
Platné znění vybraných ustanovení zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím 

zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 

 

ČÁST TŘETÍ  

 

VOJENSKÁ ČINNÁ SLUŽBA MIMO STAV OHROŽENÍ STÁTU NEBO MIMO 

VÁLEČNÝ STAV  

 

 

§ 12  

 

Příprava vojáka v záloze k plnění úkolů ozbrojených sil  

 

 (1) Přípravou vojáka v záloze k plnění úkolů ozbrojených sil je jeho vojenský výcvik 

prováděný formou vojenského cvičení. Příprava vojáka v záloze k plnění úkolů ozbrojených sil 

se provádí formou vojenského cvičení. Průběh vojenského cvičení lze rozložit do ucelených bloků.  

  

 (2) Vojenským cvičením je  

 

a) pravidelné vojenské cvičení, které je přípravou vojáka v aktivní záloze, nebo  

 

b) dobrovolné vojenské cvičení, které je dobrovolnou přípravou vojáka v záloze.  

 

(2) Vojenským cvičením je  

 

a) pravidelné vojenské cvičení, které je vojenským výcvikem vojáka v aktivní záloze, 

 

b) pravidelné vojenské cvičení, ve kterém probíhá prohlubování kvalifikace vojáka v aktivní 

záloze v zájmu ozbrojených sil v rámci vzdělávacích aktivit organizovaných Ministerstvem 

obrany (dále jen „ministerstvo“), 

 

c) pravidelné vojenské cvičení, při kterém se voják v aktivní záloze účastní nebo podílí na 

zabezpečování akcí k propagaci ozbrojených sil na veřejnosti, 

 

d) dobrovolné vojenské cvičení, které je vojenským výcvikem vojáka v záloze.  

 

 

 (3) Voják v aktivní záloze vykonává pravidelné vojenské cvičení v prvním roce svého 

zařazení do aktivní zálohy v celkové délce do 12 týdnů a v dalších letech v celkové délce do 4 6 

týdnů v kalendářním roce s přihlédnutím k jeho plánovanému zařazení, úrovni vycvičenosti a 

odborné připravenosti.  

  

 (4) Voják v aktivní záloze při přípravě na operační nasazení vykonává pravidelné vojenské 

cvičení v celkové délce do 12 týdnů.  

  

 (5) Bývalý voják z povolání zařazený do aktivní zálohy vykonává pravidelné vojenské 

cvičení v celkové délce do 3 6 týdnů v kalendářním roce podle potřeb zajišťování obrany státu s 

přihlédnutím k úrovni jeho vycvičenosti a odborné připravenosti.  

  

 (6) Voják v záloze může požádat krajské vojenské velitelství o povolání na dobrovolné 

vojenské cvičení. V žádosti uvede kromě obecných náležitostí podání podle správního řádu také 
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rodné číslo. Dobrovolné vojenské cvičení je vykonáváno v celkové délce do 12 týdnů 

v kalendářním roce. O žádosti rozhoduje krajské vojenské velitelství podle potřeb zajišťování 

obrany státu. Pokud je žádosti vojáka v záloze o povolání na dobrovolné vojenské cvičení vyhověno, 

je povolán nejdéle do 2 let ode dne podání žádosti. K návrhům vojáka v záloze uvedeným v žádosti 

na určení doby průběhu vojenského cvičení se při rozhodování o žádosti nepřihlíží.  

  

 

§ 13  

 

Povolání na vojenské cvičení nebo do služby v operačním nasazení  

 

 (1) Krajské vojenské velitelství povolá k výkonu vojenského cvičení nebo do služby 

v operačním nasazení vojáka v záloze povolávacím rozkazem. Povolávací rozkaz se doručuje jako 

poštovní zásilka do vlastních rukou nejméně 30 dnů přede dnem nástupu výkonu vojenského 

cvičení nebo do služby v operačním nasazení. K nastoupení výkonu služby v operačním nasazení k 

zabezpečení záchranných prací nebo při jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, 

životní prostředí anebo značné majetkové hodnoty nebo za účelem plnění úkolů vyplývajících z 

mezinárodně právních závazků České republiky lze vojáka v záloze povolat i dříve.  

