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Abstrakt 

Tato práce se zabývá probíhající Transformací resortu Ministerstva obrany České 

republiky. Ţádný jiný resort nečelil takovým překáţkám v podobě neplánovaných 

rozpočtových škrtů jako Ministerstvo obrany České republiky. 

Práce pojednává o problematice transformace AČR a proto je v charakteristice 

popsána struktura daného resortu. Práce by měla seznámit čtenáře se stavem, ve kterém se 

resort Ministerstva obrany nachází, kam směřuje, a s jeho strategickými cíli. Dále je zde 

vysvětlen pojem „Transformace“ a popsán její cíl a oblasti zaměření. 

V předposlední části práce se věnuji působení ČR na mezinárodní scéně a 

porovnání v rámci struktur NATO. 

Práce hodnotí důleţitost transformace a rovnováhy mezi plánovanými finančními 

prostředky a finanční prostředky pro resort Ministerstva obrany schválenými vládou České 

republiky. 
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Abstrakt 

This Bachelor work is about ongoing transformation of the Ministry of Defence of the 

Czech Republic. 

Any other department has not faced up such a obstruction and unplanned budget cuts as the 

Ministry of Defence. 

For better understanding of this problem there is closer description of the structure of the 

department.  This work is supposed to introduce the readers  the situation in which the 

department is being right now, where it is heading, and its strategic goals. Next, there is an 

explanation of the conception  „Transformation“ and  described its aim and goals. 

Next to last part of my work I tutn it to an action of the Czech Armed Forfec being 

compared into a structure of the NATO policy. 

The conclusion of my work sum ups the importance of the transformation and a balance 

between the planning financial resources and financial resources of the Ministry of 

Defence approved by the government of the Czech Republic. 
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Seznam zkratek 

 

AČR    Armáda České republiky 

BG   bojová skupina 

blogp   brigáda logistické podpory 

brchbo    brigáda radiační, chemické a biologické ochrany 

brn     brigády rychlého nasazení 

br PS a EB    brigáda pasivních systémů a elektronického boje 

bVŘPz    Centrum výstrahy zbraní hromadného ničení 

ČR     Česká republika 

db    dělostřelecká brigáda 

EU    Evropská unie 

FKSP   Fond kulturních a sociálních potřeb 

HDP   Hrubý domácí produkt 

IZS   Integrovaný záchranný sbor 

KIS   komunikační a informační systémy  

KVV   Krajské vojenské velitelství 

mb   mechanizovaná brigáda 

MO    Ministerstvo obrany 

NATINADS    Systém integrované protivzdušné obrany  

NATO   Organizace Severoatlantické smlouvy 

NSIP – NATO  Program bezpečnostních investic NATO 

OBSE   Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě  

OMDZ Nařízení k realizaci organizačních, mobilizačních a dislokačních 

změna v resortu MO v příslušném roce 

OS ČR   Ozbrojené síly České republiky 

OSN    Organizace spojených národů 

plrb    protiletadlová raketová brigáda 

pzpr     průzkumný prapor 

spojpr     spojovací prapor 

stř.C/P středisko civilně-vojenských operací a psychologických operací 



SWOT analýza silných a slabých stránek, příleţitostí a hrozeb 

USA   Spojené státy americké 

VLRZ    Vojenská lázeňská a rekreační zařízení 

VÚ    Vojenský útvar 

zabpr    zabezpečovací prapor  

zDL      základna dopravního letectva 

ZHN   zbraň hromadného ničení 

zTL     základna taktického letectva  

zL    základna letectva  

zVrL    základna vrtulníkového letectva  

ţb     ţenijní brigáda 
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1.  Úvod 

  

Česká republika je členem NATO a EU a z tohoto titulu jí plynou určitá práva  

a povinnosti. Na základě těchto práv a povinností se formulují i ambice České republiky. 

 Ozbrojené síly České republiky, zejména Armáda ČR, procházejí od vzniku v roce 

1993 nepřetrţitou reorganizací, jeţ se snaţí vnitřně vyrovnat se změnami a vývojem 

vnějšího prostředí. Záměrem reformy ozbrojených sil je dosáhnout, aby Armáda České 

republiky byla kompaktní, vnitřně vyváţenou a efektivní součástí aliančních sil. Tomu 

musí odpovídat mírová i válečná struktura Armády ČR. 

Transformace Armády České republiky je uskutečněna na základě rozhodnutí vlády 

ze dne 11. června 2007. Řada nových skutečností ovlivnila rozpracování a časové 

parametry výstavby resortu Ministerstva obrany. 

         Na předních místech jsou však stále zahraniční mise a zahraniční spolupráce v rámci 

struktur NATO. 

Transformace resortu Ministerstva obrany upřesňuje harmonogram plnění úkolů 

původně stanovených pro další krok reformy Ozbrojených sil České republiky v rámci 

Koncepce profesionální armády ČR. Dokument, který jako první popisuje transformaci je 

dokument „Transformace resortu Ministerstva obrany České republiky“ vydané 

Ministerstvem obrany pod. čj. 1373/2007-3691. Dalším materiálem stanovujícím směr  

a priority pro další etapy transformace resortu Ministerstva obrany je „Dlouhodobá vize 

resortu Ministerstva Obrany“, kterou vláda projednala v červenci 2008. Severoatlantická 

aliance schválila Souhrnné politické směrnice na Summitu hlav států a vlád v Rize. 

Bezpečnost a obranu České republiky řeší dokument „ Vojenská strategie“. Její aktualizace 

se bude odvíjet od případných změn ovlivňujících bezpečnost a obranu České republiky. 

Vize a úkoly transformace včetně priorit jsou stanoveny převáţně dobře, ale nejsou 

zajištěny finančními prostředky v reálném čase, takţe se nejspíš nebudou realizovat 

všechny plány AČR a některé se stanou jen fikcí. 

Práce je zaměřit se na analýzu transformace Armády České republiky v průběhu 

reorganizace a její dopad na cíle, jak ekonomické tak personální. Dále bych ráda zmínila 

fakta o důleţitosti zapojení naší republiky do mezinárodních organizací  

a s tím související povinnosti Armády České republiky vůči aliančním spojencům. 
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2. Charakteristika 

Armáda České republiky je hlavní sloţkou ozbrojených sil ČR, která se dále skládá z 

Hradní stráţe a Vojenské kanceláře prezidenta republiky. Ministrem obrany je v současné 

době Martin Barták. Vrchním velitelem ozbrojených sil České republiky je prezident 

republiky Václav Klaus. 

Hlavním posláním ozbrojených sil České republiky je a vţdy bude co nejefektivnější 

a nejlepší zabezpečení obrany území České republiky s vyuţitím zásad kolektivní obrany 

dle článku 5 Washingtonské úmluvy. 

Armáda je integrována do vojenské struktury NATO, do systému obranného, operačního a 

civilního nouzového plánování, do organizačních a procedurálních aspektů jaderných 

konzultací a do společných  operací.[6] 

 

NATO  - v roce 1949 byla podepsána a tím vznikla Severoatlantické aliance tvořená deseti  

evropskými státy, USA a Kanadou. Tento systém byl zaloţen na partnerství. Česká 

republika byla přijata v březnu 1999.[5] 

 Největšími hrozbami pro NATO v období do roku 2025 budou zbraně hromadného 

ničení (ZHN) a terorismus. Mezi další velké hrozby patří regionální konflikty, nestabilita 

v důsledku politicky slabých státních systémů, snadná dostupnost konvenčních zbraní a 

surovin pro výrobu jaderných zbraní. 

 V souladu se zásadami Charty OSN, NATO chrání bezpečnost a svobodu všech 

svých členů politickými i vojenskými prostředky. Prioritou aliance je vytvoření trvalého 

mírového uspořádání v Evropě, zaloţeného na společných hodnotách demokracie, lidských 

práv a právního státu. 

 Od 1. Května 2004 je Česká republika členem EU a tím pomáhá usilovat partnerům o 

rozvoj evropy. Základní principy jsou cenová stabilita, hospodářský růst a konkurence 

schopné sociálně trţní hospodářství., dále také zlepšování kvality ţivotního prostředí 

s vysokým stupněm obrany.  

 Vojenským představitelem České republiky při EU je generálporučík Jaroslav 

Kolkus, jeho zástupce a vedoucí vojenského úseku stálého zastupování ČR při EU v 

Bruselu je Brigádní generál Petr Pavel. Funkci představitelky České republiky při 

Evropské Unii zastává od 7.1.2008 velvyslankyně Milena Vicenová.[5] 

http://www.hrad.cz/
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  Jedním ze čtyř základních pilířů EU je Evropská bezpečnostní a obranná politika a na 

té se podílí ministerstvo obrany České republiky. Bezpečnostním otázkám se věnují 

všechny organizační sloţky resortu. 

 

Organizace spojených národů (OSN) - v roce 1945 na základě přijetí Charty OSN 

padesáti státy, včetně tehdejšího Československa bylo zaloţeno OSN. Jedním z hlavních 

cílů OSN je zajištění mezinárodní spolupráce a zachování mezinárodní bezpečnosti a míru. 

