
 

 

 

STANOVISKO  VLÁDY 

 

k návrhu poslanců Jany Černochové, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších 

na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů 

(sněmovní tisk č. 17) 

 

 

Vláda na své schůzi dne 22. prosince 2017 projednala a posoudila návrh zákona, 

kterým se mění zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů, a vyslovila s tímto návrhem zákona nesouhlas, a to zejména z těchto 

důvodů: 

 

1. Podle názoru vlády by přijetí takového legislativního návrhu měla předcházet širší 

politická a odborná diskuze, neboť je nutno mít na paměti, že je to právě moc výkonná, 

která je primárně odpovědna za zajišťování obrany státu. Předložený návrh zákona sice 

reflektuje doporučení NATO (dále jen „Aliance“) a zakotvuje i určitou stabilizaci 

financování obranných potřeb státu, je však nezbytné opakovaně upozornit 

na skutečnost, že při plánovaní musí být důraz kladen nejen na absolutní výši výdajů 

na financování obranných potřeb, resp. jejich nárůst, ale zejména na absorbovatelnost 

tohoto nárůstu výdajů Ministerstvem obrany, a to s ohledem na specifické věcné potřeby 

rezortu definované např. schválenou Koncepcí výstavby Armády České republiky 

ve vztahu k jejich reálné časové realizovatelnosti.  

 

2. V prvé řadě vláda konstatuje, že navrženou úpravu považuje za duplicitní, neboť výše 

a způsob financování bezpečnosti a obrany státu je vyhodnocován průběžně 

při zpracování státního závěrečného účtu (konkrétně ve zprávě ke státnímu 

závěrečnému účtu) a zejména v každoročně zpracovávaném dokumentu „Zpráva 

o zajištění obrany“. Příprava a použití ozbrojených sil je v současné době řešena 

v systému vzájemně provázaných koncepčních dokumentů, které předmětnou 

problematiku řeší od strategické úrovně s mezirezortním dopadem až po interní 

dokumenty Ministerstva obrany operačního charakteru. Důvodová zpráva ostatně řadu 

těchto dokumentů zmiňuje. Podle mínění vlády navrhované řešení nepřinese nové 

informace. Je objektivním faktem, že v uplynulých letech podíl rozpočtových výdajů 

na obranu k výši HDP osciloval kolem 1 %. Rozhodování o výši výdajů státního rozpočtu 

na realizaci jednotlivých politik sátu, tedy i o výši obranných výdajů, je však rozhodnutím 
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politickým a výrazem politické vůle. Státní rozpočet je základním nástrojem fiskální 

politiky státu. Stanovení minimální výše obranných výdajů formou podílu HDP tak zužuje 

prostor pro realizaci této fiskální politiky a v užším pohledu není v souladu se zásadou 

univerzality výdajů státního rozpočtu. Dále vláda konstatuje, že parametr 2 % HDP 

představuje pouze alianční doporučení, přičemž Česká republika se dobrovolně k této 

výši obranných výdajů již v minulosti zavázala. V současné době se tedy jedná 

o promítnutí deklarovaného závazku do politického zadání směrem k základním limitům 

pro sestavení státního rozpočtu pro následující roky. Ve výše naznačeném kontextu tak 

není zřejmá přidaná hodnota předloženého návrhu zákona. Z hlediska plánování 

běžných výdajů je desetileté období naprosto nereálné. Co se týká investičních výdajů, 

tak jsou předmětem již vládou schválených strategických programů reprodukce majetku 

pro pozemní a vzdušné síly, čímž byl pro desetileté období formulován plán zásadních 

investic a výstavby ozbrojených sil. 

 

3. Vláda dále konstatuje, že v souvislosti s předložením návrhu zákona by bylo nezbytně 

třeba podrobně vyhodnotit dopady situace, kdy lze předpokládat, že v případě zvyšování 

výdajů státního rozpočtu na financování obranných potřeb státu a mezinárodních 

závazků tempem navrženým v předkládaném materiálu dojde vedle postupně 

se zvyšujících investičních a ostatních běžných výdajů rovněž k proporcionálnímu růstu 

osobních mandatorních výdajů, a to maximálně do 50 % objemu rozpočtové kapitoly 

Ministerstva obrany. Vedle rozpočtového krytí valorizace osobních mandatorních výdajů 

v návaznosti na každoroční rozhodnutí vlády bude jejich růst nezbytný vzhledem 

k výraznému nárůstu objemu zajišťovaných činností např. v oblasti veřejných zakázek, 

péče a užívání nakoupené vojenské techniky a vojenské výzbroje nebo vytvoření 

související nemovité infrastruktury. Podle názoru vlády je tedy nutné, aby v souvislosti 

s předložením navrhované úpravy byly vyhodnoceny také personální a organizační 

podmínky realizace jejích dopadů, tedy zejména veškeré předpoklady zajištění 

postupného nárůstu počtu zaměstnanců, zejména vojáků z povolání, ale i státních 

a občanských zaměstnanců.  

