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Anotace:
Článek se zabývá otázkami sociálně demograckého vývoje v České republice
a ukazuje na některé aspekty, které ovlivňují a podmiňují výstavbu a přípravu ozbrojených sil z hlediska lidských zdrojů.
¬¬¬
Úvod
Mezi důležité faktory bezprostředně ovlivňující bezpečnost a obranu České republiky (ČR) patří dostupné zdroje mezi kterými významné místo právem náleží lidským
zdrojům. Jejich význam narůstá zejména v současném období, kdy se stávají významným prvkem ovlivňujícím proces profesionalizace ozbrojených sil ČR. Právě při realizaci tohoto procesu je nezbytné přihlížet k populačnímu vývoji v ČR. Cykličnost
vnitřních mechanismů populačního vývoje, jeho celospolečenské dopady nebo případné
právní důsledky, prakticky vylučují jednorázové skokové řešení profesionalizace bez
rizika nadbytečných negativních důsledků (redukce rozsahu vojenské základní služby
až po její zrušení, doplnění reorganizovaných útvarů a zařízení profesionály, reforma
vojenského školství, včetně učebních programů, změna struktury záloh, jejich tvorby
a přípravy apod.).
Populační vývoj
Populační vývoj výrazně ovlivňují existující ekonomické, zdravotní, právní, sociální, ekologické a politické podmínky, které ve svém souhrnu vytvářejí nezbytné společenské prostředí pro život lidí. Je velice obtížné jednotlivé vlivy vyplývající z uvedených
podmínek přesně vymezit, protože jsou vzájemně propojené a tvoří určitý komplex.
Zároveň jsou tyto podmínky obtížně kvantikovatelné. Pokud je vůbec nějaká kvantikace možná, týká se pouze dílčích aspektů a to bez jejich vzájemného propojení
(úroveň vzdělání, úroveň nezaměstnanosti, průměrný příjem na hlavu v rodině, velikost
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a vybavenost bytu apod.). Obtížná kvantikace uvedených charakteristik je v kontrastu
s relativně spolehlivými údaji o demograckých událostech, které jsou základem probíhajících demograckých procesů, jejichž změny analyzujeme, hodnotíme, snažíme se je
vysvětlit a predikovat.
Důležitost podmínek, které ovlivňují populační vývoj vystupuje do popředí
zejména v období probíhajících zásadních společenských změn. K nim řadíme takové
kvalitativní změny, které od základu mění celý ekonomický a společenský systém
(v širokém slova smyslu, tj. včetně jeho části právní, politické, kulturní, duchovní
apod.). V procesu takových změn se výrazně mění situace všech občanů. Lze jen obtížně
docenit hloubku změn, které se dotýkají ve větší nebo menší míře života každého jednotlivce, jednotlivých generací, různě vymezených formálních i neformálních společenských skupin i společnosti jako celku. Pro pochopení populačního vývoje je však taková
orientace v probíhajících celospolečenských změnách jedním z nezbytných předpokladů
pro hodnocení současného populačního vývoje i pro odhady jeho vývoje budoucího.
Důsledky společenských změn se neprojevují v populačním vývoji bezprostředně,
ale lze je rozpoznat teprve s několikaletým odstupem. Populační vývoj do značné míry
ovlivňuje nezaměstnanost, mzdové rozdíly, příjmové nerovnosti domácností, chudoba,
bydlení, privatizace, reformy sociální péče, zdraví, změna psychologie a kultury mladé
generace apod., tedy faktory, které je možno dávat do přímého vztahu se změnami populačního vývoje a které rovněž bezprostředně ovlivňují i vývoj v oblasti sňatečnosti, rozvodovosti a porodnosti.
Charakteristika populačního vývoje v České republice
Populační vývoj ČR je svázán s populačním vývojem Evropy i se světovým populačním vývojem. Změny demograckého chování v rámci celkového společenského
a ekonomického rozvoje, označované jako demogracká revoluce, prakticky již proběhly ve všech evropských zemích. Ve své podstatě tento jev znamenal přechod od
extenzivního typu demogracké reprodukce k typu intenzivnímu. Praktickým důsledkem je, že před demograckou revolucí se rodilo mnoho dětí a zároveň jich mnoho umíralo před dosažením dospělosti. Po demogracké revoluci se rodí méně dětí, ale téměř
všechny se dožívají věku dospělosti. V ČR demogracká revoluce proběhla již mezi
dvěma světovými válkami.
