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REKRUTANÍ STEDISKA

akademick rok 2016/2017

Fakulta vojenského leadershipu

Fakulta vojenskch technologi

Fakulta vojenského zdravotnictv

UNIVERZITA OBRANY

UNIVERZITA KARLOVA
Vojensk obor pri Fakult tlesné vchovy a sportu

SPOLEN VEM ZJEMCM O STUDIUM V UNIFORM 

občanství ČR

dosažení věku 18 let

složení vojenské přísahy

ukončení případného členství v politické 
straně, hnutí či odborové organizaci, 
zákaz podpory a propagace hnutí 
směřujících k potlačování práv a svobod 
občanů, hlásajících národnostní, 
náboženskou nebo rasovou nenávist

trestní bezúhonnost

zdravotní způsobilost k výkonu služby

absolvování výběru podle vyhlášky MO 
č. 454/2002 Sb.do
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PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU

Počet studentů přijímaných ke studiu 
v příslušném studijním programu/oboru 
a akademickém roce každoročně stanovuje 
ministerstvo obrany.

O přijetí ke studiu ve studijních programech 
rozhodují děkani jednotlivých fakult. 











VŠE ZAČÍNÁ PŘIHLÁŠKOU

FVL a FVT UO 
Poplatek uhraďte formou kolku (500 Kč) 
vylepeného na přihlášce. Při elektronickém 
podání přihlášky (400 Kč) se úhrada 
bezhotovostním převodem nedokládá. 
 

FVZ UO
Bakalářské studium – Zdravotnický 
záchranář: vyplňte přihlášku 
a uhraďte poplatek formou kolku (500 Kč) 
vylepeného na přihlášce. Při elektronickém 
podání přihlášky (400 Kč) se úhrada 
poplatku nedokládá.
Magisterské studium – Vojenské 
všeobecné lékařství nebo Vojenské zubní 
lékařství: Je nutné vyplnit dvě přihlášky!
1. přihlášku na Lékařskou fakultu 
UK v Hradci Králové (studijní program 
Všeobecné lékařství, resp. Zubní lékařství) 
odešlete společně s originálem dokladu 
o uhrazení poplatku na LF UK v Hradci 
Králové, 2. přihlášku do studijního 
programu Vojenské všeobecné lékařství, 
resp. Vojenské zubní lékařství, odešlete na 
FVZ. Registrační poplatek se FVZ nehradí. 
Magisterské studium – Vojenská farmacie:  
Je nutné vyplnit dvě přihlášky!
1. přihlášku na Farmaceutickou fakultu 
UK v Hradci Králové (studijní program 
Farmacie) odešlete společně s originálem 
dokladu o uhrazení poplatku na FaF UK  
v Hradci Králové, 2. přihlášku do studijního 
programu Vojenská farmacie odešlete na 
FVZ UO v Hradci Králové. Registrační 
poplatek se FVZ UO nehradí.  

VO FTVS UK
Přihlášku přijímáme pouze na elektronickém 
formuláři. Přihláška je platná až po doručení 
podepsaného výtisku elektronického formuláře, 
který najdete na http://is.cuni.cz/studium. 
Administrativní poplatek za zpracování 
elektronické přihlášky činí 530 Kč. 
Vytištěný formulář a potvrzení od 
sportovního či tělovýchovného lékaře 
pak doručte na adresu fakulty.

Ke studiu se lze přihlásit jak za pomoci elektronického formuláře, tak rovněž vyplněním a odesláním přihlášky na formuláři SEVT.  
Pro zájemce o studium na UO je elektronická přihláška dostupná na www.unob.cz. Po jejím podání je zájemce povinen vytištěný 
a jím podepsaný výtisk elektronické přihlášky doručit na FVZ nejpozději do 29. 2. 2016, na FVL a FVT do 31. 3. 2016.
Pro zájemce o studium VO FTVS UK je elektronická přihláška dostupná na www.cuni.cz. Po jejím podání ji musí zájemce vytištěnou 
a jím podepsanou nejpozději do 29. 2. 2016 doručit na katedru VO FTVS UK.

Další návštěva RS
Uchazeč přijatý ke studiu předloží 
veškeré požadované doklady spolu 
s maturitním vysvědčením a vyplněnými 
tiskopisy.

