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Anotace:
Příspěvek reaguje na diskusi o obranném plánování ČR, která následovala po 

přednesení hlavního příspěvku semináře věnovaného obrannému plánování pořáda-
ného 18. října 2004 Ústavem strategických studií Univerzity obrany v Brně. Autor se 
v textu stručně vyjadřuje k problému „neochoty“ některých členských států NATO pod-
řídit se DCI, k problému využívání statistické informace v obranném plánování ČR 
a stavu statistiky v oblasti plánování nančních zdrojů.

¬¬¬

Úvod
V roce 1999 vstoupila Česká republika do NATO a připojila se k obrannému plá-

nování NATO [9]. Pro ČR to znamenalo, že se snažila pomocí obranného plánování 
naplnit přijaté závazky vůči NATO. I přes 5 let existence obranného plánování v ČR se 
domnívám, že obranné plánování efektivně neplní svůj účel, který je odvozen z mana-
gementu. Důsledkem jsou problémy, které byly diskutovány na semináři pořádaném 
Ústavem strategických studií Univerzity obrany v Brně v říjnu 2004 [5]. Na vybrané 
činitele neefektivnosti obranného plánování ČR poukazuje následující příspěvek.

1.  Poznámka: Plánovat znamená řídit
České sloveso řídit je odvozeno od podstatného jména řád. [10] Ten, kdo řídí, udr-

žuje řád, má moc zorganizovat kontrolované procesy tak, aby mu přinášely požadované 
užitky a má možnost odstraňovat míru nejistoty budoucího chování řízeného společen-
ského systému nebo objektu v podobě plánování tohoto chování. Plánování je základní 
fází řídícího cyklu, tzn. cyklického procesu zaměřeného na udržování řádu ve fungo-
vání, existenci řízeného objektu nebo společenského systému.
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Podle denice [13] jde v případě plánování o lidmi vypracované a posléze realizo-
vané určení účelu řízeného procesu nebo chování organizační jednotky ve formě stano-
vení:

• cíle/cílů a jejich věcného obsahu jako kvantitativních a kvalitativních charakteristik 
cíle/cílů;

• požadovaného času dosažení cíle/cílů;
• cesty/cest dosažení cíle/cílů, tj. strategií, v podobě výběru postupů a vyčlenění pro-

středků a sil na realizaci těchto strategií;
• úkolů organizačním jednotkám nebo silám, jenž povedou ke splnění plánu.

Můžeme předpokládat, že je-li plánování prováděno kvalitně, měl by být řád říze-
ných procesů a řízené organizace postupně upevňován. Upevňování tohoto řádu zna-
mená zvyšování funkčnosti procesu nebo řízeného společenského systému. Jak vyplývá 
z jazykového výkladu slova funkce [10], znamená funkčnost: schopnost činu, schopnost 
výkonu, schopnost dosažení požadovaného výsledku, efektu. Funkčnost porovnávaná 
se zdroji nutnými na její dosažení je označována jako ekonomická efektivnost [3] a tato 
ekonomická efektivnost je všeobecně považována za kriterium kvality řízení.

Je otázkou, jak kvalitní je řízení českého odvětví obrany, přesněji samotného 
obranného plánování jako procesu určování schopnosti odvětví obrany zajistit státu 
požadované funkční obranné kapacity s „rozumným“ objemem vyčleněných zdrojů. 
Soudě podle toho, že ČR nebyla zatím schopna, podobně jako např. Maďarsko [8], řádně 
splnit některé své závazky, které musely být určeny primárně na základě vlastního obra-
ného plánování, je efektivnost obranného plánování nízká, a to i přes poměrně mohutný 
byrokratický aparát na Ministerstvu obrany ČR (MO ČR) a jeho několikerou reorgani-
zaci [11].

Může být sice útěchou, že většina nových států NATO se potýká s podobným pro-
blémem efektivnosti obranného plánování, avšak existence málo efektivního obranného 
plánování ve více státech je právě to, co podkopává samu podstatu aliančního zabezpe-
čení bezpečnosti a obrany a v důsledku ohrožuje bezpečnost všech členských států. Tato 
myšlenka byla naznačena v DCI, nicméně podle chování mnoha členských zemí NATO 
zůstala zatím (záměrně) nepochopena.

