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státu. Z uvedeného vyplývá, že m žeme identifikovat jistou vazbu mezi velikostí obra
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 ležitým nástrojem je státní rozpo    hož jsou vy     

výdaje, jež jsou dále používány na základ  ležitými nástroji 
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     Z grafu tak i z tabulky je patrné, že      
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služeb. Tyto výdaje jsou tím pádem spojeny s náklad íležitostí. Je tedy d ležité 

odhadnout, jak se náklady na obranu odráží v redukc   žné spot      

protože vojenské výdaje budou od erpávat vzácné zdroje, které by mohly být použity j 

             





     Systém realizace logistických požadavk     
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      R), nákupem materiálu a služeb z civilního sektoru   
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 , požáry, velké havárie v doprav          

      ast jednotek zdravotnické služby A  

  


    






     ovat životy a navracet zdraví 
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   možností poskytování 
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ízení vojskové zdravotnické služby. Je primárn   
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               žce a t žce ran 

        e o postižené ú   
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    ty odborného zdravotnického personálu umož  

      e o vojáky postižené ú 

    

  že být silami PN zajišt 

  

            vyváží vlastní 
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navrhuje snížené po     z polních nemocnic na misích, což je velká škoda,  

polní nemocnice byla a je považována za elitn  

   se uvažuje i o snížení ostatních  voják  

snížení sou    

  inností. Toto omezení vyplývá z prostého faktu, že  
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personál polních nemocnic je udržován na velmi vyso    
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kapitoly MO. Zdravotnické služba A   
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   etržitého velení pod   

z nižší zdravotnické etapy do PN, ostrahu a jiné. J     

          

          

       vykonávají v mírových podmínkách službu ve 

   

          

 

  

               

        

   

 










 na tam, kde se již významn    





       Výcvik personálu a výbava nemocnice vyžaduje   né množství finan 

   it, protože jde o životy ob    

               

      emž bude schopná 

            

   ní rotaci bude v téže dob         

    tovného  nasazení nemocnice nebo požadovaných preci   

 



             

   

              

            

            

                 

            

     

                 žce ran   

   skou pomoc. Vybavení nemocnice umož    

 



       Kapacita nemocnice je 30 až 50 l žek (pacient  

  

u 6. polní nemocnice v Olomouci použitý v misích v 
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sedmdesát tabulkových míst, takže nyní z          
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Navíc nemocnice, která slouží ke stabilizaci pacien      
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  že už po 120 minutách po p 
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terminologii se používají termíny TACEVAC a STRATEV    

  

  

 

rámci možností a deklarovaných odborností polní nem  ení pak s využitím 

   konfliktu. U vážných zran  

vyžadujících ošet    

  

 íže v okolních nemocnicích  ostatních zemí. Není-li  možno toto ošet 
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   nou manipulaci a uložení finan  
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2010 nebylo možno v práci analyzovat, z d   

      

     

     




     

 
 

     

      

   

             

                 

              

 ínajícím restrikcím dochází k rapidnímu snižování p 
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        ností, tak vidíme, že jejich výsledný 

            

požadavk     

      

      et nižší 

               

              

    stu nebo snížení po         

  

           

  

2008 dochází ke snížení finan           

                   

Výsledný rozdíl za stanovené roky má vždy kladnou h   

               

Výsledný rozdíl, jak jsem již uvedla, se vrací. 





    

   

     


 

     

       

      

   

    

   

     

















   

 

 









   žeme pozorovat u 7. polní nemocnice (tabulka    

         

            

      v roce 2008-2009) a snižováním platových tarif   

snižování mezd nastalo od 1.1.2011).  Mzdy vzrostly 
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     , což v témže roce p       
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Služby školení 
 

     

      


  

      

ám, kdy se omezilo  používání vlastních 

   a služebních vozidel na služební a pracovní cesty,  

  

náhrad o 48 %  i díky tomu, že se za alo  využívat levn  

vlak). Další výraznou položkou, která stojí za povš      

     





  stu této nákladové složky výrazn  

položky byl zaznamenán v roce 2007, kdy neinvesti 
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vedla k tomu, že   

   

bylo možno zabezpe   , široce se využívá smluvní p 



                

    ení na všech úrovních a umožnila soust  

  využívány. 
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 ipomenutí uvádím, že náklady je možné  

             

                 

 

      

 

        íklad užití analýzy náklad    



 

  ívá v tom, že se 

 

  itého výcvikového úkolu dosaženou známkou, 

  




 





   , že úkol je spln n, tj. bude dosaženo odpovídající hodnocení a nedoj 

   , je možno konstatovat, že náklady byly efektivn  využity. 

V praxi to však vyžaduje, aby byly k dispozici vnit  
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 no, že v prvním p   
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       po restrikcích v roce 2009 došlo ke snížení  finan 

     

 lávání a praxe, tu si každý voják zabezpe  
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Žádoucího stavu mezi ekonomickými vstupy a výstupy    

optimálního využívání omezených zdroj        
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