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Současná pandemie je bezprecedentní globální krize, která ovlivnila téměř všechny aspekty 

naší společnosti. O krátkodobých a dlouhodobých dopadech na náš každodenní život 

a ekonomiku toho bylo napsáno mnoho, ale nesmíme zapomínat na bezpečnostní a obrannou 

dimenzi. Armády poskytují během pandemie velkou škálu podpory v podobě provizorních 

nemocnic, zdravotního vybavení, expertízy, transportu pacientů, logistiky atd. Tato pomoc má 

a měla velmi důležitý význam. Současně je potřeba konat rychle, profesionálně a zodpovědně 

jak na národní, tak na mezinárodní úrovni.  

Ekonomická krize způsobená koronavirem by mohla velmi citelně zasáhnout obranné rozpočty 

zemí NATO. Finanční krize z roku 2008, která uštědřila financím na obranu velmi tvrdý úder, 

nám může posloužit jako vodítko, co můžeme čekat a jak máme či nemáme reagovat. Nicméně 

současná krize je odlišná. Za prvé, očekává se, že finanční dopad bude mnohem větší. Za druhé, 

nynější bezpečnostní prostředí v Evropě je mnohem náročnější než v roce 2008. 

Země NATO před sebou budou mít těžké rozhodování, neboť na jedné straně je stále měnící se 

bezpečnostní prostředí a na druhé straně jsou státní rozpočty dostávající se pod tlak kvůli 

dopadům COVID-19. 

Finanční krize z roku 2008 

Důsledky této finanční krize na obranné rozpočty byly okamžité, masivní a dlouho trvající. 

Evropské obranné rozpočty byly ve velkých zemích sníženy cca o 8 %, ve středně velkých 

zemích mezi 10–15 % a v malých zemích okolo 30 %. Dohromady, po letech 2007 a 2008, 

evropské obranné rozpočty přišly o 24 miliard eur, tedy zhruba o 11 % výdajů.1 Ruská invaze 

na Krym v roce 2014 tento klesající trend zpomalila. 

Každá země se s krizí vypořádávala jinak – záleželo na prioritách. Např. Finsko přišlo o 10 % 

HDP, ale tato ztráta nijak nezasáhla obranný rozpočet. Na druhé straně Slovensko přišlo o 5 % 

HDP, ale obranný rozpočet přišel skoro o 30 %.2, 3  

Obranné rozpočty se po roce 2014 pomalu vrátily na hodnoty před finanční krizí, ale obranné 

schopnosti bohužel ne. Objevují se tak signifikantní rozdíly mezi zeměmi NATO. Evropské 

státy přišly zhruba o 35 % kapacit za poslední dvě dekády.4 

  

 
1 Fiott, Daniel. Will European defence survive Coronavirus?. Elcano Royal Institute. 27. března 2020. 

Dostupné z: 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_en/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=

/elcano/elcano_in/zonas_in/commentary-fiott-will-european-defence-survive-coronavirus.  
2 IMF DATAMAPPER. International Monetary Fund. Dostupné z: 

https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD.  
3 SIPRI Military Expenditure Database. SIPRI. Dostupné z: https://www.sipri.org/databases/milex.  
4 Mölling, Christian, Torben Schütz, Sophia Becker. Deterrence and Defense in Times of COVID-19. 

DGAP. 2020. Dostupné z: https://dgap.org/en/research/publications/deterrence-and-defense-times-

covid-19.  
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Proč se vyvarovat škrtům v obranných rozpočtech 

Další rána pro obranné rozpočty přichází nyní. Ekonomické dopady pandemie ještě nejsou 

zcela známé, ale je zřejmé, že budou velmi tvrdé. I přes to, že při globálních krizích bývají 

obranné rozpočty obvykle terčem škrtů, existují různé důvody, proč se těmto škrtům vyhnout.  

Dopady koronavirové krize mohou přijít se zpožděním, což ale nemění nic na obrovském tlaku 

na veřejné rozpočty. Uvedeme si alespoň tři příklady, podle kterých bychom se měli škrtání 

vyhnout. 