2.  Poznámka: Řídit znamená kontrolovat
Tvorba a realizace plánování je založena na fungování tří průběžných funkcí 

řízení. Jde o analyzování, rozhodování a implementaci. [13] Tyto funkce významně 
ovlivňují také kvalitu obranného plánování. Schopnost řídícího subjektu ekonomicky 
efektivně řídit daný objekt nebo společenský systém je ovlivněna kvalitou informací 
vstupujících do těchto průběžných procesů řízení. Informace je tu základem pro kon-
trolu procesů a jevů, které jsou podnětem pro odstartování cyklu obranného plánování.

Informace o složitých, rozsáhlých a často proměnlivých společenských jevech jsou 
získávány na základě statistických šetření. Platí, že čím kvalitnější statistika je vedena, 

Pernica.indd 2.2.2005, 10:52106-107



tím kvalitnější je podkladová informace vstupující do řízení. Řídící subjekty mají volbu 
zajišťovat si statistickou informaci buď vlastními silami, např. z účetnictví, nebo statis-
tickou informaci sdílet, např. z publikací institucí specializujících se na statistiku.

V prvním případě je sběr, zpracování a publikace statistické informace v instituci 
centralizován, aby byla zajištěna její konzistence. Bohužel v odvětví obrany ČR ne-
existuje žádný podobný orgán, kterým např. disponuje britský MoD (The Defence Ana-
lytical Services Agency – DASA) nebo americký DoD (Directorate for Information, 
Operations and Reports – DIOR), který by centrálně shromažďoval informace od funk-
cionálních větví organizační struktury ministerstva (zejména personalistika, nance, 
účetnictví) a zajišťoval kompatibilitu rezortní statistiky se státní statistikou.

Stávající sdílení statistické informace ze statistik Českého statistického úřadu, 
Ministerstva nancí ČR či Ministerstva práce a sociálních věcí ČR neumožňuje dosta-
tečné poznání, tj. kontrolu základních jevů, které ovlivňují obranné plánování. Orgány 
MO ČR spoléhají při přípravě svých rozhodnutí v obranném plánování na expertní 
názory, které jim často nekoordinovaně připravují ve formě studií akademická praco-
viště nebo vlastními silami jednotlivé ministerské odbory. I přesto, že jsou tyto studie 
založeny často na statistických informacích (publikovaných statistickými autoritami), 
jsou spojeny se subjektivním výběrem zpracovatele studie. Výsledkem je nekonzistence 
obranného plánování, které se projevuje přijímáním nesplnitelných nebo těžko splnitel-
ných závazků, případně dodatečnou změnou závazků, která není adekvátní délce plá-
novacího cyklu. Změny jsou v tomto případě závislé na změnách osob připravujících 
příslušnou expertní studii.

Nejlepším veřejným důkazem tohoto postupu je revize Koncepce výstavby profe-
sionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil ČR. [1] Původní kon-
cepce byla schválena usnesením vlády ČR č. 1140 z 13. 11. 2002. V důsledku přijetí 
usnesení vlády ČR č. 624 Rozpočtový výhled 2003—2006: Koncepce reformy veřejných 
rozpočtů (aktualizovaná verze) ze dne 23. 6. 2003, musela být původní koncepce přepra-
cována na nový zdrojový rámec a dodatečně schválena usnesením vlády ČR č. 1154 
z 12. 11. 2003. [2] Není zřejmé, proč autorský tým původní koncepce nerespektoval 
programové prohlášení vlády, ve kterém se po svém ustavení dne 15. 7. 2002 zavázala 
k provedení reforem ve veřejných nancích, které měly postihnout výdajovou stránku 
státního rozpočtu. Do budoucna lze očekávat, že podobné revize v obranném pláno-
vání ČR, vyvolané změnou osobních preferencí, budou pravděpodobně následovat také 
v souvislosti s obměnou osob na nejvyšších funkcích na MO ČR a výměnou příslušných 
expertů.

