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TVORBA MATERIÁLNÍCH ZDROJŮ
V PROCESU VYZBROJOVÁNÍ OZBROJENÝCH SIL –
DEFINOVÁNÍ POŽADAVKŮ
Pplk. Ing. Josef PROCHÁZKA

Anotace:
Denování požadavků ozbrojených sil a jejich převod na reálné programy a projekty vyzbrojování je klíčovým problémem efektivní tvorby materiálních zdrojů a vytváření jejich požadovaných operačních schopností. Pro vytváření plánovitého rozvoje
ozbrojených sil ČR je jistě zajímavé a inspirativní analyzovat zahraniční přístupy
k řešení tohoto problému. Německo a Francie vytvořily pro tyto účely pracovní týmy,
které vyhodnocují široké souvislosti a denují perspektivní požadavky v rámci procesu
plánování výstavby ozbrojených sil.
¬¬¬

1. Vyzbrojování ozbrojených sil a denování potřeb ozbrojených sil
Vyzbrojování ozbrojených sil je komplexní, nekonečně dlouhý cyklicky se opakující proces, jehož cílem je získávání hmotných i nehmotných statků na domácím i zahraničním trhu potřebných pro zabezpečení rozvoje a činnosti ozbrojených sil. Zejména se
jedná o zbraně, zbraňové systémy, vojenskou techniku a materiál, vojenskou infrastrukturu, služby a softwarové produkty.
S nástupem manažerské teorie řízení zdrojů krystalizovalo pojetí vyzbrojování jako
systému řízení, jehož cílem je identikovat a mobilizovat zdroje potřebné pro zabezpečení rozvoje a činnosti ozbrojených sil, jejich osvojování a zavádění do užívání bez
ohledu na jejich charakter (hmotný i nehmotný), místech vzniku (v ozbrojených silách
i mimo ně) a trhu, na kterém jsou nabízeny (domácí i zahraniční).
Vyzbrojování má interdisciplinární charakter, využívá poznatků z obecné teorie
systémů, obecné teorie řízení, ekonomiky obrany, vojenské logistiky, teorie řízení rizik
a řízení projektů. Pro úspěšné zvládnutí procesů, které jsou nutné pro dosažení stanovených cílů vytváření schopností ozbrojených sil, je vytvářen a využíván systém vyzbrojo99
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vání s potřebnými organizačními prvky a organizační strukturou. Systém vyzbrojování
vstupuje v tomto procesu do interakčních vazeb s okolními řídícími systémy.
Vyzbrojování je ovlivněno prostředím, ve kterém se procesy realizují a faktory,
které vytvářejí tlaky na jeho změny. Vyzbrojování ozbrojených sil má zásadní význam
pro efektivní alokaci a využívání obranných zdrojů, kdy výdaje na obranu státu jsou
hrazeny z prostředků daňových poplatníků a přidělovány státní správě prostřednictvím
státního rozpočtu a vojenského rozpočtu. Tvorba a užití vojenského rozpočtu v demokratických státech s tržní ekonomikou je předmětem trvalé kontroly. Vzhledem ke skutečnosti, že značná část nančních prostředků na zabezpečení obrany (20—30 %) je
alokována na rozvoj schopností ozbrojených sil spojenou s jejich modernizací, je nutné
tyto prostředky využívat efektivním způsobem. Znamená to, že občanům musí být za
jejich nanční prostředky nabídnuta maximálně dostupná míra bezpečnosti.
Proces vyzbrojování
Proces vyzbrojování je diskrétní, komplexní a logickými fázemi rozčleněný proces,
který má cyklický, nikdy nekončící charakter. Poslední fáze procesu vyzbrojování
vytváří podmínky pro generaci nových požadavků a tím i podmínky pro opětovné zahájení fáze úvodní. Hovoříme v tomto smyslu o akvizičním nebo také životním cyklu.
Jednotlivé fáze procesu vyzbrojování jsou odlišovány kompetencemi a zodpovědnostmi jednotlivých organizačních prvků systému vyzbrojování, případně systémů
jiných. Fáze jsou zakončeny milníky, které jsou spojeny přijetím rozhodnutí o přechodu
do dalších fází realizace vyzbrojovacího programu, zpravidla na základě schválení formalizovaného dokumentu.
Proces vyzbrojování zahrnuje denování požadavků na nové, technologicky
vyspělé systémy v širokém spektru potřeb ozbrojených sil, a jejich přenesení do reálně
existujících zpravidla materiálových řešení spojených s výzkumem, vývojem, testováním, výrobou, zavedením do výzbroje, užíváním, modernizací a ekologickou likvidaci
produktu, přičemž musí být realizována celá řada dalších pomocných aktivit spojených
s akviziční činností, řízením rizik, řízením jakosti, nančním řízením, řízením mezinárodní spolupráce, řízením vojensko-průmyslové spolupráce, řízením lidských zdrojů
pro vlastní potřeby systému vyzbrojování a uplatnění požadavků na podporu programů
vyzbrojování v celém životním cyklu.
Proces vyzbrojování ozbrojených sil je zahájen identikací provozní potřeby
(klasikace, kategorizace, objektivizace a rozhodnutí o realizaci programu), pokračuje výzkumem, návrhem, vývojem, testováním, výrobou, provozem s komplexní
logistickou podporou, modernizací a končí vyřazením a případnou ekologickou likvidací produktů programu.
