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ROZKAZ
MINISTRA OBRANY
ze dne 21. září 2010
ve znění RMO č. 116/2013 Věstníku (1. změna)
Péče o vojenské důchodce v působnosti Ministerstva obrany

K zabezpečení jednotného postupu při realizaci péče o vojenské důchodce v působnosti
Ministerstva obrany (dále jen „vojenský důchodce“) s t a n o v u j i :

ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1
Vojenskými důchodci jsou:
a) důchodci, kteří při prvním odchodu do starobního nebo invalidního důchodu pro
invaliditu 3. stupně vykonávali službu vojáka z povolání (vojáka v další službě)
v ozbrojených silách České republiky nebo na Ministerstvu obrany, nebo skončil-li jejich
služební poměr u Ministerstva obrany v době, kdy splňovali podmínky nároku na důchod1)
(dále jen „vojenský veterán“);
b) důchodci, kteří při prvním odchodu do starobního nebo invalidního důchodu pro
invaliditu 3. stupně pracovali v ozbrojených silách České republiky nebo na Ministerstvu
obrany (dále jen „důchodce rezortu“);
c) důchodci, kterým lze poskytovat příspěvek z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany
ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem2) (dále jen „rehabilitovaný
důchodce“);
d) bývalí vojáci, kteří jsou poživateli dávek důchodového pojištění, jež vyplácí
Ministerstvo obrany3), nejsou-li vojenskými veterány ani důchodci rezortu nebo
rehabilitovanými důchodci (dále jen „důchodce-bývalý voják“).

ČÁST DRUHÁ
ÚKOLY PŘI REALIZACI PÉČE O VOJENSKÉ DŮCHODCE
Čl. 2
Odbor pro válečné veterány Ministerstva obrany:
1)

2)

3)

Čl. 1 odst. 2 písm. b) přílohy č. 3 Tvorba a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Kolektivní smlouvy
2012 vyhlášené ve Věstníku Ministerstva obrany
NVMO č. 12/2004 Věstníku Poskytování příspěvku z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany ke zmírnění
některých křivd způsobených komunistickým režimem
§ 59 odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů

a) připravuje návrh koncepce péče o vojenské důchodce a odpovídá za ni, tvoří a
realizuje programy této péče;
b) připravuje informační a metodické materiály k péči o vojenské důchodce;
c) v součinnosti s ředitelstvím Vojenského úřadu sociálního zabezpečení a krajskými
vojenskými velitelstvími vede a aktualizuje jmenné přehledy vojenských důchodců po
jednotlivých územních obvodech krajských vojenských velitelství;
d) řeší stížnosti a návrhy vojenských důchodců;
e) spolupracuje se spolky, které sdružují vojenské důchodce;
f) plánuje využití finančních prostředků přidělených k poskytování příspěvku z fondu
kulturních a sociálních potřeb vojenským veteránům a důchodcům rezortu;
g) plánuje finanční prostředky pro poskytování příspěvku z rozpočtové kapitoly
Ministerstva obrany podle nařízení vlády č. 145/2004 Sb., o poskytování příspěvku
z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany ke zmírnění některých křivd způsobených
komunistickým režimem, rehabilitovaným důchodcům;
h) spolupracuje s Armádní Servisní, příspěvkovou organizací, při zajišťování možností
krátkodobého ubytování vojenských důchodců a jejich rodinných příslušníků3a) ve vojenských
ubytovacích zařízeních v rámci volné kapacity;
i) spolupracuje s příspěvkovou organizací Vojenská lázeňská a rekreační zařízení při
řešení žádostí vojenských důchodců o poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče nebo
rekreačních pobytů3b);
j) poskytuje vojenským důchodcům nebo pozůstalým v součinnosti s Vojenským
úřadem sociálního zabezpečení na základě jejich požadavku základní informace, popřípadě
pomoc, k podání žádosti o poskytování dávek, pomoci a podpory v oblasti sociálního
zabezpečení a sociálních služeb;
k) podílí se na vytvoření rady vojenských důchodců, kterou tvoří předsedové klubů
vojenských důchodců;
l) svolává radu vojenských důchodců nejméně jednou v roce k řešení požadavků a k využití
názorů a podnětů pro zkvalitnění péče o vojenské důchodce, k seznámení s aktuální činností
ozbrojených sil České republiky a k informování o změnách v péči o vojenské důchodce,
popřípadě v oblasti sociálního zabezpečení a sociálních služeb.
Čl. 3
Krajská vojenská velitelství:
a) zrušeno;
b) zrušeno;
c) zrušeno;
d) zrušeno;
e) spolupracují s kluby vojenských důchodců a spolky sdružujícími ostatní důchodce při
vyvíjení aktivit k udržování a rozvíjení vojenských tradic a při organizování kulturních a
společenských akcí;
f) umožňují činnost klubů vojenských důchodců v určených prostorách nebo zařízeních
krajských vojenských velitelství a vytvářejí pro jejich činnost vhodné podmínky;
g) zrušeno;
h) zrušeno;