Změny v demograckém chování v průběhu demogracké revoluce se odrážejí
na změnách věkové struktury obyvatelstva. Věková struktura obyvatelstva žijícího v ČR
byla velmi pravidelná, tj. bez výraznějších rozdílů v jednotlivých věkových skupinách,
a průběh demogracké revoluce v 19. století se na ní projevoval během tohoto století
pouze postupným zužováním základny a rozšiřováním jejího vrcholu. Na současné
věkové struktuře (viz obr. 1) je naopak patrný vliv událostí z průběhu 20. století, které
se hluboce vryly do věkové pyramidy současné žijící populace. U vrcholu věkové pyramidy jsou patrné zbytky hlubokého zářezu vyjadřujícího velký počet nenarozených dětí
v průběhu první světové války.
78

Šmondrk.indd

78-79

18.9.2003, 12:26

SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V ČR A JEHO ODRAZ V AČR

Uvedený zářez během několika příštích let zcela zmizí a jeho důsledkem bude
v příštím desetiletí vzestup počtu nejstarších věkových ročníků (tj. věkové skupiny nad
80 let). V nižší věkové skupině důchodců je v současné době početná skupina narozených po první světové válce, v důsledku diferenční úmrtnosti se značnou převahou
žen. Její početní růst se dočasně zastaví tak, jak budou do důchodového věku přecházet
početně nestejně silné generace narozených ve třicátých a na počátku čtyřicátých let
minulého století. Od roku 2005, ale zejména po roce 2010 se bude počet starobních
důchodců opět výrazně zvětšovat v důsledku zvýšené porodnosti („baby boomu“) po
druhé světové válce. Počet osob starších 65 let se má zvýšit ze současných 1,4 mil. osob
(14 %) na téměř 2,2 mil. (21 %) v roce 2020. Také tyto generace se již demogracké
reprodukce neúčastní a jejich počty jsou důležité pouze pro posuzování vývoje demograckého stárnutí. K výraznějšímu kolísání počtu důchodců pak dojde opět po dalších dvaceti letech. Na druhé straně už vstupuje do produktivního věku silná generace z konce
70. a 80. let.

Pramen: Pavlík Z. a M. Kučera: Populační vývoj České republiky 1999. Katedra demograe a geodemograe Přírodovědecké fakulty UK, Praha 1999).

Obr. 1: Věkové složení obyvatelstva k 1. lednu 1999
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V současné době procházejí obdobím nejvyšší úrovně plodnosti početně silné
generace narozených v sedmdesátých letech. Do určité míry kompenzují v počtech
narozených dětí nízkou intenzitu plodnosti a lze předpokládat, že ještě demograckou
reprodukci ovlivní. Zvláště výrazná je také zužující se základna věkové pyramidy, která
charakterizuje snižující se počty narozených v devadesátých letech.
Vývoj úmrtnosti
Velký vliv na populační vývoj má pokles v úmrtnosti obyvatelstva, včetně snížení úrovně kojenecké úmrtnosti, zejména v období po demogracké revoluci.
Velké změny, které proběhly v úrovni a struktuře úmrtnosti v 19. a v první polovině 20. století v průběhu demogracké revoluce, jsou neopakovatelné. Naděje dožití
se v této době zdvojnásobila a úroveň kojenecké úmrtnosti klesla ze 200—300 zemřelých kojenců z 1000 živě narozených na méně než 100 před druhou světovou válkou. Po
druhé světové válce, zejména v období okolo roku 1960 došlo u nás k dalšímu snížení
úrovně kojenecké úmrtnosti a k výraznějšímu prodloužení naděje dožití na 68 let pro
muže a 73 roky pro ženy. Kvocient kojenecké úmrtnosti se snížil v té době na hodnoty
okolo 0,2 %. Tato úroveň zařadila tehdejší ČSSR mezi několik zemí s nejnižší úrovní
kojenecké úmrtnosti na světě a také naděje dožití byla tehdy srovnatelná s vyspělými
státy západní Evropy.
