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ÚVOD
Celospolečensky významnou a samozřejmou formou
ocenění mužů a žen, kteří na sebe v určité etapě života
vzali dobrovolně odpovědnost bránit vlast, hodnoty
svobody a demokracie, a to i s nasazením vlastního
života a zdraví, je poskytování všestranné péče, neboť
služba válečného veterána je fyzicky i psychicky velice
náročná a může zásadním způsobem ovlivnit jeho život
a život jeho rodiny.
Pojem válečný veterán zahrnuje poměrně různorodou
skupinu osob v odlišných fázích života, z čehož vyplývají
jak rozdílné druhy životních situací, do kterých se může
válečný veterán dostat, tak různé druhy potřeb péče či
možností řešení těchto situací.
Možnosti řešení životních situací vychází z právního
rámce péče o válečné veterány, kdy zákony České
republiky a vnitřní předpisy Ministerstva obrany
přiznávají jednotlivým skupinám válečných veteránů
různé nároky.
Příručka pro řešení životních situací válečného veterána a
jeho rodiny slouží jako vodítko, jak je možné postupovat,
a které instituty lze při překonávání náročných životních
situací využít. Jejím smyslem je usnadnit orientaci
v systému péče o válečné veterány v důchodovém věku.
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1. ODBOR PRO VÁLEČNÉ VETERÁNY
MINISTERSTVA OBRANY
Odbor pro válečné veterány je organizačním prvkem
Ministerstva obrany a zahrnuje několik samostatných
oddělení. Oddělení péče o válečné veterány mimo
jiných úkolů vykonává státní správu v oblasti péče
o válečné veterány.
Oddělení péče o válečné veterány odboru pro válečné
veterány Ministerstva obrany je stěžejní institucí při
řešení
životních
situací
válečného
veterána
a jeho rodiny. Pracovníci oddělení jsou v rámci
svěřených kompetencí připraveni pomoci válečným
veteránům a jejich rodinám s jejich problémy či
potřebami, nabídnout na základě zkušeností možnosti
jejich řešení a podat potřebné informace. Na webových
stránkách oddělení http://veterani.army.cz/ jsou
dostupné základní informace k řadě životních situací,
které mohou válečného veterána potkat včetně
konkrétních postupů jejich řešení či vzorů žádostí.
kontaktní údaje:
Ing. Milan Bachan
vedoucí oddělení péče o válečné veterány
tel.: 973 225 910, e-mail: bachanm@army.cz
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Ing. Imrich Vetrák
zástupce vedoucího oddělení péče o válečné veterány
tel.: 973 225 913, e-mail: vetraki@army.cz
Helena Typoltová, DiS.
sociální pracovnice
tel.: 973 225 922, e-mail: typoltovah@army.cz
Ing. Jiří Mašek, MBA
péče v oblasti zaměstnanosti válečných veteránů
tel.: 973 225 915, e-mail: masekj@army.cz
Ing. Vladimír Petr
vedoucí oddělení péče o vojenské důchodce
tel.: 973 225 970, e-mail: petrv@army.cz
informační linka pro druhoválečné veterány:
800 111 603
adresa pro doručování:
Ministerstvo obrany, odbor pro válečné veterány
nám. Svobody 471
160 01 Praha 6
datová schránka: hjyaavk
e-mail: e-podatelnaMO@army.cz
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2. VÁLEČNÝ VETERÁN
V DŮCHODOVÉM VĚKU
Jedná se o bývalé příslušníky ozbrojených sil a dalších
složek, kteří již jsou v důchodovém věku a jsou
poživateli dávek důchodového pojištění. Pro jednotlivé
nároky na péči je rozhodné, kdo je plátcem dávek
důchodového pojištění a zda válečný veterán odešel
do důchodu přímo z rezortu Ministerstva obrany. Dále je
potřeba zohlednit, zda je válečný veterán zároveň
držitelem osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb.,
o příslušnících československé armády v zahraničí
a o některých jiných účastnících národního boje
za osvobození.
Informace k jednotlivým nárokům na péči,
včetně konkrétních kontaktních údajů, lze nalézt
na stránkách odboru pro válečné veterány
www.veterani.army.cz, popř. je poskytnou pracovníci
oddělení péče o válečné veterány.
Váleční veteráni pobírající dávky důchodového pojištění
mohou využít:
˗

program „Zelená cesta“ (ÚVN-VoFN Praha, VN
Olomouc, VN Brno), na jehož základě mohou být
přednostně
objednáni
na
jednotlivá
specializovaná oddělení vojenských nemocnic
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 ÚVN-VoFN Praha
více na: www.uvn.cz
telefon pro objednání: 973 202 920
 VN Olomouc
více na: www.vnol.cz
telefon pro objednání: 973 407 211
 VN Brno
více na: www.vnbrno.cz/zelena_cesta.htm;
˗

