NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne
2013,
kterým se stanovuje seznam služebních činností pro jednotlivé vojenské hodnosti
Vláda nařizuje podle § 6 odst. 7 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:
§1
Toto nařízení stanovuje seznam služebních činností stanovených pro jednotlivé
vojenské hodnosti pro vojáky z povolání1.
§2
(1) Seznam služebních činností stanovených pro jednotlivé vojenské hodnosti je uveden
v příloze.
(2) Služební činnosti vojáků z povolání, které nejsou v příloze uvedené, zařadí podle
složitosti a namáhavosti do příslušné vojenské hodnosti služební orgán.
§3
Nařízení vlády č. 203/2010 Sb., o seznamu činnosti vojáků z povolání stanovených
pro jednotlivé hodnostní sbory a vojenské hodnosti, se zrušuje.
§4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
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Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Příloha k nařízení vlády č.

/2013 Sb;

Katalog příkladů pracovních činností v hodnostech pro vojáky
z povolání
Vojenská hodnost: svobodník
- obsluha, údržba a střelba z přidělené zbraně, pomocné práce při obsluze, údržbě a střelbě; ochrana
osob, vozidel a určených objektů;
- provádění ochrany a strážní činnosti a obrany objektů;
- řízení, údržba a opravy motorových vozidel pro přepravu nákladů;
- výpočet prvků střelby pro řízení palby dělostřelecké jednotky;
- provádění radiačního a chemického průzkumu, obsluha a údržba speciální chemické techniky;
- provádění základních ženijních, stavebních a záchranných prácí;
- plnění výcvikových a bojových úkolů v rámci vojenských jednotek, vojenských útvarů a vojenských
zařízení
- obsluha a údržba přidělené techniky;
- montáž, opravy, seřizování a kontrola motorových vozidel, stavu vojenské techniky a materiálu;
- provádění klempířských, speciálních svařovacích, soustružnických a obráběcích prací pro potřeby
oprav výzbroje a techniky;
- zajišťování provozu skladu;
- obsluha ženijních zařízení a provádění ženijních prací;
- obsluha a údržba plnící stanice;
- obsluha, roznáška, výroba a výdej stravy;
- manipulace s poštovními zásilkami, obsluha a údržba základních prostředků poštovního spojení;
- provádění výkonu strážní služby;
- stanovování technologických postupů a jejich kalkulace při rozsáhlé výrobě jídel včetně kontroly jejich
dodržování, sestavování vlastních receptur, jídelních lístků a zajišťování správné gastronomické
skladby;
- zřizování, obsluha a údržba mobilní radiové provozovny.

Vojenská hodnost: desátník
- provádění ochrany a strážní činnosti za pomoci přiděleného služebního psa;
- řízení a provádění ochrany a strážní činnosti osob, vozidel a určených objektů;
- obsluha, údržba a střelba ze zbraňového kompletu;
- řízení a ošetřování speciální vojenské techniky
- obsluha, údržba a vedení provozu meteorologické soupravy, topopřipojovače, prostředku technického
průzkumu nebo radiolokátoru;
- provádění radiačního a chemického průzkumu, obsluha a údržba speciální chemické techniky;
- provádění dozimetrické a chemické kontroly, a provádění dekontaminace;
- provádění odběru kontaminovaného vzorku vhodného k transportu a následnému laboratornímu
zpracování;
- provádění hasebních, záchranných a vyprošťovacích prací;
- provádění oprav zbraňových systémů;
- zajišťování provozu skladu skladových celků zásobovacího střediska;
- montáž, opravy, seřizování a kontrola stavu techniky;
- přeprava pacientů a poskytování první pomoci;
- připravování služebních psů pro praktické použití;
- obsluha, údržba a střelba ze speciální odstřelovací zbraně;
- ovládání a obsluha hlavních navigačních a pozorovacích systémů bojového vozidla;
- obsluhování a udržování zařízení a speciální vojenské techniky;
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- provádění výkonu strážní služby, vnější ostrahy a obrany sídel prezidenta republiky;
- řízení a velení osádce, obsluze bojového vozidla nebo prostředku družstva
(velitel roje, prvku, osádky, kompletu, obsluhy, stanice, provozovny, soupravy);
- řízení, údržba a opravy jízdních souprav složených z motorového vozidla pro přepravu nákladů,
jejichž maximální přípustná hmotnost převyšuje 12 000 kg a přípojného vozidla, jehož maximální
přípustná hmotnost převyšuje 10 000 kg;
- ovládání a obsluha hlavního zbraňového systému vozidla (střelec, střelec – operátor, střelec
– technik);
- řízení, údržba a opravy motorových vozidel pro přepravu osob, která mají více než 8 míst k sezení
kromě řidiče a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 5 000 kg;
- vykonávání vysoce odborných potápěčských prací pod vodou, například řezání ocelových konstrukcí,
čištění a drobné stavební úpravy pod vodou;
- vyhledávání a částečné odkrývání výbušnin v terénu.

