědného 

zástupce podle zvláštních právních předpisů,9a) je členem statutárních nebo kontrolních 
orgánů právnických osob, které provozují podnikatelskou činnost, s výjimkou členství 
ve statutárních nebo kontrolních orgánech nestavebních bytových družstev zřízených 
ke správě bytového fondu, a právnických osob a organizačních složek státu, jejichž 
zřizovatelem nebo zakladatelem je ministerstvo nebo jiný správní úřad, 

k) podal žádost o propuštění ze služebního poměru, 
l) pominuly důvody přerušení služebního poměru podle § 11 a voják ve služebním poměru 

nepokračuje podle § 12 odst. 2, 
 
__________________________ 
55) Například zákon č. 219/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 153/1994 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů 
(zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů. 
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m) podporuje, propaguje nebo sympatizuje s hnutím, které prokazatelně směřuje 

k potlačování práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, náboženskou anebo rasovou 
zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, 

n) uplynula rozhodná doba ve služebním zařazení, 
o) podle zvláštního právního předpisu není způsobilý pro další výkon služby v dosavadním 

služebním zařazení, přičemž tuto nezpůsobilost zavinil svým jednáním. 
 (2) V případě snížení věkové hranice pro vznik nároku na starobní důchod podle 
zvláštního právního předpisu9b) může prezident nebo ministr na základě žádosti vojáka 
rozhodnout v souladu se zájmy služby o setrvání vojáka ve služebním poměru i po dosažení 
této věkové hranice, nejpozději do dosažení důchodového věku podle zvláštního právního 
předpisu7). Při rozhodování se rovněž přihlíží k odbornosti vojáka, dosavadnímu průběhu jeho 
služebního poměru, jeho morálním vlastnostem, zdravotnímu stavu a k jeho účasti 
v zahraničních operacích. 

 
 (3) Služební poměr zaniká uplynutím 2 kalendářních měsíců následujících po dni 
doručení rozhodnutí o propuštění ze služebního poměru vydaného služebním orgánem, není-li 
dohodou stanovena doba kratší; to neplatí při propuštění ze služebního poměru podle odstavce 
1 písm. a) a b), kdy služební poměr zaniká posledním dnem kalendářního měsíce, v němž 
voják splnil podmínky nároku na starobní důchod, není-li dohodou stanovena doba kratší, 
a podle odstavce 1 písm. k), kdy služební poměr zaniká uplynutím 9 kalendářních měsíců 
následujících po dni doručení žádosti o propuštění, není-li dohodou stanovena doba kratší. 
Služební poměr podle odstavce 1 písm. l) zaniká uplynutím 15 dnů následujících po dni, kdy 
voják měl pokračovat ve služebním poměru, pokud mu v tom nezabránily závažné důvody. 
Z důvodu uvedeného v odstavci 1 písm. g) musí být voják propuštěn ze služebního poměru do 
6 měsíců ode dne, kdy se služební orgán o pravomocném rozsudku dozvěděl, nejpozději však 
do 1 roku od nabytí právní moci rozsudku. 

 
HLAVA IV 

VÝKON A DOBA SLUŽBY 
••• 

 
§ 26 

Rozvržení základní týdenní doby služby 
 

 (1) O rozvržení základní týdenní doby služby rozhoduje služební orgán. Stanoví 
začátek a konec doby služby v jednotlivých dnech; doba nepřetržité služby může činit nejvýše 
30 hodin. Za dvousměnný nebo třísměnný se považuje režim výkonu služby, v němž se vojáci 
vzájemně střídají ve dvou nebo ve třech službách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Za 
nepřetržitý se považuje režim výkonu služby, v němž se vojáci vzájemně střídají ve službách 
v rámci 24 hodin po sobě jdoucích k zajištění nepřetržitého plnění služebních povinností 24 
hodin denně po 7 dnů v týdnu. Za nepřetržitý se považuje režim výkonu služby, v němž 
se vojáci 24 hodin denně po 7 dnů v týdnu vzájemně střídají k zajištění nepřetržitého 
plnění služebních povinností. Dobu služby v jednotlivých dnech může nadřízený rozvrhnout 
na 2 části. 

  
 (2) Základní týdenní doba služby se rozvrhuje zpravidla rovnoměrně na 5 dnů služby 
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tak, aby dny nepřetržitého odpočinku v týdnu připadaly pokud možno na sobotu a neděli. 
Vyžaduje-li to povaha služby, může se doba služby rozvrhnout nerovnoměrně; průměrná 
týdenní doba služby nesmí zpravidla v čtyřtýdenním období, nejvýše však v období 26 týdnů 
po sobě jdoucích, přesahovat základní týdenní dobu služby. 

 
•••   

§ 28 
Nepřetržitý odpočinek mezi službami a nepřetržitý odpočinek v týdnu 

  
(1) Voják má mezi koncem jedné služby a počátkem následující služby nárok 

na nepřetržitý odpočinek v trvání nejméně 11 hodin. V důležitém zájmu služby lze nepřetržitý 
odpočinek výjimečně zkrátit až na 6 hodin. Za důležitý zájem služby se pro účely této hlavy 
považuje zabezpečení plnění nenadálých nebo mimořádných úkolů a výkon služby 
v nepřetržitém režimu výkonu služby při ostraze vojenských objektů, dozorčí službě 
a zabezpečení leteckého provozu. 
 
 (2) Jednou v týdnu musí nepřetržitý odpočinek činit nejméně 36 hodin. Vyžaduje-li 
to důležitý zájem služby, lze nepřetržitý odpočinek v týdnu zkrátit až na 12 hodin. 
 
