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Aktivní záloha
Aktivní záloha (AZ) je částy zálohy ozbrojených sil (OS ČR) a tvoří ji vojáci zařazení do AZ na základě dobrovolného
převzetí výkonu branné povinnosti dle zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon),
ve znění pozdějších předpisů. Aktivní záloha je předurčena k doplňování OS ČR a průběh služby vojáka v AZ stanoví zákon
č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze.
Do AZ zařazuje vojáka krajské vojenské velitelství (KVV) rozhodnutím na dobu nejdéle 3 let. Voják v záloze však může
požádat o zařazení do AZ opakovaně.
Mimo stav ohrožení státu a válečný stav mohou být vojáci v AZ na základě rozhodnutí vlády ČR nasazeni k záchranným
pracím, k plnění úkolů Policie ČR, ke střežení objektů důležitých pro obranu státu anebo do operací na území ČR nebo v zahraničí. Voják v AZ se pro tyto účely připravuje formou pravidelných vojenských cvičení, ve službě je příslušníkem OS ČR.

Důvody vzniku
Vytvořit kvalitně vycvičené,
dostupné a dosažitelné
rezervy v době míru za
stavu ohrožení státu nebo
válečného stavu pro případ
potřeby doplnění OS ČR.

Využít zájmu občanů
(vojáků v záloze)
osobně se zapojit
do přípravy a plnění
úkolů OS ČR.

Zajistit propojení
občanské, společnosti
a profesionálních
součástí OS ČR.
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Umožnit vojákům
v záloze karierní růst
a zdokonalování
ve vojenské odbornosti.

co je potřeba k zařazení do Az
Do AZ je voják zařazen na základě

 potřeby ozbrojených sil ČR (volné služební místo)
 dobrovolného převzetí výkonu branné povinosti (občan) pokud požádá o zařazení do AZ ( u bývalých vojáků
z povolání do 2 let ode dne ukončení služebního poměru na základě jejich předchozího písemného souhlasu
se zařazením do AZ)

Dalšími podmínkami jsou:

 občanství České republiky
 dosažení věku 18 let
 zdravotní způsobilost
 trestní bezúhonnost
 vzdělání (minimálně vyučen)
 prohlášení o nepodporování, nepropagování nebo nesympatizování s hnutím, které prokazatelně směřuje k potlačování
práv a svobod člověka, nebo hlásá národnostní, náboženskou nebo rasovou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob

Posledním krokem je
 vydání rozhodnutí ředitele KVV o zařazení do AZ
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Vojenská cvičení A služba
v operačním nasazení
 Voják v AZ bez předchozí
vojenské činné služby vykoná

v prvním roce zařazení do AZ
pravidelné vojenské cvičení
v celkové délce do 12 týdnů,
z toho základní příprava u VeV-VA
Vyškov trvá 6 týdnů (lze rozdělit na
2x3 týdny). V dalších letech zařazení
do AZ vykoná pravidelné vojenské
cvičení v délce do 4 týdnů.

 Voják v AZ s absolvovanou
předchozí vojenskou činnou
službou vykoná pravidelné

vojenské cvičení do 4 týdnů
v kalendářním roce. Pro
bývalého vojáka z povolání
je tato délka stanovena
do 3 týdnů v kalendářním roce.

 Voják v AZ může požádat
o povolání na dobrovolné vojenské
cvičení. Pokud je KVV jeho žádosti
vyhověno, je povolán nejdéle
do 2 let ode dne podání žádosti
a dobrovolné vojenské cvičení
vykoná v celkové délce
do 12 týdnů v kalendářním roce.

 Voják v AZ může být s jeho

 Voják v AZ při přípravě
na operační nasazení
vykonává pravidelné
vojenské cvičení v celkové
délce do 12 týdnů.

souhlasem povolán k výkonu
služby v operačním nasazení
v délce do 30 dnů v kalendářním
roce, vyžadují-li to záchranné
práce při živelních pohromách
nebo při jiných závažných
situacích ohrožujících životy,
zdraví, životní prostředí
nebo značné majetkové hodnoty.
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 Voják v AZ vykonává
službu v operačním nasazení
v délce do 7 měsíců
v kalendářním roce.
Mimo území ČR tehdy, pokud
s takovou službou vysloví
prokazatelný souhlas.

Finanční náležitosti
Služné
Náleží vojákovi v AZ ve službě za dobu služby a kalendářní den následující po jejím ukončení. Výše služného se stanoví podle hodnosti stanovené
pro služební místo, na kterém je voják služebně zařazen ve výši služebního tarifu vojáka z povolání pro tuto hodnost.
Příplatek za službu v zahraničí
Náleží vojákovi v AZ ve službě po dobu služby v operačním nasazení
mimo území ČR.
Zvláštní příplatek
Přiznává příslušný služební orgán podle charakteru a náročnosti služby.
Odměna
Vojákovi v AZ, který absolvoval v kalendářním roce minimálně jedno pravidelné vojenské cvičení nebo službu v operačním nasazení, vzniká právo
na poskytnutí odměny ve výši 18 000 Kč ročně.
Motivační odměna
Vojákovi v AZ, který studuje studijní program nebo jeho část na vysoké
škole formou prezenčního studia a pokud nedosáhl věku 26 let, vzniká
vedle odměny právo na motivační odměnu ve výši 6 000 Kč v kalendářním
roce, ve kterém byl zařazen do AZ.

