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ÚVOD 

V roce 2001 bylo rozhodnuto provést zásadní reformu ozbrojených sil ČR.1 
Její součástí je ustavení plně profesionální Armády České republiky (AČR) 
k 31. 12. 2006.2 Cílově mají mít ozbrojené síly, ztotožněné s AČR,3 34 až 36 tis. 
vojáků z povolání (VZP) a max. 10 tis. občanských zaměstnanců (o.z.). Zároveň 
se má změnit struktura ozbrojených sil tak, aby podíl důstojníků činil 15 až 
20 %, podíl praporčíků 25 až 30 % a podíl poddůstojníků (dnešních rotmistrů) 
nebyl menší než 50 % počtu VZP. Ve výchozím roce 2002 však měly ozbrojené 
síly 42 tis. osob, z toho bylo 21 tis. vojáků základní služby (VZS) a 21 tis. VZP. 
Počet o.z. mírně přesahoval 20 tis. osob. Z počtu VZP bylo 50 % důstojníků, 
31 % praporčíků, 12 % rotmistrů a zbytek připadal na čekatele.4

Charakteristika řešeného problému 

Podle původního gestora projektu – Centra pro reformu ozbrojených sil ČR 
(CROS)5 – pro dosažení cílů veřejného projektu profesionalizace AČR budou 
klíčové možnosti státního rozpočtu. Cílového stavu profesionalizace a udržování 
profesionální armády lze dosáhnout podle CROS na hranici dnešního 
rozpočtového omezení kapitoly ministerstva obrany (MO), tj. do výše 
2,2 % HDP.6 V rámci tohoto limitu lze udržet a zvýšit operační schopnosti AČR 
v duchu závazků ČR k NATO.7 A to při předpokladu rovnoměrného rozvoje 
AČR, kde podíl osobních výdajů (nákladů) nebude vyšší než 50 %.8 V tomto 
pohledu představuje profesionalizace AČR náklady řízený proces, jehož cílem je 
dosáhnout stanovené personální struktury AČR s minimálními náklady při 
minimalizaci poklesu stávajících operačních schopností s nadějí na získaní 
operačních schopností nových.  

V procesu profesionalizace AČR sehrají zásadní roli kategorie osobních 
výdajů (nákladů). Statistiky států NATO totiž ukazují, že profesionální 
ozbrojené síly jsou v oblasti osobních výdajů (nákladů) vždy méně úsporné, než 
armády využívající všeobecné branné povinnosti.9 Toto východisko zesiluje 
potřebu řešení zásadního dilema ekonomie10 mezi zdrojovými možnostmi 
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a potřebami obrany, které je známé jako alokační problém při výstavbě 
a udržování armády. Klíčovým alokačním problémem v případě 
profesionalizace AČR je otázka možností a limitů financování procesu přechodu 
AČR od armády doplňované na principu všeobecné branné povinnosti, tzn. 
příkazově, k armádě doplňované na principu dobrovolnosti, tzn. tržně. Vždyť 
profesionalizace AČR není modifikací AČR, ale je přechodem k nové kvalitě. 

 Vystavení AČR plně tržním podmínkám se odrazí ve zvýšených nárocích 
na zdroje státního rozpočtu. Tím, že se stát zbavuje možnosti mírového 
doplňování ozbrojených sil prostřednictvím všeobecného povolávání mužů do 
armády, dobrovolně odstupuje od částečné kontroly nad náklady potřebnými pro 
zajištění aktivní služby vojenského personálu. Vždyť v peněžních nárocích VZS 
se neodráží podmínky trhu práce, tyto náležitosti nepředstavují nabídku na trhu 
práce, ale jsou zákonem určeným standardem na zajištění života VZS po dobu 
jeho povinné vojenské služby. O profesionální armádě lze soudit, že bude muset 
být konkurenceschopná na národním trhu práce. Bude se muset přizpůsobovat 
působení tržních sil. Ekonomicky to znamená, že bude muset např. reagovat na 
všeobecný růst mzdové hladiny, a v důsledku toho porostou i náklady na 
zajištění služby VZP. Tento vztah u kategorie VZS neexistuje. Náklady na jejich 
službu jsou pod kontrolou státu. 

Problém financování substituce VZS za VZP lze v přechodovém období 
vždy řešit pomocí vnitřních zdrojů a zaváděním opatření, která alespoň částečně 
zlevní fungování profesionální armády ve vnitrozemí. Taková opatření pro 
zahraniční mise nepřipadají prakticky v úvahu, přestože státy přistupují 
k profesionalizaci právě proto, aby mohly nasazovat vojáky v zahraničí. 
Diference v nákladnosti finančního zabezpečení služby jednoho VZS a jednoho 
VZP v oblasti osobních výdajů (nákladů), daná rozdílným tržním statusem obou 
kategorií, přirozeně vnitrostátní službu prodražuje, ačkoliv výkony obou typů 
vojáků mohou být na stejných funkcích srovnatelné. 
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Cíl práce 

Podpora projektu profesionalizace AČR je cílem výzkumného záměru 
fakulty Ekonomiky obrany státu a logistiky (FEOSL). K tomu chce přispět také 
autor této práce, proto si vytkl tento cíl:  

„Na základě analýzy hospodárnosti služby VZS a VZP v oblasti 
osobních výdajů (nákladů), orientačního odhadu vnitřních finančních 
možností rozpočtu MO pro výstavbu rotmistrovského (poddůstojnického) 
sboru VZP a komparace struktury osobních výdajů (nákladů) mezi VZS 
a VZP navrhnout opatření pro zvýšení úspornosti procesu profesionalizace 
AČR tak, aby se zvětšily možnosti pro výstavbu rotmistrovského 
(poddůstojnického) sboru VZP potřebného pro akce v zahraničí.“ 

Předmětem práce je zkoumání zdrojových možností kapitolního rozpočtu 
MO v kategorii osobních výdajů (nákladů) pro tvorbu profesionální AČR ve 
vztahu k udržení hospodárnosti vnitrostátní služby v průběhu profesionalizace 
a po jejím skončení. Dosažení hospodárnosti při profesionalizaci AČR považuje 
práce za základní ekonomický aspekt procesu profesionalizace, z množství 
aspektů, z kterých by bylo možno na profesionalizaci nahlížet.11

Za nejdůležitější problém hospodárnosti profesionalizace ozbrojených sil je 
vždy třeba považovat problém nahrazení jednoho VZS za jednoho VZP, když 
při nerovném poměru personálních výdajů (nákladů) potřebných na zajištění 
služby jednoho VZS a jednoho VZP dochází k růstu personálních výdajů 
(nákladů) ceteris paribus. Patrně netržní způsob získávání VZS je příčinou 
nerovnosti ve zdrojových nárocích na zajištění služby VZS a VZP. Opomenutí 
této skutečnosti může být rizikem pro projekt profesionalizace AČR. Naopak 
analýza problému skýtá šance pro úspěšnou realizaci projektu.  

Zamýšlený přínos práce pro teorii a praxi 

Vedle toho, že práce chce svými výsledky přispět k naplnění výzkumného 
záměru FEOSL, chce práce ve svých závěrečných doporučení a návrzích přispět 
k plynulému průběhu profesionalizace AČR při respektování zásad realizace 
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veřejných projektů. Těmi jsou diverzifikace a omezení rizika neúspěšnosti 
dosažení cílů projektu a minimalizace nákladů na provedení projektu. 

Přestože je práce svým rozsahem jen skrovným příspěvkem na poli 
Ekonomiky obrany státu a ekonomiky armády, může přispět k dalšímu vývoji 
těchto disciplín, protože nabízí metodologický aparát pro odhad dopadů na 
výdajový rozpočet kapitoly MO při nahrazování jednoho typu personálu jiným.  

Vzhledem k tomu, že pro splnění cíle práce je třeba odhadnout vnitřní 
zdrojové možnosti rozpočtové kapitoly MO v oblasti osobních výdajů (nákladů), 
může autor naplněním cíle přispět i k ověření závěrů týkajících se 
ekonomických možností rozpočtové kapitoly MO, které tvrdí, že velikost 
armády 34 až 36 tis. VZP nelze zajistit za podmínek postulovaných CROS.12

Autor práce se osobně domnívá, že přínosem je i pokus o aplikaci vybraných 
metod a přístupů finanční analýzy známých z civilního sektoru do sektoru 
vojenského. Tím totiž dochází k rozpracování jednoho ze závěrů projektu 
obranného výzkumu EKONOMIE,13 který byl řešen v letech 2000 až 2002, 
a jehož řešení se autor účastnil. Jedním z výsledků projektu bylo i doporučení na 
ustavení nového oboru Ekonomiky armády. 

Použité metody a struktura práce 

Disertační práce je studií problému hospodárnosti v podmínkách AČR. 
Použito je trojího druhu metod. Průběžně podle charakteru problému jsou 
použity metody základního vědeckého myšlení (analýza/syntéza, 
indukce/dedukce, abstrakce/konkretizace, klasifikace/generalizace, 
analogie/protiklad). K těmto metodám přistupuje modelování a metody 
statistické analýzy (popisná statistika, časové řady, poměrové ukazatele). 

Dále je použito vybraných metod finanční analýzy14 a přístupu nákladového 
manažerského účetnictví. Tyto metody jsou sice aplikovány do specifických 
podmínek českých ozbrojených sil, ale přesto do podmínek fungování českého 
veřejného sektoru, jehož nedílnou součástí jsou právě ozbrojené síly. V tomto 
směru práce předpokládá, že zdrojové zajištění mírové činnosti ozbrojených sil 
se neliší od ekonomického zajištění činnosti jiných součástí českého státu, jak 
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lze dovozovat z legislativy upravujících nakládání s majetkem státu, financování 
státu, veřejné zakázky, odměňování zaměstnanců státu a další oblasti. 

V práci je ad hoc vyvinuta speciální metoda určení nákladového poměru 
mezi substituovanými kategoriemi personálu VZP a VZS, kde ukazatel 
nákladového poměru představuje ukazatel úspornosti procesu profesionalizace 
AČR. Samotný ukazatel úspornosti může nalézt praktické (manažerské) 
uplatnění všude tam, kde je nutno nahrazovat jednu kategorii personálu jinou, 
a je třeba odhadnout vnitřní možnosti stávajícího přiděleného výdajového 
rozpočtu pro zamýšlené změny.  

Práce je dělena do 4 kapitol. V 1. kapitole Problém profesionalizace 
ozbrojených sil a stav jeho řešení je vysvětlena věcná a ekonomická podstata 
profesionalizace ozbrojených sil a na základě komparací s vybranými 
profesionálními ozbrojenými silami států NATO jsou určeny specifické znaky 
profesionalizace AČR. Pozornost je věnována popisu stavu profesionalizace 
ozbrojených sil ve státech NATO a v České republice. 

Ve 2. kapitole Metodika zkoumání problému jsou soustředěny použité 
modely a paradigmata pro aplikaci metod finanční analýzy a metody určení 
nákladového poměru mezi kategoriemi personálu VZP a VZS. Formulována je 
ústřední hypotéza práce a jedna hypotéza podpůrná, nutná pro návrh opatření, 
která by podporovala dosažení hospodárnosti v procesu profesionalizace AČR.  

Ve 3. kapitole Analýza hospodárnosti služby vojáků  v činné službě v AČR je 
provedena analýza hospodárnosti služby vojáků v činné službě. Zde jsou 
ověřeny hypotézy formulované ve 2. kapitole.  

Závěrečná 4. kapitola Návrhy a doporučení pro finanční zajištění 
profesionalizace AČR se věnuje návrhu doporučení a jejich zdůvodnění pro 
úsporné finanční zajištění profesionalizace AČR. Cílem těchto doporučení je 
zabránit vychýlení AČR z rovnovážného vývoje15 a vytvořit prostor pro 
zmírnění napjatého rozpočtu MO. S ohledem na charakter 4. kapitoly jako 
návrhové části práce, po níž následuje závěr disertace, není tato kapitola 
ukončena rekapitulací dílčích závěrů, jak je tomu u všech tří předešlých kapitol. 
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1 Problém profesionalizace ozbrojených sil a stav jeho 
řešení 

Ustanovování a výstavba profesionálních ozbrojených sil není novým 
jevem. Jde o trend, který je oficiálně podporován velením NATO u všech 
evropských zemí.16 Sama profesionalizace ozbrojených sil má stránku věcnou  
a ekonomickou. Ekonomický aspekt, který je pro práci hlavní, nemůže existovat 
nezávisle na aspektu věcném. Proto se úvodní kapitola soustředí na vysvětlení 
věcné a ekonomické podstaty profesionalizace ozbrojených sil a v konfrontaci se 
stavem ve státech NATO ukazuje specifika procesu profesionalizace AČR. To 
tvoří základní východiska pro metodologickou a analytickou část práce. 

1.1 Věcná podstata profesionalizace ozbrojených sil 

Profesionalizace ozbrojených sil je procesem, jehož základním znakem 
je nahrazení neprofesionálů, tj. osob bez stálého zaměstnaneckého poměru 
ke státu, profesionály, tj. osobami se stálým zaměstnaneckým poměrem, při 
výkonu činností potřebných pro splnění účelu existence ozbrojených sil. Tato 
obecná definice vyplývá z etymologie slov „profesionalizace“ a „profese“. 

Profesionálové jsou v případě profesionalizace ozbrojených sil vždy 
zaměstnanci státu. Toto postavení nemají osoby se zaměstnaneckým poměrem 
k jiné instituci, než ozbrojené síly, nebo osoby bez zaměstnaneckého poměru. 
První typ osob může působit buď jako personál zajišťující služby pro činnost 
ozbrojených sil, nebo se jedná o branně povinné vojáky, kteří před povoláním do 
vojska vstoupily do zaměstnaneckého poměru a tento se jim po dobu vojenské 
služby přerušuje. To je typické pro vojáky v záloze na vojenském cvičení. 
Druhý typ osob je představován zpravidla VZS, kteří před nástupem vojenské 
služby neuzavřely doposud žádný pracovní poměr. 
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1.1.1 Struktura personálu ozbrojených sil 

Předpokladem pro účinné plnění účelu existence instituce ozbrojených sil je 
jejich organizační struktura. Ta je tvořena služebními (pracovními) pozicemi 
obsazenými personálem a ten je vybaven kapitálovými statky, vědomostmi 
a schopnostmi, jak tyto statky ovládat.17 V tomto ohledu se ozbrojené síly 
nechovají jinak než jiné organizace. Zvláštní je pouze kapitálové vybavení 
(zbraňové a technické systémy) a struktura personálu. Strukturu personálu 
ozbrojených sil podle českého práva zachycuje obr. č. 1. 

Obr. č. 1: Struktura personálu ozbrojených sil v případě České republiky 
personál ozbrojených sil České republiky 

 neaktivní aktivní 
 vojenský nevojenský 

 ve služebním 
 poměru 

v pracovním 
poměru 

ve zvláštním 
poměru 

profesionální  vojáci 
z povolání 

státní 
zaměstnanci 

občanští 
zaměstnanci  

  
vojáci základní 

(náhradní) 
služby 

   

neprofesionální vojáci v záloze 
vojáci v záloze 
na vojenském 

cvičení 
  

žáci 
vojenských 

škol 

  
vojáci konající 
mimořádnou 

službu 
   

Dělení personálu zachycené na obr. č. 1 vychází z mezinárodních 
metodiky.18 Ta personál ozbrojených sil dělí na aktivní a neaktivní. Neaktivní 
personál je do vojska povolán buď na cvičení, nebo k mimořádné službě 
v případě válečného stavu nebo stavu ohrožení státu. Neaktivní personál tvoří 
pouze zálohy. Ty jsou vytvářeny bývalými profesionálními vojáky, kteří nebyli 
propuštěni z vojska, ale pouze z aktivní služby, a branně povinnými vojáky, 
kteří absolvovali základní (náhradní) službu. Zálohy jsou považovány za 
neprofesionální personál. 
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Aktivní personál ozbrojených sil se dělí na profesionální a neprofesionální. 
Profesionální personál představují zaměstnanci ozbrojených sil.19 Vedle toho se 
aktivní personál dělí na vojenský a nevojenský. Vojenský personál je tvořen 
osobami ve služebním poměru vojáka. Tyto osoby jsou klasifikovány jako 
vojáci z povolání, vojáci základní (náhradní) služby a vojáci v záloze na 
vojenském cvičení. Nevojenský personál je tvořen o.z., státními zaměstnanci, 
kteří vykonávají státní správu, a osobami bez zaměstnaneckého a služebního 
poměru vojáka. Těmi jsou žáci vojenských škol, kteří nesplňují věk pro vstup do 
služebního poměru vojáka. Vojáci v záloze povolaní na vojenské cvičení jsou 
jedinečnou, nenahraditelnou kategorií. Jejich jedinečnost a nenahraditelnost tkví 
v tom, že při povolání do mimořádné služby20 představují základní zdroj pro 
rychlé zvětšení ozbrojených sil, a právě proto konají vojenská cvičení. 

S ohledem na obecnou definici profesionalizace ozbrojených sil jako proces 
nahrazování osob bez stálého zaměstnaneckého poměru k ozbrojeným silám 
profesionály, jsou důležitými kategoriemi osob vojáci základní služby, vojáci 
z povolání a občanští zaměstnanci. Dichotomie u kategorie zaměstnanců 
ozbrojených sil je příčinou toho, že můžeme rozlišovat profesionalizaci 
ozbrojených sil v širokém a v úzkém pojetí. V širokém pojetí profesionalizace 
ozbrojených sil dochází k nahrazení VZS za VZP a o.z.. V užším pojetí 
dochází k nahrazení VZS za VZP.  

Široké pojetí profesionalizace ozbrojených sil pramení z organizace 
ozbrojených sil do dvou základních subsystémů – obsluhovaného (výkonného) 
a obslužného (podpůrného). Zatímco bojové činnosti se mohou účastnit pouze 
vojáci, nepřímou podporu bojové činnosti mohou vykonávat i civilní osoby. To 
platí pro bojiště definované na území vlastního státu. Pro prostor působení za 
hranicemi státu, není tato podpora civilními zaměstnanci možná s ohledem na 
ochranu příslušníků vojska mezinárodním právem. To poskytuje ochranu pouze 
uniformovaným příslušníkům vojska, tzv. kombatantům.21

Tato práce používá užší pojetí profesionalizace, ve kterém lze stanovit míru 
(ne)profesionalizace jako podíl VZS, nebo VZP na velikosti ozbrojených sil. 
Proces profesionalizace ozbrojených sil končí nahrazením všech VZS za VZP. 
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Tyto podíly jsou pro různé ozbrojené síly různé. Informaci o stavu 
profesionalizace u států NATO v roce 1999 udává tab. č. 1.  

Tab. č. 1: 
Stupeň profesionalizace ozbrojených sil států NATO v roce 1999 (v %) 

 vojáci v činné službě vojáci základní služby profesionalizováno
Belgie 43 700 - 100 % 
Česká republika 55 000 33 000 40 % 
Dánsko 25 300 7 920 69 % 
Francie 299 130 210 523 30 % 
Itálie 289 537 144 708 50 % 
Kanada 60 000 - 100 % 
Lucembursko 850 - 100 % 
Maďarsko 43 000 27 500 36 % 
Nizozemsko 44 863 - 100 % 
Německo 340 000 155 000 54 % 
Norsko 33 700 22 000 35 % 
Polsko 152 000 100 000 34 % 
Portugalsko 56 000 32 800 41 % 
Řecko 173 054 113 464 34 % 
Španělsko 180 000 85 000 53 % 
Turecko 614 000 550 000 10 % 
USA 1 418 000 - 100 % 
Velká Británie 220 000 - 100 % 

pramen: TOMÁŠEK, R. NATO  v 21. století. 1. vyd. Praha: MO ČR, 2000.   
ISBN 80-7278-018-2. 

Pro případná mezinárodní srovnání, práce zjednodušuje ozbrojené síly ČR 
na AČR. To platí pro vojenský personál. V případě civilního personálu, 
tj. státních a občanských zaměstnanců, jsou ozbrojené síly ztotožněny s resortem 
obrany ČR. 

1.1.2 Struktura vojenského personálu 

Při užším pojetí profesionalizace musíme uvažovat v dimenzích hierarchické 
struktury hodností vojenského personálu, ve které se odráží řídící hierarchie 
a kvalifikace vojáků. VZS představují, vždy a všude, nejnižší hodnostní sbory, 
s malými řídícími pravomocemi a s nejnižší vojenskou kvalifikací. Proto by měli 
být nahrazováni i nejnižšími hodnostními sbory profesionálních vojáků, 



 15

s obdobnými parametry. I když v extrému je možná i tzv. „důstojnická armáda“, 
jako je tomu u španělského modelu profesionalizace.22

Základem vojenské hierarchie je rozlišení vojáků na důstojníky 
a nedůstojníky. Důstojníci tvoří řídící personál, který stojí na vrcholu 
organizační pyramidy. Jejich postavení je dáno jejich kvalifikací a specializací. 
Důstojníci představují organizační jádro ozbrojených sil. Naopak nedůstojníci 
jsou považováni za výkonný personál, řízený důstojníky. Funkce nedůstojníků 
připadá zpravidla branně povinným vojákům. Poměr důstojníků a nedůstojníků 
je dán členěním vojska do útvarů a útvarů do jednotek. Jak lze vyčíst z tab. č. 2, 
tento poměr se historicky vyvíjí a u různých typů ozbrojených sil je různý.  

Tab. č. 2: 
Počet vojáků na jednoho důstojníka ve vojsku ve vybraných státech a letech  

 Francie 
1899 

Francie 
2002*)

Francie 
2002 

Rak.-Uher. 
1898 

Kanada 
2000 

důstojníci 22 289 15 750 27 430 21 160 13 194
ostatní vojáci 557 000 121 291 218 381 325 350 46 206
  z toho branné povinní  N/A 0 0 N/A 0
počet vojáků na důstojníka 25 8 8 15 4 

 USA     
1899 

USA     
2001*)

USA     
2001 

ČR 
2002 

Maďarsko 
1997 

důstojníci 2 587 76 140 217 032 10 867 8 634
ostatní vojáci 65 000 364 745 1 155 139 30 095 35 334
  z toho branné povinní  0 0 0 21 235 26 881
počet vojáků na důstojníka 25 5 5 3 4 

 V. Británie 
1900 

V. Británie 
2001*)

V. Británie 
2001 

Německo 
1899 

Německo 
2002 

důstojníci 10 289 13 845 32 453 23 850 38 284
ostatní vojáci 241 024 95 376 171 602 571 690 269 303
  z toho branné povinní  0 0 0 491 134 107 000
počet vojáků na důstojníka 23 7 5 24 7 

*) jen pozemní vojsko 

pramen: www.dasa.uk; www.defenselink.gov; www.defense.gouv.fr; www.dnd.ca 
www.bundeswehr.de; Universal-Konversations-Lexikon. 3. Aflg. Berlin: 
Hermann Hillger Verlag, 1905. 

Z tab. č. 2 vyplývá, že existence branné povinnosti je příčinou vysokého 
počtu nedůstojníků připadající na jednoho důstojníka. Francie, Velká Británie, 
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USA a Německo vykazují na rozhraní 19. a 20. století 23 až 25 nedůstojníků 
připadající na jednoho důstojníka. Výjimku tvoří Rakousko-Uhersko s hodnotou 
15. Na tomto místě je nutno si uvědomit, že údaje o vojsku na počátku 20. století 
nezahrnují vojenské letectvo, které tehdy ještě neexistovalo. Proto je třeba tyto 
údaje srovnávat s pozemními silami. 

Zde je zřetelné, že za jedno století došlo ke zmenšení podílu počtu 
nedůstojníků připadajících na jednoho důstojníka. Prakticky došlo k troj- až 
čtyřnásobnému poklesu tohoto ukazatele. U USA je to pětinásobek. Tento jev 
lze vysvětlovat potřebou větší kvalifikace vojáků, kterou vyžadují moderní 
zbraňové systémy. V důsledku těchto nároků roste počet důstojníků 
v ozbrojených silách. To je zřetelné při zjištění poměru nedůstojníků 
a důstojníků u Velké Británie za celé ozbrojené síly. Zde činí tento ukazatel 
5 namísto hodnoty 7 u pozemních sil. Je tady více než patrný vliv letectva na 
zmenšení hodnoty ukazatele. 

Při pohledu na tab. č. 2 je třeba si uvědomit další skutečnost. Staré země 
NATO mají dlouhodobě ustálenou strukturu hodnostních sborů. Ukazatel 
poměru nedůstojníků, připadajících na jednoho důstojníka, se pohybuje 
od 4 do 8. U nových členů NATO, u bývalých socialistických zemí (Maďarsko, 
Polsko, Česká republika), se však tento poměrový ukazatel pohybuje kolem 
hodnot 3 až 4 při existenci významného  počtu branně povinných ve struktuře 
vojska. Při plné profesionalizaci je však hodnota poměru 4 minimem, jak to 
ukazuje příklad Kanady; zpravidla je však vyšší. 

Pokud odhlédneme od neprofesionálních vojáků dojdeme k zajímavým 
číslům, které charakterizují rizika profesionalizace v zemích, jenž zatím doplňují 
své armády pomocí všeobecné branné povinnosti. V tomto ohledu vykazovalo 
Německo v roce 2002 počet 4,2 profesionálních nedůstojníků na důstojníka. 
Maďarsko v roce 1997 a Polsko v roce 2000 dosáhli hodnoty 1, kdežto ČR 
vykazuje v roce 2002 pouze hodnoty 0,82! Náprava personální struktury na 
obvyklé hodnoty, jak je cílem profesionalizace AČR, přináší náklady, ať se 
jedná o náklady vzniklé redukcí důstojnického sboru, nebo náklady vzniklé 
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rozšiřováním nedůstojnických hodnostních sborů. V dosavadních 
profesionalizacích se vyskytoval pouze druhý druh nákladů. 

Vzhledem k tomu, že hodnostní struktura vojenského personálu odráží do 
velké míry kvalifikaci a její získání si vyžaduje čas, reflektuje struktura 
hodnostních sborů do určité míry i délku trvání aktivního služebního vztahu. 
Obecně platí, že čím vyšší hodnostní sbor, tím je doba potřebná pro získání 
kvalifikace delší. Delší je pak návazně i služební poměr, aby se zajistilo využití 
této kvalifikace (navrácení investic do kvalifikování personálu). Z tohoto úhlu 
pohledu VZS vykonávají nejméně kvalifikované práce, neboť jejich délka 
služby je oproti jiným vojákům velmi krátká. V ČR je to 1 rok. 

Nahrazení VZS profesionálem s podobnou (nízkou) kvalifikací, ale s delším 
kontraktem přináší zmenšení fluktuace a růst efektivnosti. Přesto mnoho 
ozbrojených sil nahrazuje VZS profesionálními vojáky s krátkodobými 
služebními kontrakty, nebo nechává výkon těchto funkcí na dobrovolných 
vojácích základní služby. To je případ Nizozemska, Portugalska, Francie, 
Španělska i Itálie. Vysvětlení tohoto jevu je možno hledat v charakteru činností 
vykonávaných těmito vojáky. Nejedná se o štábní práci, ale o fyzicky a časově 
náročnou práci v terénu, kterou pravděpodobně zvládají vojáci ve věku 18 až 
30 let lépe, než starší ročníky. V případě dobrovolné základní vojenské služby se 
tímto způsobem patrně zlevňuje i vojenská služba ve vnitrozemí. 

1.2 Ekonomická podstata profesionalizace ozbrojených sil 

Profesionalizace ozbrojených sil neznamená jen proces přechodu od jednoho 
kvalitativně odlišného způsobů doplňování ozbrojených sil na jiný, povinnost je 
nahrazena dobrovolností, ale znamená i změnu ekonomických kvalit. Končí 
příkazový systém doplňování vojenského personálu ozbrojených sil, a ozbrojené 
síly jsou vystaveny trhu práce. Odlišnosti fungování těchto dvou systémů 
vytvářejí základní ekonomické aspekty profesionalizace ozbrojených sil. 
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1.2.1 Ozbrojené síly v tržním a příkazovém ekonomickém systému 

Podle J. E. Stiglitze představují ekonomiky demokratických zemí smíšené 
tržní ekonomiky.23 Pro tento systém je charakteristické kombinování prvků 
konkurenčního soukromého podnikání s určitým stupněm centrálního řízení,24 tj. 
ze zásahy vlády. Kombinovány jsou prvky tržního hospodářství a plánované 
(intervenční) ekonomiky.  

Pro tržní hospodářství je typické rozhodování o alokaci zdrojů a o produkci 
na základě cen, utvářených v procesu dobrovolné směny mezi výrobci, 
spotřebiteli, pracovníky (zaměstnanci) a vlastníky výrobních faktorů. 
Rozhodnutí jsou prováděna nezávisle jednotlivci a skupinami jednotlivců 
a nikoliv centrální plánovací autoritou. Ta může např. umístění zdrojů ovlivnit 
jen „nepřímo“ prostřednictvím tržního mechanismu. Pokud je touto plánovací 
autoritou vláda, která potřebuje personál pro ozbrojené síly, je její jedinou šancí, 
jak získat tyto lidské zdroje do struktury ozbrojených sil, zlepšení své nabídky 
při poptávání na trhu práce. Dobrovolný princip vstupu do ozbrojených sil 
znamená účast ozbrojených sil, přesněji státu, na tržní soutěži o lidské 
zdroje. Vzácnost personálu je tak pro ozbrojené síly dána rozpočtovými 
možnostmi při poptávání pracovní síly a s ohledem na skutečnost, že 
příslušníkem ozbrojených sil může být prakticky jen občan státu, může tuto 
vzácnost zesilovat demografická situace státu a zdravotní stav populace.  

Naopak v plánované ekonomice jsou zdroje alokovány prostřednictvím 
příkazů. Tržní síly hrají vedlejší roli. Zdroje do organizačních struktur institucí 
lze umístit přímo na základě jejich byrokratického přikázání. To je typické 
především pro válečné hospodářství a vůbec pro jakoukoliv byrokratickou 
organizaci. Tou ozbrojené síly, vojsko, armáda zcela určitě jsou. Vzhledem 
k tomu, že moc je tady koncentrována, lze umístění zdrojů určovat přímo na 
základě jejich přikazování. Občané státu jsou v tomto případě povinni podrobit 
se povinnosti odvodu do vojska a služby v něm. Z pohledu ozbrojených sil 
neexistuje žádná soutěž o lidské zdroje na trhu práce. V případě doplňování 
ozbrojených sil prostřednictvím branně povinných občanů stojí ozbrojené 
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síly mimo trh. Vzácnost personálu je tak dána demografickou situací státu 
a zdravotním stavem populace. 

U ozbrojených sil doplňovaných na principu všeobecné branné povinnosti 
a u kádrového personálu na principu dobrovolnosti se kombinují prvky tržního 
ovlivňování struktury vojenského personálu a jejího ovlivňování na základě 
přikazování, na základě uplatnění státní moci. Proces profesionalizace takových 
ozbrojených sil znamená omezení a opuštění příkazového systému doplňování 
vojenského personálu a jeho nahrazení tržním principem. 

V ekonomice postavené na finančních vztazích jsou tržní vztahy vždy přímo 
spojeny s penězi (VZP jsou najímáni za plat a další příjmy jim plynou 
v souvislosti s výkonem jejich služby). To nemusí platit pro příkazy. Při 
provádění příkazu nedochází k žádnému směnnému vztahu. Přesto však i zde 
mají peníze svou úlohu. Jejich úloha však není přímá. Účelem takto vydávaných 
peněz je vytvoření předpokladů pro výkon služby (ubytování, kanceláře, 
počítače, zbraně atd.). A toto zázemí je třeba provozovat. Peníze na nájem 
personálu, na jeho získávání a udržování podmínek pro jeho službu plynou ve 
formě finančních toků na trh práce a trh statků a služeb. Účetně a rozpočtově 
jsou označovány jako výdaje. Jsou-li tyto toky použity na spotřebu jsou 
označovány jako náklady. 

 Dá se předpokládat, že zajištění systému doplňování ozbrojených sil na 
principu povinnosti, kde peníze nehrají přímou úlohu, a systému doplňování 
ozbrojených sil na principu dobrovolnosti, kde peníze hrají přímou úlohu, se 
tyto mezi sebou budou lišit výdaji potřebnými na získání a udržení jednoho 
vojáka ve službě. Tyto výdaje jsou označovány jako osobní a představují 
nenávratnou spotřebu zdrojů. Jsou tudíž považovány za osobní náklady. 

