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Úvodem
Bezpečnostní situace v České republice je velmi dobrá, situace v Evropě a zejména v nej

bližším okolí je nicméně nadále turbulentní a nic nenasvědčuje tomu, že by se v následu

jících letech měla výrazně zlepšovat. Z bipolárního světa studené války se v devadesátých 

letech stal svět unipolární pod výraznou dominancí USA, které se dočasně ujaly role 

světového četníka. V posledních letech jsme nicméně svědky zrodu nového multipolárního 

světa, který se stává výrazně chaotičtějším a nepřehlednějším. Vztahy mezi USA a Ev

ropou nyní procházejí zatěžkávací zkouškou, nejistá je budoucí podoba Evropské unie 

i efektivní fungování NATO. Na půdě Aliance lze očekávat stále složitější nalézání shody 

(například s  Tureckem) a prohlubování neochoty USA garantovat (a financovat) evrop

skou bezpečnost. V ekonomické rovině jsme možná svědky začínající éry obchodních 

válek. Pokud se rozhoří skutečně naplno, výsledkem bude mnoho poražených – vyso

kou cenu zaplatí i vítězové. Po bruselském summitu NATO proto ještě více platí, že ne

zvýšíli Česká republika stejně jako většina evropských spojenců výrazně investice do 

vlastní bezpečnosti, respektive nezačnouli všichni brát zajištění své obrany vážně, situa

ce se v průběhu následujícího desetiletí může dramaticky zhoršit – v neprospěch udržení 

dnešní míry svobody, bezpečí i prosperity.

Bezpečnostní hrozby
V rámci Global Peace Index se i nadále řadíme mezi nejbezpečnější, respektive nejmíru

milovnější země světa. Pohoršili jsme si sice o jednu příčku, stále však zaujímáme celkové 

7. místo ze 163 hodnocených.1  Vysokou míru bezpečí si uvědomuje i veřejnost. Bezpečně se 
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v České republice cítí 86 %, respektive v místě bydliště 88 % občanů. Společnost si zároveň 

uvědomuje problematickou bezpečnostní situaci v Evropě i ve světě, byť došlo k poklesu 

obav z velkých společenských hrozeb, mnohdy až k hodnotám z období před propuknutím 

válek v Sýrii a na Ukrajině nebo před vrcholem migrační krize. Za největší hrozbu Češi nadále 

považují terorismus (64 %, pokles z 80 % v roce 2015) a mírná většina má obavy z upr ch líků 

a z mezinárodního organizovaného zločinu, necelá třetina z vypuknutí velké války (pokles 

z 50 % v roce 2015 na 31 %) a čtvrtina z cizinců žijících na českém území. Potvrzuje se tak 

trend spočívající ve vnímání válek na Ukrajině a v Sýrii jako vzdálených a lokálních konflik

tů, na které si lidé (i média a politici) zvykli. Stále silným tématem je migrace, byť i zde lidé 

vnímají, že je situace nesrovnatelná s vrcholem krize v létě 2015.

Důvěra v instituce
Česká policie i armáda patří dlouhodobě k nejdůvěryhodnějším institucím státu. Policii 

nyní důvěřuje 66 % a armádě 69 % občanů. Většina obyvatel je zároveň přesvědčena, že 

náklady na obranu státu zbytečně nezatěžují státní rozpočet, a téměř 90 % lidí je dlou

hodobě přesvědčeno, že suverenitu státu je třeba bránit za každou cenu.

Je třeba nicméně upozornit na skutečnost, že Češi sice bezpodmínečně vyžadují 

obranu vlastní suverenity, na základě doplňujících odpovědí je však patrná daleko vlažnější 

ochota za takovou obranu náležitě platit a v případě krize se jí i většinově osobně zúčastnit. 

V zemi sice působí celá řada organizací a dobrovolníků, například na poli prevence krimi

nality, otázkou nicméně je, jak by se společnost zachovala v okamžiku skutečného ohrožení. 

 

1)  Institute for Economics and Peace (IEP). Z evropských zemí se před ČR umístilo pouze Rakousko (3.), Portugalsko (4.) 
a Dánsko (5.); ostatní sousední země Německo a Maďarsko (17.), Slovensko (22.) a Polsko (32.) v tomto ohledu za ČR zaostávají.

Graf 1: Co představuje velkou společenskou hrozbu?  
Zdroj: CVVM
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2)  1,05 % podle návrhu Státního závěrečného účtu, 1,04 % podle dat MF z dubna 2018.