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Systém vyzbrojování
Funkční systém vyzbrojování převádí denované požadavky ozbrojených sil na
konkrétní programy vyzbrojování s cílem efektivně využívat nanční prostředky uvolňované pro rozvoj operačních schopností ozbrojených sil a jejich modernizaci.
Systém vyzbrojování řídí a realizuje procesy při získávání hmotných a nehmotných
statků potřebných pro vytvoření nezbytně nutných operačních schopností ozbrojených
sil a zajištění potřeb obrany státu v průběhu jejich celého životního cyklu.
Za tímto účelem je tvořen systém vyzbrojování organizačními prvky (aktéry), které
vytvářejí problémově orientovanou organizační strukturu disponující odpovídajícími
pravomocemi a zodpovědnostmi nutnými pro úspěšnou spolupráci uvnitř i vně systému
a pro dosažení konečných cílů.
Systém vyzbrojování ozbrojených sil je permanentně rozvíjen a zdokonalován.
Cílem realizovaných změn je maximalizovat jeho efektivnost a zabezpečovat tak potřeby
ozbrojených sil za nejlepších nančních podmínek a v reálném čase produkty s vysokou
užitnou hodnotou, které přinesou ozbrojeným silám operační schopnosti nezbytně nutné
pro zvládání budoucích bezpečnostních hrozeb.
Potenciál pro zlepšení vyzbrojování ozbrojených sil je vzhledem k jeho komplexnosti rozsáhlý. Obranný sektor byl v minulosti průkopníkem v rozvoji metod pro řízení
komplexních projektů, které zahrnovaly široké spektrum technologií, vyžadujících interdisciplinární přístup k řešení a řízení, uplatňování kritérií pro řízení jakosti, řízení rizik
a dalších úzce specializovaných odvětví. Civilní sektor využíval poznatky z těchto
metod pro řízení jeho vlastních vývojových projektů s obdobnou komplexností. Civilní
sektor však pod tlakem konkurenčního prostředí tyto metody dále rozvíjí a vylepšuje.
V současnosti je řízení projektů záležitostí vysoce integrovaných programových týmů,
které jsou schopny snižovat náklady a čas na jejich realizaci, zlepšovat kvalitu výsledných produktů a realizovat efektivní nákupní strategie.
Program vyzbrojování
Program vyzbrojování vzniká jako odezva na denované požadavky a na schválenou potřebu ozbrojených sil, jejíž realizací dojde k odstranění decitu v jejich operačních schopnostech. Program vyzbrojování může, v závislosti na jeho složitosti, rozsahu,
významu pro obranu země a fázích životního cyklu, zahrnovat celou řadu projektů nutných pro jeho uskutečnění a podporu. Členění programů se u jednotlivých národních
systémů vyzbrojování odlišuje. Program je řízen programovým managementem v celém
průběhu akvizičního cyklu a jeho procesech. Je možné v této souvislosti hovořit o řízení
životního cyklu (Life Cycle Management – LCM).
Vazba systému vyzbrojování na okolní systémy
Systém vyzbrojování (SV) vstupuje do interakčních systémových vazeb s ostatními
vrcholovými systémy řízení resortu. Nejvýznamnější vazby vytváří se systémem plá-
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nování, programování a rozpočtování obrany; se systémem logistické podpory a mimo
rezort obrany je to vazba na obrannou průmyslovou základnu státu.1
Faktory ovlivňující vyzbrojování ozbrojených sil
Pořizování speciální vojenské techniky a materiálu se zásadně odlišuje od nákupu
na trhu běžně dostupných produktů. Cílem není zpravidla pouze nejvhodnější výběr
z množiny již existujících výrobků, ale denování nových požadavků s návazným vývojem a výrobou takových produktů, které jsou nepřetržitě logisticky podporovány v celém
životním cyklu a zabezpečí vytvoření operačních schopností ozbrojených sil potřebných
pro úspěšné zvládnutí příštích krizových situací a válečných koniktů.
Změna bezpečnostního prostředí ve světě spojená s ukončením studené války
významně ovlivnila vyzbrojování ozbrojených sil států NATO a EU. Proces vyzbrojování ozbrojených sil prošel od té doby širokým spektrem změn nejen v České republice,
ale i v dalších zemích.
Tyto změny byly vyvolány především:
l
změnou bezpečnostní situace ve světě spojenou s transformací ozbrojených sil
a redukcí jejich předimenzovaných početních stavů, nevyužitelných těžkých zbraní,
zbraňových systémů, vojenské techniky a nadbytečné vojenské infrastruktury2,
l
změnou spektra plněných úkolů ozbrojených sil a nutností přizbůsobit jejich schopnosti novým požadavkům (interoperabilita; strategická a taktická mobilita; systémy
velení, řízení a průzkumu; bojová efektivnost; exibilní bojová a logistická podpora a pod.),
l
snižováním reálné hodnoty nančních prostředků alokovaných státy pro zabezpečení obrany. Vojenské výdaje ve světě klesaly permanentně od počátku 90. let
minulého století a absolutního minima dosáhly v roce 1998 – hovoříme o období
čerpání mírových dividend. Důsledkem pro vyzbrojování bylo omezování investičních modernizačních projektů a zastarávání technického a technologického rozvoje
ozbrojených sil,
l
ekonomickou transformací spojenou s přechodem na tržní hospodářství v zemích
střední a východní Evropy,
l
omezením odbytových možností národních obranných průmyslů, kdy vlastní ozbrojené síly omezovaly poptávku a uplatnění na zahraničních trzích bylo spojeno s rostoucí konkurencí,
l
zánikem Varšavské smlouvy a rozšiřováním NATO,
l
v našich podmínkách i rozpadem ČSFR na dva samostatné státy v roce 1993, přípravou na členství v Evropské unii a reformou ozbrojených sil.
