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ROZKAZ MINISTRA OBRANY 
ČESKÉ REPUBLIKY  

z 31. května 2003 

ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna) 

ve znění RMO č. 65/2014 Věstníku (2. změna) 

Poskytování zdravotní péče a rekreačních pobytů 
některým válečným veteránům 

K realizaci ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění 
pozdějších předpisů, s t a n o v u j i :  

1. Bývalým vojákům z povolání a bývalým vojákům v další službě, kteří jsou nositeli osvědčení 
podle ustanovení § 4 zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, 
a kteří konali službu v zahraničí po roce 1990 (dále jen „oprávněná osoba“), lze poskytovat v rámci 
zajišťování jejich zdravotní péče a vytváření podmínek pro uspokojování kulturních, rekreačních 
a tělovýchovných potřeb: 

a) preventivní a zdravotní péči ve vojenských zdravotnických zařízeních státních příspěvkových 
organizací; 

b) rekreační pobyty s ozdravným programem ve vojenských zařízeních státní příspěvkové 
organizace Vojenská lázeňská a rekreační zařízení. 

2. V rámci preventivní péče se oprávněným osobám poskytují ve vojenských zdravotnických 
zařízeních preventivní prohlídky v rozsahu a ve lhůtách podle zvláštních právních předpisů1), nejdříve 
však za 23 měsíců od poslední roční lékařské prohlídky před zánikem jejich služebního poměru. Tyto 
prohlídky lze poskytovat na žádost oprávněné osoby a se souhlasem lékaře, u kterého je oprávněná 
osoba registrována. 

3. Vyžaduje-li to zdravotní stav oprávněných osob, poskytuje se jim ve vojenských zdravotnických 
zařízeních zdravotní péče formou ambulantní péče, zejména specializované ambulantní péče a ústavní 
péče. Tuto péči lze poskytovat podle zvláštního právního předpisu1) na žádost oprávněné osoby a na 
základě doporučení lékaře, u kterého je oprávněná osoba registrována. 

4. Zdravotní péče podle čl. 2 a 3 se oprávněným osobám poskytuje za podmínky, že jsou zdravotně 
pojištěny u zdravotní pojišťovny, která má uzavřenu smlouvu s příslušným vojenským zdravotnickým 
zařízením o poskytování zdravotní péče svým pojištěncům1). 

5. Rekreační pobyty s ozdravným programem ve vojenských zařízeních se oprávněným osobám 
poskytují jednou za tři kalendářní roky od roku, ve kterém jim zanikl služební poměr vojáka z povolání 
nebo v další službě. Tento pobyt se jim poskytuje v trvání do 14 dní, a to za účastnický poplatek; není-li 
v tomto rozkaze stanoveno jinak, uplatňují se pro poskytování rekreace pravidla stanovená v RMO č. 
1/2010 Věstníku Poskytování rekreace vojákům z povolání ve Vojenských lázeňských a rekreačních 
zařízeních. V rámci rekreačního pobytu se uskutečňují sportovní, tělovýchovné a rehabilitační programy 
podle výběru oprávněné osoby, popřípadě doporučení lékaře a podle možností vojenského zařízení, ve 
kterém se rekreační pobyt s ozdravným programem poskytuje. 

                                                 
1) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 
službách), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách 



6. Vyžaduje-li to zdravotní stav oprávněné osoby, lze jí na základě doporučení primáře oddělení 
nemocí z povolání příslušného vojenského zdravotnického zařízení poskytnout rekreační pobyt 
s ozdravným programem i častěji než jednou za tři kalendářní roky. 

7. Má-li příslušné vojenské zařízení volnou lůžkovou kapacitu, mohou se rekreačního pobytu 
společně s oprávněnou osobou zúčastnit i její rodinní příslušníci2), a to za cenu, kterou stanovují 
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení. 

8. Rekreační pobyt s ozdravným programem podle tohoto rozkazu nelze poskytovat oprávněným 
osobám, jejichž služební poměr vojáka z povolání nebo v další službě zanikl odnětím nebo ztrátou 
vojenské hodnosti nebo propuštěním z důvodu pravomocného odsouzení soudem pro trestný čin. 

9. Žádost o poskytnutí rekreačního pobytu s ozdravným programem podává oprávněná osoba 
odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany na předepsaném tiskopisu (příloha 1) do 31. května 
běžného roku. Ředitel odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany zabezpečí ověření oprávněnosti 
žádosti podle tohoto rozkazu a její postoupení Vojenským lázeňským a rekreačním zařízením k vyřízení. 
O postoupení žádosti vyrozumí žadatele nejpozději do 30. června běžného roku. Žadatel obdrží 
přidělený poukaz na rekreační pobyt s ozdravným programem nejpozději do 31. října běžného roku, 
který předchází roku, ve kterém se tento pobyt uskuteční podle stanoveného termínu. 

10. Plánování rekreačních pobytů s ozdravným programem pro oprávněné osoby, evidenci žádostí 
o jejich poskytnutí a evidenci o poskytnutí těchto pobytů zabezpečuje ředitel odboru pro válečné 
veterány Ministerstva obrany. 

