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Průjezd a pobyt cizích ozbrojených sil na území České 
republiky 

Pobytem cizích ozbrojených sil se rozumí přítomnost ozbrojených sil (vojenský nebo 
civilní personál, vojenská technika a materiál) cizích států na území České republiky. Za 
pobyt se nepovažuje průjezd těchto ozbrojených sil přes území České republiky, který 
zpravidla nepřekročí 48 hodin, a jejich přelet nad územím České republiky. 

Průjezd nebo pobyt ozbrojených sil cizích států může být realizován jen se souhlasem 
kompetentních úřadů České republiky. Ozbrojené síly jiných států musí na území České 
republiky dodržovat právní předpisy České republiky, nestanoví-li jinak mezinárodní 
smlouva, kterou je Česká republika vázána. Zásady a podmínky pro přijímání cizích 
vojsk na území České republiky v době míru jsou dány Ústavou České republiky 
a zákonem č. 300/2000 Sb. 

 

1. Způsob ohlašování 

V případě, že se má uskutečnit vojenský přesun (pozemní, letecký), diplomatická mise 
nahlásí za účelem autorizování vstupu na území České republiky nejméně 30 dnů před 
uskutečněním přesunu potřebné údaje na jednotné kontaktní místo, tj. Odbor vojenské 
dopravy Agentury logistiky Sekce podpory Ministerstva obrany České republiky 
(NMCC): 

National Movement Coordination Centre of Armed Forces, Czech Republic 

Brandýs n/L-Stará Boleslav  

Tel. +420/973 230 760 

Fax +420/973 230 730  

E-mail nmcc@army.cz  

Údaje k silničním přesunům vozidel cizích ozbrojených sil na území České republiky je 
třeba předložit na zvláštních formulářích dle článku IX „Systém pro oznamování 
silničních přesunů cizích ozbrojených sil“. 

 

2. Doklady  

Pro účely kontroly musí být příslušníci cizích ozbrojených sil vybaveni:  
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 individuálním nebo kolektivním rozkazem k přesunu v jazyce vysílajícího státu 
a v jazyce anglickém a francouzském, který vydal orgán vysílajícího státu a který 
potvrzuje, že jednotlivec či skupina patří k ozbrojeným silám a že má nařízený 
přesun; 

 vojenský personál ozbrojených sil cestovním pasem nebo jiným dokladem jej 
nahrazujícím anebo osobní identifikační kartou s fotografií;  

 civilní personál ozbrojených sil a závislé osoby*) cestovním pasem nebo jiným 
dokladem jej nahrazujícím; 

 oprávněním k řízení vojenské techniky, které vojenskému a civilnímu personálu 
ozbrojených sil vydaly orgány vysílajícího státu; 

 celním prohlášením na tiskopise Jednotná celní deklarace (Uniform Customs 
Declaration), že zboží je přepravováno pouze pro potřebu ozbrojených sil, 
doplněném seznamem zboží. 

Doklady mohou být od příslušníků cizích ozbrojených sil kdykoliv vyžadovány celními 
orgány a orgány cizinecké a pohraniční policie při kontrole na území České republiky. 

Vojenské orgány České republiky mohou požádat ozbrojené síly vysílajícího státu při 
jejich vstupu na území České republiky o předložení zdravotního osvědčení vydaného 
orgány vysílajícího státu, které potvrzuje, že vojenský a civilní personál ozbrojených sil 
vysílajícího státu a závislé osoby netrpí nakažlivými nebo přenosnými chorobami. 

 

3. Přesuny a pobyt ozbrojených sil NATO 

Přesun a pobyt příslušníků ozbrojených sil NATO a států účastnících se Partnership for 
Peace musí být v souladu s předpisy NATO (STANAG 2456, SOFA, A Mov P-1 až A Mov 
P-4). 

                                                 
*) manžel, manželka nebo děti členů vojenského nebo civilního personálu, pokud jsou odkázány na jejich 
podporu 