Vyzbrojování ozbrojených sil v podmínkách ČR bylo od roku 1989 zásadně ovlivněno změnami bezpečnostního prostředí, transformací ozbrojených sil, limitovanými
nančními zdroji, rozpadem východního bloku, rozdělením státu, vstupem do NATO,
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přípravou na vstup do Evropské unie, útlumem zbrojní výroby a celospolečenskou transformací.
Důsledky těchto změn se projevily:
l
zánikem vlastního systému vyzbrojování ozbrojených sil a jeho opětovnou výstavbou v roce 1999,
l
neefektivním plánováním a řízením nákupu majetku a služeb pro potřeby ozbrojených sil, kdy nebyly vytvářeny schopnosti, ale pouze produkty,
l
nekoncepční výstavbou ozbrojených sil, která nebyla orientována na vytváření perspektivních operačních schopností s vazbou na bezpečnostní hrozby a úkoly,
l
zaváděním zbraní, vojenské techniky a materiálu bez zajištění komplexní podpory
v celém životním cyklu,
l
neefektivním využíváním schopností obranné průmyslové základny pro uspokojení
potřeb ozbrojených sil.
V současné době disponuje rezort Ministerstva obrany funkčním systémem vyzbrojování. Tento systém zabezpečuje plánování, řízení a pořizování strategických projektů
a zakázek až do fáze pořízení. Systém vyzbrojování harmonizuje a plánuje vyzbrojování, výzkum a vývoj s NATO, EU, Asociací obranného průmyslu (AOP) a průmyslem
ČR. Řídí a koordinuje proces obranné standardizace, katalogizace a státního ověřování
jakosti a řídí programy výzkumu a obranných technologií.
Funkčnost systému vyzbrojování však neznamená, že neexistuje potřeba a prostor
pro jeho úpravy a další racionalizaci tak, aby ozbrojené síly získávaly požadované operační schopnosti rychleji při maximalizaci výstupů za vložené nanční prostředky.
Při hledání systémových řešení, která by objektivizovala denovaní požadavku
a vedla ve svém konečném efektu ke zvýšení operačních schopností ozbrojených sil, je
vhodné se nechat inspirovat přístupy v zahraničí. V následují části příspěvku jsou analyzovány přístupy k denování požadavků ozbrojených sil ve Francii a v Německu.

2. Denování požadavků ozbrojených sil Německa
Denování požadavků na budoucí schopnosti ozbrojených sil Německa je zabezpečováno v rámci plánovacího cyklu. Cílem plánovacího cyklu je zajistit co nejefektivněji
objem, strukturu a schopnosti ozbrojených sil nezbytně nutných pro splnění stanovených úkolů. Plánování je orientováno na budoucnost a na plnění úkolů ozbrojených sil
v budoucnosti. Plánovací cyklus je tvořen čtyřmi etapami – přípravná, plánovací, prováděcí a vyhodnocovací.
a) Přípravná etapa
Plánování výstavby ozbrojených sil je založeno na politických a plánovacích záměrech Spolkové vlády a Ministerstva obrany. Plánování v přípravné etapě vychází ze stanovení cílů na základě permanentního hodnocení dlouhodobého vývoje v následujících
oblastech:
l
politický (bezpečnostně-politický) vývoj,
103
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hodnocení bezpečnostních hrozeb a rizik z národního pohledu,
vojensko-strategický vývoj (vývoj ve vojenství),
technologický a výzbrojně-hospodářský vývoj,
vývoj nančních zdrojů,
vývoj legislativního prostředí,
kontrola zbrojení,
vývoj lidských zdrojů.

Na základě politických a plánovacích záměrů a hodnocení dlouhodobého vývoje
a jeho vlivu na splnění úkolů je vypracována „Koncepce výstavby ozbrojených sil“,
která je základním dokumentem plánovitého rozvoje ozbrojených sil. „Koncepce“ stanovuje jaké schopnosti musí mít ozbrojené síly do budoucna, vymezuje úkoly jednotlivým druhům vojsk a priority jejich rozvoje. „Koncepci“ zpracovává Řídící štáb
ozbrojených sil a je schvalována ministrem obrany.
Plánování výstavby ozbrojených sil musí brát v úvahu závazky, které vyplývají
z členství v mezinárodních bezpečnostních a ekonomických organizacích. Německo
respektuje rozhodnutí přijatá v těchto organizacích v oblasti plánování, ale klade důraz
na dodržení principu zachování suverenity a nezávislosti jednotlivých členských zemí.
Při stanovení velikosti a typu příspěvku Německa do společné obrany se vychází ze svobody rozhodování a se zájmu vytvářet společné obranné schopnosti. Na tomto základě
jsou cíle výstavby sil zapracovány Řídícím štábem ozbrojených sil do národních plánovacích dokumentů.
