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Anotace:
Základní podmínka úspěšného budování ozbrojených sil spočívá v existenci bez-

pečnostní politiky, jakožto výchozího předpokladu pro formulování bezpečnostní stra-
tegie, následně obranné strategie (MO ČR) a vojenské strategie (GŠ ČR). Bezpečnostní 
doktríny ovlivňují nejen pojetí obrany, ale také výši obranných výdajů a tím i výši 
ostatních veřejných výdajů. Je zřejmé, že velikost obranných výdajů nelze určit bez 
existence strategie, na jejímž základě je armáda schopna odhadnout své požadavky. 
Přesto se však v praxi ukazuje, že místo toho, aby strategie řídila rozpočet, rozpočet 
řídí strategii. Existence bezpečnostní politiky se tak stává jedním ze základních předpo-
kladů pro účelné a hospodárné vynakládání nančních prostředků ze státního rozpočtu 
a následně z rozpočtu kapitoly ministerstva obrany.

¬¬¬

Úvod
Změna mezinárodní bezpečnostní situace po ukončení studené války se projevila 

tím, že obrana se stala méně naléhavou, vedla ke změně bezpečnostních strategií státu 
a celkově změnila trend vývoje obranných výdajů, nejen ve světě, ale i u nás.1 Vývoj 
AČR byl nejprve charakterizován neustálými změnami v organizaci, postupnou redukcí 
počtů osob, zbraňových systémů i posádek, tak aby organizace a struktura odpovídaly 
nejen změně strategického prostředí po rozdělení bývalé ČSFR, ale i vzniklým bezpeč-
nostním podmínkám, charakteru a cílům nově vzniklé České republiky. Další etapa 
vývoje AČR ve vztahu k vývoji názorů na strategii byla charakterizována přijetím ČR 
do Severoatlantické aliance, kdy bylo nutno výstavbu armády přizpůsobit nově vzniklé 
situaci a požadavkům NATO. 
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1. První etapa vývoje AČR ve vztahu k bezpečnostním 
doktrínám (1993—1998)
Výsledkem bezpečnostní politiky by měla být bezpečnostní strategie, která je 

pokládána za základ pro vypracování obranné a vojenské strategie, ze kterých se odvo-
zují požadavky na výstavbu ozbrojených sil. Garantem tvorby bezpečnostní strategie je 
Ministerstvo zahraničních věcí, obranné strategie Ministerstvo obrany a vojenské stra-
tegie Generální štáb. Z těchto skutečností je patrné, že pro budování a rozvoj armády je 
nezbytně nutné, aby vláda armádním představitelům sdělila, „jaké jsou národní zájmy 
ČR, aby si generálové udělali jasno, kolik k obraně země potřebují vojáků, tanků a leta-
del“ 2 a prováděné reformy měly tak svůj reálný cíl a smysl.

Hospodaření s nančními prostředky vyžaduje nejen včas pevně stanovit cíl, 
kterého je nutné dosáhnout, ale taktéž shodu v názorech na tyto cíle a na způsoby 
jejich dosažení. Realita však bývá mnohdy jiná. Vládní představenstvo se totiž nejenže 
neshoduje v názorech na cíle a způsoby jejich dosažení, ale nebere v úvahu ani dopo-
ručení odborníků. Již v roce 1992 byla v Institutu pro strategická studia publikována 
práce „Transformace Československé armády – vznik republikových armád“, v níž byly 
autory rozpracovány tři varianty dalšího rozvoje již rozdělených samostatných armád 
(AČR, ASR). Zpracovatelé doporučovali variantu třetí, která představovala výstavbu 
nekonvenční a výrazně redukované armády snížením počtů z 1 % na 0,5 až 0,3 % popu-
lace. Řešení autorů spočívalo ve věrohodném obranném modelu a v progresivních změ-
nách v chápání strategické koncepce obrany za plnění kritérií úspornosti, synergie 
a vojenskostrategické účinnosti. Úsporností mělo dojít nejen k uvolnění prostředků 
k odvrácení či oslabení hospodářských ohrožení, ale i zbavení se pocitu strachu 
a potřeby odvety sousedních států při zachování věrohodné vojenské obranyschopnosti. 
Tato varianta předurčovala vysoce mobilní a funkční síly s moderní výzbrojí pro obranu 
území, zřizované na zcela nových principech organizační výstavby. Umožňovala přitom 
vytvářet nové prvky určené speciálně k odvrácení a případné likvidaci nových netra-
dičních rizik a ohrožení. Doporučovaná varianta „výrazně zvyšovala hospodárnost 
a výslednost vojenské nanční a materiálové spotřeby, představovala podstatné ome-
zení těžké bojové techniky a drahých operačních systémů (tanků, dělostřelectva větších 
kalibrů, bombardovacího letectva) a další degresivní opatření“.3 