11. Při poskytování zdravotní péče ve vojenských zdravotnických zařízeních se oprávněné osoby 
prokazují průkazem válečného veterána (příloha 2). Tento průkaz vydává odbor pro válečné veterány 
Ministerstva obrany společně s osvědčením válečného veterána podle zákona č. 170/2002 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 

U k l á d á m 

a) státnímu tajemníkovi Ministerstva obrany informovat prostřednictvím odboru pro válečné 
veterány Ministerstva obrany a příslušných spolků oprávněné osoby o možnosti poskytování zdravotní 
péče a rekreačních pobytů s ozdravným programem podle tohoto rozkazu; 

 

b) náměstkovi ministra obrany zabezpečit: 

- prostřednictvím příspěvkové organizace Vojenská lázeňská a rekreační zařízení poskytování 
rekreačních pobytů pro oprávněné osoby; 

-  ve spolupráci se státním tajemníkem Ministerstva obrany financování, proplácení a zúčtování 
poskytovaných služeb podle tohoto rozkazu; 

- prostřednictvím vojenských zdravotnických zařízení - příspěvkových organizací poskytování 
zdravotní péče oprávněným osobám podle tohoto rozkazu a vedení evidence o poskytnutých službách; 

- přednostní vyšetření všem oprávněným osobám, které jsou nositeli průkazu válečného veterána. 

c) zrušeno; 

d) zrušeno. 
 
 

                                                 
2) § 71 odst. 5 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů 



Tento rozkaz nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Věstníku Ministerstva obrany. 

 

Čj. 130002/84/2003-PersS MO 

Jaroslav T V R D Í K  v. r. 



Příloha 1 k RMO č. 25/2003 Věstníku 

 

 

 
 
 

 

Žádost 
válečného veterána o přidělení poukazu na rekreační pobyt s ozdravným programem 

Jméno, příjmení žadatele  

Rodné číslo  

Jsem držitelem osvědčení podle § 4 zákona č. 170/2002 Sb., 
o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, ev. č. 

 ze dne  

Služební poměr vojáka 
z povolání (v další službě) 
zanikl dne 

 a) podle zákona č. 76/1959 Sb. *) §  odst.  písm.  

b) podle zákona č. 221/1999 Sb.*) §  odst.  písm.  

Místo trvalého pobytu žadatele 

Obec  ulice  číslo  PSČ  

Kraj  telefon (popř. telefonní číslo kontaktní osoby)  

Žádám o rekreační pobyt pro sebe 
a dále žádám o pobyt 

pro manželku 
(manžela) 

ano*) ne*)  pro děti ano*) ne*)  počet 
dětí 

 

Celkem pro počet osob (včetně žadatele)  

Jméno a příjmení manželky (manžela)  rodné číslo  

Jméno a příjmení dítěte  rodné číslo  

Jméno a příjmení dítěte  rodné číslo  

Žádám o zajištění rekreačního pobytu v zařízení VLRZ 

Místo  v termínu (měsíc)  nebo 

Místo  v termínu (měsíc)  

Kontaktní spojení na VLRZ tel.  973 201 667, 973 201 671 

 

 
MINISTERSTVO OBRANY 
odbor pro válečné veterány 
nám. Svobody 471 
16101 Praha 6 



K žádosti přikládám kopii osvědčení podle zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů (přiložte pouze 
tehdy, žádáte-li o rekreační pobyt s ozdravným programem poprvé). 

Jsem si vědom (vědoma), že rekreační pobyt s ozdravným programem lze poskytnout pouze jednou za tři roky.  

Nebudu-li moci z vážných důvodů (nemoc atd.) na rekreační pobyt s ozdravným programem nastoupit v dohodnutém termínu, zavazuji se, 
že tuto skutečnost neprodleně oznámím odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany a příspěvkové organizaci Vojenská lázeňská a 
rekreační zařízení. 

Tímto výslovně prohlašuji, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, souhlasím s tím, aby Ministerstvo obrany a příspěvková organizace Vojenská lázeňská a rekreační zařízení 
zpracovávaly moje osobní údaje v rozsahu uvedeném v žádosti k zabezpečení rekreačního pobytu a poskytly je i třetím osobám, se kterými 
jsou k tomuto účelu ve smluvním vztahu. Data se budou zpracovávat po dobu 1 roku od udělení tohoto souhlasu. Po této lhůtě se budou 
uchovávat pro účely dodržení daňových a účetních předpisů a za účelem povinné archivace dokladů. 

Čestně prohlašuji, že jsem občanem České republiky a zavazuji se, že v případě neoprávněného čerpání dávek vrátím finanční částku za 
uvedený pobyt v plné výši. 

Datum  Podpis žadatele  

 

ROZHODNUTÍ O ŽÁDOSTI 

Doporučuje se přidělit rekreační pobyt s ozdravným programem 

v roce  

datum  podpis ředitele odboru 
pro válečné veterány 
Ministerstva obrany 

 Otisk razítka 

 

POUČENÍ: 

1. Žádost s přílohami zasílejte na adresu uvedenou v záhlaví této žádosti. 

2. Odbor pro válečné veterány Ministerstva obrany po rozhodnutí postoupí žádost k realizaci pobytu Vojenským lázeňským 
a rekreačním zařízením a zároveň vyrozumí žadatele. 

Kontaktní adresa: 

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení 

Magnitogorská 12 

101 00 Praha 10 

IČO 00000582, č. ú. 5125-881/0710 ČNB pobočka Praha 

Telefonní číslo: 973 201 667, 973 201 671 

 

 

 

 

 

 

 

*) Co se nehodí, škrtněte 



 Příloha 2 
k RMO č. 25 

Vzor průkazu válečného veterána 

Přední strana 

Zadní strana 

 

 