Svou přední pozici v mezinárodním srovnání ztratila ČSSR v šedesátých a sedmdesátých letech, kdy se úroveň kojenecké úmrtnosti snižovala jen velmi pomalu. Taktéž
se nevýrazně prodlužovala naděje dožití žen a mužů, (zejména dospělých v druhé polovině jejich ekonomicky aktivního života i po odchodu do důchodu) do konce osmdesátých let stagnovala nebo se dokonce v některých letech zkracovala.
Náznaky změn ve vývoji úmrtnosti bylo možno pozorovat již koncem osmdesátých let, ale k výraznému ovlivnění úmrtnostních poměrů dochází až v devadesátých
letech. V tomto vývoji se ČR spolu se Slovenskem liší od ostatních postkomunistických
zemí. Při stálém zlepšování úmrtnostních ukazatelů od roku 1990 přesáhla v roce 1998
naděje dožití mužů 71 let a naděje dožití žen 78 let. Na tomto prodlužování naděje dožití
se již jen malou měrou podílelo snižování kvocientu kojenecké úmrtnosti, který v letech
1990—1998 klesl z 0,1 % na 0,05 % a podle předběžných odhadů lze očekávat jeho další
snížení. V úrovni kojenecké úmrtnosti se tak ČR dostává na jedno z předních míst na
světě, neboť pouze několik zemí má tento ukazatel nižší než 0,04 % (např. Japonsko,
Finsko a Švédsko).
Z hlediska intenzity úmrtnosti celé populace není situace příznivá. Země s nejdelší nadějí dožití dosahují hodnot přibližně o 5—6 let vyšších než ČR. Je to způsobeno
nižší intenzitou úmrtnosti hlavně ve věku nad 60 let. Naděje dožití dosáhla v Japonsku
84 let pro ženy a poměrně četné jsou již země s nadějí dožití dosahující 82 let (Kanada,
Francie, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Austrálie). V Japonsku a Švédsku dosáhly již
naděje dožití u mužů 77 let. Skupina zemí s nadějí dožití pro muže 76 let je poměrně
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četná (Kanada, Švýcarsko, Austrálie, Norsko, Island). Prodlužování délky života nad
určitou hranici, v podstatě nad hranici modální neboli normální délky života, která se pro
lidské populace pohybuje okolo 80 let a roste jen velmi pomalu, je velmi obtížné, neboť
zde přestávají hrát významnou úlohu faktory společenské povahy a začínají převládat
podmíněnosti zdravotní a svou podstatou biologické.
Zlepšování úmrtnostních poměrů u nás bude dále pokračovat, ale přiblížení se
zemím s nejvyššími hodnotami naděje dožití není otázkou let, ale desetiletí, a to za předpokladu příznivého vývoje základních životních podmínek obyvatelstva. Budoucí vývoj
v úrovni úmrtnosti v Česku lze poměrně dobře předvídat, zároveň však je méně významným činitelem budoucího populačního vývoje.
Proces demograckého stárnutí se všemi důležitými ekonomickými a společenskými důsledky bude dlouhodobě mnohem více ovlivňován změnami v procesu porodnosti než předpokládaným dalším snižováním úrovně úmrtnosti.
Vývoj sňatečnosti a rozvodovosti
Procesy sňatečnosti a rozvodovosti jsou hluboce zakotveny ve společenských tradicích a převládajícím klimatu každé společnosti. Přitom oba tyto procesy vytvářejí
důležité společenské prostředí nejdůležitější složce populačního vývoje po demogracké revoluci – procesu porodnosti. V naší křesťanské tradici bylo uzavírání církevních
sňatků po celé období demogracké revoluce (zhruba od třicátých let 19. do padesátých
let 20. století) naprosto převládající formou vzniku rodin jako základu demogracké
reprodukce.
Po ukončení demogracké revoluce zejména v období druhé světové války
a bezprostředně po ní u nás došlo k hlubokým sociálním, ekonomickým a politickým
změnám, které populační vývoj významně ovlivnily. Snížil se průměrný věk svobodných snoubenců a úroveň sňatečnosti byla udržována na relativně vysoké úrovni okolo
8—9 uzavřených sňatků na 1000 obyvatel.