V roce 1993 ani v následujícím období pěti let nebyla bezpečnostní politika České 
republiky jakožto nově vzniklého státu denována. Svoji úlohu sehrál i fakt neexistence 
vrcholného orgánu v oblasti obrany, neboť dřívější Rada obrany státu zanikla spolu 
s ČSFR. Dlouhodobě tedy chyběla představa o tom, jak má být komplexně zajišťována 
bezpečnost ČR, čímž samozřejmě chybělo i politické zadání úkolů pro AČR, jež je 
nezbytně žádoucí pro reálnou, dlouhodobou a hospodárnou výstavbu armády. 

Dne 9. června 1993 přijala Vláda ČR usnesení č. 297 o projednávání Koncepce 
výstavby Armády ČR do roku 1996. V této situaci – v podmínkách absence bezpeč-
nostní strategie státu – vznikala nová vojenská strategie, která byla přijata Vládou ČR 



dne 21. prosince 1994. Hlavní principem vojenskostrategické koncepce obrany bylo, 
že ČR a její armáda musí být připraveny čelit vojenskému napadení jakkoli silným 
protivníkem, z kteréhokoli směru a za jakýchkoli podmínek zahájení a vedení války, 
s využitím možností mezinárodních bezpečnostních struktur a spojenců. Tato vojenská 
strategie se stala základem pro celou řadu změn v organizaci a dislokaci součástí AČR.

V letech 1993—1996 nebyla prioritním cílem vlády obranná politika. V popředí 
zájmu státu stálo budování tržního hospodářství, privatizace, liberalizace a omezení 
centrálního plánování. Téma obrany bylo v tomto období potlačeno. Teprve v roce 1996 
se poprvé objevuje v programovém prohlášení vlády samostatná část věnovaná obraně 
státu. Tato skutečnost souvisela s úsilím našeho státu vstoupit do Severoatlantické Ali-
ance. Tím se obranná politika dostává opět do popředí, vyznačuje se však neprováza-
ností s ekonomickými cíly. 

Z hlediska vývoje AČR je možno označit za zlomové roky rok 1994, kdy byla 
zformulována Vojenská strategie ČR, a rok 1997. V tomto roce byla nejen schválena 
„Národní obranná strategie ČR“, ale i Vláda ČR vzala na vědomí „Záměr Koncepce 
výstavby AČR do roku 2000 s výhledem do roku 2005“, přičemž došlo k realizaci orga-
nizačních, mobilizačních a dislokačních změn v letech 1997—2000, a to bez možnosti 
výběru mezi alternativními návrhy a zřejmě bez ohledu na ekonomické nároky realizo-
vaných změn (tato skutečnost byla později konstatována v „Koncepci výstavby rezortu 
obrany“, která byla schválená v roce 1999). V tomto zlomovém roce 1997 byla navíc 
Ústavním zákonem č. 110/1997 Sb., o bezpečnosti republiky, zřízena Bezpečnostní rada 
státu.