 (3) V případě zkrácení doby nepřetržitého odpočinku mezi službami nebo v týdnu, 
nebo neposkytnutí odpočinku ve 24 hodinách po sobě jdoucích, protože nepřetržitá služba 
trvala více jak 24 hodin, se následující nepřetržitý odpočinek o zkrácenou část prodlužuje. 
 
 (4) Nelze-li pro důležitý zájem služby následující nepřetržitou dobu odpočinku mezi 
službami nebo v týdnu prodloužit, musí být vojákovi zkrácená část doby odpočinku 
poskytnuta nejpozději do 6 týdnů po jejím zkrácení. 

 
§ 29 

Služba konaná nad základní týdenní dobu služby 
 

 (1) Vyžaduje-li to důležitý zájem služby, je voják povinen konat službu nad základní 
týdenní dobu služby. Služba nad základní týdenní dobu služby se může konat jen na rozkaz 
nadřízeného nebo s jeho souhlasem. 
 
 (2) Službu nad základní týdenní dobu služby nesmí konat voják, kterému byla 
stanovena kratší týdenní doba služby. 
 
 (3) Služba konaná nad základní týdenní dobu služby nesmí po dobu nejvíce 26 po 
sobě jdoucích týdnů v průměru činit více než 8 hodin týdně. Za službu konanou nad základní 
týdenní dobu služby nad 300 hodin v kalendářním roce náleží vojákovi náhradní volno. 
 
 (4) Náhradní volno je služební orgán povinen poskytnout neprodleně, nejpozději 
do 6 měsíců po vykonání služby konané nad základní týdenní dobu služby, nebrání-li tomu 
důležitý zájem služby. Pokud nebylo náhradní volno ve stanovené době poskytnuto, má voják 
v následujících 3 měsících nárok čerpat náhradní volno podle svého uvážení. Oznámení 
s určeným dnem nástupu náhradního volna je voják povinen podat minimálně 7 dní předem, 
nedohodne- li se se služebním orgánem na jiném dnu určení dne nástupu. 
 
 (5) Vyžaduje-li to důležitý zájem služby, může nadřízený změnit vojákem určený 
termín nástupu čerpání náhradního volna nebo jej z náhradního volna odvolat. Voják má 
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v tomto případě nárok na náhradu prokázaných nákladů, které mu tím vznikly. V případě 
odvolání vojáka z čerpání náhradního volna je nadřízený povinen poskytnout náhradní volno 
v náhradním termínu dohodnutém s vojákem. 

 
(6) Do počtu hodin nejvýše přípustné služby nad základní týdenní dobu služby 

ve vyrovnávacím období podle odstavce 3 věty první se nezahrnuje služba, za kterou 
bylo vojákovi poskytnuto náhradní volno. 
 

 
 

§ 31b 
Nepřetržité vojenské nasazení na území České republiky 

 
 (1) Nepřetržitým vojenským nasazením na území České republiky je doba výkonu 
služby při plnění úkolů podle zvláštního právního předpisu10a). 
 
 (2) Do základní týdenní doby služby se započítává pouze doba 8 hodin za každý 
obvyklý den výkonu služby, ve kterém nepřetržité vojenské nasazení na území České 
republiky trvalo alespoň 8 hodin. Ustanovení o základní týdenní době služby, o službě konané 
nad základní týdenní dobu služby, o nepřetržitém odpočinku mezi službami a nepřetržitém 
odpočinku v týdnu a o přestávkách ve službě se nepoužijí. 

 
§ 31c 

Společná ustanovení k intenzivnímu vojenskému výcviku, nepřetržitému vojenskému výcviku 
a nepřetržitému vojenskému nasazení na území České republiky 

 
 (1) Dobu zahájení a ukončení intenzivního vojenského výcviku, nepřetržitého 
vojenského výcviku a nepřetržitého vojenského nasazení na území České republiky stanoví 
služební orgán. 
 (2) Nadřízený je povinen v době uvedené v odstavci 1 určit vojákovi přiměřenou dobu 
na jídlo a oddech a místo odpočinku. 
 
 (3) Pokud nepřetržité vojenské nasazení na území České republiky trvá méně než 48 
hodin, má voják nárok na volno v době, ve které by měl jinak konat službu, v délce 
odpovídající době výkonu služby, která nebyla započítána do základní týdenní doby služby. 
Přesáhne-li nepřetržité vojenské nasazení na území České republiky 48 hodin, má voják nárok 
za každých ukončených 48 hodin výkonu služby na 8 hodin volna v době, ve které by měl 
jinak konat službu. Za stejných podmínek má voják nárok na volno i za nepřetržitý vojenský 
výcvik, s výjimkou případu, kdy navazuje na nepřetržitý vojenský výcvik výkon služby 
vojáka v zahraniční operaci podle § 40a. Ministr může pro konkrétní nepřetržité vojenské 
nasazení podle míry a intenzity rizika a doby trvání nepřetržitého vojenského nasazení 
zvýšit nárok na volno za ukončených 48 hodin výkonu služby až na 16 hodin. 
 
 (4) Za dobu volna podle odstavce 3 se služební plat nekrátí. Volno je služební orgán 
povinen udělit neprodleně, nejpozději do 3 měsíců od ukončení nepřetržitého vojenského 
výcviku nebo nepřetržitého vojenského nasazení na území České republiky. 
 