Vojenská hodnost: četař
- celkové opravy ručních, lafetovaných a výcvikových zbraní včetně zhotovování součástí všeho druhu,
povrchových úprav kovových i dřevěných částí zbraní, zkoušení a nastřelování;
- vykonávání odborných činností v oblasti výkonu služby pomocníka stálého operačního dozorčího;
- řízení a provádění ochrany a strážní činnosti za pomoci služebního psa;
- řízení a ošetřování speciálního kompletu, obsluha a údržba speciálního vybavení techniky;
- komplexní řízení a velení osádce, kompletu a obsluze;
- samostatné provádění složitých hasebních, záchranných a vyprošťovacích prací;
- řízení a provádění průzkumných a záchranných prací pod vodou;
- provádění základních odborných prací při ošetřování a provozu letecké techniky;
- zajišťování transportu raněných a nemocných, asistence při lékařských nebo zdravotnických
zákrocích na místě vzniku poranění;
- připravování služebních psů pro praktické použití dle speciálních požadavků;
- řízení montáže, oživování nebo zajišťování technického provozu telefonních ústředen s elektronickými
prvky včetně diagnostických zařízení;
- řízení a organizace práce ve skladech;
- provádění generálních oprav včetně seřizování těžké dělostřelecké techniky, automatických
nabíjecích systémů, dělostřelecké techniky, raketometů a tanků;
- kontrola motorových vozidel po opravě nebo diagnostika závad a testování motorů a elektrického
příslušenství vozidel;
- provádění vnější ostrahy a obrany sídel prezidenta republiky nebo výkonu strážní služby na čestných
pevných stanovištích a plnění reprezentačních povinností Hradní stráže v rámci protokolárních akcí
prezidenta republiky;
- provozní přezkušování, seřizování, lokalizace závad a jejich odstraňování u prostředků
radiotechnického zabezpečení letectva, radiostanic, přenosových zařízení, automatizovaných
a zobrazovacích systémů;
- vyhledávání a částečné odkrývání nebezpečné nebo nevybuchlé munice, výbušnin a výbušných
předmětů technickými prostředky v terénu, provádění údržby technických prostředků nutných
k výkonu práce;
- plnění základních úkolů Vojenské policie v oblasti dohledu nad dodržováním pořádku osobami ve
vojenských objektech a vojáky na veřejnosti a v oblasti dohledu nad bezpečností a dopravou nebo
plnění základních úkolů hlídkové služby s případným využitím služebního psa.

Vojenská hodnost: rotný
- komplexní řízení a velení družstvu, osádce, obsluze, stanici a pracovišti;
- samostatné vyhodnocování a monitorování radiační a chemické situace a vykonávání a plnění úkolů
prvotní analýzy chemických vzorků a radioaktivních látek;
- provádění odborných prací a předepsaných prohlídek výzbrojně-elektronického a elektrooptického
vybavení letecké techniky, včetně obsluhy letecké munice;
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- samostatné plnění úkolů v oblasti materiálního, administrativního zabezpečení a logistického
zabezpečení;
- technické a výzbrojní zajišťování chodu letky, roty, baterie, čety, odřadu;
- samostatné vykonávání a plnění odborných úkolů v oblasti metrologie, technického dozoru a provozu
techniky;
- komplexní řízení, velení a organizace práce ve skladech;
- samostatné vykonávání a plnění úkolů v oblasti pyrotechnických prací;
- samostatné plnění odborných úkolů na zabezpečení rozhodovacího procesu v oblasti operačního
plánování a krizového řízení;
-samostatné vykonávání a plnění úkolů souvisejících s ochranou informací a spisovou službou;
- vykonávání a plnění úkolů v oblasti zpravodajské činnosti.