Všechna uvedená opatření se svým způsobem odrazila v čerpání nančních pro-
středků, které byly pro MO ČR vyčleňovány ze státního rozpočtu. Do roku 1996 podíl 
obranných výdajů na celkových veřejných výdajích klesl až na 1,66 % HDP. Priority ve 
veřejných výdajích byly soustředěny na rozvoj sociálního zabezpečení, zdravotnictví, 
vzdělání a dotace do národního hospodářství. Pokles vojenských výdajů v tomto období 
umožnil zvýšit výdaje v jiných sférách veřejných výdajů. V roce 1997 se příznaky hos-
podářské stagnace odrazily ve škrtech všech kapitol veřejných výdajů, kromě výdajů na 
sociální zabezpečení, zdravotnictví a dotací do národního hospodářství.

Ve snaze zvýšit efektivnost a hospodárnost při jejich využívání bylo rozhodnuto 
do AČR v souladu s přijatou koncepcí výstavby AČR zavést „Systém plánování, pro-
gramování a rozpočtování“, který nám poskytly USA. Tento systém však přinesl řadu 
problémů, což se odrazilo právě na kvalitě plánování a využívání nančních prostředků. 
Důvody této skutečnosti lze přičíst nejen neustálým reorganizačním změnám a z nich 
vyplývajících personálních změn řídících funkcionářů, ale také nedostatečnému uplat-
ňování zmíněného systému. Zůstává však otázkou, zda se uvedený stav podaří zlepšit 
v následujícím období. 
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2. Druhá etapa vývoje AČR ve vztahu k bezpečnostním 
doktrínám (1998—2006)
Za jednu ze svých zásadních priorit považuje vláda zajištění vnitřní bezpečnosti 

státu, což také vyžaduje vyčlenění náležité výše výdajů na obranu. Po vítězných volbách 
v roce 1998 vytvořila vládu sociální demokracie pod vedením Miloše Zemana. V pro-
gramovém prohlášení vlády jsou již řešeny nejen otázky obranné politiky, ale ve spojení 
s ní i otázky ekonomické:

„…Obranu české republiky vláda nepovažuje za záležitost pouze armády, ale za 
úkol celé společnosti, všech občanů. Proto předpokládá zachování branné povinnosti. 
K zajištění úkolů obrany bude vláda prosazovat budování moderní armády, která bude 
schopna zabezpečit suverenitu státu, plnění mezinárodních závazků a bude kompati-
bilní s armádami členských států NATO. Bude realizovat závazek postupného zvyšování 
vojenských výdajů o 0,1 % ročně tak, aby dosáhly v roce 2000 výši 2 % HDP. Přitom 
bude vytvářet podmínky pro rozvoj domácího obranného průmyslu. Český průmysl 
musí participovat na příležitostech, které se nabízejí v souvislosti se vstupem do NATO. 
Vláda bude podporovat prosazení účasti českého průmyslu na dodávkách nejen pro 
vlastní armádu, ale i pro potenciální uspokojení potřeb armád členských zemí NATO. 
Zejména v této oblasti bude důsledně uplatňovat politiku tzv. offsetů“. 4

Teprve bezprostředně před naším vstupem do Severoatlantické aliance schválila 
Vláda ČR svým usnesením č. 123 ze dne 17. února 1999 první znění Bezpečnostní stra-
tegie ČR. Tento dokument byl považován za velmi slabý a při jeho obhajobě v Posla-
necké sněmovně Parlamentu ČR zcela propadl. Proto se vláda rozhodla, že dokument 
bude za dva roky novelizován. Možnosti jakým způsobem je ČR schopna zajistit svou 
obranu významně určuje i výkonnost českého hospodářství. Pro jeho efektivní rozvoj 
jsou mezi klíčové faktory – zajištění bezpečnosti občanů, demokratického zřízení, prin-
cipů právního státu – řazeny i principy tržního hospodářství. Vývoj ekonomiky České 
republiky charakterizují makroekonomické ukazatele, zejména výše hrubého domácího 
produktu (HDP), míra nezaměstnanosti, inace a decit veřejných rozpočtů. Pro výdaje 
rezortu obrany je přitom zvláště důležitá výkonnost ekonomiky, a to z toho důvodu, že 
je již od roku 1996 používán způsob odvozování výdajů rezortu obrany od výše HDP. 
Výše HDP zhruba vypovídá o potenciální schopnosti státu nancovat svou obranu, do 
jaké míry však tuto možnost stát využije závisí na řadě okolností. Neméně důležitými 
faktory dlouhodobého a vyváženého růstu HDP jsou ekonomická bezpečnost a globální 
ekonomická stabilita.