  

 (2) Voják v záloze je povinen nastoupit výkon vojenského cvičení nebo služby v operačním 

nasazení u určeného vojenského útvaru v době, která je stanovena v povolávacím rozkaze, prokázat 

svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním dokladem, předložit vojenskou knížku nebo 

vojenský průkaz a doklady osvědčující jeho zvláštní schopnosti nebo oprávnění vykonávat určité 

činnosti, například řidičský průkaz nebo zdravotní průkaz, mít u sebe průkaz pojištěnce a podrobit 

se lékařské prohlídce vojenským lékařem. V případě povolání vojáka v aktivní záloze na 

vojenské cvičení podle § 12 odst. 2 písm. c) lékařskou prohlídku nahrazuje písemné 

prohlášení vojáka v aktivní záloze. V písemném prohlášení voják v aktivní záloze uvede, zda 

od doby posledního vyšetření lékařem vojenského poskytovatele zdravotních služeb, podle 

kterého byl schopen vykonat vojenskou činnou službu, se jeho zdravotní stav změnil nebo 

nezměnil. 

  

 (3) Voják v záloze, který se nemůže dostavit ve stanovené době k určenému vojenskému 

útvaru k nastoupení výkonu vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení, je povinen to 

neprodleně oznámit krajskému vojenskému velitelství, které jej povolalo, a důvody písemně doložit.  

  

 (4) Vojenské cvičení nebo služba v operačním nasazení začíná dnem nástupu vojáka 

v záloze k jeho výkonu u vojenského útvaru. V případě, že voják v záloze podle závěru vstupní 

lékařské prohlídky není schopen ze zdravotních důvodů vykonat vojenské cvičení nebo službu 

v operačním nasazení, vojenské cvičení nebo služba v operačním nasazení se od počátku 

považují za nezahájené. 

  

 (5) Voják v aktivní záloze, který vykonává vojenskou činnou službu, je převeden do služby 

v operačním nasazení na základě rozhodnutí služebního orgánu.  

  

 

 

 

 

 

 

§ 14  
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Propuštění z výkonu vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení  

 

 (1) Z výkonu vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení se propustí voják  

  

a) po vykonání vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení ve stanovené délce,  

b) u kterého vojenský lékař zjistí nemoc nebo úraz, pro které voják není schopen vojenské cvičení 

nebo službu v operačním nasazení vykonat,  

c) dnem, kterým byl vzat do vazby,  

d) dnem nástupu výkonu trestu domácího vězení, výkonu trestu odnětí svobody, výkonu 

zabezpečovací detence nebo ústavního ochranného léčení, nebo  

e) po zproštění výkonu služby podle zákona o službě vojáků v záloze.  

 

 (2) Z výkonu vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení lze vojáka propustit též 

z osobních nebo rodinných důvodů na základě jeho žádosti.  

  

 (3) Z výkonu vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení vojáka propouští 

služební orgán. Před propuštěním je voják povinen podrobit se lékařské prohlídce vojenským 

lékařem. V případě propuštění vojáka v aktivní záloze z vojenského cvičení, na které byl 

povolán podle § 12 odst. 2 písm. c), lékařskou prohlídku nahrazuje písemné prohlášení vojáka 

v aktivní záloze, že nemá zdravotní obtíže a v průběhu vojenského cvičení nedošlo ke změně 

jeho zdravotního stavu. 

 

 

§ 17  

 

(1) Vojáka v záloze, u něhož je v důležitém zájmu bezpečnosti České republiky třeba, aby 

mohl dále vykonávat své civilní zaměstnání, lze zprostit výkonu mimořádné služby. 

  

(2) Za důvody důležitého zájmu bezpečnosti České republiky se považuje 

a) zabezpečení nezbytné činnosti Kanceláře Poslanecké sněmovny, Kanceláře Senátu, Kanceláře 

prezidenta republiky, soudů, státních zastupitelství, bezpečnostních sborů, zpravodajských 

služeb České republiky, České národní banky, poskytovatelů zdravotnické záchranné služby, 

subjektů hospodářské mobilizace, státních podniků, prvků kritické infrastruktury, organizačních 

složek státu a příspěvkových organizací, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je Ministerstvo 

obrany (dále jen „ministerstvo“) ministerstvo nebo Ministerstvo vnitra anebo Ministerstvo 

spravedlnosti, právnických a fyzických osob, které převzaly závazek k zajišťování obrany státu, 

