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kpt. Ing. Bohuslav PERNICA

Profesionalizace Armády České republiky 
a problém hospodárnosti

otázky oponentů



2

Oponenti:Oponenti:

prof. Ing. Dušan HALÁSEK, CSc.
VŠB - TU v Ostravě Ekonomická fakulta

plk. doc. Ing. Lubomír ODEHNAL, CSc.
Vojenská akademie v Brně, ÚMPV

Ing. Martin B ĚLČÍK
Ekonomická sekce MO ČR
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Otázky oponentů:Otázky oponentů:

� Jaké finanční výhody/zátěže by vznikly zavedením 
dobrovolné základní vojenské služby a jak dlouho 
bychom měli tuto formu využívat?

� Proč bude mít vstup ČR do EU vliv na růst nákladů. 
Půjde o skokovou změnu, nebo o změnu pozvolnou?

� Jaký vliv budou mít na proces profesionalizace AČR 
ostatní kategorie výdajů (výdaje na výzbroj a výstroj, 
výdaje na infrastrukturu a ostatní výdaje)?

prof. Ing. Dušan HALÁSEK, CSc.:
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Otázky oponentů:Otázky oponentů:

� Jaké externality lze předpokládat při realizaci procesu 
profesionalizace AČR?

plk. doc. Ing. Lubomír ODEHNAL, CSc.:

� Jaký hlavní motivační aspekt by měla mít dobrovolná 
základní vojenská služba? Je jím aspekt ekonomický?

� Jakou změnu poměrového ukazatele hospodárnosti by 
přineslo zafixování přídavku na bydlení k životnímu 
minimu?

Ing. Martin B ĚLČÍK:
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� Jaké finan ční výhody/zát ěže by vznikly zavedením 
dobrovolné základní vojenské služby a jak dlouho 
bychom m ěli tuto formu využívat?

� Proč bude mít vstup ČR do EU vliv na r ůst náklad ů. 
Půjde o skokovou zm ěnu, nebo o zm ěnu pozvolnou?
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� Jaký vliv budou mít na proces profesionalizace A ČR 
ostatní kategorie výdaj ů (výdaje na výzbroj a 
výstroj, výdaje na infrastrukturu a ostatní výdaje) ?
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� Jaký vliv budou mít na proces profesionalizace A ČR 
ostatní kategorie výdaj ů (výdaje na výzbroj a 
výstroj, výdaje na infrastrukturu a ostatní výdaje) ?

Problém finančního plánování
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� Jaký vliv budou mít na proces profesionalizace A ČR 
ostatní kategorie výdaj ů (výdaje na výzbroj a 
výstroj, výdaje na infrastrukturu a ostatní výdaje) ?

Problém ustanovení a udržení dynamické rovnováhy

m rozkolísanost/stabilita systému -vnější impuls daný 
působením trhu nebo politickým rozhodnutím;

m fáze životního cyklu kapitálu a potřeba obměny 
kapitálu - vnitřní impuls daný úkoly systému a 
zdrojovými možnostmi;

m zátěže z minulosti - odčerpání zdrojů;

m požadavek na výkon - efektivnost veřejných výdajů.

m omezenost rozpočtu.
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� Jaký vliv budou mít na proces profesionalizace A ČR 
ostatní kategorie výdaj ů (výdaje na výzbroj a 
výstroj, výdaje na infrastrukturu a ostatní výdaje) ?

Otázky ekonomického přizpůsobení

l zbraně a zbraňové systémy- světové ceny;

l personál- domácí ceny;

l infrastruktura - investice - ceny přizpůsobující se EU 
(tržní ceny), problém přeřazení do vyšší kategorie 
DPH;

l infrastruktura - provoz- domácí ceny - potřeba 
vyhovět zákonu č. 219/2000 Sb., o majetku…;

l ostatní: PHM - světové ceny, nová munice - světové 
ceny, stará munice - domácí ceny, stravování - domácí 
ceny, opravárenské služby - tržní ceny.
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� Jaké externality lze p ředpokládat p ři realizaci 
procesu profesionalizace A ČR?

Externelity označované někdy jako efekty sousedství, efekty přelévání a 
vnější efekty vyjadřují závislost užitkových nebo produkčních funkcí. Tato 
závislost není zprostředkována obchodem.

Externality se dělí na prospěšné (kladné) a neprospěšné (záporné). Kladné
externality se označují jako vnější úspory. Zvyšují výrobu nebo užitek 
druhé strany, která je externelitou ovlivněna. Záporné externality se 
označují jako vnější záporné úspory. Snižují výrobu nebo užitek druhé 
strany, která je externalitou ovlivněna.

Vedle toho jsou rozlišovány také mezní a inframezní externality. V prvním 
případě malé změny v úrovni aktivity generující externalitu mají dopad na 
výrobu nebo užitek té strany, která je externalitou ovlivněna. V druhém 
případě existuje sice externalita, ale malé nebo mezní změny nemají dopad 
na výrobu nebo užitek té strany, která je externalitou ovlivněna.

pramen: PEARCE, D. W.Macmillanův slovník moderní ekonomie. 2.vyd. Praha : Victoria      
publishing, 1995. ISBN 80-85605-42-2
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Obr. č. 2: Bilance p říjmů a výdaj ů veřejných 
financí
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l externality, které se projeví se zpožděním:

Externality procesu profesionalizace A ČRExternality procesu profesionalizace A ČR

l externality, které se projeví okamžitě:

l výpadek pomocných prací, které byly levně zajišťovány občany na 
civilní službě v oblasti sociálního zabezpečení a zdravotnictví.

l vzestup nezaměstnanosti u absolventů škol a s tím spojených nákladů 
na politiku zaměstnanosti, dávky sociální pomoci a státní sociální 
podporu.

l dopady v oblasti obrany, tj. na řešení mimořádných opatření a 
mobilizace.

l dopady u připravenosti občana na zvládání nevojenských ohrožení.
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� Jaký hlavní motiva ční aspekt by m ěla mít dobrovolná 
základní vojenská služba? Je jím aspekt ekonomický?

Motivační aspekty pro zájemce o dobrovolnou základní službu:

l uniknout z nezaměstnanosti s cílem získat praxi a zvýšit tak naději na 
úspěch na trhu práce;

l mít možnost získat praxi bez potřeby uzavření dlouhodobého pracovního 
závazku ke státu;

l získat ekonomické zaopatření, které je větší, než u uchazečů o zaměstnání;

l seznámit se službou v ozbrojených silách bez povinnosti být v pevném 
pracovním kontraktu vojáka z povolání.
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� Jakou zm ěnu pom ěrového ukazatele hospodárnosti 
by p řineslo zafixování p řídavku na bydlení k 
životnímu minimu?

Problém přídavku na bydlení

rotmistr

praporčík

důstojník

velikost domácnosti (počet členů)

8 700,- Kč/měsíc

přídavek na bydlení= koeficient x minimální mzda

koeficient: 1,40; 1,48; 1,56
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� Jakou zm ěnu pom ěrového ukazatele hospodárnosti 
by p řineslo zafixování p řídavku na bydlení k 
životnímu minimu?

přídavek na bydlení= životní minimum na domácnost+ 
životní minimum jednotlivce

životní minimum částka celkem

jednotlivec (ostatní osoby) 2 190,-

jednočlenná domácnost 1 580,- 3 770,-

dvojčlenná domácnost 2 060,- 4 250,-

tří- a čtyřčlenná domácnost 2 560,- 4 750,-

pěti- a vícečlenná domácnost 2 870,- 5 060,-

pramen: nařízení vlády č. 56/2000 Sb.



16

KONEC


