
Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 
Bc. Kateřina Suchánská; Bc. Zuzana Drápalová, Povinná vojenská služba v České republice a dalších zemích (2015_A_06) 

 

 
1 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Bc. Kateřina Suchánská; Bc. Zuzana Drápalová 
 
Povinná vojenská služba v České republice a dalších zemích 
 
Anotace 
 
Příspěvek ve stručnosti mapuje evropské země (členské státy Evropské unie) co se týče 
povinné vojenské služby a dalších modelů existence jejich armád. Jako doplněk je řeč  
i o situaci ve Švýcarsku. 
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Summary 
 
This article briefly surveys the European countries (European Union Member States) in 
relation to compulsory military service and other models existence of their armies. As  
a supplement we are also talking about the situation in Switzerland. 
 
Keywords 
 
Army, military service, obligation, voluntariness, defense spending. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 
Bc. Kateřina Suchánská, Povinná vojenská služba v České republice a dalších zemích (2015_A_06) 

 

 
2 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Historie vojenské služby v českých zemích 
 
Historie vojenské služby sahá v českých zemích až do roku 1649, kdy vznikla stálá armáda 
jako součást rakouské armády. V průběhu let se tato povinná služba měnila. Měnila se její 
délka, povinnost i charakter. Jako další historické mezníky můžeme jmenovat např. rok 1802, 
kdy císař František I. nechal zkrátit službu doživotní na časově omezenou. U pěchoty se 
sloužilo 10 let, u jezdectva 12 let a u dělostřelectva 14 let. Roku 1845 byla služba zkrácena na 
8 let a odvody se konaly pravidelněji. V roce 1868 byla zavedena branná povinnost dle 
branného zákona a od té doby se povinná vojenská služba týkala většiny mužské populace  
a délka byla stanovena na 3 roky (u námořnictva 4 roky) a poté následovalo 7 let zálohy. 
V roce 1912 byla doba zkrácena na 2 roky, ale záloha byla ponechána. V průběhu dalších let 
se délka služby ještě měnila, měnila se i věková hranice odvodu, avšak v roce 1990 byla 
základní vojenská služba stanovena na 18 měsíců a byla uzákoněna i možnost civilní služby, 
od roku 1993 služba trvala 12 měsíců a k 31. prosince 2004 byla povinná vojenská trvale 
zrušena a byla nahrazena plně profesionální armádou s tím, že branná povinnost bude 
vyžadována pouze v případě vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. 
 
Současný stav v České republice 
 
Ozbrojené síly České republiky je název zahrnující Armádu České republiky, Vojenskou 
kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž. Hlavní ze složek, tedy Armáda České republiky, 
se pak pod Generálním štábem dále dělí na Pozemní síly Armády České republiky a Vzdušné 
síly Armády České republiky. Základní vojenská služba existovala od dob první republiky do 
roku 2004, kdy byla povinná vojenská služba v Česku definitivně zrušena a Armáda České 
republiky byla transformována na profesionální armádu. Nastoupit k výkonu služby byl 
povinen každý zdravotně způsobilý muž po dosažení plnoletosti. Aktivních vojáku má Česká 
republika v současnosti zhruba 18 000 a civilistů pro armádu pracuje asi 7 500.  
 
Dnes, 10 let po zrušení základní povinné služby (ZPS), se však kvůli politickým, vojenským  
a náboženským konfliktům, přibližujícím se k našim hranicím, vrací myšlenka opětovného 
zavedení ZPS. Názory veřejnosti na toto bezpečnostní opatření jsou různé, avšak čím dál tím 
více, i mladých, lidí si uvědomuje, že je potřeba udělat něco pro obranu státu. Přestože 
máme profesionálně vycvičené některé jednotky, s nedostatečným počtem vojáků není 
země kvůli ekonomickým problémům schopni plnit závazky vůči Severoatlantické alianci.  
 