Návštěva rekrutačního střediska (RS)
Uchazeč po podání přihlášky ke studiu 
navštíví rekrutační středisko či jeho 
pracoviště (RP), kde mu rekrutér sdělí 
termín lékařského vyšetření a zároveň 
vydá potřebné dokumenty.

Lékařské vyšetření ve vojenské nemocnici
Vyšetření uchazeč absolvuje dle pokynů, 
které obdrží na RS či RP. Výsledky 
vyšetření pak dostane přímo do ruky, 
nebo do několika dnů poštou.

Přijímací řízení na vybrané fakultě
Uchazeč se zúčastní přijímacího řízení 
ke studiu vojenských oborů jen v případě, 
dopadne-li vyšetření ve vojenské 
nemocnici dobře. O tom, zda je 
k vojenskému studiu přijat, bude 
informován písemně.

Poslední návštěva RS
Rekrutér uchazeči předá Rozhodnutí  
o povolání do služebního poměru vojáka 
z povolání. Bez jeho převzetí nemůže 
uchazeč nastoupit do kurzu základní 
přípravy, respektive ke studiu. 

Kurz základní přípravy 
Uchazeč nastoupí do kurzu základní 
přípravy k Velitelství výcviku – Vojenské 
akademii ve Vyškově dva měsíce před 
zahájením studia, tedy dnem povolání 
do služebního poměru (uvedeno na 
rozhodnutí o povolání).

1 2 3

4 5 6

PŘED ZAHÁJENÍM STUDIA – KURZ ZÁKLADNÍ PŘÍPRAVY

Na každého nově přijatého vojáka z povolání – budoucího studenta čeká dvouměsíční 
fyzicky, psychicky i časově náročný výcvik. Je rozdělen do jednotlivých fází, které v sobě 
zahrnují to nejdůležitější a nejpodstatnější z vševojskové přípravy – základní řády, 
pořadovou a tělesnou přípravu, ochranu proti zbraním hromadného ničení a samozřejmě 
také spojovací, střeleckou, taktickou, topografickou i zdravotnickou přípravu. 

První i druhá fáze je zakončena postupovou zkouškou, v níž se formou fázových testů 
posuzují teoretické znalosti i praktické dovednosti získané během výcviku. Třetí fáze je 
zakončena nepřetržitým vojenským výcvikem v terénu a závěrečnou zkouškou.

Po absolvování kurzu základní přípravy jsou budoucí studenti 
personálním rozkazem přeloženi k UO a VO FTVS UK 
a jmenováni do hodnosti svobodníka. Řádnými studenty se však 
stávají až zápisem ke studiu a složením imatrikulačního slibu.

Studenti v průběhu studia absolvují důstojnický kurz formou 
vojensko-profesní přípravy stanovené pro jednotlivé studijní programy. 
Po ukončení bakalářského nebo magisterského studia jsou 
absolventi zařazeni na služební místa k vojenským útvarům 
a zařízením s perspektivou kariéry vojenského profesionála 
a dalšího vzdělávání včetně služby v zahraničních misích.

Student je vojákem z povolání, což jej zavazuje ke službě 
v ozbrojených silách ČR po přesně stanovenou dobu, která je 
závislá na délce studia. Po ukončení studia musí voják odsloužit 
dobu odpovídající dvojnásobku doby trvání studia.

PRŮBĚH VOJENSKÉ SLUŽBY STUDENTŮ

období studia hodnost 

po dobu studia 1. ročníku svobodník

po dobu studia 2. ročníku desátník

po dobu studia 3. ročníku četař

po dobu studia 4. ročníku rotný

po dobu studia 5. ročníku rotmistr

po dobu studia 6. ročníku nadrotmistr

absolutorium hodnost

po ukončení studia bakalářských programů praporčík/poručík

po ukončení studia magisterských programů poručík

po ukončení delších než desetisemestrálních 
magisterských programů nadporučík

● Hodnostní označení studentů v průběhu vysokoškolského studia

Každý, kdo se rozhodne studovat jako voják, musí požádat o povolání do služebního poměru vojáka z povolání a prokázat, že splňuje 
zákonem stanovené podmínky pro jeho povolání. Celým procesem povolání provede uchazeče rekrutér.

