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Úvod
Česká republika stále patří mezi nejbezpečnější země světa, neměli bychom se však poci-

tem bezpečí nechat ukolébat. Bezpečnostní situace ve světě není dobrá a do obranyschop-

nosti země je třeba investovat skutečně systematicky a dlouhodobě. Naše obrana je po-

stavena na spojeneckých svazcích a na vzájemné důvěře uvnitř Severoatlantické aliance. 

Důvěryhodně navíc musíme působit nejen na své spojence, ale i na potenciální soupeře či 

nepřátele. Samostatně se bránit nedokážeme. Ztratíme-li však víru ve vlastní ozbrojené 

složky a vůli k obraně v rámci spojeneckých svazků a nebudeme-li budovat vlastní obranné 

kapacity, nemusí to s námi ve střednědobé perspektivě dopadnout dobře. 

Co si dnes Češi myslí?
V letošním roce opět vzrostla důvěra v českou armádu, které nyní důvěřuje 70 % Čechů. 

V posledních letech roste i důvěryhodnost Severoatlantické aliance; důvěřuje jí 61 %1, re-

spektive nedůvěřuje 21 % Čechů. Spokojeno s členstvím v NATO je 58 % lidí oproti 22  % ne-

spokojeným. V době vstupu do NATO bylo vůči Alianci pozitivně naladěno jen o něco méně 

občanů než těch s negativními názory. Dnes je stoupenců členství v NATO podstatně více 

než odpůrců.2

1)  Vzrostla i důvěra v Evropskou unii, které momentálně důvěřuje 52 % a nedůvěřuje 44 % občanů. 

2)  Dle průzkumů Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR (CVVM).
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Graf 1: Důvěra v armádu a výroky o obraně 
Zdroj: Centrum pro výzkum veřejného mínění – CVVM

Suverenitu státu je třeba za každou cenu bránit
Důvěra v armádu
Náklady na obranu státu zbytečně
nezatěžují státní rozpočet30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Letošní průzkum CVVM opět ukázal, že 89 % českých občanů si přeje bránit suverenitu 

země za každou cenu. Historicky nejvíce, tzn. 54 % lidí, si dnes myslí, že výdaje na obranu 

zbytečně nezatěžují státní rozpočet (37 % má opačný názor).3 Podle průzkumu společnosti 

Empirica ze srpna 2019 souhlasí s názorem, že by Česká republika měla co nejdříve dostát 

svým závazkům vůči NATO a navýšit výdaje na obranu na 2 % HDP, 56 % občanů; opačný 

postoj sdílí 29 % dotázaných. Ve shodě s uvedeným zastává jen necelá polovina respondentů 

(49 %) názor, že Česká republika investuje do své obrany dostatek peněz. 

Graf 2: Výroky o NATO 
Zdroj: Centrum pro výzkum veřejného mínění – CVVM
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3) Dle průzkumů Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR (CVVM).

45



Výroční konference
Aspen Institute C

E
Vývoj 
obrany a bezpečnosti

Jak jsme na tom?
Z výroční zprávy generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga vyplývá, že Spojené stá-

ty v minulém roce zvýšily svou přítomnost v Evropě a že evropské země společně s Kanadou 

za Spojenými státy ve výdajích na obranu stále výrazně zaostávají. Faktem však také je, že 

evropské země Aliance za poslední rok zvýšily své výdaje na obranu v průměru o 4 %, což 

nominálně znamená navýšení o 41 mld. dolarů od roku 2016. Do roku 2020 by se mělo jed-

nat až o 100 mld. dolarů. 

Výdaje členských států NATO v roce 2018 nominálně i procentuálně dále rostly. Sedm 

z devětadvaceti členských států dosáhlo přislíbené výdajové úrovně 2 % HDP. Jednou z nich 

je Polsko. Doporučenou 20% hranici výdajů na investice překročilo šestnáct zemí včetně 

Slovenska, Maďarska a Polska. Česká republika se i přes pozitivní růst bohužel v obou kri-

tériích stále řadí mezi ty nejhorší jak celkově, tak i ve srovnání se sousedy – s výjimkou ne-

utrálního Rakouska. S ohledem na procentuální výši výdajů jsme v rámci NATO skončili 

jako pátí nejhorší a šestí nejhorší co se investičních výdajů týče.

Dobrou zprávou je, že nominálně jsme zvýšili výdaje na téměř 60 mld. korun; tato 

suma však stále představuje pouhých 1,13 % HDP. Do investic šlo z rozpočtu dle metodiky 

NATO 12,39 % a v rámci položky „programové financování“ Ministerstva obrany 15,8 %. 

I zde tedy došlo k pozitivnímu posunu, stále však výrazně zaostáváme za výdaji na investice 

ve výši 20 % celkových výdajů, které zaručí životaschopnou armádu.