Z věcného pohledu představuje profesionalizace ozbrojených sil výměnu 
VZS za VZP. V tomto směru dochází k výměně jednoho VZS za jednoho VZP, 
který vykoná stejnou činnost jako VZS. Personální náklady na jednoho VZP 
a na jednoho VZS se liší v důsledku kvalitativně rozdílných způsobů získávání 
těchto kategorií vojáků. Tento ekonomický aspekt představuje ekonomickou 
podstatu profesionalizace ozbrojených sil. 
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Nositelem tohoto aspektu je vzájemný poměr osobních nákladů 
připadajících na jednoho VZP a jednoho VZS. Tento poměr je určující pro 
odvození dosažitelného počtu VZP získaných výměnou za VZS při dané limitě 
dostupných peněžních prostředků. A naopak, tento poměr určuje potřebné 
množství peněžních prostředků při daných počtech vyměňovaných VZS za VZP. 

Limitujícími činiteli uvažovaného poměru osobních nákladů VZP a VZS je 
postavení ozbrojených sil v procesu jejich doplňování těmito kategoriemi 
vojáků. Zatímco při doplňování vojenského personálu mimo trh příkazovým 
způsobem jsou personální náklady pod úplnou kontrolou ozbrojených sil, při 
doplňování vojáků na tržním principu je činitelem osobních nákladů trh práce. 
Při dané poptávce práce ze strany ozbrojených sil, minimálním a maximálním 
věkem vojáka, jeho kvalifikací a omezeností trhu práce demograficky, 
zdravotním stavem populace, náboženskými a společenskými předsudky k práci 
v ozbrojených silách je činitelem výše personálních nákladů vzácnost lidských 
zdrojů, tj. cena práce v ozbrojených silách.25

1.2.2 Struktura vojenských výdajů a vnitřní rozpočtová omezení 

Ozbrojené síly nejsou pouhým společenstvím osob vytvářeným jeho 
personálem. Jedná se o funkční (účelovou) organizaci připravující se na plnění 
úkolu vedení ozbrojeného boje. K tomu potřebuje vybavení kapitálovými statky 
a zásobami, potřebuje také infrastrukturu pro přípravu (výcvik) na své poslání. 
Z tohoto úhlu pohledu by se neměl problém profesionalizace ozbrojených sil 
omezovat pouze na otázku personálních výdajů (nákladů), protože ozbrojené 
síly, aby byly účelné, představují propojení personálu při obsluze a údržbě 
technických a zbraňových systémů a ve zdokonalování se v této obsluze.  Přesto 
lze za určitých okolností omezit problém profesionalizace ozbrojených sil pouze 
na otázku osobních výdajů (nákladů). Tato zjednodušení vyplývají z rozboru 
obr. č. 2. 
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Obr. č. 2: Průměrná struktura vojenských výdajů u států NATO 
v letech 1975 až 1999 (v %) 
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pramen: vypočteno podle NATO-Revue. 1999, Vol. 47, No. 1 [Spring], Appendix; 
NATO-Revue. 2000, Vol. 48, No. 1 [Spring-Summer], Appendix 

Na obr. č. 2 je zachycen vývoj průměrných proporcí vojenských výdajů 
u států NATO.26 Podle zvolené klasifikace27 se zde vojenské výdaje dělí na: 
výdaje osobní, výdaje na výzbroj a výstroj, výdaje na infrastrukturu a ostatní 
výdaje. Toto dělení je účelové a výdajové druhy jsou vzhledem k rozdílnosti 
svého účelu ve vzájemné konkurenci a jejich vzájemný podíl vyjadřuje mírů 
rozvoje ozbrojených sil.28 Z pohledu funkčnosti ozbrojených sil mají primární 
charakter osobní výdaje, ostatní výdaje jsou sekundárního charakteru. Výdaje na 
výzbroj a výstroj vyjadřují kapitálovou vybavenost personálu, tzn. 
vyjadřují technologické schopnosti vojska. Ostatní výdaje vypovídají 
o provozování ozbrojených sil, neboť obsahují např. spotřebu energií, náklady 
na opravy apod. Do určité míry odrážejí schopnost vojska plnit úkoly při daném 
technickém vybavení. Objemově okrajovou kategorií jsou náklady na 
infrastrukturu, které vypovídají o nákladech na udržování budov, letišť, 
základen apod., kde je vojsko umístěno, nebo které vojsko využívá v rámci své 
podpory. 

S výjimkou výdajů na výzbroj a výstroj lze ostatní výdaje ztotožnit 
s náklady, neboť představují spotřebu finančních zdrojů. Výdaje na výzbroj 
a výstroj představují zpravidla investice, u nichž se v nákladech sleduje jejich 
opotřebení ve formě odpisů. Ovšem pokud je rozpočet ozbrojených sil sledován 
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v kamerální soustavě účetnictví, dají se tyto výdaje ztotožnit s náklady, neboť se 
metodicky předpokládá, že majetek ozbrojených sil je spotřebován v okamžiku 
pořízení. 

Při nepružnosti osobních výdajů (z důvodu jejich obligatornosti) a výdajů na 
infrastrukturu hodnocené z pohledu možnosti provádět okamžité změny 
v rozpočtu, jsou výdaje na pořízení výzbroje a výstroje a ostatní výdaje 
zbytkovou kategorií vojenského rozpočtu. Jejich výskyt v rozpočtu není 
podmíněn profesionalizací, ale potřebou mít ozbrojené síly o požadovaných 
schopnostech. Proto lze od těchto výdajů odhlédnout při řešení problému 
profesionalizace. 

S ohledem na malý podíl ve vojenských výdajích lze abstrahovat i od 
kategorie výdajů na infrastrukturu. Pokud předpokládáme, že s profesionalizací 
nedojde k výrazné redukci velikosti armády, a že všem VZP bude muset být 
vytvořeno sociální zázemí v rámci disponibilní infrastruktury (jídelny, 
převlékárny, kluby atd.), lze výdaje na infrastrukturu v případě profesionalizace 
také zanedbat. Zároveň lze předpokládat, že výdaje na infrastrukturu se 
v průběhu profesionalizace o mnoho nezmění, neboť pro opuštěné letiště, 
střelnici, výcvikový prostor atd. se hledá jen těžko zájemce, který by byl 
schopen tyto objekty využít a investovat další prostředky do jejich přestavby.29  

Při respektování uvedených omezení lze proces profesionalizace 
ozbrojených sil zjednodušit na problém osobních výdajů (nákladů), jelikož 
zpravidla osobní výdaje (náklady) mají největší zastoupení ve vojenském 
rozpočtu a jsou prvotní rozpočtovou kategorií. Zde je důležité, že při nahrazení 
VZS za VZP představují osobní výdaje (náklady) uvolněné odchodem VZS 
(nebo jiné kategorie personálu) základní zdroj pro výstavbu profesionální 
armády. Použití tohoto zdroje nemění relativní strukturu vojenského rozpočtu, a 
nevytváří ani nároky na zvýšení rozpočtu, které by musely být prosazovány 
cestou veřejné volby. 
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1.3 Profesionalizace ozbrojených sil států NATO 

Ačkoliv je každý proces profesionalizace vojska jiný, protože se liší 
struktura ozbrojených sil a podmínky toho kterého státu NATO, za kterých jeho 
ozbrojené síly působí, v rámci ustanovení a udržování profesionálních armád se 
projevuje základní ekonomický znak profesionalizace, a tím je růst osobních 
výdajů. Kromě toho lze při profesionalizaci ozbrojených sil ve státech NATO 
pozorovat další jevy. Těmi jsou částečný vliv výkonu národní ekonomiky na 
vlastní rozhodování o profesionalizaci ozbrojených sil a trend k profesionalizaci 
ozbrojených sil států NATO. Ten je po roce 1990 vytvářen stále častějšími 
rozhodnutími národních vlád o ustavení dobrovolnických ozbrojených sil.  

1.3.1 Trend profesionalizace a národní ekonomika 

Uvažujeme-li o profesionalizaci jako o trendovém jevu, pak je třeba si 
uvědomit, že stále více zemí NATO se rozhoduje pro profesionální ozbrojené 
síly (viz tab. č. 3). Ze současných 19 států NATO profesionalizovaly své 
ozbrojené síly v letech 1945 až 1989 pouze 4 státy (Kanada, Lucembursko, 
USA, Velká Británie). V letech 1990 až 2000 započalo profesionalizaci dalších 
6 států (Belgie, Francie, Itálie, Nizozemsko, Portugalsko, Španělsko), z nichž 
2 (Belgie, Nizozemsko) profesionalizaci dokončily do roku 2000 a další 
2 dokončily profesionalizaci do konce roku 2002 (Francie, Španělsko). Nově 
přijaté státy v roce 1999 (Česká republika, Maďarsko, Polsko) velmi 
pravděpodobně profesionalizují své ozbrojené síly do roku 2010. ČR učinila 
první kroky a naplánovala ustavení profesionální armády k 1. 1. 2007.30  

Profesionalizaci zatím neoznámily státy, které v nedávné minulosti vedly, 
nebo vedou ozbrojený konflikt, tj. Řecko (válka o Kypr) a Turecko (především 
boj s PKK). Profesionalizaci zatím neoznámily státy s obranným systémem 
postaveným na miličním principu (Dánsko, Norsko). Stát Island nemá ozbrojené 
síly, vykazuje pouze pobřežní hlídku. Soudě podle rozhodnutí Spolkového 
ústavního soudu z 10. 4. 2002,31 snaží se SRN rozhodnutí o profesionalizaci 
oddálit.  
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Tab. č. 3: 
Vztah profesionalizace ozbrojených sil ve  státech NATO a jejich ekonomik 

stát NATO člen NATO 
od 

profesionální 
ozbrojené 

síly od 

výkonnost 
ekonomiky a kupní 

síla podle OECD 
v roce 1999 

pořadí 
ekonomiky 
v roce 1999

Lucembursko 1949 1967 vysoká 1 
USA 1949 1973 vysoká 2 
Norsko 1949 - vysoká 3 
Dánsko 1949 - vysoká 5 
Island*) 1949 - vysoká 6 
Nizozemsko 1949 1997 střední vyšší 7 
Kanada 1949 1948 střední vyšší 8 
Belgie 1949 1995 střední vyšší 13 
Německo 1955 - střední vyšší 14 
Itálie 1949 2006 střední vyšší 15 
Velká Británie 1949 1961 střední vyšší 18 
Francie 1949 2002 střední vyšší 19 
Španělsko 1982 2002 střední nižší 22 
Portugalsko 1949 2003 střední nižší 24 
Řecko 1952 - střední nižší 26 
Česká republika 1999 2007 střední nižší 28 
Maďarsko 1999 2010 střední nižší 30 
Polsko 1999 2010 nízká 32 
Turecko 1952 - nízká 41 
poznámky: 
*)   Island nemá ozbrojené síly, vykazuje pouze pobřežní hlídku. 

pramen: TOMÁŠEK, R. NATO v 21. století. 1. vyd. Praha: MO ČR, 2000.    
ISBN 80-7278-018-2; MERTLÍK Pavel. Dolar za 13,50. Ekonom. 2002, 
roč. 46, č. 7, s. 24-25 

Z tab. č. 3 vyplývá, že profesionalizace ozbrojených sil se vyskytuje jako 
čistě mírový proces prováděný ve vnitrozemí státu. Vzhledem k tomu, že 
mírové ozbrojené síly vážou vždy méně společenských zdrojů, než síly válečné 
(mobilizované), nabízí se domněnka, že ustanovování ozbrojených sil je 
ovlivněno ekonomickými důvody. V tab. č. 3 je zachycen vztah mezi dosaženou 
profesionalizací ozbrojených sil účastnických států NATO a ekonomickou 
výkonností těchto států. Ta je měřena dle kritérií OECD úrovní HDP vztaženého 
k průměru za OECD a paritou kupní síly národní měny k USD. Tab. č. 3 shrnuje 
stav profesionalizace v roce 2002 a s ohledem na dostupnost statistických dat 
i ekonomickou úroveň účastnických zemí roku 1999 v příslušných kurzech 
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a cenách. Z tab. č. 3 je patrné, že neexistuje pravidelná korelace mezi 
výkonností ekonomiky a ustanovením profesionálních ozbrojených sil. 

Vztah mezi ekonomickou výkonností států NATO a rozhodnutím ustavit 
profesionální ozbrojené síly není přímý. Pokud nepočítáme Island, mají sice 
2 státy s vysokou úrovní výkonnosti ekonomiky podle metodiky OECD 
profesionální ozbrojené síly (Lucembursko, USA), avšak 2 státy se stejnou 
úrovní zatím o profesionálních ozbrojených silách neuvažují (Norsko, Dánsko). 
Spíše platí, že své ozbrojené síly profesionalizují státy s vyšší střední úrovní 
ekonomické výkonnosti (Nizozemsko, Kanada, Belgie, Itálie, Velká Británie, 
Francie). Z této skupiny nemá profesionální ozbrojené síly pouze Německo. 

Pokud vezmeme do úvahy otázku času, pak státy s nižší střední úrovní 
ekonomické výkonnosti podle kritérií OECD se pravděpodobně rozhodují 
v trendu podle rozhodnutí skupiny vyšší střední ekonomické výkonnosti. 
Pomineme-li Španělsko, které ustavilo profesionální armádu v roce 2002, pak 
státy střední nižší výkonnosti zatím plánují profesionální ozbrojené síly. Sem 
patří 3 státy (Portugalsko, Česká republika, Maďarsko). Výjimku tvoří Řecko. 
Státy s nízkou ekonomickou výkonností buď zatím ani neuvažují 
o profesionálních ozbrojených silách (Turecko), nebo je pouze plánují (Polsko).  

Hodnotíme-li stav a vývoj procesu profesionalizace ozbrojených sil států 
NATO, lze konstatovat, že rozhodnutí profesionalizovat ozbrojené síly nelze 
vysvětlovat pouze ekonomickými faktory. Důležitou roli hrají i ostatní 
činitele, jako je místo ozbrojených sil státu v jeho zahraniční politice, 
geopolitická pozice státu na mapě světa, politické zřízení, historický vývoj státu 
a jeho historické zkušenosti se zajišťováním své bezpečnosti atd. Národní 
ekonomika sice není motivujícím činitelem, zůstává však významným 
činitelem limitujícím proces profesionalizace. 

1.3.2 Ekonomické znaky profesionalizace ve státech NATO 

Profesionalizace ozbrojených sil ve státech NATO byla po roce 1990 
doprovázena zmenšováním ozbrojených sil.32 Ekonomicky se profesionalizace 
promítla do personálních výdajů (viz tab. č. 4).  
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Tab. č. 4: 
Výdaje na personál ozbrojených sil států NATO v letech 1991 až 1999 

(v mil. USD roku 1998) 
stát/rok 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Belgie 3 372 2 624 2 657 2 630 2 644 2 516 2 541 2 510 2 505
Česká republika - - - - - - - - 527
Dánsko 1 669 1 624 1 630 1 642 1 676 1 658 1 655 1 708 1 697
Itálie 14 502 13 997 13 895 14 134 13 259 15 014 17 154 17 209 18 054
Kanada 4 713 4 793 4 560 4 800 4 183 3 655 3 133 3 412 3 448
Lucembursko 83 92 86 96 97 101 105 110 110
Maďarsko - - - - - - - - 330
Německo 25 270 24 877 22 682 21 654 21 548 21 292 20 732 20 285 20 222
Nizozemsko 4 446 4 605 4 369 4 138 4 136 3 869 3 843 3 575 3 581
Norsko 1 512 1 550 1 187 1 209 1 167 1 188 1 200 1 254 1 303
Polsko - - - - - - - - 2 086
Portugalsko 1 748 1 930 1 847 1 777 1 887 1 886 1 913 1 934 2 044
Řecko 2 897 2 872 2 839 2 925 3 002 3 076 3 332 3 525 3 752
Španělsko 5 353 5 317 5 183 4 956 5 098 5 101 5 057 5 079 5 095
Turecko 2 983 3 150 3 899 3 573 3 657 3 716 4 056 4 259 4 557
USA 144 908 139 237 130 206 123 538 118 695 109 434 109 714 106 968 104 780
Velká Británie 20 546 19 507 18 942 17 434 16 226 15 904 14 591 14 148 13 940

pramen: podle www.sipri.se 

Hodnotíme-li vývoj osobních výdajů v ozbrojených silách států NATO (bez 
Francie) podle údajů v tab. č. 4, zjistíme, že objem těchto výdajů je u většiny 
zemí stabilní. Aby bylo zohledněno zmenšení ozbrojených sil, jsou tyto údaje 
přepočítány na osobní výdaje připadající na jednoho vojáka (viz tab. č. 5). 
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Tab. č. 5: 
Průměrné výdaje na personál připadající na jednoho vojáka ozbrojených sil 

států NATO v letech 1991 až 1999 (v tis. USD roku 1998) 
stát/rok 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Belgie 33 33 38 50 57 55 56 58 59
Česká republika - - - - - - - - 10
Dánsko 56 58 60 59 62 58 65 68 68
Itálie 31 30 31 32 30 35 41 43 46
Kanada 55 58 60 64 60 55 51 57 58
Lucembursko 83 92 86 73 73 74 76 79 78
Maďarsko - - - - - - - - 5
Německo 55 56 57 60 61 63 62 61 61
Nizozemsko 43 51 51 54 61 61 67 65 65
Norsko 37 37 30 36 31 31 36 38 40
Polsko - - - - - - - - 11
Portugalsko 20 24 27 15 24 26 27 27 29
Řecko 14 14 13 14 14 15 16 17 18
Španělsko 22 27 25 23 24 25 26 27 33
Turecko 4 4 6 4 5 5 5 5 6
USA 69 65 72 72 73 69 71 71 70
Velká Británie 68 67 70 68 70 72 67 65 64

pramen: vlastní výpočet 

Srovnáme-li růst osobních výdajů v letech 1991 až 1999, zachycený 
v tab. č. 5 ve stálých dolarových cenách roku 1998 u starých států NATO (mimo 
Francie) pomocí poměru hodnot roků 1999 a 1991, dojdeme k následujícím 
závěrům. U Kanady, Lucemburska, Velké Británie a USA se pohybuje reálný 
růst osobních výdajů připadající na jednoho vojáka blízko 1. To odráží stabilní 
pozici dlouhodobě profesionalizovaných ozbrojených sil na trhu práce. Státy 
neuvažující o profesionalizaci: Dánsko, Německo a Norsko vykazují růst od 
1,08 do 1,21; Řecko 1,29 a Turecko 1,5. 

Státy, které se rozhodly profesionalizovat po roce 1990 (Belgie, 
Nizozemsko, Španělsko, Portugalsko, Itálie) vykazují růst osobních výdajů na 
jednoho vojáka kolem 1,5. Výjimku tvoří Belgie s nárůstem 1,79. To ukazuje na 
problémy těchto států na trhu práce. Musí vojákům platit stále více, aby naplnily 
své zmenšující se ozbrojené síly.  
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Povšimněme si, v jakých řádech se pohybují průměrné výdaje na vojáka 
jednotlivých států NATO. Zvláštní skupinu tvoří Česká republika, Polsko 
a Maďarsko (země s tranzitivní ekonomikou), které vykazují osobní výdaje na 
osobu v roce 1999 v rozmezí 5 až 11 tisíc USD v cenách a kurzech roku 1998. 
To je 5 až 7krát méně, než je průměr NATO bez těchto tří nových zemí. 
Výjimku ze starých zemí NATO tvoří Turecko s 6 tisící USD v roce 1999 
a Řecko s 18 tisící USD. Tyto údaje dokreslují závěry definované již na základě 
tab. č. 3, totiž, že státy s nízkou ekonomickou úrovní neuvažují 
o profesionálních ozbrojených silách. 

Na základě uvedených faktů, týkajících se vývoje osobních výdajů u zemí 
NATO, které se rozhodly profesionalizovat po roce 1990, lze postulovat, že 
v ČR je možné očekávat podobný vývoj těchto výdajů. V přechodném období 
lze očekávat zvýšení osobních výdajů připadajících v reálném vyjádření na 
jednoho vojáka 1,5 až 1,7krát. Při zaručeném, ale přesto omezeném 
rozpočtu kapitoly MO, který je určen procentem HDP, má tato skutečnost 
zásadní vliv na dostatek finančních zdrojů pro provedení procesu 
profesionalizace. 

1.4 Profesionalizace ozbrojených sil v České republice 

K 1. 1. 2007 mají být ozbrojené síly ČR profesionální. Pro území ČR se 
jedná již o druhý projekt vytvoření profesionální armády od roku 1990. Ten 
první33 pochází z dob České a slovenské federativní republiky (ČSFR) a v jeho 
realizaci se částečně pokračovalo také v AČR po zániku ČSFR v rámci částečné 
profesionalizace AČR. Ke službě se však u vybraných útvarů přihlásilo jen 
34 zájemců. To představovalo 2,8 % plánovaného počtu.34 Dalším pokusem 
bylo ustavení brigády rychlého nasazení, kde se do konce roku 2001 nepodařilo 
dosáhnout úplné profesionalizace.35
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1.4.1 Profesionální vojenská služba v AČR 

Profesionální vojenskou službu lze v ČR, stejně jako ve všech státech 
NATO, konat ve vnitrozemí, nebo v zahraničí. Pro zahraničí je však 
profesionální služba nařízena zákonem, resp. je zakázáno vysílat VZS do 
zahraničí.36 I před tímto zákonem, však nebyli VZS posílání do žádných 
zahraničních misí typu operace jiné než válka, protože pro tento druh činnosti 
neměli dostatečnou kvalifikaci. Proto pro službu v zahraničí disponovala ČR 
profesionálními jednotkami a útvary. Jednalo se o mírové a pozorovatelské mise 
pod garancí OSN, NATO a OBSE a také o české vojenské zastoupení 
v mezinárodních institucích.  

Jestliže rozebíráme vojenskou službu na území našeho státu, pak je třeba 
vědět, že AČR disponovala již od počátku své existence některými plně 
profesionálními složkami a některými složkami na vysokém stupni 
profesionalizace. Plně profesionální složkou byla Vojenská policie zřízená 
zákonem č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, kde plnou profesionalizaci 
předpokládal zákon. Na vysokém stupni profesionalizace byla tradičně vojenská 
a vojsková zdravotnická služba, kde jsou vysoké nároky na kvalifikaci.  

Nové impulsy k rozšíření profesionalizace vybraných jednotek a útvarů 
přinesl vstup ČR do NATO a potřeba účastnit se společného systému alianční 
reakce. Požadavek na plnění operací v zahraničí vyvolal také potřebu 
profesionalizace služby ve vnitrozemí. Požadavek účasti České republiky 
v mezinárodním bezpečnostním systému je jedním ze základních východisek pro 
stanovené operační schopnosti profesionalizované AČR.37

Hned po přistoupení k NATO byly vyčleněny vybrané jednotky do sil 
okamžité a rychlé reakce, kde se předpokládá služba v zahraničí. Tyto jednotky 
byly od samého počátku vytvářeny jako plně profesionální.38 K 31. 12. 1999 se 
jednalo u sil okamžité reakce: o jednotku chemické ochrany, dopravní jednotku 
a vrtulníkovou jednotku; u sil rychlé reakce o jednotku speciálních sil. K tomu 
samému datu byla plně profesionální jedna jednotka brigády rychlého nasazení 
a pracovalo se na profesionalizaci všech velitelských míst a míst rozhodujících 
specialistů. 
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V globálu byly v roce 1999 vykázány u jednotlivých složek AČR následující 
stupně profesionalizace:39 pozemní síly 36 %, vzdušné síly 53 %,  síly logistické 
podpory 28 % a vojenské zdravotnictví 59 %. Tohoto stupně profesionalizace 
bylo dosaženo v rámci relativní velikosti složky zachycené tab. č. 6.  

Tab. č. 6: 
Velikost složek AČR v roce 1999 (plánované počty) 

 vojáci 
v činné 
službě 

občanští 
zaměstnanci

celkem podíl na 
celkových 
počtech 

GŠ AČR a přímo podřízené svazky a 
útvary 

6 815 1 788 8 603 12,6 %

Pozemní síly  21 831 1 418 23 249 34,2 %

Síly územní obrany 3 998 2 673 6 671 9,8 %

Vzdušné síly (letectvo a PVO) 16 123 1 517 17 640 25,9 %

Útvary a zařízení logistiky 3 975 4 581 8 556 12,6 %

Ostatní (zdravotnictví, Vojenská 
policie) 

2 079 1 259 3 338 4,9 %

Armáda České republiky (celkem) 54 821 13 236 68 057 100,0 %

pramen: Ročenka ´99. 1. vyd. Praha: MO ČR, 2000. ISBN 80-7278-045-X. 

Vykázané stupně profesionalizace odpovídají velikosti složky AČR. Čím 
menší je organizační složka AČR, tím vyšší stupeň profesionalizace zpravidla 
vykazuje. Závislosti se vymykají pouze útvary a zařízení logistiky. I přes 
relativní malou velikost vykazují malý stupeň profesionalizace. To lze vysvětlit 
specifikou této složky. Při logistice prováděné ve prospěch obranných sil je tato 
složka vhodná právě pro přípravu záloh a to s ohledem na nízký stupeň 
kvalifikace, který je nutný pro výkon logistických činností. Pokud tyto složky 
disponují pevnou infrastrukturu pro podporu vojska na území a z území ČR, 
není tlak na jejich profesionalizaci tak silný. Zvláště jsou-li logistické prvky 
integrovány již ve složkách, kde se předpokládá jejich nasazení v zahraničí.  
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1.4.2 Profesionalizace AČR a její zvláštnosti 

Kvantitativní cíle profesionalizace AČR, týkající se personální struktury 
AČR, byly zmíněny již v úvodu. Obr. č. 3 ukazuje tyto cíle v absolutním 
vyjádření a v kontextu dosavadního vývoje let 1993 až 2002. 

Obr. č. 3: Struktura personálu AČR ve vybraných letech 
a cílový stav v roce 2007 
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pramen: A-report. - Zvláštní číslo [Koncepce výstavby profesionální Armády České 
republiky a Mobilizace ozbrojených sil České republiky]. 1. vyd. Praha: 
MO ČR, 2002. ISSN 1211-801X. s. 35 

Z obr. č. 3 je patrné, že dnešní rotmistrovský sbor by měl expandovat až na 
19 500 osob a nahradit tak VZS. Tento sbor by měl nahradit i část o.z., u nichž 
se předpokládá redukce na 10 000 osob, tj. zhruba na polovinu stavu roku 2002. 
Předpokládá se i expanze praporčického sboru až na 9 500 osob a redukce 
důstojnického sboru až na 7 000 osob. Pokud se budeme zabývat reálností 
cílových hodnot u jednotlivých kategorií profesionálního personálu, při použití 
trendové analýzy dojdeme ke vztahům zachyceným na obr. č. 4. 
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Obr. č. 4: Odhad trendu vývoje kategorií personálu AČR k 1. 1. 2007 
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pramen: A-report. - Zvláštní číslo [Koncepce výstavby profesionální Armády České 
republiky a Mobilizace ozbrojených sil České republiky]. 1. vyd. Praha: 
MO ČR, 2002. ISSN 1211-801X, s. 35 

Na obr. č. 4 jsou křivkami vývoje počtu jednotlivých personálních kategorií 
proloženy trendové křivky (tenké plné čáry), které vystihují trend. Zároveň je do 
grafu zakreslen trend vývoje požadovaný CROS (tenké čárkované čáry). Trendy 
se vztahují k podmínkám let 2000 a 2001. Z obr. č. 4 vyplývá, že stanovený 
počet praporčíků lze dosáhnout, jako lze dosáhnout požadovaného úbytky 
důstojníků. V případě úbytku důstojníků se dá dokonce předpokládat, že se 
jedná o přirozený proces. V případě rotmistrů je přirozeným trendem křivka 
polynomu 4. stupně, která ukazuje, že v roce 2007 by bylo velmi pravděpodobně 
dosaženo počtu asi 8 000 rotmistrů. CROS však předpokládá existenci 
progresivnějšího trendu, který zajistí dosažení cíle až 19 500 osob hodnostního 
sboru rotmistrů. To je poměrně ambiciózní plán, neboť to znamená přibírat 
každý rok stále více osob této hodnostní kategorie tak, aby byl kryt nejen 
personální úbytek VZS, ale i přirozená obměna hodnostního sboru. Ten je 
tvořen vojáky s krátkodobým závazkem VZP. Přirozeně to znamená progresivní 
růst osobních výdajů v absolutním vyjádření (při předpokladu neměnného trhu 
práce).  
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Opačné určení trendu, jako pro vývoj rotmistrovského sboru, platí pro vývoj 
počtu o.z.. Lineární trend ukazuje na hodnotu kolem 18 000,*) kdežto CROS 
předpokládá progresivně klesající počet o.z.. Zde je sice cíl CROS, dosažitelný, 
nicméně jeho dosažení neřeší problém nákladů a uvolnění zdrojů pro 
vybudování rotmistrovského sboru. Důvodem je charakter práce o.z.. 

O.z. pracují v obslužných systémech. Ty se odvozují od systémů 
výkonných. Vyžaduje-li systém výkonný rozsáhlé zabezpečení, pak se obslužný 
systém redukuje s redukcí systému výkonného (vyřazování techniky, 
zmenšování útvarů, rušení posádek aj.). Tato redukce není v poměru 1:1 a nemá 
ani lineární charakter.40 Sama redukce o.z. znamená redukci vlastního personálu, 
který je třeba v případě personálu obslužného nahradit jiným způsobem 
(nákupem služeb, outsourcing apod.). V tomto případě dochází k migraci 
nákladů z kategorie osobních nákladů do kategorie náklady na zabezpečení 
provozu. Při propouštění o.z. z důvodu rušení pracovních míst je tato redukce 
doprovázena v českých podmínkách dodatečnými jednorázovými náklady ve 
formě výplaty odstupného. Redukce o.z. nesouvisí přímo s profesionalizací, ale 
jde o problém optimalizace nákladů na chod obslužného systému. Pro potřeby 
práce variantně předpokládejme, že náklady na obslužný systém zůstanou 
stejné i po redukci počtu o.z., nebo se sníží o úspory v osobních výdajích.  

Pokud srovnáme jevové znaky profesionalizace AČR s demonstrovanými 
znaky u ozbrojených sil NATO, dojdeme k obdobným závěrům jako 
u trendových států. Těmi se rozumí Belgie, Nizozemsko, Francie, Španělsko, 
Portugalsko a Itálie, které přijaly rozhodnutí profesionalizovat své ozbrojené síly 
před ČR. U těchto států předcházelo snižování velikosti ozbrojených sil před 
přijetím rozhodnutí jejich profesionalizace i do okamžiku jejich plné 
profesionalizace. Po ustavení profesionálních ozbrojených sil se velikost 
ozbrojených sil ustálila. Podobný vývoj lze předpokládat u ČR. Jevy vyvolané 
zmenšováním ozbrojených sil ČR budou stejné jako u trendových zemí.  

                                                 
*) Francii se podařilo redukovat v letech 1997 až 2002 počet občanských zaměstnanců max. 

o 20 %, když předtím docházelo k podobné přirozené redukci civilního personálu jako u nás.  
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Bude-li ČR sledovat podobný vývoj v případě své velikosti, lze očekávat 
také podobný vývoj v případě personálních nákladů. Ty by měly růst. Je však 
třeba počítat s jednou zásadní odlišností, která může být pro úspěšný přechod 
k dobrovolnické armádě velmi riziková. Zatímco výše vyjmenované země 
vstupovaly do procesu profesionalizace s dlouhodobě ustálenou hodnostní 
strukturou, ČR chce v průběhu profesionalizace upravit relativní zastoupení 
hodnostních sborů. V tomto ohledu je český případ naprosto ojedinělý! 
Proto práce předpokládá, že profesionalizace spojená s nápravou personální 
struktury vytváří v případě ČR další, podmíněné, rozpočtové omezení. 

Úspory, které mají vzniknout redukcí důstojnického sboru, nemusí přinést 
požadované efekty. Struktura armády je patrně odrazem společenských 
podmínek. Pokud existuje „důstojnická armáda“, nemusí být ochota vykonávat 
vojenskou službu v nedůstojnických hodnostech.41 To by znamenalo menší 
redukci sboru důstojníků, než předpokládá CROS a v důsledku větší náklady. 
Podle dosavadních výzkumů to však nebude případ AČR.42

Další omezení může vzniknout v důsledku zatížení rozpočtu dávkami 
sociálního zabezpečení bývalých VZP. Těmto výdajům je v kapitole rozpočtu 
MO přiřazen zvláštní ukazatel a část těchto výdajů je kryta z výnosu pojistného 
na sociální pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, které se hradí 
resortem obrany za VZP a je jim sráženo z platu a obdobných příjmů. Pokud 
tyto příjmy z pojistného nekryjí výdaje na sociální zabezpečení, je rozdíl 
„dorovnáván“ z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV). 
Vývoj rozpočtu na sociální zabezpečení vojáků v letech 1996 až 2001 zachycuje 
tab. č. 7. 
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Tab. č. 7: 
Rozpočet na sociálního zabezpečení vojáků v kapitole MO 

v letech 1996 až 2001 (v tis. Kč) 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

výnos pojistného  1 843 262 1 779 659 1 740 543 1 876 633 1 906 801 1 993 571
   z toho na důch. zab. 1 421 177 1 360 916 1 331 003 1 435 072 1 458 142 1 524 495
vyplacené dávky  2 759 888 2 947 455 3 307 736 3 533 199 3 935 988 4 403 607
   z toho důchody 1 904 796 2 110 776 2 283 857 2 395 255 2 562 975 2 740 908
   z toho ost. dávky 855 092 836 679 1 023 879 1 137 944 1 373 013 1 662 699

pramen: Ročenka. 1996 – 2001. Praha: MO ČR 

Z tab. č. 7 je patrná existence záporného salda mezi příjmy a výdaji na 
sociální zabezpečení a zvyšující se disproporce mezi těmito kategoriemi. Ta 
je lépe patrná z obr. č. 5, který zachycuje proporce vývoje jednotlivých 
hodnostních sborů a vývoj salda důchodového a sociálního zabezpečení.  