Za prvé, nic nenasvědčuje tomu, že bezpečnostní prostředí se v Evropě i mimo ni 

po koronavirové krizi zlepší. Zároveň řada armád zemí NATO čelí velkým a naléhavým 

nedostatkům, které se současnou krizí nezmizí. Bylo by tedy neodpovídajícím přístupem snížit 

již teď omezené výdaje na obranu.   

Za druhé, současná pandemie ukázala zranitelnost světových dodavatelských řetězců a rizik 

plynoucích z přílišného spoléhání se na dodavatele z třetích zemí. To znamená, 

že ve strategických odvětvích jako je obrana, je potřeba snížit závislost na zdrojích alespoň 

pro ty nejzásadnější produkty a technologie. 

Za třetí, snížení výdajů na obranu prakticky znamená i snížení nákupů. Snížení nákupů má 

dopady na celý obranný průmysl včetně potencionálního růstu nezaměstnanosti. Také, 

pokud se zastaví tak velký a komplexní proces, je velmi těžké ho znovu rozjet. Znamenalo by 

to, že budeme nabírat zpoždění a budeme v rámci aliance pozadu.  

Finanční opatření na zmírnění krize by tedy neměly přijít na úkor obranného sektoru, 

který je již nyní podfinancován. Země by výdaje na obranu měly zachovat i zvyšovat, 

aby posílily svou obranyschopnost a naplnily závazky v rámci aliance. Investice do vývoje 

a nákupu moderních obranných kapacit pomohou udržet vědeckovýzkumná a průmyslová 

odvětví v činnosti. Tím přispějí k posílení ekonomiky obecně a k vyšší konkurenceschopnosti 

v dlouhodobějším horizontu. Navíc, by se tím mohl stabilizovat obranný ekosystém, 

tím by se i snížila závislost evropských zemí NATO na Spojených státech během budoucích 

krizí.  

Česká republika 

Rozpočet ministerstva obrany pro rok 2020 činí 75,5 mld. Kč, což je necelých 1,3 % HDP. 

V loňském roce to bylo 1,2 % HDP a předloni pouze 1,13 % HDP. Česká republika, se všemi 

ostatními státy NATO, je zavázaná vydávat alespoň 2 % z HDP. Vláda slíbila navýšení 

obranného rozpočtu na 1,4 % do roku 2021. Předseda vlády Andrej Babiš okomentoval 

současnou situaci takto: „Pokud se naplní prognózy HDP na tento a příští rok, tak by ten poměr 

byl dokonce 1,46 %, lepší, než jsme se zavázali.“5 Krom toho, vláda neplánuje škrtat v resortu 

 
5 Rozpočet na obranu by mohl v roce 2021 překročit 1,4 procenta HDP. Armáda už nechce škrtat v 

rozpočtu. Lidovky.cz. 13. května 2020. Dostupné z: https://www.lidovky.cz/byznys/statni-

pokladna/rozpocet-na-obranu-by-mohl-v-roce-2021-prekrocit-1-4-procenta-hdp-armada-uz-nechce-

skrtat-v-rozpoctu.A200513_120340_statni-pokladna_rkj. 

 

https://www.lidovky.cz/byznys/statni-pokladna/rozpocet-na-obranu-by-mohl-v-roce-2021-prekrocit-1-4-procenta-hdp-armada-uz-nechce-skrtat-v-rozpoctu.A200513_120340_statni-pokladna_rkj
https://www.lidovky.cz/byznys/statni-pokladna/rozpocet-na-obranu-by-mohl-v-roce-2021-prekrocit-1-4-procenta-hdp-armada-uz-nechce-skrtat-v-rozpoctu.A200513_120340_statni-pokladna_rkj
https://www.lidovky.cz/byznys/statni-pokladna/rozpocet-na-obranu-by-mohl-v-roce-2021-prekrocit-1-4-procenta-hdp-armada-uz-nechce-skrtat-v-rozpoctu.A200513_120340_statni-pokladna_rkj
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obrany. Toto stanovisko kvituje i prezident Miloš Zeman.6 Později vláda ústy ministryně 

Schillerové oznamuje, že Česko závazek 2 % do roku 2024 nesplní.7 

Ze zmiňovaných 75,5 mld. Kč v tomto roce pro ministerstvo obrany to vypadá, že ministerstvo 

přijde „pouze“ o 2,9 mld. Kč, které navíc samo vyčlenilo. Podle ministra obrany Lubomíra 

Metnara tato částka neohrozí modernizaci a bojeschopnost Armády České republiky (AČR). 