Jedná především o to, že se Česká republika jako členský stát Aliance zavázala, že bude na 
obranu státu mít vyhrazena 2 % HDP, ale nynější rozpočet je o polovinu menší a současná 
vláda se zavázala, že do roku 2020 posílí rozpočet ministerstva obrany až na 1,4 % HDP.1 

                                                 
1
 Ministerstvo obrany a Armáda České republiky. 2004. http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=3895 

Česká republika své závazky vůči Alianci neplní. Natoaktual.cz Natoaktual.cz. 2014. http://www.natoaktual.cz/ 
cr-sve-zavazky-alianci-neplni-d2i-/na_analyzy.aspx?c=A140317_214105_na_analyzy_m02 
Obrana: Škrty ohrozí české závazky vůči NATO. Natoaktual.cz. 2014  http://www.natoaktual.cz/obrana-skrty-
ohrozi-ceske-zavazky-vuci-nato-fmg-/na_cr.aspx?c=A060824_133505_na_cr_m02 
Koalice se zavázala zvýšit výdaje na obranu. Závazek vůči NATO ale Česko ani zdaleka nesplní. Novinky.cz. 2014. 
http://www.novinky.cz/domaci/346661-koalice-se-zavazala-zvysit-vydaje-na-obranu-zavazek-vuci-nato-ale-
cesko-zdaleka-nesplni.html 
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V současné době se tedy probírá reforma branného zákona. Médii proběhla zpráva, že 
ministerstvo připravuje takovou reformu, která by znovuzavedla povinnou vojenskou službu 
a umožnila by také odvod žen. Povinnou vojenskou službu i pro ženy v Evropě nabízí pouze 
Norsko. Ačkoliv nynější branný zákon odvod žen vysloveně nezakazuje, viz §1 Zákona  
č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon). Naopak, umožňuje 
genderovou rovnoprávnost. Ministerstvo obrany se však na svých webových stránkách 
vyjádřilo, že: “Jde pouze o pojistku, jak zajistit obranu země v případě reálného nebezpečí. 
V běžném mírovém stavu se s pravidelnými odvody nepočítá. V žádném případě nejde  
o znovuzavedení pravidelných povinných odvodů a už vůbec ne o obnovení základní vojenské 
služby.“ 
 
Branná povinnost však stále platí, ale jak bylo zmíněno výše-pouze v případě vyhlášení stavu 
ohrožení státu nebo válečného stavu. Novela zákona chce pouze upravit možnost zahájení 
na základě nařízení vlády odvodního řízení ještě před vyhlášením krizového stavu. K tomuto 
kroku by se přikročilo v případě, že vláda bude mít indicie o reálném ohrožení. 
 

 
 
Povinná základní vojenská služba ve světě:2 
 
   země s povinnou základní vojenskou službou 
   země bez povinné základní vojenské služby 
   země plánující zrušení povinné základní vojenské služby do 3 let 
   země bez ozbrojených sil 
   informace nedostupné 

                                                                                                                                                         
Novela branného zákona je pouze pojistkou pro případ hrozícího nebezpečí v běžném mírovém stavu se nic 
nezmění. Ministerstvo obrany České republiky. 2014. http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/ 
zpravodajstvi/novela branneho zakona je pouze pojistkou pro pripad hroziciho nebezpeci v beznem mirovem 
stavu se nic nezmeni 99157/ 
2
 Všeobecná branná povinnost. Wikipedia. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C5%A1eobecn%C3%A1_brann%C3%A1_povinnost 
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Povinná vojenská služba ve členských státech Evropské unie3 
 
Struktura a organizace jednotlivých ozbrojených složek členských států je v rámci Evropské 
unie respektive Evropy velmi diverzifikovaná. Nejasná je často i užívaná terminologie, 
zatímco některé státy užívají termíny, které lze přeložit jako „armáda“ pro souhrnné 
označení ozbrojených složek, jiné zase například pouze pro pěchotu. Vojenské složky se 
v rámci Unie liší samozřejmě i velikostí a úrovní profesionalizace.  
 