Dne 12. března 1999 byla Česká republika přijata do NATO. Velmi významnými 
signály připravenosti České republiky nančně zabezpečit svou obranu jsou Usnesení 
vlády ČR č. 478/1996 a č. 560D/1999. Usnesení vlády ČR 478/1996 garantovalo postupné 
zvyšování podílu vojenských výdajů na hrubém domácím produktu tak, aby tento podíl 
dosáhl v roce 2000 zhruba 2 %. Usnesení vlády ČR č. 560D/1999 pak stanovilo, že cel-
kové výdaje rezortu Ministerstva obrany nepoklesnou do roku 2004 pod hranici 2,2 % 
podílu na hrubém domácím produktu. Výdaje rezortu obrany tak byly zařazeny mezi 
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tzv. mandatorní a tedy prioritní výdaje. Vztažením výdajů rezortu Ministerstva obrany 
k vývoji HDP byla nastavena vazba nančních zdrojů rezortu na vývoj ekonomiky ČR. 
Vláda ČR těmito rozhodnutími vytvořila kvalitní podmínky pro nanční zabezpečení 
potřeb Armády České republiky při respektování ekonomických možností státu. Takto 
stanovené obranné výdaje umožnily realizovat dvě zásadní zbrojní zakázky, které byly 
a dosud jsou předmětem mnoha diskusí. Byl to projekt bitevníku L-159 ALCA. Inves-
tičním záměrem Ministerstva obrany ČR byl nákup 72 kusů letounu, z nichž bude 
v konečné fázi využíváno pouze 18. Dalším příkladem je projekt modernizace tanku 
T-72, který byl také neefektivní, protože z 350 plánovaných tanků bude ve výzbroji 
pouze 31. Takto by se dalo dokladovat zbytečné plýtvání zdroji, které by mohly být 
využity na něco jiného.

Diskuse o bezpečnostní strategii pokračovala. Při projednávání třetí pracovní 
verze na semináři Ministerstva zahraničních věcí a Výboru pro zahraniční věci, obranu 
a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR dne 21. 10. 2000 byla vyjádřena celá řada výhrad, 
z nichž vzhledem k řešené problematice je vhodné upozornit zejména na skutečnost, 
že při projednávání bezpečnostní strategie se není možné vyhnout projednání struk-
tury vojenského rozpočtu, rozpočtování a rozpočtovým prioritám, zvláště pokud jde 
o podíl mezi investičními a neinvestičními prostředky a především potom výdajům 
na vědu a výzkum. Na základě uvedených skutečností v programovém prohlášení roz-
hodla vláda dne 9. prosince 2002 o novelizaci Bezpečnostní strategie ČR. Vzala přitom 
v úvahu změny v bezpečnostním prostředí a v postavení České republiky v důsledku 
integračních procesů. Novelizovaná Bezpečnostní strategie ČR byla schválena vládou 
dne 10. prosince 2003. 

Mezi strategické zájmy ČR je řazeno i zajištění ekonomické bezpečnosti ČR 
prostřednictvím posilování globální ekonomické stability, především pomocí diverzi-
kace zdrojů strategických surovin, výrobků, služeb, zdrojů a forem kapitálových toků 
a ochrany strategických infrastruktur. V Bezpečnostní strategii ČR se vláda zavázala, 
že bude pravidelně ve dvouletých cyklech, případně na základě aktuální potřeby, vyhod-
nocovat stav zajišťování bezpečnosti ČR prostřednictvím Zprávy o zajištění bezpeč-
nosti ČR vůči stávajícím a předpokládaným hrozbám a jejich možným dopadům na ČR. 
Z dosud uvedeného je zřejmé, že k dobrému stavu zajištění naší bezpečnosti významnou 
měrou přispívá i současný příznivý růst českého hospodářství. 