 Česká republika v rámci Organizace spojených národů přispívá k řešení 

mezinárodních krizí. Vyčleňuje síly a prostředky armády České republiky do 

pohotovostních systémů  ujednání OSN, které mají  zlepšit moţnosti OSN při vysílání 

specialistů a vojenských jednotek do mírových operací OSN. V pozorovatelských misích 

OSN se Česká republika podílí na řešení mezinárodních konfliktů svou účastí. 

 

Průzkum důvěry veřejnosti k AČR. 

V listopadu 2008 uţ souhlasilo s členstvím ČR v NATO 70,7% veřejnosti. Na rozdíl od 

roku 1998 podle průzkumu veřejného mínění kdy se vstupem AČR do NATO souhlasila  

polovina veřejnosti – 50%. Vývoj důvěry veřejnosti  k  Armádě České republiky je 

názorně vyčíslena v tabulce č. 1  

 

Tabulka č. 1 Vývoj důvěry veřejnosti k AČR 

Rok 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Vyjádřeno 

v % 50% 49% 47% 58% 63% 63% 70% 72% 60% 65% 71% 72% 

Zdroj:MO ČR Ročenka 2008[16] 

 

2.1.1  Velitelství  společných sil 

  

 Společné síly slouţí k vytváření, přípravě, rotaci a rozpouštění úkolových uskupení 

určených pro řešení taktických nebo operačně taktických úkolů na území České republiky i 

mimo něj a k plnění dalších zákony stanovených úkolů na území České republiky.Pozemní 

síly jsou určeny k vedení útočné a obranné bojové činnosti, k ochraně objektů, komunikací 

a prostorů mimo oblast přímého boje, monitorování situace v konkrétním prostoru, posílení 
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ochrany státní hranice, udrţování klidu a pořádku a ochraně civilního obyvatelstva při 

mírových a jiných nestandardních operací mimo území státu, střeţení důleţitých objektů 

na území České republiky a plnění úkolů v součinnosti s  Policií České republiky. Také 

plní úkoly prevence a reakce na krizové situace v aliančním a národním  rozsahu. 

 Zabezpečit nedotknutelnost vzdušného prostoru České republiky je hlavním úkolem 

vzdušných sil, který zajišťují v rámci společného a integrovaného systému protivzdušné 

obrany, který je známý pod označením NATINADS (NATO Integrated Air Defence 

System). Systém NATINADS je unikátní tím, ţe je aktivní v kteroukoliv dobu v míru, 

krizi i ve válce.Vzdušné síly pak také plní nezastupitelnou úlohu při podpoře pozemních 

sil, moţnosti provedení rychlého manévru a zabezpečení úkolů přepravy při zabezpečení 

mobility vojsk. Vzdušné síly se podílejí v mírových podmínkách na plnění úkolů 

vyplývajících z přijatých zákonů a mezinárodních dohod. 

 Společný komplet je určen zejména k  zabezpečení a podpoře činnosti zejména 

pozemních a vzdušných sil v operacích, ve kterých budou společně působit. Jeho 

samostatné součásti (vojenské útvary a zařízení společného kompletu) zabezpečují 

například údrţbu a opravy,plnění přepravních úkolů, zajišťují pyrotechnickou asanaci 

území České republiky. Shromaţďují informace o pouţití zbraní hromadného ničení. 

 

Obrázek č. 1 Struktura velitelství společných sil[16] 
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2.1.2 Síly podpory 

 

 Síly podpory především  poskytují logistické, komunikační, informační, personální, 

zdravotnické a  veterinární zabezpečení součástem resortu MO. Jsou také určeny k 

zabezpečení spojeneckých sil NATO na území České republiky v rámci plnění úkolů HNS 

(podpora hostitelskou zemí). Tyto úkoly plní jak v míru, tak i za stavu válečného nebo za 

stavu ohroţení. 

Teritoriální úkoly AČR plní také síly podpory, které jsou realizovány prostřednictvím 

krajských velitelství a spolupracují na úkolech k zabezpečení bojové a mobilizační 

pohotovosti a válečného rozvinutí Armády České republiky. 

Do okruhu působnosti sil podpory spadá také provádění výcviku a zabezpečování odborné 

přípravy profesionálních vojáků i záloh AČR. Dále pak zpracovávají  vojenské  doktríny a 

udrţují vojenské tradice a kulturu. 

 

 

Obrázek č. 2  Struktura síly podpory[16] 
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Ondráš 

 Ústřední hudba AČR 

 Prapor zabezpečení 
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3. Analýza AČR  

 

Resort MO tvoří ministerstvo obrany ČR, síly podpory, společné síly, Vojenské 

zpravodajství, Vojenská policie, státní podniky a příspěvkové organizace, správní úřady 

vytvářené příslušnými zákony a organizační součásti resortu MO, jejichţ činnost a pouţití 

s odlišným charakterem je jiná neţ u  ostatních sil. 

         Ve znění pozdějších předpisů rozsah Ministerstva obrany definuje §16 zákona č. 

2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 

republiky. Hlavním interním organizačním předpisem Ministerstva obrany je „Prozatímní 

organizační řád Ministerstva obrany“ čj. 130127-1/2003-7542. 

Ministerstvo obrany je ústředním orgánem státní správy pro: 

 obranu České republiky, 

 řízení Armády  České  republiky, 

 správu vojenských újezdů.
 
 

 

Ministerstvo obrany jako orgán pro zabezpečování obrany: 

 zpracovává návrhy vojenské obranné politiky státu, 

 podílí se na koncepci operační přípravy státního území, 

 dává podněty k opatřením k zajištění obrany státu vládě České republiky, Prezidentu 

České republiky a Radě obrany České republiky,  

 řídí Vojenské zpravodajství, 

 koordinuje činnost ústředních orgánů, správních orgánů a orgánů samosprávy a 

právnických osob důleţitých pro obranu státu při přípravě k obraně, 

 zodpovídá za nedotknutelnost vzdušného prostoru České republiky, 

 zabezpečuje a provádí opatření k mobilizaci Armády České republiky, 

 vede evidenci občanů podléhajících branné povinnosti a vede evidenci věcných 

prostředků, které budou za branné pohotovosti dány k dispozici Armádě České 

republiky, 

  obvolává občany České republiky k plnění branné povinnosti.[1] 

 Ve spolupráci evropských bezpečnostních struktur organizuje součinnost s armádami 

ostatních států a vykonává státní dozor nad radiační Ochranu ve vojenských objektech. 
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Ministr obrany řídí MO a za jeho činnost odpovídá. Ministr je národní vládní autoritou 

zpravomocněnou vydat rozkaz k pouţití prostředků a sil AČR proti nepřátelskému 

vzdušnému cíly nacházejícímu se nad státním územím České republiky. Ministr můţe 

dočasně delegovat výkon povinností na speciálně vycvičeného funkcionáře resortu obrany, 

jehoţ určil ve svém rozkaze. Ministr je statutárním orgánem.  

Organizační strukturu ministerstva obrany se skládá z jednotlivých organizačních útvarů, 

jimiţ se rozumí samostatný odbor, sekce a organizační útvary na stejné úrovni. 

Ministerstvo se skládá z těchto  organizačních útvarů: 

 kabinet ministra obrany, 

 první náměstek ministra obrany, 

 náměstek ministra obrany, 

 náměstek ministra obrany pro vyzbrojování, 

 Kancelář ministra obrany, 

 Inspekce ministra obrany, 

 sekce strategie MO a obranné politiky,  

 sekce vyzbrojování MO,  

 personální sekce MO, 

 ekonomická sekce MO, 

 správa majetku MO, 

 odbor interního auditu MO, 

 odbor bezpečnosti MO. 

Generální štáb je součástí Armády České republiky. 

 

3.1 Cíle zahraniční politiky a obrana státu 

 

 Je moţné nahlíţet na zahraniční politiku jako na něco, co se rozvíjí proto, aby 

podporovalo to co se všeobecně popisuje jako priority nebo národní hodnoty. Národní 

hodnoty představují nejzákladnější principy, na kterých se zakládá fyzická, politická i 

sociální existence státu. Není lehké tyto národní hodnoty přesně definovat a nebo  je 

seřadit podle důleţitosti.[7]
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Přeţití se všeobecně povaţuje za  nejzákladnější a nejdůleţitější hodnotu státu. Tato 

hodnota ve všech zemích Aliance vévodí nad ostatními. Vychází se ze základní  logické 

úvahy, ţe ţádné další národní hodnoty nemají smysl, jestliţe stát neexistuje. 

Adam Smith ve svém díle „Pojednání o podstatě a původu bohatství národů“, které v roce 

1776 napsal, charakterizuje tuto situaci a to tím, ţe první povinností panovníka je starat se 

o obranu území.[7]
 

Další národní hodnoty, nacházející se  hodně vysoko, zahrnují podporu jisté 

ekonomické filozofie. Tu představuje trţní hospodářství a dále také zahrnují podporu jisté 

politické filozofie. Tu zde představuje např. demokracie. 