 (5) Pokud nebylo volno ve lhůtě stanovené v odstavci 4 poskytnuto, má voják 
v následujícím měsíci nárok čerpat volno podle svého uvážení. Oznámení s určeným dnem 
nástupu volna je voják povinen podat minimálně 7 dní předem, nedohodne-li se se služebním 
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orgánem na jiném dnu určení dne nástupu. 
 
 (6) Vyžaduje-li to důležitý zájem služby, může nadřízený změnit vojákem určený 
termín nástupu čerpání volna nebo ho z čerpání volna odvolat. Voják má v tomto případě 
nárok na náhradu prokázaných nákladů, které mu tím vznikly. V případě odvolání vojáka 
z čerpání volna je nadřízený povinen poskytnout volno v náhradním termínu dohodnutém 
s vojákem. 
 
 (7) Nebylo-li volno ve lhůtě stanovené v odstavci 5 poskytnuto pro opětovnou službu 
v nepřetržitém vojenském nasazení, nepřetržitém vojenském výcviku nebo intenzivním 
vojenském výcviku na území České republiky a nedohodl-li se voják s nadřízeným na jeho 
poskytnutí jinak, náleží vojákovi namísto volna odpovídající část služebního platu. 
 
 (8) Po ukončení intenzivního vojenského výcviku, nepřetržitého vojenského výcviku 
a nepřetržitého vojenského nasazení na území České republiky nelze zkrátit nepřetržitý 
odpočinek před nástupem do následující služby. 
 
 (9) Pokud nebyl podle odstavce 2 v průběhu 168 hodin nepřetržitého vojenského 
výcviku nebo nepřetržitého vojenského nasazení na území České republiky poskytnut 
nepřetržitý odpočinek alespoň 12 hodin, poskytne se za každých 168 hodin trvání 
nepřetržitého vojenského výcviku nebo nepřetržitého vojenského nasazení na území České 
republiky, společně s některým následujícím nepřetržitým odpočinkem v týdnu, a to 
nejpozději v období 6 týdnů od ukončení nepřetržitého vojenského výcviku nebo 
nepřetržitého vojenského nasazení na území České republiky. 
 
••• 

ČÁST ČTVRTÁ 
PÉČE O VOJÁKY 

 
§ 61a 

Služební příspěvek na bydlení 
 

(1) Voják má nárok na měsíční služební příspěvek na bydlení (dále jen „služební 
příspěvek“) ve výši od jednonásobku do dvojnásobku (dále jen „koeficient“) částky 3 000 Kč 
podle kategorie obce výkonu služby a podle počtu obyvatel žijících v této obci. Výše 
služebního příspěvku se zvyšuje za každého člena rodiny o 300 Kč, maximálně však o 1 200 
Kč. Za členy rodiny se považují osoby podle § 71 odst. 5. 

 
(2) Nárok na služební příspěvek zaniká při zániku služebního poměru. Služební 

příspěvek vojákovi nenáleží po dobu jeho služebního zařazení jako čekatele, ve zkušební 
době, po dobu přerušení služebního poměru podle § 11, za dobu neomluvené nepřítomnosti 
ve službě, po dobu určení do dispozice podle § 10 odst. 2 písm. g), h) a i) nebo pokud je mu 
ministerstvem hrazeno nájemné za byt v místě pravidelného výkonu služby v zahraničí. 

 
(3) Žije-li ve společné domácnosti více vojáků, náleží služební příspěvek každému 

rovným dílem. Nejedná-li se o členy rodiny podle § 71 odst. 5, vypočte se poměrná část 
služebního příspěvku z nároku toho vojáka, kterému náleží vyšší zvýšení podle odstavce 1. 
Žití ve společné domácnosti s jiným vojákem je každý takový voják povinen písemně oznámit 
služebnímu orgánu příslušnému o výši služebního příspěvku rozhodovat. Pro účely nároku na 
služební příspěvek se za člena domácnosti považuje i voják bydlící u jiného vojáka, který je 
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vlastníkem nebo nájemcem bytu, aniž by se podílel na nákladech a chodu domácnosti. 
 
(3) Manželům, kteří jsou oba vojáky, se výše služebního příspěvku zvyšuje podle 

odstavce 1 jen za nezaopatřené děti podle § 71 odst. 5, a to jen jednomu z nich. 
V případě druha a družky se pro účely zvýšení služebního příspěvku postupuje podle 
věty první obdobně. 
  

(4) Pro splatnost a výplatu služebního příspěvku se použijí § 68l až 68n. 
  

(5) Vláda stanoví nařízením kategorie obcí výkonu služby a koeficienty pro výpočet 
služebního příspěvku. Výše násobků se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru. 
••• 

ČÁST PÁTÁ 
ZABEZPEČENÍ VOJÁKŮ 

 
HLAVA I 

SLUŽEBNÍ PLAT 
••• 

 
§ 68d 

 
 (1) Vojákovi, který střídavě vykonává službu 
a) ve dvousměnném režimu výkonu služby, náleží zvláštní příplatek ve výši 400 Kč měsíčně, 
b) ve třísměnném režimu výkonu služby, náleží zvláštní příplatek ve výši 800 Kč měsíčně, 
c) v nepřetržitém režimu výkonu služby, náleží zvláštní příplatek ve výši 1 000 Kč měsíčně, 

nebo 
d) v nepřetržitém režimu výkonu služby, ve kterém doba mezi začátkem a koncem stanovené 

doby výkonu služby přesahuje 15 hodin, náleží zvláštní příplatek ve výši 1 200 Kč 
měsíčně. 