Obr. č. 5: Saldo sociálního a důchodového zabezpečení a proporce 
hodnostních sborů v resortu obrany v letech 1996 až 2001 
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Obr. č. 5 zachycuje vztah mezi vývojem salda sociálního a důchodového 
zabezpečení VZP a vývojem velikosti hodnostních sborů VZP. Z obr. č. 5 je 
zřejmá souvislost mezi narůstáním záporného salda sociálního zabezpečení 
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a úbytkem důstojníků. To je logické, uváží-li se příjmová situace mladých 
rotmistrů a zkušených důstojníků daná tarifikací zastávaných funkcí, 
dosaženými hodnostmi a dosaženou praxí,  která má vliv na výši platů. Z nich se 
vypočítavá pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti, které kryjí výdaje na dávky sociálního zabezpečení v resortu 
obrany. Stejný platový faktor a mechanismy výpočtu odchodových dávek mají 
vliv také na to, že úbytek důstojníků vyvolá větší výdaje než stejný úbytek 
jiných hodnostních sborů. 

Záporné saldo sociálního zabezpečení v resortu obrany vzrostlo během šesti 
let v období let 1996 až 2001 o 1,5 mld. Kč. Tento vývoj je hlavně způsoben 
stagnací výnosů pojistného na sociální zabezpečení jako důsledku zmenšování 
počtu VZP v hodnostním sboru důstojníků a dále výplatou dávek jiným osobám, 
než bývalý VZP. Výsledné saldo je zatím dorovnáváno ze státního rozpočtu. Od 
roku 1997 jsou výdaje na český důchodový systém větší než jeho příjmy.43 Bez 
reformy tohoto systému to může vést k hledání rozpočtových zdrojů pro krytí 
záporného salda důchodového systému. Takovým zdrojem mohou být úspory 
vzniklé redukcí ozbrojených sil. Objem záporného salda sociálního zabezpečení 
v resortu obrany měřený podílem na HDP udává tab. č. 8. 

Tab. č. 8: 
Rozpočet na soc. zabezpečení v resortu obrany v letech 1996 až 2001 jako podíl 

na HDP (%) 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
HDP (mld. Kč) 1 572,3 1 680,0 1 798,3 1 833,0 1 900,0 2 131,0
výnos pojistného  0,12 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 
   z toho na důch. zabezpečení 0,09 0,08 0,07 0,08 0,08 0,07 
vyplacené dávky  0,18 0,18 0,18 0,19 0,21 0,21 
   z toho důchody 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 
   z toho ostatní dávky 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 
saldo důch. zabezpečení -0,03 -0,04 -0,05 -0,05 -0,06 -0,06 
saldo soc. zabezpečení -0,06 -0,07 -0,09 -0,09 -0,11 -0,11 

pramen: Statistická ročenka ČR. 1997 - 2001.  Praha: ČSÚ. vlastní výpočet 

Z tab. č. 8 vyplývá, že podíl vyplácených dávek sociálního zabezpečení 
v resortu obrany roste a zmenšuje se výnos pojistného. Výsledkem je rostoucí 
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záporné saldo sociálního zabezpečení, které dosahuje 0,11 % HDP. Toto saldo 
by mohlo být v krajním případě kryto z výdajů vzniklých redukcí důstojnického 
sboru a s ohledem na situaci veřejných financí ČR k horizontu profesionalizace 
je třeba s touto možností počítat. Tuto situaci veřejné dokumenty, týkající se 
profesionalizace AČR neřeší. Z opatrnosti se dále předpokládá, že redukce 
důstojnického sboru spíše nepřinese očekávané úspory. 

Práce předpokládá, že úspory nepřinese ani redukce infrastruktury. 
Tempo redukce infrastruktury není závislé na vůli a potřebách ozbrojených sil a 
do doby vyřazení z účetnictví musí být o tento majetek pečováno, jako by nebyl 
přebytečný.44 Navíc se předpokládá i nová výstavba, což přinese další náklady. 

V souladu s CROS práce předpokládá, že nedojde k významnému poklesu 
operačních schopností AČR.45 Proto se pro další analýzy předpokládá zachování 
kapitálových výdajů a neinvestičních věcných výdajů minimálně na úrovni 
průměru let 1998 až 2002. Zároveň se předpokládá, že obslužný systém bude 
stále méně zajišťován prostřednictvím vlastních o.z. a proto se budou zvětšovat 
platby příspěvkovým organizacím, státním podnikům a jiným podnikatelským 
subjektům za poskytované služby. 

Další, co odlišuje profesionalizaci AČR od profesionalizace v ostatních 
státech NATO, jsou ekonomické podmínky, za nichž profesionalizace proběhly. 
Zde bude významným faktorem, který může vytvářet další rozpočtové omezení, 
vstup ČR do EU. Přistoupení ČR k EU bude mít za následek volný pohyb osob 
na trhu práce v rámci celé EU a vyrovnávání cenové hladiny s EU. To velmi 
pravděpodobně přinese růst personálních nákladů, a to jednak vlivem inflace, 
jednak vlivem růstu vzácnosti demografických zdrojů na národním trhu práce.46 
S ohledem na nedostatek dat potřebných k analýze tohoto rizika je odhad vývoje 
vnitřních omezení vojenského rozpočtu ČR vzniklých v důsledku přístupu k EU 
jen těžko odhadnutelný. Pro potřeby práce je od tohoto specifika odhlédnuto. 

Dílčí závěry 

Profesionalizace je přechodový jev probíhající v mírové struktuře 
ozbrojených sil na území národního státu. Znamená kvalitativní změnu ve 
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struktuře personálu. Výkon činností vykonávaných branně povinnými vojáky je 
přebírán profesionálním personálem. Motivací celého procesu je potřeba použití 
vojska za hranicemi státu, kde nasazení zakazuje národní legislativa nebo 
nasazení neumožňuje nízká vojenská kvalifikace VZS. 

Profesionalizace AČR znamená nahrazení VZS za VZP s délkou kontraktu 
v rozmezí 2 až 5 let. Nahrazen bude stávající hodnostní sbor poddůstojníků a 
mužstva stejným nebo vyšším sborem profesionálních vojáků nedůstojníků. Pro 
podmínky ČR připadají v úvahu hodnostní sbory praporčíků, rotmistrů 
(poddůstojníků). Práce pracuje s hodnostním sborem rotmistrů, který by se měl 
částečně transformovat do sboru poddůstojníků.47

Důležitým faktorem projektu profesionalizace ozbrojených sil jsou vždy 
finanční zdroje. Ty vytvářejí možnosti pro dosažení cílů profesionalizace, 
jelikož substituce mezi VZS a VZP se přímo odráží ve  výdajích vynakládaných 
na vojenský personál. Problém procesu profesionalizace AČR lze zjednodušit na 
problém osobních výdajů (nákladů). 

 Při omezenosti vojenského rozpočtu a snaze vyměnit VZS za VZP 
v poměru 1:1 dochází nutně k redukci velikosti ozbrojených sil. Příčinou je 
rozdílný objem osobních výdajů připadající na jednoho VZP a VZS. Faktorem 
tohoto rozdílu je rozdílný způsob získávání VZS a VZP. VZP jsou získáváni 
z trhu práce, VZS jsou získáváni příkazově, tj. netržně. Tato skutečnost se 
promítá až do ukončení profesionalizace do poměru osobních výdajů (nákladů) 
potřebných na zajištění služby VZP a VZS. Tímto poměrem lze měřit 
hospodárnost služby těchto kategorií personálu a na základě zjištění 
hospodárnosti odhadnout zdrojové možnosti rozpočtu kapitoly MO a případná 
opatření o zmírnění nákladnosti procesu profesionalizace AČR. 

Vzhledem k tomu, že VZS by měli být nahrazeni dnešním sborem rotmistrů, 
kardinální otázkou v případě profesionalizace AČR je, na kolik takových 
profesionálních vojáků vystačí současné vnitřní zdroje při konverzi VZS na 
rotmistrovský sbor, případně při zmenšení jiných kategorií personálu. Na 
základě opatrnosti je předpokládáno, že redukce důstojnického sboru a redukce 
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o.z. nemusí přinést očekávané vnitřní zdroje pro výstavbu sboru rotmistrů 
(poddůstojníků). 

Český případ profesionalizace prováděný v tranzitivní ekonomice, v době 
demografického stárnutí populace, časovaný do období přistoupení ČR k EU a 
startující v podmínkách „důstojnické armády“, vykazuje specifika, které 
vytvářejí vnitřní (skrytá) rozpočtová omezení. Zásadní odlišností je změna 
hodnostní struktury AČR během procesu profesionalizace, která si vyžaduje 
útlum disponibilního důstojnického sboru a nejistý nábor nedůstojníků. To si 
patrně vyžádá dodatečné zdroje, které lze jen těžko odhadnout. Těmto 
problémům nebude s ohledem na jejich šířku věnována pozornost. Lze jen 
doporučit jejich podrobnější rozpracování samostatnými studiemi. 
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2 Metodika zkoumání problému 

Po vymezení problému profesionalizace AČR do oblasti osobních výdajů 
(nákladů) je třeba definovat pracovní hypotézy, vyvinout potřebný aparát pro 
zkoumání jejich platnosti, případně formulovat další pracovní hypotézy.  

2.1 Hypotéza ukazatele nákladového poměru 

Růst personálních nákladů je způsoben vystavením ozbrojených sil plnému 
působení trhu práce namísto doplňování personálu netržním způsobem, kterým 
uplatňování všeobecné branné povinnosti je. Odlišnost ve způsobu doplňování 
vojáků se promítá do nákladového poměru personálních výdajů (nákladů) 
připadajících na VZP a VZS. Lze se domnívat, že pomocí tohoto ukazatele 
můžeme charakterizovat ekonomické možnosti a limity profesionalizace AČR. 

2.1.1 Pracovní hypotéza – formulace a podmínky jejího zkoumání 

Nákladový poměr vyjadřuje vztah mezi nákladností udržování VZP a VZS 
během jednoho rozpočtového roku. Rozdíl v nákladnosti obou substitutů je dán 
jejich rozdílným způsobem doplňování. Klíčovou otázkou pro určení 
nákladnosti  procesu profesionalizace je hodnota nákladového poměru. 
Uvědomíme-li si, že pro proces profesionalizace jsou vždy jisté jen zdroje 
uvolněné redukcí hodnostních sborů, tj. vnitřní rozpočtové zdroje, pak nás musí 
zajímat hodnota nákladového poměru. 

V této souvislosti můžeme předpokládat, že osobní náklady VZS nejsou 
rovny osobním nákladům VZP (dnes rotmistra), který by měl VZS nahradit ve 
výkonu jeho funkce, ale tyto náklady jsou nižší. Důsledkem toho nelze 
profesionalizaci AČR provést záměnou VZS za VZP v poměru 1:1, ale 
v poměru nižším. Z toho lze usuzovat, že služba VZS je hospodárná (úsporná). 
Tzn. varianta zajištění činnosti AČR za účasti VZS je hospodárnější, než 
varianta zajištění činnosti AČR bez účasti VZS. To je základní (hlavní) 
pracovní hypotéza práce. 



 41

Při zjištění nákladnosti bude použit kontraktační cyklus VZP a VZS v AČR, 
jenž je vymezen dobou mezi vstupem do vojska a splněním služebního závazku 
vzniklého u VZS jako povinnost nebo jako závazek u VZP. Kontraktačním 
cyklem VZP rotmistrovského sboru je 2 až 5 let, tj. délka minimálního48 a 
požadovaného49 závazku budoucího profesionála. Kontraktačním cyklem VZS 
je délka trvání základní vojenské služby. Ta zatím představuje 12 měsíců.  

Rozdílné určení délky služby u VZP (roky) a VZS (měsíce), nezávislé na 
kalendářním roku, a existence rozpočtové periody v trvání 1 kalendářního roku 
si vyžadují zajištění časové srovnatelnosti. Vzhledem k tomu, že se státní 
rozpočty sestavují na 1 rok a také náklady se vykazují v ročním cyklu, budou 
osobní výdaje (náklady) potřebné na zajištění služby VZP a VZS rozpočítávány 
do 1 roku. Práce vychází ze zjednodušení, že začátek kontraktačního cyklu VZP 
a služba VZS mají shodný začátek jako rozpočtové období. Při definování 
disponibilního časového fondu služby jsou zanedbány svátky. Uvažuje se 52 
týdnů a příslušný počet dnů nepřetržitého odpočinku. 

2.1.2 Pracovní hypotéza – test na případu Německa a Francie 

O existenci objektivně určeného nákladového poměru mezi VZP a VZS 
vypovídá tab. č. 9, týkající se dlouhodobého vývoje nákladů v Německu, a 
tab. č. 10 týkající se vývoje osobních výdajů ve Francii v letech 1990 až 2000. 

Tab. č. 9: 
Výdaje na německého vojáka a důstojníka ve vybraných letech (v M, RM, DM) 
rok 1900 1913 1926 1931 1933 1937 1955 1964 1976 
voják 1 317 1 591 5 728 5 874 6 356 10 641 - 40 919 64 445
důstojník 29 535 37 119 126 222 130 418 140 354 240 570 - 741 667 886 111
poměr 22,4 23,3 22,0 22,2 22,1 22,6 - 18,1 13,7 

pramen: KÖLLNER, L. Militär und Finanzen. 1. Aflg. München: Bernard & Grafe, 
1982. ISBN 3-7637-5405-9, S. 197. 

V tab. č. 9 jsou srovnány výdaje na jednoho vojáka a důstojníka německé 
armády ve vybraných letech z období let 1900 až 1976. Tyto údaje lze 
považovat za vyjádření poměru nákladů na branně povinného a profesionálního 
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vojáka. Poměr těchto výdajů na důstojníka a vojáka německé armády činí 
v letech 1900 až 1937 zhruba 22násobek. Teprve od roku 1964 klesá na 
18násobek a v roce 1976 činí 13násobek. Tento poměr vykazuje velmi vysokou 
stabilitu a zmenšuje se díky emancipaci služby branně povinných s VZP, 
především díky postupnému přiznání podobných ekonomických práv oběma 
kategoriím vojáků v činné službě. 

Pokud akceptujeme výše uvedený poměr nákladnosti mezi profesionálním 
vojákem a branně povinným vojákem, pak je zřetelné, že všeobecná branná 
povinnost představuje velmi hospodárný způsob zajištění fungování 
ozbrojených sil. Naopak, uvalení povinnosti na stát, mít jen profesionální 
ozbrojené síly (limitované demograficky), může být ekonomickou zárukou 
zachování míru v daném regionu. Ekonomická výkonnost státu může být 
v tomto případě regulátorem velikosti ozbrojených sil. Mechanismem fungování 
uvedeného nákladového poměru by bylo možné také vysvětlil, proč hitlerovské 
Německo požadovalo na ozbrojovací konferenci dovolení všeobecné branné 
povinnosti, a proč tuto zavedlo tak záhy, po obdržení povolení zvýšit velikost 
svých předválečných ozbrojených sil na 300 tis. mužů.50

Tab. č. 10: 
Osobní výdaje na jednoho vojáka základní služby a jednoho vojáka z povolání 

ve Francii v letech 1990 až 2000 a jejich vzájemný poměr (v FFr) 
 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

náklady na jednoho VZP  160 167 169 639 180 738 183 195 180 933 182 361 187 126
náklady na jednoho VZS 10 600 13 656 14 238 14 151 15 262 17 233 17 508
nákladový poměr  15,1 12,4 12,7 12,9 11,9 10,6 10,7 

pramen: vypočteno podle Bilan social. 1990 - 2000. Paris: MdlD 

Jiná situace je zachycena v tab. č. 10. Zde jsou uvedeny osobní výdaje 
připadající na jednoho VZP a VZS francouzských ozbrojených sil v letech 1990 
až 2000. Z tab. č. 10 je patrná stabilita nákladového poměru a jeho postupný 
pokles z hodnoty 15,1 v roce 1990 na hodnotu 10,7 v roce 2000. Pokles 
nákladového poměru má obdobné příčiny jako v případě Německa. Tím je 
ekonomická emancipace vojenské služby branně povinných, tj. snaha motivovat 
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branně povinné nevyhýbat se vojenské službě, např. tím, že je jim vytvářeno 
kvalitní zázemí, jsou zvyšovány peněžní dávky apod. Tato emancipace je 
pravděpodobně vyvolána vzácností vojáků. Její příčinou je buď demografický 
vývoj, nebo snaha vyhnout se vojenské službě, např. službou civilní, nebo obojí. 

Pro další analýzy je v případě Francie důležité období po roce 1996, protože 
z vývoje nákladového poměru v předprofesionalizačním a profesionalizačním 
období lze usuzovat na strategii ozbrojených sil v oblasti doplňování 
ozbrojených sil. Zmenšování nákladového poměru znamená snahu o alespoň 
částečné doplňování VZS, byť tito vojáci mohou základní službu vykonávat 
dobrovolně. Naopak zvětšování tohoto poměru je patrně výrazem problémů na 
trhu práce. 

Vzhledem k tomu, že základní vojenská služba je vždy zdrojem jistým pro 
doplňování profesionálního vojenského personálu, racionalita velí usilovat 
v přechodném období o zmenšování nákladového poměru. Jedná se totiž 
o investici do zajištění rekrutačního zdroje, která může být v konečném 
důsledku levnější než personální marketing prováděný na stále se proměňujícím 
trhu práce. 

V tomto světle představuje zmenšování nákladového poměru mezi VZP a 
VZS nutný proces, který umožňuje uskutečnit plynulý přechod na profesionální 
ozbrojené síly, bez toho, aniž by došlo ke skokovému zvýšení personálních 
výdajů, nebo aniž by došlo k dramatické redukci počtů a omezení operačních 
schopností ozbrojených sil. V této souvislosti byl např. již v roce 1992 ve SRN 
nákladový poměr zmenšen tak, že ustavení profesionálních ozbrojených sil 
v původní velikosti by si vyžádalo zvýšení osobních výdajů asi o 1/3.51 
V současnosti jsou celkové roční náklady na udržení 1 místa vojáka v činné 
službě: VZP 29 300 €, VZS 11 500 €, voják v další základní službě 15 600 €, 
voják na vojenském cvičení 27 300 €.52  
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2.2 Základní pracovní aparát 

Práce se zabývá hospodárností vnitrostátní vojenské služby vojáka v činné 
službě AČR, jako základním ekonomickým aspektem profesionalizace AČR. 
AČR je součástí českého státu a ten je financován z veřejných financí ČR. 
Přesněji, AČR a resort, jehož je součástí, je financován ze státního rozpočtu. Pro 
český veřejný sektor je hospodárnost definována jako: „…takové použití 
veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením 
těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů.“53

Profesionalizace AČR znamená substituci VZS za VZP, a proto 
předpokládejme, že VZS a VZP jsou v kvalitě a rozsahu výkonu na stejné funkci 
vzájemně nahraditelní. Analýza hospodárnosti služby tak znamená zjištění 
nákladovosti54 služby VZS a VZP na srovnatelné funkci (služebním zařazení) 
při předpokladu srovnatelnosti výkonů obou typových vojáků. Ten lze 
předpokládat u naprosté většiny funkcí zastávaných VZS. Zkoumání 
nákladovosti služby VZS a VZP znamená kalkulaci nákladů, kde VZS a VZP 
tvoří předmět této kalkulace. 

Práce volí krajní (nejnižší) kategorie VZS a VZP. Těmi jsou mužstvo a sbor 
rotmistrů a za typické hodnosti těchto sborů jsou považováni VZS vojín a VZP 
rotmistr; tzn., že pro určení nákladovosti jsou uvažovány minimální nákladové 
standardy platné pro resort obrany a AČR. Zvolení typoví vojáci představují 
nositele nákladů, které jsou v průběhu procesu výkonu vojenské činné služby 
zatěžovány různými náklady z kategorie osobních nákladů a toto zatížení je 
prováděno na různých úrovních organizace kapitolního rozpočtu MO. Pro odhad 
zdrojových možností představují typoví vojáci kalkulační jednice.  

Ze všech osobních nákladů jsou uvažovány pouze tzv. obligatorní náklady. 
Těmito jsou výdaje, které musí být vyplaceny na zajištění služby vojáka v činné 
službě, pokud voják splnil podmínky pro jejich vyplácení, nebo pokud existují 
okolnosti pro jejich vyplácení nezávislé na vůli a činnosti vojáka. Práce se tedy 
zabývá analýzou nákladů potřebných na získání a udržení vojáka v činné službě. 
Tyto náklady se nazývají celkové udržovacími náklady (CU) a jejich cílem 
není jen udržení vojáka ve službě, ale i udržení personální struktury AČR. 
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Udržovací náklady jsou přímými náklady. Pominut je problém nepřímých 
nákladů (režie), které jsou za současného stavu rozvoje finančního 
informačního systému jen těžko vyjádřitelné. Navíc neexistují v resortu obrany 
kodifikovaná pravidla pro jejich rozpočítávání a tyto náklady jsou zdrojem 
častých sporů uvnitř resortu.55 Proto se pesimisticky předpokládá, že režie se při 
náhradě VZS za VZP nezmění. 

Udržovací náklady jsou děleny druhově. K druhovému dělení se používá 
dělení použité zákony upravujícími ekonomické požitky vojáků. Zde jsou 
použity čtyři kategorie: peněžení náležitosti (PN), naturální náležitosti (NN), 
zdravotní péče (ZP) a nemocenská péče (NP). Zvláštní kategorií tvoří další 
výdaje (DV), kam se řadí ty výdaje, které nelze zařadit do výše jmenovaných 
kategorií. 

Za základní místo, kde se náklady na zajištění činné služby vojáka zjišťují, 
je považován vojenský útvar (VÚ). VÚ představuje tzv. vnitřní nákladové 
středisko AČR, tj. místo koncentrace nákladů. Rozpočet přiřazený této úrovni se 
v podmínkách resortu obrany označuje jako dílčí rozpočet.56 Tento rozpočet je 
výdajový. 

Některé výdaje však nezatěžují dílčí rozpočet, protože jsou placeny z vyšší 
úrovně a jsou plněny v rámci zvláštních ukazatelů. Dalšími místy zjišťování 
nákladů je úroveň kapitolního rozpočtu, tj. rozpočtu kapitoly MO vyhrazeného 
ve státním rozpočtu hlavně pro zajištění obrany ČR. Tento rozpočet je 
rozpočtem financí, tzn. že zahrnuje také příjmy, generované  uvnitř resortu. Třetí 
úrovní je státní rozpočet sumující kapitolní rozpočty. Ten je pod správou vlády, 
přesněji ministerstva financí.57 Ke generaci příjmů zde dochází v rámci celého 
státu. 

V rámci kalkulací nákladovosti zajištění služby VZS a VZP nejsou 
zkoumány jen výdajové toky, ale uvažovány jsou i toky příjmové. Kalkulace 
příjmových toků má však pouze informativní charakter. Pro resortní rozpočty, 
určované např. podílem na HDP, jsou rozhodující výdaje. 

Základní kalkulace jsou prováděny normově. Jedná se o předběžné 
kalkulace. Základem pro vstup do kalkulace jsou normativy určené českým 
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zákonodárstvím a interními normativními akty platnými v resortu obrany. 
Voleny jsou minimální hodnoty normativu. Kde je potřeba ověřit výsledek 
předběžné kalkulace, je použita kalkulace prostým dělením. Zde se jedná 
o výslednou kalkulaci. Jejím vstupem jsou souhrnné údaje získané ze 
statistických ročenek ČR a ze státního závěrečného účtu kapitoly MO. Tyto 
údaje jsou děleny stavovým nebo průměrným počtem osob příslušné kategorie.  

Celý problém nákladovosti, potažmo hospodárnosti, je řešen modelově za 
pomoci dvou modelů. Prvním je model služby vojáka v činné službě, který 
definuje průběh aktivní vojenské služby zvolených typových vojáků, přiřazuje 
k němu události a k nim jsou přiřazeny ekonomické požitky vojáka. Druhým 
modelem je model peněžních toků potřebných na zajištění služby vojáka v činné 
službě. Tento model je základem normované kalkulace, která je dále rozšířena 
v analytické části práce. 

Kalkulace jsou zpracovávány s ohledem na dostupnost dat pro podmínky let 
2000 a 2001. Metodicky je rok 2000 zvolen proto, že tento rok byl výchozím 
rokem nové branné legislativy, která nastavila základní rámec pro 
profesionalizaci AČR. Rok 2000 byl také rokem, kdy výdaje kapitoly MO 
dosáhly (přesáhly) hranici 2,2 % HDP, což je požadovaná hranice kapitolních 
výdajů pro reformu ozbrojených sil.  V kalkulacích je zohledněn vliv přídavku 
na bydlení, přestože se výplata této dávky masivně rozšířila až v roce 2002. 

2.3 Model služby vojáka v činné službě 

Pro potřeby práce je použit modelový průběh činné služby v trvání 
12 měsíců. Ovšem při posuzování hospodárnosti služby VZP nebo VZS je třeba 
uvažovat širší proces, než je pouhý výkon služby. Tímto je životní cyklus vojáka 
v činné službě v AČR. Ten je pro zjednodušení ztotožněn s prvním 
kontraktačním cyklem služebního poměru. Důležité body procesu zobrazuje 
obr. č. 6. 
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Obr. č. 6: Model služby vojáka v činné službě 

 

Na obr. č. 6 jsou pomocí piktogramů a uzlových bodů zobrazeny události, 
s kterými je třeba počítat při hodnocení ekonomičnosti služby vojáka v činné 
službě. Pomocí bodů 1, 2, 3a, 3b a 4 jsou zachyceny vzájemně podmíněné 
události průběhu života občana, které se týkají jeho branné povinnosti. Pomocí 
piktogramů jsou zobrazeny stavy, do kterých se může občan dostat vlivem určité 
události, na základě splnění určitých podmínek, nebo rozhodnutím státního 
orgánu. Šipky ukazují přechod mezi stavy z pohledu nasazení občana ke službě 
v ozbrojených silách. 

Z obr. č. 6 je zřejmý alternativní vztah mezi civilním životem a vojenskou 
službou. Dále je zřejmé, že jediný stav, který není nevratný pro službu v armádě, 
je dočasná neschopnost ke službě (symbol postele). Ostatní stavy (smrt 
a invalidita) službu v armádě vylučují. Otázka snížení schopností ke službě 
vlivem služebního úrazu se zanedbává. Parametry služebního vztahu 
(socioekonomické charakteristiky vojáků a možné situace ve službě předvídané 
legislativou) zvolených modelových vojáků - VZP a VZS - shrnují tab. č. 11 
a tab. č. 12. 
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Tab. č. 11: 
Základní charakteristiky modelového služebního vztahu 

typ služ. poměru   VZP  VZS  poznámka 
rodinný stav  svobodný  svobodný   

vzdělání  středoškolské 
(vyučen) 

 středoškolské 
(vyučen) 

 bez maturity, 
3 roky učiliště 

hodnost  rotmistr  vojín až 
desátník 

  

délka kontraktu (měsíc) 24 – 60  12  nástup bez 
zaměstnání 

služební zařazení 
(funkce) 

 člen 
družstva 

 člen 
družstva 

  

bydliště  mimo voj. 
posádku 

 mimo voj. 
posádku 

  

Tab. č. 11 volí parametry sociálně-ekonomického  postavení občana vojáka. 
U VZP předpokládá model délku kontraktu 2 až 5 roků (24 až 60 měsíců).  

Tab. č. 12: 
Modelový průběh vojenské činné služby v AČR 

typ služ. poměru   VZP  VZS  poznámka 
upravuje zákon:  221/1999 § 220/1999 § 
služba (měsíc) 12 66 12 3 pro VZP zvoleno 

fond služby (den) 365  365  

sobota (den) 52  52  opuštění posádky/průběžná 
vycházka 

neděle (den) 52  52  opuštění posádky/průběžná 
vycházka 

řádná dovolená (den) 27 32 20 17 bez dnů nepřetržitého 
odpočinku 

krátká dovolená (den) 10 36 -  voják nemá byt v místě 
výkonu služby 

zvláštní dovolená (den) neuvažuje 
se 

37 neuvažuje 
se 

18

dovolená bez nároku 
na peněžní náležitosti 

(den) neuvažuje 
se 

38 neuvažuje 
se 

19

služební volno (den) neuvažuje 
se 

39 -  
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Tab. č. 12: 
Modelový průběh vojenské činné služby v AČR (pokračování) 

typ služ. poměru   VZP  VZS  poznámka 
upravuje zákon:  221/1999 § 220/1999 § 
preventivní 
rehabilitace 

(den) neuvažuje 
se 

97 -  

zdravotní dovolená (den) -  neuvažuje 
se 

20

služební cesta (den) neuvažuje 
se 

14 neuvažuje 
se 

15

dočasné zproštění 
výkonu služby 

(den) neuvažuje 
se 

9 -  

dispozice (den) neuvažuje 
se 

10 -  

denní studium (měsíc) neuvažuje 
se 

42 -  

studijní volno (den) neuvažuje 
se 

42 -  

tvůrčí volno (měsíc) neuvažuje 
se 

67 -  

nemoc (den) neuvažuje 
se 

 neuvažuje 
se 

  

zdravotní prohlídka (den) 1  2  roční a výstupní 

vyhledání ošetření (hod.) úraz a 
nemoc 

 i v jiných 
případech

 snaha vyhnout se službě 

služební pohotovost 
(pracoviště) 

(hod.) 100 30 100 - vyvedení do VVP (zvoleno) 

celodenní směna (den) 12 27 12 6 zvoleno (pondělí až čtvrtek) 

nepřetržitý výcvik (den) 14 31 14 6 vyvedení do VVP (zvoleno) 

služební volno (den) 7 31 -  podmíněný nárok 

výkon (např. celodenní 
směny) 

(hod.) 100  100  zvoleno 

příprava na výkon (hod.) doby 
zaměstnání

 doby 
zaměstnání

 zbytek doby zaměstnání 
podle rozvrhu 

Tab. č. 12 charakterizuje službu vojáka v činné službě z pohledu zákony 
definovaných událostí, jenž se mohou stát v průběhu služby. Jsou zde i uvedeny 
proměnné a konstanty, které lze uvažovat ve výpočtech hospodárnosti. Otázku 
finanční a materiální zajištění průběhu služby řeší tab. č. 13 a tab. č. 14.  
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Tab. č. 13: 
Finanční zajištění služby dvou kategorií vojáků v AČR 

typ služ. poměru:  VZP  VZS  poznámka 
upravuje zákon:  různé § 220/1999 § 
služné (Kč) -  450, 500, 

650 
76 vojín, svobodník, desátník. 

příplatky, zástupné (Kč) -  neuvažuje 
se 

77, 
78 

platová třída (PT) a 
platový stupeň (PS) 

 6/2 příl.
1,2

-  nař. vlády č. 79/1994 Sb.  

zvýšený platový tarif 
o 25 % z PT/PS 

(Kč) 25 % 
z 6/12 

6 -  nař. vlády č. 79/1994 Sb. 

hodnostní příplatek (Kč) rtm. 9 -  z. č. 143/1992 Sb. 

příplatek za vedení a 
osobní příplatek 

(Kč) neuvažuje 
se 

5, 
12 

-  z. č. 143/1992 Sb., 
RMO 33/1994  

zvláštní příplatek 
(zdraví) 

(Kč) neuvažuje 
se 

11 -  z. č. 143/1992 Sb. 

zvláštní příplatek 
(BoPo) 

(Kč) 500 11 -  z. č. 143/1992 Sb., 
RMO 33/1994 čl. 18 

průměrný hodinový 
výdělek (PHV) 

(Kč) konst. 17 -  z. č. 1/1992 Sb. - pravděpod. 
výdělek (bez změn) 

příplatek za noční 
práci 

(Kč) 20 % PHV 7 -  z. č. 143/1992 Sb. 

příplatek za práci 
v sobotu a neděli 

(Kč) 25 % PHV 8 -  z. č. 143/1992 Sb. 

plat za práci přesčas  (Kč) náhradní 
volno 

10 -  z. č. 143/1992 Sb. - podmíněný 
nárok 

plat za práci ve 
svátek  

(Kč) náhradní 
volno 

14 -  z. č. 143/1992 Sb. - podmíněný 
nárok 

odměna za pracovní 
pohotovost 

(Kč) z PHV 19 -  z. č. 143/1992 Sb. 

odměna (Kč) neuvažuje 
se 

13 -  z. č. 143/1992 Sb. 

další plat (Kč) 2krát 1/2 
platu 

15a
12 

-  z. č. 143/1992 Sb. 
nař. vlády č. 79/1994 Sb. 
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Tab. č. 13: 
Finanční zajištění služby dvou kategorií vojáků v AČR (pokračování) 

typ služ. poměru:  VZP  VZS  poznámka 
upravuje zákon:  různé § 220/1999 §  
NaPl.: pro dočasnou 
neschop. ke službě 

(Kč) ve výši 
platu 

68 -  z. č. 221/1999 Sb. 

