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Bezpečnost státu byla dlouho považovaná za samozřejmost. Vstup České republiky do NATO a
později připojení k schengenskému prostoru v roce 2007 změnily paradigma, ve kterém se pohybovala
národní obranná a bezpečnostní politika. To se odrazilo v demilitarizaci odvětví bezpečnosti a obrany.
V roce 2003 pracovalo v ozbrojených silách 26 tisíc osob, za deset let o 5 tisíc lidí méně. Výdaje
rozpočtu ministerstva obrany klesly z 53,2 miliardy korun z roku 2003 na 42 miliard. Kapitálové výdaje
na funkci vojenské obrany klesly za stejné období z 12,1 miliardy na 3,7 miliardy korun.
Otočit strategii a mít najednou dostatek expertů a vycvičených profesionálů není snadné.
Ozbrojené síly ztratily po své profesionalizaci v roce 2005 tradiční pozici nejpočetnější bezpečnostní
instituce. V minulých letech došlo k redukci personálu ve služebním poměru, která se dotkla Policie
ČR i Armády České republiky. Po roce 2007 byla utlumena modernizace v důsledku finanční krize s
výjimkou oblasti požární ochrany, která pokračovala z programů EU. Početní stavy armády kvůli
rozpočtovým škrtům z minulosti jsou nyní naplněny na zhruba 80 procent. Vzhledem k současným
bezpečnostním rizikům se znovu začíná investovat do modernizace. Nákup vojenské techniky si do
roku 2020 vyžádá zdvojnásobení kapitálových výdajů a navýšení obranných výdajů na více než 1,5 %
HDP. Prioritou je pořízení letecké techniky využitelné jak pro potřeby expedičního nasazení
ozbrojených sil v oblastech regionálních konfliktů, tak pro potřeby asistenčních funkcí ozbrojených
sil na území Česka a evakuaci českých obyvatel ze zahraničí.
SPECIALIZACE SE SNADNO ZTRATÍ A DRAZE OBNOVUJE
Armáda se potýká se stárnutím vojáků a jejich odchodem do civilu.
Mladí lidé, vhodní pro službu, často nesplňují fyzické a zdravotní předpoklady pro výkon náročného
povolání.
Resort obrany není podle expertů platovými podmínkami konkurenceschopný vůči civilnímu
sektoru.
V minulých letech docházelo k exodu schopných lidí do civilu.
Mnozí skončili kvůli demotivaci, jež následovala po rozpuštění specializovaných sil a následné erozi
expertních schopností. V této atmosféře málem zanikla specializovaná infekční nemocnice Těchonín.
Z výzkumu, který byl na přelomu století podporován, odešli i mnozí badatelé mimo resort. To se dotklo
i výzkumu v Ústavu OPZHN ve Vyškově. Druhá část výzkumu probíhala na Fakultě vojenského
zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové. Destabilizaci popisuje Policy paper z března 2015,
který vydalo Centrum transatlantických vztahů. Odcházeli zejména nositelé know-how mezi 30 a 40 lety,
kterým se říká postdoci – tedy ti, kteří mají nejvíce síly posouvat vědecké poznání. Jsou to lidé asi pět
let po absolvování vysoké školy. Mnoho skvěle jazykově vybavených lidí zamíří do zahraničí. Změna
strategie, zamezení erodování speciálních schopností bude pro Česko drahá a personálně velmi
náročná.
Ministerstvo vnitra vytvořilo v lednu na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu skupinu,
která má posoudit odolnost ČR vůči bezpečnostním hrozbám a navrhnout opatření v nejrizikovějších
oblastech.
„Vnější a vnitřní bezpečnostní podmínky se rychle mění a potřebujeme znovu definovat bezpečnostní
politiku ČR v nejširším smyslu.
K tomu bude sloužit Audit národní bezpečnosti, který by měl být hotový do konce letošního roku,“ uvedl
první náměstek ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost a šéf řídicí skupiny auditu Jiří Nováček.
ZMĚNA SMĚRU PO LETECH ŠKRTŮ V OBRANĚ
Na konci roku byl schválen nový rozpočet ministerstva obrany na rok 2016 ve výši 47,78 miliardy
korun. „V porovnání s původním návrhem rozpočtového výhledu z června 2015 se podařilo s
ministerstvem financí vyjednat navýšení o 10 miliard korun v letech 2016 až 2018. Takto upravený
rozpočtový výhled znamená změnu trendu, kdy po několika letech snižování dojde k jeho zvýšení tak,
abychom v roce 2020 dosáhli slíbené mety 1,4 procenta HDP,“ informoval poslance ministr obrany

Martin Stropnický. Vyšší rozpočet příští rok umožní navýšit počty vojáků o 1262 osob a zahájit
přípravu velkých investičních projektů. Nákupy se začnou uskutečňovat v letech 2017 a 2018, a proto
se počítá, že v těchto letech na investice půjde 9,2, resp. 12 miliard Kč. ?
***
Snižování rozpočtu v ozbrojených silách, výdaje ministerstva obrany a investice
2003 2013
Velikost ozbrojených sil (tis. osob) 26 21,0
Výdaje rozpočtu ministerstva obrany (mld. Kč) 53,2 42,0
Kapitálové výdaje na funkci vojenské obrany (mld. Kč) 12,1 3,7
Zdroj: NATO, SIPER, SIPRI, MFČR (ARIS/ÚFIS/Monitor)
1,4 HDP
CÍL: ROZPOČET NA OBRANU
12 MLD. KČ
INVESTICE
40 TISÍC
NEJVÍCE LIDEM DÁVÁ V TUZEMSKU PRÁCI POLICIE ČR. NA ZAČÁTKU LEDNA MĚLA 49 636
ZAMĚSTNANCŮ, Z TOHO ZHRUBA 40 TISÍC POLICISTŮ.