  
(2) Vojákovi, který má rozvrženu základní týdenní dobu služby rovnoměrně 

a v kalendářním měsíci vykonal službu ve dvousměnném, třísměnném nebo 
nepřetržitém režimu výkonu služby v rozsahu alespoň 80 hodin, náleží za tento měsíc 
příplatek podle odstavce 1.      

(23) Vojákovi, kterému náleží zvláštní příplatek podle odstavce 1 a zároveň splňuje 
podmínky pro přiznání zvláštního příplatku podle § 68c odst. 1, náležejí oba zvláštní 
příplatky. 

 
§ 68e 

Příplatek za zvýšenou odpovědnost 
 

 Veliteli vojenského útvaru, vojenského záchranného útvaru, náčelníkovi, vedoucímu 
nebo řediteli vojenského zařízení nebo vojenského správního úřadu a řediteli nebo veliteli 
organizačního útvaru ministerstva nebo Vojenského zpravodajství, který je ministrem 
zmocněn k samostatnému hospodaření s veřejnými prostředky, sestavování ekonomického 
výkazu o vyčleněných a použitých finančních prostředcích a personálních a majetkových 
zdrojích, náleží příplatek až do výše 15 % služebního tarifu stanoveného v § 68 odst. 2. 
Příplatek se zaokrouhluje na celé desetikoruny směrem nahoru. 
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§ 68i 
Zachovaný služební plat 

 
 (1) Zachovaný služební plat se určí jako součet výkonnostního příplatku, pokud 
vojákovi náležel, a služebního tarifu podle § 68 odst. 1 ke dni předcházejícímu dni, ke 
kterému náleží zachovaný služební plat. 
 
 (2) Zachovaný služební plat náleží vojákovi, který 
a) je před uplynutím stanovené doby trvání služebního poměru nebo před propuštěním 

ze služebního poměru určen do dispozice, 
b) je v průběhu zahraniční operace zajat nebo se stal nezvěstným, nejednalo-li se o svémocné 

odloučení nebo zběhnutí, nebo 
b) je zajat nebo se stal v průběhu zahraniční operace nezvěstným, nejednalo-li 

se o svémocné odloučení nebo zběhnutí, nebo 
c) na základě dohody o zvýšení nebo rozšíření vzdělání studuje denní formou studia, 

nejedná-li se o vojáka v hodnostním sboru čekatelů. 
  

(3) Zachovaný služební plat náleží také vojákyni, která nemůže vykonávat službu  
ve svém služebním zařazení z důvodu těhotenství v době, kdy je z tohoto důvodu určena 
do dispozice. 
 
 (4) Vojákovi, kterému náleží zachovaný služební plat podle odstavce 2 nebo 3, lze 
poskytnout odměnu a přiznat zvláštní příplatek. 
 
 (5) Vojákovi, který je určen do dispozice před propuštěním ze služebního poměru 
podle § 19 odst. 1 písm. d), f) až k), m) nebo o), náleží zachovaný služební plat ve výši 
služebního tarifu, který mu náležel ke dni předcházejícímu dni určení do dispozice. 
 
 (6) Vojákovi, který je určen do dispozice před propuštěním ze služebního poměru 
podle § 19 odst. 1 písm. l), náleží zachovaný služební plat ve výši služebního tarifu 
odpovídajícího hodnosti, do které je voják jmenován. 
 
 (7) Nemůže-li být pro účely určení výše zachovaného služebního platu použit služební 
tarif podle § 68 odst. 1, použije se služební tarif odpovídající hodnosti, do které je voják 
jmenován. 

 
§ 68j 

Zvláštní případy určení služebního platu 
 
 (1) Vojákovi určenému do dispozice z důvodu, že nelze rozhodnout o jeho služebním 
zařazení, náleží služební tarif podle předchozího služebního zařazení a výkonnostní příplatek, 
pokud mu byl přiznán; tomuto vojákovi lze udělit odměnu a přiznat zvláštní příplatek 
a příplatek za službu v zahraničí. 
  
 (2) Vojákovi určenému do dispozice po dobu dočasného zproštění výkonu služby 
náleží služební tarif odpovídající hodnosti, do které je jmenován, a příplatek za službu v 
zahraničí. Pokud podezření ze závažného porušení služebních povinností nebo ze spáchání 
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trestného činu nebylo vojákovi prokázáno, doplatí se mu rozdíl mezi vyplaceným služebním 
platem a služebním platem, který by mu náležel, kdyby k dočasnému zproštění výkonu služby 
nedošlo. Doplatek služebního platu je splatný do 60 dnů ode dne nabytí právní moci 
rozhodnutí služebního orgánu, že k závažnému porušení služebních povinností nedošlo nebo 
ode dne, kdy byl služební orgán vyrozuměn o pravomocném rozhodnutí orgánu činného v 
trestním řízení nebo rozsudku soudu. 
  
 (3) Vojákovi určenému do zvláštní dispozice náleží služební plat podle činnosti jím 
vykonávané v této dispozici. 
  
 (4) Vojákovi, který je pověřen výkonem služby v jiném služebním zařazení a tomuto 
služebnímu zařazení přísluší vyšší hodnost, než jaká přísluší služebnímu zařazení vojáka, 
náleží po dobu tohoto pověření služební tarif z vyšší hodnosti, je-li to pro něj výhodnější, a 
lze mu přiznat příplatek za zvýšenou odpovědnost. 
  