SOS linky (VN Olomouc, VN Brno, ÚVN-VoFN
Praha) jsou určeny válečným veteránům a jejich
rodinným
příslušníkům.
Jejich
snahou
je předcházet zkratovým řešením krizových
situací a poskytnout bezprostřední odbornou
psychologickou podporu a pomoc a následné
ambulantní psychologické a psychiatrické služby
a poradenství pro překonání krizových či
složitých životních situací
 každý sudý týden tuto službu nepřetržitě
zabezpečuje psychologické oddělení VN
Olomouc, tel.: 606 039 916
 každý lichý týden tuto službu zabezpečuje
psychologické
oddělení VN
Brno,
tel.: 602 748 300
 ÚVN-VoFN Praha zabezpečuje nonstop
SOS
linku
na
telefonním
čísle
724 193 894 nebo 606 670 116;

9

˗

projekt „Bezpečné místo“, v jehož rámci
je
poskytována
psychologická
podpora
a poradenství s možností anonymní konzultace
 VN Olomouc - tel.: 973 407 128, e-mail:
zakopalf@vnol.cz
 ÚVN-VoFN Praha - tel.: 973 208 262,
724 587 712, e-mail: Jan.Blazek@uvn.cz;

˗

komplexní preventivní prohlídky (jednou za dva
roky) pro registrované válečné veterány
v Centrech zdravotních služeb (dříve Spádová
vojenská zdravotnická zařízení);

˗

ambulantní i lůžkovou péči ve vojenských
zdravotnických zařízeních;

˗

slevu na volně prodejné zboží v lékárnách
vojenských nemocnic (ÚVN-VoFN Praha,
VN Olomouc, VN Brno a ÚLZ Praha);

˗

umístění v Domově péče o válečné veterány,
v LDN,
na sociálních lůžkách nebo
v domově se zvláštním režimem ve vojenských
nemocnicích
 více u paní Heleny Typoltové, tel.: 973
225 922, e-mail: typoltovah@army.cz;
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˗

krátkodobých pobytů ve vojenských ubytovacích
zařízeních spravovaných Armádní servisní,
příspěvkovou organizací, za zvýhodněnou cenu
 více na: www.as-po.cz;

˗

poradenství a služby na pomoc při zvládnutí
složitých sociálních situací ve VN Olomouc
 více
na:
www.vnol.cz/index.php/cs/oddeleni/social
ni-a-zdravotne-socialni-pracovnice.

Nadto je péče o druhoválečné veterány i o novodobé
válečné veterány v důchodovém věku zabezpečena
prostřednictvím projektu „Péče o válečné veterány“.
Cílem tohoto programu je zprostředkování pomoci
válečným veteránům při plnohodnotném zapojení
do společenského života zejména v jejich přirozeném
prostředí a zabránění jejich sociálnímu vyloučení, a to
s kvalifikovaným přihlédnutím k jejich fyzickým
a psychickým schopnostem a možnostem. Program se
realizuje za pomoci tzv. terénních pracovníků,
kteří zajišťují osobní a telefonický styk s válečnými
veterány, informovanost válečných veteránů o činnosti
Ministerstva obrany, poskytují poradenství válečným
veteránům
a zprostředkovávají služeb sociální prevence. Projekt je
primárně určen pro druhoválečné veterány, ale do tohoto
systému péče jsou zařazováni všichni váleční veteráni
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starší 60 let. V předchozích letech byl projekt realizován
prostřednictvím Československé obce legionářské.
 více na:
http://www.csol.cz/domains/csol.cz/index.php/projekty/p
ece-o-valecne-veterany
Ze strany státu je v oblasti péče o válečné veterány
podstatný nárok druhoválečných veteránů (držitelů
osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících
československé armády v zahraničí a o některých jiných
účastnících národního boje za osvobození) a válečných
veteránů – účastníků odboje a odporu proti komunismu,
kteří podléhali soudní rehabilitaci dle zákona č. 119/1990
Sb., o soudní rehabilitaci, na poskytování pečovatelské
služby zcela bez úhrady. Poskytování pečovatelské
služby bez úhrady náleží i pozůstalým manželkám
(manželům) po těchto osobách starším 70 let. Tuto
situaci je potřeba řešit s konkrétním poskytovatel
pečovatelské služby.
Jako kterýkoliv jiný občan mají váleční veteráni možnost
čerpat na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, v závislosti na svém zdravotním stavu,
příspěvek na péči. Bližší informace je možné získat na
stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí:
www.portal.mpsv.cz/soc/ssl/prispevek.
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Váleční veteráni, kteří odešli do starobního důchodu
nebo invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně
z rezortu Ministerstva obrany, mohou dále využívat
výhody z Fondu kulturních a sociálních potřeb
Ministerstva obrany (dále jen „Fond“). Z tohoto Fondu
mohou čerpat:
˗
˗
˗
˗
˗