Jistě by se dalo opřít nejen o příslušníky armády, ale i o početný policejní a hasičský sbor 

nebo například o fungující síť dobrovolných hasičů. Skutečnou míru odolnosti (resilience) 

společnosti a její ochoty k obraně však prověří až krizová situace. Právě na nutnost posílení 

odolnosti upozorňuje Ministerstvo vnitra, které jako klíčový problém identifikovalo zra

nitelnost české společnosti vůči asymetrickým hrozbám, zejména vůči informačnímu 

působení a ovlivňování ekonomické a politické sféry ze strany cizích mocností.  

Dlouhodobě je většina občanů přesvědčena, že NATO zvyšuje stabilitu a mír v Evropě. 

V uplynulém roce došlo ke zvýšení důvěry ve všech sledovaných ukazatelích v rámci dlou

hodobých průzkumů prováděných CVVM a s členstvím v Alianci je dnes spokojeno 58 % 

Čechů. Podle agentury STEM pak souhlasilo v roce 2017 s členstvím v NATO 71 % občanů, 

což odpovídá dlouhodobým postojům. Na 37 %, tedy k historicky nejnižším hodnotám, 

zároveň klesla obava, že členství v NATO zvyšuje riziko vtažení do vojenského konfliktu.

Modernizace české armády
Po úspěšném náboru do armády a zvyšujícím se počtu vojáků z povolání v letech 2015 a 2016 

došlo v minulém roce ke stagnaci na úroveň 23 000 osob. K 31. prosinci dosáhl sice počet 

23 580, skutečný průměrný počet byl však v roce 2017 23 089, respektive pouze nepatrně 

více než v roce předešlém. Armáda nadále plánuje navyšování stavů až na 30 000 vojáků, 

s ohledem na stav trhu práce lze však očekávat, že naplnění těchto plánů bude složité.

V posledních letech došlo k navýšení výdajů na obranu a bezpečnost (tzv. hard power) prak

ticky ve všech rozpočtových kapitolách, včetně zpravodajských služeb. Celkové výdaje Mi

nisterstva obrany dosáhly 1,05 % HDP,2 nominálně 52,5 mld. Kč, což bylo o čtyři dese tiny, 

respektive o téměř 5 mld. Kč více než v roce předchozím. I přes navýšení jsme však v rámci 

Aliance pátí nejhorší – o jednu příčku jsme si dokonce pohoršili. Více prostředků bylo vy

naloženo na investice – ze 7 % stouply v roce 2017 na 11 %. Úspěch však bledne s ohledem na 

závazek investovat 20 % a i přes zlepšení jsme celkově sedmí nejhorší. Podobné je to i s výda

ji na vývoj a výzkum, kde vydáváme zhruba 1 % oproti přislíbeným 2 %.

Přes zlepšení lze konstatovat, že modernizace armády po mnoha letech propadu 

nyní již několik let spíše stagnuje a stále se nedaří realizovat velké modernizační projekty. 

Mírný optimismus spočívá ve skutečnosti, že se modernizační projekty nacházejí v lepší 

fázi připravenosti. Vyšší výdaje mohou zároveň v případě smysluplného zapojení domácího 

Graf 2: Důvěra k bezpečnostním složkám a výroky o obraně   
Zdroj: CVVM

Graf 3: Výroky o NATO    
Zdroj: CVVM, STEM
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Graf 4: Průměrné přepočtené počty příslušníků bezpečnostních sborů (v tisících)  
Zdroj: MF ČR

0 

5 000 

10 000 

15 000 

20 000 

25 000 

30 000 

35 000 

40 000 

45 000 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Armáda  Vězeňská služba Policie Celní správa HZS

66 67



#AspenAnnual

Výroční konference
Aspen Institute C

E
O

brana  
a bezpečnost 

 

3)  Counting Dollars or Measuring Value, Assessing NATO and Partner Burden Sharing; CSIS, July 2018.

průmyslu vést k vyšší zaměstnanosti a lepší konkurenceschopnosti. Rozhodně neplatí, že 

země vydávající více prostředků na obranu musejí být automaticky chudší a zaostalejší. 

Srovnatelně velký Izrael je možná tím nejlepší příkladem.