Vojenská hodnost: rotmistr
- samostatné řízení, vykonávání a plnění odborných úkolů v oblasti ochrany informací a spisové služby;
- organizace obsluhy na palubě letadla, koordinace prací mezi palubním a leteckým personálem;
- řízení a velení osádce, četě (zástupce velitele čety);
- organizační zajištění provozu cvičiště, střelnice nebo výcvikového zařízení;
- poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu pod odborným dohledem;
- obsluha technických a speciálních systémů letadla, instruktorská činnost;
- příprava podkladů a rámcově vymezené odborné práce na štábu praporu nebo oddílu;
- řízení a zajišťování činnosti speciálních zařízení a skladů praporu, oddílu nebo zařízení pro účely
výcviku a vzdělání;
- organizace, řízení a provádění pyrotechnických prací;
- poskytování odborné ošetřovatelské péče;
- samostatné plnění odborných úkolů zpravodajské služby;
- samostatné vedení a řízení výsadkové přípravy;
- samostatné provádění základních měření, vyhodnocování informací a plnění úkolů v oborech
fotogrammetrie a dálkového průzkumu Země a zpracování vojenskogeografických informací
a produktů v návaznosti na řídicí informační systémy určené pro obranu republiky;
- samostatné vykonávání meteorologického a klimatologického pozorování a měření;
- samostatné vykonávání odborných úkolů v ekonomické oblasti a v oblasti zajišťování personálního
rozvoje, příprava a realizace personálních opatření s působností do celé struktury útvaru;
- samostatné řízení podsystémů při plnění odborných úkolů praporu, oddílu nebo letky;
- vykonávání odborných specializovaných prací nebo usměrňování odborných prací na organizačním
stupni velení;
- vzdělávací činnost zaměřená na odbornou přípravu a praktický výcvik ve speciálně zaměřených
technických kurzech k získání návyků a dovedností v obsluze a údržbě technických a technologických
zařízení ukončená závěrečnou zkouškou, bez vydání oprávnění;
- vzdělávací činnost zaměřená na odbornou přípravu k získání návyků a dovedností v obsluze složitých
kuchyňských strojů, v přípravě teplých jídel a opracování a úpravě jatečního masa;
- vzdělávací činnost zaměřená na výuku pravidel a zákonných norem o silničním provozu,
o bezpečnosti silničního provozu, nauce o konstrukci vozidla, ochraně životního prostředí a zdravotní
přípravě k získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel;
- interpretace kolektivní části baletního nebo hudebního symfonického nebo komorního díla a hudební
stránky hudebně dramatického nebo vokálně symfonického díla;
- zajišťování služební tělesné a speciální přípravy včetně střelecké v útvarech s územně vymezenou
působností nižšího stupně.