Ministerstvo obrany si je vědomo současné krize. „V součtu jsme z našeho rozpočtu připraveni 

uvolnit 2,9 miliardy korun. Vnímám to jako maximální možnou podporu státu za kritické 

situace. Restrikce se nesmí dotknout klíčových vyzbrojovacích projektů. Modernizace armády 

musí pokračovat,“ sdělil Metnar.8 Nákupy a investice s nižší prioritou byly prozatím odloženy. 

Do zmíněných 2,9 mld. korun spadá odložení nákupu dopravního letadla za 831 mil. Kč, záloha 

za dva letouny CASA za 700 mil. Kč, kurzová splátka za pronájem Gripenů ve výši 254 mil. Kč. 

Zbytek je vyčleněn ve vnitřních rezervách, které slouží na případné meziroční navýšení cen.9 

Dle prvotních vyjádření o dopadech pandemie na státní rozpočet to vypadalo, že ministerstvo 

obrany bude terčem škrtů. V ohrožení byla i dosud největší zakázka ministerstva obrany 

na nákup bojových vozidel pěchoty (BVP). Nakonec ale premiér Andrej Babiš na tiskové 

konferenci 13. května 2020 prohlásil, že vláda neplánuje škrtat v rozpočtu ministerstva obrany. 

Nyní je zmiňovaná největší zakázka na dobré cestě. Náměstek ministra obrany pro akvizice 

Lubor Koudelka sdělil, že smlouva by mohla být do konce roku podepsána. Jedná se o 210 

vozidel BVP zhruba za 52 mld. Kč, které mají nahradit stávající zastaralá a z velké části 

nepojízdná vozidla.10 Vláda nyní hledá způsob financování této zakázky. Ministerstvo obrany 

čekají další investice do modernizace armády. Nedávno například podepsalo smlouvu s českou 

firmou STV Group za 1,67 mld. Kč na pořízení téměř 47 tisíc neprůstřelných vest.11 Dojednán 

je i kontrakt s Českou zbrojovkou na bezmála 39 tisíc ručních zbraní za 2,35 mld. Kč.12 

Tento rok chce ještě ministerstvo dokončit nákup protiletadlových raketových systémů 

krátkého dosahu SHORAD (Short Range Air Defence), nových terénních osobních vozidel, 

modernizaci tanků nebo nákup 52 nových děl Caesar od francouzské firmy Nexter. 

Předem nelze určit, zdali se nákupy za několik miliard letos stihnou završit, neboť se akviziční 

proces kvůli koronaviru zpomalil.  

  

 
6 Babiš nechce kvůli koronaviru snižovat výdaje na obranu, rozhodnutí kvituje i Zeman. Aktuálně.cz. 

25. června 2020. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vlada-nebude-kvuli-koronaviru-

snizovat-vydaje-na-obranu-rozh/r~bd5c08feb6be11ea9d470cc47ab5f122/.  
7 Česko nesplní závazek vůči NATO. Dvě procenta HDP do roku 2024 na obranu dávat nebude, uvedla 

Schillerová. Česká televize. 23. září 2020. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3190908-

cesko-nesplni-zavazek-vuci-nato-dve-procenta-hdp-do-roku-2024-na-obranu-davat-nebude.  
8 Obrana kvůli nákaze uvolní 2,9 miliardy. Je to maximum, řekl ministr Metnar. iDNES.cz. 25. března 

2020. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/nato/obrana-covid-koronavirus-rozpocet-vydaje-

armada-modernizace.A200325_105945_zpr_nato_inc.  
9 Tamtéž. 
10 Vláda neplánuje škrtat armádní rozpočet. Hledá finance na nová bojová vozidla. Česká televize. 