NaPl.: nevyčerpaná 
dovolená 

(Kč) neuvažuje 
se 

68 -  z. č. 221/1999 Sb. 

NaPl.: při nařízené 
karanténě... 

(Kč) neuvažuje 
se 

68 -  z. č. 221/1999 Sb. 

mzdové náklady 
(HV) 

(Kč)  3   z. č. 143/1992 Sb. 

pojistné na zdravotní 
pojištění 

(Kč) 9 % HV 3 platí stát 
(MF) 

3c z. č. 592/1992 Sb. 

pojistné na sociální 
pojištění 

(Kč) 26 % HV  -  z. č. 589/1992 Sb. 

příděl do FKSP (Kč) 2 % HV 3 -  vyhl. 310/1995 Sb. 

náhrady při služební 
cestě 

(Kč) ano 72 ano 85 z. č. 221/1999 Sb. 
zjednodušeno  - stejné (stravné)

náhrady (návštěva 
rodiny) 

(Kč) 10krát 77 -  ročně (tam a zpět) 
z. č. 221/1999 Sb. 

 
Tab. č. 13 shrnuje finanční nároky VZP a VZS vyplývající z jejich 

služebních poměrů. Jedná se o přímé osobní náklady potřebné na zajištění 
služby vojáka v činné službě, které odpovídají typickým náležitostem. To se 
týká především platu (viz příloha A). Nároky vojáků v činné službě představují 
odměny za vykonanou práci (plat, služné apod.), náhrady platu, odměny za 
pracovní pohotovost, mzdové náklady, pojistné na všeobecné zdravotní 
pojištění, pojistné na sociální pojištění a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti, základní příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP), 
náhrady cestovních a dalších výdajů. Naturální plnění náležející vojáku v činné 
službě zachycuje tab. č. 14. 
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Tab. č. 14: 
Naturální zajištění služby vybraných kategorií vojáků v činné službě v AČR 

typ služ. poměru:  VZP  VZS  poznámka 
upravuje zákon:  221/1999 § 220/1999 § 
natur. stravování 
(peněžní náhrada) 

(Kč) CS 
výcvik 

95 celá služba
(SD 1) 

85 stravování během nepřetržitého 
výcviku 

mat. prostředky 
(stravování) 

(Kč) - - ano 85

výstroj při výcviku (Kč) ano 91 ano 86

výstrojní náležitost
(peněžní náhrada) 

(Kč) ano 91 -  zjednodušeno VZS nemá nárok na 
náhradu 

ubytování  (Kč) ano 61 ano 88 ubytovna, ubytovací zařízení, byt 

příspěvek na 
bydlení 

(Kč) ano 61 -  1,5násobek minimální mzdy 

přepravní 
náležitost na ŘD 

(Kč) 1krát ročně 92 4krát ročně 87 rozdělení ŘD poměrně na 4 části 

přepravní 
náležitost na SC 

 dle potřeby  dle potřeby  alternativa náhrady jízdní výdajů 
při služební cestě (SC) 

 

Tab. č. 14 uvádí nároky VZP a VZS na naturální plnění potřebné pro 
zajištění jejich služby. Některé nároky lze poskytnout jako peněžitou náhradu, 
jiné se primárně poskytují v naturální formě. Tento výčet však nezahrnuje 
nároky vojáků v činné službě poskytované v souvislosti se začátkem 
a ukončením služebního poměru. Tyto nároky shrnují tab. č. 15 a tab. č. 16. 

Tab. č. 15: 
Finanční zajištění procesu získání vojáka v činné službě v AČR 

typ služ. poměru:   VZP  VZS  poznámka 
upravuje zákon:  různé § různé § 
náklady spojené 
s brannou povinností 

(Kč) neuvažuje 
se 

55 neuvažuje 
se 

55 z. č. 218/1999 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 

náklady na posouzení 
zdrav. způsobilosti 

(Kč) neuvažuje 
se 

 neuvažuje 
se 

  část 6. z. č. 218/1999 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů 

refundace náhrad 
mezd 

(Kč) neuvažuje 
se 

 neuvažuje 
se 

125  zákon č. 65/1965, ve znění 
pozdějších předpisů 

náborový příspěvek (Kč) ano 69 -  z. č. 221/1999 Sb. 



 53

Tab. č. 15 rozebírá náklady na získání vojáka do činné služby v AČR. 
V tabulce nejsou uvedeny náklady na personální marketing. Tyto náklady 
pravděpodobně vzrostou a do této kategorie přejdou náklady spojené s brannou 
povinností řešené dnes podle § 55 zákona č. 218/1999 Sb., …(branný zákon) ve 
znění pozdějších předpisů. Dnes jsou náklady spojené s brannou povinností 
stejné pro oba dva typy vojáků, a proto se neuvažují. To platí i pro náklady na 
posouzení zdravotní způsobilosti. Jediným nákladem, jenž liší pořízení VZS 
a VZP, je v současných podmínkách náborový příspěvek. 

Tab. č. 16: 
Finanční zajištění ukončení aktivního služebního poměru vojáka 

typ služebního poměru vojáka: VZP  VZS  poznámka 
upravuje zákon: 221/1999 § 220/1999 §  
náhrada za ztrátu na výdělku po dobu 
pracovní neschopnosti 

- -  61  

náhrada za ztrátu na platu po dobu 
neschopnosti výkonu služby 

ano 117 - 61  

náhrada za ztrátu na výdělku po 
skončení pracovní neschopnosti  

- - ano 62  

náhrada za ztrátu na platu po skončení 
neschopnosti výkonu služby 

ano 118 - -  

náhrada za bolest ano 119 ano 63 vyhl. 32/1965 Sb. 

náhrada za ztížené společenské 
uplatnění 

ano 119 ano 63 vyhl. 32/1965 Sb. 

náhrada za účelně vynaložené náklady 
spojené s léčením 

ano 119 ano 63  

jednorázové mimořádné odškodnění ano 120 ano 64  

náhrada úč. vynal. nákl. spojených 
s léčením a přím. nákl. spoj. s pohřbem 

-  ano 66  

náhrada nákladů spojených s léčením a 
s pohřbem  

ano 122 -   

náhrada nákladů na výživu pozůstalých ano 123 ano 67  
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Tab. č. 16: 
Finanční zajištění ukončení aktivního služebního poměru vojáka 

(pokračování) 
typ služebního poměru vojáka: VZP  VZS  poznámka 
upravuje zákon: 221/1999 § 220/1999 §  
jednorázové odškodnění pozůstalých ano 124 ano 68  

jednorázové mimořádné odškodnění 
pozůstalých 

ano 125 ano 69  

peněžitý příspěvek ano 129 ano 72  

odbytné x platů 138 - -  

úmrtné x platů 141 - -  

I přes rozsáhlý výčet peněžních náležitostí spojených s různými způsoby 
ukončení aktivní služby se pro potřeby práce uvažuje jen odbytné vyplácené 
podle počtu odsloužených let jako násobek průměrného platu. 

Při hodnocení vývoje výdajů, uvedených v tabulkách, je nutné si uvědomit 
charakter plnění. U obou kategorií vojáků se jedná o obligatorní (mandatorní) 
plnění. Hodnota těchto plnění je vázána na inflaci. To by mělo zaručovat 
stabilitu nákladového poměru mezi VZP a VZS. A pokud tato stabilita existuje, 
bude možné provést predikci vývoje vzájemného poměru osobních výdajů 
(nákladů).  

2.4 Model peněžních toků na zajištění služby vojáka v činné 
službě 

Osobní výdaje připadající na VZP nebo VZS lze dělit na udržovací a na 
indukované. Udržovací výdaje představují výdaje na udržení vojáka ve 
služebním poměru, bez toho, aniž by voják podával nějaký výkon. Udržovací 
výdaje mají povahu výdajů mandatorních, tj. zákonných normativů. Indukované 
výdaje jsou výdaje na rekrutaci vojáka, ukončení aktivního služebního poměru 
a výdaje (kromě osobních výdajů) vyvolané přítomností vojáka v AČR. 
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V rámci výdajů lze rozlišit na výdaje fixní a variabilní. Indukované výdaje 
jsou vždy variabilní a souvisejí s existencí konkrétního druhu vojáků 
v armádním organismu. V případě VZS sem patří výdaje vznikající např. 
potřebou dozoru nad VZS mimo dobu jejich zaměstnání a řešení důsledků 
činnosti VZS v této době, tj. výdaje na organizovanost. Možnou strukturu 
výdajů zachycuje obr. č. 7. 

Obr. č. 7: Matice možných výdajů na zajištění služby vojáka v činné službě 
 voják z povolání voják základní služby 
výdaje udržovací  peněžní náležitosti, 

naturální náležitosti, 
zdravotní péče, 

nemocenská péče, 
další výdaje. 

peněžní náležitosti, 
naturální náležitosti, 

zdravotní péče, 
nemocenská péče, 

další výdaje. 
výdaje indukované  nábor, odvod a propuštění, 

zajištění organizovanosti 
života vojsk, 
kriminalita, 

škody na majetku a zdraví 

nábor, odvod a propuštění, 
zajištění organizovanosti 

života vojsk, 
kriminalita, 

škody na majetku a zdraví.

Obr. č. 7 by mohl být ještě rozšířen o výdaje charakteru fakultativního 
plnění ve prospěch VZP, jako výdaje na rekreaci, výdaje na rekvalifikaci, na 
sociální výpomoc, případně další plnění daná zákonem č. 221/1999 Sb., 
o vojácích z povolání. Pro potřeby modelu je od fakultativních výdajů 
odhlédnuto s odkazem na podmínky, za kterých jsou tato plnění vojákům 
přiznávána. 

2.4.1 Udržovací výdaje na vojáka v činné službě 

Při úvahách o celkových udržovacích výdajích na vojáka v činné službě 
(CU) je třeba zohlednit následující druhy plnění: peněžní náležitosti (PN), 
naturální náležitosti (NN), zdravotní péče (ZP), nemocenská péče (NP) a další 
výdaje (DV). Dostáváme tak základní rovnice pro osobní výdaje připadající na 
VZP a VZS. 

CU PN NN ZP NP DV= + + + +      (1) 
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V případě rovnice 1 budou výdaje sledovány v rámci kalendářního 
(rozpočtového) roku. Avšak vzhledem k tomu, že většina náležitostí je uváděna 
v měsíčních standardech, budou výdaje přepočítávány na měsíc a poté pomocí 
koeficientu 12 na rok. Výdaje týkající se období delšího, než rok, jsou 
přepočítány průměrem na jeden měsíc. 

Peněžní náležitosti VZS, připadající na jeden měsíc služby, zachycuje 
rovnice 2. Roční objem peněžních náležitostí pak zachycuje rovnice 3. 

PN sluzne zastupne priplatkym
VZS = + +    (2) 

                PN sluzne Z zastupne priplatky CNVZS VZS= ⋅ + ⋅ + +∑12   (3) 

kde  Z… doba, po kterou voják pobírá zástupné; 
 CNVZS… cestovní náležitosti; pro potřeby práce je Z = 0 a CNVZS = 0. 

Peněžní náležitosti VZP na jeho roční službu zachycuje rovnice 4. 

PN HV CNVZP VZP= +      (4)  

kde  HV… roční hrubý výdělek, 
 CNVZP… cestovní náležitosti; pro potřeby práce je CNVZP = 0. 

Roční hrubý výdělek je dán 12 měsíčními hrubými výdělky, jak to ukazuje 
rovnice 5. 

HV HVm= ⋅12        (5) 

Hrubý měsíční výdělek je součtem pravidelného platu (PLAT), příplatků, 
které vojáku náležejí podle odpracované doby (PRIPL), platu za práci přesčas 
(PRESCAS), odměny za pracovní pohotovost (OdmPP) a ostatních složek platu 
(OST), které jsou v rámci roku vypláceny nepravidelně a v modelu jsou 
dopočítány měsíčním průměrem. 

HV PLAT PRIPL PRESCAS OdmPP OSTm = + + + +   (6) 
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Plat je součtem složek, které se objevují na platovém výměru. Jsou to tarifní 
plat (TP), zvýšený tarifní plat (ZPT), hodnostní příplatek (HOD), osobní 
příplatek (OS) a zvláštní příplatek (ZVL). Ten má dvě složky, jednak za práci ve 
zdraví škodlivých a ztížených pracovních podmínkách, jednak za specifický 
druh práce. První případ není uvažován. 

PLAT TP ZTP HOD OS ZVL= + + + +    (7) 

Příplatky jsou vypočítávány pomocí průměrného výdělku pro pracovně 
právní účely, zde určeného jako průměrný hodinový výdělek (PHV). Existují 
příplatky za práci v noci, v sobotu a neděli. Stejný mechanismus, jako má 
výpočet příplatků, vykazuje i výpočet platu za práci ve svátek. Nicméně práci ve 
svátek lze kompenzovat na rozdíl od práce v noci, v sobotu a v neděli náhradním 
volnem. Finančně se tudíž jedná o podmíněný peněžní nárok. 

( )SvatSoNeNocPHVPRIPL +⋅+⋅⋅= 25,020,0   (8) 

kde  Noc… doba odpracovaná mezi 22:00 až 6:00 (celé hodiny), 
 SoNe… doba odpracovaná v sobotu a v neděli (celé hodiny), 
 Svat… doba odpracovaná ve svátek (celé hodiny). 

Podobný mechanismus výpočtu, jako má plat ve svátek a náhradní volno ve 
svátek, má také použití platu a náhradního volna přesčas. Jedná se o podmíněný 
peněžní nárok. U vojáků náleží za práci nad týdenní stanovenou dobu služby 
v době noci (PRPD) nebo v době určeného dne pracovního klidu (PRDPK). 

( ) (PRESCAS
TP OS ZVL

FPD
PR PR PHV PR PR

m
PD DPK PD DPK=

+ +
⋅ + + ⋅ ⋅ + ⋅0 25 0 5, , )  (9) 

kde  FPDm… odpracovaná doba v daném měsíci bez práce přesčas, kdy je 
vykonána práce přesčas. 

Část odměny za pracovní pohotovost má charakter příplatku, tj. nelze ho 
kompenzovat jinak než finančně, část má charakter podmíněného nároku, tj. za 
tento druh odměny lze udělit náhradní volno. Mechanismus výpočtu je založen 
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na použití PHV.  Náhradním volnem nelze kompenzovat pohotovost mimo 
pracoviště vykonanou během pracovního dne (PMPPD) a během dne pracovního 
klidu (PMPDPK). Náhradním volnem lze kompenzovat pohotovost na pracovišti 
v běžném pracovním dni (PNPPD) a během dne pracovního odpočinku (PNPDPK). 

( )OdmPP PHV PMP PMP PNP PNPPD DPK PD DPK= ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ +0 15 0 25 0 5, , ,  (10) 

Ostatní složky hrubého výdělku jsou tvořeny odměnami (ODM) a dalším 
platem (DaPL). Pro potřeby práce jsou uvažovány dva další platy v poloviční 
výši hodnoty proměnné PLAT. 

(OST ODM DaPL= ⋅ +
1

12
)       (11) 

Naturální náležitosti VZS a VZP lze vypočítat podle rovnice 12. Naturální 
náležitosti se skládají z výdajů na stravování (STRAVA), na přepravní 
náležitosti (PREP), na výstrojní náležitosti (VYSTR) a na ubytování, resp. na 
zajištění sociálních podmínek služby (UBYT). 

NN STRAVA PREP VYSTR UBYT= + + +    (12) 

Pro potřeby práce lze předpokládat UBYTVZS = UBYTVZP, proto lze výdaje 
na ubytování zanedbat. Zanedbány budou i výdaje na přepravu vojáků, byť 
přeprava u VZS znamená 4krát náklady na cestu do místa řádné dovolené a zpět 
do místa výkonu služby, u VZP je to 1krát. Ve výdajích na naturální náležitosti 
se tak vojáci na zvolené funkci liší jen v případě stravy a výstroje: 

STRAVA SD DNV PPDVZS = ⋅ + ⋅365 1     (13)  

( )STRAVA SD CS DNV DNV PPDVZP = ⋅ + + ⋅1    (14) 

kde SD1… stravní dávky jedna, 
 PPD… přídavek potravin D, 
 DNV… doba nepřetržitého výcviku ve dnech, 
 CS… doba výkonu celodenní směny ve dnech; 
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VYSTR VYSTR BODYVZP VZS= +      (15) 

kde  BODY… peněžní nebo naturální náležitost vydávaná VZP k pořízení a 
obnově základní výbavy; u vojákyň je to také peněžitý příspěvek na 
součástky nezabezpečované naturálním výdejem; 

 VYSTRVZS… roční amortizace výstroje VZS;  zde se předpokládá, že 
VZP je vystrojen stejně, jako VZS (zjednodušeno), a navíc mu náleží 
roční výstrojní náležitost. Podle dostupných údajů58 byla v roce 2000 
vydána jednomu VZS výbava v hodnotě 25 166,- Kč, z čehož 14 012,- Kč 
představovalo opotřebení výstrojních součástek a hodnota součástek 
vydaných do vlastnictví vojáka. Částku 14 012,- Kč lze považovat za 
amortizaci výstroje platnou jak pro VZP, tak pro VZS. Zanedbána je také 
problematika praní součástek. 

Vzhledem k tomu, že se v případě  výstrojních náležitostí jedná 
o alternativní náležitost, tj. první rok vydaná výbava, která je pak obnovovaná 
prostřednictvím poukázek, je vhodné pro přesnější vyjádření struktury  
výstrojních náležitostí upravit rovnici 15 do podoby rovnice 15a: 

VYSTR VYSTR ZV PPVVZP VZS= + +     (15a) 

kde  ZV… základní výbava, nebo zkrácená základní výbava vydávaná 
vojákovi při vstupu do služebního poměru; 

 PPV… jednorázový peněžitý příspěvek na pořízení výstrojních součástech 
nezajištěných naturálním výdejem poskytovaný vojákyním při vstupu do 
služebního poměru. 

Oblast zdravotní a nemocenské péče vytváří v rámci resortu obrany 
samostatný okruh problémů, kterému by bylo třeba věnovat samostatnou studii. 
Zde se předpokládá ZP = NP = 0, neboť bylo prokázáno, že VZP se v ČR neliší 
od běžné populace,59 proto se nebudou ani lišit VZP, kteří vystřídají VZS.  

Do dalších udržovacích výdajů (DV) je třeba počítat výdaje určené 
z násobku hrubého ročního výdělku. Mezi tyto výdaje patří pojistné na 
všeobecné zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem ve výši 9 % hrubého 
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výdělku, pojistné na sociální pojištění a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti hrazený zaměstnavatelem ve výši 26 % hrubého výdělku 
a základní příděl do FKSP hrazený zaměstnavatelem ve výši 2 % hrubého 
výdělku. Patří sem i přídavek na bydlení (PB), u něhož se předpokládá plošná 
výplata bez ohledu na vlastnictví bytu. Příspěvek na bydlení (v podmínkách 
roku 2002) činí 1,4 až 1,7 násobku minimální mzdy (Mm). Zde se předpokládá 
hodnota 1,5 pro službu v městě menším než 50 tis. obyvatel.60

( )DV HV PB= + + ⋅ + ⋅0 09 0 26 0 02 12, , ,     (16) 

Do udržovacích výdajů připadajících na VZS patří pojistné na všeobecné 
zdravotní pojištění (ZDRVZS), hrazené z kapitoly MF. Toto pojistné se určí jako 
konstanta (konst). Jejímu určení se věnuje příloha C. 

ZDR konstVZS = ⋅12       (17) 

2.4.2 Indukované výdaje na vojáka v činné službě 

Obr. č. 7 uvádí, že mezi indukované výdaje patří výdaje na nábor a odvod 
vojáka v činné službě a ukončení jeho služebního poměru, zajištění 
organizovanosti života vojsk, řešení kriminality a škod na majetku a zdraví. 
Výdaje na odvod modelového VZP a VZS jsou stejné. S ohledem na postavení 
armády mimo trh práce v případě rekrutace branně povinných vojáků, jsou 
výdaje na jejich nábor a ukončení služebního poměru v podstatě nulové. Proto je 
třeba věnovat pozornost tomuto druhu dávek právě u VZP. 

Výdaje vznikající na začátku a při skončení služebního poměru (IO) tvoří 
náborový příspěvek (NaP) a odbytné (ODBYTNE), případně úmrtné, které je 
však alternativní dávkou k odbytnému. Problematiku výdajů vznikajících na 
začátku a konci služebního poměru VZP řeší následující rovnice z pohledu 
rozpuštění těchto výdajů do dvanáctiměsíční služby. 

( )IO NaP ODBYTNEm= ⋅ +12 m     (18) 
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NaP
UsR

ZAVAZEKm =
+ ⋅

⋅
≤

15000 7000
12

43000    (19) 

( )[ ]
ODBYTNE

MPV ZAVAZEK
ZAVAZEKm =

⋅ + −
⋅

2
12

2
  (20) 

kde  UsR… jsou úspěšně ukončené školní roky při studiu na civilní střední 
škole, 

 ZAVAZEK… délka závazku vojáka z povolání v celých rocích, 
 MPV… měsíční průměrný výdělek; pro potřeby práce zjednodušeno 

MPV = PLAT = FPDm 
. PHV 

Rovnice 18 až 20 jsou ve tvaru rozkladu částky do jednotlivých měsíců 
trvání služebního poměru, protože část těchto výdajů na nábor a ukončení 
služebního poměru lze započíst jako udržovací výdaj. To umožňuje konstrukce 
jejich výpočtu vázaná na délku trvání služebního poměru. To vyplývá 
z důvodové zprávy k zákonu č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolaní. Bylo by tak 
možné rozpouštět tyto dávky jako roční (měsíční) „amortizaci“ v rámci 
udržovacích výdajů. To se týká jak odbytného, jenž náleží po 2 ukončených 
letech služebního poměru ve výši 2 průměrných platů a za další ukončený rok se 
zvyšuje o 1 plat, tak i náborového příspěvku, který lze vojákovi přiznat. Proto 
lze na 1 plat za ukončený rok po odsloužených 2 letech nahlížet jako na 
udržovací výdaj. Nicméně díky růstu průměrného platu v průběhu trvání 
služebního poměru by tento přístup zkresloval, proto je někdy vhodnější 
považovat odchodové dávky za indukované výdaje. 

 V případě náborového příspěvku je však „odpisový“ přístup možný, neboť 
částka náborového přípěvku je pevně dána. Zákon předpokládá povinnost vrátit 
alikvotní část této dávky při nedodržení závazku. Proto lze řadit rozpouštění 
vyplaceného náborového příspěvku i do udržovacích výdajů. Povinnost vrátit 
část náborového příspěvku totiž slouží jako sankce, která nutí vojáka v poměru 
setrvat. Podobně je tomu i u náhrady nákladů za studium u vojáků 
připravovaných na vojenských školách, které jim umožňují získat akreditované 
vzdělání. Tento případ však není řešen. 
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Vzhledem k tomu, že problematika zajištění organizovanosti života vojsk je 
aplikací rovnic týkajících se odměňování VZP (rovnice 5 až 11), bude tento 
problém řešen v kapitole týkající se analýzy hospodárnosti. Rozbor výdajů, které 
přináší kriminalita a páchání škod na majetku státu VZP a VZS nesouvisí 
s osobními výdaji, nebude pro ně přijímána žádná obecná metodika nebo model. 
Z úvah bude vyloučena otázka odškodnění škod na zdraví u VZS a VZP, která 
tvoří samostatný okruh problémů. 

Dílčí závěry 

Aspekt hospodárnosti profesionalizace AČR se promítá do  ukazatele 
poměru osobních výdajů (nákladů) potřebných na zajištění služby VZP a VZS. 
Pomocí tohoto ukazatele lze popsat profesionalizaci AČR jako nákladově řízený 
proces. 

K prokázání hospodárnosti služby VZP a VZS se pracuje dále se základní 
hypotézou: „Osobní výdaje (náklady) na zajištění služby VZS jsou nižší, než 
osobní výdaje (náklady) připadající na zajištění služby VZP. Jejich vzájemný 
poměr není blízký jedné. – Služba VZS je hospodárnější než služba VZP.“ 
V rámci výdajů jsou uvažovány kategorie výdajů na udržení vojáka a 
indukovaných osobních výdajů. Důkaz hypotéz je prováděn modelově pomocí 
modelu služby vojáka v činné službě a modelu peněžních toků na zajištění 
služby vojáka v činné službě. 

Pomocí modelu bude ověřena i podpůrná hypotéza: „Pokud existuje 
stabilita nákladového poměru, je možné provést predikci vývoje vzájemného 
poměru osobních výdajů (nákladů).“ Při její platnosti lze odhadnout vnitřní 
možnosti rozpočtové kapitoly MO pro provedení profesionalizace. Na základě 
této prognózy a znalosti struktury hospodárnosti služby VZP a VZS bude možné 
navrhnout opatření pro k finančnímu zajištění profesionalizace AČR. 
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3 Analýza hospodárnosti služby vojáků v činné službě 
v AČR 

Předpokládáme-li, že způsob přípravy obou typů vojáků na stejné služební 
zařazení (funkci, pracovní pozici) je stejný, ale způsob odměňování výkonu 
v rámci této přípravy je různý, znamená dokázání platnosti základní hypotézy 
analyzování vzájemného nákladového poměru. Dokázání této hypotézy ve 
skutečnosti znamená nalezení činitelů rozdílu nákladů připadajících na zajištění 
služby VZS a VZP. 

Zajištění služby vojáka představuje udržení vojáka ve službě a přípravu na 
výkon úkolů, které má plnit, případně plnění takového úkolu. Na základě 
uvedeného lze základní hypotézu přeformulovat do konkrétnějších operačních 
hypotéz, postihujících otázku fixních a variabilních nákladů.  

První operační hypotéza tvrdí, že: „Náklady (fixní) na udržování VZS pro 
výkon jednoho služebního zařazení jsou nižší než náklady na udržování VZP na 
stejném služebním zařazení.“  Druhá operační hypotéza říká, že: „Náklady 
(variabilní) na přípravu (výkon) VZS pro výkon jednoho služebního zařazení 
jsou nižší než náklady na přípravu (výkon) VZP na stejném služebním zařazení.“ 

3.1 Hospodárnost služby vojáků na modelovém útvaru 

Problém určení přímých nákladů vznikajících během dvanáctiměsíční služby 
jednoho VZP a VZS na modelovém útvaru je vhodné rozložit v duchu 
operačních hypotéz na dvě části. První část představuje určení fixních nákladů, 
tj. identifikace mandatorních výdajů, plynoucích na jednoho VZS a na jednoho 
VZP, při předpokladu absence výkonu obou typů vojáků. Tyto náklady lze 
odvodit z právních předpisů a interních normativních aktů. Druhou část 
představuje určení variabilních nákladů, připadajících na jednoho VZP a VZS, 
při přípravě na výkon služebního zařazení, nebo při výkonu služebního zařazení.  
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3.1.1 Fixní náklady vojáka na modelovém útvaru 

Fixními náklady vojenského útvaru, připadajícími na jednoho VZP a na 
VZS, kteří vykonávají stejné služební zařazení, se rozumí výdaje připadající na 
vojáky z titulu zákona, podzákonných norem a interních normativních aktů. 
Tyto výdaje lze dělit na osobní a ostatní. Do kategorie ostatní patří např. výdaje 
na infrastrukturu, jako jsou spotřeba energií k vytápění ubytovacích budov, 
k jejich osvětlení, údržbě apod. Vzhledem k tomu, že nahrazení VZS 
prostřednictvím VZP nepřinese výraznou úsporu nákladů na infrastrukturu (už 
pro výraznou investiční zanedbanost), jsou pro potřeby analýzy tyto výdaje 
zanedbány. 

Co však nelze zanedbat, jsou výdaje vynakládané na VZP v souvislosti se 
zabezpečením jeho bydlení a ubytování. Tyto výdaje jsou tvořeny kapitálovými 
výdaji na bytový program a běžnými výdaji na přídavek na bydlení, případně na 
náhrady jako při služební cestě, nebo na náhrady při denním dojíždění. Tyto 
náklady lze zanedbat s ohledem na zvolené modelové podmínky, nelze je však 
zanedbat v souvislosti komplexních úvah o budoucí profesionální armádě. 
V roce 2000 bylo v programu 3076 770 vynaloženo 218 679 tis. Kč na pořízení 
93 bytových jednotek61 v souvislosti s povinností státu zabezpečit vojákovi byt. 
To znamená, že pořízení bytu pro jednoho vojáka stálo asi 2,35 mil. Kč.  Na 
přídavek na bydlení bylo v roce 2000 vyplaceno 2 341 tis. Kč. V případě 
zajištění ubytování VZP na vojenských ubytovnách by bylo třeba uvažovat 
náklady na jedno obsazené lůžko takové ubytovny. 

Vzhledem k tomu, že se předpokládá vyplácení plošného přídavku na 
bydlení62 budou tyto náklady zohledněny. Model předpokládá vyplácení 
přídavku ve výši 1,5 násobku minimální mzdy. Ta v roce 2000 činila             
4 000,- Kč. Tyto náklady je třeba započítat do úrovně útvaru, neboť tyto 
prostředky vojákovi vyplácí útvar. 

Pokud pro úvahu o fixních nákladech budeme uvažovat rovnice uvedené 
v předešlé kapitole a vybereme z nich položky „nezávislé“ na výkonu nebo na 
délce přípravy vojáků v rámci pracovního dne a týdne, dostaneme modelové 
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vyjádření fixních nákladů. Podle předpokladů uvedených v tomto modelu 
a v modelu činné služby lze rovnice modifikovat: 

PN NN DV PN NN DVF
VZP

F
VZP VZP

F
VZS

F
VZS VZS

F F+ + = + +   (21) 

sluznePN VZS
F ⋅= 12       (22) 

PN HVF
VZP

F=       (23) 

HV HVF Fm= ⋅12        (24) 

HV PLAT OSTFm F F= +      (25) 

PLAT TP ZTP HOD ZVLF = + + +     (26) 

OST PLATF = ⋅
1

12 F

 

F

m

      (27) 

NN STRAVA VYSTRF
VZS VZS VZS= +     (28) 

NN SD VYSTRF
VZS VZS= ⋅ +365 1     (29)  

NN VYSTR BODYF
VZP VZS= +    (30) 

( )DV HV Mm IOF
VZP

F= + + ⋅ + ⋅ ⋅ +0 09 0 26 0 02 12 1 5, , , ,    (31) 

V rámci fixních nákladů bude rozpuštěna alikvotní část náborového 
příspěvku, která nutí vojáka v dodržení závazku. 

IO NaPF = ⋅12      (32) 
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Všechny uvažované činitele nákladového poměru VZP a VZS lze srovnat 
v rámci rovnic 34 až 36.  

sluznePLATPLAT FF ⋅≥+⋅ 1212     (34) 

BODY SD≤ ⋅365 1     (35) 
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15000 7000

0, , , ,+ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ +
+ ⋅

≥PLAT Mm
UsR

ZAVAZEKF   (36) 

Pokud do rovnic 34 až 36 doplníme hodnoty proměnných platných pro rok 
2000, což byl první rok platnosti nové branné legislativy, která definovala 
rámcové podmínky pro profesionální armádu, získáme fixní náklady připadající 
na dvanáctiměsíční službu VZP a VZS v roce 2000 hrazené z rozpočtu 
vojenského útvaru, a to ať přímo, nebo nepřímo. Potřebná data uvádí tab. č. 17. 

Tab. č. 17: 
Měsíční fixní náklady na zajištění služby vojáka z povolání a 

vojáka základní služby v roce 2000 
proměnná  částka poznámka 
PLATF:  9 060,- Kč plat po 1 roku praxe bez osobního příplatku 
 TP 5 440,- Kč 6. PT, 2. PS 
 ZTP 2 020,- Kč  
 HOD 1 100,- Kč rotmistr 
 ZVL 500,- Kč BoPo 
sluzne  450,- Kč vojín 
BODY  9 720,- Kč  
SD1  77,80 Kč  
ZAVAZEK  2-5 let  
UsR  3 roky vyučen 
Mm  4 000,- Kč nařízení vlády č. 313/1999 Sb. 