Ve státech Dánské království, Estonská republika, Finská republika, Kyperská republika, 
Rakouská republika a Řecká republika je zavedena povinná vojenská služba, nicméně se liší 
svojí délkou a dalšími aspekty. Specifický model je zaveden i v Litvě. Ve většině těchto států 
existuje i možnost nastoupit civilní službu.  
 
STÁTY S POVINNOU VOJENSKOU SLUŽBOU 
 
Dánské království 
 
Královská Dánská armáda (Hæren) byla založena již v roce 1614. Povinná vojenská služba zde 
byla roku 2005 snížena z 9 měsíců na 4 měsíce. Každý rok jde k odvodu cca 6 500 mužů 
starších 18 let. Od doby, kdy se snížila délka služby, se rapidně navýšil počet dobrovolníků, 
kteří chtějí sloužit. V roce 2009 bylo v ozbrojených silách celkem cca 22 000 mužů i žen  
a výdaje rozpočtu na obranu činily 1,3 % HDP Dánska, ale reforma ozbrojených sil plánovala 
výrazné škrty ve vybavení i počtu osob (na cca 19 000 příslušníků pozemního vojska). K tomu 
je třeba připočíst asi 63 000 příslušníků v záloze. Branná povinnost se vztahuje na muže, kteří 
dovršili 18 let. Výcvik probíhá 4 až 12 měsíců v závislosti na zaměření. Pro ženy branná 
povinnost zavedena není, nicméně mají možnost se k ní přihlásit dobrovolně. Vycvičení 
vojáci přecházení do zálohy kde jsou přiděleni ke konkrétní mobilizační jednotce.4 
 
Estonská republika  
 
Estonské obranné síly jsou tvořeny letectvem, námořnictvem, a pozemními jednotkami.  
V současné době je aktivních příslušníků 17 500. Branná povinnost se vztahuje na muže ve 
věku od osmnácti let. Základní výcvik trvá 8 až 11 měsíců. Estonsko má téměř 220 000 
záložníků, což je vzhledem k počtu obyvatel počet poměrně vysoký.  
 
Finská republika  
 
Za obranu Finské republiky zodpovídají Finské obrané síly (Puolustusvoimat). Finské 
ozbrojené síly se nyní skládají z poloprofesionálních jednotek, které mají na starosti obranu 
státu, a profesionální části, která je doplňována branci. Ve Finsku funguje branná povinnost 
pro muže od věku 18 let, kteří slouží 165, 255 nebo 347 dní. Ženy mohou tento výcvik 

                                                 
3
 Armáda států Severoatlantické aliance. 2014. http://www.armadapm.estranky.cz/clanky/dansko.html 

Military Conscription Policy by Country. ChartsBin. http://chartsbin.com/view/1887 
Conscription. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Conscription 
4
 Army. Defence Command Denmark. 

http://www2.forsvaret.dk/eng/Organisation/TheDanishArmy/Pages/TheDanishArmy.aspx 
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podstoupit dobrovolně, nebo přijmout mimovojenskou službu. Obrané síly zahrnují téměř 
8 000 profesionálů, 4 000 civilistů, 22 000 branců a 230 000 občanů v aktivní záloze  
a 900 000 osob, které prošly výcvikem. Branná povinnost může být nahrazena civilní službou 
v délce 11 měsíců. 
 
Kyperská republika  
 
Služba v Kyperské národní gardě je povinná pro všechny občany mužského pohlaví. Od roku 
2016 jsou odváděni i synové kyperských matek, bez ohledu na původ otce, i když nemají 
kyperskou státní příslušnost. Stejně tak budou odvedeni i synové z párů kde je matka cizinka 
a otce Kypřan, který získal státní občanství díky svému otci. Služba trvá minimálně 24 měsíců, 
lze však ji nahradit 38 měsíci civilní služby. Aktivní personál čítá asi 12 000 osob.  
 