Vstupy pro plánovací proces a vytvoření plánovacího rámce ozbrojených sil
Německa zabezpečují následující dokumenty:
l
Bílá kniha, která reektuje bezpečnostně-politickou koncepci Spolkové vlády a orientuje budoucí vývoj ozbrojených sil.
l
Ministerská plánovací směrnice (Verteidigungspolitische Richtlinien – VPR), která
zahajuje plánovací cyklus. Obsahuje cíle obranné politiky Německa. Vychází
z koncepce bezpečnostní politiky a cílů výstavby obrany. Vytváří rámcové podmínky pro plánování a stanovuje úkoly pro naplnění koncepce obrany.
l
Koncepce výstavby ozbrojených sil představuje spojovací článek mezi Bílou
knihou a plánovacími dokumenty. Převádí záměry výstavby ozbrojených sil do plánovacích dokumentů.
b) Plánovací etapa
Plánování materiálních potřeb ozbrojených sil v plánovací fázi probíhá každý rok.
Celý proces je zahájen vydáním Plánovací směrnice generálního inspektora, která stanovuje cíle a zámysly přizpůsobené aktuálním rámcovým podmínkám. Přiděluje zdroje
a vytváří prostor jednotlivým druhů vojsk pro zpracování jejich návrhů k plánování.
Civilně-správní část rezortu MO zodpovídá za realizaci materiálních požadavků
ozbrojených sil.3 Veškeré nákupy, které převyšují hodnotu 25 mil. Euro, musí být schvá104
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leny Říšským sněmem. Všechna rozhodnutí zásadního významu v oblasti plánování přijímá ministr obrany, který je podporován čtyřmi náměstky.
Vojenská část MO, která je v kompetenci generálního inspektora, zodpovídá za
vstupy do fáze analýzy akvizičního cyklu a tím i za zdůvodnění vojenských potřeb
a požadavků na vytváření operačních schopností. Vojenská část MO nezodpovídá za
pokrytí těchto potřeb. To je úkolem civilní části MO.
V minulosti určovaly své materiálové požadavky jednotlivé druhy vojsk (pozemní,
vzdušné a námořní síly) samostatně a vycházely především z materiálových nedostatků.
V současnosti jsou zvažovány potřeby ozbrojených sil jako celku (nikoli tedy po jednotlivých druzích vojsk) a jsou orientovány na decity v jejich operačních schopnostech.
Identikované materiálové požadavky jsou posuzovány z pohledu operačních záměrů
a plánů a tím je potvrzována a nebo vyvracena jejich oprávněnost. Pro koordinaci aktivit
při vytváření budoucích schopností ozbrojených sil byla v roce 2003 zřízena „Rada pro
vyzbrojování“, která je řízena přímo generálním inspektorem. Cílem jednání „Rady“ je
dosažení konsensu mezi jednotlivými druhy vojsk v rozhodování o plánování a realizaci
záměrů ve vyzbrojování.
Jednotlivé druhy vojsk jsou úzce zapojeny do celého akvizičního procesu. Vedle
participace při denování budoucích schopností, zabezpečují logistickou podporu v průběhu celého životního cyklu a provádí vojskové zkoušky nových zbraní a techniky.
Při uspokojování potřeb ozbrojených sil jsou hledány alternativní možnosti materiálovému řešení např. využití doktrinálních a organizačních změn, výcvik, využití
vnějších zdrojů a pod. V případě, že je při průzkumu trhu zjištěno, že produkt s hledanými vlastnostmi není běžně (komerčně) dostupný, začíná se zvažovat o jeho výzkumu
a vývoji. Maximalizuje se využití již existujících produktů či komponentů nebo jejich
přizpůsobení potřebám ozbrojených sil. Snahou je minimalizovat rizika spojená s nenaplněním výkonových parametrů, překročením nákladů na výzkum a vývoj a překročením času, za který je produkt s požadovanými vlastnostmi zaveden do ozbrojených sil.
Dlouhodobý plán rozvoje ozbrojených sil je vytvářen na 12 až 15 roků a obsahuje
rámcové informace pouze o velkých záměrech výstavby a modernizace ozbrojených sil,
které však činí z pohledu nančního až 60 % z celkových investičních prostředků MO.
Jedná se např. o přepravní vrtulník NH-90, bojový vrtulník TIGER, stíhací letoun Euroghter a fregatu F-124.
Střednědobý programový plán je na 5 let a každý rok se posouvá.
Fiskální plán vojenských výdajů na rok (s tajnou přílohou nancování jednotlivých vojenských programů) je schvalován Říšským sněmem.
c) Prováděcí etapa
Za realizaci výsledků plánování zodpovídají řídící štáby jednotlivých druhů vojsk
a příslušná oddělení MO dle jejich zodpovědnosti příslušné oblasti. Zabezpečují, aby
roční plány pořizování materiálu byly v souladu s přijatým dlouhodobým a střednědobým plánem.
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d) Vyhodnocovací etapa
Plánování výstavby ozbrojených sil musí být průběžně vyhodnocováno. Připadné
odchylky musí být odstraněny dodatečnými opatřeními. Generální inspektor kontroluje
dosažení stanovených cílů v rámci alokovaných nančních zdrojů. Za vyhodnocení
dosažených cílů v oblasti vyzbrojování odpovídají příslušné složky (oddělení pro kontrolu MO).
Cílem vyhodnocování plnění plánů je zavedení tzv. řídící kontroly, která nebude
zaměřena na události, ale na naplnění stanovených kritérií. Odchylky se zapracovávají
při nové formulaci cíle, nikoli přímo na místě. Generální inspektor dává podněty příslušným orgánům MO k provedení korekcí a změnám plánů v průběhu dalšího roku.