Hodnost

Služební
tarif v Kč

Služné
za den Kč

vojín*

11 000

366

svobodník

21 110

703

desátník

22 300

743

četař

23 620

787

rotný

27 550

918

rotmistr

29 510

983

nadrotmistr

31 490

1 049

praporčík

33 670

1 122

nadpraporčík

36 060

1 202

štábní praporčík

46 990

1 566

poručík

31 690

1 056

nadporučík

36 060

1 202

kapitán

41 530

1 384

major

46 990

1 566

podplukovník

52 450

1 748

* V průběhu základní přípravy jsou vojáci AZ
v hodnosti vojína.
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finanční podpora zaměstnavatelů
Zaměstnavateli, který není organizační složkou státu nebo příspěvkovou organizací, jehož zaměstnanec zařazený
do AZ nekonal práci pro překážku v obecném zájmu z důvodu povolání k výkonu plánovaného pravidelného vojenského
cvičení nebo plánované služby v operačním nasazení, vzniká právo na poskytnutí finanční podpory ve výši dvou třetin
průměrné hrubé měsíční nominální mzdy naposledy zveřejněné Českým statistickým úřadem přede dnem nástupu
vojenské činné služby.
V případě neplánované vojenské činné služby
má za tuto dobu nárok na finanční podporu ve výši
průměrné hrubé měsíční nominální mzdy.

Nekonal-li voják v AZ vojenskou činnou
službu celý kalendářní měsíc, náleží
zaměstnavateli poměrná část finanční
podpory za dny, ve kterých u zaměstnance trvala překážka v práci.
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Jednotky AZ a kde je hledat...
pěší roty krajských vojenských velitelství

hl. m. Praha, Praha-střední Čechy, České Budějovice, Plzeň,
Karlový Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové,
Pardubice, Jihlava, Brno, Olomouc, Ostrava, Zlín

jednotky pozemních sil

Jince, Liberec, Žatec, Chrudim, Přáslavice, Prostějov, Klatovy,
Bechyně

jednotky vzdušných sil

Čáslav, Strakonice, Pardubice

jednotka speciálních sil

Prostějov

jednotka biologické ochrany Agentury
vojenského zdravotníctví

Těchonín

jednotka Velitelství Vojenské policie

Olomouc

jednotka Posádkového velitelství Praha

Praha

jednotka Velitelství výcviku
– Vojenské akademie

Vyškov

jednotka Hradní stráže

Praha
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Máte zájem o zařazení do AZ?
Vyplňte registrační formulář na kariera.army.cz a my vás budeme kontaktovat.
Podrobné informace najdete na kariera.army.cz a aktivnizaloha.army.cz, nebo volejte
bezplatnou personální poradenskou linku 800 154 445, můžete se také informovat
osobně na rekrutačních místech, či krajských vojenských velitelstvích.

Žádost o zařazení do AZ můžete podat prostřednictvím
rekrutačních středisek AČR a jejich pracovišť.
Týmy profesních poradců se na vás těší!
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reKRUTAčNÍ STŘEDISKA
PO – ČT 8.00–17.00
REKRUTAČNÍ STŘEDISKO ČECHY

Vítězné náměstí 684, 160 00 Praha 6
tel. 973 211 066
e-mail: kariera.praha@army.cz

PO a ST 8.00–17.00

PÁ 8.00–12.00
REKRUTAČNÍ STŘEDISKO MORAVA

Zahradníkova 7, 662 10 Brno
tel. 973 442 200
e-mail: kariera.brno@army.cz

ÚT a ČT 8.00–16.00

Rekrutační pracoviště Pardubice

Hůrka 1100, 530 02 Pardubice
tel. 973 243 256
e-mail: kariera.pardubice@army.cz

PÁ 8.00–12.00

Rekrutační pracoviště Olomouc

Dobrovského 6, 779 00 Olomouc
tel. 973 403 444
e-mail: kariera.olomouc@army.cz

Rekrutační pracoviště České Budějovice Rekrutační pracoviště Ostrava

Žižkova 37, 370 04 České Budějovice
tel. 973 321 465
e-mail: kariera.ceskebudejovice@army.cz

Matiční 2, 702 00 Ostrava
tel. 973 488 111
e-mail: kariera.ostrava@army.cz

Rekrutační pracoviště Plzeň

Rekrutační pracoviště Jihlava

Štefánikovo nám. 1, 301 00 Plzeň
tel. 973 340 476
e-mail: kariera.plzen@army.cz

Vrchlického 14, 586 01 Jihlava
tel. 973 454 460
e-mail: kariera.jihlava@army.cz

Rekrutační pracoviště Liberec

Na Zápraží 4, 460 07 Liberec
tel. 973 262 372
e-mail: kariera.liberec@army.cz

Rekrutační pracoviště Ústí nad Labem

Štefánikova 2, 400 01 Ústí nad Labem
tel. 973 286 250
e-mail: kariera.ustinadlabem@army.cz

informace
kariera.army.cz
800 154 445