 

4. Za další úskalí navrhované úpravy vláda považuje skutečnost, že v rámci posuzování 

předmětu předloženého návrhu zákona by bylo nutno precizovat, kterého rozpočtového 

roku se povinnost vlády při stanovení výdajů týká, neboť v návrhu je uvedeno, že vláda 

„… vyčlení každoročně ve státním rozpočtu výdaje ve výši…“ Takto formulovaný text 

by se týkal aktuálního rozpočtového roku, jehož hospodaření se však řídí zákonem 

o státním rozpočtu schváleným Parlamentem ČR. Pokud by byly Parlamentem 

při schvalování navrhovaného zákona stanoveny tyto výdaje na nižší úrovni, byla 
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by vláda následně nucena tuto skutečnost řešit návrhem novely zákona o státním 

rozpočtu, což by přinášelo zásadní komplikace. Lze předpokládat, že tato povinnost 

by měla být uložena vládě při sestavení návrhu státního rozpočtu a návrh by proto bylo 

potřeba v uvedeném smyslu nezbytné upravit v tomto smyslu. Zároveň je nutné mít 

na zřeteli skutečnost, že konečná výše výdajů na obranu je stanovena zákonem 

o státním rozpočtu a nikoliv vládou, tedy že navržený postup v konečném důsledku výši 

těchto výdajů negarantuje beze zbytku.  

 

5. Dále vláda považuje za potřebné upozornit, že navržený postup stanovení výdajů 

ve vazbě na skutečně dosažený HDP, který je za předchozí rok zveřejněn Ministerstvem 

financí v červenci roku následujícího (tj. de facto HDP 2 roky zpětně), obsahuje možná 

rizika spočívající v neplnění doporučení Aliance „vydávat minimálně 2 % HDP 

na zajištění obrany státu…“ uvedeného v důvodové zprávě, pokud dojde k výraznějšímu 

ekonomickému růstu v následujících letech, a též v omezení možnosti vlády pružně 

reagovat na vývoj ekonomiky v případě její recese. K eliminaci uvedených rizik se jako 

vhodnější varianta jeví uložit vládě např. vyčlenit každoročně v návrhu státního rozpočtu 

výdaje ve výši ne menší než 2 % HDP predikovaného Ministerstvem financí na rok, na 

nějž je sestavován návrh státního rozpočtu, jehož výše je zveřejněna Ministerstvem 

financí do 30. dubna běžného roku.  

 

6. Vláda také poukazuje na to, že podle § 4 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, 

se zároveň s návrhem státního rozpočtu zpracovává střednědobý výhled na období 2 let 

bezprostředně následujících po roce, na který je předkládán státní rozpočet. Předložený 

návrh zákona se však touto skutečností vůbec nezabývá, nezohledňuje ji v přechodných 

ustanoveních a ani nevyhodnocuje její rozpočtové dopady v rámci důvodové zprávy. 

Pokud má být zajištěna určitá kontinuita v plánování těchto výdajů, měl by být návrh 

doplněn o stejný princip stanovení výdajů na období, na něž je zpracováván 

střednědobý výhled. Vláda by byla přijetím navrhované úpravy značně limitována 

při sestavování státního rozpočtu a je tedy třeba, aby byly předem podrobně 

zhodnoceny všechny přínosy a rizika. Také z tohoto důvodu nepovažuje vláda 

navrhovanou změnu zákona o zajišťování obrany České republiky za optimální variantu 

dlouhodobého koncepčního řešení uchopení a stabilizaci výdajů na zajištění obrany 

České republiky a rozvoj ozbrojených sil.   

7. Dalším nedostatkem předloženého návrhu je to, že v rámci důvodové zprávy 

předkladatelé konkrétně nespecifikují dopad na státní rozpočet. Tento nominální odhad 

celkového nárůstu a konečného rozpočtu Ministerstva obrany by bylo vhodné 

do materiálu doplnit. 
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8. V rámci širší diskuze o systematickém a koncepčním řešení návrhem zákona 

sledovaného cíle vláda doporučuje zvážit, zda je důvodné provedení úpravy financování 

potřeb zajišťování obrany státu a dosažení jeho požadované výše vzhledem k HDP 

ve stanoveném přechodném období řešit zákonnou úpravou, není-li provedeno 

vyhodnocení efektivnějšího a na potřeby praxe účelněji a pružněji reagujícího řešení 

exekutivní cestou (např. usnesením vlády). Dále je třeba provést hodnocení správnosti 

provedeného výběru zákona, do nějž je navrhovaná právní úprava zařazována, přičemž 

z tohoto pohledu se vláda domnívá, že předmět návrhu zákona systematicky nenáleží 

do zákona o zajišťování obrany České republiky, neboť se míjí s předmětem jeho úpravy 

uvedeným v ustanovení § 1, a spíše by mohl náležet do zákona č. 218/2000 Sb., 

rozpočtová pravidla, případně do zcela nového zákona. 
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