 (5) Vojákovi, který zastupuje vojáka v jiném služebním zařazení po dobu delší než 
4 týdny a tomuto služebnímu zařazení přísluší vyšší hodnost, než jaká přísluší služebnímu 
zařazení vojáka, náleží po dobu zastupování v jiném služebním zařazení služební tarif z vyšší 
hodnosti, je-li to pro něj výhodnější, a lze mu přiznat příplatek za zvýšenou odpovědnost. 
  
 (6) Nemůže-li být pro určení výše služebního tarifu použit služební tarif podle § 68 
odst. 1, použije se služební tarif podle hodnosti, do které je voják jmenován. 
  
 (7) Služební plat za nevyčerpanou řádnou dovolenou náleží ve výši součinu 1/30 
měsíčního zachovaného služebního platu zjištěného k poslednímu dni, kdy mohlo být 
nařízeno čerpání řádné dovolené a počtu celých kalendářních dní nevyčerpané řádné 
dovolené. 
  
 (8) Služební plat namísto volna za nepřetržité vojenské nasazení na území České 
republiky podle § 31c odst. 7 náleží za každou hodinu neposkytnutého volna ve výši poměrné 
části služebního tarifu a výkonnostního a zvláštního příplatku. 
 
 
••• 

HLAVA III 
CESTOVNÍ A JINÉ NÁHRADY 

 
••• 

§ 71 
Vymezení pojmů 

 
 (1) Služební cestou se rozumí doba od nástupu vojáka na cestu k plnění služebních 
úkolů do jiného místa, než je jeho stanovené místo výkonu služby, včetně doby plnění úkolů 
v místě, které je cílem služební cesty, do návratu vojáka z cesty. 
 
 (2) Zahraniční služební cestou se pro účely tohoto zákona rozumí doba služební cesty 
podle odstavce 1 z České republiky do zahraničí, ze zahraničí do České republiky a doba 
služební cesty v zahraničí. 
 
 (3) Stanoveným místem výkonu služby se rozumí všechny prostory, objekty 
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a zařízení, v nichž voják trvale vykonává službu.20) 
 
 (4) Místem trvalého pobytu vojáka se rozumí obec, v níž je voják hlášen k trvalému 
pobytu.21) 
 
 (5) Za rodinu vojáka se pro účely tohoto zákona považují, žijí-li s vojákem ve 
společné domácnosti jeho manželka (manžel) nebo družka (druh) a nezaopatřené děti, a to 
vlastní děti, osvojené děti nebo děti svěřené do pěstounské péče nebo výchovy. Pro účely 
tohoto zákona se za nezaopatřené dítě považuje dítě vymezené zvláštním právním 
předpisem.22a) K družce (druhovi) se jako k osobě posuzované podle věty první přihlíží, jen 
žije-li s vojákem v domácnosti nepřetržitě alespoň 3 měsíce a je-li přihlášena (přihlášen) na 
adrese vojáka k trvalému pobytu.22b) 
 
 (6) Obcí výkonu služby se rozumí území obce,22c) na kterém je dislokován vojenský 
objekt, vojenský útvar nebo vojenské zařízení anebo vojenský záchranný útvar, v němž je 
voják služebně zařazen , v němž má voják místo výkonu služby. 
 
 (7) Jízdními výdaji se rozumí výdaje za místní hromadnou dopravu, jízdenku, letenku, 
místenku a za použití lůžkového nebo lehátkového vozu a za použití vlaku vyšší kvality. 

 
••• 

§ 77 
Náhrady při přeložení a při povolání do služebního poměru 

 
 (1) Při přeložení náleží vojákovi náhrada jízdních výdajů z místa bydliště, popřípadě 
z dosavadního místa výkonu služby do místa přeložení. Vojákovi náleží náhrada v rozsahu 
jako při služební cestě. 
 
 (2) Vojákovi, který vykonává službu mimo místo bydliště, náleží po dobu, kdy dojíždí 
k výkonu služby z obce bydliště do obce výkonu služby, náhrada prokázaných jízdních 
výdajů. Náhrada se poskytuje v rozsahu stanoveném v § 72 odst. 1 písm. e) § 74 odst. 5 za 
každý den, ve kterém voják konal službu, nejvýše však ve výši denní částky stravného při 
služební cestě; nedojíždí-li voják denně, náleží mu náhrada nejvýše pětkrát měsíčně každým 
směrem. Má-li voják více bydlišť, určí si pro účely náhrady jízdních výdajů jedno z nich. 
Jestliže má bydliště v zahraničí, poskytuje se mu náhrada jízdních výdajů jen za 
dopravu uskutečněnou na území České republiky. 

 
(3) Vojákovi zařazenému v hodnostním sboru čekatelů a vojákovi, kterému bylo 

určeno pravidelné místo výkonu služby v zahraničí, náhrada podle odstavce 2 nenáleží. 
 
(4) Náhrada podle odstavce 2 se poskytuje měsíčně a vyplácí se v pravidelném 

termínu výplaty služebního platu. Měsíční náhradu lze paušalizovat. Ministerstvo stanoví 
vyhláškou výši paušální náhrady a termín výplaty. 

 
 (4) Náhrada podle odstavce 2 se poskytuje měsíčně a vyplácí se bezhotovostně 

spolu se služebním platem v pravidelném termínu jeho výplaty. Výše náhrady se určí 
podle nejkratší silniční kilometrové vzdálenosti mezi místem bydliště a místem výkonu 
služby, a to vždy jen pro území České republiky. Výši jízdného v závislosti na 
kilometrové vzdálenosti a postup pro určení nejkratší silniční kilometrové vzdálenosti 
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stanoví ministerstvo vyhláškou. 