Vojenská hodnost: nadrotmistr
- komplexní řízení a velení pracovišti ochrany informací;
- řízení teoretického a praktického výcviku posluchačů vojenských kurzů;
- komplexní řízení a velení střelnici, pracovišti, skupině, dílně, výcvikovému zařízení, parku;
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- organizace, dohled a vedení instruktorů záchranné a výsadkové přípravy jednotek útvaru, samostatné
vedení a organizování výsadkového výcviku;
- samostatné vedení a organizování výcviku a přípravy;
- řízení a samostatné provádění odborných prací a stanovených předepsaných prohlídek letecké
techniky;
- ničení munice do ráže 20 mm, ručních granátů nebo munice do ručních protitankových zbraní;
- samostatné vykonávání a plnění odborných úkolů v oblasti řízení letového provozu;
- samostatné řízení a vykonávání odborných úkolů souvisejících s vedením logistické informační služby
do celé struktury brigády;
- organizace, řízení a plnění odborných úkolů na speciální technice pro elektronický boj;
- samostatné řízení a vykonávání odborných činností (úkolů) při plánování a realizaci přesunů jednotek,
výzbroje, techniky a materiálu;
- samostatné vykonávání a plnění úkolů v oblasti metrologie;
- provádění revizní činnosti na vybraných technických zařízeních;
- samostatné provádění odborných úkolů v oblasti počítačových sítí;
- poskytování odborné ošetřovatelské péče;
- samostatné vykonávání úkolů v oblasti zpravodajské činnosti;
- samostatné provádění měření a vyhodnocování informací v oborech vojenské geodézie a geofyziky,
zpracování speciálních geografických a vojenskogeografických informací a produktů v odborných
oblastech vojenského geografického informačního systému v návaznosti na řídicí informační systémy
určené pro obranu republiky;
- samostatné provádění odborných úkolů v oblasti poskytování služeb leteckých meteorologických
měření a pozorování, letecké informační služby a ostatních meteorologických měření a pozorování
v rámci systémů;
- samostatné vykonávání a plnění odborných úkolů v oblasti náboru personálu;
- samostatné řízení a vykonávání odborných činností v oblasti personalistiky a v ekonomické oblasti
v rámci brigády;
- zajišťování služební tělesné a speciální přípravy včetně střelecké v útvarech s územně vymezenou
působností vyššího stupně a útvarech s působností na celém území České republiky;
- zajišťování širšího souboru odborných prací s vnitřním členěním na podsystémy.

Vojenská hodnost: praporčík
- interpretace sólových instrumentálních partů v orchestrech, folklorních, tanečních a jiných souborech;
- samostatné řízení a vykonávání odborných činností v oblasti výkonu služby stálého operačního
dozorčího;
- komplexní řízení a velení odborným kurzům, řízení teoretické a praktické výuky specialistů
v odborných kurzech;
- samostatné vykonávání úkolů s působností do celé struktury útvaru, brigády, základny;
- samostatné vykonávání a plnění specializovaných odborných úkolů;
- samostatné vykonávání a plnění odborných úkolů v rámci zabezpečení kontingentů Armády České
republiky výzbrojí, technikou a materiálem;
- provádění kontrol technického stavu techniky;
- vykonávání odborné a řídící činnosti v oblasti přednemocniční neodkladné péče a medicíny katastrof;
- samostatné vykonávání a plnění odborných úkolů v oblasti zpravodajské činnosti a elektronického
boje;
- samostatné plnění úkolů měření, vyhodnocování informací, plnění úkolů v oborech fotogrammetrie
a dálkového průzkumu Země a zpracování vojenských map, publikací a dalších kartografických
produktů digitálními kartografickými a kartopolygrafickými metodami a provádění revizních
a kontrolních prací;
- samostatné provádění a zajišťování komplexních odborných úkolů v oblasti realizace
meteorologických technologických postupů a v oblasti informatiky a technické podpory poskytovaných
leteckých meteorologických služeb a hydrometeorologického zabezpečení;
- samostatné provádění a zajišťování komplexních odborných úkolů v oblasti informační podpory
systému hydrometeorologických analýz a informací v resortu MO a vně.
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Vojenská hodnost: nadpraporčík
- interpretace kolektivních částí náročných baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálně
instrumentálních děl;
- komplexní koordinace vojenské hasičské jednotky;
- komplexní zajišťování oblasti organizačních vztahů a systemizace, personalistiky, odměňování nebo
přípravy a vzdělávání zaměstnanců;
- samostatné zajišťování nebo provádění specializovaných kriminalistických
a kriminalistickotechnických činností Vojenské policie, zejména zajišťování speciálních prací při
nasazování operativněpátracích prostředků, nástrahových prostředků a zabezpečovací techniky nebo
vyhodnocování údajů v policejních evidenčních systémech;
- výkon odborných specializovaných činností nebo usměrňování odborných činností na organizačním
útvaru velitelství Vojenské policie při zajišťování plnění úkolů dopravní, pořádkové nebo ochranné
služby Vojenské policie;
- vykonávání odborných specializovaných prací nebo usměrňování odborných prací na organizačním
stupni velení;
- zajišťování řádného technického stavu vybraných technických zařízení, například zdvihacích zařízení,
tlakových nádob a bezpečnostních a speciálních radiokomunikačních a šifrových zařízení a zařízení
výpočetní techniky;
- samostatné zajišťování odborných agend vojenských správních úřadů nebo regionálních úřadů
vojenské dopravy;
- zajišťování chodu a správné funkce počítačových aplikací a procesů zpracování dat.