Situace se začala výrazně měnit po roce 1992, kdy se míra sňatečnosti rychle snižovala pod hodnoty 0,06 % (v roce 1996 se snížila na 0,05 %). Pro sňatkové chování se
vytvořily méně příznivé podmínky především nanční nedostupností bytů. Manželství
a děti se dostaly do určité konkurence s rozšířenými možnostmi seberealizace mladých
lidí. Zvyšuje se průměrný věk svobodných snoubenců, a dochází k větší četnosti tzv.
neformálních svazků neboli nesezdaných (konsensuálních) manželství a v důsledku toho
i k rostoucímu podílu mimomanželsky narozených dětí.
Rozvodovost nehrála u nás v průběhu demogracké revoluce významnější roli.
V období po druhé světové válce se pohybovala pod úrovní 1 rozvodu na 1000 obyvatel.
K jejímu dalšímu zvyšování začalo docházet od až od šedesátých let. Koncem osmdesátých let se rozvodovost ustálila na 0,03 % a v druhé polovině devadesátých let končí
rozvodem okolo 40 % manželství. Vyšší hodnoty nalezneme pouze ve Švédsku, Finsku,
Norsku a Spojeném království.
Bezprostřední důsledky poklesu úrovně sňatečnosti a vyšší úrovně rozvodovosti
se projevují ve struktuře domácností a rodin. Zvyšuje se podíl svobodných mladých lidí,
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ale i osob ve vyšších věkových ročnících, podíl rozvedených narůstá a činí ve středním
věku již více než 15 %, neustále přibývá neúplných rodin i domácností jednotlivců.
Sociální i ekonomické důsledky těchto trendů jsou zjevné zvláště v oblasti sociální podpory (neúplné rodiny v čele se ženou patří často do skupin obyvatelstva s nízkým příjmem nebo se nacházejí dokonce v pásmu chudoby) a projevují se také v nedostatku
menších a tím lacinějších bytů. Nezanedbatelná je řada dalších otázek jako je výchova
dětí v těchto rodinách, struktura domácností jednotlivců ve starších věkových skupinách
podle pohlaví a rodinného stavu (převaha starších vdov), úrovně vzdělání, způsob bydlení aj.
Vývoj zahraniční migrace
Česká republika se stala po roce 1990 imigrační zemí, ale saldo zahraniční migrace je nevýznamné. Podle existujících ociálních statistik migrační saldo od roku 1994
nevyrovnává úbytek počtu obyvatelstva přirozenou měrou (vyšší počet zemřelých než
živě narozených). Migrační saldo se pohybuje od roku 1994, kdy skončila výměnná
migrace se Slovenskem, na úrovni 10 tis. osob. Slovensko však zůstává i nadále zemí,
odkud pochází největší počet přistěhovalých.
Vážným problémem se v současné době stává zvýšená migrace a nelegální
pobyty osob z různých částí světa (Čína, Vietnam, státy bývalého SSSR, Afganistan
a pod.).

Poznámka: Počty obyvatel včetně migrace
Zdroj: Populační vývoj v ČR v mezinárodním porovnání v letech 1960—1997 (ČSÚ kód publikace 0432-98
+ Projekce obyvatelstva ČR do roku 2030 (ČSÚ kód publikace 0433-99)

Obr. 2: Dosavadní vývoj a prognóza dalšího vývoje počtu obyvatel ČR
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Poměr počtu mužů a žen v ČR
Současný trend v poklesu počtu obyvatelstva ČR je z pohledu potřeby zabezpečení ozbrojených sil doprovázen poměrně negativním rysem kterým je úbytek chlapecké
populace (viz obr. 2). Výsledkem tohoto vývoje je kromě jiného i výrazné ztenčování
zvláště braneckých zdrojů.