 (5) Pro účely náhrad podle odstavců 1 až 4 se obdobně jako přeložení posuzuje 
i povolání do služebního poměru. 
 
••• 
 

Náhrady při zahraničních služebních cestách 
 

§ 79 
 

 (1) Při zahraniční služební cestě náleží vojákovi náhrady podle 72 odst. 1 písm. b) až 
d). 
 
 (2) Vojákovi s pravidelným místem výkonu služby v zahraničí náleží za dny cesty 
z České republiky do pravidelného místa výkonu služby v zahraničí a zpět a při služebních 
cestách v zahraničí náhrady jako při zahraničních služebních cestách. Pokud s vojákem 
se souhlasem nadřízeného cestuje jeho rodinný příslušník, lze vojákovi poskytnout též 
náhrady prokázaných jízdních, ubytovacích a nutných vedlejších výdajů, které vznikly tomuto 
rodinnému příslušníkovi. Vojákovi s pravidelným místem výkonu služby v zahraničí nenáleží 
stravné za dobu služební cesty na území České republiky a v zemi, kde má stanovené 
pravidelné místo výkonu služby. 
 
 (3) Voják s pravidelným místem výkonu služby v zahraničí má nárok na stejné 
náhrady jako zaměstnanci rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným 
pracovištěm v zahraničí, které jsou stanovené zvláštním právním předpisem.25) Základ pro 
určení měsíční výše náhrady zvýšených životních nákladů stanoví pro jednotlivé hodnosti 
služební orgán v rozmezí 10 % až 50 % ze služebního platu určeného vojákovi bez příplatku 
za službu v zahraničí. Pro splatnost a výplatu této náhrady se použijí § 68l, § 68m odst. 2 až 4 
a § 68n. 
 
••• 

ČÁST OSMÁ 
VÝSLUHOVÉ NÁLEŽITOSTI 

••• 
§ 143 

Společná ustanovení o výsluhových náležitostech 
 

 (1) Není-li dále stanoveno jinak, je dobou trvání služebního poměru rozhodnou 
pro nárok na výsluhový příspěvek, odbytné a odchodné a jejich výši doba trvání činné služby 
vojáka, vyjma doby trvání základní a náhradní vojenské služby, a doba trvání služebního 
poměru v bezpečnostních sborech podle zvláštního právního předpisu.42) Pro výši 
výsluhového příspěvku a odbytného se doba výkonu služby 
a) ve služebním zařazení stanoveném ministrem obrany ve Vojenském zpravodajství, 

ve kterém voják plní zvláštní úkoly při činnostech podle jiného právního předpisu35) 
v zahraničí, a v zahraničních operacích, ve kterých je voják vystaven vysokému riziku 
ohrožení života nebo zdraví spojenému s vedením bojové činnosti v prostoru operace, 
hodnotí dvojnásobně; v ostatních zahraničních operacích se hodnotí jedenapůlnásobně, 

b) ve služebním zařazení pilot, druhý pilot, pilot operátor, ve služebním zařazení stanoveném 
ministrem obrany ve Vojenském zpravodajství, ve kterém voják plní zvláštní úkoly 
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při činnostech podle jiného právního předpisu35), a ve služebním zařazení stanoveném 
ministrem obrany ve vojenském útvaru, ve kterém voják plní úkoly speciálních sil, hodnotí 
jedenapůlnásobně. 

 Zvýšený zápočet doby služby se stanoví za celé kalendářní měsíce. Doba necelých 
měsíců se sčítá a každých 30 dnů se hodnotí jako měsíc. 
Za dobu výkonu služby se pro účely zvýšeného zápočtu doby služby považuje i doba 
čerpání řádné a zvláštní dovolené, preventivní rehabilitace podle § 97 a mimořádné 
rehabilitace podle § 97a, doba čerpání náhradního volna za službu konanou nad základní 
týdenní dobu služby a doba čerpání volna z důvodu nepřetržitého vojenského výcviku 
nebo nepřetržitého vojenského nasazení. Zvýšený zápočet doby služby se stanoví za celé 
kalendářní měsíce. Doba jednotlivých dnů v necelých měsících se sčítá a každých 30 dnů 
se hodnotí jako měsíc. 
 

(2) Do doby trvání služebního poměru vojáka rozhodné pro přiznání výsluhových 
náležitostí se nezapočítává doba dispozice podle § 10 odst. 4, doba rodičovské dovolené, 
s výjimkou rodičovské dovolené, po kterou se vojákovi poskytuje peněžitá pomoc 
v mateřství4), a doba neomluvené nepřítomnosti ve službě. 
  

(3) Za průměrný měsíční hrubý služební plat se pro účely stanovení výše výsluhových 
náležitostí považuje průměrný hrubý služební plat poskytovaný za předchozích 
5 kalendářních roků přede dnem skončení služebního poměru. Jestliže služební poměr skončil 
posledním dnem kalendářního roku, spadá již tento rok do období 5 kalendářních roků podle 
věty první. Trval-li služební poměr po dobu kratší než 5 kalendářních roků přede dnem 
skončení služebního poměru podle věty první, zjišťuje se průměrný měsíční hrubý služební 
plat z celé doby trvání služebního poměru. Za dobu dočasné neschopnosti ke službě pro 
nemoc nebo úraz, dobu, po kterou voják nemůže konat službu pro karanténu nařízenou podle 
zvláštních právních předpisů19b) nebo po kterou je vojákovi nařízena izolace, a další dobu, po 
kterou byly vojákovi poskytovány dávky nemocenského pojištění, se průměrný měsíční hrubý 
služební plat zjišťuje ze služebního platu přiznaného rozhodnutím platným v den 
předcházející dni vzniku neschopnosti ke službě, dni nařízení karantény či izolace, nebo dni 
počátku poskytování dávek nemocenského pojištění. Doba vyslání k výkonu služby 
v zahraničí, po kterou je vojákovi poskytován plat z prostředků mezinárodní nebo nadnárodní 
organizace nebo orgánu, a doba určení do dispozice podle § 10 odst. 2 písm. e) a g), se 
z doby, za kterou se zjišťuje průměrný měsíční hrubý služební plat, vylučuje. Nelze-li 
v důsledku vyloučené doby průměrný měsíční hrubý služební plat zjistit, stanoví se průměrný 
měsíční hrubý služební plat z kalendářního roku předcházejícího vyloučené době. 
  