 

3.2 Strategické cíle transformace 

 

1. Strategický cíl: Zabezpečit vhodné podmínky pro trvalou připravenost státu a 

resortu MO k obraně vybraných strategických, ţivotních a dalších zájmů České 

republiky popsaných v bezpečnostní strategii ČR. 

2. Strategický cíl: Zvyšovat schopnost rozlišení hrozeb a vyhodnocování případných 

rizik pro ţivotní, vybrané strategické a další zájmy České republiky. 

3. Strategický cíl: Rozvíjet ve stanovených horizontech poţadované operační 

schopnosti OS ČR v souladu s politicko – vojenskými ambicemi České republiky, 

vyjádřenými   ve vojenské strategii ČR, a s přijatými standardy NATO. 

4. Strategický cíl: Docílit plnohodnotného začlenění České republiky do struktur 

NATO a do vyvíjejících se obranných struktur Evropské unie v rozsahu 

stanovených moţností Ministerstva obrany ČR. 

5. Strategický cíl: Neustále a průběţně aplikovat demokratické principy řízení OS ČR 

a princip podrobné civilní kontroly.[16] 

 

3.3  Transformace  

 

 Transformace je přetvoření nebo přeměna. Měla by plnit charakter kontinuálního 

procesu, který reaguje na vnější podmínky pruţně a týká se zejména změny kvalitativního 

postupu, který přizpůsobivě reaguje na vnější podmínky a týká se především změny kvality 

stránky ozbrojených sil. Kvalita spočívá v operačních schopnostech a moţnostech. To je ve 
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schopnosti ozbrojených sil s úspěchem plnit úkoly v budoucích operacích. Jednoduše 

řečeno, transformace by měla být odpovědí na otázku: „K čemu je a bude armáda?“ [ 6 ]
 

Z analýzy a vyhodnocení realizace reformy do konce roku 2007 zpracovaných na 

národní úrovní a z vyhodnocení NATO komisařů, vyplynula nutnost upřesnit další kroky 

při realizaci reformy OS ČR. Materiál vypracovaný v  rámci resortu obrany byl proto o 

transformaci resortu Ministerstva obrany České republiky. Odráţí nově vzniklou situaci a 

stanovuje moţnosti, harmonogram a rozsah plnění úkolů, které byly v koncepci výstavby 

profesionální Armády české republiky a mobilizace OS ČR z roku 2004 původně 

stanoveny pro druhý krok reformy OS ČR. Jednou z hlavních změn je odloţení data, kdy 

mělo být dosaţeno plných operačních schopností ve vazbě na zdrojové moţnosti resortu aţ 

do roku 2018. 

Cílem transformace ministerstva obrany je posílení schopnosti OS ČR, navýšení 

podílu nasaditelných  sil,   organizačních a personálních prvků a především dokončení 

dislokačních a organizačních  změn. Těchto cílů dosáhne ministerstvo obrany určením  

působnosti ústředního správního úřadu jako koncepční sloţky resortu MO a AČR jako 

části výkonné. V současné době AČR musí hospodařit s niţšími finančními zdroji, ale i 

přesto je schopna plnit všechny mezinárodní závazky vůči NATO, EU i OSN a současně 

umoţnit nezbytnou pomoc základním sloţkám IZS při řešení nevojenských krizových 

situaci.[10] 

 

3.3.1 Oblasti transformace 

 

Transformace se zaměřuje na účinné působení v operacích mimo Českou republiku a 

zvýšení nasaditelnosti  bojových jednotek a jednotek bojové podpory a bojového 

zabezpečení. Na území České republiky budou současně připraveny plnit úkoly všechny 

nasaditelné jednotky. Budou k dispozici i pro všechny hlavní úkoly plněné v rámci NATO, 

EU i OSN. Samostatné nasazení OS ČR bude odpovídat hlavním prioritám a zahraničně-

politickým úkolům České republiky. Výcvik bude co nejvíce přizpůsoben reálným 

podmínkám nasazení s pomocí trenaţérových a simulačních  technologii. 

Dvě operační velitelství na operační linii budou zachována. Velitelství podpory, 

které nahradilo zrušené velitelství sil podpory a výcviku  bude schopné řešit jak 
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logistickou, tak i zdravotnickou podporu vojsk. Zastřešovat velitelství výcviku tj. 

Vojenskou akademii bude i nadále  Velitelství společných sil. 

Vojenské záchranné prapory budou reorganizovány a vzniknou z nich samostatné 

záchranné roty. Stále si zachovají statut vojenského záchranného útvaru a své 

nenahraditelné a specifické schopnosti. Záchranné útvary plnily na území České republiky 

v minulých letech úkoly, které budou po jejich transformaci zajištěny i nadále. 

Značný potenciál pro hledání rezerv je spatřován  v transformaci přímo podřízených 

útvarů a zařízení Ministerstva obrany. V závislosti a potřebách OS ČR budou rozvíjeny 

státní podniky zaloţené resortem Ministerstva obrany. 

  Transformace se bude zaměřovat na centralizaci realizace veřejných zakázek 

v oblasti nákupu movitého majetku a sluţeb dále v oblasti strategických zakázek, tak 

především v oblasti nemovité infrastruktury. Systém vyzbrojování bude pokračovat 

v uskutečnění  takových přístupů a projektů, které budou umoţňovat objektivní odhalení 

nedostatků v operačních schopnostech ozbrojených sil. Zajistí výběr minimálně rizikové a 

z technického a  ekonomického pohledu nejlepší varianty řešení, která povede k  

úspěšnému splnění ve stanoveném čase, s poţadovanými výstupními parametry a 

v plánovaných nákladech. 

 Ve vzájemně výhodných formách spolupráce s obranným průmyslem bude resort 

MO pokračovat. Smyslem této spolupráce je maximální vyuţití moţností průmyslu ve 

všech fázích ţivotního cyklu, podpora offsetové politiky a zapojení do projektů EU, NATO 

a do projektů vyplývajících z bilaterálních vztahů. 

 

3.3.2 Východiska transformace 

 

 Z Ministerské směrnice NATO 2006 a ze Souhrnné politické směrnice NATO 

vychází  základní východisko pro transformační opatření na schopnosti MO. Zejména jde o 

poţadavek na splnění úkolů k „istanbulským kritériím“, poţadujících, aby 38% pozemních 

sil a sil určených pro jejich přímou podporu bylo reorganizováno, připraveno a 

dovybaveno pro plnění úkolů v operacích (nasaditelné síly) a 7% pozemních sil a sil 

určených pro jejich přímou podporu bylo plánováno k nasazení nebo nasazeno v operacích 

v rámci struktur NATO.Splnění těchto poţadavků vyţaduje přehodnocení cílového počtu 

osob ze strany Ministerstva obrany České republiky. Měli by se  přehodnotit struktury a 
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výdaje kapitoly MO tak, aby se moţnosti  útvarů zvýšili a bojové jednotky se současným 

omezením, substruktur resortu MO, které mají moţnosti působit pouze na území ČR. 

Dalším hlavním východiskem jsou zdrojové podmínky, ve kterých se resort 

Ministerstva obrany ve fázi transformace bude pohybovat například změna výdajů 

rozpočtové kapitoly MO. Změny výdajů rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany a trendy 

jejího vývoje ilustruje příloha C. 

 Pro hodnocení dalších vstupů směrování transformace jsou návrhy a doporučení 

specialistů Severoatlantické aliance, které vznikly z hodnocení obranných plánů České 

republiky. Údaje dokládají, ţe centrální řídící a velitelské struktury OS ČR jsou početně 

nadhodnocené a jejich činnost nepřehledná a celkově neúměrně veliká. Na základě 

hodnocení bylo doporučeno sníţit počty osob a sloţek centrálního řízení včetně dalších  

podpůrných prvků. 

 

3.4  Transformace personálu 

 

 Demografické moţnosti státu - počet obyvatelstva ve věku 20 – 29 let do konce roku 

2014 poklesne asi o 200 000, to je počet  který je pro vstup do OS ČR optimální, tj. zhruba 

na  1 185 775 osob. Tento počet je postačující pro obměnu personálu resortu MO 

pravidelným náborem.  

V oblasti zdravotních kritérií a fyzických moţností pro přijetí do sluţebního poměru 

vojáka z povolání lze předpokládat zhoršující se stav, který se odráţí dnešním ţivotním 

stylem. Asi 46 % uchazečů je v současné době z těchto důvodů odmítáno. Negativní trend 

očekáváme i v oblasti sociálně neţádoucích patologických jevů. Zvýšená pozornost musí 

být i v dalších letech nadále věnována problematice sympatizantů k extrémním skupinám.  

Výše jmenované faktory by počty vhodných uchazečů pod potřeby resortu MO však sníţit 

neměly. 