Graf 3: Výdaje na obranu za rok 2018 
Zdroj: NATO
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Nejlepší zprávou z  roku 2018 tak nakonec je, že se zvýšil počet vojáků z povolání z  23 na 

24 tisíc a že se tedy armádě daří rekrutovat i v době prakticky neexistující nezaměstnanos-

ti. Problémem je však vysoký věk rekrutů, který v roce 2018 činil 25,9 let, a obecně stárnutí 

armády – průměrný věk vojáků byl 36,9 roku. Nedaří se navíc plnit náborový cíl Univerzity 

obrany, který byl v roce 2018 730 osob, ale přijato bylo pouze 401 osob. Podobná situace se 

opakuje i v roce letošním. Stejně jako se prostřednictvím Univerzity obrany nedaří dopl-

ňovat důstojnický sbor, nedaří se ani otevřít sokolovskou pobočku Vojenské střední školy 

a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové. Demografická prognóza 

navíc ukazuje4, že v příštích desetiletích bude problém s doplňováním ozbrojených sil spíše 

sílit, a to nejen kvůli úbytku počtu obyvatel a stárnutí populace.

Současná vláda v  minulém roce posunula cíl, kdy se má dosáhnout obranných vý-

dajů ve výši 1,4 % HDP, z roku 2020 na rok 2021. Dle aktuálního návrhu rozpočtu by mělo 

Ministerstvo obrany v  roce 2020 získat 75,5 mld. korun, což je o 800 milionů méně, než 

předpokládal schválený výhled rozpočtu z  minulého roku. Výhled rozpočtu pro rok 2021 

stanovuje obranné výdaje na 85,3 mld. korun. V poslední době však došlo k výrazné valo-

rizaci platů, která nebyla Ministerstvu obrany rozpočtově kompenzována. Pokud by tedy 

měla být zachována původně plánovaná výše investic, musel by rozpočet v roce 2021 do-

sáhnout částky 92 mld. korun. 

Graf 4: České výdaje na obranu 
Zdroj: Ministerstvo financí ČR
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4) Věková skladba obyvatel Česka se výrazně promění. Český statistický úřad, 2. listopadu 2019. Dostupné z: https://www.
czso.cz/csu/czso/vekovaskladbaobyvatelceskasevyraznepromeni. 

47



Výroční konference
Aspen Institute C

E
Vývoj 
obrany a bezpečnosti

České závazky
Splnění vládních slibů vztahujících se k roku 2021 dnes závisí v první řadě na uzavření smluv 

a na zahájení realizací velkých zbrojních zakázek (vozidla Titus /smlouva podepsána/, ra-

dary MADR, víceúčelové vrtulníky, bojová vozidla pěchoty, letadla CASA, protivzdušná 

obrana…). Realizace velkých investic je nicméně přímo závislá na dodržení slibů ohledně 

dlouhodobého růstu rozpočtu Ministerstva obrany, a zejména na výši prostředků určených 

k investicím. Nedodržení rozpočtových slibů vede naopak k neustálému předělávání ak-

vizičních plánů a v konečném důsledku omezuje efektivní nakládání s rozpočtovými pro-

středky. Za jednoznačně pozitivní vývoj lze naopak označit fakt, že v rámci všech velkých 

zakázek stát počítá s podstatným zapojením domácího průmyslu, což bude mít za následek 

mimo jiné i vyšší příjmy státního rozpočtu.

Ještě méně optimistický je pohled do vzdálenější budoucnosti. Za předpokladu, že 

udržíme do roku 2021 aktuální, spíše vlažné ambice zvyšovat výdaje ročně o 0,1 % HDP 

a roční tempo hospodářského růstu české ekonomiky bude mezi 2–3 % HDP, lze se v roce 

2024 realisticky dostat maximálně na úroveň 1,7 % HDP. Dvouprocentní hranice bude mož-

né v  roce 2024 dosáhnout pouze za předpokladu skokového ročního navyšování v  letech 

2022–2024 o 0,2 % HDP ročně. Navržený výhled rozpočtu pro rok 2022 však hovoří o pou-

hých 95 mld. korun a je tak spíše jasným důkazem, že Česká republika ke splnění výdajů na 

obranu ve výši 2 % HDP v roce 2024 nesměřuje. Dosažení 20% hranice prostředků na inves-

tice naopak stále možné je, ani to však není nijak zaručené. Přitom právě splnění oné hra-

nice je při celkově rostoucích výdajích na obranu příležitostí pro celou českou ekonomiku.
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Desatero doporučení
Desatero doporučení z předchozích let je platné i dnes. V některých bodech sice došlo 

v minulém roce ke zlepšení, v žádném jsme však zatím nedosáhli optimálního sta-

vu. A například v otázce fungování Národní bezpečnostní rady nebo ve vybudování 

funkčního systému kybernetické obrany jsme se příliš neposunuli.

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 bezpeč-

nostního 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 ofenzívních 

schopností.
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