Rakouská republika5 
 
Rakouské federální armáda (Österreichisches Bundesheer) čítá 31 000 aktivních vojáků  
a 72 000 rezervistů. Zde byla (v éře Rakousko-Uherska) služba zavedena dne 5. prosince 1868 
a prošla mnoha změnami. Do roku 1971 byla doba služby devět měsíců a branci se i po jejím 
skončení povinně účastnili školení a cvičení. V roce 1971 byla služební povinnost zkrácena na 
6 měsíců. Následná cvičení byly zrušeny v roce 2006. Ilustrace: Podpora pro ukončení 
povinné vojenské služby /tmavší odstín = větší podpora) v referendu roku 2013.6 
 

 
 

                                                 
5
 Rakušané chtějí zachovat povinnou vojenskou službu, rozhodli v referendu. Hospodářské noviny. 2013. http:// 

zahranicni.ihned.cz/c1-59157380-rakusane-chteji-zachovat-povinnou-vojenskou-sluzbu-rozhodli-v-referendu 
Neutralita a k tomu povinná vojna patří k rakouské identitě. Česká pozice. 2013. http://ceskapozice.lidovky.cz/ 
neutralita-a-k-tomu-povinna-vojna-patri-k-rakouske-identite-p49-
/tema.aspx?c=A130310_083749_pozice_99226  
6
 Military Conscription and Austrian Electoral Geography. GeoCurrents. 

http://www.geocurrents.info/geopolitics/elections/military-conscription-and-austrian-electoral-geography 
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Dne 20. ledna 2013 proběhlo nezávazné referendum o zrušení této povinnosti, kdy pro 
zachování vojny hlasovalo předběžně 59,8 % voličů. Vládní lidovci jsou taktéž pro zachování, 
ale sociální demokraté řadu let usilují o působení pouze profesionální armády, jako je tomu 
v České republice. Nakonec ale jak lidovci, tak demokraté přihlédli k výsledku nezávazného 
referenda a vojenská služba zůstala v Rakousku zachována, avšak se vláda stále o alespoň 
částečnou reformu snaží. 
 
K plnění povinnosti jsou způsobilí muži po dovršení sedmnácti let a doba služby je šest 
měsíců. Dnes má Rakouská armáda cca 40 000 příslušníků, z toho 16 tisíc profesionálních 
vojáků. Zbytek jsou branci povoláváni na půl roku. Ti ale mají možnost si vybrat civilní službu, 
která trvá 9 měsíců a nyní ji vykonává cca 13 000 mužů. Dále existuje dobrovolný 
polovojenský sbor, kde je 26 000 mužů. Vojenský rozpočet nyní dosahuje pouze 2 miliard 
eur, což je jen 0,6 % HDP Rakouska.  
 
Řecká republika (Helénská republika) 
 
Oficiální název ozbrojených složek Řecka je Helénské ozbrojené složky (Ελληνικός Στρατός, 
Ellinikós Stratós). Jsou také tvořeny armádou, letectvem a námořnictvem. Aktivní personál 
představuje cca 135 000 vojáků.7 
 
Dnes je povinná vojenská služba v délce 9 měsíců, ale vláda se chystá ji prodloužit na  
12 měsíců, z důvodu očekávání slabších ročníků. Je povinná pro muže ve věku 19 až 45 let, 
pro dobrovolníky od 17 let a i ženy mají nárok na dobrovolnou vojenskou službu. I přes svou 
krizi je Řecko v rámci Aliance na 3. místě v odvodu peněz z rozpočtu na obranu. Řecko je 
největším dovozcem konvenčních zbraní v Evropě a jeho vojenské výdaje jsou nejvyšší  
v Evropské unii, vzhledem k HDP.  
 