Plánování výstavby ozbrojených sil Německa je cyklický proces orientovaný na
dlouhodobé plnění úkolů, které vycházejí z permanentně prováděných analýz a propojují národní a mezinárodní zájmy Německa. Základní změnou v plánování je přesun
kompetencí za denování požadavků nad úroveň jednotlivých druhů vojsk, které vylučuje realizaci duplicitních řešení a omezuje plýtvání s disponibilními zdroji. Zodpovědnost za naplnění materiálových požadavků nese civilně-správní část MO.
Ve Spolkové republice Německo jsou uspokojovány potřeby ozbrojených sil cestou
civilní správy, jejíž součástí je i systém vyzbrojování. Systém vyzbrojování zabezpečuje
efektivní vybavení ozbrojených sil moderní vojenskou technikou, materiálem a službami. Spektrum komodit se pohybuje od vysoce komplexních zbraňových systémů až
po jednotlivé prvky osobní výbavy jednotlivce. Systém vyzbrojování zabezpečuje centrální dodávky pro ozbrojené síly a tím je významným zadavatelem zakázek pro průmysl.
Podle druhu projektů jsou uzavírány smlouvy na výzkum, vývoj, pořízení a opravy.
Řídícím a plánovacím prvkem systému vyzbrojování je Hlavní oddělení vyzbrojování MO (Hauptabteilung Rüstung – HA Rü). Oddělení poskytuje poradenskou činnost
vedení ministerstva a armády v oblastech přírodních, technických a ekonomických věd.
Koordinuje plánování vyzbrojování v rámci rezortu obrany, koordinuje mezinárodní
spolupráci a řídí činnost výkonných prvků vyzbrojování.
Výkonným prvkem systému vyzbrojování je Spolkový úřad vojenské techniky
a nákupů (Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung – BWB), který zaměstnává
11 300 pracovníků a zodpovídá za řízení a realizaci jednotlivých vyzbrojovacích záměrů.
Úřad prošel v posledních 15 letech zásadní reorganizací, která přizpůsobovala úřad změněným potřebám ozbrojených sil a naplnění vládního programu z roku 1999 (Moderní
stát, moderní státní správa).
Za účelem efektivnějšího uspokojení materiálových potřeb ozbrojených sil Německa
byl v roce 2001 implementován model akvizičního cyklu – Customer, Product, Management (CPM 2001). Ze srovnání modelu CPM 2001 s předcházejícím modelem EBMat
(viz. obr. 1) jsou patrné základní strategické přístupy k akvizičnímu cyklu.
Model akvizičního cyklu CPM 2001 je tvořen čtyřmi fázemi (analytickou, plánovací, zaváděcí a využívání). Pro denování požadavků má rozhodující význam analytická fáze, která má dvě části, ve kterých dochází k denování konečného funkčního
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požadavku na schopnosti ozbrojených sil. Zodpovědnost za její průběh má Řídící štáb
v odpovědnosti Generálního inspektora ozbrojených sil, který vytváří pro denování
požadavků integrované pracovní skupiny v následujících oblastech:
l
Schopnosti velení,
l
Získávání informací a průzkum,
l
Účinné zasazení a ochrana sil,
l
Boj a bojová podpora,
l
Podpora, odolnost a mobilita.
Integrované pracovní skupiny jsou institucionalizované organizační prvky s rozhodovacími kompetencemi v rámci zjištění potřeby, která vychází z decitu operačních
schopností. Tvoří platformu pro spolupráci všech druhů vojsk na základě jednotného
způsobu sledování procesů a zkušeností ze zasazení ozbrojených sil.
Obě části analytické fáze jsou ukončeny formalizovanými dokumenty. Tyto dokumenty denují, na základě zkušeností z použití ozbrojených sil, systémový požadavek
k dosažení jejich budoucích operačních schopností.

Obr. 1: Srovnání modelů EBMat a CPM 2001 akvizičního cyklu Německa
V první etapě analytické fáze jsou analyzovány alternativní možnosti odstranění
decitu v operačních schopnostech ozbrojených sil v kategorii organizace, řízení lidských zdrojů, vojenské umění, infrastruktura a vyzbrojování.
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Výsledný dokument „Systémový požadavek schopností“ nemá podobu taktickotechnických požadavků, ale jedná se o funkční popis budoucích schopností ozbrojených
sil (např. přeprava 2 000 vojáků na vzdálenost 300 km za 30 min za všech povětrnostních podmínek).
Výsledkem první části analytické fáze je zpracování Systémového požadavku
schopností s jejich parametrickým popisem. Tento dokument uvádí alternativní materiální i nemateriální řešení k dosažení požadovaných operačních schopností ozbrojených
sil s prvními odhady nákladů a časového rámce na jejich případnou realizaci. Při zpracování dokumentu se spolupracuje i s průmyslem, kdy jsou analyzovány jeho výrobní
možnosti a rozsah jeho potencionální participace na řešení systémového požadavku.
Ve druhé části analytické fáze akvizičního cyklu je výstupem dokument s názvem
Závěrečný funkční požadavek. Jedná se o dokument, kterým je zakončena celá analytická fáze akvizičního cyklu. Dokument představuje první vstup do plánovacího procesu
rozvoje ozbrojených sil. Dokument podrobně rozpracovává dostupnost jednotlivých
alternativ z pohledu nákladů v celém životním cyklu, čase a vlastního řešení. Identikuje
budoucího uživatele, vazbu na již existující programy a detailně rozpracovává jednotlivé
podprojekty. Nedenuje konkrétní technická řešení a nechává v tomto směru prostor
a zodpovědnost pro budoucího dodavatele, tedy pro průmysl.