 

Sečteno a podtrženo, z výpočtu vyplývá, že VZP je z pohledu rozpočtu 
modelového útvaru v případě fixních nákladů minimálně 5,39krát dražší než 
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VZS, vykonávající obdobnou službu. Pokud zanedbáme plošné vyplácení 
přídavku na bydlení, zmenší se tento poměr na hodnotu 3,88. To se týká 
pětiletého závazku VZP. Pokud se uvažuje minimální délka závazku 2 roky, pak 
vzrostou tyto hodnoty na hodnotu 5,41 a 3,90. To nedokazuje pouze platnost 
hypotézy o hospodárnosti služby VZS pro fixní náklady určované na úrovni 
vojenského útvaru, ale dokazuje to také, že zkracování kontraktačního vztahu 
VZP činí službu VZP méně hospodárnou ve vztahu ke službě VZS. 

3.1.2 Variabilní náklady vojáka na modelovém útvaru 

S ohledem na konstrukci soustavy odměňování v resortu obrany a množství 
neodpracovaných dob, za něž náleží náhrada ve výši platu (řádná a krátká 
dovolená, preventivní rehabilitace, služební volno atd.) je jasná převaha fixních 
nákladů. I přesto je třeba zjistit nákladnost výkonu provedeným VZS a VZP. Při 
řešení problému určení výdajů připadajících na hodinu výkonu vojáka v činné 
službě je třeba začít definicí, co má být tímto výkonem.  

Výkon lze dělit na zajištění připravenosti plnit úkol a na plnění úkolu. 
K výkonu dochází buď v rámci týdenní doby služby, nebo mimo ni. Ke zjištění 
vzájemného poměru jednotkových nákladů na hodinu výkonu VZP a VZS lze 
použít dvou metod. Metodu rozpočítání měsíčních fixních nákladů připadající na 
službu vojáka v činné službě do jeho měsíčního fondu služby a metodu zjištění 
dodatečných nákladů potřebných pro zajištění výkonu mimo doby služby.  

První metoda je používána při určení nákladů na jednu hodinu plnění úkolů 
vojenskými záchrannými útvary.63 Vzhledem k tomu, že se vychází z fixních 
nákladů, jedná se vlastně o určení kvazivariabilních nákladů, resp. průměrných 
fixních nákladů, které představují kalkulační standard ohodnocení jedné hodiny 
činnosti vojáka bez započtení nákladů na provoz techniky. 

Uvažujeme-li data z rovnice 21 a použijeme-li údaje uvedené v tab. č. 12, 
dojde se k následujícím výsledkům. Při odpočtu sobot, nedělí a řádné dovolené 
od 356 dní je denní fond, který může být odsloužen VZP, 234 dnů a u VZS činí 
241 dnů. Při zjednodušení, že jeden den odpovídá 8,5 hodinám služby, 
představují tyto fondy 1989 hodin u VZP a 2048,5 hodiny u VZS. Při těchto 



 68

fondech, jimiž jsou poděleny příslušné strany rovnice 21 (bez zanedbání 
příspěvku na bydlení) platí pro pětiletý závazek, že jedna hodina služby VZP 
je minimálně 5,55násobně dražší, než jedna hodina služby VZS. 

Tento poměr ještě vzroste, započítají-li se doby, za než náleží buď náhrada 
minimálně ve výši platu, nebo náhradní volno. To znamená, že čím více VZP 
plní úkoly, které přesahují jeho stanovenou týdenní dobu služby, např. 
nepřetržitý výcvik, celodenní směna aj., tím je dražší oproti VZS, jehož odměna 
volným časem (nebo penězi) není závislá na odpracované době. To má dopad na 
připravenost organizace plnit úkoly v rámci krizového managementu státu. 

Z pohledu připravenosti organizace plnit dané úkoly to znamená, že čím 
více voják ve službě absentuje, např. v důsledku plnění úkolů v minulosti 
(celodenní směna, nepřetržitý výcvik apod.), klesá míra připravenosti 
organizačního celku, jehož on je součástí. Takto lze předpokládat nárůst 
osobních nákladů, pokud bude určena vysoká míra připravenosti útvarů plnit 
zadané úkoly. Budou totiž scházet VZS, kteří do určité míry mohli zastupovat 
VZP při čerpání jejich náhradního volna, krátkých dovolených apod. Náhradní 
volno bude muset být „proplaceno“. 

Závěr první metody potvrzuje i druhá metoda používající zjišťování 
dodatečných jednotkových nákladů služby VZP oproti nákladům na VZS. 
Nástrojem ukázání dodatečných nákladů je PHV. Činitelem odlišení VZP od 
VZS je zde povinnost zaměstnavatele chovat se k VZP jako k zaměstnanci státu. 
K úvahám jsou použity rovnice 8 až 10. Při alternativních nárocích (náhradní 
volno vs. výplata platu) se předpokládá výplata příslušného platu. 

Pro ohodnocení plnění úkolů mimo dobu pravidelné služby se používají 
příplatky za práci v noci, v sobotu a v neděli a platy za práci ve svátek a přesčas. 
K těmto hodinovým nákladům je třeba připočíst i náklady na stravování 
v případě výkonu celodenní směny a v případě stravování v době nepřetržitého 
výcviku. Pro ohodnocení dodatečných nákladů na zajištění připravenosti 
k plnění úkolů se používá odměna za pracovní pohotovost.  

Hodina práce navíc, nebo hodina pracovní pohotovosti, je ještě dražší, 
pokud PHV roste. Podle § 17 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě a odměně za … ve 
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znění pozdějších předpisů se PHV určuje v rámci kalendářní čtvrtletí na základě 
vyplacených částek platu a odpracované doby v tomto čtvrtletí. I když změny 
PHV v rámci roku nejsou dramatické, mohou při neustálém růstu platu 
vyvolaném změnou hrubé mzdy, vlivem změn platových tabulek, nebo 
proplácením práce přesčas, znamenat dokonce trvalý růst nákladů výkonu VZP. 
I když novela zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za…, která vstoupila 
v platnost 1. ledna 2001, zafixovala odměnu za pracovní pohotovost k jinému 
institutu než PHV a zrušila ji jako alternativní plnění, neznamená to zastavení 
růstu ceny hodiny výkonu VZP. Růst se jen navázal na změnu tarifních tabulek. 

Vzhledem k tomu, že i v případě příplatků, platů za práci přesčas a ve 
svátek, a odměn za pracovní pohotovost se jedná o plnění, z kterých je třeba 
platit pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a pojistné na sociální pojištění 
a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, je třeba počítat i s tímto druhem 
nákladů. To se týká i základního přídělu do FKSP, jenž je navázán na roční úhrn 
vyplacených platů. Tudíž platí, že čím více úkolů plní VZP mimo stanovenou 
týdenní dobu a zajišťuje připravenost, tím se stává jeho služba oproti 
službě vojáka základní služby nákladnější. 

Při postavení VZP jako standardně placeného zaměstnance českého státu, 
může tato skutečnost vytvářet určité problémy. Vždyť VZP je už tak drahý na 
fixních nákladech a jeho použití k výkonům mimo stanovenou týdenní dobu 
služby jej ještě prodražuje. Bohužel, jeho nasazení v této době je považováno 
právě za účel existence bezpečnostních složek, kam vojsko patří. 

Pokud bychom uvažovali reálná data týkající se variabilních nákladů, pak je 
může poskytnout nasazení vojáků v rámci zasedání MMF a Světové banky. Zde 
bylo vyhrazeno 2 839 tis. Kč na přesčasovou práci64 1 600 vojáků z povolání, 
kteří byli povoláni, aby od 15. 9. do 30. 9. 2000 plnili úkoly policie.65 Na 
jednoho VZP v tomto případě připadá 91,4 Kč na den, které by nemusely být 
vyplaceny VZS. Hypotéza o hospodárnosti služby VZS proto platí zcela pro 
variabilní náklady určované na úrovni vojenského útvaru. 

V souvislosti s variabilními náklady je třeba si uvědomit riziko 
profesionalizace AČR. Tím je zbavení se levného záložního zdroje, kterým jsou 
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VZS. Pomocí nich je možné zajistit stanovenou úroveň připravenosti jednotek, 
v rámci dne, týdne, měsíce, s poměrně nízkými náklady. Podstatnou otázkou je 
v tomto případě úkol jednotky. Je zřetelné, že nebude možno zajišťovat 
připravenost většiny profesionálního vojska v rozsahu známém z konce 80. let. 
Otázkou je, zda to bude možné alespoň na úrovni roku 2002. 

3.2 Hospodárnost služby vojáků v resortu obrany a na úrovni 
státního rozpočtu 

Při zjištění osobních nákladů připadajících na zajištění služby VZS a VZP 
v resortu lze použít dvou metod. Buď lze rozšířit nákladovou studii z úrovně 
modelového útvaru, nebo lze použít podílovou kalkulaci zpracovanou na 
základě agregovaných dat. Druhá metoda je méně přesná, ovšem dostačuje 
k ověření závěrů nákladové studie. 

3.2.1 Náklady na službu vojáků v resortu obrany určené podílovou 
kalkulací 

V případě použití podílové kalkulace pro určení hospodárnosti služby VZS 
a VZP v resortu lze dokazovat pouze hlavní hypotézu práce, neboť publikované 
výdaje nerozlišují mezi fixními a variabilními náklady. Variabilní náklady, jako 
příplatky za přesčasy, práci ve svátek, odměny za pracovní pohotovost apod. 
jsou již v údajích o osobních nákladech obsaženy. Vlastně se vypočítavá 
nákladový poměr za všechny vojáky bez ohledu na hodnost. 

Potřebné údaje pro podílovou kalkulaci osobních výdajů VZS a VZP 
zachycují následující tabulky, z nichž tab. č. 18 shrnuje stavy VZP a VZS 
v AČR vykazované k 1. lednu 1993 až 2001. Tyto údaje jsou v tab. č. 19 
přepočteny na průměrné roční stavy v daném kalendářním roce a použity 
k výpočtu průměrných osobních výdajů na osobu v uvažovaných kategoriích 
v tab. č. 20. 
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Tab. č. 18: 
Počty vojáků z povolání a vojáků základní služby AČR v letech 1993 a 2001 

(stav k 1. lednu daného roku) 
 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

vojáci z povolání 38 049 33 282 30 413 27 654 26 340 23 759 22 966 23 721 23 184

vojáci základní 
služby 

68 630 54 326 43 178 36 797 32 174 32 942 33 281 31 185 24 955

pramen: Analýza požadovaných schopností, cílové struktury a složení ozbrojených sil 
České republiky. MO ČR, 2001, příloha č. 7. 

Tab. č. 19: 
Střední stav počtů VZP a VZS v  AČR v letech 1993 a 2000  
 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

vojáci z povolání 35 666 31 848 29 034 26 997 25 050 23 363 23 344 23 453

vojáci základní služby 61 478 48 752 39 988 34 486 32 558 33 112 32 233 28 070

pramen: vlastní výpočet 

Tab. č. 20: 
Osobní náklady ve vojenském rozpočtu ČR v letech 1993 až 2000 (v mil. Kč)  

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
vojáci z povolání*) 6 049 5 285 6 119 8 349 7 882 8 933 7 842 8 054
vojáci základní služby 461 207 279 235 267 175 426 332
civilní zaměstnanci 1 876 2 198 2 586 4 119 4 040 2 998 4 275 4 693
celkem 8 386 7 690 8 984 12 703 12 189 12 106 12 543 13 079

*) včetně vojáků v záloze na vojenském cvičení 

pramen: Statistická ročenka ČR 1993 - 2001. Praha: ČSÚ 

Tab. č. 20 shrnuje náklady na personál organizační složky státu MO ČR 
v letech 1993 až 2000. Pro úplnost jsou uvedeny nejen náklady na vojenský 
profesionální (VZP) a neprofesionální personál (VZS), ale také náklady na o.z.. 
Výsledný nákladový poměr osobních nákladů připadající mezi VZP a VZS 
udává tab. č. 21. 
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Tab. č. 21: 
Průměrné osobní náklady připadající na jednoho vojáka z povolání a vojáka 

základní služby v letech 1993 až 2000 (v Kč)  
 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

vojáci z povolání 169 604 165 947 210 757 309 257 314 657 382 365 335 939 343 418
vojáci základní služby 7 499 4 246 6 977 6 814 8 201 5 285 13 216 11 828
podíl 22,62 39,08 30,21 45,38 38,37 72,35 25,42 29,04 

pramen: vlastní výpočet 

Z tab. č. 21 vyplývá, že podíl osobních nákladů připadající na VZP a VZS se 
v letech 1993 až 2000 pohyboval v rozmezí 22,62 až 72,35. To potvrzuje sice 
hlavní hypotézu o nákladnosti VZP, nicméně velký rozptyl hodnoty podílu 
vyvolává pochybnosti o důvěryhodnosti použitých dat, protože změny 
legislativy v letech 1993 až 2000 nepřinesly výrazné změny v obligatorních 
nárocích VZP a VZS. Blíže k tomuto vývoji obr. č. 8. 

Obr. č. 8: Vývoj počtu VZP, VZS v AČR  a vývoj nákladového podílu jejich 
osobních nákladů v letech 1993 až 2000. 
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Obr. č. 8 ukazuje vývoj nákladového poměru osobních nákladů mezi VZP a 
VZS a vývoj jejich počtů v AČR. Je zřetelné vyrovnávání počtu VZP a VZS 
v 1996 až 2000. Zřetelné je také kolísání vzájemného nákladového poměru 
osobních nákladů těchto kategorií. Vzhledem k tomu, že osobní výdaje obou 
kategorií vojenského personálu jsou indexovány inflací, nemělo by dojít 
k podobnému vývoji, zvláště rostla-li inflace v letech 1993 až 2000. Jednotlivé 
dávky (plat, služné, stravní dávka atd.) ovlivňované inflací byly zvyšovány 
zhruba ve stejných intervalech, jak se o tom lze přesvědčit z příloh.  Ovšem to 
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nemohlo být příčinou tak velkého rozptylu nákladového poměru, zvláště v roce 
1998. Příčinou bude pravděpodobně chybná metodika na straně MO ČR, kdy 
data do statistiky OSN připravuje vždy jiný referent a započítána jsou jiná 
plnění. Obr. č. 8 v kontextu s tab. č. 20 ukazuje ještě jednu důležitou věc. VZP 
vytvářejí zhruba 95 % osobních nákladů vojenského personálu, přestože 
představují jen zhruba 45 % vojenského personálu. 

Zjištěný poměr osobních nákladů mezi VZP a VZS zahrnoval všechny 
vojáky v resortu obrany a všechny druhy osobních nákladů, s kterými se lze zde 
setkat. Tyto druhy stojí mimo přijaté modely služby vojáků v činné službě a 
jejich ekonomického zajištění. Požadovaný nákladový poměr mezi typickým 
rotmistrem a vojínem je v případě použití agregovaných dat vychýlen 
zkresleními, která vyplývají z konstrukce soustavy odměňování v resortu obrany 
a mají vztah k průměrnému věku VZP, složení hodnostních sborů a tarifikaci. 
V osobních výdajích VZP jsou také započítány osobní náklady na mírové mise. 

Obr. č. 9: Vývoj velikosti hodnostních sborů v AČR v letech 
1993 až 2002 (stav  k 1. lednu) 
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pramen: A-report. - Zvláštní číslo [Koncepce výstavby profesionální Armády České 

republiky a Mobilizace ozbrojených sil České republiky]. 1. vyd. Praha: 
MO ČR, 2002. ISSN 1211-801X. s. 35 
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S odkazem na obr. č. 9 je třeba počítat s tím, že vychýlení průměru osobních 
nákladů připadajících na jednoho VZP je způsobeno velkým počtem důstojníků, 
jejichž plat, a s tím spojené ostatní kategorie osobních výdajů, jsou vždy větší, 
než je tomu u rotmistrů, tj. hodnostního sboru, který má VZS nahradit. Samotný 
rozdíl je způsoben nejen poměrně velkým podílem vyšších důstojníků, ale 
především průměrným (typickým) věkem důstojníka, který má zásadní vliv na 
tzv. započitelnou praxi. Z tohoto pohledu by bylo metodicky správnější 
srovnávat VZS s rotmistry s praxí od jednoho roku až do šesti let. 

Pro odstranění zkreslení, vyplývajících z nevhodné struktury personálu 
u útvarů AČR ve vnitrozemí ČR, se v této souvislosti nabízí jako vhodná 
základna použití dat týkajících se zahraničních misích zajišťovaných AČR. Tato 
analogie může být dobrým východiskem pro úvahy týkající se profesionální 
armády. Konstrukci tabulek misí do určité míry odstraňuje deformace 
v zastoupení dnešních hodnostních sborů v AČR, kdy k 1. 1. 2002 tvořilo 
strukturu VZP v resortu obrany 51 % důstojníků včetně generálů, 
30 % praporčíků a 12 % rotmistrů.66

Pro úplnost trendu, v roce 1996 bylo zastoupení důstojníků, praporčíků 
a poddůstojníků v resortu obrany v poměru 62 % důstojníků, 31 % praporčíků 
a 7 % poddůstojníků, kdežto mise OSN a IFOR vykazovala 15 % důstojníků, 
17 % praporčíků a 68 % poddůstojníků.67 Tento poměr se v roce 1999 mírně 
vylepšil na 57 % důstojníků, 17 % praporčíků a 25 % rotmistrů v resortu obrany 
a 23 % důstojníků, 8 % praporčíků a 68 % rotmistrů v zahraničních misích 
(1. mpr, 4. przr, 6. polní nemocnice a 2 národní styčné týmy).68 Zvětšení podílu 
důstojníků v misích v roce 1999 je způsobeno charakterem mise. I tak je jasné, 
že budoucí personální struktura AČR sleduje dnešní personální strukturu 
zahraničních misí. To je logické s odkazem na hlavní plánovaný účel AČR 
charakterizovaný požadovanými operačními schopnostmi.69 Tím je nasazení 
v zahraničí. 

S ohledem na podobnost mezi strukturou a provozem projektované AČR 
a dnešních mírových misí lze pro odhad nákladového poměru použít dat 
týkajících se operace JOINT FORGE, tzv. stabilizačních sil pod vedením 
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NATO, která působila v Bosně a Hercegovině od 20. 12. 1996 do 30. 6. 1998 
jako SFOR I a od 21. 6. 1998 do 3. 12. 2001 jako SFOR II. Data se týkají účasti 
ČR v SFOR II, která představovala 1 mechanizovaný prapor složený 
ze 2 mechanizovaných rot, 2 ženijních rot, 1 roty zabezpečení, 1 velitelské roty, 
1 čety vojenské policie a praporního obvaziště; 2 vrtulníky Mi-17 a        
letoun L-410. Misi tvořilo v roce 1999 celkem 572 osob, z nichž 515 působilo 
v praporu a 34 tvořily osádky a zabezpečení letounů. V roce 2000 to již bylo 600 
osob. Potřebné údaje shrnuje tab. č. 22 a tab. č. 23.  

Tab. č. 22: 
Roční výdaje na misi SFOR II v roce 1999 a 2000 

   1999 2000 
Kapitálové výdaje (tis. Kč) 0 25 097,0
Běžné výdaje (tis. Kč) 873 012,6 873 098,5
Celkem (tis. Kč) 873 012,6 898 195,5
  z toho osobní výdaje (tis. Kč) 510 448,3 537 155,9
  z toho ostatní běžné výdaje (tis. Kč) 362 564,3 335 942,6
osob  572 600 
průměrné osobní výdaje (Kč) 892 392,2 895 259,8

pramen: Ročenka 2000. 1. vyd. Praha: MO ČR, 2001; Závěrečný účet kapitoly 
MO ČR za rok 1999. 1. vyd. Praha: MO ČR, 2000. 

Tab. č. 22 zachycuje základní charakteristiky mise SFOR II v letech 1999 
a 2000. Podle údajů z tab. č. 22 činily roční osobní výdaje na jednoho vojáka 
v misi zhruba 890 tis. Kč. Od této hodnoty je třeba odečíst odchodové a 
výsluhové dávky a zvláštní příplatek za práci v mírové misi. Strukturu osobních 
výdajů mise SFOR II v letech 1999 a 2000 proto dále rozebírá tab. č. 23. 

Tab. č. 23: 
Vybrané osobní výdaje mise SFOR II v roce 1999 a 2000 (v Kč) 

RPP popis 1999 2000 
5111 201 platy zaměstnanců 116 703 293 112 671 000
5111 202 ostatní platby za provedenou práci 352 883 430 377 217 000
512 pojistné placené zaměstnavatelem 40 861 605 39 429 000
534 převody vlastní fondům 2 353 500 2 253 000

pramen: Závěrečný účet kapitoly MO ČR.1999-2000. Praha: MO ČR. 
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Pokud pro výpočet poměru osobních nákladů použijeme zvýrazněných 
položek z tab. č. 23, dostáváme uvažované roční osobní náklady, které by mohly 
připadat podle metodiky OSN pro vykazování vojenských výdajů na jednoho 
VZP. Přirozeně při započítání pouze uvedených tří položek dostáváme 
minimální úroveň nákladů. Tento údaj, porovnaný s údaji z tab. č. 22 znamená, 
že VZP je asi 21,7krát dražší, než je VZS. To při porovnání s údaji týkajících se 
tohoto poměru z tab. č. 22 v roce 2000, který činí 29, znamená, že ani 
narovnání  pyramidy funkcí, a s tím souvisejících proporcí mezi 
hodnostními sbory v budoucí profesionální armádě, výrazně nezlevní 
fungování této armády, pokud budou vojáci nasazováni hlavně v zahraničí či 
udržováni na vysoké míře pohotovosti.  

I když je možné mít námitky proti vypovídací schopnosti metody 
průměrování agregovaných dat, závěry analýzy lze považovat za dostatečně 
podporující platnost obecné hypotézy, že: „Osobní náklady na zajištění služby 
vojáka základní služby jsou nižší, než osobní náklady připadající na zajištění 
služby vojáka z povolání.“ Nicméně k přesnějšímu určení poměru mezi 
nákladností VZP a VZS je vhodnější rozšířit nákladovou studii platnou pro 
modelový útvar.  

3.2.2 Náklady na službu vojáků v resortu obrany určené 
rozšířením nákladové studie 

Při určení nákladů na službu vojáků v činné službě v resortu obrany můžeme 
použít závěrů daných kapitolou, která se zabývá problémem nákladnosti na 
úrovni vojenského útvaru. Problém je třeba řešit v rámci udržovacích 
a indukovaných nákladů. V případě výše uvedených rovnic to znamená jejich 
rozšíření o soubor rovnic, řešící problematiku odchodových dávek. 

Předpokládejme ustálení personální struktury, tzn. dynamickou rovnováhu 
systému, a proto náklady na pořízení a ukončení služebního poměru představují 
náklady na udržení personální struktury, která je potřebná pro plnění úkolů 
ozbrojených sil. Budeme-li vycházet z rovnice 20, pak to v případě udržovacích 
nákladů znamená rozšíření o alikvotní částku odbytného: 
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( )[ ]
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+2 − 2

   (37). 

Po dosazení údajů z tab. č. 17 se původní nákladový poměr zvyšuje z 5,39 
na 5,58; resp. z 5,41 na 5,60 pro minimální závazek 2 let. Rozšíření 
nákladové studie potvrzuje hospodárnost služby VZS v oblasti osobních výdajů 
oproti VZP. Nákladový poměr vzrostl při započítání výdajů na odbytné. Tento 
poměr se zvyšuje s růstem platu. Plat roste vlivem růstu platového stupně. 
V rámci hodnostních sborů roste plat s růstem platové třídy. Ve vztahu k cílům 
profesionalizace to znamená, že osobní náklady budou o to vyšší, oč rozsáhlejší 
by byl důstojnický sbor, který by v případě „nezdařilé“ profesionalizace nahradil 
v některých funkcích VZS.  

3.2.3 Hospodárnost služby vojáků v rámci českého veřejného 
vojenského sektoru 

Vyšší úrovní organizace, než je státní sektor, redukovaný na organizační 
složku státu MO ČR, je veřejný sektor. Zde jej představuje veřejný vojenský 
sektor tvořený resortem obrany, ministerstvem financí (MF) a Vojenskou 
zdravotní pojišťovnou (VoZP). Ostatní instituce jsou zanedbány. 

Při provedení analýz na úrovni systémového rozhraní kapitoly MO ČR se 
přímé náklady na VZS zvyšují o pojistné na všeobecné zdravotní pojištění 
placené MF VoZP. Tato platba činí 392,- Kč měsíčně v podmínkách roku 2000. 
V případě, že zanedbáme platby z platu VZP ve prospěch státního rozpočtu a ve 
prospěch VoZP (pojistné a daň z příjmů ze závislé činnosti), pak se poměr mezi 
udržovacími náklady na VZP a VZS sníží z 5,39 na hodnotu 5,08; resp. z 5,41 
na 5,10 u minimálního závazku 2 roky. 

Toto srovnání je však problematické. Problémem je fondové hospodaření 
s prostředky na veřejné zdravotní pojištění. Jednak příděl do fondu zdravotního 
pojištění za státní pojištěnce je sice stálý, ale vyúčtovány jsou skutečné náklady, 
jednak je lékařská péče VZP hrazena také z prostředků státního rozpočtu. 

V prvním případě není odvedená částka pojistného vyčerpána, protože body 
za lékařskou péči jsou sice vykazovány, ale jsou vykazovány hlavně na 
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administrativní úkony. Nevyžaduje-li si léčení VZS péči ve vojenské nemocnici, 
je zabezpečeno z posádkové ošetřovny. Její provoz je hrazen z prostředků 
kapitolního rozpočtu MO ČR a vykazované výkony nekryjí všechny náklady 
ordinace tak, jak je to v civilním sektoru.  

Ve druhém případě je nutné uvažovat s existencí dvou fondů, které spravuje 
VoZP od roku 2000, a z kterých se platí léčebná péče hrazená nad rámec péče 
veřejného zdravotního pojištění.70 Jedná se o Fond zprostředkování úhrady 
zdravotní péče a Fond pro úhradu preventivní péče. Do tohoto fondu byla v roce 
2000 přidělena základní dotace 12 500 tis. Kč a výdaje na úhrady zdravotní péče 
nad rámec veřejného zdravotního pojištění z prvního fondu činily 3 811 tis. Kč, 
z druhého 3 686 tis. Kč.71 Průměrné roční výdaje z obou fondů, které připadají 
na 1 vojáka v průměrném počtu VZP roku 2000, činí asi 320,- Kč. Tyto výdaje 
ze zdravotního pojištění vrací poměr nákladů mezi modelovým VZP a VZS zpět 
k původním hodnotám. 

V případě, že však na vojáka budeme pohlížet především jako na zdroj 
příjmů pro státní rozpočet a veřejné fondy, pak se uvažovaný poměr nákladnosti 
zhorší v neprospěch VZS, za předpokladu stabilizovaných peněžních toků mezi 
státním rozpočtem, VZP, státním rozpočtem a VoZP. Je-li platem udržována 
personální struktura armády, vrací se část peněz vynakládané na VZP zpět do 
veřejného sektoru. Pro model fixních nákladů to znamená odečíst od celkových 
výdajů část vyjadřující odvod pojistného na všeobecné zdravotní pojištění 
placeného vojákem z jeho platu VoZP (4,5 %), odvod pojistného na sociální 
pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti k VÚSZ (8 %) a daně 
z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti do státního rozpočtu (DAN). 

( )0 045 0 08 13, ,+ ⋅ ⋅ +PLAT DANF     (38) 

Při použití metodiky pro výpočet daně z příjmu fyzických osob ze závislé 
činnosti obsažené v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů ve znění pozdějších 
předpisů, s použitím údajů platných pro rok 2000, činí roční daň 10 215,- Kč. Při 
provedení úprav zjistíme, že VZP na úrovni veřejného sektoru (při zanedbání 
úhrad nad rámec veřejného zdravotního pojištění) je minimálně 4,41krát 
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dražší, než VZS vykonávající stejné služební zařazení (funkci). U VZP 
s minimální délkou závazku 2 roky je to 4,43krát. 

Ačkoliv je VÚSZ součástí resortu obrany a jeho rozpočet je součástí 
kapitolního rozpočtu MO ČR, je tok směřující od VZP k VÚSZ započítán jako 
součást veřejného sektoru. V praxi to znamená, že VZP odvede ze svého platu 
za jeden rok zhruba částku rovnající se přibližně jednomu platu, který mu náleží 
jako odbytné za každý odsloužený rok při dodržení alespoň závazku dvou let. 
Tato skutečnost představuje jedno z rizik zdrojového zajištění procesu 
transformace, jak již bylo výše v textu ukázáno.  

Přijmeme-li totiž zjednodušení, že každý z VZP odvede během roku na 
pojistném na sociální zabezpečení částku, která se rovná částce průměrného 
platu, která mu náleží na odbytném za každý rok služby při odsloužení 
minimálně dvou let, pak při redukci důstojnického sboru a jeho nahrazení 
sborem rotmistrovským to znamená další propad příjmů na krytí výdajů na 
dávky související s ukončením služebního poměru. To je jednorázová zátěž 
rozpočtu. Při úvaze, že by většina důstojníků, kteří budou muset opustit armádu, 
volila výsluhový příspěvek, hrozí, že bývalá nevhodná struktura personálu AČR 
může ještě dlouho zatěžovat rozpočet i po provedení profesionalizace AČR. 

3.2.4 Další otázky hospodárnosti služby vojáků v činné službě 

V souvislosti s redukcí důstojnického sboru k 1. 1. 2007, na více než 
polovinu stavu roku 2001, se nabízí další otázka. Co by se stalo se zdrojovou 
náročností armády, kdyby funkce dnes zastávané VZS museli zastávat 
důstojníci. S ohledem na předpoklady pro tyto funkce vytvářené, jedním 
zákonem a platové podmínky dané jiným zákonem, se jedná do určité míry 
o velmi absurdní situaci, ale pro odhad možných úspor redukcí důstojnického 
sboru velmi dobrý předpoklad. V tomto případě je třeba zjistit, kolikrát je zhruba 
typický důstojník dražší, než je VZS. 

Při těchto úvahách však nelze vycházet z modelového příkladu. Zde by 
rozdíly mezi rotmistrem a důstojníkem byly pouze v platovém stupni 
a hodnostním příplatku. Vycházet je třeba z (úplného) průměrného platu 
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v resortu, který s ohledem na zhruba rovné zastoupení občanských zaměstnanců 
v souboru, ale převažující zastoupení důstojníků, asi nejlépe vystihuje 
nákladnost důstojníků v případě odměňování. Obr. č. 10 ukazuje složení 
profesionálního personálu a vývoj průměrného platu v resortu obrany v letech 
1994 až 2001. 

Obr. č. 10: Složení profesionálního personálu AČR a průměrný plat v letech 
1994 až 2001  
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pramen: Rozpočet - fakta a trendy. 1998 - 2002. Praha: MO ČR. 

Při intepretaci údajů z obr. č. 10 je třeba zohlednit konstrukci průměru. 
Průměrný plat v resortu je tvořen z platů o.z. a VZP. Průměrný plat VZP činil 
v roce 2000 19 758,- Kč (měsíční plat 18 390,- Kč s měsíčním dopadem dalších 
platů 1 368,- Kč).72 S ohledem na složení hodnostních sborů VZP se jedná 
o „typický“ důstojnický plat. To potvrzuje také příloha A. 

V této souvislosti by bylo třeba upravit rovnici 36 o náborový příspěvek, 
který důstojníci zpravidla nedostávají, protože nejsou většinou náborováni na 
trhu práce přímo, ale je jim poskytováno vysokoškolské vzdělání. Ve svém 
závazku pak nejsou zatěžováni povinností vrátit náborový příspěvek, ale 
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náklady za svou vysokoškolskou přípravu. Proto je z důvodu jednoduché 
srovnatelnosti zbytečné tyto náklady uvažovat. Nákladová povinnost studentů 
podle § 60 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání a prováděcí vyhlášky 
č. 265/1999 Sb. činí dvojnásobek délky studia. Ta činí u bakalářského programu 
3 roky. Prakticky je zbytečné uvažovat i náklady vznikající v důsledku ukončení 
služebního poměru důstojníka. Pokud nebudeme uvažovat výsluhový příspěvek, 
na nějž je nárok až po 15 letech služby VZP. Rovnice pro výpočet ročních 
kvazifixních nákladů na udržení VZP ve službě bude mít následující podobu: 

( ) 05,112045,002,026,009,0112 ≥⋅⋅+−−+++⋅⋅ MmDANPLATφ   (39) 

Pro VZS zůstávají zachovány hodnoty uvedené v rovnici 21, ke kterým je 
však nutno připočíst 4 704,- Kč zdravotního pojištění, jelikož se pohybujeme na 
úrovni veřejného sektoru. Roční daň plynoucí od VZP činí 23 400,- Kč. Po 
přepočtu je důstojník - voják z povolání za podmínek roku 2000 minimálně 
6,49krát dražší, než typický voják základní služby. 