DALŠÍ KROKY 

Má-li uchazeč opravdový zájem o studium na vojenské vysoké škole, neměl by brát pokyny a doporučení rekrutérů na lehkou váhu. 
Výše popsaný postup je podložený platnou legislativou a nelze jej obejít. Je dobré mít na paměti, že cesta ke studiu na vojenské škole je 
o něco delší než na škole civilní, zabere více času a stojí více sil, ale v konečném výsledku přinese mnohé navíc. Určitě se vyplatí číst dál!

Při nesplnění dohodnuté doby (závazku), např. při ukončení
služebního poměru vojáka z povolání na vlastní žádost před uplynutím 
stanovené doby služby, uhradí ten, kterého se to týká, poměrnou část 
nákladů za studium. Za každý měsíc studia při nesplnění dohodnuté 
doby je potřeba zaplatit:

KDYŽ NEDODRŽÍTE SLOVO

v oborech Vojenské všeobecné lékařství, 
Vojenská farmacie, Vojenské zubní lékařství

v oboru Vojenský pilot

v ostatních oborech●   9 000 Kč

● 12 000 Kč

● 30 000 Kč

Hlavní složka platu

služební tarif pro hodnost „svobodník“     10 300 Kč

služební tarif pro hodnost „desátník“ 10 700 Kč

služební tarif pro hodnost „četař“ 11 100 Kč

služební tarif pro hodnost „rotný“ 11 500 Kč

služební tarif pro hodnost „rotmistr“ 11 900 Kč

služební tarif pro hodnost „nadrotmistr“ 12 300 Kč

Možné navýšení platu

stipendium
dle splnění 

stanovených 
podmínek studia

STUDENT A ZÁROVEŇ VOJÁK Z POVOLÁNÍ
Studentům–čekatelům bude na základě novely zákona č. 221/1999 
Sb. poskytován plat ve výši služebního tarifu pro určitou hodnost,  
která se pojí s jednotlivými ročníky studia – v 1. ročníku studenti 
studují v hodnosti svobodník.
Při předčasném ukončení studia jsou studenti určeni do dispozice 
a navrženi k přeložení podle potřeb ozbrojených sil ČR v dosažené 
hodnosti nebo hodnosti nižší.
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Fakulta vzdělává budoucí velitele a specialisty představující klíčový personál Armády ČR ve vybraných oblastech managementu, 
řízení zdrojů a analýzy informací v obraně.
Uchazeči o vojenské prezenční studium jsou 
přijímání do pětiletého magisterského studijního 
programu – studijního oboru Řízení a použití 
ozbrojených sil. Do jednotlivých studijních modulů 
jsou postupně zařazováni až v průběhu studia 
na základě svého zájmu, studijních výsledků  
a aktuálních požadavků MO ČR.

K výběru a zařazení studentů 
do studijních modulů dochází po  
5. semestru do studijního modulu Velitel chemických jednotek,
6. semestru do ostatních studijních modulů. 

Fakulta vzdělává vojenské profesionály v technických oborech, a to zejména ve vojensko-technické oblasti strojní, elektrotechnické, 
stavební, geodetické, kartografické a komunikačních a informačních systémů a technologií. 

 Automatizované systémy velení a řízení

 Bojová a speciální vozidla

 Komunikační a informační systémy – informační technologie

 Komunikační a informační systémy – komunikační technologie

 Letecká technika – avionika a výzbroj

 Letecká technika – draky a motory

 Letecké radionavigační systémy

 Letecký štábní

 Letištní technické zabezpečení

 Radiolokace a elektronický boj

 Řízení letového provozu

 Vojenská geografie a meteorologie

 Vojenský pilot

 Zbraně a munice

 Ženijní technologie

Uchazeči o vojenské prezenční studium jsou 
přijímáni do pětiletého magisterského studijního 
programu – studijního oboru Vojenské technologie. 
Do jednotlivých studijních modulů jsou postupně 
zařazováni až v průběhu studia na základě 
svého zájmu, studijních výsledků  
a aktuálních požadavků MO ČR. 
K výběru a zařazení studentů do studijních 
modulů dochází po 
3. semestru do studijního modulu Vojenský pilot 
(k tomu je nutné úspěšně absolvovat lékařskou 
prohlídku v Ústavu leteckého zdravotnictví), 
5. semestru do studijního modulu Vojenská 
geografie a meteorologie,
6. semestru do zbývajících studijních modulů. 
V případě studijního modulu Řízení letového 
provozu je nutné úspěšně absolvovat lékařskou 
prohlídku také v Ústavu leteckého zdravotnictví.