13. května 2020. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3096173-premier-babis-a-ministr-

metnar-predstavi-strategicke-modernizacni-projekty-armady.  
11 Tamtéž. 
12 Zbrojovka dodá armádě zbraně až za 2,35 miliardy korun. Česká televize. 21. dubna 2020. Dostupné 

z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3080906-zbrojovka-doda-armade-zbrane-az-za-235-

miliardy-korun.  

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vlada-nebude-kvuli-koronaviru-snizovat-vydaje-na-obranu-rozh/r~bd5c08feb6be11ea9d470cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vlada-nebude-kvuli-koronaviru-snizovat-vydaje-na-obranu-rozh/r~bd5c08feb6be11ea9d470cc47ab5f122/
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3190908-cesko-nesplni-zavazek-vuci-nato-dve-procenta-hdp-do-roku-2024-na-obranu-davat-nebude
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3190908-cesko-nesplni-zavazek-vuci-nato-dve-procenta-hdp-do-roku-2024-na-obranu-davat-nebude
https://www.idnes.cz/zpravy/nato/obrana-covid-koronavirus-rozpocet-vydaje-armada-modernizace.A200325_105945_zpr_nato_inc
https://www.idnes.cz/zpravy/nato/obrana-covid-koronavirus-rozpocet-vydaje-armada-modernizace.A200325_105945_zpr_nato_inc
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3096173-premier-babis-a-ministr-metnar-predstavi-strategicke-modernizacni-projekty-armady
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3096173-premier-babis-a-ministr-metnar-predstavi-strategicke-modernizacni-projekty-armady
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3080906-zbrojovka-doda-armade-zbrane-az-za-235-miliardy-korun
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3080906-zbrojovka-doda-armade-zbrane-az-za-235-miliardy-korun
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Slovenská republika 

Slovenské ministerstvo obrany hospodaří v roce 2020 se sumou 1,61 mld. eur (cca 42 mld. Kč), 

což je 1,81 % z HDP.13 V roce 2018 to bylo pouze 1,21 % HDP, v roce 2019 už 1,73 % HDP 

a v příštím roce by to mělo být dokonce 1,91 % HDP. Na rozpočtu ministerstva obrany se velkou 

měrou podílí nákup amerických stíhaček F-16 Bloc 70/72. Smlouva byla podepsána již v roce 

2018 a první čtyři stíhačky by měly na Slovensko dorazit v roce 2022.Dodávka zbylých 10 kusů 

je plánována v roce 2023. Kromě samotných stíhacích letounů se k nim pořizuje i výzbroj, 

technická podpora a výcvik. Náklady se tak v přepočtu vyšplhají na více než 41 mld. Kč a budou 

rozloženy do několika splátek. Slovenské ministerstvo obrany již zaplatilo v přepočtu 23 mld. 

Kč minulý rok, 4 mld. Kč letos a více než 13 mld. Kč zaplatí příští rok. Dopady pandemie 

na rozpočet ministerstva ještě nejsou zcela známy. Současný ministr obrany Jaroslav Naď 

je okomentoval následovně: „Dopad na rozpočet obrany to mít bude, ale udělám vše proto, 

aby byl dopad co nejmenší. Budu se snažit, aby peníze určené na obranu skončily tam, 

kde mají, a ne v různých předražených zakázkách a u zprostředkovatelů.“ 14 

Polská republika 

Polsko kvůli své geografické poloze a historickým zkušenostem bere své závazky velmi vážně 

a v rámci zemí V4 ho lze označit jako nejaktivnější z hlediska navyšování výdajů na obranu. 

Polsko přijalo novelu zákona o technické modernizaci a financování ozbrojených sil a od roku 

2017 vydává požadovaná 2 % HDP na obranu. S každým rokem výdaje nadále stoupají. 