Podle vyjádření českých představitelů na summitu NATO v Bruselu bychom měli 

dosáhnout hranice 2 % HDP vydávaných na obranu v roce 2024. Dosažení cíle je možné, 

pravděpodobné je to však výrazně méně, protože státní rozpočet nepočítá s růstem 

lineárním. V následujících třech letech je naplánován růst výdajů každoročně o zhruba de

setinu procenta HDP a od roku 2022 pak o desetiny dvě. Akcelerace růstu výdajů tak bude 

otázkou pro vládu následující. Důležité proto bude, aby současná vláda vytvořila pro pláno

vané navýšení prostor v rámci střednědobých rozpočtových výhledů. Lepšímu plánování 

by zajisté napomohlo prodloužení rozpočtových výhledů ze dvou na čtyři roky.  

Příspěvek ke kolektivní obraně
Příspěvek ke kolektivní obraně se nedá poměřovat pouze na základě výdajů, ty jsou však 

jednoznačně nejměřitelnějším a nejporovnatelnějším ukazatelem. Efektivita vynaložených 

prostředků se měří hůře a údaje o bojeschopnosti jednotek zůstávají utajované. Jedním 

z důvodů utajení je snaha o zakrytí neradostné reality, což se zdaleka netýká jen České re

publiky. V českém případě je pro ilustraci možné uvést již několik let zcela nedostatečné 

schopnosti například na poli protivzdušné obrany. Budiž nám ke cti, že v poměru k velikosti 

armády nadprůměrně přispíváme do klíčových operací, ať již v minulosti na Balkáně nebo 

dnes v Afghánistánu, Pobaltí nebo na Islandu. Ve všech případech se zároveň jedná o jednu 

z nejefektivnějších forem výcviku. Není náhodou, že jednotky, které prošly zahraničními 

operacemi, jsou v lepším stavu než ty, které cvičily pouze v domácím prostředí nebo vůbec.

Obdobně jako na důležitost zahraničních misí se v poslední době začíná poukazovat 

i na připravenost dopravní infrastruktury a rychlost povolovacích procesů za účelem rychlé 

reakce v době krize nebo cvičení, či z pohledu prostého odstrašení. Zejména v otázce délky 

povolovacího procesu patří však Česká republika spíše k horšímu průměru a jsme pomalejší 

než sousední Německo, Polsko, Slovensko i Maďarsko. Hůře je na tom ze sousedů pouze 

neutrální Rakousko.3 Dosažení lepších výsledků by nicméně nemělo být až tak složité. 

Předpokládaný odpor poslanců Komunistické strany a SPD by mohly vládě pomoci vyvážit 

ostatní opoziční strany.

Nedojdeli však k výraznému nastartování akvizičního systému a ke skutečnému 

posílení vůle politické reprezentace k naplňování deklarovaných cílů, lze deklarované 

závazky považovat spíše za zbožná přání. Bez splnění navýšení rozpočtu bude Česká re

publika i nadále přispívat k erozi vazeb v rámci systému kolektivní bezpečnosti a oslabovat 

tak odhodlání i schopnosti aliančních členů přijít si navzájem na pomoc. Donald Trump to 

vyjadřuje brutálně, ale přesně.

Graf 5: Výdaje na „hard power“ 
Zdroj: MF/Bohuslav Pernica

Graf 6: Výdaje na obranu  
Zdroj: MF
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5)  Polsko 10,4 mld. USD, ostatní 4,8 mld.

6)  CVVM, TK: názory veřejnosti na členství ČR v EU – duben 2018. 

 

4)  Podle průměrného skutečného směnného kurzu a cen z roku 2010.

Euroatlantický prostor
Na českou obranyschopnost je nutné nahlížet skrze obranyschopnost celého euroatlan

tického prostoru. Skutečnost je taková, že výdaje u naprosté většiny členských států jsou 

i nadále nedostatečné. V roce 2017 sice došlo k celkovému zlepšení, míra zlepšení však 

nedává záruky, že se závazky do roku 2024 podaří splnit. Dvouprocentní hranice dosáh

lo z 29 členů pouze pět, což je dokonce meziroční zhoršení. Nic na celkově neuspokojivém 

stavu zásadně nemění ani fakt, že u několika členských států došlo ke zlepšení a zlepšení 

jiných bylo menší jen díky vyššímu růstu HDP (obojí se týkalo i ČR). Pozitivní zprávou je, že 

se zejména díky výraznějšímu zvýšení investic u několika členských zemí podařilo přiblížit 

průměr procentní výše investičních výdajů ke slíbeným 20 % – na 19,27 %.