3.  Poznámka: Kontrolovat znamená efektivně fungovat
Za stávajícího stavu kontroly jevů a procesů v rezortu obrany nelze určit exaktní 

stupeň kontroly a samozřejmě ani stupeň funkčnosti obranného plánování ČR. Jednalo 
by se totiž jen o expertní názory ovlivněné preferencemi a zájmy expertů. Lze vlastně 
jen poukázat na nesrovnalosti mezi teorií shrnutou v učebnicích a praktických manuá-
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lech [4] a praxí v organizačních strukturách MO ČR. I nízký stupeň kontroly řízeného 
společenského systému nebo daného objektu totiž neznamená jeho nefunkčnost, ale 
pouze jeho nízkou efektivitu.

Hovoříme-li se o efektivitě a jejím zvyšováním, musíme se bavit o nanční kont-
role [14] a zejména o interním auditu. Podle denice § 28 odst. 2 zákona č. 320/2001 
Sb. (zákon o nanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů, je interní audit nezávislé 
a objektivní přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému 
orgánu veřejné správy, které zjišťuje, zda:

• právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy jsou v činnosti orgánu veřejné 
správy dodržovány,

• rizika vztahující se k činnosti orgánu veřejné správy jsou včas rozpoznávána a zda 
jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění,

• řídící kontroly poskytují vedoucímu orgánu veřejné správy spolehlivé a včasné pro-
vozní, nanční a jiné informace,

• jsou plněna provozní a nanční kritéria hospodárného, efektivního a účelného 
výkonu státní správy,

• zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje včas na změny 
ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek,

• dosažené výsledky při plnění rozhodujících úkolů orgánu veřejné správy poskytují 
dostatečné ujištění, že schválené záměry a cíle tohoto orgánu budou splněny.

Útvar interního auditu – odbor interního auditu MO ČR – začal plně fungovat 
k 1. 1. 2002. Bohužel kapacita tohoto odboru mu neumožňuje řešit zásadní problémy 
systému řízení MO ČR. Snad i proto zůstává bez povšimnutí, že kvalita publikovaných 
informací pro řízení některých subsystémů obranného plánování ČR je oproti informa-
cím např. veřejně publikovaných DASA nebo DIOR zatím nízká. Takovým základním 
problémem je, že některé údaje publikované např. ve Závěrečném účtu státního rozpočtu 
ČR – kapitola MO ČR [15] na sebe nenavazují. Návaznost také často není mezi Návrhem 
státního rozpočtu ČR - kapitoly MO ČR [6] a příslušným Závěrečným účtem státního 
rozpočtu ČR – kapitola MO ČR. Návrh státního rozpočtu po kapitolách je po roce 2001 
paradoxně podrobnější než závěrečný účet rozpočtové kapitoly.

Často se stává, že není zabezpečena konzistence údajů v publikovaných datových 
řadách. To lze dokumentovat např. na časové řadě vojenských nákladů, které jsou od 
roku 1993 publikovány ve Statistické ročence ČR. Přestože vojenské výdaje v letech 
1996 až 2000 plynule rostly a počty osob se také měnily plynule, při přepočítání na 
relativní veličiny se tyto „trhavě“ vychylují z roku na rok. [7] Rozptyl těchto výchylek, 
zejména v roce 1998 ukazuje, že muselo docházet ke změně metodiky sběru dat, prav-
děpodobněji však ke změně referenta, který tato data zasílá Českému statistickému 
úřadu.
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Závěr
Obranné plánování ČR je důležitou činností, kterou vykonává MO ČR. Pět let 

výkonu této činnosti spojené s těžkostmi ČR dostát svým závazkům vůči NATO uká-
zaly, že obranné plánování má významné rezervy v efektivnosti svého fungování. To je 
také problém většiny nových členů NATO, kteří mají těžkosti vyrovnat se s požadavky 
DCI. Nedostatky obranného plánování ČR, které mohou být eliminovány ve střednědo-
bém horizontu jsou: zanášení osobních preferencí do obranného plánování, častá změna 
těchto preferencí a nekvalitní informace vstupující do obranného plánování. K odstra-
nění těchto nedostatků vede:

– omezení uktuace expertů a expertních pracovišť, jež poskytují informace pro roz-
hodování v obranném plánování ČR, 

– centralizace sběru, zpracování, publikace a zkvalitnění informací, které vstupují 
jako podklad do obranného plánování.
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