Závěrečný funkční požadavek vyjadřuje již ve svém názvu, že se jedná o konečný
funkční požadavek, který nebude předmětem změn v blízké budoucnosti a vyjadřuje
budoucí požadované funkční schopnosti ozbrojených sil.
V případě, že se v analytické fázi akvizičního cyklu potvrdí nezbytnost realizace
materiálového řešení, postupuje se při jeho uspokojování podle následujících priorit:
l
modernizace již zavedeného produktu,
l
pořízení běžně dostupného produktu na trhu,
l
úprava dostupného produktu na trhu,
l
zahájení výzkumu a vývoje nového neexistujícího produktu s maximálním využitím na trhu existujících produktů a technologií.
Základní systémovou změnou modelu akvizičního cyklu CPM 2001 je důslednější
analýza požadavků ozbrojených sil v úvodní analytické fázi. Analytická činnost vychází
ze studií proveditelnosti, marketingových analýz, počítačové simulace, z analýz nákladovosti a operační efektivnosti a ze znalostí technologických možností průmyslu.
Cílem podrobné analytické činnosti v počátku akvizičního cyklu je minimalizovat
rizika realizace projektů z pohledu času, nančních prostředků a dosažení požadovaných
schopností ozbrojených sil, která vznikají v případě neodpovídajícím způsobem identikovaných požadavků a snahou o jejich změny v pozdějších fázích akvizičního cyklu.
Zásadní rozdíl mezi současným a předcházejícím modelem akvizičního cyklu spočívá v rozhodování o pořízení a zavedení nového produktu. V minulosti se rozhodovalo
na základě porovnání denovaných požadavků s parametry reálně existujícího prototypu. V současnosti se rozhoduje na základě prognózy, zda reálný nebo virtuální model
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či demonstrátor přispěje v konečném důsledku k naplnění požadovaných operačních
schopností ozbrojených sil.
K tomu se využívá metod pro řízení (zvládání) rizik. Vybírá se nejvhodnější technické řešení a dodavatel z pohledu nákladů a operační efektivnosti. O výběru dodavatele nerozhoduje pouze pořizovací cena vlastního produktu, ale kalkulují se náklady na
celý životní cyklus. Plánují se zkoušky a zavedení do výzbroje s vazbou na dostupnost
nančních zdrojů.
K odstranění identikovaného decitu v operačních schopnostech jsou prioritně
hledána netechnická (nemateriální) řešení a řešení omezující riziko (komerční produkty,
komerční komponenty) nenaplnění stanovených cílů realizace programu z pohledu technického řešení, času a nančních prostředků. Je tak minimalizována pravděpodobnost
vývoje a realizace nepotřebného programu.

3. Denování požadavků ozbrojených sil Francie
Ministerstvo obrany Francie zodpovídá za tvorbu a prosazení vojenské obranné
politiky, která stanovuje cíle v organizaci a výcviku ozbrojených sil, získávání a řízení
lidských zdrojů a pořizování vojenského materiálu a infrastruktury. Za tímto účelem
řídí činnost Společného štábu ozbrojených sil, Vrchní sekretariát pro administrativu
a Všeobecný úřad pro vyzbrojování (DGA). Ve vlastní organizační struktuře je činnost
MO podporována Úřadem pro strategické záležitosti a Vrchním sekretariátem národní
obrany.
Pro potřeby vyzbrojování je základním vstupem dlouhodobé plánování, které orientuje rozvoj ozbrojených sil ve strategickém výhledu a vytváří podmínky pro úspěšnou
realizaci procesu vyzbrojování. Rezort MO Francie vytváří dlouhodobým plánováním
prognostickou představu o budoucích vizích a výzvách. Základním smyslem celého procesu je přijmout taková rozhodnutí, která umožní vytvořit adekvátní nástroje pro jejich
zvládání a realizaci a to v rámci dostupných zdrojů.
Vedle vypracování Bíle knihy a přijetí zákona o realizaci a nancování vojenských
programů je každoročně MO vypracován Výhledový plán rozvoje na 30 roků (PP30),
který orientuje obranný výzkum a zpracovávání rozvojových a technicko-operačních
studií. Období 30 roků koresponduje s délkou životního cyklu výzbroje ozbrojených
sil. PP30 nepopisuje hypotetickou budoucnost za třicet let, ale svým obsahem pokrývá
celé toto plánovací období. Denuje doporučení pro MO a jeho složky včetně systému
vyzbrojování na realizaci potřebných kroků ve vhodný čas tak, aby docházelo k permanentnímu rozvoji schopností ozbrojených sil v rychle se měnícím prostředí. Výstupy
z PP30 umožňují přípravu a včasné přijímání rozhodnutí k zahájení nových vyzbrojovacích programů, tak aby byla zachována technologická převaha ozbrojených sil.
Tvorba PP30 má kolektivní charakter a jsou do ni zapojeni architekti systému
z DGA, důstojníci Společného štábu ozbrojených sil, příslušníci Úřadu pro strategické
záležitosti (DAS), zpravodajských služeb a dalších složek MO.