3a)

Čl. 1 odst. 2 písm. c) Přílohy č. 3 Tvorba a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Kolektivní smlouvy
2012 vyhlášené ve Věstníku Ministerstva obrany
3b)
RMO č. 43/2008 Věstníku Poskytování příspěvku na stravování, lázeňskou péči a rekreační pobyty válečným
veteránům-důchodcům z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany

i) se podílejí v součinnosti s odborem pro válečné veterány Ministerstva obrany na
organizaci pohřebního obřadu s vojenskými poctami prokazovanými zemřelým vojenským
důchodcům, kterým bylo povoleno nosit vojenský stejnokroj.
j) zrušeno
Čl. 4
Velitelé posádek a samostatných dislokačních míst (dále jen „posádka“):
a) zabezpečují a koordinují spolupráci útvarů v posádce s kluby vojenských důchodců a
spolky sdružujícími ostatní důchodce při aktivitách k udržování a rozvíjení vojenských tradic
a organizování kulturních a společenských akcí;
b) informují vojenské veterány, důchodce rezortu a rehabilitované důchodce
prostřednictvím krajského vojenského velitelství a odboru pro válečné veterány Ministerstva
obrany o možnostech stravování ve vlastních stravovacích zařízeních organizačních celků
rezortu Ministerstva obrany (dále jen „organizační celek“) v rámci posádky;
c) zabezpečují na žádost pozůstalých organizaci pohřebních obřadů s vojenskými
poctami prokazovanými zemřelým vojenským důchodcům, kterým bylo povoleno nosit
vojenský stejnokroj.
Čl. 5
Vedoucí organizačních celků:
a) po předchozím souhlasu příslušníků organizačního celku, tj. vojáků a občanských
zaměstnanců, kteří odcházejí do důchodu jako vojenští veteráni nebo důchodci rezortu,
předávají do 30 dnů od skončení služebního nebo pracovního poměru odboru pro válečné
veterány Ministerstva obrany jejich osobní údaje4), kterými se pro účely vedení a aktualizace
jmenných přehledů vojenských důchodců rozumějí jméno, příjmení, datum narození a
bydliště;
b) umožňují vojenským veteránům, důchodcům rezortu a rehabilitovaným důchodcům
stravování ve vlastním stravovacím zařízení (s výjimkou objektů Vojenského zpravodajství);
ba) umožňují vojenským důchodcům využívání určených prostor nebo zařízení
organizačního celku (např. kulturní a tělovýchovná zařízení) k uspokojení jejich kulturních,
tělovýchovných a sociálních potřeb a zájmové činnosti;
c) umožňují vojenským důchodcům, včetně rodinných příslušníků, rekreační pobyt ve
svém výcvikovém a školicím zařízení, není-li využita jeho kapacita;
d) zvou vojenské důchodce, kteří jsou bývalými příslušníky organizačního celku,
s přihlédnutím k jejich věku a zdravotnímu stavu, k účasti zejména na oslavách státních
svátků, Dne přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě a Dne ozbrojených sil
České republiky;
e) spolupracují s kluby vojenských důchodců a spolky sdružujícími ostatní důchodce při
aktivitách k udržování a rozvíjení vojenských tradic a při organizování kulturních a
společenských akcí;
f) umožňují činnost klubů vojenských důchodců v určených prostorách nebo zařízeních
organizačního celku a podle daných možností vytvářejí pro tento účel vhodné podmínky;
g) se podílejí s příslušným velitelem posádky, odborem pro válečné veterány
Ministerstva obrany a krajským vojenským velitelstvím na organizaci pohřebních obřadů

4)

§ 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

s vojenskými poctami prokazovanými zemřelým vojenským důchodcům, kterým bylo
povoleno nosit vojenský stejnokroj.

ČÁST TŘETÍ
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Čl. 6
Tento rozkaz nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Věstníku Ministerstva obrany, týmž
dnem pozbývá platnosti NVMO č. 51/1994 Věstníku, kterým se stanovují zásady pro
zabezpečení komplexní péče o vojenské veterány-účastníky prvního a druhého odboje,
o vojenské důchodce a důchodce-bývalé občanské zaměstnance vojenské správy.
Čj. 1329-16/2009-SP MO

Alexandr V O N D R A

v. r.

