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DOBROVOLNÉ VOJENSKÉ CVIČENÍ

Dobrovolné vojenské cvičení (DVC) je příležitost pro ty občany, kteří pro pracovní a jiné povinnosti nemohou vykonávat vojenskou činnou službu v aktivní záloze, přesto se ale chtějí dle svých možností osobně zapojit a připravovat se
na plnění úkolů ozbrojených sil České republiky (OS ČR).
Na základě zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů,
může občan dobrovolně převzít výkon branné povinnosti, pokud požádá o účast na dobrovolném vojenském cvičení příslušné krajské vojenské velitelství (dle místa trvalého pobytu). Na DVC je voják v záloze, který splní stanovené podmínky,
povolán nejdéle do 2 let ode dne podání žádosti. DVC se považuje za výkon vojenské činné služby a po jeho celou dobu
je voják v záloze příslušníkem OS ČR. Průběh vojenské činné služby vojáků, kteří nastoupili k výkonu DVC, upravuje zákon
č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze.
Oproti vojákům v aktivní záloze, se na vojáky v záloze absolvující DVC, nevztahuje v době míru povinnost nastoupit
k výkonu vojenské činné služby dle aktuální potřeby OS ČR. Tito vojáci stejně tak nebudou v době míru plnit úkoly OS
ČR mimo území ČR.

DŮVODY ZAVEDENÍ DVC
 Z
 výšit počet vycvičených vojáků v záloze pro potřeby doplňování OS ČR pro případ stavu ohrožení státu
nebo válečného stavu.
 Umožnit vojákům v záloze zdokonalovat se ve vojenské odbornosti.
 Umožnit občanům dobrovolné zapojení do přípravy k obraně ČR.

CO JE NEZBYTNÉ
K ÚČASTI NA DVC
Na DVC je občan/voják v záloze povolán na základě:
potřeby ozbrojených sil ČR a převezme-li dobrovolně výkon branné povinnosti (občan) a požádá o účast
na vojenském cvičení.
Dalšími podmínkami jsou:

1 občanství České republiky
2 dosažení věku 18 let
3 zdravotní způsobilost
4 trestní bezúhonnost (dle výpisu z rejstříku trestů)
5 vzdělání (minimálně střední - vyučen)
 rohlášení o nepodporování, nepropagování nebo nesympatizování s hnutím, které prokazatelně směřuje
6 p
k potlačování práv a svobod člověka, nebo hlásá národnostní, náboženskou nebo rasovou zášť nebo
zášťvůči jiné skupině osob.
Posledním krokem je:

7 vyhovění žádosti vojáka v záloze o povolání na DVC ředitelem KVV.

VOJENSKÁ CVIČENÍ A SLUŽBA
V OPERAČNÍM NASAZENÍ
1 Voják v záloze bez předchozí vykonané vojenské činné služby, který požádal o povolánína DVC, vykoná
dobrovolné vojenské cvičení v celkové délce do 12 týdnů v kalendářním roce, z toho základní příprava
zpravidla u Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov trvá 6 týdnů.
 oják v záloze s vykonanou předchozí vojenskou činnou službou, který požádal o povolání na DVC, vyko2 V
ná dobrovolné vojenské cvičení do 12 týdnů v kalendářním roce u určeného vojenského útvaru/zařízení.
 oják v záloze může být s jeho souhlasem povolán k výkonu služby v operačním nasazení na území České
3 V
republiky v celkové 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.

FINANČNÍ NÁLEŽITOSTI VOJÁKA NA DVC
Služné
Náleží vojákovi v záloze za počet dní vykonané vojenské činné služby a kalendářní den následující po dni
po jejím ukončení.
Výše služného se stanoví podle hodnosti stanovené pro služební místo, na kterém je voják zařazen, ve výši
služebního tarifu vojáka z povolání pro tuto hodnost. V případě vykonání dobrovolného vojenského cvičení
vojákem bez předchozí vykonané vojenské činné služby je stanovena hodnost vojín.
Odměna
Vojákovi v záloze, který požádal o účast na DVC, vzniká v případě jeho vykonání právo na poskytnutí
odměny ve výši 1 000 Kč za kalendářní měsíc, ve kterém bylo DVC vykonáno.

JAK POSTUPOVAT
V PŘÍPADĚ ZÁJMU O DVC
Pokud chcete být aktivním a zodpovědným občanem připraveným k obraně ČR, vyplňte
registrační formulář na webové stránce kariera.army.cz a my Vás budeme kontaktovat.
Více informací o službě vojáka v záloze a absolvování dobrovolného vojenského cvičení najdete
na webových stránkách kariera.army.cz a aktivnizaloha.army.cz .
Žádost o zařazení na DVC je možné také podat prostřednictvím rekrutačních středisek AČR
a jejich pracovišť.
Týmy profesních poradců se na Vás těší!

KRAJSKÉ VOJENSKÉ VELITELSTVÍ
KVV hlavní město Praha
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
tel. 973 211 040, 973 211 042, 973 211 044
e-mail: kvvhmp@army.cz

KVV Liberec
Na Zápraží 4, 461 24 Liberec
tel. 973 262 232, 973 262 233, 973 262 234
e-mail: kvv.liberec@seznam.cz

KVV Jihlava
Vrchlického 14, 586 01 Jihlava
tel. 973 454 200, 973 454 333
e-mail: kvv.jihlava@seznam.cz

KVV Ostrava
Nádražní 119, 702 00 Ostrava 2
tel. 973 487 748, 973 487 723
e-mail: kvv-ostrava@army.cz

KVV Praha (Středočeský kraj)

KVV Pardubice

U Sluncové 395/4, 186 00 Praha 8 – Karlín
tel. 973 206 156, 973 206 183
e-mail: kvvpraha@army.cz

Hůrka 1100, 530 02 Pardubice
tel. 973 243 233, 973 243 235
e-mail: kvv.pardubice@seznam.cz

KVV Olomouc
Dobrovského 6, 779 00 Olomouc
tel. 973 401 925, 973 401 929
e-mail: kvv.olomouc@army.cz

KVV Plzeň
Štefánikovo náměstí 1, 304 50 Plzeň
tel. 973 340 775, 973 340 776
e-mail: kvv.plzen@army.cz

KVV České Budějovice
Žižkova 37, 370 04 České Budějovice
tel. 973 321 419, 973 321 445
e-mail: kvvcb@seznam.cz

KVV Zlín
Štefánikova 167, 760 30 Zlín
tel. 973 458 815, 973 458 832
e-mail: kvv.zlin@army.cz

KVV Hradec Králové
Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové
tel. 973 251 410, 973 251 420
e-mail: kvv.hradeckralove@army.cz

KVV Ústí nad Labem
Štefánikova 231/2, 400 01 Ústí nad Labem
tel. 973 286 125, 973 286 126, 973 286 135
e-mail: kvvul@army.cz

KVV Brno
Štefánikova 53a, 662 10 Brno
tel. 973 444 031, 973 444 056, 973 444 057
e-mail: kvv.brno@seznam.cz

KVV Karlovy Vary
Počernická 553/2, 360 01 Karlovy Vary
tel. 973 349 416, 973 349 476
e-mail: kvv.karlovyvary@army.cz
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