 přijímačky (FVL)

18. až 22. 4. 2016


na Univerzitě obrany

test studijních předpokladů

test z angličtiny 

test fyzické zdatnosti 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

pro FVL i FVT 3. 12. 2015 a 7. 1. 2016  

od 8.30 a 11.00 hod. v objektu 

kasáren UO, Šumavská 2, Brno. 

Pouze pro FVL 10. 2. 2016  od 10.00 hod.

v Klubu Univerzity obrany, ul. Šumavská 4, Brno.

 přijímačky (FVT)

    na Univerzitě obrany

   25. až 28. 4. 2016

matematika

test z angličtiny 

test fyzické zdatnosti 



 Vojenské technologie
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 Vojenská logistika

 Řízení finančních zdrojů

 Řízení lidských zdrojů

 Management informačních zdrojů

 Vševojskový velitel

 Velitel průzkumných jednotek

 Velitel ženijních jednotek

 Velitel dělostřeleckých jednotek

 Velitel chemických jednotek

 Řízení a použití ozbrojených sil
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Přijímací řízení (testy z odborných předmětů) do magisterských studijních programů probíhá 
v dopoledních hodinách na příslušné fakultě Univerzity Karlovy a je hodnoceno podle pravidel dané 
fakulty. V odpoledních hodinách ten samý den absolvují uchazeči přijímací řízení z tělocviku 
a angličtiny na Fakultě vojenského zdravotnictví UO. 

Pedagogická činnost fakulty je zaměřena na moderní přípravu lékařů, farmaceutů a zdravotnických záchranářů pro ozbrojené síly ČR. 
Sídlem fakulty je město Hradec Králové.
Výuka bakalářského studijního oboru Zdravotnický záchranář probíhá ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice. 
Fakulta vojenského zdravotnictví UO v Hradci Králové zabezpečuje v průběhu studia vojensko-odbornou výuku, odborné praxe a stáže 
studentů ve vojenských zdravotnických zařízeních. U studentů tohoto oboru se předpokládá, že jsou zdatnými plavci. V průběhu studia  
plní přísné plavecké normy. 

Studenti magisterských studijních programů Fakulty vojenského zdravotnictví UO v Hradci Králové 
jsou současně studenty Lékařské, případně Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy (LF UK, FaF UK) 
v Hradci Králové. Pro přijetí ke studiu je třeba podat přihlášku a splnit přijímací řízení na obou 
univerzitách. Po ukončení studia pak absolventi získávají vysokoškolský diplom ze dvou univerzit. 

 přijímačky
magisterské studium

Uchazeči o studium oborů Vojenské všeobecné lékařství a Vojenské zubní lékařství 
se mohou zdarma zúčastnit přípravného kurzu, který probíhá v termínu 13.–18. června 2016 
(více informací obdrží uchazeči po podání přihlášky). 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

3. 12. 2015 od 13.00 hod. a 16. 1. 2016

v 9.00 a 13.00 hod. v budově FVZ UO, 

Třebešská 1575, Hradec Králové

fyzika

chemie

biologie

somatologie

test z angličtiny 

test fyzické zdatnosti 

 přijímačky
bakalářské studium

chemie

biologie včetně botaniky

test z angličtiny 

test fyzické zdatnosti 

test všeobecných 
studijních předpokladů

biologie

test z angličtiny 

test fyzické zdatnosti 

7.  6. 2016 Zdravotnický záchranář

 22. 6. 2016

 11. 6. 2016 


 Vojenské všeobecné lékařství

 Vojenské zubní lékařství

 Vojenská farmacie

Univerzita obrany poskytuje akreditované vzdělávání ve studijních 
programech, které jsou plně uznávány jak v ČR, tak v zahraničí. 
Směřováním do oblasti vojenství a širší sféry bezpečnostního 
systému státu představuje v ČR zcela jedinečnou odbornou 
příležitost mající předpoklady pro odpovídající pracovní uplatnění  
v armádním i civilním sektoru.

