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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 120

Rozeslána dne 25. října 2018

Cena Kč 33,–

O B S A H:
239. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhových náležitostí
stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně
nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí, ve znění pozdějších předpisů
240. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška č. 454/2002 Sb., kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor
osobního dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání, ve znění vyhlášky č. 413/2009 Sb.
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239
VYHLÁŠKA
ze dne 18. října 2018,
kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb.,
kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce
a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti,
a postup při výplatě výsluhových náležitostí,
ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo obrany stanoví podle § 133 odst. 2
a § 143 odst. 12 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích
z povolání, ve znění zákona č. 272/2009 Sb.:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb.,
kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví,
kdo je považován za výkonného letce a která služba
je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně
nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí, ve znění vyhlášky č. 458/2002 Sb., vyhlášky
č. 335/2008 Sb., vyhlášky č. 367/2008 Sb. a vyhlášky
č. 351/2014 Sb., se mění takto:
1. § 2 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 1 zní:
„§ 2

zpravodajství podle zákona o zpravodajských
službách České republiky1),
j) spojeném s výkonem činnosti příslušníka
Speciálních sil při plnění úkolů Speciálních sil
Armády České republiky, nebo
k) vojenského policisty podle zákona o Vojenské
policii,
při jejímž výkonu trvale převažují činnosti, za které
vojákovi přísluší zvláštní příplatek podle § 68c
odst. 1 zákona, a to i tehdy, kdy jej z důvodu splnění
nároku na jiný výhodnější příplatek nepobírá.
1

) § 3 písm. c) a § 5 odst. 3 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona
č. 290/2005 Sb.“.

Poznámky pod čarou č. 2 až 5 se zrušují.

Služba zvláštní povahy nebo zvláštního
stupně nebezpečnosti
Službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně
nebezpečnosti se rozumí služba vojáka zařazeného
na služebním místě
a) řídícího letového provozu,

2. § 3 včetně nadpisu zní:
„§ 3
Postup při výplatě výsluhových náležitostí
(1) Výsluhový příspěvek se vyplácí do jedenáctého dne kalendářního měsíce na běžný kalendářní
měsíc.

b) výkonného výsadkáře,
c) pyrotechnika,
d) pomocníka pyrotechnika, který vykonává nebezpečné práce,
e) potápěče, který vykonává speciální práce pod
vodou,

(2) Odbytné, odchodné a úmrtné se vyplácejí
jednorázově do jedenáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém
na ně vznikl nárok.“.

f) hasiče,

Čl. II

g) spojeném s výkonem práce s výbušninami,
h) spojeném s výkonem činnosti na zvláštním pracovišti v podzemí,
i) stanoveném ministrem obrany ve Vojenském

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2018.

Ministr obrany:
Mgr. Metnar v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 18. října 2018,
kterou se mění vyhláška č. 454/2002 Sb.,
kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání
do služebního poměru vojáka z povolání,
ve znění vyhlášky č. 413/2009 Sb.

Ministerstvo obrany stanoví podle § 4 odst. 6
zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve
znění zákona č. 254/2002 Sb.:

a horní část ramen v předním čelném pohledu,
bez brýlí a bez pokrývky hlavy, ledaže je to
odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; v takovém případě nesmí brýle uchazeče na fotografii zakrývat oči a vytvářet odlesky a pokrývka nesmí na obličeji vytvářet
stíny; uchazeč na fotografii musí mít neutrální
výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy,“.

Čl. I
Vyhláška č. 454/2002 Sb., kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního
dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání, ve znění vyhlášky č. 413/
/2009 Sb., se mění takto:

3. Poznámky pod čarou č. 3 až 5 znějí:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:
1

„ ) § 41 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České
republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním
občanství České republiky).“.

2. V § 1 odst. 1 písmeno g) zní:
„g) 3 barevné fotografie o rozměru 35 mm x 45 mm,
postavené na kratší stranu, odpovídající podobě
uchazeče v době podání žádosti o povolání do
služebního poměru, zobrazující jeho hlavu

„3) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací
a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
4

) Vyhláška č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních
předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání,
ve znění pozdějších předpisů.

5

) Vyhláška č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby.“.

4. Příloha zní:
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„Příloha k vyhlášce č. 454/2002 Sb.
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Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2018.

Ministr obrany:
Mgr. Metnar v. r.
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