Litevská republika  
 
Litevské zbrojené síly se skládají z 15 570 aktivních pracovníků. Odvod byl ukončen v září 
2008, ale byl znovu zaveden v roce 2015 kvůli obavám o geopolitické prostředí ve světle 
napětí na Ukrajině. Služba je pro brance povinná na 9 měsíců. 
 
STÁTY BEZ POVINNÉ VOJENSKÉ SLUŽBY 
 
Většina členských států Evropské unie již zrušila povinnou vojenskou službu. Vstup do 
vojenských složek těchto států je založen na dobrovolném vstupu a je kladen důraz na 
vysokou profesionalitu příslušníků. Státy bez odvodů jsou: Belgické království, Bulharská 
republika, Česká republika, Francouzská republika, Chorvatská republika, Irská republika, 
Italská republika, Litevská republika, Lotyšská republika, Lucemburské knížectví, Maďarsko, 
Maltská republika, Spolková republika Německo, Nizozemské království, Polská republika, 
Portugalská republika, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinská republika, Spojené 
království Velké Británie a Severního Irska, Španělské království a Švédské království. 
 

                                                 
7
 Military of Greece. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Military_of_Greece 
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Belgické království  
 
Belgické ozbrojené složky se skládají z pozemního vojska (28 500 příslušníků), vojenského 
letectva (12 000) a vojenského námořnictvo (2 700) Belgická armáda (francouzsky Armée 
belge) vznikla po roce 1830 kdy se Belgie stala nezávislou. Vstup do belgické armády je 
v současné době dobrovolný a možný od dovršení 18 let věku. Povinná vojenská služba byla 
zrušena v roce 1994. 
 
Bulharská republika 
 
Bulharská armáda (Българска армия) je v současnosti založená na dobrovolném vstupu, 
aktuálně čítá 34 975 osob (údaj z roku 2010). Povinná vojenská služba byla zrušena začátkem 
roku 2008.  
 
Francouzská republika 
 
Francouzské ozbrojené síly (Forces armées françaises, armáda pak Armée de terre) jsou 
v současnosti tvořeny více než 300 000 osobami aktivního personálu a téměř 28 000 
záložníků. Přesto, že Francie byla v souvislosti s Velkou francouzskou revolucí jedním 
z prvních států, který zavedl všeobecnou brannou povinnost jako podmínku občanství, 
odvody ve Francii v současnosti zavedeny nejsou. Od povinné vojenské služby bylo upuštěno, 
a v letech 1996 až 2001 se armáda postupně přetransformovala ve složku profesionální. 
Odvody byly po celou dobu platnosti vztahovány pouze na mužskou část populace. 
Minimální věk pro vstup do ozbrojených složek je 17.5 let.  
 
Chorvatská republika 
 
Ozbrojené síly Chorvatské republiky (Oružane snage Republike Hrvatske) v současné době 
čítají téměř 15 000 osob. Povinná vojenská služba byla zrušena v roce 2008. 
 
Irská republika  
 
Irské obranné síly (Defend forces) čítají v dnešní době skromných 9 500 osob v aktivní službě 
a přibližně 4 500 osob v záloze. Irská armáda se dlouhodobě podílí na Peacekeeping 
operacích Organizace spojených národů. Služba v armádě není pro občany povinná.  
 
Italská republika 
 
Italské ozbrojené síly, (Forze armate italiane) ve kterých slouží zhruba 350 000 lidí aktivně  
a 40 000 v záloze, jsou děleny na základní 4 složky. Nejpočetnější z nich je Italská armáda, ve 
které složí téměř 103 000 osob. Další část pak tvoří námořnictvo, letectvo a vojenská policie. 
Povinná služba byla zrušena v roce 2004: 
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Lotyšská republika  
 
Lotyšské národní ozbrojené složky (Nacionālie Bruņotie Spēki) čítají 4 600 vojáků a 8 000 
příslušníků národní gardy. Armáda je plně profesionální, povinná služba není zavedena. 
 