příspěvky na závodní stravování;
příspěvky na rekreace;
příspěvky na kulturu, tělovýchovu a sport;
dary při životních výročích a za mimořádnou
aktivitu ve prospěch Ministerstva obrany;
jednorázovou sociální výpomoc.

O všechny výhody z Fondu je možné žádat cestou
Oddělení péče o vojenské důchodce Ministerstva obrany.
Tiskopisy
jsou
k dispozici
na:
www.veterani.army.cz/tiskopisy-zadosti.
kontaktní adresa:

Ministerstvo obrany
Odbor pro válečné veterány
Oddělení péče o vojenské důchodce
Náměstí Svobody 471/27
160 01 Praha 6

tel.: 973 225 970 (vedoucí oddělení Ing. Vladimír Petr)
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Válečným veteránům, kteří jsou držiteli osvědčení podle
zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé
armády v zahraničí a o některých jiných účastnících
národního boje za osvobození, válečným veteránům,
jsou-li poživateli dávek důchodového pojištění, jež
vyplácí odbor sociálního zabezpečení MO a účastníkům
odboje a odporu proti komunismu, jimž bylo přiznáno
postavení válečného veterána, jsou-li poživateli dávek
důchodového pojištění, jež vyplácí odbor sociálního
zabezpečení MO, lze při splnění podmínek poskytnout:
˗

Příspěvek na závodní stravování přiznává
ředitel odboru pro válečné veterány Ministerstva
obrany na základě žádosti válečného veterána.
Žádost o příspěvek se podává cestou oddělení
péče o vojenské důchodce Ministerstva obrany.
Tiskopisy
jsou
k dispozici
na:
www.veterani.army.cz/tiskopisy-zadosti.

˗

Finanční podporu na lázeňský léčebně
rehabilitační pobyt či rekreační pobyt.
Válečným veteránům-důchodcům a jejich
manželkám/manželům, družkám/druhům nebo
partnerům/partnerkám, účastní-li se lázeňské
léčebně rehabilitační péče společně s nimi, lze
poskytnout finanční podporu na lázeňskou
léčebně rehabilitační péči, kterou zajišťuje státní
příspěvková organizace Vojenská lázeňská
a rekreační zařízení (dále jen „Volareza“)
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ve svých zařízeních nebo zařízeních jiných
právnických osob v České republice nebo
v zahraničí, a to ve výši 22.000 Kč na osobu +
stejnou částku pro manžela/druha/partnera.
Válečným veteránům-důchodcům lze poskytnout
finanční podporu na rekreační pobyty, které
zajišťuje Volareza ve svých zařízeních nebo
zařízeních jiných právnických osob v České
republice nebo v zahraničí, a to ve výši 6.000 Kč,
popř. 12.000 Kč. V jednom kalendářním roce lze
válečnému
veteránovi-důchodci
poskytnout
finanční podporu pouze jednou, a to buď
na lázeňskou léčebně rehabilitační péči nebo
na rekreační pobyt. O přiznání finanční podpory
rozhoduje ředitel odboru pro válečné veterány
Ministerstva obrany na základě písemné žádosti.
Podrobnější informace k podání žádosti jsou
dostupné na stránkách odboru pro válečné
veterány: www.veterani.army.cz.
Při úmrtí válečného veterána lze postupovat např. podle
příručky pro pozůstalé „Pohřeb a jeho organizace“,
kterou vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, a která
je
dostupná
on-line
na:
www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Pohrebnictvi/Informaceaktuality/Brozurka-Pohreb-a-jeho-organizace.
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Válečný veterán může být pohřben ve vojenském
stejnokroji a mohou mu být prokázány vojenské pocty.
V případě zájmu rodiny o pohřeb s vojenskými poctami
je potřeba kontaktovat místně příslušné krajské vojenské
velitelství, se kterým budou dohodnuty veškeré
náležitosti. V případě potřeby je také možné obrátit se na
odbor pro válečné veterány Ministerstva obrany, kde
mohou být poskytnuty potřebné informace k zajištění
pohřbu či jiným otázkám souvisejícím s touto životní
situací.
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