Přehled vývoje počtu zaměstnanců je vyčíslen v následující tabulce č. 2. 
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Tabulka č. 2  Vývoj počtů zaměstnanců v resortu Ministerstva obrany 

 Skutečnost Plán 

2005 2006 2007 2008 2009 

Počty vojáků z povolání 22 748 24 089 25 888 26 200 27009 

Počty občanských zaměstnanců 16 264 14 544 12 876 11 348 9889 

Celkem  39 012 38 633 38 764 37 548 36898 

Zdroj: DOUBKOVÁ, J. (ed.). Rozpočet - fakta a trendy 2009. 1. vydání. Praha : MO ČR – AVIS, 2008. s. 24.   

 

 Cílové počty osob v resortu 

Průběh transformace personálu byl ovlivněn usnesením vlády ze dne 25. Dubna 2007 

č. 436 k návrhu na sniţování počtu systematizovaných míst ve státní správě v roce 2008, 

2009 a 2010 a to o 3 % ročně. Dosaţením poţadovaného stavu v počtu osob je do konce 

roku 2010 do výše 36 800 osob, coţ představuje sníţení o cca 1 200 osob za rok. 

Úprava počtu osob systematizovaných míst by měla být provedena zejména ve 

struktuře přímo podřízených útvarů a sloţek ústředního orgánu a zařízení civilní části. 

Sniţování bude provedeno především z počtu občanských zaměstnanců a nebude mít vliv 

na jejich bojeschopnost a nasaditelné  síly. Skutečné počty občanských zaměstnanců byly 

v roce 2007 sníţeny o 1 400 osob, sniţování bude pokračovat i v dalších letech. Se  

zaměřením  na  co  největší  mnoţství   nasaditelných a bojeschopných lidských zdrojů 

budou OS ČR usilovat maximálním způsobem o efektivní rozloţení vojenského personálu  

se  zaměřením  na  co  největší  mnoţství   nasaditelných a bojeschopných lidských zdrojů. 

Resort MO bude také chtít dosáhnout omezení zaměstnávání vojáků z povolání v těch 

profesích, které mohou být plněny civilními zaměstnanci. 

Na základě závěrů a podmětů probíhajícího celkového auditu Ústředního úřadu 

budou dokončeny cílové mikrostruktury všech útvarů a zařízení OS ČR. Konečné  počty i 

procentuální sloţení hodnostních sborů a struktura resortu se tak stane stabilní. 

 

Transformace probíhá v několika časových horizontech. Se současnými změnami 

počtu osob budou provedeny změny struktur hlavních útvarů v průběhu roku 2010.  

 Plánovací cyklus bude realizován krátkodobém  horizontu (roční plán), 

střednědobém (Střednědobý plán) a v rámci napojení se na plánovací cykly NATO a 

opatřeními v dlouhodobém výhledu do roku 2018. 
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3.5    Výstavba Armády ČR v roce 2009 

 

 MO, potaţmo Armáda České republiky prošla v roce 2009 výraznými organizačními 

změnami. Jedním z důleţitých kroků bylo zahájení výstavby nově vytvářených ţenijních a 

motorizovaných útvarů, transformace záchranných  praporů a průzkumných jednotek. 

Uskutečněním těchto změn se ukončil jeden z cílů transformace. Posílení podílu 

nasaditelných sil k dovršení vytyčených politicko-vojenských ambicí České republiky při 

zachování schopností Armády ČR poskytovat podporu IZS ČR a Policií ČR. 

 Základní kámen organizačních změn byl poloţen do roku 2008. V té době bylo 

plánováno v rámci samostatných odborů GŠ a sekcí Armády ČR , jejich přímo 

podřízených útvarů a zařízení a vojenských útvarů a zařízení Armády ČR, vytvořit 15 a 

zrušit 21 mírových útvarů a zařízení. 

 Během roku byly rozděleny působnosti Armády ČR na operační, strategické a 

taktické úrovni velení. Následně pak byla ke konci roku provedena úprava struktur 

operačních velitelství. 

 

3.6    Finanční politika 

 

Upravenými zdrojovými podmínkami bylo ovlivněno sestavování návrhu státního 

rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany na období 2008-2010. V rámci rozpočtové kapitoly 

Ministerstva obrany bylo ovlivněno uţ v roce 2007, pak hlavně v roce 2008 a dále i 

v období střednědobého rozpočtového výhledu. Stanovené rozpočtové limity Ministerstva 

obrany České republiky na  rok  2008 a následující dva roky střednědobého výhledu jsou 

oproti usnesení vlády ze dne 25. září 2006, k zákonu o státním rozpočtu České republiky 

na rok 2007 a k návratu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 

2008 a 2009 a střednědobým výdajovým rámcům na léta 2008 a 2009,  v souhrnu niţší o 

více neţ 9,5 mld. Kč.[3]
 

 Resort Ministerstva obrany předpokládá v letech 2008 aţ 2010 výdaje rozpočtové 

kapitoly ve výši 1,38 % HDP k zajištění plynulého transformačního procesu resortu MO. 

Resort MO předpokládá pro roky 2011 aţ 2018 stabilní výši procentuálního podílu výdajů 

v  rozmezí  1,4 % - 2 % HDP. To vše  v závislosti na moţnostech státu, jeho politicko – 
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vojenských ambicí a zahraničně politických závazcích. OS ČR budou schopny při dodrţení 

tohoto rozmezí i nadále zvyšovat operační schopnosti. 

Tabulka č. 3: Vývoj státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2005 aţ 2011 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Limit  dle střednědobého výhledu 53800 58400 53901 57505 62000 59803 63832 

Schválený a predikovaný 

rozpočet MO 
52853 55694 53906 54167 55984 - - 

Rozpočet po snížení/vázání 52953 54194 52506 54167 54399 - - 

Zdroj : Ing. Jana Doubková - Rozpočet – fakta a trendy 2009 

 

3.6.1 Státní rozpočet kapitola 307 - MO ČR 

 

Hlavním zdrojem pro rozvoj a činnost financování  resortu MO jsou prostředky 

státního rozpočtu České republiky. Mimorozpočtové zdroje jsou doplňkovými zdroji 

financování  a to včetně NATO prostředků, které jsou poskytovány v rámci programu 

bezpečnostních investic NATO (NSIP)  a prostředků zahraničních asistenčních programů.  

 Zákonem číslo 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009, byl 

limit výdajů pro kapitolu MO upraven na 55 983,9 mil. Kč. Podíl výdajů kapitoly MO na 

predikovaném hrubém domácím produktu činí 1,37 %, přitom v roce 2008 dosahoval 1,42 

%. Z uvedeného je vidět, ţe pokračuje trend sniţování podílu výdajů kapitoly MO na 

hrubém domácím produktu. V důsledku ekonomické recese a na základě Zprávy o 

změnách příjmů kapitol a deficitu státního rozpočtu České republiky na rok 2009 při 

zpomalení odhadovaného meziročního růstu hrubého domácího produktu na 3 %, 2 % a 1 

% schválila vláda dne 26. ledna 2009 svým usnesením číslo 122 převedení prostředků z 

rezervních fondů organizačních sloţek státu do příjmů státního rozpočtu České republiky 

roku 2009, kapitoly Všeobecná pokladní správa, na sníţení schodku státního rozpočtu v 

celkovém objemu 34 207,4 mil. Kč. Zároveň rozhodla o vázání výdajů kapitol v celkové 

výši 6 483,4 mil. Kč. Ministerstvu obrany v rámci předmětných opatření vzniká povinnost 

vázat v rozpočtu na rok 2009 prostředky ve výši 1 585,2 mil. Kč; z této částky bude 643,9 

mil. Kč vázáno v programech reprodukce majetku a 941,3 mil. Kč v oblasti ostatních 

provozních výdajů. Disponibilní zdroje rozpočtu resortu obrany se tímto opatřením dále 

sniţují.  
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Tabulka č. 4:  Výdaje plánované pro období realizace Koncepce  

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

mld. Kč 50,7 53,8 58,4 61,3 64,2 67,4 70,3 

Zdroj:  LENK, L. (ed.). Areport číslo 24/2003. Praha : MO ČR – AVIS, 2003. s. 5. 

 

3.6.2 Stanovení výdajové makrostruktury rozpočtu MO 

 

 Stanovení  výdajové makrostruktury rozpočtu kapitoly MO je nepostradatelné. 

Zejména z hlediska nastavení optimálního poměru jednotlivých výdajových oblastí  jako 

jsou ostatní, osobní, kapitálové a běţné výdaje k plnění stanovených úkolů  resortu. 

 Základním principem struktury je výdajů je nepřekročitelnost výdajů osobních do 

výše 50 % rozpočtu. Objem ostatních běţných  výdajů je okolo 30 % a kapitálové výdaje 

v rozsahu  20%. Posíleny budou i výdaje k nasazení prostředků a sil v zahraničních 

operacích, a to minimálně ve výši 4% státního rozpočtu.  Ty zabezpečí odpovídající podíl 

České republiky na zajišťování mezinárodní bezpečnosti. I nadále se bude  finančně 

zajišťovat mimo rozpočet resortu MO nasazení sil a prostředků vyčleněných do sil rychlé 

reakce NATO a EU tak i  zahájení neplánovaných operací.  