České pošty, diplomatických misí České republiky nebo konzulárních úřadů České republiky v 

zahraničí a dalších státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, 

b) zabezpečení nezbytného chodu národního hospodářství, 

c) zabezpečení úkolů obcí na úseku požární ochrany, nebo 

d) zabezpečení nezbytné ochrany obyvatel. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Platné znění vybraných ustanovení zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze, 

s vyznačením navrhovaných změn 
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§ 7 

Odnětí hodnosti 

 (1) Hodnost odnímá 

a) prezident republiky vojákovi v záloze v hodnostním sboru generálů na návrh vlády České 

republiky, 

b) ministr obrany vojákovi v záloze v hodnostním sboru nižších a vyšších důstojníků, nebo 

c) náčelník Generálního štábu Armády České republiky vojákovi v záloze neuvedenému v písmenu 

a) nebo b). 

 

(1) Hodnost odnímá 

a) prezident republiky vojákovi v záloze v hodnostním sboru generálů na návrh vlády České 

republiky, 

b) ministr obrany vojákovi v záloze v hodnostním sboru nižších a vyšších důstojníků,  

c) ředitel Vojenského zpravodajství vojákovi v záloze ve své podřízenosti neuvedenému v 

písmenu a) nebo b), nebo 

d) náčelník Generálního štábu Armády České republiky vojákovi v záloze neuvedenému 

v písmenu a) až c). 

  

 (2) Hodnost vojína nelze vojákovi v záloze odejmout. 

 

§ 20 

Cestovní náležitosti 

(1) Voják v záloze ve službě má při výkonu vojenského zaměstnání nárok na bezplatné 

poskytnutí přepravy vojenskou technikou. 

(2) Nelze-li vojákovi v záloze ve službě poskytnout bezplatnou přepravu podle odstavce 1, 

má nárok na náhradu prokázaných jízdních výdajů a nutných vedlejších výdajů v penězích. 

zrušen 

 

§ 26 

Odměna 

 (1) Vojákovi v aktivní záloze, který absolvoval v kalendářním roce minimálně jedno 

pravidelné vojenské cvičení v celkovém rozsahu alespoň 7 dnů nebo službu v operačním nasazení, 

vzniká právo na poskytnutí odměny ve výši 18 000 Kč ročně.  

(2) Vojákovi v aktivní záloze náleží podle délky služby v pravidelném vojenském 

cvičení nebo službě v operačním nasazení odměna podle odstavce 1 zvýšená o 

a) 40 %, je-li zařazen v aktivní záloze alespoň 2 roky, 

b) 50 %, je-li zařazen v aktivní záloze alespoň 4 roky,  

c) 60 %, je-li zařazen v aktivní záloze alespoň 7 let,  

d) 70 %, je-li zařazen v aktivní záloze alespoň 10 let, nebo 

e) 80 %, je-li zařazen v aktivní záloze alespoň 13 let.  

 

(3) Zvýšená část odměny podle odstavce 2 se vyplácí v nejbližším pravidelném 

výplatním termínu po propuštění z vojenského cvičení a náleží v poměrné výši počtu 

kalendářních dnů vykonaného pravidelného vojenského cvičení a maximálního počtu 

kalendářních dnů pravidelného vojenského cvičení v kalendářním roce. Při službě 

v operačním nasazení se zvýšená část odměny nebo její zbývající část vyplácí v nejbližším 

pravidelném výplatním termínu po propuštění z vojenské činné služby. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=122524)



 (2) (4) Vojákovi v aktivní záloze, který studuje studijní program nebo jeho část na vysoké 

škole formou prezenčního studia a pokud nedosáhl věku 26 let, vzniká vedle odměny podle 

odstavce 1 právo na motivační odměnu ve výši 6 000 Kč v kalendářním roce, ve kterém byl zařazen 

do aktivní zálohy. 

 (3) (5) Dojde-li k zařazení vojáka do aktivní zálohy nebo jeho vyřazení z aktivní zálohy v 

průběhu kalendářního roku nebo v průběhu studia, vzniká mu právo na poměrnou část odměny nebo 

poměrnou část motivační odměny podle počtu kalendářních měsíců jeho zařazení v aktivní záloze. 

