
Kontakt pro zájemce do aktivní zálohy:  

kpt. Mgr. Tomáš GRÖGER, RN 

Agentura vojenského zdravotnictví 

Vojenský zdravotní ústav 

Praha 6, PSČ 160 01 

e-mail: az.acr2016@gmail.com 

telefon: +420 775 03 33 03 

STAŇ SE PŘÍSLUŠNÍKEM AKTIVNÍ ZÁLOHY 

AGENTURY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 

Seznámíte se s prostředím, jednotlivými úkoly  

a základními systémy specializované infekční nemocnice 

Centra biologické ochrany, 

seznámíte se specifiky péče o nemocného s vysoce 

nakažlivou nemocí v podmínkách vysokého stupně 

biologické bezpečnosti (Bio Safety Level 4), 

prakticky se vycvičíte na jednotlivých pozicích, 

zdokonalíte se a prohloubíte odborné znalosti a návyky, 

dosáhnete vzájemné zastupitelnosti příslušníků na 

jednotlivých pozicích a systemizovaných místech, 

zdokonalíte se v pojetí týmové práce (buddy systém). 

získáte možnost služebního zařazení do zdravotnických 

jednotek NATO a EU nebo nasazení v zahraničních 

operacích, 

získáte odborné zkušenosti a znalosti z poskytování 

intenzivní péče v podmínkách BSL 4 v polních 

podmínkách a dalších vojenských medicínských oborů. 

Při povolání na vojenské cvičení získáváte nárok na: 

bezplatné proviantní náležitosti, 

bezplatné výstrojní náležitosti,  

cestovní náležitosti, 

bezplatné ubytování ve vojenském ubytovacím zařízení,  

služební volno v případě mimořádných situací jako jsou: 

vlastní svatba, úmrtí rodiče, manžela, registrovaného 

partnera, druha, dítěte, sourozence, pěstouna, osvojitele, 

peněžní náležitosti: 

služné - podle hodnosti stanovené pro služební místo, 

příplatek za službu v zahraničí, 

zvláštní příplatek, 

odměnu - až do výše 18000 Kč ročně. Pokud studujete 

studijní program nebo jeho část na vysoké  škole formou 

prezenčního studia a pokud jste nedosáhl/a věku 26 let, 

vzniká Vám vedle odměny právo na motivační odměnu 

ve výši 6000 Kč v kalendářním roce, ve kterém jste byl/a 

zařazen do aktivní zálohy, 

rekondiční pobyt - v případě, že jste konal/a službu  

v zahraniční operaci po dobu nejméně 90 dnů vcelku. 

Pobyt organizuje a náklady s ním spojené hradí 

Ministerstvo obrany. 

Korespondence a kontakt:  

Agentura vojenského zdravotnictví 

Vojenský zdravotní ústav 

poštovní adresa: Praha 6, PSČ 160 01 

datová schránka: hjyaavk, e-mail: uvzu@email.cz 

sídlo: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice,  

U Vojenské nemocnice 1200, budova E, PRAHA 6 – Střešovice 

DISLOKACE JEDNOTEK  

AKTIVNÍCH ZÁLOH  

ARMÁDY ČESKÉ 

REPUBLIKY 

NEPROPÁSNĚTE JEDINEČNOU ŠANCI STÁT SE PŘÍSLUŠNÍKEM AKTIVNÍ ZÁLOHY  

AGENTURY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 

TĚŠÍME SE NA VÁS! 

Zaměstnavatel získává: 

 

garanci dobrého zdravotního stavu svého zaměstnance, 

trestní bezúhonnosti a nepodporování extremistických 

hnutí, 

člověka, který umí přijímat a vydávat pokyny a který je 

orientovaný na plnění úkolů, a to i v obtížných 

podmínkách a nečekaných situacích,  

člověka, který dokáže kombinovat vojenskou připravenost  

i civilní kariéru,  

prestiž, což přispívá jeho dobrému jménu na veřejnosti,  

garanci, že má zaměstnanec určité morální standardy, 

člověka, který může získanými teoretickými a praktickými 

zkušenostmi z vojenského prostředí obohatit svou civilní 

praxi, 

člověka, který působí v prestižní instituci, které důvěřuje 

75 % obyvatelstva ČR a která se umístila v pětici 

nejprestižnějších povolání v ČR vedle lékařů, 

vysokoškolských profesorů, soudců a profesionálních 

hasičů, 

finanční podporu zaměstnavateli. 

BENEFITY PRO VÁS BENEFITY PRO VAŠEHO ZAMĚSTNAVATELE 