 V letech 2008 aţ 2018 bude výše osobních mandatorních výdajů meziročně narůstat, 

přitom však budou celkové obranné výdaje resortu Ministerstva obrany postupně klesat ku 

podílu osobních mandatorních výdajů. V oblasti nasazování sil a prostředků Armády České 

republiky v operacích a v kapitálových výdajích bude vyuţita výše zmíněná úspora 

v mandatorních výdajích.[10] 

 

3.6.3Vnitřní politika a rozpočet na obranu 

 

Makroekonomické cíle a výsledná makroekonomická strategie určuje celkový podíl 

národního produktu, který se přidělí k veřejné spotřebě. Tato strategie je uskutečňovaná 

prostřednictví fiskální a monetární politiky. Svou rozpočtovou činností by měly státní 

orgány zároveň stanovit „mimoobranná“ opatření. Coţ jsou zdroje, které jsou disponibilní 

pro veřejnou spotřebu z vnitropolitických potřeb. Z hlediska vnitropolitického plánování 

můţeme tedy nahlíţet na rozpočet obrany jako na rozdíl mezi celkovou alokací zdrojů pro 

veřejnou spotřebu a mezi částí rozpočtu určenou na vnitřní výdaje. 
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V procesu vzájemného ovlivňování jsou určovány zároveň rozpočet obrany, 

vnitrostátní rozpočet a celková úroveň veřejných výdajů. Rozpočet se snaţí uvést do 

rovnováhy všechny národní cíle v daném institucionálním rámci, který je spojen 

s rozpočtovým procesem.[7] 

 

3.7 Plánování resortu MO 

 

 Vše se odvíjí od schváleného státního rozpočtu pro resort MO na daný rok a výhledu 

na roky následující. 

Tabulka č. 5  Výdaje plánované pro období realizace Koncepce 

 Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

mld. Kč 50,7 53,8 58,4 61,3 64,2 67,4 70,3 

Zdroj: Ing. Jana Doubková - Rozpočet – fakta a trendy 2009 

 

Ministerstvo obrany pouţívá krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé plánování. 

 Do krátkodobého plánování řadíme Roční plán tj. plán na daný výcvikový rok, který 

připravuje odbor rozpočtu ekonomické sekce Ministerstva obrany.  

Střednědobé plánování, tj. střednědobý plán činnosti a rozvoje resortu Ministerstva obrany, 

zpracovává sekce plánování sil. Pro přípravu návrhu plánu se pouţívá program Kmenový 

list, kde jsou finanční standardy členěny podle oblastí na standardy pro opravy nebo 

provoz věcných prostředků, náklady na vystrojení, materiál a sluţby, stravování, poplatky 

a další osobní náklady. Směrnice ministryně obrany je příkladem střednědobého plánu pro 

rozvoj a činnost resortu Ministerstva obrany v letech 2009 aţ 2014. 

 Dlouhodobá vize resortu Ministerstva obrany (2008) představuje dlouhodobé 

plánování.  Je to základní dokument stanovující priority a směr pro další etapy 

transformace resortu Ministerstva obrany. Cílem dalšího rozvoje je efektivně realizovat 

obrannou politiku České republiky v horizontu 20 let. 

 Výše nákladů pro toto období realizace Koncepce po roce 2006 odráţí minimální 

potřebu nezbytně nutných financí k zabezpečení realizace cílů Koncepce v rozsahu 

předloţeného návrhu v oblastech mandatorních výdajů (výdaje spojené s plánovanou 

redukcí personálu a z ní vyplývající nárůst odstupného , důchodů a sociálních dávek), 

ostatních běţných výdajů (predikované inflační trendy), programového financování (zdroje 
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pokrývající potřeby akcí a programů) a  plánování  investic (výdaje pro zabezpečení 

nezbytné obnovy a dalšího rozvoje). 

Důleţitý bod pro plánování je také koncepce. Poslední koncepci výstavby 

profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky 

přepracovanou na změnový zdrojový rámec schválila vláda České republiky svým 

usnesením č. 1154 dne 12. listopadu 2003.  

Graf č. 1  Schválený rozpočet kapitoly MO na rok 2009-2014 členěný podle programové 

struktury 
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Graf č. 2  Vývoj státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2004 aţ 2010 
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3.7.1Priority pro plánovací období 2009-2014 

 

 Jednou z hlavních priorit je stabilizace ekonomické situace resortu Ministerstva 

obrany. Dalšími neméně důleţitými prioritami je vývoj bezpečnostního prostředí, 

pokračování ve zvyšování vojenských schopností sil a prostředků  AČR vyčleňovaných 

v příštích letech do bojového uskupení EU a sil rychlé reakce NATO. Dále pak zajistit 

plánovanou účast ozbrojených sil v zahraničních misích a také udrţet kvalitu ţivota 

vojáků. Důleţité pro plánování obranných výdajů je propojení výdajů na obranu s 

plánováním zahraniční politiky státu a propojené vnitropolitické plánování s výdaji na 

obranu. Výše zmiňované prvky plánování obraných výdajů tvoří předpoklad pro 

integrovaný model výdajů na obranu.  Tento obecný trend je uplatňován v alianci NATO a 

bylo by přínosné, aby se začal praktikovat i v naší zahraniční politické a vnitrostátní praxi. 

Dá se říct, ţe účetní sestavování vojenského rozpočtu je v podstatě ekonomicko-technická 

záleţitost, která by měla naplňovat politické zadání. 

 

3.7.2 Výdaje programového financování 

 

Pro oblast programového financování kapitoly MO byl schváleným státním 

rozpočtem stanoven závazný objem výdajů ve výši 14 723,6 mil. Kč (27,2 % celkových 

výdajů kapitoly MO), z toho činí běţné výdaje 5 857,9 mil. Kč a kapitálové 

výdajen8 865,7 mil. Dochází k meziročnímu poklesu o 2 108,9 mil. Kč. 

 Významným způsobem ovlivnily moţnost pouţití rozpočtových prostředků 

restriktivní zásahy do  zdrojového rámce kapitoly MO, provedené uţ během roku 2007  a 

pak v roce 2008. V omezené míře bude moţné financovat nové akce podporující operační 

schopnosti a dokončit jiţ zahájené investiční projekty jen v závislosti na vyčleněných 

zdrojích.[3] U akcí, které se zahájily v roce 2008 a pokračují, bude přednostně 

zabezpečena úhrada závazků vyplývajících z uzavřených smluvních vztahů. 

 Prostředky jsou rozdělovány ve prospěch realizace cílů rozvoje a výstavby resortu 

Ministerstva obrany uvedených ve 23 programech reprodukce majetku. Přičemţ 

rozhodující objem prostředků je rozpočtován v oblasti projektů nemovité infrastruktury a 

pokračujících perspektivních modernizačních projektů vyzbrojování. 

 Na programy obranného výzkumu a vývoje byla vyčleněna částka 475,9 mil. Kč. A 

na  zabezpečení programů redukce majetku 14 247,6 mil. Kč . 
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 Zabezpečit realizaci 195 akcí umoţňuje program na financování reprodukce majetku 

z roku 2008, kterým byl schválen limit výdajů v objemu 14 247,6 mil. Kč. Z toho 143 

pokračujících akcí 14 181,3 mil. Kč a 52 nově zahajovaných akcí 66,3 mil. Kč. 

 Na realizaci osmi rozhodujících  programů v rámci modernizačních projektů 

vyzbrojování a projektů nemovité infrastruktury byla vyčleněna částka 12 288 mil. Kč, 

1 959,6 mil. Kč tak zbývá na další investice. 

Mezi hlavní priority patří nadále tyto programy: 

 výstavba,  obnova a provozování informačních a komunikačních 

informačních systémů Ministerstva obrany, 

 zvyšování schopnosti pozemních a speciálních sil, 

 pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel (JAS 39 GRIPEN), 

 pořízení  obrněných transportérů (Pandur), 

 rekonstrukce a nová výstavba infrastruktury vzdušných sil, 

 obnova a pořízení dopravních speciálních a manipulačních prostředků 

logistiky, 

 modernizace a rozvoj dělostřelectva. 

 

 Pro rok 2008 byly na zabezpečení programů reprodukce majetku plánovány i 

mimorozpočtové zdroje NATO fondů v hodnotě 639,3 mil. Kč a vlastní zdroje účastníků 

programů v částce 49 mil. Kč. 

 

3.7.3 Běžné výdaje 

 

  Prioritně jsou v této oblasti rozpočtovány výdaje, které vycházejí z právních nároků a 

přímo se váţou ke stanovenému počtu osob, jejich struktuře a plánovanému vývoji. 

Předpokládá se, ţe v souladu s usnesením vlády České republiky číslo  436 ze dne 25. 

Dubna 2007, k návrhu na sniţování s usnesením vlády České republiky číslo 323 ze dne 2. 