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Výstupy z rozvojových a takticko-technických studií přinášejí perspektivní úvahy
o potřebách ozbrojených sil v dlouhodobém výhledu a usnadňují přípravu budoucích
programu jak z pohledu technického, tak i jejich operačního využití. Svým obsahem orientují i technologický rozvoj obranné průmyslové základny země a přispívají k vytváření
synergických efektů vycházejících se systematické spolupráce civilního a obranného
výzkumu.
Analýza potřeb a vytváření požadavků po jednotlivých druzích vojsk nebylo
v minulosti efektivní, protože neumožňovalo vyjádřit vzájemné operační, technické
a časové spojitosti mezi nimi. K odstranění tohoto nedostatku byly vytvořeny systémy
sil. Jedná se o institucionalizované analytické pracovní skupiny, které překračují organizační struktury v horizontální rovině. Jejich cílem je analytická podpora při vytváření
operačních schopností ozbrojených sil.
Realizace systémů sil umožňuje:
l
optimalizovat výkon činností jednotlivých druhů vojsk pro dosažení potřebných
operačních schopností,
l
specikovat rozhraní mezi jednotlivými druhy vojsk uvnitř systémů sil,
l
vyhnout se opakované realizaci aktivit v oblasti vývoje a posílit standardizaci společných prvků systémů sil,
l
lépe připravit a zahájit realizaci programu vyzbrojování.
Osm systémů sil koresponduje s vytvářením potřebných operačních schopností
a s úkoly ozbrojených sil. Jedná se o systém sil:
l
Odstrašování – jaderné ponorky, nosiče řízených střel a balistických raket
a letouny.
l
Velení, řízení, komunikace, zpravodajství – integrující roli sehrává datová, textová, obrazová a zvuková informace, její přijetí, zpracování, přenos, ukládání,
ochranu a klamání.
l
Strategická a taktická mobilita – vzdušné, pozemní a námořní transportní prostředky.
l
Úder do hloubky – přesné zbraně dalekého dosahu a jejich nosiče.
l
Ovládnutí vzdušně-pozemního prostředí – materializace požadavků pro působení
pozemní síly na zemi nebo v její bezprostřední blízkosti v rámci vševojskové
národní nebo mnohonárodní sestavy (bojová vozidla, dělostřelecké systémy, vrtulníky, řízené střely, ženijní, chemická, spojovací a další technika).
l
Ovládnutí vzdušně-námořního prostředí – prostředky v sestavě námořnictva včetně
naloděných systémů (stíhače ponorek, fregaty, minolovky, torpéda a střely, námořní
vrtulníky).
l
Ovládnutí vzdušně-kosmického prostředí – zabezpečuje volnost jeho využití
a obranu před prostředky nepřítele (systémy PVO, stíhací letouny).
l
Příprava a udržení operačních schopností – rozvoj lidských zdrojů, vojenská logistika, simulační technika.
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Prováděné funkční analýzy po jednotlivých systémech sil a jejich syntéza vedly
k identikaci operačních funkcí, jejichž rozvoj je nezbytné v budoucnosti realizovat.
Vzniká tak požadavek ozbrojených sil jako výsledek plánovacího procesu, jehož realizací, zpravidla systémem vyzbrojování, bude odstraněn decit v operačních schopnostech.
Za uspokojení takto denovaných požadavků nese zodpovědnost Všeobecný úřad
pro vyzbrojování (Délégation Génerale pour l´Armement – DGA). Hlavním úkolem
DGA je plánování a řízení projektů a realizace obranné průmyslové politiky ve vazbě
na obranný průmysl. DGA je spojovacím článkem mezi ozbrojenými silami a obranným
průmyslem. DGA je podřízeno přímo ministrovi obrany a je v organizační struktuře rezortu MO na stejné úrovni jako Společný štáb ozbrojených sil a Úřad pro strategické
záležitosti (viz. obr.2).

Ministerstvo obrany
DGA

Náčelník společného štábu
Vzdušné síly

Pozemní síly

Úřad pro strategické záležitosti

Námořnictvo

Obr. 2: Postavení Všeobecného úřadu pro vyzbrojování (DGA) v organizační
struktuře MO Francie
DGA prošlo v průběhu své existence třemi reorganizacemi v letech 1986, 1994
a 1997. Cílem reorganizačních změn bylo zajistit realizaci dvou protichůdných kroků.
V prvním případě se jednalo o efektivnější zabezpečení materiálních potřeb ozbrojených
sil a druhým aspektem bylo udržení a rozvoj výzkumných, vývojových a výrobních
schopností obranného průmyslu v celém materiálovém spektru.
V současnosti zaměstnává DGA 17 000 osob, polovina pracuje ve zkušebnách
a vyhodnocovacích pracovištích. DGA disponuje 80 % veškerých rozpočtových prostředků na nákup, vývoj a testování vojenské techniky a materiálu. Finanční prostředky
na pořizování výzbroje jsou schvalovány parlamentem ve formě zákona a za jejich efektivní využívání zodpovídá DGA přímo ministru obrany.
Pro efektivní realizaci vyzbrojovacích programů je denován akviziční cyklus (viz.
obr. 3), který je standardně rozdělen na etapy a fáze, které jsou zakončovány milníky
s výstupy ve formě formalizovaných dokumentů. Zodpovědnost za organizaci a řízení
programů, která je rozdělena mezi ozbrojené síly a DGA, se v průběhu akvizičního cyklu
mění.
