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Pro služební potřebu

Dlouhodobý výhled rozvoje resortu MODlouhodobý výhled rozvoje resortu MO
Důvody k jeho zpracování

• Potřeba vypracování dlouhodobé vize rozvoje 
resortu MO

• Horizont koncepce výstavby profesionální AČR 
jen  do 2012
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Cíl Dlouhodobého výhleduCíl Dlouhodobého výhledu

Na základě dlouhodobé koncepce rozvoje systému 
zajišťování obrany ČR:

• Stanovit dlouhodobé cíle rozvoje schopností OSČR a 
záměr jejich dosažení

• Vytvořit  východisko pro střednědobé plánování 
resortu MO

• Vytvořit podmínky pro racionální využívání zdrojů

• Nasměrovat obranný výzkum, vývoj a průmysl



• Vychází z koncepčních a strategických dokumentů ČR, NATO 
(Strategická vize) a EU

• Navazuje na koncepci výstavby profesionální AČR

• Spolupráce s ostatními resorty, pracovišti výzkumné a vědecké

základny, vysokými školami a dalšími institucemi

• Projednání s představiteli politického spektra  ČR

Hlavní zásady zpracování Dlouhodobého výhleduHlavní zásady zpracování Dlouhodobého výhledu



Koncepční záměr
(návrh osnovy)

Úvod

Předpokládaný vývoj do roku 2020
- bezpečnostní prostředí

- ekonomické prostředí

- demografické charakteristiky

- technologie

- vojenství ( budoucí operace,  organizace, vojenské technologie)

Předpokládaný stav operačních schopností OS ČR v roce 2012

Zajišťování obrany ČR a požadavky na schopnosti do r. 2020
- politická orientace

- obranná politika, přijetí rizik

- systém zajišťování obrany ČR

- požadavky na schopnosti ozbrojených sil ČR

- obranné výdaje

Závěr
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Vývoj bezpečnostního prostředí
Závěry z analýz

• Terorismus 
• Regionální konflikty 
• Boj o zdroje 
• Proliferace ZHN 
• Ekologické katastrofy
• Migrace
• Šíření nemocí
• Organizovaný zločin 



Charakter budoucích operací
Závěry z analýz

• Mnohonárodní účast 

• Preventivní charakter

• Komplementarita operací NATO a EU

• Komplexní působení a síťové propojení jednotlivých 
druhů sil 

• Společné vojenské i nevojenské operace a spolupráce

• Vojenské působení i v postkonfliktním období

• Velké vzdálenosti, rozmanitý terén a podnebí
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Trendy rozvoje ozbrojených sil NATO
- transformační cíle

Závěry z analýz

1. Dosažení převahy v rozhodovacím procesu

2. Dosažení komplexních účinků operací

3. Zvýšení schopností společného nasazení a 
zabezpečení sil
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Obecné směry technologického rozvoje
Závěry z analýz

• Přesné zbraně

• Bezobslužné a dálkově ovládané systémy

• Robotizace

• Aplikace C4ISR, satelitní spojení

• Nanotechnologie, biotechologie, nové 
materiály

• Neletální zbraně

• Přepravitelnost

• Vybavení vojáka, ochrana živé síly i civilistů
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Rizika 
Závěry z analýz

• Snižování náborového potenciálu

• Zvyšování nároků na finanční a sociální 
zabezpečení personálu

• Snižování podílu obranných výdajů na HDP
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Fáze zpracování Dlouhodobého výhleduFáze zpracování Dlouhodobého výhledu
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