Dubna 2007 se sníţením funkčních míst dosáhne meziroční nárůst průměrného platu  cca o 

4,63 %. Rozpočet běţných výdajů bere v úvahu základní mandatorní nároky 

zabezpečovaných osob a valorizaci důchodů ve výši 3 %  vycházející z nařízení vlády o 

zvýšení důchodů v roce 2008 č. 256/2007 Sb.[ 3]
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 Osobní výdaje vycházejí ze zákonných nároků a jsou v roce 2008 rozpočtovány ve 

výši 29 338 mil. Kč. Osobní výdaje zahrnují nejen platové prostředky a přímo související 

výdaje,ale i  například příděl do fondu FKSP, pojistné a  další výdaje ve vztahu  k  

zabezpečovaným osobám, tj. příspěvek na bydlení, stravování,  výdaje na vzdělání, výstroj 

a sociální dávky vyplácené Ministerstvem obrany. Na osobní mandatorní výdaje jsou 

v rámci osobních výdajů vyčleněny prostředky ve výši 50 % celkových běţných výdajů. 

Na zabezpečení běţného výcviku a provozu, např. výdaje na opravy a udrţování movitého 

majetku, na náhradní díly, pohonné hmoty, munici a sluţby související s provozem 

movitého majetku apod., je schválen limit max. 19,6 % celkových běţných výdajů. 

 V důsledku plánovaných organizačních změn ve struktuře osob dojde ke sníţení 

počtu občanských zaměstnanců o 1 528 a současně ke zvýšení o 312 vojáků z povolání. 

Oproti schvalovanému rozpočtu na rok 2008 počet zabezpečovaných osob klesne celkem o  

1 216 lidí. 

Jsou plánovány finanční prostředky ve výši 3 440,4 mil. Kč na správní a centrálně 

rozpočtové výdaje. Ty zahrnují příspěvek na provoz příspěvkových organizací 

Ministerstva obrany, neinvestiční transfery NATO a mezinárodním organizacím a další 

centrálně plánované výdaje. 

 

3.7.4 Výdaje podle činnosti a aktivit 

 

 Členění podle aktivity je dalším pohledem  na rozdělování rozpočtových výdajů. To 

znamená  podle činnosti vojenských útvarů a zařízení resortu Ministerstva obrany. 

Základní existenční výdaje nutné  k zabezpečení běţného ţivota vojenských zařízení a 

útvarů jsou ve schváleném rozpočtu samostatně vyjádřeny stejně jako členění výdajů do 

různých aktivit. 

 Aktivity jsou jednoznačně strukturované specifické činnosti a s nimi spojené výdaje 

zabezpečované vojenskými útvary, vojenskými záchrannými útvary a zařízeními. Česká 

republika je vázána mezinárodními smlouvami a právními předpisy příslušných usnesení 

vlády, ze kterých vyplývá účast jednotek AČR v mírových a záchranných  operacích, 

správních programů, včetně úkolů zabezpečovaných centrálně na úrovni organizačních 

celků MO. 
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  Rozčlenění  rozpočtových  výdajů podle aktivit vyjadřují základní oblasti činnosti 

aktivity Armády České republiky. Zaměřené na zajištění cílů výstavby sil, řízení a velení, 

na přípravu, zabezpečení lidských zdrojů a vyuţití, přípravu vojsk a plnění úkolů 

v zahraničí, zbavování se nepotřebného majetku a ekologie, vztahy s veřejností a 

komunikaci. 

 

3.8  Hlavní  projekty 

 

 Aby byly splněny všechny standardní  poţadavky pro jednotlivé druhy vojsk a sluţeb 

je cílem resortu Ministerstva obrany  investovat do promyšleného dlouhodobého rozvoje 

operačních schopností OS ČR.[10]  

 Prioritou je udrţitelnost, nasaditelnost, účinné působení a rozvoj dalších schopností 

potřebných k vedení nejpravděpodobnějších operací. 

 

3.8.1Strategické projekty k dlouhodobému rozvoji OS ČR 

 

Pozemní síly:  postupně budou obměňovány a modernizovány zastaralé zbraňové systémy, 

s cílem zvýšit účinnost práce jednotlivců a celých jednotek proti nepřátelským cílům za 

sníţené viditelnosti a v noci, zvýšit ochranu a pravděpodobnost přeţití na bojišti a rozvíjet 

interoperabilní působení se spojenci. Hlavními cíly jsou obměna středního nákladního 

automobilu, pořízení lehkého obrněného vozidla, dokončení obměny obrněných 

transportérů v takovém rozsahu, který umoţní naplňování politicko – vojenských ambicí, 

pořízení operačních zásob a ochrana vojáka na bojišti. 

 

Vzdušné síly: u letectva taktického bude pokračovat realizace sluţeb a provozu 

pronajímaných nadzvukových letadel (Jas 39 Gripen). U vrtulníkového letectva proběhne 

modernizace bojových vrtulníků Mi-24 a Mi-35 a transportních vrtulníků Mi-171Š a Mi-

17. U dopravního letectva budou z důvodu operačního vyuţití sil a prostředků OS ČR 

pořízeny transportní letouny (CASA). Formou zapojení České republiky do mezinárodních 

a mnohonárodních projektů strategické přepravy bude zabezpečena strategická vzdušná 

přeprava. 
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3.8.2 Projekty k obnově nemovité infrastruktury 

 

V oblasti nemovité infrastruktury pozemních sil bude k zajištění redislokace útvarů 

OS ČR v dalších etapách zahájena výstavba základen pozemích sil v Ţatci, Přáslavicích a 

Bechyni. Budou budovány bojové a logistické zóny leteckých základen ve prospěch 

leteckých sil. Některé projekty budou realizovány v úzké vazbě na projekty Programu 

bezpečnostních investic NATO (NSIP). 
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4.  Srovnání AČR s NATO 
 

        Transformace probíhala a stále probíhá v několika fázích. Ta první, spojená 

s vídeňskými dohodami a s novou československou obrannou doktrínou, která pod 

zkratkou REO-REDI(reorganizace a redislokace) vedla ke sniţování počtu jednotek a 

rovnoměrnému rozmístění vojsk po celém území státu, tedy ne jednostranně směrem na 

Západ. Ta druhá podstatně sníţila počet řídících stupňů zavedením tzv. brigádní 

organizace. 

        Vybudovat moderní funkční organizaci ministerstva obrany se za deset let nepodařilo 

vůbec. Úkol je o to důleţitější, ţe reorganizace by se měla týkat zejména řídícího centra. 

Dosavadní ministři obrany se neuvědomili, ţe MO by mělo především zajišťovat 

politickou funkci, tj. civilní řízení a kontrolu armády. 

        Tento nedostatek se odrazil i v nové legislativě, i kdyţ na její přípravu mělo MO a 

generální štáb dekádu let času. Parlament mohl napravit jen část chyb. Politické řízení 

AČR se v minulosti zredukovalo na ovládnutí řídících funkcí na ministerstvu obrany 

sekretariáty politických stran. 

          Hledáme-li společné jmenovatele tohoto negativního stavu, pak nejspíš spočívají ve 

dvou příčinách. Ta první je v nedostatečné znalosti moderní teorie organizace a řízení, ta 

druhá v nízké participaci všech relevantních stupňů řízení a velení a odpovědných subjektů 

na tvorbě organizačních struktur, tedy v eliminaci týmové práce. 

         Z metodického hlediska pak nejzávaţnějším nedostatkem byl fakt, ţe připravované 

reorganizace málokdy vycházely ze změn obsahu funkcí resortu a armády a z hluboké 

analýzy fungování dosavadní organizační struktury, tzn. převaţovaly mocenskopolitické 

faktory, příslušní vedoucí funkcionáři rezortu a armády si rozdělovali své mocenské 

pozice. A to často i pod krycím důvodem, ţe to vyţaduje změněná situace v souvislosti 

s naším vstupem do Severoatlantické aliance.  

         Sloučením strategických a operativních funkcí, příslušející často spíše operativnímu 

stupni velení, se z MO a generálního štábu vytvořil nepřehledný kolos, v němţ nejsou 

dobře vymezeny rozhodovací, poradní, metodické, kontrolní a personální pravomoci, a 

tudíţ i příslušná odpovědnost, coţ vede nejen k neefektivnímu řízení, ale i škodám 

v ekonomické oblasti včetně moţnosti trestné činnosti. 
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         Reorganizace vedla k radikálnímu sníţení počtů, a to především vyloučením 

duplicity (viz náplň sekcí obranné politiky a sekce zahraničních vztahů, nebo sekce 

legislativní a právní) a funkčních míst, které zajišťují výkon funkcí nekompetentních osob, 

často zařazovaných z politických důvodů.  

        Obrana musí přikročit k úsporným opatřením, její rozpočet se sníţí proti letošnímu 

roku o asi sedm miliard korun. Ještě loni přitom vláda odsouhlasila střednědobý výhled 

rozpočtu resortu s limitem pro rok 2010 o více neţ deset miliard vyšším.  

Letos je k dispozici 56,4 miliardy, ale v rámci protikrizových opatření se uţ muselo 

ministerstvo rozloučit s více neţ 1,5 miliardy korun.  