Jestliže v roce 1974 se na území dnešní ČR živě narodilo bezmála 100 tisíc
chlapců, pak v roce 1999 jich bylo už pouze 45 271, čili méně než polovina. Tak velký
úbytek pochopitelně poznamená rekrutační zdroje na hodně dlouhou dobu, neboť jde
o záležitosti, které se nedají napravit okamžitě. Souvisejí s celkovou populační politikou,
která je determinována nejen existenčně (byty, zaměstnanecké jistoty, příjmové relace
...), ale i existenciálně (vyšší studijní a profesní ambice, životní styl, přesuny v hodnotovém žebříčku, sexuální výchova předcházející nechtěnému rodičovství ...). Byť by se
tedy přijala i bezodkladná opatření ke zvratu současné situace, efekt by z pohledu obrany
přinesla nejdříve za dvacet let! Ani nadměrný optimismus nedovoluje očekávat lepší
situaci dříve, zejména víme-li, že pro branecký věk se kritický stav dostaví pravděpodobně kolem roku 2013.

Poznámka:
* … Počty obyvatel včetně migrace
Zdroj: Populační vývoj v ČR v mezinárodním porovnání v letech 1960—1997 (ČSÚ kód publikace 043298 + Projekce obyvatelstva ČR do roku 2030 (ČSÚ kód publikace 0433-99)

Obr. 3: Vývoj počtu obyvatel v ČR
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Současný stav a trendy vývoje populace
Současný trend jehož výsledkem je ubývání obyvatelstva republiky (viz obr. 3),
zřejmě jistou dobu ještě přetrvá. Předpokládá se další snižování počtu obyvatelstva ČR,
k němuž došlo poprvé v roce 1994 a se kterým prognózy z let před tímto rokem ještě
nepočítaly. Dochází k poklesu úhrnných počtů obyvatelstva ČR, to znamená, že úmrtnost v posledních letech převyšuje porodnost. Tento negativní proces ovlivňují i takové
skutečnosti jako jsou sňatečnost a rozvodovost, a úmrtnost. Například porodnost se úzce
váže na počet sňatků a samozřejmě také věková pásma s tím spojená, stejně jako úmrtnost, která v tomto porovnávání podstatně ovlivňuje zdrojové bilance.
Do určité míry příznivě tento negativní proces ovlivňuje zahraniční migrace.
Úbytek obyvatelstva byl v období od roku 1977 do roku 2000 přibližně z poloviny
kompenzován kladným migračním saldem a celkový roční úbytek počtu obyvatelstva
se tak pohyboval řádově na úrovni 10 tis. osob (ve skutečnosti byl pravděpodobně ještě
o 2—3 tisíce vyšší, neboť data o počtu vystěhovalých jsou neúplná). Vývoj naznačuje,
že úbytek obyvatelstva se bude snižovat.
V období příštích dvaceti let se pravděpodobně stane klíčovou otázkou zrychlené stárnutí obyvatelstva, tj. přírůstky počtu osob v důchodovém věku, při postupném
úbytku počtu osob v produktivním věku (nižší tvorba zdrojů) a poklesu počtu dětí.
Populace ČR bude tak snižovat svoji životaschopnost a bude se měnit ve společnost
s významným podílem starších lidí se všemi ekonomickými, sociálními i psychologickými důsledky.
Lidské zdroje a reforma ozbrojených sil ČR
ČR svou rozlohou ani počtem obyvatel nepatří v Evropě k největším, zato hustotou osídlení spíše k lidnatějším. Vzhledem k jejímu geopolitickému postavení tyto faktory jsou významné při zajišťování bezpečnosti státu.
Pro úkoly zajištění obrany ČR by lidské zdroje měly postačovat. Nicméně charakter možných úkolů vyžaduje posuzovat lidské zdroje nejen z hlediska objemového
faktoru, ale zároveň i z hlediska faktoru kvalitativního.
Vzdělanostní úroveň obyvatel ČR zřejmě nezaostává za aktuálními potřebami
ozbrojených sil, respektive zajišťování obranných opatření vůbec. Profesní struktura
prochází výraznými změnami. Tyto změny a jejich dopady na potenciální rekrutační
zdroje v době míru i ohrožené bezpečnosti státu příp. za válečného stavu bude zapotřebí
sledovat a nově posoudit. Zdá se však, že zvládnutí těchto změn z pohledu zabezpečení
obrany ČR by nemělo být nijak problematické.