 (4) (6) Dojde-li k zahájení nebo řádnému ukončení vysokoškolského studia vojáka prezenční 

formou v době jeho zařazení do aktivní zálohy v průběhu kalendářního roku, vzniká vojákovi v 

aktivní záloze právo na poměrnou část motivační odměny podle počtu kalendářních měsíců trvání 

vysokoškolského studia po dobu zařazení do aktivní zálohy v příslušném kalendářním roce. 

 (5) (7) Vojákovi, který požádal o účast na vojenském cvičení podle branného zákona, vzniká 

v případě jeho vykonání právo na poskytnutí odměny ve výši 1 000 Kč za kalendářní měsíc, ve 

kterém bylo vykonáno vojenské cvičení, nejvýše však 12 000 Kč za kalendářní rok; to se netýká 

vojáka v aktivní záloze.  

 

 

§ 27 

Splatnost peněžních náležitostí 

 

 (1) Služné, příplatek za službu v zahraničí, zvláštní příplatek a stanovené druhy náhrad jsou 

splatné v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ně vojákovi v záloze ve službě 

vzniklo právo. Při propuštění ze služby se služné, příplatek za službu v zahraničí, zvláštní příplatek 

a stanovené druhy náhrad vyplatí v nejbližším pravidelném výplatním termínu. 

  

 (2) Odměnu a motivační odměnu vyplácí vojenský správní úřad. 

  

 (3) Odměna nebo motivační odměna se vyplácí jedenkrát za rok, a to do konce měsíce ledna 

následujícího po roce, za který odměna nebo motivační odměna vojákovi v aktivní záloze náležela. 

  

 (4) Dojde-li k vyřazení z aktivní zálohy v průběhu kalendářního roku nebo v průběhu studia, 

vyplatí se odměna nebo motivační odměna do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém 

došlo k vyřazení z aktivní zálohy. 

 

(5) Vojákovi, který požádal o účast na vojenském cvičení podle branného zákona, se 

odměna podle § 26 odst. 5 7 vyplatí do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci 

vykonání vojenského cvičení, na které byl voják povolán. 

 

 

§ 33 

Zařazení do aktivní zálohy 

 (1) Pro zařazení vojáka v záloze do aktivní zálohy se použijí ustanovení zákona o vojácích z 

povolání upravující podmínky pro přijetí do služebního poměru vojáka z povolání obdobně. 

Překážkou pro zařazení do aktivní zálohy není členství v politické straně, politickém hnutí nebo 

odborové organizaci a výkon jiné výdělečné činnosti. 

 (2) V rozhodnutí o zařazení do aktivní zálohy se uvede hodnost, která vojákovi v aktivní 
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záloze přísluší, vojenský útvar nebo vojenské zařízení, pro který je voják v aktivní záloze 

připravován, služební místo a jemu odpovídající hodnost, výše odměny nebo motivační odměny a 

doba zařazení do aktivní zálohy. 

 (3) U bývalého vojáka z povolání, který je zařazován do aktivní zálohy do dvou let po 

zániku služebního poměru vojáka z povolání, se před vydáním rozhodnutí o zařazení do aktivní 

zálohy podmínky podle odstavce 1 nezjišťují. To platí i v případě vydání dalšího rozhodnutí o 

zařazení vojáka do aktivní zálohy, které nabývá účinnosti dnem následujícím po dni skončení 

účinnosti předchozího rozhodnutí o zařazení do aktivní zálohy. 

 

§ 46 

 (1) Působnost ředitele krajského vojenského velitelství vykonává ředitel Vojenského 

zpravodajství podle § 33 a 35 u osob, které žádají o zařazení do aktivní zálohy ve služebním 

zařazení u Vojenského zpravodajství nebo mají být z této aktivní zálohy vyřazeny. 

 (2) Působnost vojenského správního úřadu vykonává ředitel Vojenského zpravodajství podle 

§ 27§ 3, 27, 37, 45 a 48 u vojáků v aktivní záloze ve služebním zařazení u Vojenského 

zpravodajství. 

 

§ 47 

 Na služební poměr vojáků v záloze podle tohoto zákona se ustanovení § 5 odst. 5, § 6 odst. 2, 

5 a 6, § 6a, 7, 10, 10a, 11, 12, 18 až 20, 21a, 22, 32 až 38, 42, § 59 odst. 2 písm. g), § 60, 61, 61a, 

64, 68a, 68e až 68g, 69, 70, 70a, 70b, 77, 97, 97a, 131 až 143 zákona o vojácích z povolání 

nepoužijí. 
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