Hospodářská politika státu však byla ovlivněna vysokou mírou probíhající reformy 
veřejných nancí, jejímž cílem je dosáhnout stability veřejných rozpočtů. Hospodářská 
politika vytváří dostatečné podmínky pro zajištění bezpečnosti ČR, příznivě ovlivňuje 
produkci zdrojů a významně přispívá k eliminaci bezpečnostních rizik. Ekonomický 
vývoj ČR je determinován současnou situací, zejména rostoucím decitem veřejných 
rozpočtů. Tento stav je výrazně ovlivněn i strukturou veřejných výdajů, která je zatí-
žena rostoucím podílem sociálních mandatorních výdajů. Úroveň ekonomického zajiš-
tění obrany státu závisí na množství vyčleněných rozpočtových prostředků. Od roku 
2003 tuto úroveň ovlivňoval i souběh dvou reforem – reformy OS ČR a reformy veřej-
ných nancí.
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Problémem, který se naplno projevil v souvislosti s přípravami reformy veřejných 
nancí, je skutečnost, že si stát nemůže dovolit vyčleňovat reformou předpokládané 
prostředky na rozvoj ozbrojených sil. Taktéž rostoucí státní dluh a nutnost likvidace 
následků povodní v roce 2002 přiměly vládu redukovat rozpočty jednotlivých minis-
terstev, včetně Ministerstva obrany. Tato skutečnost si vynutila přepracovat „Koncepci 
výstavby profesionální armády“ na nový nanční rámec. Nová Koncepce výstavby 
profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky 
přepracovaná na změněný zdrojový rámec (dále jen Koncepce) představovala snížení 
předpokládaných výdajů pro rezort ministerstva obrany v roce 2004 o 5,3 mld. korun, 
celkem do roku 2008 o 48,5 mld. celkem do roku 2010 o 93,5 mld. korun.5 Vynucený 
pokles zdrojového rámce tak podstatným způsobem změnil podmínky pro provedení 
reformy.

Cílem Koncepce je zabezpečení obrany ČR co nejefektivnějším způsobem a s vyu-
žitím všech možností, které vyplývají z charakteru bezpečnostního prostředí, v němž 
se ČR nachází. Ozbrojené síly tak spoléhají i na možnosti dalšího nepřímého nanco-
vání svého rozvoje, např. využitím dealokace ruského dluhu, využitím fondů z pro-
gramu „zahraničního vojenského nancování“, využitím vnějších zdrojů – outsourcing. 
Reforma ozbrojených sil ČR je zaměřena na zvýšení jejich schopnosti zajistit obranu ČR 
s využitím dostupných zdrojů. 

V roce 2004 došlo fakticky ke snížení plánované výše výdajů rezortu MO 
v důsledku reformy veřejných nancí. Celkové výdaje vyčleňované pro kapitolu stát-
ního rozpočtu MO v jednotlivých letech, vyplývající z Koncepce, již nejsou nadále 
v důsledku zrušení bodu č. 2 usnesení vlády č. 1140/2002 odvozeny z podílu na HDP, 
ale nově jsou stanoveny ve výši, která garantuje pokrytí nezbytně nutných výdajů pro 
realizaci Koncepce. Výdaje pro rok 2004—2010 jsou alokovány formou střednědobého 
výdajového rámce, ve vazbě na reformu veřejných nancí takto:
Tab. 1: Zdrojový rámec rezortu MO (2004—2010) v mld. Kč