Současný populační vývoj obyvatelstva, který od roku 1994 směřuje k celkovému
úbytku obyvatelstva republiky má trvalejší charakter. Tato tendence má dlouhodobý charakter a k její změně může napomoci státní populační politika.
Kriticky se tendence projevuje zejména u chlapecké populace, která je rozhodujícím rekrutačním zdrojem pro ozbrojené síly ČR. Přitom historické minimum dosáhne
branecká garnitura teprve v polovině příštího desetiletí.
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Současný vývoj kdy úmrtnost obyvatelstva je vyšší než porodnost naznačuje,
že nadále bude pokračovat úbytek celkového počtu obyvatel v naší republice. Tento
negativní trend má do určité míry své kořeny v celkovém poklesu sňatečnosti a na ní
navazující porodnosti. Pozitivním faktorem, který do určité míry kompenzuje úbytek
obyvatelstva v naší republice (přibližně z jedné poloviny), je zahraniční migrace. I přes
tuto skutečnost se roční úbytek počtu obyvatelstva v období od roku 1977 do roku
2000 pohyboval řádově na úrovni 10 tisíc osob (ve skutečnosti byl pravděpodobně ještě
o 2—3 tisíce vyšší, neboť data o počtu vystěhovalých jsou neúplná).
Nepříznivá je rovněž věková skladba obyvatelstva ČR. V období příštích dvaceti
let se pravděpodobně stane klíčovou otázkou zrychlené stárnutí obyvatelstva, tj. přírůstky počtu osob v důchodovém věku, při postupném úbytku počtu osob v produktivním věku (nižší tvorba zdrojů) a poklesu počtu dětí. Lze konstatovat, že česká společnost
„stárne“ a rapidně se „vylidňují“ zvláště mladé ročníky spadající do pásem potenciálních
rekrutačních zdrojů. Populace ČR bude tak snižovat svoji životaschopnost a bude se
měnit ve společnost s významným podílem starších lidí se všemi ekonomickými, sociálními i psychologickými důsledky.
V současném období jsme svědky počátku procesu stárnutí obyvatelstva. Vzhledem k vysoké setrvačnosti demograckých statistik lze očekávat, že i nadále bude
pokračovat snižování podílu mladých věkových kategorií. Příčinou je minulá i současná extrémně nízká míra porodnosti související nejen se změnou životního stylu, ale
i s velmi obtížnou dostupností bydlení pro mladé rodiny v nižších příjmových pásmech.
Naopak počet i podíl seniorů v populaci poroste v důsledku prodlužování střední délky
života. Demogracký vývoj zakládá časovanou bombu pro vývoj ekonomiky ve středním a dlouhém období.
Přitom nepříznivé důsledky růstu počtu seniorů jsou až do roku 2007 přiměřeným způsobem omezovány zákonem o prodlužování věku odchodu do důchodu. Nynější
nerovnováha na důchodovém účtu státního rozpočtu je tedy způsobena nastavením parametrů důchodového systému, ke kterému přispívá nerovnováha na trhu práce a značný
počet osob odcházejících do předčasného starobního důchodu. Dochází tak k citelnému
růstu podílu počtu starobních důchodců na počtu pracovníků. To vytváří enormní tlak
na vyrovnanost důchodového účtu a prokazuje, že zachování konstantního poměru průměrného důchodu k průměrné mzdě (vyžadující pravidelnou indexaci na úrovni růstu
průměrných mezd) je skálně neudržitelné. V horizontu výhledu se bude situace dále
zhoršovat a bude vyžadovat systémové řešení.
Současné i budoucí potřeby resortu obrany jsou lidskými zdroji kvantitativně
a kvalitativně pokrytelné, avšak podmíněně. Negativně na zabezpečení potřeb působí
akcelerující vývoj civilní služby a částečně i zdravotní stav chlapecké (mužské) populace.
Nepříznivě se projevuje taktéž nízká konkurenceschopnost na trhu pracovních
sil, která poměrně významně podmiňuje možnost doplňování zejména profesionálních
složek ozbrojených sil.
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Prognóza vývoje lidských zdrojů pro zabezpečování obrany ČR v nejbližším
desetiletí není katastrocká, leč signalizuje u základních ukazatelů některé nebezpečné
tendence, které musí být brány do úvahy jak při koncepčním, tak již i při aktuálním
řešení.