3.3 Struktura hospodárnosti služby typových vojáků z hlediska 
nákladového poměru 

Předešlý text se zabýval otázkou vzájemného srovnání nákladovosti VZP 
a VZS bez toho, aniž by rozebíral strukturu udržovacích nákladů na zvolené 
typy vojáků. Všechny provedené výpočty ve zvolené struktuře kalkulace shrnuje 
tab. č. 24. Rozhodující strukturu osobních výdajů na úrovni resortu MO shrnuje 
tab. č. 25. 
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Tab. č. 24: 
Výsledky kalkulace nákladů pro typové vojáky v činné službě AČR (v Kč) 

DV 

 CU PN NN2) NP ZP  
z toho 

PB odvod3)

Fixní náklady (vojenský útvar) - rok 
VZS vojín (1 r.) 47 809 5 400 42 409 - - - - - 
VZP rotmistr (2 r.) 258 591 117 780 23 732 - - 117 079 72 000 - 
VZP rotmistr (5 let) 257 691 117 780 23 732 - - 116 179 72 000 - 
VZP (nerozlišeno)1) 423 258 239 070 23 732 - - 160 456 72 000 - 

Variabilní náklady (vojenský útvar) - hodina 
VZS vojín (1 r.) 23        
VZP rotmistr (2 r.) 130 59       
VZP rotmistr (5 let) 130 59       
VZP (nerozlišeno)1) 213 120       

Fixní náklady (kapitola MO) - rok 
VZS vojín (1 r.) 47 809 5 400 42 409 - - - - - 
VZP rotmistr (2 r.) 267 651 117 780 23 732 - - 126 139 72 000 9 422
VZP rotmistr (5 let) 266 751 117 780 23 732 - - 125 239 72 000 9 422
VZP (nerozlišeno)1) 423 258 239 070 23 732 - - 160 456 72 000 19 126

Fixní náklady (veřejné finance) - rok 
VZS vojín (1 r.) 52 513 5 400 42 409 - - 4 704 - - 
VZP rotmistr (2 r.) 242 713 117 780 23 732 - - 101 201 72 000 24 938
VZP rotmistr (5 let) 241 813 117 780 23 732 - - 100 301 72 000 24 938
VZP (nerozlišeno)1) 369 974 239 070 23 732 - - 107 172 72 000 53 284
poznámky: 

1)  bez náborového příspěvku a odchodových náležitostí 
2)  zjednodušeno - všechny kategorie VZP mají stejné naturální náležitosti 
3)  u kapitoly MO poj. na soc. pojištění u veřejných financí k tomu poj. na všeobecné 

zdravotní pojištění a daň z příjmů fyzických osob 

 
Z tab. č. 24 je zřejmé, že u zabezpečení služby vojáka v činné službě 

převažují fixní náklady a množství těchto fixních nákladů roste s hierarchickou 
pozicí zvoleného typického vojáka a uvažovanou úrovní rozpočtu. 

Pro fixní náklady na úrovni kapitoly MO je důležité, že roční odvody z platu 
typického rotmistra kryjí výdaje na odbytné. Typický rotmistr odvede zhruba za 
dobu služby 2 až 5 let (při zanedbání růstu platů) celou částku svého odbytného, 
které je mu vyplaceno při skončení služebního poměru. Bohužel při dynamizaci 
problému dochází v rámci ročního rozpočtu pouze k částečnému krytí výdajů na 
odbytné osoby stejného typu. Odvody rotmistra kontraktovaného na 2 roky kryjí 
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1/2 ročního výdaje na odchodné stejného VZP. U rotmistra s kontraktem 5 let je 
to již jen 1/5. U tohoto typu rotmistra nestačí na krytí ani roční daň odvedená do 
státního rozpočtu. Pokud bude existovat plynulé (rovnovážné) doplňování VZP 
stejného typu kontraktu, budou výdaje na odchodové dávky kryty z výnosu 
pojistného na soc. pojištění vybírané od těchto VZP. Tato plynulost je závislá na 
podmínkách trhu v práce a finančních možnostech státu, a tudíž je nezávislá na 
vůli resortu obrany.  

Z hlediska nákladovosti je závažnějším problémem redukce sboru 
důstojníků. Typický (vyšší) důstojník odvede do rozpočtu na sociální 
zabezpečení zhruba 1 plat. Pokud jde o důstojníka, jenž v započitatelném 
služebním poměru strávil 18 let,73 pak má nárok na měsíční výsluhový 
příspěvek ve výši 23,6 % svého hrubého platu.74 Při kalkulaci ročních nákladů 
to je 12násobek částky 4 513,- Kč, tj. 54 156, - Kč až do důchodového věku 
tohoto bývalého vojáka. Výsluhový příspěvek má i jednorázovou alternativu, 
která by v dlouhodobém horizontu snížila náklady na systém sociálního 
zabezpečení. Odchodné vyplacené v roce odchodu, zvoleného typového vojáka, 
však činí 5,6násobku hrubého platu.75 Zde je to 5,6krát 18 930,- Kč, 
tj. 102 984,- Kč. 

Při těchto proporcích nelze předpokládat, že by typový důstojník preferoval 
odchodné před výsluhovým příspěvkem. Pokud by došlo k okamžité redukci 
důstojníků na počet 7 000 v roce 2000, tj. v průměru o 6 762 důstojníků, 
a všichni důstojníci by volili výsluhový příspěvek v duchu přijatého schématu, 
pak by trvale vzrostla zátěž rozpočtu soc. zabezpečení o 0,02 % HDP a klesl 
výnos pojistného o 0,01 % HDP. Tento rozdíl by bylo možné financovat 
z úspory na pojistném na soc. zabezpečení a všeobecné zdravotní pojištění a na 
přídělu do FKSP. Výsledná úspora v osobních výdajích by kryla stávající 
záporné saldo rozpočtu na sociální zabezpečení v resortu obrany ve výši 
0,11 % HDP. Při tomto scénáři platí v úvodu přijatého zjednodušení, že redukce 
důstojnického sboru nepřinese úspory pro tvorbu rotmistrovského 
(poddůstojnického) sboru, pokud nebude saldo sociálního zabezpečení v resortu 
obrany „dorovnáváno“ z kapitoly MPSV. 
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Problém redukce  důstojníků má ještě další implikaci. Prostředky na platy se 
kalkulují na průměrný plat připadající na zaměstnance. V tomto případě lze za 
daných podmínek očekávat pokles veřejně uváděného ukazatele průměrného 
platu. Neodradí to zájemce o profesionální vojenskou službu? Strukturu fixních 
nákladů na úrovni rozpočtu MO rozebírá tab. č. 25.  

Tab. č. 25: 
Struktura fixních nákladů na typového vojáka na úrovni rozpočtu MO (v %) 

 CU PN NN NP ZP DV PB z CU
VZS vojín (1 r.) 100 11 89 - - - - 
VZP rotmistr (2 r.) 100 44 9 - - 47 27 
VZP rotmistr (5 let) 100 44 9 - - 47 27 
VZP (průměr) 100 56 6 - - 38 17 
pozn.: PB je určen jako podíl na CU 

Z tab. č. 25 je patrné, že základní rozdíl mezi VZS a VZP je v rozdílném 
podílu peněžních (PN) a naturálních náležitostí (NN) a v existenci 
nezanedbatelných dalších výdajů (DV), kterými je zatížen zaměstnanecký poměr 
v ČR. Zvláštní postavení u VZP hraje příspěvek na bydlení (PB). Výpočty 
ukázaly, že jeden VZS - příslušník mužstva znamená pro resort obrany roční 
fixní osobní výdaje ve výši 47 809 Kč s tím, že z této částky tvoří asi 
11 % peněžní náležitosti a 89 % náležitosti naturální. Vypočtené fixní osobní 
náklady jednoho rotmistra v pětiletém kontraktu VZP činí 266 751 Kč ročně, 
přičemž na peněžní náležitosti připadá 46 %, na naturální náležitosti 9 % a na 
další náklady  připadá 45 %. Podstatnou část dalších nákladů (60 %) představuje 
příspěvek na bydlení. V rámci těchto výpočtů byl určen nákladový poměr mezi 
VZP rotmistrem a příslušníkem mužstva na hodnotě 5,58. Další vypočtené 
hodnoty nákladového poměru udává tab. č. 26. 

Tab. č. 26: 
Hodnoty nákladového poměru mezi typovými VZP a typovým VZS 

 CU PN NN 
VZP rotmistr (2 r.) : VZS vojín (1 r.) 5,60 21,81 0,56 
VZP rotmistr (5 let) : VZS vojín (1 r.) 5,58 21,81 0,56 
VZP (nerozlišeno) : VZS vojín (1 r.) 8,85 44,27 0,56 
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Nákladových poměrů pro udržovací náklady (CU), uvedených v tab. č. 26, 
pro lze využít pro určení zdrojových možností rozpočtu osobních výdajů 
kapitoly MO. Na základě vypočtených poměrů lze dovozovat, že v resortu 
obrany by v roce 2000 mohlo být směněno (při zohlednění přídavku na bydlení) 
28 070 VZS (průměrný roční stav) za 5 030 rotmistrů. To znamená, že 
prostředky rozpočtu by stačily v průměru na 1 927 a 5 030 rotmistrů, tj. na 
6 957 rotmistrů. Okamžitou redukcí důstojnického sboru na 7 000 osob by se při 
kalkulaci s prům. platem VZP dalo získat 4 580 rotmistrů. Zde však práce 
předpokládá, že prostředky uvolněné redukcí důstojnického sboru budou použity 
na výplatu důchodových, odchodových a sociálních dávek, a proto s tímto 
zdrojem nelze kalkulovat pro výstavbu žádného sboru. Ovšem i při součtu 
vypočtených limitních optimistických počtů rotmistrů, které by bylo možné za 
daných podmínek pořídit v roce 2000, nedosahuje jejich počet zdaleka cílového 
stavu dle CROS, při podílu výdajů resortu obrany 2,2 % HDP. 

3.4 Analýza nákladnosti profesionální AČR v trendu 

Dosavadní rozbory hospodárnosti byly vztaženy k podmínkám roku 2000. 
Pominuta byla dynamika vývoje na trhu práce, dynamika poměru osobních 
nákladů, připadajících na vojáky z povolání rotmistry a VZS, a dynamika vývoje 
proporcí rozpočtu MO. Ve všech třech oblastech se promítá problematika 
odměňování, tj. řazení VZP do souboru zaměstnanců státu, kteří podléhají 
standardizované soustavě odměňování.76 Jak bylo výše zjištěno analýzou, 
odměna za vykonanou práci tvoří nejpodstatnější část osobních nákladů, a proto 
vývoj v uvedených oblastech bude v profesionální armádě ovlivňovat její 
zdrojovou náročnost. Ta může narážet na ekonomické možnosti resortu obrany.  

3.4.1 Pozice AČR na trhu práce 

Pokud mají být VZS, stojící mimo trh práce, nahrazeni, musí existovat 
dostatečný počet zájemců o službu. Z pohledu zdrojů je rozhodující konkurenční 
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pozice armády na trhu práce. Ve vztahu ke snaze dosáhnout velmi progresivní 
trend růstu počtu rotmistrů, je zásadní otázkou, jaká je výchozí pozice armády 
na trhu práce a zda se jedná o pozici dlouhodobou. Pozice na trhu práce se 
odráží v naplněnosti počtů AČR (viz tab. č. 27 a tab. č. 28). 

Tab. č. 27: 
Naplněnost složek AČR v letech 1996, 1999 a 2000 (v %) 

Složka: 1996 1999 2000 
vojáci o.z. vojáci o.z. vojáci o.z. 

GŠ AČR a přímo podřízené svazky a 
útvary*)

78,7 92,3 84,8 108,2 70,4 98,4 

Pozemní síly (pozemní vojsko - v roce 
1996 včetně vojska územní obrany) 

87,3 93,8 84,4 110,1 77,4 99,8 

Síly územní obrany - - 93,7 104,0 86,2 87,1 

Vzdušné síly (letectvo a PVO) 87,8 87,3 82,1 123,1 90,0 104,7 

Útvary a zařízení logistiky 88,6 88,4 87,6 100,0 80,9 92,7 

Ostatní (zdravotnictví, od r. 2000 bez 
vojenské policie) 

- - 83,9 105,2 89,0 83,2 

AČR 84,5 91,3 84,6 106,1 81,0 93,7 

 
*) v r. 1996 včetně MO ČR a jeho PPÚZ  

pramen: Ročenka 1996, 1999, 2000. Praha: MO ČR. 

Tab. č. 27 ukazuje, že AČR se nedaří dlouhodobě naplnit svou mírovou 
strukturu. Dlouhodobě je lepší naplněnost u funkcí vykonávaných o.z., než 
vojáky. Zlomový byl rok 1999, kdy počet občanských zaměstnanců převýšil 
počet míst pro ně plánovaných. Nahradili tudíž na tzv. alternativních funkcích 
VZP. To ukazuje na lepší konkurenční pozici AČR na trhu práce u o.z., než 
u vojáků (přesto je snaha se zbavit o.z. pro výkon obslužných činností na území 
ČR). Plánovaná místa pro vojáky a o.z. v letech 1996, 1999 a 2000 zachycuje 
tab. č. 28.  
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Tab. č. 28: 
Plánovaná místa v AČR pro vojáky a o.z.  v letech 1996, 1999 a 2000 

Složka: 1996 1999 2000 
vojáci o.z. vojáci o.z. vojáci o.z. 

GŠ AČR a přímo podřízené svazky a 
útvary*)

22 308 12 663 6 815 1 788 6 462 3 253

Pozemní síly (pozemní vojsko - v roce 
1996 včetně vojska územní obrany) 

23 476 6 141 21 831 1 418 19 869 1 550

Síly územní obrany - - 3 998 2 673 4 330 3 089

Vzdušné síly (letectvo a PVO) 16 098 1 762 16 123 1 517 11 925 1 658

Útvary a zařízení logistiky 4 497 6 128 3 975 4 581 4 389 6 196

Ostatní (zdravotnictví, od r. 2000 bez 
vojenské policie) 

- - 2 079 1 259 1 036 1 560

AČR 66 379 26 694 54 821 13 236 48 011 17 306

Vojáci z povolání (průměr) 26 977 - 23 344 - 23 453 - 

Vojáci základní služby (průměr) 34 486 - 32 233 - 28 070 - 

  
*) v r. 1996 včetně MO ČR a jeho PPÚZ  

pramen: Ročenka 1996, 1999, 2000. Praha: MO ČR. 

Ačkoliv z tab. č. 28 nevyplývá, co je faktorem nenaplněnosti plánovaných 
počtů vojáků, lze se domnívat, že faktorem nenaplněnosti mírových počtů 
AČR jsou VZS. To vyjadřuje obr. č. 11, kde je zachycen vývoj požadavků 
vojenských útvarů na doplnění VZS a jejich skutečné pokrytí. 

Obr. č. 11: Doplňování vojenských útvarů VZS v letech 1993 až 2000 
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pramen: Analýza požadovaných schopností, cílové struktury a složení ozbrojených sil 
České republiky č.j. 1069/01. 1. vyd. Praha: MO ČR. příloha č. 5 
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V souvislosti s vývojem velikosti jednotlivých kategorií personálu AČR, 
který odráží dlouhodobou pozici armády na trhu práce, se nabízí hypotéza, že 
profesionalizace znamená především redukci mírových počtů AČR, které 
nebyly dlouhodobě naplněny. Takové opatření však neřeší problém 
konkurenční pozice armády na trhu práce. Změna této pozice si bude asi 
vyžadovat další náklady, jako náklady na marketing a reklamu (zvláště je-li 
požadován progresivní růst počtů rotmistrů), které pravděpodobně půjdou nad 
rámec vnitřních rezerv kapitoly MO ČR, tzn. že tyto prostředky nelze získat 
redukcí velikosti ozbrojených sil. Za jeden z těchto nákladů lze považovat 
výplatu plošného přídavku na bydlení. 

3.4.2 Nákladový poměr a růst cen 

Růst osobních výdajů je svázán s růstem inflace. Na základě růstu cen je 
zvyšována nominální peněžní hodnota jak peněžních náležitostí, tak náležitostí 
naturálních, které náležejí vojákům v činné službě. Na obr. č. 12, je zachycen 
vývoj tří veličin, kterými je charakterizován ekonomický vztah zaměstnance a 
českého státu v letech 1994 až 2001. Těmi je průměrný plat v resortu obrany, 
modelem určený normativní plat rotmistra a náležitosti VZS (služné a stravní 
dávka 1) včetně pojistného na všeobecné zdravotní pojištění hrazené státem za 
VZS. Údaje jsou v hodnotách měsíčních náležitostí. Pro srovnání udává 
obr. č. 12 také dynamiku růstu veličin, které charakterizují minimální sociální 
standardy ČR. Těmi je minimální mzda a životní minimum, zde jako součet 
životního minima na domácnost a na osobu hospodařící v domácnosti. 
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Obr. č. 12: Vývoj zvolených charakteristik osobních výdajů typových vojáků 
AČR v letech 1994 až 2001 (v Kč) 

2 000 Kč

4 000 Kč

6 000 Kč

8 000 Kč

10 000 Kč

12 000 Kč

14 000 Kč

16 000 Kč

18 000 Kč
1.

6.
19

94

1.
12

.1
99

4

1.
6.

19
95

1.
12

.1
99

5

1.
6.

19
96

1.
12

.1
99

6

1.
6.

19
97

1.
12

.1
99

7

1.
6.

19
98

1.
12

.1
99

8

1.
6.

19
99

1.
12

.1
99

9

1.
6.

20
00

1.
12

.2
00

0

1.
6.

20
01

1.
12

.2
00

1

náležitosti typového VZS plat typového VZP průměrný plat (resort)

minimální mzda životní minimum
 

Z obr. č. 12 je patrný rozdíl v dynamice růstu nákladů na udržení vojáka 
v činné službě. Křivka VZP zároveň modeluje změny v soustavě odměňování, 
která byla v resortu obrany plně aplikována v roce 1994. Normativní plat 
typového VZP roste vlivem změn v tarifních platech a vlivem změn 
v hodnostních příplatcích. Průměrný plat v resortu roste v důsledku i jiných 
vlivů. Z obr. č. 12 je patrné, že změny v náležitostech VZS jsou častější, než 
u profesionálních vojáků. Zároveň je patrné, že měsíční objem ekonomických 
požitků VZS se od roku 1999 propadá pod hodnoty minimální mzdy i životního 
minima. 

Dynamika růstu sledovaných kategorií je patrnější z obr. č. 13, kde 
základem srovnání je rok 1995. 
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Obr. č. 13: Tempo růstu zvolených charakteristik osobních výdajů typových 
vojáků AČR ve vztahu k inflaci v letech 1995 až 2001 (1995 = 100 %) 
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Z obr. č. 13 je zřetelné, že zvolené charakteristiky vývoje osobních výdajů 
na typové vojáky AČR sledovaly v letech 1995 až 2001 vývoj inflace (CPI). 
Minimální mzda však od roku 1998 roste daleko rychleji, než ostatní veličiny a 
růst náležitostí VZS od roku 1999 stagnuje. Ve vztahu k vývoji nákladů je 
varující dynamika růstu minimální mzdy, z které se určuje přídavek na bydlení. 
Uvědomíme-li si, že plat VZP tvoří min. 40 % nákladů a příspěvek na bydlení 
27 % a obojí je vypláceno VZP v penězích, rostou náklady na VZP daleko 
rychleji, než na jiné zaměstnance státu, právě v důsledku vývoje minimální 
mzdy. Paradoxně ke změně minimální mzdy dochází nezávisle na vůli vlády 
ovlivnit mzdy ve státní sféře. Rychlost růstu minimální mzdy snižuje zdrojové 
možnosti pro financování profesionalizace AČR. Proto také se změnou 
minimální mzdy od 1. 1. 2003 byly zmenšeny koeficienty pro výpočet přídavku 
na bydlení.77 Dynamiku vývoje roční diference vzájemných nákladových 
poměrů u typových vojáků uvádí tab. č. 29. 
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Tab. č. 29: 
Vývoj nákladového poměru v letech 1995 až 2001 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

náležitosti typového VZS (Kč) 27 666 30 907 33 388 36 312 40 752  40 979 40 901 

typový VZP (Kč) 83 310 89 310 95 760 95 760 108 720  108 720 116 640 

průměrný plat (resort) (Kč) 131 904 155 280 164 064 184 440 202 404  193 308 208 356 
(a) průměrný plat (resort): 
     typový VZP 1,58 1,74 1,71 1,93 1,86 1,78 1,79 
(b) průměrný plat (resort): 
     náležitosti typového VZS 4,77 5,02 4,91 5,08 4,97 4,72 5,09 
(c) typový VZP: 
     náležitosti typového VZS 3,01 2,89 2,87 2,64 2,67 2,65 2,85 

 
V tab. č. 29 jsou data z obr. č. 12 přepočteny do ročních časových řad 

s uvedením vzájemných poměrů (a až c). Tyto poměry v letech 1995 až 2001 
kolísají v důsledku různosti termínů, kdy byly v průběhu roku osobní výdaje  
upravovány. Toto kolísání je nevýznamné. Průměrný poměr u srovnání 
průměrného platu v resortu a platu typového VZP (a) činí 1,77 při rozptylu 0,01. 
Průměrný nákladový poměr při srovnání průměrného platu a náležitostí 
typového VZS (b) činí 4,94 při rozptylu 0,02 a průměrný nákladový poměr mezi 
typovým VZP a náležitostmi typového VZS (c) činí 2,80 při rozptylu 0,02. Tato 
stabilita je dána stabilitou právní úpravy požitků služby VZP a VZS. Díky ní lze 
provést predikci vývoje vzájemného poměru osobních výdajů (nákladů). 

3.4.3 Vývoj proporcí rozpočtu resortu obrany 

Pro odhad vývoje osobních výdajů (nákladů) v resortu obrany je důležité, 
zda je stabilní také struktura výdajů rozpočtu resortu obrany, z kterého bude 
profesionalizace financována. Vstupní data ve formě hodnot výdajů rozpočtu 
MO v běžných cenách shrnuje tab. č. 30. Pro určení vývoje proporcí výdajových 
kategorií rozpočtu MO jsou údaje z tab. č. 30 dále přepočítány na poměr na 
HDP v běžných cenách (viz tab. č. 31), ke kterému lze pro potřeby proporcí 
vztáhnout vypočítané náklady na typový personál. 
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Tab. č. 30: 
Vývoj základních ukazatelů rozpočtu MO (v tis. Kč) 

rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002*)

HDP (mld. Kč) 1 680,0 1 798,3 1 833,0 1 900,0 2 131,0 2 296,0
I. Kapitálové (investiční) výdaje 5 506,2 6 915,8 10 385,6 12 401,7 11 114,0 11 289,8
II. Běžné (neinvestiční) výdaje 24 707,5 29 961,3 31 302,5 32 268,0 32 961,7 36 215,7
II.1. Platby zaměstnancům a ostatní 
        platby za provedenou práci 8 445,2 8 911,5 9 628,2 9 750,2 10 228,2 10 805,5

II.2. Důchody a ostatní sociální dávky 3 361,9 3 448,4 3 533,2 3 936,0 4 362,6 4 580,6

II.3. Pojistné a příděl do FKSP 2 955,0 2 984,8 3 264,2 3 327,0 3 551,4 3 785,7
II.4. Příspěvky na činnost 
       příspěvkovým organizacím 721,8 767,1 939,9 1 037,9 2 908,2 2 668,3

II.5. Neinvestiční dotace podnikům 70,0 76,0 80,9 109,2 124,8 109,0

II.6. Ostatní věcné neinvestiční výdaje 9 153,6 13 773,5 13 856,1 14 107,7 11 786,5 14 266,6
III.  Celkové výdaje kapitoly MO 
      (součet I. a II.) 30 213,7 36 877,1 41 688,1 44 669,7 44 075,7 47 505,5
Podíl výdajů kapitoly MO na HDP 1,80 % 2,05 % 2,27 % 2,35 % 2,07 % 2,07 %
*) plán 

pramen: Rozpočet – fakta a trendy. 1998 – 2002. Praha: MO ČR 

Tab. č. 31:  
Základní ukazatele rozpočtu MO jako podíl na HDP (v %) 

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002*) 

I. Kapitálové (investiční) výdaje 0,33 0,38 0,57 0,65 0,52 0,49 
II. Běžné (neinvestiční) výdaje 1,47 1,67 1,71 1,70 1,55 1,58 
II.1. Platby zaměstnancům a ostatní 
       platby za provedenou práci 0,50 0,50 0,53 0,51 0,48 0,47 

II.2. Důchody a ostatní sociální dávky 0,20 0,19 0,19 0,21 0,20 0,20 

II.3. Pojistné a příděl do FKSP 0,18 0,17 0,18 0,18 0,17 0,16 
II.4. Příspěvky na činnost 
       příspěvkovým organizacím 0,04 0,04 0,05 0,05 0,14 0,12 

II.5. Neinvestiční dotace podnikům 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 

II.6. Ostatní věcné neinvestiční výdaje 0,54 0,77 0,76 0,74 0,55 0,62 
III.  Celkové výdaje kapitoly MO 
      (součet I. a II.) 1,80 2,05 2,27 2,35 2,07 2,07 
*) plán 

pramen: vlastní výpočet 
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Z tab. č. 31 je patrná stabilita struktury rozpočtu MO u výdajových 
kategorií: platby zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 
(cca 0,5 % HDP), důchody a ostatní sociální dávky (cca 0,2 % HDP), pojistné 
a příděl do FKSP (cca 0,18 % HDP) a neinvestiční dotace podnikům 
(méně než 0,01 % HDP). Rostoucí kategorií jsou příspěvky na činnost 
příspěvkových organizací (do budoucna min. 0,10 % HDP). Růst lze vysvětlit 
zvýšenou podporou obslužného systému. Růst bude patrně pokračovat 
v souvislosti s vyčleňování funkcí obslužného systému z AČR. 

Proměnlivými kategoriemi rozpočtu, které mají vliv na pohyb celkového 
podílu výdajů MO na HDP, jsou kapitálové (investiční) výdaje (průměr  
0,49 % HDP) a ostatní věcné neinvestiční výdaje (průměr 0,66 % HDP). 

Uvedené proporce budou využity jako základ pro odhad možností rozpočtu 
MO pro financování procesu profesionalizace AČR. 

3.5 Odhad možností kapitoly MO při profesionalizaci AČR 

Při analyzování hospodárnosti služby VZP a VZS v AČR bylo vypočteno, 
že jeden VZS (příslušník mužstva) znamená pro resort obrany roční fixní osobní 
výdaje ve výši 47 809 Kč s tím, že peněžní náležitosti tvoří asi 11 % a 
89 % částky představují naturální náležitosti. Vypočtené fixní osobní náklady 
jednoho rotmistra (poddůstojníka) v pětiletém kontraktu VZP činí 266 751 Kč 
ročně, přičemž na peněžní náležitosti připadá 46 %, na naturální náležitosti 9 % 
a další náklady připadá 45 %. Podstatnou část dalších nákladů (60 %) 
představuje příspěvek na bydlení. V rámci těchto výpočtů byl určen nákladový 
poměr mezi VZP rotmistrem a příslušníkem mužstva na hodnotě 5,58. 

Na základě vypočteného poměru lze dovozovat, že v resortu obrany by 
v roce 2000 mohlo být směněno 28 070 VZS (průměrný roční stav) za 
5 030 rotmistrů. To znamená, že prostředky rozpočtu by stačily v průměru na 
1 927 a 5 030 rotmistrů, tj. na 6 957 rotmistrů. 

Okamžitou redukcí důstojnického sboru na konečnou hodnotu 7 000 by se 
při kalkulaci s průměrným platem VZP dalo získat 4 580 rotmistrů. Zde však 
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nelze zaručit, že prostředky uvolněné redukcí důstojnického sboru budou 
použity na výplatu důchodových, odchodových a sociálních dávek. Tento zdroj 
je sice nejistý, ale pro úplnost s ním kalkulujme. 

Problematická je kalkulace s úsporami získanými z redukcí počtu o.z., 
jelikož snížení počtu o.z. neřeší problém nákladů. Jejich funkce budou jistě 
nahrazeny jinak, tzn. nelze předpokládat významný pokles nákladů.78 Přesto 
uvažujme 5 scénářů vývoje nákladů a vztáhněme je k podmínkám roku 2000, 
kdy podíl výdajů kapitoly MO dosáhl historicky nejvyšší hodnoty 2,35 % HDP. 
Varianty vývoje jsou následující: 

• varianta I: redukce o.z. ani důstojníků nepřinese úspory; 

• varianta II: redukce o.z. přinese částečné úspory, ale redukce důstojníků 
nikoliv; 

• varianta III: redukce o.z. přinese úspory, ale redukce důstojníků nikoliv; 

• varianta IV: redukce o.z. nepřinese žádné úspory, ale redukce důstojníků ano 

• varianta V: redukce o.z. přinese úspory a redukce důstojníků také. 

Tyto scénáře vycházejí z následujícího rámce: 

• Redukce VZP zvýší výdaje na sociální zabezpečení (II.2.) o 0,02 % HDP na 
0,22 % HDP. V kat. II.3. vzniká úspora 0,03 % HDP a v kat. II.1. vzniká 
úspora 0,09 % HDP při průměrném platu 18 390,- Kč a redukci 
6 762 důstojníků. Předpokládá se, že vliv přídavku na bydlení z redukce 
důstojníků je minimální, protože vyšší důstojníci jsou většinou vybaveni 
služebními byty, kde přídavek nenáleží. 

• Výpadkem odvodů pojistného z platu důstojníků a od zaměstnavatele a 
vlivem vzrůstu výplaty dávek soc. zabezpečení dosahuje deficit rozpočtu soc. 
zabezpečení 0,11 % HDP. Deficit lze hradit z úspory vzniklé redukcí VZP. 

• Redukce o.z. přinese úspory v kat. II.3. ve výši 0,04 % HDP a v kat. II.1. ve 
výši 0,12 % HDP při průměrném platu zaměstnance resortu 16 860,- Kč 
měsíčně. Úspora se může částečně, nebo zcela přelít do kat. II.6., bude-li 
potřeba funkcí zajišťovaných o.z. nahrazena nákupem na trhu služeb. 
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• Ostatní věcné výdaje (II.6) se udrží minimálně na průměru let 1997 až 2002 
ve výši 0,66 % HDP. 

• Neinvestiční dotace podnikům dosáhnou max. 0,01 % HDP. 

• Příspěvky na činnost příspěvkových organizací budou činit min. 0,10 % HDP. 

• Kapitálové výdaje jsou sice zbytkovou kategorií rozpočtu, ale přesto bude 
požadován min. jejich průměr let 1997 až 2002 ve výši 0,49 % HDP. 

• Množství dodatečných nákladů (DoN) na zajištění požadovaného počtu 
rotmistrů do počtu 19 500 nad rámec vnitřních úspor se vypočítává 
z udržovacích nákladů na rotmistra v celkovém pětiletém kontraktu. 

Scénáře shrnuje tab. č. 32, kde kapitálové výdaje jsou určeny jako rozdíl 
limity rozpočtu MO ve výši 2,2 % HDP a součtu běžných výdajů v roce 2000. 

Tab. č. 32: 
Scénáře vývoje rozpočtu kapitoly MO v podmínkách roku 2000 

jako podíl výdajů na HDP (v %) 

 II.6. II.5. II.4. II.3. II.2 II.1. DoN 
běžné 
výdaje 

kap. 
výdaje

krytí 
salda*)

varianta I 0,82 0,01 0,10 0,10 0,22 0,29 0,18 1,72 0,48 0,11 
varianta II 0,70 0,01 0,10 0,10 0,22 0,29 0,06 1,48 0,72 0,11 
varianta III 0,66 0,01 0,10 0,10 0,22 0,29 0,02 1,40 0,80 0,11 
varianta IV 0,82 0,01 0,10 0,10 0,22 0,29 0,11 1,65 0,55 0,00 
varianta V 0,66 0,01 0,10 0,10 0,22 0,29 -0,05 1,33 0,87 0,00 
legenda: 
DoN… dodatečné náklady; *)… saldo sociálního zabezpečení 

pramen: vlastní výpočet 

Z tab. č. 32 vyplývá, že při všech zvolených variantách scénářů by 
rozpočtová kapitola MO stačila na požadovaný počet rotmistrů při zvolených 
parametrech. Optimistická varianta V by dokonce přinesla dodatečné úspory ve 
výši 0,05 % HDP. Při pesimistické variantě I, když by saldo sociálního 
zabezpečení bylo kryto z úspory vzniklé z redukce důstojníků, by bylo 
problematické dodržet podíl kapitálových výdajů. 