Pramen: Koncepce

Tabulka determinuje výši výdajů pro období realizace Koncepce a po roce 2006 
odráží minimální potřebu nezbytně nutných zdrojů k zabezpečení realizace cílů Kon-
cepce. Reforma veřejných nancí přinesla snížení podílu obranných výdajů na hrubém 
domácím produktu z 2,08 % v roce 2003 na 1,82 % v roce 2005 a do roku 2008 se 
předpokládá pokles na 1,68 %. ČR se tak v roce 2005 ocitla pod průměrnou úrovní 
obranných výdajů evropských členských zemí NATO, která činí 1,85 % HDP. Přesto se 
nominální hodnota obranných výdajů v cenách z roku 2001 zvýšila od roku 2004 ze 
48,4 mld. Kč na 48,9 mld. Kč a je předpoklad jejího dalšího růstu vlivem rostoucího 
objemu HDP. Pokračování vývoje (snižování podílu obranných výdajů na HDP) však 
může mít v budoucnu negativní dopad na proces modernizace a rozvoje schopností OS 
ČR.

rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
výdaje 50,7 53,8 58,4 61,3 64,2 67,4 70,3 
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V průběhu reformy OS ČR došlo k významným změnám ve struktuře výdajů. 
V roce 2004 byl zaznamenán nárůst výdajů na nákup služeb – o 27,9 % a došlo ke sní-
žení výdajů na nákup materiálu pro provoz, údržbu a opravy – u nemovitého majetku 
o 9,6 % a u movitého majetku o 14,1 %, kde se zároveň snížily o 15 % výdaje na nákup 
náhradních dílů pro opravy a udržování movitého majetku a na nákup drobného hmot-
ného dlouhodobého majetku. Svědčí to o rychlém postupu zavádění outsourcingu v rez-
ortu MO a snižování stavů výzbroje a techniky.

Reforma veřejných nancí přinesla s sebou i pokles podílu výdajů rezortu obrany 
na HDP. Došlo ke snížení zdrojového rámce rozpočtu Ministerstva obrany na roky 2004 
až 2008 o 48,468 mld. Kč, což zákonitě vedlo k přehodnocení pilotních projektů, počtů 
a dislokací vojenských posádek, organizačních struktur a struktur jednotlivých druhů 
vojsk, celkových početních stavů osob i počtů osob po jednotlivých kategoriích, způ-
sobů a metod velení a řízení.

Rezort Ministerstva obrany přitom vychází ze základní premisy, že o úrovni 
zabezpečení obrany státu nerozhoduje pouze velikost disponibilních nančních zdrojů, 
ale také způsob, jakým jsou zdroje využity. Reforma AČR přepracovaná na nový změ-
něný zdrojový rámec se opírá o změnu ekonomického systému rezortu MO. Cílem 
této změny je zakotvit hospodárnost a efektivnost jako základní pravidlo myšlení a jed-
nání pracovníků na všech úrovních řízení, výrazně zkvalitnit systém plánování zdrojů, 
zavést optimální systém pro nákup majetku a služeb, racionalizovat strukturu majetku, 
provázat nanční a věcné plánování, zefektivnit a zprůhlednit rozpočtový systém a hos-
podaření s nančními prostředky. Jedním z klíčových cílů a současně i nástrojů reformy 
je tedy provázání věcného plánování se zdroji. 

Nedílnou součástí procesů obranného plánování činnosti a rozvoje rezortu MO je 
zpracování Střednědobého plánu činnosti a rozvoje rezortu. Tento plán je střednědo-
bým plánovacím dokumentem rezortu MO, ve kterém jsou na plánovací období popsány 
organizační struktury a vývoj limitů rozpočtových počtů osob organizačních celků rez-
ortu MO a věcně rozpracovány stanovené cíle, určeny priority a formulovány úkoly 
nezbytné k dosažení těchto cílů.

Střednědobý plán činnosti a rozvoje rezortu MO konkrétně a věcně zdůvodňuje, 
ve vazbě na dostupné zdroje, činnost a rozvoj rezortu MO ve střednědobém horizontu. 
Svým pojetím zdůrazňuje princip propojení věcného plánování s plánováním zdrojů 
k naplnění strategických cílů vztažených ke klíčovým operačním schopnostem ve 
vztahu k deklarovaným politicko-vojenským ambicím ČR. Průběh zpracování středně-
dobého plánu byl částečně ovlivněn snížením predikce limitů pro rezort MO. I přes 
tento prvek nestability byl Střednědobý plán sestaven tak, aby všechny hlavní úkoly 
rezortu MO byly pokryty odpovídajícími zdroji.