Vojenská hodnost: štábní praporčík
- organizace, dohled a vedení vrchních praporčíků výcvikových středisek při individuálním výcviku
praporčíků a poddůstojníků štábu výcvikového centra a podřízených výcvikových středisek a pomoc
veliteli se zaměřením na výcvik a péči o vojáka;
- organizace, dohled a vedení vrchních praporčíků při individuálním výcviku vedoucích
praporčíků, praporčíků a poddůstojníků podřízených útvarů a pomoc veliteli se
zaměřením na výcvik a péči o vojáka;
- výkon odborných specializovaných prací s dopadem do celé struktury mužstva,
poddůstojnického a praporčického sboru AČR se zásadními určujícími vnitřními a vnějšími
vazbami v oblasti své odborné působnosti;

6

Vojenská hodnost: poručík
- řízení a velení četě nebo jednotce jí na roveň postavené;
- komplexní radiolokační řízení letového provozu ve stanoveném rozsahu odpovědnosti, koordinace
letového provozu se všemi uživateli vzdušného prostoru, řešení situací s osádkami letadel (řídící
přistání, radarový řídící);
- řízení rozhodujících podsystémů v rámci praporu, oddílu;
- pilotování, navigační vedení a obsluhování technických a speciálních systémů letadel vybavených
zbraňovými systémy;
- provádění systémových prací v oblastech jednotlivých podsystémů letištního zabezpečení
k zajištění provozu, údržby, oprav pohybových ploch včetně zajišťování jejich ochranných pásem;
- komplexní velení a řízení skupiny, samostatné vykonávání odborné činnosti na letecké technice
v odbornosti technického vybavení;
- provádění systémových prací v oblastech jednotlivých podsystémů radiotechnického zabezpečení
k zajištění provozu, údržby a oprav systémů radiotechnického zabezpečení;
- provádění systémových prací v oblastech jednotlivých podsystémů letištního provozního zabezpečení
k zajištění provozu, údržby, oprav letištní provozní techniky a technického zařízení;
- provádění třídění veškeré známé munice, výbušnin nebo výbušných předmětů, navrhování způsobů
jejich ničení anebo jejich ničení výbuchem na místě nebo v trhací jámě a organizační zabezpečování
přepravy a doprovodu k trhací jámě nebo k místu určenému k likvidaci;
- provádění specializovaných činností v působnosti organizačního celku rezortu Ministerstva obrany;
- nastudování a interpretace rozsáhlých sólových partů hudebních děl;
- řízení jednotlivých podsystémů v rámci brigády;
- výkon specializovaných odborných činností v pohotovostních jednotkách nebo odborných odděleních
velitelství Vojenské policie.

Vojenská hodnost: nadporučík
- výkon pyrotechnických prací v souvislosti s ochranou života a zdraví určených osob i objektů
zvláštního významu nebo provádění pyrotechnických úkonů při nestandardních situacích i při
možných teroristických útocích výbušninou nebo výbušným předmětem;
- řízení a velení rotě, baterii nebo roji;
- komplexní řízení a velení skupině nebo pracovišti praporu;
- metodické a odborné řízení operační oblasti a samostatné vykonávání specializovaných úkolů
s působností do celé struktury brigády, základny;
- výchovně vzdělávací činnost směřující k rozšiřování vědomosti, dovedností a návyků připravujících
se vojenských profesionálů v odbornosti výuky štábního managementu;
- metodické a odborné řízení specializovaných činností, řešení problematiky stálého monitorování,
sběru dat a informací o radiační a chemické situaci na území republiky;
- řízení letového provozu v řízeném okrsku;
- komplexní zabezpečení personální, objektové a technické bezpečnosti;
- samostatné provádění odborných a speciálních úkolů v oblasti leteckých meteorologických
a speciálních hydrometeorologických analýz, služeb a informací v resortu MO i vně;
- metodické a odborné řízení oblasti a samostatně vykonávání specializovaných úkolů souvisejících
s právní agendou;
- vykonávání psychologické a psychoterapeutické práce;
- výkon duchovní služby;
- výkon policejních činností v trestním řízení při odhalování a dokumentaci skutkově a právně složité
trestné činnosti v příslušnosti velitelství Vojenské policie.