Scénáře sledované tab. č. 32 představují optimistické odhady, které 
předpokládají, že v podmínkách roku 2000 je požadovaný počet rotmistrů 
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(poddůstojníků) k dispozici. V roce 2000 to však bylo pouze asi 
10 % požadovaného počtu a v roce 2001 to bylo 12 %. Dosažení počtu 19 500 
rotmistrů (poddůstojníků) do roku 2007 předpokládá progresivní trend jejich 
růstu. To znamená také progresivní nárůst osobních výdajů, resp. stagnaci 
objemu osobních výdajů v kategoriích II.1. a II.3. To by změnilo proporce 
rozpočtu ve vztahu k omezení kapitálových výdajů. Při garanci podílu 
kapitálových výdajů v rozpočtu by muselo dojít ke zmenšení ozbrojených sil. 

Odhadem počtu VZP stávajícího sboru rotmistrů, které lze získat změnami 
v počtech VZS a VZP sboru důstojníků, bez vyžadování dodatečných 
rozpočtových výdajů z veřejných financí ČR a odhadem možností rozpočtu 
kapitoly MO pro financování profesionální AČR v parametrech stanovených 
CROS bylo dosaženo dílčího cíle práce. Ověření závěrů CROS o možnostech 
rozpočtu kapitoly MO pro výstavbu rotmistrovského (poddůstojnického) sboru 
je možno považovat za přínos autora do diskuse o profesionalizaci AČR 
z pohledu teorie ekonomiky armády. 

Z výše provedené analýzy lze usuzovat, že stanovený počet rotmistrů 
(poddůstojníků) lze dosáhnout za stávajících podmínek ekonomiky, která není 
součástí EU. Tento závěr není v rozporu s pracemi,79 které tvrdí, že vyrovnání 
cenových hladin při přistoupení ČR k EU vyvolá potřebu redukce AČR 
z důvodu nedostatku zdrojů pro financování kapitoly MO. Pro službu ve 
vnitrozemí je to varující závěr. Vzhledem k tomu, že tento závěr nebyl prací 
vyvrácen, je nutno k němu přihlédnout při návrhu opatření pro financování 
profesionalizace AČR. 

Dílčí závěry 

Analýzou byla prokázána hypotéza, že služba VZS je oproti službě VZP 
hospodárná. Hospodárnost se týká jak fixních, tak také variabilních nákladů. 
Tato hospodárnost se promítá do nákladového poměru v osobních nákladech 
nutných na zajištění služby VZP a VZS.  

Rozborem bylo zjištěno, že hospodárnost VZS je vytvářena nízkým podílem 
peněžních náležitostí a minimalizací dalších nákladů. Pokud porovnáme 
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nákladový poměr u peněžních a naturálních náležitostí VZP rotmistra a VZS 
příslušníka mužstva, zjistíme, že VZP je v případě peněžních náležitostí 21krát 
dražší než VZS a v případě naturálních náležitostí je 2krát levnější. Další výdaje 
VZP jsou vytvářeny jako povinný násobek peněžních náležitostí (pojistné, 
přídavek na bydlení určený jako násobek minimální mzdy) a jsou zhruba stejně 
veliké, jako peněžní náležitosti. Tyto závěry platí pro službu ve vnitrozemí a 
armádu na nízkém stupni pohotovosti. Při službě v zahraničí jsou náklady 
daleko vyšší. 

Analýzou bylo prokázáno, že nákladový poměr jako ukazatel hospodárnosti 
služby VZS je stabilní. Tato stabilita je způsobena indexací peněžních náležitostí 
na inflaci. Na základě nákladového poměru a jeho stability bylo odhadnuto, že 
z vnitřních zdrojů uvolněných odchodem VZS by bylo možné za podmínek 
v roce 2000 pořídit 5 030 rotmistrů. Udržování rotmistrovského sboru za 
podmínek roku 2000 na hodnotě 19 500 osob by pravděpodobně nepřineslo 
problémy. Problémy by mohly nastat při ekonomických procesech, které by 
mohly probíhat po vstupu ČR do EU po roce 2004. Omezeny by mohly být 
výdaje určené na modernizaci nebo výcvik. S odkazem na stabilitu proporcí 
výdajů rozpočtu kapitoly MO, platí závěry zjištěné v roce 2000 také pro další 
roky pokračující profesionalizace až do vstupu ČR do EU. 

Ze stability nákladového poměru lze vyvozovat, že ČR neprovedla zatím 
taková opatření, která by vedla k postupné ekonomické emancipaci základní 
vojenské služby a služby vojáka z povolání tak, jak se o to snaží některé státy 
NATO. Pravděpodobně zde zatím neexistuje vědomí omezení vojenského 
rozpočtu a „nejisté“ záruky jeho budoucí velikosti. 
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4 Návrhy a doporučení pro finanční zajištění 
profesionalizace AČR 

Na základě analýzy nákladnosti jednoho VZP rotmistra a jednoho VZS, kteří 
vykonávají srovnatelnou funkci lze doporučit, aby v průběhu profesionalizace 
AČR a po jejím skončení byla zachována základní vojenská služba pro službu 
ve vnitrozemí. Rozbor struktury hospodárnosti služby VZS a VZP ukázal, že by 
mělo dojít k postupnému zvýšení výdajů na VZS, jako výrazu emancipace VZS 
k VZP. Ekonomicky by mělo dojít ke zmenšení nákladového poměru mezi VZP 
a VZS. Postupné zmírnění nákladového poměru učiní proces profesionalizace 
AČR plynulejší a zvětší vnitřní rezervy pro dokončení úplné profesionalizace 
(viz dále). 

4.1 Dobrovolná základní vojenská služba a její výhody 

V souvislosti se zmenšením nákladového poměru se navrhuje rozdělit 
základní vojenskou službu na dvě části – povinnou a dobrovolnou. Dobrovolnou 
základní službu by mělo být možné konat po absolvování povinné základní 
vojenské služby až do celkové doby trvání 2 let základní vojenské služby. 
Ekonomická emancipace dobrovolné základní vojenské služby by měla 
motivovat ke vstupu do služebního poměru VZP. Dobrovolnou základní 
vojenskou službu by mělo být možné vykonávat v hodnostech v rámci 
hodnostního sboru mužstva, případně v nejnižších hodnostech poddůstojníků. 
Voják v dobrovolné základní vojenské službě by měl mít hodnost vyšší než 
vojín. 

Dobrovolnou službou by mělo být možno nahradit nově zavedenou zkušební 
dobu ve služebním poměru VZP. Absolvování dobrovolné základní služby by 
mělo přinést výhodnější výplatu náborového příspěvku, než při vstupu do 
služebního poměru VZP bez absolvování dobrovolné základní služby.  

V tomto směru mohou být inspirativní reformy provedené v SRN.80 Zde byl 
nedávno zkrácen výkon základní vojenské služby na 6 měsíců s tím, že v této 
službě může voják pokračovat v rámci tzv. pružné základní vojenské služby 
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(další 3 až 17 měsíců), po dobu níž se voják může rozhodnout, zda se nestane 
vojákem z povolání (poddůstojník). Po dobu trvání této služby je voják finančně 
zvýhodněn a ve vztahu k zachování povinné branné služby je osvobozen od 
povinných vojenských cvičení. 

Tento systém byl asi inspirován prezenčním modelem rakouského 
Bundesheeru.81 Zde je již několik let základní vojenská služba osmiměsíční, 
přičemž rekrut se může rozhodnout mezi dvěma variantami. Buď se rozhodne ji 
absolvovat celou, a pak není povinný vojenskými cvičeními, nebo může 
absolvovat 6 či 7 měsíců základní vojenské služby, a rozdíl do 8 měsíců je 
povinen vykonat ve vojenských cvičeních. Samotná základní služba se skládá ze 
dvou částí. První je čtyřměsíční základní výcvik, tj. příprava jednotlivce. 
Zbývající část představuje výcvik vojáka v rámci vojsk. 

Bez ohledu na rozdíly v přístupu Bundeswehru a Bundesheeru je při 
srovnání obou systémů důležité, že obě instituce si pomocí možnosti volby 
délky výkonu branné povinnosti zlepšují pozici na trhu práce pro rekrutaci 
lidských zdrojů. Cíl základní vojenské služby chápou nejen jako přípravu 
občana na ozbrojený boj, ale jako možnost občana „vyzkoušet“ si vojenské 
povolání. Bylo by vhodné uvažovat o  podobném opatření, protože zkrácení 
základní vojenské služby pod 12 měsíců ještě výrazněji sníží její efektivnost. 

Základní ekonomickou výhodou dobrovolné základní vojenské služby by 
měla být její hospodárnost. Pro dobrovolnou základní vojenskou službu by měla 
být vybrána vojenská povolání podobná a shodná s povoláními civilními,82 tj. 
povolání vykonávaná v obslužném systému na území ČR. Sem lze řadit např. 
řidiče, obsluhy stavebních mechanismů, aj. V tomto směru může armáda 
nabídnout absolventům škol praxi uznatelnou v civilním životě, kterou by těžko 
získávali, byli-li by nezaměstnaní.  

Dobrovolná základní vojenská služba by mohla doplňovat také aktivní 
politiku zaměstnanosti, tj. mohla by zajišťovat dočasnou zaměstnanost 
absolventů škol, kteří nenašli zatím uplatnění na trhu práce v důsledku nevhodné 
struktury dosažené kvalifikace, nebo nedostatku práce. V tomto směru může 
armáda nabídnout možnost krátkodobých rekvalifikačních kursů pro službu 
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v armádě a následně pro civilní život. Takový postup by však vyžadoval, aby se 
armádní zařízení stala součástí sítě vzdělávacích zařízení MPSV, nebo aby 
existovala úzká spolupráce s těmito zařízeními. Otázkou zůstává srovnání 
nákladů na udržení nezaměstnaného a na jeho rekvalifikaci v resortu obrany. Na 
základě předběžných analýz83 se lze domnívat, že tyto náklady jsou podobné. 
Efektově by však mohla být výhodnější varianta zapojení absolventa do práce 
prostřednictvím dobrovolné vojenské služby. 

Dobrovolnou základní vojenskou službu lze považovat také za levný zdroj 
pro doplňování armády, který by umožnil nerozhodnutým vojákům vyzkoušet si 
podmínky zaměstnání v AČR. Lze se domnívat, že způsob doplňování armády 
z dobrovolné vojenské služby je levnější a jistější, než masivní používání 
marketingu. Ten může být nákladný a přitom neúčinný. Např. v roce 2001 
získala britská armáda pouze 14 % plánovaného počtu rekrutů, přestože její 
reklamní kampaň zajišťovaná reklamní agenturou přinesla mnohé mezinárodní 
ocenění. Nestačilo ani 6 mil. liber vydaných na image během 3 let.84

V tomto směru lze považovat postupnou emancipaci VZS a VZP projevující 
se ve snížení nákladového poměru za účinnější, než spoléhání se na nástroje 
marketingu. Marketingové náklady na nábor nových vojáků pro AČR se 
odhadují na 50 až 70 mil. Kč ročně.85 To při předpokládané potřebě doplňování 
cca 2 800 osob ročně86 znamená náklady na jednoho takto získaného vojáka 
17 až 25 tis. Kč. Při nedosažení požadovaných počtů tato částka přirozeně roste.  
Pro zajímavost, Slovensko ve svém projektu profesionalizace počítá 
s provozními náklady na získání 1 VZP ve výši 5 000,- Sk ročně.87

Nárůst nákladů na propagaci bez adekvátního nárůstu počtu zájemců 
o službu VZP není jediným důvodem pro zachování nějaké formy základní 
vojenské služby. Jsou to také schémata tvorby nákladů a jejich adekvátnost 
pořizovanému výkonu. Je třeba si uvědomit, že VZS často vykonávají nejméně 
kvalifikované práce za odměnu, která je několikrát menší než odměna VZP za 
stejnou práci. 

Navíc plnění, které pobírají VZS nepodléhají žádnému způsobu zdanění, 
které by muselo kryto z rozpočtu MO. Zatímco na 100,- Kč platu VZP je třeba 
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vydat dalších 37,- Kč na pojistném a přídělu do FKSP, náležitosti VZS 
nepodléhají žádným povinným odvodům. To službu VZP prodražuje. Proto 
zvýšení peněžních náležitostí VZS v dobrovolné službě nepřinese nikdy takové 
zatížení rozpočtu, jako by přineslo zvýšení platů u VZP. 

Pro zvýšení peněžních náležitostí v dobrovolné základní službě lze použít 
dvou strategií. První strategie je charakteristická zvýšením služného, druhá se 
zaměřuje na zvýšení zástupného při zachování úrovně služného z povinné 
základní vojenské službě. Strategie zvýšeného služného podporuje plošně 
vykonávanou dobrovolnou základní vojenskou službu, strategie zvýšeného 
zástupného podporuje dobrovolnou základní vojenskou službu vykonávanou jen 
na vybraných funkcích. Možná je i kombinace obou modelů. Oba modely 
předpokládají, že i dobrovolní VZS budou považováni, jako doposud, za státní 
pojištěnce, a že dobrovolní VZS budou mít nárok na bezplatnou zdravotní péči. 
Výkon dobrovolné základní vojenské služby by se započítával pro službu praxe 
v poměru VZP. 

4.2 Rozbor strategií na snížení nákladového poměru 

Nákladový poměr lze snížit zvýšením výdajů na základní službu, nebo 
omezením výdajů na službu vojáka z povolání. Do první třídy platí strategie 
týkající se dobrovolné vojenské služby. Do druhé třídy patří strategie omezení 
dalších výdajů na vojáka z povolání. 

4.2.1 Strategie zvýšení služného 

Při zvýšení služného by došlo k administrativnímu zvýšení služného na 
úroveň prvního stupně 4. až 6. platové třídy tabulky platových tarifů platných 
pro ozbrojené síly. Hodnosti svobodník by odpovídala 4. platová třída, hodnosti 
desátník by odpovídala 5. platová třída a hodnosti četař 6. platová třída.  
V kalkulaci podmínek roku 2000 by to znamenalo následující roční personální 
náklady: 
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• naturální náležitosti…………………………… 42 409,- Kč; 

• služné svobodník (4 280,- Kč měsíčně) ……… 51 360,- Kč; 

• služné desátník (4 700,- Kč měsíčně) ………… 56 400,- Kč; 

• služné četař (5 180,- Kč měsíčně) …………… 62 160,- Kč; 

• pojistné na všeobecné zdravotní pojištění …………  4 704,- Kč. 

Roční fixní náklady na svobodníka by podle kalkulace činily 98 473,- Kč, na 
desátníka 103 513,- Kč a na četaře 109 273,- Kč. 

Samotná odměna za vykonanou práci (služné a bezplatné stravování) je jen 
těžko srovnatelná s nástupními platy absolventů škol a jejich hodnotou po 
zdanění v soukromém sektoru. Zde byly v roce 2000 průměrné nástupní měsíční 
platy 10 661,- Kč pro práce ve 4. platové třídě, 11 762,- Kč pro práce 
v 5. platové třídě a 12 277,- Kč pro práce v 6. platové třídě.88  

4.2.2 Strategie zvýšení zástupného 

Při zvýšení zástupného by zůstala zachována hodnota služného, náležejícího 
běžnému VZS, zvýšena by však byla hodnota zástupného z dnešních 500,- Kč 
pro funkce ve 4. platové třídě, 600,- Kč pro funkce v 5. až 7. platové třídě a 
700,- Kč pro funkce v 8. platové třídě, na hodnoty 1. platového stupně příslušné 
platové třídy s omezením na 4. až 6. platovou třídu.89

Tento model je jen o něco málo dražší, než model zvýšení služného. 
Vykazuje však jednu výhodu navíc. Zatímco předcházející model by vyžadoval 
systematizaci míst speciálně určených pro vojáky v dobrovolné základní službě, 
zde tato systematizace není nutná, neboť vojáci v dobrovolné základní službě 
plní roli dočasných náhradníků VZP. Funkci by museli uvolnit, když by se našel 
příslušný VZP. Přirozeně tímto VZP mohou být i oni sami, musí však počítat, že 
z tohoto místa mohou být převeleni. 

Model zvýšení zástupného se hodí pro funkce, jako jsou řidiči a obdobné 
funkce, pro něž voják ve svém civilním životě potřebuje praxi, ale zároveň se 
nechce vázat k ozbrojeným silám. Zde by AČR měla vydávat takovým vojákům 
potvrzení o dosažené praxi a hodnocení této praxe. 
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4.2.3 Strategie snížení dalších výdajů 

Analýza ukázala, že na růst osobních výdajů (nákladů) má vliv růst dalších 
výdajů. Jedinou složkou, kterou lze z množiny těchto nákladů ovlivnit, je 
přídavek na bydlení. Přestože zmenšením koeficientů pro výpočet přídavku na 
bydlení od 1. 1. 2003 byla částka přídavku zafixována na úrovni roku 2002, 
jedná se o opatření dočasné. Vhodnější by bylo změnit základnu pro výpočet 
přídavku. Je-li cílem přídavku na bydlení zajištění určitého životního standardu 
VZP, pak by touto základnou neměla být minimální mzda jako standard trhu 
práce, ale životní minimum jako sociální standard.  

Přechod na životní minimum jako základnu pro výpočet přídavku na 
bydlení, by zajistil nejen pomalejší růst dalších výdajů ve vztahu k současnému 
růstu minimální mzdy, ale také lepší srovnatelnost standardu sociálních 
podmínek VZP se stejnými podmínkami, kterým jsou vystaveni ostatní občané.  

Zmenšení dalších výdajů by mohlo přinést také omezení doby výplaty 
přídavku na bydlení. Např. dva roky po přijetí do služebního poměru, rok po 
přemístění. Zde by se však musela změnit interpretace této dávky. Přídavek na 
bydlení by měl v tomto případě sloužit např. jako záruka příjmu zaměstnance 
pro pořízení bytu, nebo jako dávka na překlenutí doby, kdy jeho byt v původní 
posádce bude pronajat, nebo prodán a takto získané příjmy budou přesměrovány 
na zajištění bydlení VZP v nové posádce. 

Určitý prostor pro snížení dalších výdajů skýtají i výsluhové náležitosti. Zde 
se jedná o přiblížení výpočtu výsluhového příspěvku výpočtu důchodu ostatních 
občanů. V současné době jsou zohledňovány pouze aktuální výdělky v rámci 
posledního roku trvání služebního poměru, které lze administrativně ovlivnit. 
Spravedlivější by bylo, v základně pro výpočet výsluhových náležitostí 
zohlednit výdělky v celé kariéře VZP tak, aby výdělky v posledním období 
služby VZP neměly takovou váhu, jakou mají při stávajícím způsobu výpočtu.  

Vzhledem k tomu, že navržené strategie snižování dalších výdajů, 
představují citlivou politickou otázku, vyžadovalo by jejich provedení dalších 
studií. Z pohledu doktorské práce je tudíž třeba na tyto návrhy pohlížet jako na 
podněty pro další zkoumání procesu profesionalizace AČR. 
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4.3 Předpoklady pro provedení navrhnutých opatření 

Předpokladem pro zavedení dobrovolné základní vojenské služby je zásah 
do zákona č. zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a vojenských 
správních úřadech (branný zákon) ve znění pozdějších předpisů  a do zákona 
č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení 
a o některých právních poměrech vojáků v záloze ve znění pozdějších předpisů. 
Zde by bylo třeba: 

• Definovat povinnou a dobrovolnou základní vojenskou službu včetně určení 
délky jejího trvání. 

• Určit výši služného, případně zástupného, během dobrovolné základní 
vojenské služby. 

Při definování povinné a dobrovolné základní vojenské služby se 
doporučuje, aby dobrovolná a povinná základní vojenská služba byly 
považovány za rovnocenné z pohledu tzv. náhradního zápočtu dob zaměstnání, a 
to jak z pohledu důchodového a nemocenského pojištění, tak z pohledu 
započitatelné praxe pro potřeby platové. 

Ubytování vojáků na dobrovolné vojenské službě by mělo být řešeno 
bezplatně ve vojenských ubytovnách. To sice mírně zvedne náklady, ale jedná se 
o menší nárůst, než je přírůstek nákladů způsobený přídavkem na bydlení. Pro 
ubytování vojáků na dobrovolné základní vojenské službě lze využít také 
nadbytečných kapacit posádkových ošetřoven. 

Dobrovolná základní vojenská služba by měla přinést také výhody týkající 
se omezení nebo odsunu povinnosti vojenských cvičení. To samo by mělo být 
motivující pro vykonání dobrovolné základní vojenské služby. 

Na straně AČR by mělo dojít k vytipování funkcí vhodných pro 
dobrovolnou základní vojenskou službu. Jedná se o funkce, kde je 
problematické jejich obsazení vojákem z povolání a obsazení občanským 
zaměstnancem je relativně drahé. 

S legislativními a ekonomickými opatřeními je nutné řešit opatření sociální, 
které zajistí sociální přitažlivost dobrovolné základní vojenské služby a následně 
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služby VZP v rotmistrovských (poddůstojnických) hodnostech. Počáteční 
zkušenosti s profesionalizací AČR90 a zkušenosti zahraničních armád totiž 
ukazují, že  podstatnou změnou, která musí být provedena v souvislosti 
s tvorbou zaměstnanecké armády, je změna vztahu stávajících VZP k personálu, 
který nahrazuje vojáky základní služby. Jedná se o vytvoření standardních 
pracovních vztahů mezi zaměstnanci bez prvků diskriminace. 

Pro realizaci návrhů na snížení dalších výdajů by muselo dojít ke změnám 
v zákoně č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. Tomu by však muselo 
předcházet zpracování studií dopadu navrhovaných opatření. Autor však 
předpokládá, že politický konsensus by byl v případě zásahů do zákona 
č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání složitější, než v případě ustavení základní 
dobrovolné vojenské služby. 

S ohledem na očekávanou nejistotu s vývojem cen a trhu práce v ČR 
v souvislosti s očekávaným vstupem do EU lze na závěr také doporučit, aby se 
při konstituování dobrovolné, či krátkodobé služby, nekladl důraz na peněžní 
odměnu za vykonanou práci, ale na dlouhodobé pobídky ve formě sociálních 
programů, sociální podpory a naturálních plnění, u nichž není tak silný vliv 
vývoje na trhu práce, a které nejsou tak nákladné, jako použití mzdových 
prostředků. 
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ZÁVĚR 

Profesionalizace ozbrojených sil probíhá v mírovém rámci ozbrojených sil 
jako profesionalizace vnitrostátní vojenské služby. Vojenská služba v zahraničí 
je vždy zajišťována profesionály. Potřeba zajistit účast ČR v mezinárodním 
bezpečnostním systému pod záštitou OSN, NATO nebo EU v bezpečnostních a 
jiných akcích mimo území státu je hlavní motivací procesu profesionalizace 
AČR. Osobní náklady na zajištění vojenské služby v zahraničí jsou 
několikanásobně vyšší, než náklady na zajištění profesionální vojenské služby 
v českém vnitrozemí. Ty jsou ovšem výrazně vyšší, než osobní náklady na 
zajištění vnitrozemské vojenské služby VZS, nahrazovaných v procesu 
profesionalizace. Tato skutečnost hraje při omezeném rozpočtu resortu obrany 
zásadní roli. Proces profesionalizace AČR proto musí být nákladově řízeným 
procesem, kde zajištění hospodárnosti vnitrostátní služby umožní požadovanou 
funkčnost AČR nejen na území ČR, ale také v zahraničí v rámci plnění závazků 
ČR. 

Z množství aspektů, které by bylo možné u profesionalizace AČR zkoumat, 
byl řešen problém hospodárnosti a s tím související otázky rozpočtových 
omezení pro výstavbu rotmistrovského (poddůstojnického) sboru AČR. Zde si 
disertace vytkla cíl: „Na základě analýzy hospodárnosti služby VZS a VZP 
v oblasti osobních výdajů (nákladů), orientačního odhadu vnitřních finančních 
možností rozpočtu MO pro výstavbu rotmistrovského (poddůstojnického) sboru 
VZP a komparace struktury osobních výdajů (nákladů) mezi VZS a VZP 
navrhnout opatření pro zvýšení úspornosti procesu profesionalizace AČR tak, 
aby se zvětšily možnosti pro výstavbu rotmistrovského (poddůstojnického) sboru 
VZP potřebného pro akce v zahraničí.“ 

Tento cíl byl splněn s následujícími výsledky: 

• Rozborem hospodárnosti služby VZS a VZP byla prokázána ústřední 
hypotéza, že služba VZS je oproti službě VZP úspornější a to jak v případě 
fixních nákladů, tak v případě nákladů variabilních. 
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• Činitelem úspornosti je nízký podíl peněžních náležitostí VZS a absence 
dalších výdajů. To je způsobeno mimotržním způsobem doplňování AČR a 
tím, že VZS nejsou považováni za profesionální zaměstnance státu. 

• Na základě modelu a kalkulací bylo určeno, že jeden VZP ze sboru rotmistrů 
(poddůstojníků) je zhruba 5,5krát dražší, než funkcí srovnatelný VZS 
vykonávající službu ve vnitrozemí. 

• Tento poměr je dlouhodobě stabilní a pomocí nákladového poměru byly 
odhadnuty možnosti rozpočtu kapitoly MO pro výstavbu rotmistrovského 
(poddůstojnického) sboru. Tyto možnosti se ukázaly jako dostatečné 
v případě zanedbání ekonomických procesů vyvolaných vstupem ČR k EU, 
které mohou vést k nerovnováze rozvoje AČR. Tento závěr není v rozporu 
se závěry prací zabývajících se problémem profesionalizace AČR 
v podmínkách přístupu ČR k EU.91 

• K zajištění rovnováhy rozvoje AČR může přispět zavedení dobrovolné 
základní vojenské služby, která by byla určena pro zájemce z trhu práce, 
kteří potřebují získat praxi, ale nechtějí se vázat k ozbrojeným silám. 

K těmto výsledkům se dospělo na základě vypracování a použití konceptu 
nákladového poměru, což považuje autor za přínos k rozvoji Ekonomiky obrany 
státu teorie ekonomiky armády. Tento koncept významně přispěl i k ověření 
zdrojových možností rozpočtu kapitoly pro profesionalizaci AČR. To je 
přínosem práce pro podporu procesu profesionalizace AČR. 

Na základě rozboru hospodárnosti služby VZP a VZS byla navržena 
opatření pro snížení nákladnosti procesu profesionalizace. Zásadním opatřením 
je zavedení dobrovolné základní vojenské služby, kterou by mohli VZS konat 
nad rámec povinné základní vojenské služby až do 2 let celkového trvání 
základní vojenské služby. Tato služba by byla určena pro zatím nerozhodnuté 
zájemce o vojenské povolání a pro uchazeče o službu v armádě bez trvalejšího 
vztahu k armádě. Tuto službu by bylo možné nastoupit i z trhu práce. Během 
dobrovolné základní vojenské služby by vojákovi náležely všechny náležitosti 
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jako VZS, navíc by náleželo služné určené na základě platových tarifů, nebo 
obdobným způsobem určené zástupné. 

Návrh dobrovolné základní vojenské služby však zcela neřeší problém 
zdrojů pro profesionalizaci AČR, ale rozšiřuje možnosti pro službu v armádě, 
vytváří další zdroj pro doplňování profesionální AČR a snižuje náklady na 
zajištění vojenské služby ve vnitrozemí. Obdobný typ služby mají SRN, 
Nizozemsko, Francie, Španělsko i Portugalsko. Návrh na zřízení dobrovolné 
základní vojenské služby a vysvětlení ekonomických výhod této služby je 
přínosem autora k ekonomickému zajištění procesu profesionalizace AČR. Na 
základě závěrů práce se navrhují následující opatření: 

1) Novelizací branné legilativy zavést hybridní druh služebního poměru ve 
formě dobrovolné základní vojenské služby. Pomocí zařazení vojáků 
v tomto služebním poměru na vybraných funkcích by se snižovala nákladová 
náročnost vnitrostátní služby a takto uvolněné prostředky by se mohly použít 
pro zvyšování operačních schopností AČR, které jsou nutné pro zahraniční 
mise. Vedle toho by byl vytvořen další zdroj pro doplňování AČR 
profesionálními vojáky. Tím by se diverzifikovalo nebezpečí závislosti na 
jednom rekrutačním zdroji. 

2) Prostřednictvím dalších studiích rozpracovat problematiku přídavku na 
bydlení. Zkoumány by měly být aspekty jeho hospodárnosti, jeho motivace, 
aspekty spravedlnosti a vliv přiznání přídavku na bydlení na výši nájmů ve 
vojenských posádkách. V této souvislosti je třeba dále rozpracovat otázky 
jiných způsobů zabezpečení bydlení, než jsou naturální zajištění bytu, anebo 
přiznání přídavku na bydlení. 

3) V průběhu procesu profesionalizace zvýšit výdaje na VZS tak, aby se 
postupně snižoval nákladový poměr v oblasti osobních výdajů mezi VZP a 
VZS. Prostředky by měly směřovat do zázemí VZS, které mohou po 
ukončení profesionalizace využívat i VZP. Toto opatření směřuje k udržení 
základní vojenské služby jako zdroje pro výstavbu profesionální AČR. 
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4) Problém hospodárnosti procesu profesionalizace AČR je třeba dále 
rozpracovat. A to ve dvou rovinách. V rovině provozně-ekonomické, tj. 
v rovině ekonomiky armády, kde základ je dán touto prací, a v rovině 
veřejných financí, tzn. jako veřejný projekt České republiky. Zkoumány by 
měly být externality procesu, tzn. dopady do ostatních odvětví veřejného 
sektoru ČR. Na rozpracování tohoto projektu by se měla podílet pracoviště 
dnešních vojenských vysokých škol, veřejné vysoké školy a resortní 
výzkumné instituce. 

5) Podrobněji zkoumat specifika provedení veřejného projektu profesionalizace 
AČR v podmínkách ČR. Projekt profesionalizace AČR chce sice dosáhnout 
obdobných cílových parametrů personální struktury armády, jaké vykazují 
vyspělé státy NATO, avšak tyto parametry jsou dlouhodobě ustálené a 
k jejich dosažení došlo dlouhodobým přirozeným vývojem ve smíšené 
ekonomice a zpravidla za demografického růstu. To není případ ČR. 
Podcenění této skutečnosti může mít vážné dopady na úspěšnost projektu 
profesionalizace AČR. 

6) Zařadit problematiku nákladovosti služby VZP a VZS, případně výkonu 
práce o.z. do výuky v kurzech, v nichž je připravován vrcholový 
management resortu obrany. Tato práce může být metodickým vodítkem pro 
ukázku praktických ekonomických dopadů rozhodnutí vrcholového 
managementu v oblasti inovací personální struktury. 