Z hlediska rezortu MO bývají rizikové faktory s dopady na realizaci Střednědo-
bého plánu rozčleněny do dvou základních skupin. První skupina obsahuje v součas-
nosti neznámé rizikové faktory, na jejichž vznik nemá rezort MO přímý vliv a tudíž 
ani možnost k jejich eliminaci. Především se jedná o možnost dalšího snížení zdrojo-

67

STRATEGICKÉ DOKUMENTY ČR A JEJICH REFLEXE V OBLASTI FINANČNÍCH ZDROJŮ...



vého rámce kapitoly MO ve střednědobém horizontu ve vazbě na ekonomické možnosti 
ČR, změny v oblasti osobních mandatorních výdajů, případně možnost výrazného zhor-
šení bezpečnostního prostředí. Do druhé skupiny se řadí známé rizikové faktory, vyvo-
lané objektivními důvody, především přehodnocení priorit a tomu odpovídající alokace 
zdrojů. Mezi nejvýznamnější patří:

• Rozpočtové počty rezortu MO;
 Odvíjí se od skutečných počtů personálu a naplnění plánovaného rekrutačního 

cíle pro daný rok. Případné nesplnění rekrutačního cíle by zpochybnilo reálnost 
plánovaných počtů na další roky. S tím úzce souvisí alokace nančních zdrojů 
v oblasti mandatorních výdajů (platové prostředky a související výdaje). Nena-
plnění rekrutačního cíle by způsobilo vázání nadbytečných rozpočtových zdrojů 
kapitoly MO, které by se staly příjmy rezervního fondu.

 • Změna závazných parametrů programů reprodukce majetku schválených MF 
ČR;

 Snížení predikce výdajů pro rezort MO v roce 2006 o 1,5 mld. Kč a v roce 2007 
o 1,5 mld. Kč oproti původnímu výhledu, posunutí realizace projektu kolového 
obrněného transportéru, přehodnocení objemu nančních prostředků a urychlení 
realizace některých významných projektů (ekologická likvidace munice, nákup 
kompletu Plamen), zařazení nových projektů s rozhodujícím podílem nančních 
prostředků na bilanci programu (zbraňový systém AMRAAM, lehké obrněné vozi-
dlo pro Afghánistán, rekonstrukce památníku odboje při Vojenském historickém 
ústavu AČR Praha-Vítkov) a v neposlední řadě rozhodnutí o postupném zaprogra-
mování běžných výdajů, logicky vyvolává zásadní změny závazných parametrů 
programů reprodukce majetku jak připravovaných, tak již schválených MF ČR. Za 
nejzávaznější lze pokládat změny u projektů a akcí, u kterých bylo naplánováno 
zahájení realizace již na rok 2005, s dopady do následujících let.

• Záměr organizačních, mobilizačních a dislokačních změn v rezortu MO;
 Případné další požadavky na organizační, mobilizační a dislokační změny v roz-

poru s plánovaným průběhem realizace reformy OS ČR, především pozastavení 
rušení vojenských útvarů a zařízení ve stanovených termínech, navýšení počtů per-
sonálu, bude mít rovněž zásadní dopady na alokaci nančních zdrojů a následně 
vyvolá řetězec změn jak v oblasti běžných výdajů, tak v oblasti programového 
nancování se všemi důsledky (změny závazných parametrů programů reprodukce 
majetku, ovlivnění akvizičního procesu).