Mezi další dobré zprávy patří fakt, že nárůst výdajů evropských členských států 

NATO a Kanady vykazoval v roce 2017 pozitivní trend a dosáhl téměř 5 %.4 Během první 

dekády století až do roku 2008 byly výdaje evropských členských států a Kanady zhruba 

300 mld. USD. I přes přijetí Chorvatska a Albánie v roce 2014 klesly pod 275 mld. USD. 

V roce 2017 se poprvé po téměř deseti letech nicméně dostaly zpět k hranici 300 mld. USD.

(Středo)evropské dilema
Jediným státem plnícím své závazky ve střední Evropě zůstává nadále Polsko, které vy

dává na obranu nominálně více než dvakrát tolik co Česká republika, Maďarsko a Sloven

sko dohromady.5 Polsko mělo zároveň 111 000 vojáků oproti 55 000 vojáků ostatních třech 

zemí. Obě srovnání tak ani zdaleka neodpovídají poměrům výkonnosti ekonomik nebo 

počtu obyvatel. Polsko proto nejen díky své velikosti hraje již po mnoho let v obranné oblasti 

jinou ligu než ostatní členové V4. Problematickým zůstává postoj Německa, jehož výdaje na 

obranu dosahují 1,24 % HDP a na investice pouhých 13,75 %. Berlín navíc deklaruje ochotu 

zvýšit výdaje během následujících několika let jen na 1,5 % HDP, což irituje USA a dává špat

ný signál ostatním – nedodržujeli dohody druhý největší členský stát Aliance (z pohledu 

velikosti ekonomiky i počtu obyvatel), nelze očekávat, že své závazky budou plnit ostatní.

Vydávaloli by Německo nicméně na obranu 2 % HDP, stalo by se na evropském 

kontinentu nejen hegemonem ekonomickým, ale i vojenským, což by nebylo žádoucí ze

jména v situaci, kdy by ostatní i nadále své závazky neplnili. Berlín dnes vydává na obranu 

nominálně stejné prostředky jako Francie, byť v případě Francie se jedná o 1,79 % HDP. 

Stejně tak jsou dnešní německé výdaje nominálně 3× větší než výdaje zemí V4 dohromady. 

Z pohledu evropských členů NATO je tedy naprosto zásadní, aby všichni své závazky plnili 

daleko důsledněji než samotné Německo. Je důležité, aby Německo v rámci kolektivní obra

ny dostálo svým slibům. Ještě důležitější ale je, aby svým závazkům dostáli ostatní.

Závěr

Česká veřejnost si uvědomuje míru vlastního bezpečí i důležitost NATO a zároveň ne

považuje výdaje na obranu za plýtvání. Češi dlouhodobě pozitivně vnímají roli policie 

i armády. Na nejvyšší hodnoty od roku 20106  se dostala i důvěra v Evropskou unii. Státu 

se nicméně stále nedaří adekvátně zvyšovat výdaje na obranu a s výdaji ve výši 1,05 % 

HDP patříme mezi pět nejhorších členů NATO. Stejně tak i přes vyšší výdaje na investice 

stále ani zdaleka nedosahujeme hranice 20 % nutné k udržování armády v bojeschop

ném stavu. Vlažný přístup k výdajům na obranu ze strany naprosté většiny evropských 

členů NATO včetně České republiky tak i nadále podkopává relevanci Aliance a ochotu 

USA garantovat evropskou bezpečnost. Nadále platí a ještě dlouho platit bude, že evrop

ské země zároveň nejsou schopné se o svoji bezpečnost postarat samostatně.

Graf 7: Výdaje na obranu u členských států NATO a Kanady 
Zdroj: NATO
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Desatero doporučení z roku 2016 je platné i dnes: 

1. Pokračovat ve zvyšování výdajů na obranu na 2 % HDP.

2. Posílit kvalitu a udržitelnost zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil.

3. Vynakládat na investice doporučených 20 % z jednotlivých rozpočtů.

4. Vynakládat 2 % z jednotlivých rozpočtů na investice do výzkumu, vývoje a inovací.

5. Podporovat navyšování schopností jednotlivých členských zemí NATO i EU.

6. Posílit roli Bezpečnostní rady státu a zřídit post Národního bezpečnostního poradce.

7. Posilovat důvěryhodnost bezpečnostních institucí.

8. Brát vážně varování zpravodajských služeb.

9. Pokračovat v konzervativním přístupu k migrační a azylové politice.

10. Vybudovat systém kybernetické obrany státu včetně ofenzivních schopností.
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