Projevují se tendence vyjadřující absolutní pokles celkových lidských zdrojů,
který může zastavit případně zvrátit jen okamžité nastartování progresivní státní populační politiky, přičemž její efekt nelze očekávat ani v tomto případě dříve než za 20 let.
Na tento negativní vývoj je nutno reagovat i v úvahách zaměřených na problematiku zabezpečení obranyschopnosti a bezpečnosti ČR v rámci permanentně probíhajících
reorganizačních a reformních tendencí.
Proces reformy ozbrojených sil spojený s výstavbou plně profesionální AČR
nemůže být úspěšný bez neustálé obnovy a podpory motivace, schopností a kapacit
jeho nositelů, tj. lidských zdrojů. Celý proces zabezpečení reformy potřebnými lidskými
zdroji je nutno řešit komplexně. K prioritám patří podpora opatření ke zvýšení zájmu
mládeže o ozbrojené síly a o službu v nich. Zájem je nutno probouzet a rozvíjet od
nejrannějších školních let. Pozornost je nutno věnovat řešení nedostatečného hmotného
zajištění mladých příslušníků ozbrojených sil včetně zlepšení jejich kariérních možnosti
a perspektiv. Je nutno neustále věnovat mimořádnou pozornost v koncepcích a strategiích ministerstva obrany obnově a rozvoji svých personálních zdrojů.
Snahou je zabezpečit, aby budoucí profesionální armáda byla mobilní, moderní
a výkonná, schopná efektivně podporovat realizaci bezpečnostních zájmů České republiky tím, že bude mít odpovídající vyváženou kapacitu pro komplexní plnění úkolů
plynoucích z Ústavy České republiky a dalších zákonů a z našeho členství v Alianci
(perspektivně v EU).
Probíhající reformní změny v oblasti zabezpečování obrany ČR vyžadují, aby
pozornost byla věnována kromě jiného i lidským zdrojům. Proto je nutné věnovat
pozornost prognózám sociálně demograckého vývoje, protože populační vývoj je vstupem do problematiky všech procesů, jejichž aktéři jsou lidé nevyjímaje procesů realizovaných v rámci probíhající reformy ozbrojených sil. Je nutno si uvědomit, že ke změnám
v charakteru demogracké reprodukce, na rozdíl od změn probíhajících v oblasti ekonomické, společenské a politické, dochází relativně pomalu. Důsledkem této skutečnosti
je, že existují jenom omezené možnosti ovlivňování populačního vývoje, co se může
negativně projevit i na možnostech doplňování ozbrojených sil lidskými zdroji.
Tento vývoj, který se samozřejmě odráží i nedostatečných možnostech zabezpečit
ozbrojené síly potřebnými lidskými zdroji, podporuje myšlenku postupného přechodu
k plně profesionálním ozbrojeným silám. Velká pozornost při realizaci této myšlenky
musí být věnována získávání a přípravě požadovaného počtu personálu v odpovídající
struktuře. Cílem je dosáhnout takového stavu, aby lidské zdroje byly optimálně využívány v souladu s úkoly plněnými ozbrojenými silami.
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Závěr
Sociálně demogracký vývoj v ČR je jednou z významných strategických konstant, které vytvářejí rámec úvah o budoucím zabezpečování obrany a bezpečnosti státu.
Příspěvek dokumentuje jeho základní charakteristiky, aby vykreslil rámec tohoto prostředí.
Pro současný populační vývoj v ČR je typický pokles počtu obyvatelstva. Tento
proces, i když prognózy z let před tímto rokem s ním nepočítaly, byl nastartován v roce
1994 a zatím je předpoklad, že úbytek obyvatelstva v českých zemích, bude nadále
pokračovat.
Příspěvek se nezabýval změnami v hodnocení těchto charakteristik, které budou
zřejmě probíhat po vstupu do EU.
Poznámka
Ozbrojené síly České republiky se v souladu se zákonem č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České
republiky, ve znění zákona č. 352/2001 Sb., člení na Armádu České republiky, Vojenskou kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž.
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