Již v roce 2018 bylo Polsko na 19. místě ve výdajích na obranu na světě. Letos má polské 

ministerstvo obrany k dispozici 2,1 % HDP, tedy 49,8 mld. zlotých (cca. 294 mld. Kč).15 

I přes zatím neznámé, avšak předpokládatelné značné dopady koronavirové krize, se Polsko 

zavázalo k zaplacení velké části výdajů za rozmístění 5 500 amerických vojáků na svém území 

v rámci nového paktu o bezpečnostní spolupráci. Polský ministr obrany Mariusz Błaszczak 

v dubnovém rozhovoru pro polský deník Gazeta Prawna oznámil, že nebudou žádné zásadní 

změny do modernizačních plánů i přes to, že dopady koronavirové krize zatím stále nejsou 

známé, tak rozpočet ministerstva obrany musí odpovídat potřebám polské armády. 

Kromě nákupů amerických stíhacích letounů F-35 nebo obranných systémů Patriot, Polsko 

plánuje podpořit dalšími zakázkami domácí obranný průmysl.16 Pro příští rok se předpokládá 

navýšení výdajů na obranu na úroveň 2,2 % HDP.17 

  

 
13 Ministerstvo obrany má v roku 2020 hospodáriť so sumou 1,61 Mld. Eur. TERAZ.sk. 14. října 2019. 

Dostupné z: https://www.teraz.sk/slovensko/ministerstvo-obrany-ma-v-roku-2020-hosp/423987-

clanok.html. 
14 Minister obrany Naď: V tomto roku má ísť na stíhačky pol miliardy, tretina rozpočtu rezortu. 

Pravda.sk. 21. března 2020. Dostupné z: https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/546280-nad-

chcem-ukazat-ludom-ze-obrana-je-dolezitym-prvkom-fungovania-statu/.  
15 Polský vojenský rozpočet v roce 2020 dosáhne 2,1 % HDP. armadninoviny.cz. 29. srpna 2019. 

Dostupné z: https://www.armadninoviny.cz/polsky-vojensky-rozpocet-v-roce-2020-dosahne-2-1-

hdp.html.  
16 Błaszczak: Ćwiczenie Anakonda Odbędzie Się, Choć Będą w Nim Zmiany [WYWIAD]. 

www.gazetaprawna.pl. 30. dubna 2020. Dostupné z: 

https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1473539,wojsko-koronawirus-cwiczenia-anakonda-2020-

blaszczak.html.  
17 Polish gov't approves 2021 budget. Radio Poland. 28. září 2020. Dostupné z: 

https://www.polskieradio.pl/395/7786/Artykul/2591389,Polish-govt-approves-2021-budget.  

https://www.teraz.sk/slovensko/ministerstvo-obrany-ma-v-roku-2020-hosp/423987-clanok.html
https://www.teraz.sk/slovensko/ministerstvo-obrany-ma-v-roku-2020-hosp/423987-clanok.html
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/546280-nad-chcem-ukazat-ludom-ze-obrana-je-dolezitym-prvkom-fungovania-statu/
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/546280-nad-chcem-ukazat-ludom-ze-obrana-je-dolezitym-prvkom-fungovania-statu/
https://www.armadninoviny.cz/polsky-vojensky-rozpocet-v-roce-2020-dosahne-2-1-hdp.html
https://www.armadninoviny.cz/polsky-vojensky-rozpocet-v-roce-2020-dosahne-2-1-hdp.html
https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1473539,wojsko-koronawirus-cwiczenia-anakonda-2020-blaszczak.html
https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1473539,wojsko-koronawirus-cwiczenia-anakonda-2020-blaszczak.html
https://www.polskieradio.pl/395/7786/Artykul/2591389,Polish-govt-approves-2021-budget
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Maďarská republika 

3. července 2020 maďarská vláda schválila státní rozpočet pro rok 2021, ve kterém bude mít 

ministerstvo obrany k dispozici 778 mld. forintů (bezmála 58 mld. Kč), tedy 1,66 % HDP. 