Vojenská hodnost: kapitán
- delaborace výbušných předmětů v rámci zkušební nebo analytické činnosti;
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- komplexní řízení a velení rotě, baterii nebo jednotce jí na roveň postavené;
- výchovně vzdělávací činnost směřující k rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků připravujících se
vojenských profesionálů;
- organizování a řízení výcviku výkonných letců a palubních techniků letecké základny;
- komplexní navigační vedení letky;
- metodické a odborné řízení oblasti letištního provozního zabezpečení s působností do celé struktury
základny;
- metodické a organizační řízení zdravotnického a veterinárního zabezpečení a zásobování s užší
působností do celé struktury základny;
- samostatné vykonávání složitých odborných a speciálních činností v systému radiosondážního
průzkumu atmosféry s působností do celé struktury resortu obrany ČR a v úzké návaznosti na další
systémy s meziresortní a mezinárodní působností;
- řízení podsystému v rámci operačně taktického velitelství s užší působností do podřízených
vojenských útvarů nebo zajišťujících chod vlastního ředitelství nebo velitelství;
- řízení rozhodujících podsystémů v rámci základny;
- metodické a odborné řízení oblasti systemizace míst s užší působností do celé struktury armády;
- metodické a odborné řízení oblasti kariér poddůstojníků praporčíků a důstojníků s užší působností
do celé struktury Ministerstva obrany;
- koncepční práce, metodické a odborné řízení vojenské hudby;
- metodické a odborné řízení oblasti psychologie a samostatné vykonávání a plnění odborných
specializovaných úkolů s působností do celé struktury brigády;
- výkon policejních činností v trestním řízení při odhalování a dokumentaci skutkově a právně složité
trestné činnosti v příslušnosti útvarů s územně vymezenou působností velitelství Vojenské policie
nebo šetření méně závažné trestné činnosti vojenských policistů;
- nastudování a dirigování symfonických, komorních, operních a baletních děl (hudební stránky)
a muzikálů.

Vojenská hodnost: major
- provádění odborně specializovaných činností s celorezortní působností;
- vedení a řízení organizačního článku oddělení na stupni brigáda (zástupce náčelníka, zástupce
vedoucího);
- velení a řízení organizačnímu celku rezortu Ministerstva obrany na stupni prapor, samostatný prapor,
praporní typ, organizační celek rezortu Ministerstva obrany přímo podřízený Ministerstvu obrany
(zástupce velitele, zástupce náčelníka, zástupce vedoucího, zástupce ředitele);
- komplexní velení a řízení organizačnímu celku rezortu Ministerstva obrany na úrovni samostatná
rota, rotní typ (velitel, náčelník, vedoucí, ředitel);
- samostatný výkon ucelených oblastí činností souvisejících s podporou velení a řízení u Ministerstva
obrany;
- výkon nejdůležitějších činností souvisejících s podporou velení a řízení u organizačních celků rezortu
Ministerstva obrany přímo podřízených Ministerstvu obrany, velitelství sil nebo velitelství Vojenské
policie;
- komplexní velení a řízení oddělení štábu pluku, brigády, vojenského zařízení brigádního typu,
základny letectva nebo leteckého křídla;
- velení a řízení oddělení štábu pluku;
- komplexní velení a řízení štábu leteckého křídla nebo štábu praporu, oddílu, letky anebo vojenského
zařízení praporního typu;
- řízení podsystému v rámci velitelství Hradní stráže pro zabezpečení odborné oblasti a plnění
specifických úkolů Hradní stráže;
- řízení systémových činností ředitelství nebo operačně taktického velitelství s rozsáhlými vnitřními
a vnějšími vazbami anebo personální, finanční, ekonomické nebo logistické zabezpečení, rozvojové
a analytické činnosti v oblasti bojové mobilizační pohotovosti.