(4) Do průměrného měsíčního hrubého služebního platu se nezapočítávají odměny 
poskytnuté vojákovi podle § 68g. Při výpočtu výsluhových náležitostí se dále nepřihlíží 
a) ke snížení služebního platu při dočasném zproštění výkonu služby a v důsledku uložení 

kázeňského trestu snížení služebního platu, 
b) k příplatku za službu v zahraničí, 
c) ke služebnímu platu za nevyčerpanou řádnou dovolenou, 
d) ke služebnímu platu poskytnutému místo volna za nepřetržité vojenské nasazení na území 

České republiky, nebo 
e) k doplatkům a přeplatkům služebních platů vyúčtovaných za období předcházející 

rozhodnému období. 
 
 (5) Při zániku služebního poměru vojáka, kterému bylo při předcházejícím zániku 
služebního poměru vyplaceno odbytné, náleží odbytné za podmínek a ve výši stanovených 
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tímto zákonem. Celková výše odbytného v takovém případě nesmí přesáhnout 
osmnáctinásobek průměrného měsíčního hrubého služebního platu. Odbytné však nenáleží, 
byl-li vojákovi při předcházejícím zániku služebního poměru přiznán výsluhový příspěvek, 
i když jeho výplata podle § 136 nenáležela. Pro stanovení výše odbytného rozhodné 
pro výpočet úmrtného se přihlíží k době trvání všech služebních poměrů. 
  

(6) Doba od propuštění vojáka ze služebního poměru podle § 19 odst. 1 písm. e) 
do stanovené doby trvání služebního poměru se pro nárok na výsluhové náležitosti započítává 
jednou polovinou; ke zvýšenému zápočtu doby služby podle odstavce 1 se nepřihlíží. 
Výsluhové náležitosti vojáka, který byl jmenován do nižší hodnosti podle § 7 odst. 5, nesmí 
být nižší než výsluhové náležitosti, na které by měl nárok ke dni jmenování do nižší hodnosti. 
 
 (7) Při zániku služebního poměru propuštěním ze služebního poměru podle § 19 odst. 
1 písm. g), i) až l) a o) náleží výsluhové náležitosti v poloviční výši; to platí i v případě 
odbytného a odchodného, skončí-li služební poměr vojáka propuštěním podle § 19 odst. 1 
písm. h). 
 
 (8) Na výsluhové náležitosti nemá nárok voják, proti kterému je ke dni zániku 
služebního poměru podle § 18 písm. a) nebo ke dni propuštění ze služebního poměru podle 
§ 19 odst. 1 písm. k) vedeno trestní řízení pro úmyslný trestný čin, pokud je za něj následně 
pravomocně odsouzen nebo bylo jeho trestní stíhání pravomocně podmíněně zastaveno42c) 
nebo bylo pravomocně schváleno narovnání42d) anebo bylo pravomocně rozhodnuto 
o podmíněném odložení návrhu na potrestání42e). Pokud trestní řízení skončilo jiným než 
pravomocným rozhodnutím podle věty první, je dnem doručení oznámení bývalého vojáka 
o pravomocném skončení trestního řízení příslušnému orgánu ministerstva zahájeno řízení 
o žádosti o výsluhové náležitosti. Splňuje-li bývalý voják nárok na výsluhové náležitosti, 
vyplatí se mu zpětně ode dne zániku služebního poměru. Zemřel-li voják před ukončením 
trestního řízení, přiznají a vyplatí se částky splatné od zániku služebního poměru do dne smrti 
vojáka postupně manželce (manželovi), dětem a rodičům, jestliže žili s vojákem v době smrti 
ve společné domácnosti. Podmínka žití ve společné domácnosti nemusí být splněna u dětí, 
které mají nárok na sirotčí důchod po zemřelém. 
 
 (9) Příjemce výsluhového příspěvku je povinen oznámit plátci této dávky do 8 dnů 
vznik invalidity nebo přijetí do služebního poměru podle zvláštních právních předpisů39). 
Nepožádá-li příjemce výsluhového příspěvku v případě, že se stal invalidním, o přiznání 
invalidního důchodu, anebo nejpozději do 2 let po dosažení věku potřebného pro vznik 
nároku na starobní důchod z důchodového pojištění42f) o přiznání starobního důchodu, výplata 
výsluhového příspěvku se zastaví. Požádá-li však příjemce výsluhového příspěvku o přiznání 
starobního důchodu později, stanoví se rozdíl způsobem uvedeným podle § 134 odst. 1 věty 
druhé a případný rozdíl výsluhového příspěvku se doplatí. 
 (10) Výsluhové náležitosti náleží za podmínek platných ke dni zániku služebního 
poměru vojáka. 
 