V letošním roce maďarské ministerstvo obrany hospodaří s 616 mld. forintů (cca 46 mld. Kč).18 

Maďarsko, které vstoupilo do NATO v roce 1998, tradičně přispívalo na obranu méně 

než ostatní státy Visegrádské čtyřky. V roce 2010 Maďarsko hospodařilo dokonce pouze 

s 0,8 % HDP vynaložených na obranu. Nicméně v posledních letech začalo implementovat 

velmi komplexní strategii modernizaci armády. Nyní by podle všeho Maďarsko mělo 

dosáhnout na zmiňovaná 2 % procenta v roce 2023, tedy o rok dříve, než je stanoveno. 

Mezi hlavní projekty modernizace maďarské armády patří nové helikoptéry, tanky nebo třeba 

samohybné houfnice. V srpnu letošního roku Maďarsko podepsalo prohlášení o záměru koupit 

rakety protivzdušné obrany od amerického výrobce zbraní Raytheon Technologies, dohoda 

bude v hodnotě 1 miliardy USD.19 Dopady krize doposud nejsou známy, ale i tato investice 

napovídá, že škrty se maďarského ministerstva obrany zásadním způsobem nedotknou. 

Maďarská vláda bude dopady krize teprve projednávat, nicméně maďarská armáda sehrává 

velmi důležitou roli v boji proti koronaviru a těší se velké veřejné podpoře. I z tohoto důvodu 

se neočekávají žádné či významné škrty v obranném rozpočtu.20  

Spolková republika Německo 

Německo, jakožto největší evropská ekonomika, dává do obranného rozpočtu procentuálně 

méně než mnoho zemí NATO. Německo má dle svých závazků rovněž povinnost odvádět 2 % 

HDP, ale dle ministryně obrany Annegret Kramp-Karrenbauer by se Německo mohlo dostat 

nad tuto hodnotu až v roce 2031. Pokud by Německo dávalo 2 % HDP na obranu, stala by se 

z něj třetí nejvíce vydávající země na světě po USA a Číně. Prozatím se očekává 1,5 % HDP 

do roku 2024.21  Německý obranný rozpočet byl v roce 2019 43 mld. eur (cca 1,1 bilionu Kč), 

což je okolo 1,2 % HDP. Pro letošní rok Německo hospodaří s 45,1 mld. eur, tedy s částkou 

v přepočtu o 50 mld. Kč vyšší než loni.22 Pro zmírnění dopadů koronavirové krize se Německo 

rozhodlo představit stimulační balíček v hodnotě 10 mld. eur. Skutečnost, že obranný průmysl 

je zahrnut v tomto stimulačním balíčku, je v případě Německa velmi pozoruhodná a neobvyklá, 

protože obranný sektor bývá společností tradičně vnímán jako nutné zlo. Ministryně obrany 

v červenci řekla: „Nyní, když chceme oživit ekonomiku, nemá smysl snižovat rozpočet 

na obranu jako zdroj veřejných výdajů.”23 Kritéria vlády pro obranné projekty v rámci balíčku 

 
18 2021 Defence Spending to Reach 1.66% of GDP. Hungary Today. 6. července 2020. Dostupné z: 

https://hungarytoday.hu/nato-hungary-defence-spending-rise/. 
19 Hungary Commits to Air Defence Missiles from Raytheon in $1 Billion Deal. Reuters. 12. srpna. 2020. 

Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-hungary-usa-missiles-raytheon/hungary-commits-

to-air-defence-missiles-from-raytheon-in-1-billion-deal-idUSKCN258278.  
20 Kulcsfontosságú a Honvédség Szerepe a Koronavírus Elleni Védekezésben. Háború Művészete. 21. 

dubna 2020. Dostupné z: https://www.haborumuveszete.hu/egyeb-hirek/kulcsfontossagu-a-

honvedseg-szerepe-a-koronavirus-elleni-vedekezesben.  
21 Pike, John. Military. Germany - Military Spending, n.d. Global Security. Dostupné z: 

https://www.globalsecurity.org/military/world/europe/de-budget.htm.  
22 Německo Bude Mít v Roce 2020 Rekordní Rozpočet, Posedmé Za Sebou Bez Deficitu. iROZHLAS.cz. 