S realizací navržených opatření souvisí i využitelnost zpracované disertace. 
Vedle použitelnosti práce jako podkladového materiálu pro ekonomické řízení 
v resortu obrany a následné změny v legislativě autor věří, že doktorská práce 
jako publikace, může být využita ve výuce ekonomiky obrany státu pro potřeby 
demonstrace problému hospodárnosti. V neposlední řadě, také postup použitý 
v práci by se mohl stát základem pro aplikaci fundamentální finanční analýzy 
pro oblast osobních výdajů při zavádění nákladového účetnictví v resortu 
obrany. 
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Seznam použitých zkratek a proměnných 

Zkratky 
 

AČR Armáda České republiky 
BoPo bojová pohotovost 
CROS Centrum pro reformu ozbrojených sil ČR 
EU Evropská unie 
FKSP fond kulturních a sociálních potřeb 
GŠ AČR Generální štáb AČR 
HDP hrubý domácí produkt 
HV hrubý výdělek 
KD krátká dovolená 
MF ministerstvo financí 
MMF Mezinárodní měnový fond 
MO ministerstvo obrany 
MPSV ministerstvo práce a sociálních věcí 
NaPl. náhrada platu 
o.z. občanský zaměstnanec 
OSN Organizace spojených národů 
PHV průměrný hodinový výdělek 
PPÚZ přímo podřízené útvary a zařízení 
PVO protivzdušná obrana 
RMO rozkaz ministra obrany 
RPP rozpočtová podpoložka 
ŘD řádná dovolená 
SC služební cesta 
VoZP Vojenská zdravotní pojišťovna 
VÚ vojenský útvar 
VÚSZ Vojenský úřad sociálního zabezpečení 
VVP vojenský výcvikový prostor 
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VZP voják z povolání 
VZS voják základní služby 

Proměnné 
 

BODY výstrojní náležitosti VZP 
CN cestovní náležitosti 
CS doba výkonu celodenní směny 
CU celkové udržovací náklady na vojáka v činné službě 
DAN daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnost 
DaPL další plat 
DNV doba nepřetržitého výcviku 
DoN dodatečné náklady 
DV další (udržovací) výdaje 
FPDm odpracovaná doba bez práce přesčas 
HOD hodnostní příplatek 
HV roční hrubý výdělek 
IO výdaje pro skončení služebního poměru 
Mm minimální mzda 
MPV měsíční průměrný výdělek 
NaP náborový příspěvek 
NN naturální náležitosti 
Noc doba odpracovaná mezi 22:00 až 6:00 
NP nemocenská péče 
ODBYTNE odbytné 
ODM odměna 
OdmPP odměna za pracovní pohotovost 
OS osobní příplatek 
OST ostatní složky platu 
PB přídavek na bydlení 
PHV průměrný hodinový výdělek 
PLAT/F/φ/m plat; F = fixní, φ = průměrný, m = měsíční 
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PMPPD/(DPK) doba pracovní pohotovosti mimo pracoviště 
PN peněžní náležitosti 
PNPPD/(DPK) doba pracovní pohotovosti na pracovišti 
PPD peněžitý přídavek potravin 
PPV jednorázový pen. příspěvek na pořízení výstrojních součástek 
PREP přepravní náležitosti 
PRESCAS plat za práci přesčas 
PRIPL příplatky k platu 
PRPD/(DPK) doba odprac. jako přesčas; PD = v noci, DPK = den prac. klidu 
SD1 stravní dávka 1 
SoNe doba odpracovaná v sobotu a neděli 
STRAVA výdaje na stravování 
Svat doba odpracovaná ve svátek 
TP tarifní plat 
UBYT ubytování a zajištění sociálních podmínek pro službu 
UsR úspěšně ukončené školní roky při studiu 
VYSTR výstrojní náležitosti 
Z doba pobírání zástupného 
ZAVAZEK délka závazku 
ZDR pojistné na všeobecné zdravotní pojištění 
ZP zdravotní péče 
ZTP zvýšený tarifní plat 
ZV základní výbava 
ZVL zvláštní příplatek 
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Příloha A: 
Charakteristiky platového systému platného pro AČR 

 

 
tab. A1: 

Hrubé měsíční platy v AČR - průměr za rok 2000 (v Kč) 
 celkem dosažené vzdělání 

  vyučen 
středoškolské 
s maturitou vysokoškolské

generál 48 628   48 628 
vyšší důstojník 26 665  23 440 26 924 
nižší důstojník 20 147  19 538 20 627 
praporčík 15 142 17 991 15 013 15 717 
rotmistr 14 369 14 520 14 047  

pramen: HENDRYCH, J. Nástupní výdělky absolventů škol - průměr za rok 2000 
(Kvalifikovaný odhad sestavený na základě analýzy vstupních dat 
Informačního systému o průměrných výdělcích za 4.čtvrtletí 2000), 1. vyd. 
Trexima, 2001. 
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tab.  A2: 
Počet vojáků z povolání v resortu obrany podle tarifikace platů (stav k 31. 12. 2000) 

hodnost  platová třída 
 1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
rotný   99   36 41 786 52 7 1 4     
rotmistr   1   1 23 549 161 36 3 3     
nadrotmistr         4 209 113 21 1       
štábní rotmistr         1 95 61 36         
podpraporčík         1021 58 580 2121 1818 92 15   
praporčík         451 3 64 445 603 61 3   
nadpraporčík         97   7 101 198 54 2   
štábní praporčík                         
podporučík         1 6 41 89 51 31 31 16 
poručík           7 152 214 280 92 19 22 
nadporučík           6 165 816 682 281 55 24 
kapitán           3 74 757 1143 1024 248 78 
major           1 4 203 609 1342 441 154 
podplukovník               38 166 902 978 197 
plukovník                   34 182 250 
brigádní generál                       9 
generálmajor                       9 
generálporučík                       4 

pramen: ČECH, V. Vystoupení na konferenci Military Reform in Central Europe - panel IV - Personnel Management, Praha 2.3.2001 
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tab. A3: 
Hrubé měsíční platy v AČR po prvním roce po absolvování školy - průměr za rok 2000 (v Kč) 

 
   platová třída průměr 
           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
generál                         
vyšší důstojník             
nižší důstojník            14 511 15 793 15 728 18 176 20 289   16 416 
praporčík   9 038  12 989 13 681 14 950 15 404    10 478 
rotmistr     7 156     12 517 12 730 16 019         12 482 

pramen: HENDRYCH, J. Nástupní výdělky absolventů škol - průměr za rok 2000 (Kvalifikovaný odhad sestavený na základě analýzy 
vstupních dat Informačního systému o průměrných výdělcích za 4.čtvrtletí 2000), 1.vyd. Trexima, 2001 
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tab. A4: 
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů platná od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2000 (v Kč) 

    počet 
platový    let 
stupeň započit. platová třída 

             praxe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 do 1 3 250 3 560 3 880 4 280 4 700 5 180 5 730 6 350 7 030 7 790 8 800 10 000 
2 do 2 3 390 3 720 4 070 4 480 4 940 5 440 6 010 6 670 7 380 8 180 9 250 10 520 
3 do 4 3 550 3 880 4 270 4 680 5 160 5 700 6 290 6 980 7 750 8 580 9 710 11 030 
4 do 6 3 700 4 050 4 460 4 890 5 390 5 960 6 590 7 300 8 100 8 960 10 170 11 560 
5 do 9 3 850 4 210 4 640 5 100 5 630 6 220 6 880 7 620 8 450 9 360 10 620 12 070 
6 do 12 4 000 4 380 4 830 5 310 5 870 6 590 7 170 7 930 8 800 9 750 11 080 12 590 
7 do 15 4 170 4 540 5 020 5 530 6 110 6 750 7 460 8 250 9 160 10 140 11 540 13 120 
8 do 19 4 330 4 720 5 220 5 740 6 350 7 020 7 760 8 560 9 510 10 530 11 980 13 640 
9 do 23 4 490 4 900 5 410 5 960 6 590 7 290 8 050 8 890 9 860 10 930 12 440 14 170 
10 do 27 4 660 5 080 5 590 6 180 6 830 7 550 8 330 9 220 10 210 11 310 12 910 14 710 
11 do 32 4 820 5 250 5 780 6 390 7 070 7 820 8 620 9 550 10 580 11 720 13 370 15 230 
12 nad 32 4 980 5 430 5 980 6 600 7 310 8 080 8 920 9 870 10 930 12 120 13 840 15 760 

 25% 1 250 1 360 1 500 1 650 1 830 2 020 2 230 2 470 2 740 3 030 3 460 3 940 

pramen: Příloha č. 2 k nařízení vlády č.79/1994 Sb., …(služební platový řád) ve znění nařízení vlády č. 249/1998 Sb. 
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tab. A5: 
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů platná od 1. 1. 2001 do 28. 2. 2002 (v Kč) 

    počet 
platový    let 
stupeň započit. platová třída 

             praxe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 do 1 3 450 3 780 4 120 4 540 4 990 5 500 6 080 6 740 7 460 8 260 9 330 10 600 
2 do 2 3 600 3 950 4 320 4 750 5 240 5 770 6 380 7 080 7 830 8 680 9 810 11 160 
3 do 4 3 770 4 120 4 530 4 970 5 470 6 050 6 670 7 400 8 220 9 100 10 300 11 700 
4 do 6 3 930 4 300 4 730 5 190 5 720 6 320 6 990 7 740 8 590 9 500 10 790 12 260 
5 do 9 4 090 4 470 4 920 5 410 5 970 6 600 7 300 8 080 8 960 9 930 11 260 12 800 
6 do 12 4 240 4 650 5 120 5 630 6 230 6 880 7 610 8 410 9 330 10 340 11 750 13 350 
7 do 15 4 430 4 820 5 330 5 870 6 480 7 160 7 910 8 750 9 710 10 750 12 240 13 910 
8 do 19 4 590 5 010 5 540 6 090 6 740 7 450 8 230 9 080 10 090 11 170 12 700 14 460 
9 do 23 4 760 5 200 5 740 6 320 6 990 7 730 8 540 9 430 10 460 11 590 13 190 15 030 
10 do 27 4 940 5 390 5 930 6 560 7 240 8 010 8 830 9 780 10 830 11 990 13 690 15 600 
11 do 32 5 110 5 570 6 130 6 780 7 500 8 290 9 140 10 130 11 220 12 430 14 180 16 150 
12 nad 32 5 280 5 760 6 340 7 000 7 750 8 570 9 460 10 470 11 590 12 850 14 680 16 710 

 25% 1 320 1 440 1 590 1 750 1 940 2 150 2 370 2 620 2 900 3 220 3 670 4 180 

pramen: Příloha č. 2 k nařízení vlády č.79/1994 Sb., …(služební platový řád) ve znění nařízení vlády č. 478/2000 Sb. 
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tab. A6: 
Hodnostní příplatky příslušníků ozbrojených sil ČR (v Kč) 

1. 5. 1992 - 30. 11. 1999 1. 12. 1999 - 31. 12. 2000 od 1. 1. 2001
hodnost částka hodnost částka částka 

desátník 700 - - - 
četař 800 - - - 
rotný 900 rotný 900 1 200
rotmistr 1 100 rotmistr 1 100 1 300
nadrotmistr 1 200 nadrotmistr 1 200 1 400

- - štábní rotmistr 1 250 1 600
podpraporčík 1 300 podpraporčík 1 300 1 800
praporčík 1 400 praporčík 1 400 1 900
nadpraporčík 1 500 nadpraporčík 1 500 2 000

- - štábní praporčík 1 550 2 200
podporučík 1 300 podporučík 1 300 2 400
poručík 1 400 poručík 1 400 2 600
nadporučík 1 500 nadporučík 1 500 2 800
kapitán 1 600 kapitán 1 600 3 000
major 1 800 major 1 800 3 200
podplukovník 2 000 podplukovník 2 000 3 400
plukovník 2 200 plukovník 2 200 3 600
generálmajor 2 400 brigádní generál 2 400 3 900
generálporučík 2 600 generálmajor 2 600 4 100
generálplukovník 2 800 generálporučík 2 800 4 300
armádní generál 3 000 armádní generál 3 000 4 600

pramen: zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně… ve znění dalších předpisů 
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tab. A7: 
Příloha č. 2 k RMO č. 33/1994 (stav k 31. 12. 2000) 

Příplatky za vedení 

Příplatek za vedení náleží ve smyslu přílohy č. 3 nařízení vlády České republiky 
č. 79/1994 Sb. (dále jen nařízení) podle působnosti součásti vedoucím zaměstnancům v této 
organizační struktuře: 

A - působnost součásti odpovídající působnosti ústředního orgánu 

číslo funkce název funkce 
1 náměstek ministra obrany, náčelník GŠ AČR, 
2 zástupce náčelníka GŠ, vrchní ředitel sekce MO, vrchní ředitel Inspekce 

ministra obrany, vrchní ředitel Kabinetu ministra obrany, velitel Civilní 
ochrany České republiky-ředitel Hlavního úřadu Civilní ochrany, 

3 ředitel odboru, zástupce vrchního ředitele, 
4 zástupce ředitele odboru, 
5 vedoucí oddělení, 
6  
7 vedoucí skupiny, zástupce vedoucího oddělení. 

B - působnost součásti odpovídající působnosti hlavního vojenského úřadu 

číslo funkce název funkce 
1 ředitel hlavního úřadu, 
2 zástupce ředitele, 
3 ředitel odboru, 
4 zástupce ředitele odboru, 
5 vedoucí oddělení, 
6  
7 zástupce vedoucího oddělení, vedoucí skupiny. 

C - působnost součásti odpovídající působnosti vojenského úřadu 

číslo funkce název funkce 
1 ředitel úřadu, 
2 zástupce ředitele úřadu, 
3 vedoucí oddělení, 
4  
5 zástupce vedoucího oddělení, náčelník 

skupiny, náčelník vojenské lékařské komise. 

D - působnost součásti teritoriální velitelská 
číslo funkce 1 až 6 - podle nařízení, 

E - působnost součásti regionální a místní velitelská 
číslo funkce 1 až 7 - podle nařízení. 
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Podle působnosti součásti a její vnitřní organizační struktury náleží příplatek za vedení 
i těm vedoucím zaměstnancům, jejichž název funkce není v nařízení ani v tomto rozkazu 
uveden takto: 

Číslo vedoucí funkce Působnost součásti - organizačního celku 
ABE C D A (Kč) B (Kč) C (Kč) D (Kč) E (Kč) 

1  1 6000 - 13000 3500 - 8000  3500 - 8000 2000 - 6000 
2 1 2 5000 - 8000 3000 - 5000 2500 - 6500 3000 - 5000 2000 - 4000 
3 2 3 3500 - 8000 2000 - 5000 2000 - 3500 2000 - 5000 1000 - 3500 
4  4 3000 - 5000 2000 - 3500  2000 - 3500 1000 - 2500 
5 3 5 2000 - 5000 1400 - 3500 1400 - 3500 1400 - 3500 500 - 2500 
6 4   1000 - 2000 700 - 1500  500 - 1500 
7 5 6 1000 - 4000 500 - 2000 300 - 1500 500 - 2000 300 - 1500 

ostatní 300 - 1500 

Zařazení součástí AČR, jejichž působnosti nebo organizační struktuře odpovídá více 
typů uvedených stupnic rozpětí příplatků za vedení, včetně součástí, které byly 
reorganizovány a které nově vznikají, stanoví finanční sekce MO. 

Příplatky za vedení, které podle nařízení přísluší vojenským velitelským orgánům,se 
funkcionářům velitelství územní obrany (VÚO) a místních vojenských správ přiznají 
takto: 

číslo funkce název funkce 
1 velitel územní obrany, 
2 náčelník štábu - zástupce velitele územní obrany, 
3 náčelník okresní (městské, obvodní) vojenské správy, náčelník oddělení 

VÚO, 
4 zástupce náčelníka okresní (městské, obvodní) vojenské správy, náčelník 

skupiny VÚO, 
5 náčelník oddělení okresní vojenské správy. 

Rozpětí příplatků za vedení se u svazků, útvarů a jednotek s počty do 50 % 
naplněnosti TVP a válečně vytvářených stanoví v tomto rozsahu: 

Funkce Součást 
 s 50 % naplněnosti TVP válečně vytvářená 

5.1. 2000 - 5000 2000 - 4000 
5.2. 2000 - 3000 2000 - 2500 
5.3. 1000 - 2600 1000 - 2200 
5.4. 1000 - 2100 1000 - 1700 
5.5. 500 - 2100 500 - 1700 
5.6. 500 - 1100 500 - 800 
5.7. 300 - 1100 - 
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Příloha B: 
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

Mechanismus výpočtu roční částky daně z příjmů fyzických osob ze závislé 
činnosti 

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších 
předpisů se roční částka daně z příjmu ze závislé činnosti poplatníka daně 
vypočítá podle následujícího algoritmu. 

 

 roční úhrn peněžitých plnění podléhajících dani 

srážka pojistné na všeobecné zdravotní pojištění 

srážka pojistné na sociální pojištění a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti 

odpočet součet uplatňovaných nezdanitelných částek 

 nezaokrouhlený základ daně 

 zaokrouhlení nezaokrouhleného základu daně na celé stokoruny 
směrem dolů 

 základ daně 

 výpočet daně podle daňové tabulky 

 daň 

Sazby pojistného činí podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 
pojištění a… ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 592/1992 Sb., 
o pojistném na všeobecné… ve znění pozdějších předpisů 4,5 % a 8 % ročního 
úhrnu peněžitých plnění podléhajících dani z příjmů. Vypočtené pojistné se 
zaokrouhluje na celé koruny dolů do 50 haléřů včetně a od 50 haléřů na celé 
koruny nahoru. 
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Sazby daně z příjmů fyzických osob v letech 1993 až 2001 
podle § 16 zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů (v Kč) 

 
1.1.1993 - 31.12.1993 (zákon č. 586/ 1992 Sb.) 

základ  daně sazba  daně   
0 až 60 000  15 %   

60 000 až 120 000 9 000 + 20 % nad 60 000 
120 000 až 180 000 21 000 + 25 % nad 120 000 
180 000 až 540 000 36 000 + 32 % nad 180 000 
540 000 až 1 080 000 151 200 + 40 % nad 540 000 

1 080 000 a více 367 200 + 47 % nad 1 080 000 
     

1.1.1994 - 31.12.1994 (zákon č. 322/ 1993 Sb.) 
základ  daně sazba  daně   

0 až 60 000  15 %   
60 000 až 120 000 9 000 + 20 % nad 60 000 

120 000 až 180 000 21 000 + 25 % nad 120 000 
180 000 až 540 000 36 000 + 32 % nad 180 000 
540 000 až 1 080 000 151 200 + 40 % nad 540 000 

1 080 000 a více 367 200 + 44 % nad 1 080 000 
     

1.1.1995 - 31.12.1995 (zákon č. 254/ 1994 Sb.) 
základ  daně sazba  daně   

0 až 60 000  15 %   
60 000 až 120 000 9 000 + 20 % nad 60 000 

120 000 až 180 000 21 000 + 25 % nad 120 000 
180 000 až 540 000 36 000 + 32 % nad 180 000 
540 000 až 1 080 000 151 200 + 40 % nad 540 000 

1 080 000 a více 367 200 + 43 % nad 1 080 000 
     

1.1.1996 - 31.12.1995 (zákon č. 248/ 1995 Sb.) 
základ  daně sazba  daně   

0 až 84 000 0 + 15 %   
84 000 až 144 000 12 600 + 20 % nad 84 000 

144 000 až 204 000 24 600 + 25 % nad 144 000 
204 000 až 564 000 39 600 + 32 % nad 204 000 
564 000 a více 154 800 + 40 % nad 564 000 
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1.1.1997 - 31.12.1997 (zákon č. 316/ 1996 Sb.) 
základ  daně sazba  daně   

0 až 84 000 0 + 15 %   
84 000 až 168 000 12 600 + 20 % nad 84 000 

168 000 až 252 000 29 400 + 25 % nad 168 000 
252 000 až 756 000 50 400 + 32 % nad 252 000 
756 000 a více 211 680 + 40 % nad 756 000 

     
1.1.1998 - 31.12.1998 (zákon č. 210/ 1997 Sb.) 

základ  daně sazba  daně   
0 až 91 440 0 + 15 %   

91 440 až 183 000 13 716 + 20 % nad 91 440 
183 000 až 274 200 32 028 + 25 % nad 183 000 
274 200 až 822 600 54 828 + 32 % nad 274 200 
822 600 a více 230 316 + 40 % nad 822 600 

     
1.1.1999 - 31.12.1999 (zákon č. 333/ 1998 Sb.) 

základ  daně sazba  daně   
0 až 102 000 0 + 15 %   

102 000 až 204 000 15 300 + 20 % nad 102 000 
204 000 až 312 000 35 700 + 25 % nad 204 000 
312 000 až 1 104 000 62 700 + 32 % nad 312 000 

1 104 000 a více 316 140 + 40 % nad 1 104 000 
     

1.1.2000 - 31.12.2000 (zákon č. 129/ 1999 Sb.) 
základ  daně sazba  daně   

0 až 102 000 0 + 15 %   
102 000 až 204 000 15 300 + 20 % nad 102 000 
204 000 až 312 000 35 700 + 25 % nad 204 000 
312 000 a více 62 700 + 32 % nad 312 000 

     
1.1.2001 - 31.12.2001 (zákon č. 492/ 2000 Sb.) 

základ  daně sazba  daně   
0 až 109 200 0 + 15 %   

109 200 až 218 400 16 380 + 20 % nad 109 200 
218 400 až 331 200 38 220 + 25 % nad 218 400 
331 200 a více 66 420 + 32 % nad 331 200 
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Nezdanitelné částky v letech 1993 až 2001 podle § 15 zákona č. 586/1992 Sb., o daní z příjmů (v Kč) 

 
1993         1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

§ 15 odst. 1 písm. a) na poplatníka 20 400 21 600 24 000 26 400 28 800 32 040 34 920 34 920 38 040 
§ 15 odst. 1 písm. b) na dítě(x)  9 000 10 800 12 000 13 200 14 400 18 000 21 600 21 600 23 520 
§ 15 odst. 1 písm. c) na manželku (-la)(x)  12 000 12 000 12 000 12 000 16 800 18 240 19 884 19 884 21 720 
§ 15 odst. 1 písm. d) popl. pobírá ČID 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 540 6 540 7 140 
§ 15 odst. 1 písm. e) popl. pobírá PID 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 13 080 13 080 14 280 
§ 15 odst. 1 písm. f) popl. držitel  ZTP-P 36 000 36 000 36 000 36 000 42 000 42 000 45 780 45 780 50 040 
§ 15 odst. 1 písm. g) na žáka, studenta  - 6 000 6 000 6 000 9 600 9 600 10 464 10 464 11 400 
§ 15 odst. 2 starobnímu  důchodci 20 400 21 600 24 000 26 400 28 800 36 000 36 000 36 000 36 000 
§ 15 odst. 8 hodnota poskytnutých darů*)   
§ 15 odst. 10, 11 částka rovnající se úrokům**)   
§ 15 odst. 12 o zaplacený příspěvky na penz.připojištění***)   

*)     minimálně 2 % anebo 1 000,- Kč ze základu daně, maximálně 10 % ze základu daně 
**)   poprvé se odpočet použije za zdaňovací období 1998 z úvěru ze stav. spoření nebo z hypotéčního  úvěru na financování bytových potřeb 

poplatníka 
***)  úhrn příspěvků zaplacených na penz.připoj. se sníží o částku 6 000,- Kč ve zdaň. období. Maximální částka odpočtu činí 12 000,- Kč   
(x)    je-li držitelem průkazu ZTP/P nezdanitelná částka je dvojnásobná  



 140

Příloha C: 
Vybrané proměnné sociální sítě České republiky   

tab. C1: 
Vývoj minimální mzdy v letech 1992 až 2002 

norma zákon 
č. 53/1992 

Sb. 

nař. vl. 
č. 303/1995 

Sb. 

nař. vl. 
č. 320/1997 

Sb. 

nař. vl. 
č. 317/1998 

Sb. 

nař. vl. 
č. 131/1999 

sb. 

nař. vl. 
č. 313/1999 

Sb. 

nař. vl. 
č. 162/2000 

Sb.  

nař. vl. 
č. 529/2000 

Sb.  

nař. vl. 
č. 436/2001 

Sb.  
účinnost od: 11.2.1992         1.1.1996 1.1.1998 1.1.1999 1.7.1999 1.1.2000 1.7.2000 1.1.2001 1.1.2002
minimální mzda (Kč/měsíc)*) 2 200 2 500 2 650 3 250 3 600 4 000 4 500 5 000 5 700 
minimální mzda (Kč/hodina)*) 12,80 13,60 14,80 18,00 22,00 22,30 25,00 30,00 33,90 

*) týdenní pracovní doba 42,5 hodin 

pramen: Sbírka zákonů. 1992 - 2001. Praha: Ministerstvo spravedlnosti ČR. 
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tab. C2: 
Vývoj částek životního minima v letech 1991 až 2002 (v Kč) 

norma zákon nař. vlády nař. vlády nař. vlády nař. vlády nař. vlády nař. vlády nař. vlády nař. vlády nař. vlády 
 č. 463/1991 

Sb.  
č. 81/1993 

Sb.  
č. 336/1993 

Sb.  
č. 245/1994 

Sb.  
č. 281/1995 

Sb.  
č. 219/1996 

Sb.  
č. 123/1997 

Sb.  
č. 42/1998 

Sb.  
č. 56/2000 

Sb.  
č. 333/2001 

Sb.  
účinnost od:  28.11.1991  1.3.1993  1.2.1994  1.1.1995  1.1.1996   1.10.1996  1.7.1997  1.4.1998  1.4.2000  1.10.2001  
dítě: částka k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb 
  
      do 6 let 900 1 020 1 120 1 230 1 320 1 410 1 480 1 560 1 600 1 690 
   6 do 10 let 1 000 1 130 1 240 1 360 1 460 1 560 1 640 1 730 1 780 1 890 
 10 do 15 let 1 200 1 360 1 500 1 620 1 730 1 850 1 940 2 050 2 110 2 230 
 15 do 26 let  1 300 1 470 1 620 1 780 1 900 2 030 2 130 2 250 2 310 2 450 
 ostatní občané 1 200 1 360 1 500 1 680 1 800 1 920 2 020 2 130 2 190 2 320 
domácnost: částka k zajištění nezbytných nákladů na domácnost  
  
 s 1 osobou 500 600 660 760 860 970 1 020 1 300 1 580 1 780 
 se 2 osobami 650 780 860 1 000 1 130 1 270 1 330 1 700 2 060 2 320 
 se 3 nebo 4 osobami 800 960 1 060 1 240 1 400 1 570 1 650 2 110 2 560 2 880 
 s 5 nebo více osobami 950 1 140 1 260 1 400 1 580 1 770 1 860 2 370 2 870 3 230 

pramen: Sbírka zákonů. 1991 - 2001. Praha: Ministerstvo spravedlnosti ČR. 
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tab. C3: 
Vývoj měsíčních částek pojistného na všeobecné zdravotní pojištění hrazené za 

státní pojištěnce (vojáky základní služby) 
norma zákon č. 

592/1992 
Sb. 

zákon č. 
161/1993 

Sb. 

zákon č. 
592/1992 

Sb. 

zákon č. 
95/1995 

Sb. 

zákon č. 
149/1996 

Sb. 

zákon č. 
127/1998 

Sb. 

zákon č. 
138/2001 

Sb. 
platnost od: 1.1.1993 1.7.1993 21.3.1994 1.5.1995 1.7.1996 1.7.1998 1.7.2001
v textu § 3 

odst. 6 
§ 3 

odst. 6 
§ 3 

odst. 6 
§ 3c § 3c § 3c § 3c 

sazba pojistného 
(§ 2 z. 592/1992 Sb.) 

13,50 % 13,50 % 13,50 % 13,50 % 13,50 % 13,50 % 13,50 %

základ (Kč) 70 % 
MMz 

77 % 
MMz 

65 % 
MMz 

65 % 
MMz 

80 % 
MMz 

2 900 Kč 3 250 Kč

minimální mzda (Kč)  2 200 2 200 2 200 2 200 2 500  -   -  

základ pro odvod (Kč)  1 540 1 694 1 430 1 430 2 000  2 900 3 250 

měsíční odvod (Kč)     208    229    194     194    270     392    439 

legenda: 

MMz… minimální mzda 

pramen: Sbírka zákonů. 1992 - 2001. Praha: MV ČR 
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Příloha D: 
Výstrojní náležitosti vojáků z povolání 

tab. D1: 
Roční výstrojní náležitost vojáka z povolání pro doplňování základní výbavy 

v letech 1993 až 2001 (v Kč) 
rok 1993 1994 1995 1996 1997 
norma NNGŠ NNGŠ NNGŠ NNGŠ NNGŠ 
 26/1992 15/1993 3/1995 61/1996 43/1996 
trvání služebního poměru:      
- do 5 let (voják) 2 232 2 964 2 844 2 808 2 808
- nad 5 let (voják) 3 852 4 560 4 640 4 920 4 920
- do 5 let (vojákyně) 3 660 4 140 4 140 4 668 4 668
- nad 5 let (vojákyně) 3 660 4 140 4 140 4 668 4 668

 
rok 1998 1999 2000 2001 2002 
norma RMO RMO RMO RMO  
 42/1998 48/1998 3/1999 43/2000  
trvání služebního poměru:      
- do 5 let (voják) 4 944 9 660 9 720 9 720 
- nad 5 let (voják) 6 864 10 884 10 956 10 956 
- do 5 let (vojákyně) 5 520 8 676 8 736 8 736 
- nad 5 let (vojákyně) 6 732 10 008 10 068 10 068 

pramen: Věstník MO ČR. 1993 - 2001. Praha: MO ČR 

tab. D2: 
Základní výbava vojáka z povolání a peněžitý příspěvek na pořízení výstrojních 

součástek nezabezpečovaných naturálním způsobem v letech 2000 a 2001 
(v Kč) 

rok 2000 2001 
norma RMO RMO 

3/1999 43/2000 
roční peněžní příspěvek pro vojákyni  2 340 2 340
základní výbava  pro vojáka 28 743 28 743
základní výbava (zkrácená) pro vojáky 21 429 21 429
základní výbava pro vojákyni 21 266 21 266
základní výbava (zkrácená) pro vojákyni 16 286 16 286
jednorázový peněžitý příspěvek pro vojákyni 3 830 3 830

pramen: Věstník MO ČR. 1993 - 2001. Praha: MO ČR 
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Příloha E: 
Částky náborového příspěvku (v Kč) 

účinnost od: 1. 12. 1999 1. 11. 2002 

základní výše náborového příspěvku 15 000 30 000 

příspěvek za jeden rok středoškolského studia 7 000 10 000 

maximální částka příspěvku (za středoškolské studium) 43 000 70 000 

příspěvek za jeden rok vysokoškolského studia 10 000 16 000 

maximální částka (za vysokoškolské studium)*) 80 000 130 000 

*) vyplývá z § 69 z. č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání 

pramen: zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání a vyhl. č. 267/1999 Sb., kterou 
se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku…ve znění pozdějších 
předpisů 
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Příloha F: 
Částky služného vojáků základní služby (v Kč) 

norma Všeob-P-16 Všeob-P-16 
10d 

Všeob-P-16 
12d 

  

účinnost od: 1.7. 1984 1.9. 1990 1.5. 1991 1.10. 1993 1.6. 1994 
vojín 120 150 190 250 300
svobodník 150 200 250 320 370
desátník 180 250 320 400 450
četař 210 300 380 480 530
rotný - - - 520 570
rotmistr - - - - - 
podporučík - - - - - 

 
norma vyhl. 

č. 7/1996 Sb. 
vyhl. 

č. 310/1996 Sb.
vyhl. 

č. 314/1998 Sb.
zákon 

č. 220/1999 Sb. 
nař. vlády 

č. 39/2001 Sb.

účinnost od: 12.1. 1996 1.1. 1997 1.1. 1999 1.12. 1999 1.3.2002 
vojín 350 380 450 450 500
svobodník 400 440 500 500 550
desátník 500 550 600 600 700
četař 550 600 700 700 750
rotný 600 650 750 - - 
rotmistr - 750 800 - - 
podporučík 650 800 900 - - 

pramen: Sbírka zákonů ČR. 1993 - 2002. Praha: MV ČR;        
odborný předpis Všeob-P-16 (práv) ve znění pozdějších doplňků 
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Příloha G: 
Částky denních stravních dávek a přídavků potravin (v Kč)  

INA*) 16/1985            15/1989 24/1990 14/1991 3/1992 29/1992 4/1993 63/1994 10/1996 17/1997 17/1997 17/1997
          2d 1d 2d

od:  1.1.1986 1.1.1990 9.7.1990 1.3.1991 1.2.1992 1.12.1992 1.3.1993 1.1.1995 1.4.1996 1.8.1997 1.7.1998 1.2.1999
SD 1 20,10 21,00 32,70 39,20 41,20 47,40 51,20 56,30 62,00 68,00 73,00 77,80 
SD 2 21,80   22,80 35,20 42,20 44,30 50,90 55,00 60,50 66,60 73,00 78,40 83,50
SD 3 22,70   23,70 36,50 43,80 46,00 52,90 57,10 62,80 69,00 76,00 81,60 86,90
SD 4 34,10   35,10 49,00 54,20 61,70 71,00 76,70 84,30 92,70 102,00 109,60 116,70
SD 5 24,60   25,60 38,60 46,30 48,60 55,90 60,40 66,40 73,00 80,00 85,90 91,50

    
PP A 0,40   0,40 0,70 0,80 0,90 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50
PP B 2,20   2,20 2,70 3,20 3,50 3,50 3,80 4,10 4,50 5,50 5,90 6,30
PP C 4,00   4,00 5,00 6,00 6,60 6,60 7,10 7,80 8,60 9,20 9,90 10,50
PP D 4,00   4,00 5,00 6,00 6,60 6,60 7,10 7,80 8,60 9,20 9,90 10,50
PP E 5,20   5,20 6,50 7,80 8,60 8,60 9,30 10,20 11,20 12,00 12,90 13,70
PP F 14,80   14,80 18,40 22,10 24,30 24,30 26,20 28,80 31,70 35,00 37,60 40,00
PP G 3,00   3,00 4,00 4,80 5,30 5,30 5,70 6,20 6,80 7,40 7,90 8,40
PP H 4,00   4,00 5,00 6,00 6,60 6,60 7,10 7,80 8,60 9,30 10,00 11,00

legenda: 

INA…  interní normativní akt, tj. rozkaz ministra obrany, normativní výnos NGŠ aj. 
SD…  stravní dávka 
PP…  přídavek potravin 

pramen: Věstník MO ČR. 1993 - 2001. Praha: MO ČR 