 V roce 2009 pokračovala Armáda České republiky v souladu s vládou přijatým 

dokumentem „Transformace resortu MO ČR“ v realizaci druhého kroku Koncepce 

výstavby profesionální Armády České republiky. Zdokonalovala připravenost svazků a 

útvarů pozemních a vzdušných sil, vyčleněných prvků logistické a zdravotnické podpory 

k plnění úkolů a to jak na teritoriu ČR, tak i mimo ně. Pokračovala v procesu přezbrojování 

na novou výzbroj, techniku a materiál. V souladu s poţadavky NATO probíhala výstavba 

dalších nasaditelných sil v rámci Aliance, EU a OSN. 

 Příslušníci Armády České republiky se v roce 2009 zúčastnili celkem 107 cvičení a 

společných výcviků se zahraničními partnery. Z toho počtu se 84 cvičení uskutečnilo 

mimo území České republiky a 23 cvičení na území ČR. V zahraničí tak cvičilo v roce 

2009 celkem 1 306 českých vojáků a na našem území 1 105 příslušníků zahraničních 

armád. Účast jednotek a štábů Armády ČR na plánovaných cvičeních vychází z našeho 

členství v NATO a EU a je naplněním základních poţadavků řídících orgánů NATO 

v dosaţení nezbytné míry jejich interoperability s jednotkami dalších členských států při 

plnění společných úkolů. 

 Rok 2009 byl rozhodující  pro úspěšný vstup do celé transformace  a vytvoření 

základních předpokladů pro naplnění všech jejich úkolů i přesto, ţe byly plněny v prostředí 

sníţených finančních zdrojů na minimální úroveň od počátku realizace reformy (v poměru 

k hrubému domácímu produktu ČR). 

 Kromě těchto úkolů Armáda ČR plnila úspěšně úkoly v zahraničních operacích a 

misích. 
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4.1   Vojenské působení České republiky na mezinárodní scéně 

 

 Počátek  vojenského působení České republiky je moţné stanovit jiţ dnem 11. 

Prosince 1990, kdy na základě rozhodnutí Federálního shromáţdění Parlamentu České a 

Slovenské federativní republiky, armáda vyslala 200 dobrovolných vojáků do Saudské 

Arábie. Ti se měli v rámci protichemické jednotky podílet na osvobozovací operaci 

v Kuvajtu pod názvem Pouštní bouře. Následně pak bylo vyslána vojenská mise k řešení 

krizové situace v zemích bývalé Jugoslávie. V současné době zde česká jednotka působí 

v sestavě EU mírové mise pod názvem ALTHEA v rámci společné česko-rakouské 

jednotky.[15]
 

České jednotky slouţily i v jiných zemích mimo balkánský region například Albánie, 

Turecko, Pákistán nebo Irák. Jednalo se především o humanitární mise. Od června 1999 

působí česká jednotka v rámci mnohonárodnostních sil NATO v nejvýznamnější misi  

České republiky v Kosovu. Jedná se o mírovou operaci NATO pod názvem JOINT 

GUARDIAN.
 

Příslušníci ozbrojených sil se také účastní pozorovatelských misí OSN, EU a OBSE. Jejich 

úkolem je monitorování  vojenské, politické a bezpečnostní situace v oblasti ozbrojeného 

konfliktu, aktivní spolupráce s vládními i nevládními humanitárními organizacemi, účast 

při zprostředkování řešení sporu mírovou cestou. 

Český prostějovský specializovaný prapor se významně podílí v rámci vojenské operace 

ISAF na území Afgánistánu v přímé bojové linii na likvidaci jednotek hnuti TALIBAN.  Je 

to jediná jednotka  české armády, která se účastní skutečných střetných bojů s nepřítelem 

s přímým nasazením vlastního ţivota.[ 15 ] Vojenský kontingent Vojenské policie působí 

v Iráku .  

Nově se Česká republika zavázala o vytvoření BG se Slovenskou republikou  s dosaţením 

plných operačních schopností v roce 2009-2010. Rovněţ tu jsou zámysly v roce 2011 na 

vytvoření česko-německého BG. V roce 2011.[15 ] 

 

4.2    Program bezpečnostních investic NATO (NSIP) 

 

 Nemovitá a movitá infrastruktura v rámci realizace NSIP na území České republiky  

bude s vyuţitím mimorozpočtových prostředků od Aliance realizována, jak je poţadovaná 

strategickými veliteli NATO.  Jedná se zejména o dobudování  dopravních a skladových 
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kapacit pohonných hmot pro letecké základny jako jsou Čáslav a Náměšť nad Oslavou,  

zapojení AČR do integrovaného systému velení a řízení protivzdušné obrany NATO a  

zabezpečení rekonstrukce zvolněného objektu centra řízení vzdušných  sil. 

V oblasti informačních a komunikačních technologií je důleţitou prioritou výstavba 

všestranného komunikačního zabezpečení  nasaditelných  sil, operačně taktické systémy 

velení a řízení a  dokončení výstavby transportních sítí komunikačních systémů na území 

státu.  

 Ke zkvalitnění  ţivota vojsk realizuje resort ministerstva obrany rekonstrukci a 

dostavbu ubytovacích budov a vybuduje odpovídající prostory pro provedení výcviku 

s vyuţitím simulační a trenaţérové techniky. 

 

4.2.1Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) 

 

 Severoatlantická aliance je bezpečnostní organizací euroatlantického společenství. 

Řídí se  principem kolektivní obrany, stále více na sebe přibírá politicko-vojenské závazky 

v širším regionu, kde se zapojuje v řadě vojenských operací. Zvětšující se zapojovanost 

NATO v těchto operacích je spolu s komplexním transformačním procesem Aliance 

odpovědí na změněné bezpečnostní prostředí, vyznačující se globální povahou. Česká 

republika proto vnímá Alianci, spolu s jejím rozměrem transatlantické vazby, jako 

hlavního garanta své obrany a bezpečnosti. 

 Ve vztahu NATO je cílem resortu MO přispět k plnohodnotnému zapojení České 

republiky do všech hlavních oblastí činnosti Aliance. To jsou zejména obranné 

transformace NATO, operací pod vedením NATO a rozvoje vztahů NATO s partnerskými 

a kontaktními zeměmi a mezinárodními organizacemi. 

 

4.2.2 Obranná transformace NATO 

 

 Podle potřeb nového bezpečnostního prostředí je obranná transformace NATO 

procesem směřujícím k budování odpovídajících vojenských schopností.[12] Aliance 

začala na summitu v Praze v roce 2002 politickou dimenzi transformace jako nedílnou 

součást celkového transformačního úsilí. Síly rychlé reakce NATO zaujímají zásadní 

postavení v této oblasti, kterou Česká republiky vnímá nejen jako velmi kvalitní 
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pohotovostní nástroj řešení nenadálých bezpečnostních krizí, ale i jako  výjimečný  

katalyzátor transformace vojenských schopností jednotlivých členských států i Aliance 

jako celku. V roce 2007 Česká republika pro potřeby NRF vyčlenila jak kvantitativně, tak i 

kvalitativně své síly, například prapor chemické, biologické a radiační ochrany v počtu  

400 osob. Aby došlo ke sníţení tlaku na rozpočet ministerstva obrany, bylo v roce 2007 a 

2008 rozhodnuto, ţe v případě dalších vyčlenění OS ČR do NRF bude financováno mimo 

rozpočtovou kapitolu resortu MO (tj. NATO spojenci). 

 Summit v Rize roku 2006 odhalil v oblasti obranné transformace řadu témat, na 

jejichţ  rozpracování se v souladu se svými prioritami podílela i Česká republika. Jde 

například o projednání role NATO v oblasti energetické bezpečnosti nebo tzv. Komplexní 

přístup, jehoţ účelem je podpořit spolupráci NATO s dalšími aktéry, kteří v prostoru 

aliančních operací působí v oblasti postkonfliktní obnovy státu. Jedná se o nevládní 

subjekty i mezinárodní organizace. 

 

4.3   Česká republika a transformace NATO 

 

Pro českou republiku vyplývá závazek z transformačních aktivit NATO: 

1. Aktivně se podílet na formování transformačních úkolů a na jejich řešení 

v orgánech a pracovních skupinách NATO. 

2. Transformovat své ozbrojené síly tak, aby byly interoperabilní se silami 

ostatních členských zemí NATO. [ 6 ] 

 

4.4.  Dotazník 

  

 Součástí mé práce je průzkum formou dotazníku, který má ukázat spokojenost 

vojáků z povolání s transformací AČR. Odeslala jsem 130 dotazníků a vrátilo se jich zpět 

100. Dotazníky jsem poslala třem různým útvarům a vyhodnocení dotazníku je uvedeno 

v následující části práce. Dotazník je k dispozici  v příloze č. 1. 
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4.4.1 Vyhodnocení dotazníku 

Tabulka č. 6: Jak dlouho slouţíte v Armádě České republiky 

roky 1-8 let 9-15let 16 a více let 

Počet 

dotazovaných 

 

25 30 45 

Pramen:Vlastní zpracování 

 Z výsledku dotazníku rovněţ vyplývá, ţe nevyšší počet, tj. 45% dotázaných má 

„odslouţeno“  více  neţ 16 let, 30% do 15 let a 25% do 8 let. 