29. listopadu 2019. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/ekonomika/nemecko-statni-rozpocet-deficit-

2020_1911291500_ako.  
23 Sprenger, Sebastian. Germany Wants to Beef up Its Defense Firms with Pandemic Relief Funds. 

Defense News. 10. července 2020. Dostupné z: 

https://hungarytoday.hu/nato-hungary-defence-spending-rise/
https://www.reuters.com/article/us-hungary-usa-missiles-raytheon/hungary-commits-to-air-defence-missiles-from-raytheon-in-1-billion-deal-idUSKCN258278
https://www.reuters.com/article/us-hungary-usa-missiles-raytheon/hungary-commits-to-air-defence-missiles-from-raytheon-in-1-billion-deal-idUSKCN258278
https://www.haborumuveszete.hu/egyeb-hirek/kulcsfontossagu-a-honvedseg-szerepe-a-koronavirus-elleni-vedekezesben
https://www.haborumuveszete.hu/egyeb-hirek/kulcsfontossagu-a-honvedseg-szerepe-a-koronavirus-elleni-vedekezesben
https://www.globalsecurity.org/military/world/europe/de-budget.htm
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/nemecko-statni-rozpocet-deficit-2020_1911291500_ako
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/nemecko-statni-rozpocet-deficit-2020_1911291500_ako


6 
POLICY PAPER | říjen 2020 

 

opatření na podporu boje proti koronaviru spočívají v tom, že musí zahrnovat vysoký podíl 

práce pro domácí společnosti a musí být zahájeny tento nebo příští rok.24 Německo 

si uvědomuje, že pro setrvání v roli vůdčí evropské země musí zvýšit své vojenské schopnosti.  

V květnu americký prezident Donald J. Trump oznámil, že stáhne skoro 10 000 vojáků 

z Německa jako trest za neplnění závazku výše výdajů na obranu.25 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

Velká Británie je jedna z mála zemí NATO, která dává na obranu zmiňovaná 2 % HDP. V roce 

2019 byl obranný rozpočet v hodnotě 39 mld. liber (1,1 bil. Kč), během roku 2020 by měl být 

ve výši 41,5 mld. liber (1,2 bil. Kč). Toto financování zajišťuje, že Velká Británie bude i nadále 

plnit závazek vůči NATO a vydávat 2 % HDP na obranu. Spojené Království plánuje řadu 

projektů. Mezi nimi jsou protiponorkové fregaty nebo nová národní kybernetická jednotka.26 

Ekonomika Velké Británie je zasažena světovou pandemií poměrně tvrdě, avšak žádné změny 

na obranném rozpočtu nejsou zatím odsouhlaseny.  

Spojené Státy Americké 

Spojené státy dávají na obranu nejvíce prostředků ze všech zemí na světě. V roce 2019 

se jednalo o 684,6 miliardy dolarů, což je téměř čtyřnásobek výdajů Číny či evropských zemí 

dohromady. Rusko v absolutních číslech vydává na obranu desetkrát méně než USA.27 V roce 

2020 by USA měly hospodařit s částkou 738 miliardy dolarů (přes 16 bil. Kč). Tato rekordní 

suma pramení z ambice setrvat světovou vojenskou velmocí a zároveň dává signál zemím 

NATO, aby plnily závazky vůči alianci. Americký prezident Donald J. Trump velmi často 

kritizuje ostatní státy NATO, protože dávají málo prostředků na obranu a spoléhají na USA. 

Nejvíce kritizuje Německo s argumentací, že podkopává evropskou bezpečnost, trnem v oku je 

plynovod Nord Stream 2. Ani ekonomika USA se nevyhne dopadům pandemie, ale jaké budou 

ve vztahu k obrannému rozpočtu, dosud není známo.28  

 
https://www.defensenews.com/global/europe/2020/06/10/germany-wants-to-beef-up-its-defense-

firms-with-pandemic-relief-funds/  
24 Tamtéž. 
25 Trump to Review Options on US Troop Withdrawal from Germany. DW.COM. 27. července 2020. 