V akvizičním cyklu je kladen důraz na úvodní etapy a fáze akvizičního cyklu, ve
kterých se usiluje o konečné denování požadavků na základě identikovaného decitu
v operačních schopnostech. Jsou rovněž hledána možná variantní řešení k jeho efek111
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tivnímu odstranění. Celý proces v úvodních fázích akvizičního cyklu vychází z analýz
technologického vývoje a jeho důsledků na vojenství, ze scénářů použití ozbrojených sil
a vývoje bezpečnostního prostředí.

Obr. 3: Model akvizičního cyklu MO Francie
Rozhodující význam pro denování požadavků ozbrojených sil má přípravná etapa
akvizičního cyklu. Jejím cílem je denování decitu v operačních schopnostech ozbrojených sil. DGA vyhodnocuje vliv technologií a jejich dopad na vedení bojové činnosti.
Do přípravné etapy vstupují informace o vývoji bezpečnostního prostředí a o vývoji ve
vojenství. Na základě těchto informací jsou denovány budoucí potřeby s výhledem na
30 roků. Plánovacím dokumentem je Výhledový plán (Plan Prospective), který je každoročně aktualizován. Operační požadavky ozbrojených sil jsou zahrnuty v dokumentu
Cílené požadavky (Staff Target). Přípravná fáze je v zodpovědnosti týmů Systémů sil
(Forces System Team).
V etapě návrhu akvizičního cyklu, která je členěna na fázi proveditelnosti a fázi
deniční, dochází k přechodu odpovědností za realizaci programu od týmu Systémů sil
na integrované projektové týmy (IPT) pod vedením ředitele programu. Etapa návrhu má
základní význam pro denování možných variant řešení a zhodnocení jejich proveditelnosti z pohledu technického, nančního i časového. Fáze proveditelnosti je zakončena
ve formě dokumentu – Proveditelnosti (Feasibility le), který denuje funkční požadavky ozbrojených sil a posuzuje jejich realizovatelnost. Ve fázi deniční se denuje
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celý program z pohledu celého životního cyklu, s vazbou na další již existující nebo nově
zaváděné programy. Je zvažována rovněž potřeba logistické podpory programu.
V etapě realizace jsou operační požadavky převáděny na reálný program, je prováděn výběr nejvhodnějšího dodavatele, uzavírány smluvní vztahy na vývoj a výrobu. Jsou
prováděny testy a zkoušky, kontrola jakosti a realizace požadavků ozbrojených sil na
integrovanou logistickou podporu programu v celém životním cyklu.
Výsledkem bude vytváření takových operačních schopností, které umožní ozbrojeným silám eliminovat bezpečnostní hrozby v budoucnosti.

Závěr
Významným faktorem, který ovlivňuje efektivnost celého systému vyzbrojování
a souvisejících procesů, je denování požadavků, jejichž realizací by byly uspokojeny
potřeby ozbrojených sil a zvýšily by se jejich operační schopnosti ve vazbě na vývoj
bezpečnostní prostředí. Denování požadavků vzniká na rozhraní systému plánování,
programování a rozpočtování a vlastního systému vyzbrojování. Jedná se o velmi důležitý proces, jehož podcenění neznamená, že nebude celý proces realizace programu efektivní, ale dosažené kvantitativní i kvalitativní výstupy nemusí vést v konečném důsledku
ke zvýšení operačních schopností ozbrojených sil. Mezi klasické příklady, které tuto
teorii potvrzují, je možné zařadit modernizaci tanku T-72 a pořízení lehkého podzvukového bitevního letounu L-159 ALCA. Výsledkem realizace obou programů nedošlo
v konečném důsledku ke zvýšení operačních schopností ozbrojených sil. V prvním případě byly podceněny ze strany ozbrojených sil především jejich kvantitativní potřeby,
kdy z původně plánovaných 350 ks tanků bude realizována modernizace pouze u 31
ks. Ve druhém případě nebyla podceněna pouze kvantitativní, ale i kvalitativní stránka
požadavku, kdy v konečném důsledku nebude tento letoun využíván jako letoun bitevní,
ale pouze jako letoun cvičný.
Je rovněž nutné si uvědomit, že konečná rozhodnutí v případě schvalování realizace strategicky významných programů spadají do kategorie politických rozhodnutí,
kdy jsou zvažovány vedle zájmů bezpečnostních i zájmy hospodářsko-ekonomické,
sociální a zahraničně politické. Při zvažování tak širokého spektra zájmů nemusí být
bezpečnostní zájmy prioritní a může dojít k neodpovídajícímu uspokojení objektivně
denovaných požadavků ozbrojených sil.
Pro racionalizaci denování požadavků v rámci plánovitého rozvoje ozbrojených
sil byly v Německu a ve Francii institucionalizovány analytické pracovní týmy, které
zabezpečují vstupy do systému vyzbrojování ozbrojených sil. Složení pracovních týmů
vychází z rozvíjených operačních schopností a poslání ozbrojených sil. Jejich složení
překračuje rámec jednotlivých druhů vojsk, zabezpečuje vazbu na průmysl a na systém
vyzbrojování. Systémy vyzbrojování v obou zemích vycházejí z akvizičních cyklů, které
se opírají o důslednou realizaci v jejich úvodních fází. Denování požadavků má v obou
zemích zásadní prioritu a zabraňuje neefektivní tvorbě materiálních zdrojů. Oba přístupy
jsou inspirativní a využitelné pro plánovitý rozvoj ozbrojených sil ČR.
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