Vojenská hodnost: podplukovník
- provádění vysoce odborně specializovaných činností s celorezortní působností;
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- velení a řízení organizačnímu celku rezortu Ministerstva obrany na stupni brigáda, brigádní typ, křídlo,
organizační celek rezortu Ministerstva obrany přímo podřízený sekci nebo odboru Ministerstva
obrany, (zástupce velitele, zástupce náčelníka, zástupce vedoucího, zástupce ředitele);
- komplexní velení a řízení organizačnímu celku rezortu Ministerstva obrany na stupni prapor,
samostatný prapor, praporní typ, organizační celek rezortu Ministerstva obrany přímo podřízený
Ministerstvu obrany (velitel, náčelník, vedoucí, ředitel);
- výkon nejdůležitějších činností souvisejících s podporou velení a řízení u Ministerstva obrany
(vedoucí starší důstojník štábu-specialista);
- komplexní velení a řízení štábu pluku, vojenského zařízení brigádního typu nebo základny letectva
(vedoucí starší důstojník štábu-specialista);
- řízení systémových činností v rámci velitelství Hradní stráže v oblasti připravenosti a plánování nebo
řízení a plnění specifických úkolů;
- samostatné tvůrčí řešení náročných a složitých analytických, metodických a koncepčních úkolů nebo
usměrňování výkonu policejní činnosti v působnosti Hlavního velitelství Vojenské policie;
- metodická a koordinační činnost v oblasti duchovní služby ve vězeňských, zdravotních, sociálních
a jiných zařízeních, koordinace regionální problematiky duchovní služby v návaznosti na související
odvětví.

Vojenská hodnost: plukovník
- provádění vysoce odborně specializovaných činností s celorezortní i mimorezortní působností
(hlavní specialista Ministerstva obrany);
- komplexní velení a řízení organizačnímu celku rezortu Ministerstva obrany (velitel, náčelník, vedoucí,
ředitel); na stupni pluk, brigáda, zařízení brigádního typu
- komplexní velení a řízení štábu vševojskové brigády;
- řízení duchovní služby Ministerstva obrany a zajišťování styku s jednotlivými církvemi působícími na
území České republiky a zajišťování styku s ostatními duchovními službami NATO.
- komplexní velení a řízení krajskému vojenskému velitelství

Vojenská hodnost brigádní generál
- velení a řízení Pozemním silám Armády České republiky (zástupce velitele Pozemních sil);
- komplexní velení a řízení brigádě rychlého nasazení;
- velení a řízení Vzdušným silám Armády České republiky (zástupce velitele Vzdušných sil);
- komplexní velení a řízení základně letectva;
- komplexní velení a řízení Vojenské policii (náčelník Vojenské policie);
- velení a řízení Vojenskému zpravodajství (zástupce ředitele Vojenského zpravodajství);
- komplexní velení a řízení Univerzitě obrany (rektor-velitel; propůjčená vojenská hodnost po volební
období rektora).

Vojenská hodnost generálmajor
- komplexí velení a řízení Pozemním silám Armády České republiky (velitel Pozemních sil);
- komplexní velení a řízení Vzdušným silám Armády České republiky (velitel Vzdušných sil);
- komplexní velení a řízení sekci Generálního štábu Armády České republiky (ředitel sekce);
- komplexní zastupování České republiky ve vrchním velitelství spojeneckých sil v Evropě
(národní vojenský představitel České republiky v SHAPE);
- komplexní velení a řízení Vojenskému zpravodajství (ředitel Vojenského zpravodajství);
- komplexní velení a řízení Vojenské kanceláře prezidenta republiky (náčelník Vojenské kanceláře
prezidenta republiky).

Vojenská hodnost: generálporučík
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- velení a řízení Armádě České republiky a Generálnímu štábu Armády České republiky (zástupce
náčelníka Generálního štábu Armády České republiky);
- komplexní zastupování České republiky při NATO a EU (vojenský představitel České republiky při
NATO a EU).

Vojenská hodnost: armádní generál
- komplexní velení a řízení Armádě České republiky a Generálnímu štábu Armády České republiky
(náčelník Generálního štábu Armády České republiky).
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