Dostupné z: https://www.dw.com/en/trump-to-review-options-on-us-troop-withdrawal-from-

germany/a-53968156.  
26 UK Defence in Numbers 2019. Defence Analysis Directorate , n.d. Dostupné z: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/

869612/2 0200227_CH_UK_Defence_in_Numbers_2019.pdf.  
27 USA utrácí za obranu dvakrát více než Čína, Rusko a Indie dohromady. Novinky.cz. 15. února 2020. 

Dostupné z: https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/usa-utraci-za-obranu-dvakrat-vice-nez-cina-

rusko-a-indie-dohromady-40313599.  
28 Trump podepsal rekordní armádní rozpočet. To samé chce i po ostatních. PEAK NEWS MEDIA. 

21. dubna 2019. Dostupné z: https://www.peak.cz/posedlost-zbrojenim-trump-podepsal-rekordni-

armadni-rozpocet-vyssi-vydaje-chce-i-ostatnich-clenech-nato/11629/.  

 

https://www.defensenews.com/global/europe/2020/06/10/germany-wants-to-beef-up-its-defense-firms-with-pandemic-relief-funds/
https://www.defensenews.com/global/europe/2020/06/10/germany-wants-to-beef-up-its-defense-firms-with-pandemic-relief-funds/
https://www.dw.com/en/trump-to-review-options-on-us-troop-withdrawal-from-germany/a-53968156
https://www.dw.com/en/trump-to-review-options-on-us-troop-withdrawal-from-germany/a-53968156
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/869612/2%200200227_CH_UK_Defence_in_Numbers_2019.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/869612/2%200200227_CH_UK_Defence_in_Numbers_2019.pdf
https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/usa-utraci-za-obranu-dvakrat-vice-nez-cina-rusko-a-indie-dohromady-40313599
https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/usa-utraci-za-obranu-dvakrat-vice-nez-cina-rusko-a-indie-dohromady-40313599
https://www.peak.cz/posedlost-zbrojenim-trump-podepsal-rekordni-armadni-rozpocet-vyssi-vydaje-chce-i-ostatnich-clenech-nato/11629/
https://www.peak.cz/posedlost-zbrojenim-trump-podepsal-rekordni-armadni-rozpocet-vyssi-vydaje-chce-i-ostatnich-clenech-nato/11629/
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 Graf 1: Výdaje USA na obranu v porovnání s ostatními zeměmi 

 

Zdroj: Peter G. Peterson Foundation, 2020. 

Závěr 

Do boje proti pandemii byly nasazeny armády a jejich kapacity byly a jsou hojně využívány: 

např. výpomoc na hranicích, uzavírání oblastí s ohniskem nákazy, transport materiálu, 

poskytnutí zdravotnických kapacit apod. Armáda je tak nasazována v situacích, kdy civilní 

kapacity nestačí. Vzhledem k tomu by snižování výdajů na obranu, tedy prostředků 

pro armádu, působilo v současnosti poněkud paradoxně. 

Během finanční krize v letech 2007–2008 byly obranné rozpočty napříč aliancí značně 

zasaženy. To dalo Ruské federaci poměrně jasný signál, že evropské země vnímají oblast 

obrany jako pomyslnou vedlejší kolej. Následně dochází k anexi Krymu a rozpoutání války 

na východě Ukrajiny, což proměňuje bezpečnostního prostředí v Evropě. Posléze se obranné 

rozpočty zvyšují, ale kvůli dlouhodobému podfinancování je budování armád i tak zpožděné. 

Nynějším snižováním výdajů na obranu by tak evropské země NATO daly Rusku podobný 

signál jako před více než deseti lety. 

Obranný průmysl je nejen významným zaměstnavatelem a není důvod, proč by neměl být 

podpořen jako ostatní podniky. Peníze investované do obranného průmyslu se navíc státu vrátí 

v podobě nakoupeného vybavení, které bude tak jako tak v budoucnu potřeba. Škrty by 

v podstatě znamenaly ještě vyšší prohloubení akvizičního dluhu, který již nyní ČR a její 

spojenci s obtížemi dohání. 
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