UNIVERZITA OBRANY
(UO)

Nabízené studijní programy jsou průběžně modernizovány 
s cílem odrážet dynamicky se měnící potřeby praxe a zvyšující 
se standardy vyspělých evropských univerzit. K měření 
studijní zátěže používá kreditní systém, který vychází 
z principů Evropského systému převodu kreditů (ECTS), 
což umožňuje snadné a transparentní uznávání absolvovaných 
částí studia v rámci evropského vzdělávacího prostoru.

Je jedinou vojenskou vysokou školou v České republice,  
která zajišťuje přípravu vojenských profesionálů pro potřeby 
Armády ČR a civilních odborníků, a to zejména ve prospěch 
bezpečnostního systému státu, obranného a bezpečnostního 
průmyslu a veřejné správy.

DOCENDO DISCIMUS / UČÍCE JINÉ, UČÍME SEBE

 Fakulta vojenského leadershipu

 Fakulta vojenských technologií

 Fakulta vojenského zdravotnictví

VOJENSK TLOVÝCHOVAVOJENSKÝ OBOR
Cílem studia vojenského oboru je získání teoretických i praktických zkušenosti s vedením jak výcviku a výuky, tak 
tréninku základních i speciálních vojenských pohybových dovedností.PI FAKULT TLESN VÝCHOVY A SPORTU

UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE
(VO FTVS UK)

Absolventi jsou jmenováni do důstojnických hodností 
a působí jako tělovýchovní náčelníci Armády ČR. 
Studiem získaný diplom Univerzity Karlovy v Praze 
mohou využít v civilní sféře bez nutnosti rekvalifikace.

Vojenský obor nabízí prezenční i dálkové studium 
oboru Vojenská tělovýchova, ve kterém připravuje 
vysokoškolsky vzdělané profesionály v oblasti 
tělesné výchovy a sportu se specializací na ozbrojené 
složky ČR (Armáda ČR, Policie, Celní správa, 
Hasičský záchranný sbor). 

Studenti VO FTVS UK získávají v průběhu studia mimo 
jiné i dovednosti potřebné k získání instruktorských 
oprávnění ve vojenském lezení, plavání, boji zblízka, 
přesunech na ledu a sněhu včetně dovedností pro 
přežití v tísni, které mohou využít v další své kariéře.

Vojenský obor pořádá zdarma přípravný kurz k přijímacím zkouškám, na který se uchazeči mohou přihlásit 
do 26. února 2016.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

22. 1. 2016 od 13.00 hod. v Kongresovém sále,

José Mártího 269/31, Praha–Veleslavín.

dvoukolové přijímačky

písemná zkouška

        testy logického myšlení

talentovky

testy požadované úrovně výkonů

          atletika 

          gymnastika

          sportovní hry

          plavání 

* testy speciální pohybové výkonnosti 

 23.–25. 4. 2016 (14.–16. 5. 2016)

  6.–10. 6. 2016 (20.–21. 6. 2016)

studijní obor
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Přijímací testy k prokázání požadované úrovně výkonů v atletice, plavání, sportovní gymnastice a sportovních hrách a testy 
speciální pohybové výkonnosti jsou umístěny na http://www.vojenskyobor.cz/prijimaci-rizeni/obsah-prijimaci-zkousky  

fvt.unob.cz
e-mail: lenka.bauerova@unob.cz
tel.: 973 443 693, 973 442 400

Kounicova 65
662 10  Brno

fvz.unob.cz
student@pmfhk.cz
tel.: 973 253 022, 973 253 125
 
Třebešská 1575 
500 01 Hradec Králové

fvl.unob.cz
fvl.studijni@unob.cz
tel. 973 443 559, 973 442 141

Kounicova 65
662 10  Brno

www.vojenskyobor.cz.cz
info@vojenskyobor.cz
tel.: 973 296 111
 
José Martího 269/31
162 52 Praha–Veleslavín 

PŘÍPRAVNÉ KURZY
Uchazeči o studium na FVL a FVT 
se mohou zdarma zúčastnit jednoho 
dvoudenního přípravného kurzu. 
Kurzy budou probíhat každý druhý 
víkend v měsíci od prosince 2015 
do března 2016.