 

Graf  č.3: Jak dlouho slouţíte v Armádě České republiky 

 
Pramen:Vlastní zpracování  

Tabulka č. 7 : Kolikrát se za Vaší sluţbu v AČR změnilo Vaše pracovní zařazení 

Změna 1x 2x 3x a více 

Počet dotázaných 18 22 60 

Pramen:Vlastní zpracování 

Graf č. 4 : Kolikrát se za Vaší sluţbu v AČR změnilo Vaše pracovní zařazení 

 
Pramen:Vlastní zpracování 
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  Tabulka č. 8 : Myslíte si, ţe je transformace AČR přínosná a proč? 

Dotaz Ano 

 
Ne 

Počet dotázaných 42 58 

  Pramen:Vlastní zpracování 

 

Nadpoloviční většina respondentů vidí transformaci AČR negativně. Z tohoto zjištění 

vyplývají negativní zkušenosti z předchozích reforem.. 

 

 Graf č. 5 : Myslíte si, ţe je transformace AČR přínosná a proč? 

 
Pramen:Vlastní zpracování 

Tabulka č. 9 : Vidíte svoji budoucnost v Armádě České republiky a proč? 

Dotaz Ano Ne 

Počet dotázaných 50 50 

Pramen:Vlastní zpracování 

 

Graf č. 6:  Vidíte svoji budoucnost v Armádě České republiky a proč? 

 
Pramen:Vlastní zpracování 
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Tabula č. 10: Jste spokojeni s Vaším finančním ohodnocením? 

Dotaz Ano Ne 

Počet dotázaných 62 38 

   Pramen:Vlastní zpracování 

 

Graf  č. 7: Jste spokojeni s Vaším finančním ohodnocením? 

 

 
   Pramen:Vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 11: Myslíte si, ţe po odchodu z AČR naleznete odpovídající uplatnění 

v soukromém sektoru a proč? 

Dotaz Ano Ne Chci zůstat 

Počet dotázaných 41 30 29 

Pramen:Vlastní zpracování 

 

Graf  č. 8: Myslíte si, ţe po odchodu z AČR naleznete odpovídající uplatnění v soukromém 

sektoru a proč? 

 

Pramen:Vlastní zpracování 
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Tabulka č. 12 : Očekáváte v budoucích letech vyplácení vojenské výsluhy? 

Dotaz Ano Ne 

Počet dotázaných 70 30 

Pramen:Vlastní zpracování 

 

 Vyplácení vojenské výsluhy je jedním z klíčových prvků sociální jistoty vojáků 

z povolání po odchodu do civilu. Vzhledem k současné ekonomické situaci v rezortu, kdy 

dochází k restriktivním platovým a výluhovým opatřením, 30% dotázaných nevidí 

vyplácení vojenské výsluhy v budoucích letech pozitivně. 

 

Graf č. 9 :  Očekáváte v budoucích letech vyplácení vojenské výsluhy? 

 
Pramen:Vlastní zpracování 

 

 

 

 

Tabulka č. 12:  Jste ţena, či muţ? 

Dotaz Žena Muž 

Počet dotázaných 36 64 

Pramen:Vlastní zpracování 

 

Ve vzorku oslovených bylo 64% muţů a 36 % ţen, coţ odpovídá statistické bilanci 

poměru muţů a ţen v AČR. 
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Graf  č. 10:  Jste ţena, či muţ? 

 
Pramen:Vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 13: Věková kategorie? 

Dotaz 20 – 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let 61 a více let 

Počet 

dotázaných 
33 40 26 1 - 

Pramen:Vlastní zpracování 

 

 Z tohoto zjištění vyplývá, ţe majoritní podíl profesionálních vojáků tvoří skupina 

relativně mladých lidí. 

Graf č. 11 : Věková kategorie? 

 
Pramen:Vlastní zpracování 
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Tabulka č. 14: Vaše nejvyšší dosaţené vzdělání? 

Dotaz Základní Střední vysokoškolské 

Počet dotázaných 2 45 53 

Pramen:Vlastní zpracování 

 

 Nejvyšší procento dosaţeného vzdělání profesionálních vojáků na základě dotazníku 

je vysokoškolské, coţ odpovídá 53% respondentů, zbylých 45% z dotázaných jsou 

středoškolsky vzdělaní jedinci. Toto ovšem nevypovídá o skutečné vzdělanosti v armádě, 

neboť určitou skupinu vojáků z povolání tvoří i lidé s ukončeným učebním oborem a 

základním vzděláním. 

 

 

Graf č. 12 : Vaše nejvyšší dosaţené vzdělání? 

 
Pramen:Vlastní zpracování 
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5. Závěr 

 

 Resort Ministerstva obrany prošel v uplynulém období obtíţnou transformací  

a strukturálními změnami. Tyto změny se neobešly bez závaţných chyb, zejména 

v neprovázanosti koncepce výstavby v 90. letech a transformace v letech 2003 – 2010 

s ekonomickými moţnostmi. Současný stav resortu je proto přirozeným výsledkem tohoto 

procesu. 

Cílem této práce bylo analyzovat AČR a vliv transformace na ni a dále se zaměřit 

na zapojení naší republiky do mezinárodních organizací a spolupráci s aliančními spojenci. 

Dopad, který má transformace na AČR je významný. Názory na ni se liší, coţ je viditelné i 

z výsledků mého dotazníku. 

 Nadpoloviční většina respondentů hodnotí transformaci AČR negativně. Důvodem 

mohou být  neúspěchy z předešlých reforem AČR. Nutno podotknout, ţe majoritní podíl 

profesionálních vojáků tvoří skupina lidí, kteří jsou v AČR více neţ 16 let a tudíţ mají 

zkušenosti s touto problematikou. Součástí transformace je mimo jiné úprava výsluhových 

finančních náleţitostí v budoucích letech, přesto 30% dotázaných nevěří v jejich vyplácení 

v budoucnu.  

Podle mého názoru měla transformace zdrcující dopad hlavně na personál armády, 

kdy opravdoví odborníci odcházejí, nebo se jim bez rozmyslu ruší systemizovaná místa a 

na jejich pozice nastupují méně zkušení lidé bez praxe a rozhledu. Nelze také opomenout  

„zmatené“ stěhování vojenských útvarů a s tím spojenou nechuť vojáků dojíţdět do 

zaměstnání někdy aţ 300 km. Dále si myslím, ţe finanční ohodnocení v AČR a ve státní 

sféře vůbec postrádá jakékoliv motivační prvky. 

Nutno říci, ţe obrovský úspěch naše armáda udělala nejen ve spolupráci s NATO 

ale i sama o sobě. Profesionální přístup, který je vidět na většině pracovišť se nedá srovnat 

s porevolučním obdobím 90. let. V současné době máme jak výbornou pověst u 

zahraničních kolegů, tak je vysoce i hodnocena naše spolupráce v zahraničních misích. Je 

diskutabilní, zda je to důsledek transformace, nebo přirozeného vývoje a snaze se vyrovnat 

západním státům po roce 1989. V  kaţdém případě jde o znatelné a pozitivní zlepšení. 
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Seznam příloh 

 

Dotazník: 

Vážené dámy, vážení pánové,  

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku.  

Jsem studentkou VŠB – Technické university v Ostravě a v současné době pracuji na závěrečné 

práci na téma „Transformace AČR a její profesionalizace v rámci struktur NATO“ 

Cílem tohoto dotazníku je zjistit spokojenost vojáků z povolání s transformací AČR. 

Tento dotazník je anonymní a bude sloužit pouze pro statistické vyhodnocení údajů v něm 

uvedených a to pouze v rámci mé bakalářské práce. 

V dotazníku prosím křížkem označte údaje, které se Vás týkají. 

Předem Vám děkuji za vyplnění dotazníku.     Pavlína Knotková 

1. Jak dlouho sloužíte v Armádě České republiky? 

1-8 let 9-15 let 16 let a více 

  

2. Kolikrát se za Vaší službu v AČR změnilo Vaše pracovní zařazení? 

1x  2x  3x a více 

 

3. Myslíte si, že je transformace AČR přínosná a proč?  

ano  ne 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Vidíte svoji budoucnost v Armádě České republiky a proč? 

ano  ne 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Jste spokojeni s Vaším finančním ohodnocením? 

ano  ne 

 

6. Myslíte si, že po odchodu z AČR naleznete odpovídající uplatnění v soukromém sektoru a 

proč? 

ano  ne  chci zůstat v AČR 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

 

7. Očekáváte v budoucích letech vyplácení vojenské výsluhy? 

ano  ne 

 

8. Jste žena, či muž? 

žena  muž 

 

9. Věková kategorie? 

20-30 let 31-40 let 41-50 let 51-60 let 61 a více 

 

10. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

základní                střední vysokoškolské 