Kvalita plánování bezprostředně ovlivňuje kvalitu rozpočtování, jež respektuje 
princip ekonomické reality, princip motivace subjektů rozpočtování a princip prováza-
nosti rozpočtové pravomoci a odpovědnosti. Výsledkem rozpočtování je schválený roz-
počet. Na jehož základě jsou přidělovány nanční prostředky na realizaci plánovaných 
věcných úkolů a programů rozvoje a na zabezpečení běžné činnosti součástí MO v pří-
slušném kalendářním roce. Stanovený rozpočet je závazným dokumentem pro všechny 
stupně velení a řízení.
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V posledních letech v oblasti výdajů rozpočtových prostředků rezortu obrany 
pokračoval proces jejich postupné decentralizace a prohlubování principu účelovosti, 
což ve své podstatě přispělo k prohlubování procesu transparentnosti v této oblasti. Ke 
zlepšení budoucí situace přispívá závazný výdajový a příjmový rámec na léta středně-
dobého výhledu, který umožňuje přesunout těžiště každoročního vyjednávání o roz-
počtu do koncepční víceleté roviny.

K základním předpokladům efektivního a účelného vynakládání nančních pro-
středků patří efektivní realizace dlouhodobého, střednědobého a krátkodobého pláno-
vání. Je zřejmé, že alokace zdrojů, které jsou potřebné pro zabezpečení obrany státu, je 
velmi složitý politický i ekonomický proces. Tyto dvě stránky od sebe nelze odtrhnout. 
K vytváření reálného plánu alokace zdrojů v obraně je potřebné znát jeho perspektivu 
a vývoj z dlouhodobého hlediska.

Závěr
Obranu státu ovlivňuje celá řada faktorů, mezi něž jsou řazeny především poli-

tická reprezentace státu, stav jeho ekonomiky, zdravotní stav a vzdělání obyvatelstva, 
schopnosti vojenských velitelů, morálka a výzbroj vojáků, členství v mezinárodních 
obranných organizacích. Významným faktorem bezprostředně ovlivňujícím bezpečnost 
a obranu České republiky jsou její zdrojové možnosti, jež přímo determinují výstavbu 
profesionálních ozbrojených sil. Jsou určujícím faktorem pro stanovení jejich personál-
ního, nančního a materiálního zabezpečení v návaznosti na vývoj bezpečnostního pro-
středí v evropském i světovém kontextu. Jedním z rozhodujících faktorů bezprostředně 
ovlivňujícím situaci v rezortu obrany je ekonomika státu. Její výkonnost, současný 
a budoucí vývoj je rozhodující nejen pro tvorbu nančních zdrojů určených k nanč-
nímu zabezpečení obrany a bezpečnosti České republiky, ale i pro vývoj v oblasti lid-
ských a materiálních zdrojů.

Lze konstatovat, že ekonomické zajištění obrany státu je na akceptovatelné úrovni, 
odpovídající výši obranných výdajů. Podíl obranných výdajů na HDP se snížil z 2,08 % 
v roce 2003 na 1,82 % v roce 2005. Rezort MO měl proto k dispozici menší množství 
vyčleněných nančních prostředků oproti původním předpokladům a plánům. Další 
snižování podílu obranných výdajů na HDP pod současnou úroveň, tj. 1,82 % HDP 
vyvozuje pozitivní tlak na efektivnější využívání přidělených nančních prostředků. 
Pokračování tohoto trendu však může v budoucnu vést k nutnosti přehodnocení politic-
ko-vojenských ambicí ČR a časování dosahování požadovaných operačních schopností 
OS ČR. Další naplňování úlohy OS ČR bude mimo jiné záviset i na vývoji podílu obran-
ných výdajů na HDP.

Stanovit, jakou výši výdajů by stát měl vynaložit na svou obranu, není nijak 
snadné. Obrana je čistým veřejným statkem a jako taková je nancována z veřejných 
nancí. Z této skutečnosti vyplývá, že výše výdajů na obranu závisí zejména na politic-
kých rozhodnutích ve vazbě na skutečnost, do jako míry se společnost cítí ohrožena, 
jaké má závazky vůči mezinárodním bezpečnostním organizacím, a jaké má možnosti 
nančně krýt potřeby obrany státu ve vazbě na jiné potřeby společnosti.
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