 (11) Na srážky z výsluhových náležitostí se použije ustanovení zvláštního právního 
předpisu.43) 
 
 (12) Ministerstvo stanoví vyhláškou postup při výplatě výsluhových náležitostí. 

 
••• 
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ČÁST DEVÁTÁ 
ROZHODOVÁNÍ VE VĚCECH SLUŽEBNÍHO POMĚRU 

 
HLAVA I 

OBECNÁ USTANOVENÍ 
••• 

 
 

§ 145a 
Personální rozkaz 

 
 (1) Personálním rozkazem se rozhoduje ve věcech služebního poměru o 
a) služebním zařazení, 
b) zařazení do hodnostního sboru a jmenování do hodnosti, 
c) propůjčení vyšší hodnosti, 
d) dočasném zproštění výkonu služby, 
e) určení do dispozice, 
f) pověření výkonem služby nebo zastupování v jiném služebním zařazení, 
g) odvelení nebo vyslání na studijní pobyt, který trvá déle než 30 dnů, 
h) přeložení, 
i) stanovení kratší týdenní doby služby, 
j) poskytnutí mateřské nebo rodičovské dovolené, 
k) udělení dovolené bez nároku na peněžní náležitosti, 
l) udělení souhlasu výjimečně vykonávat výdělečnou činnost a jeho odvolání, 
m) stanovení služebního platu nebo určení služebního platu podle § 68i a 68j, 
n) prodloužení rozhodné doby., 
o) stanovení výše stabilizačního příspěvku. 
 
 (2) Personální rozkaz se vydává z moci úřední a je prvním úkonem v řízení. 
 
 (3) Personální rozkaz obsahuje, kromě obecných náležitostí rozhodnutí podle 
správního řádu, služební zařazení vojáka a jeho osobní číslo. Odůvodnění personálního 
rozkazu není třeba, je-li rozhodováno podle odstavce 1 písm. a), b), c), e), f), h), i), j) nebo k). 
 
 (4) Personální rozkaz se vojákovi vyhlásí ústně. Ústní vyhlášení má účinky oznámení 
personálního rozkazu; ustanovení § 67 odst. 3 správního řádu se nepoužije. 
 
 (5) Nelze-li vojákovi vyhlásit personální rozkaz ústně, oznámí se doručením 
stejnopisu písemného vyhotovení personálního rozkazu do vlastních rukou. 
 
 (6) Lhůta pro podání odvolání činí 5 dnů. 
 
 (7) Lhůta pro předání spisu odvolacímu orgánu činí 15 dnů. 
 
 (8) Odvolací orgán může personální rozkaz pouze potvrdit, zrušit nebo změnit. 
Odvolací orgán rozhoduje formou personálního rozkazu. 
 
 (9) Rozhodnutí v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 5 
měsíců ode dne nabytí právní moci personálního rozkazu. 
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••• 
 

ČÁST DESÁTÁ 
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
HLAVA I 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 
••• 
 

§ 163a 
Zajetí a nezvěstnost 

  
(1) Zajetím se pro účely tohoto zákona rozumí situace, kdy voják v zahraniční operaci 

upadl do moci nepřítele. 
 
 (2) Nezvěstným je pro účely tohoto zákona voják, který nepodal o sobě nadřízenému 
zprávu a o kterém nadřízenému není známo, kde se zdržuje, pokud 
a) nenastoupí v určeném čase k výkonu služby, 
b) se vzdálí bez dovolení z výkonu služby, nebo 
c) se ztratí při plnění služebních úkolů v zahraniční operaci, pokud nejde o zajetí. 
 
 
••• 
 
1) § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 
1a) Vyhláška č. 256/1999 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě. 
1b) § 116 občanského zákoníku. 
1c) Zákon č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
1d) Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
2) § 157 odst. 1 zákoníku práce. 
3) § 158 zákoníku práce. 
4) § 32 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů. 
4a) § 31 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. 
5) § 33 zákona č. 218/1999 Sb. 
5a) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
6) § 139, 315 a násl. trestního řádu. 
   § 47 a 48 trestního zákona. 
6a) § 36 zákona č. 218/1999 Sb. 
7) § 32 odst. 2 a 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. 
7a) § 29 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 134/1997 Sb. 
9) Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. 
9a) Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 
9b) § 74 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 289/1997 Sb. 
10) § 20 zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších 

předpisů. 
10a) Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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10b) Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových 
a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů. 

11) § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu 
a o památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 204/1990 Sb., o prohlášení dne 6. července, dne upálení Mistra Jana Husa, 
za státní svátek České republiky. 

12) § 196 až 198 zákoníku práce. 
12a) § 10 odst. 1 a 2 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění 

zákona č. 546/2005 Sb. 
13) § 157 až 161 zákoníku práce. 
 
 ••• 
 
45) § 244 až 250k občanského soudního řádu. 
46) Zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších 

předpisů. Zákon č. 92/1949 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
47) § 7 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších 

odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. 
48) Rozkaz ministra obrany č. 015/90 a usnesení branných a bezpečnostních výborů 

Federálního shromáždění ČSFR ze dne 18. prosince 1990 č. 47 o vyslání poslanců 
Federálního shromáždění ČSFR. 

49) Zákon č. 34/1995 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních 
poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů. 

50) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

51) § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
52) § 56 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
53) § 16 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 
54) § 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 
(krizový zákon). 
55) Například zákon č. 219/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 153/1994 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně 
některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů. 
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