Lucemburské knížectví 
 
Lucembursko nemá zavedenou povinnou vojenskou službu. 
 
Maďarsko 
 
I Maďarsko své občany zbavilo povinné služby, a to v roce 2004: V Maďarských obranných 
silách slouží téměř 30 tisíc aktivních příslušníků. 
 
Maltská republika  
 
Ozbrojené síly Malty tvoří něco málo přes 2000 pracovníků a odvody nejsou zavedeny.  
 
Spolková republika Německo  
 
Povinná vojenská služba v Německu v současné době není. Přesto, že je tato povinnost pro 
mužskou část populace zakotvena v Německé ústavě, je od 1. července 2011 pozastavena 
a odvody v době míru tedy nejsou praktikovány. Tímto krokem se Spolková obrana 
(Bundeswehr) stala profesionální složkou. Společně s povinnou vojenskou službou skončila 
také náhradní civilní služba, kterou mohli vykonávat ti, kdo odmítli službu se zbraní nebo 
nebyli pro vojnu z různých důvodů způsobilí. Dobrovolný vstup pro ženy do armády je od 
roku 2001 možný na všechny pozice. Bundeswehr vznikl 12. listopadu 1955 v tehdejším 
západním Německu. Služba v ozbrojených silách spolkové republiky byla zpočátku 
dobrovolná, v roce 1956 ale byla zavedena všeobecná branná povinnost. 
 
Nizozemské království  
 
Odvody v Nizozemsku byly poprvé zavedeny v roce 1810 Ludvíkem Bonaparte, který byl 
okupačním králem Holandska od roku 1806 do roku 1810. Služba byla povinná pro muže 
starší dvaceti let, a bylo možné se z ní vyplatit. Později byla povinná služba zavedena pro 
muže starší 18 let a bylo možné místo ní vykonávat civilní službu. Přesto, že od roku 1997 
odvody už prakticky neexistují, legálně povinnost vojenské služby zrušena nebyla, Nizozemští 
mladíci dodnes dostávají dopis, který jim sděluje, že byli zapsáni do služby, nicméně se ale 
nemusí nikam dostavit a žádnou službu vykonávat. V královské nizozemské armádě 
(Koninklijke Landmacht) v současné době slouží přes 21 000 vojáků, v ozbrojených silách 
souhrnně pak 47 000 osob.  
 
Polská republika 
 
Polské ozbrojené složky (Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej) které mají téměř 120 000 
příslušníků. Jsou tvořeny pozemními silami, letectvem, námořnictvem a speciálními silami. 
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V současné době je polská armáda profesionální, povinná služba byla zrušena v roce 2009. 
Pro vstup do polské armády je třeba dovršit 18 let věku.  
 
Portugalská republika  
 
V Portugalských ozbrojených složkách (Forças Armadas) v současnosti sloučí 44 000 osob  
a služba není povinná, a to ani v jedné ze složek kterými jsou podobně jako ve většině dalších 
zemí armáda, námořnictvo a letectvo. Povinná služba je omezena- povolávací rozkazy jsou 
vydávány pouze v případě, že mají ozbrojené složky málo personálu. Vstup do armády je 
možný ve věkovém rozmezí 18-30 let. Od roku 1993 mohou ženy sloužit i na námořních 
lodích, nicméně pořád jim není umožněna účast v některých bojových složkách. 
 
Rumunsko 
 
Stejně jako ve většině evropských zemí, i v Rumunsku jsou ozbrojené síly (Forele Armate 
Române or Armata Română) tvořeny pozemními jednotkami, námořnictvem a letectvem. 
Celkem mají rumunské ozbrojené síly 90 000 pracovníků, z čehož je 75 000 příslušníků,  
a 15 000 civilistů. Pro vstup o armády jsou způsobilí občané po dovršení 18-ti let. Povinná 
vojenská služba byla zrušena v roce 2007. 
 
Slovenská republika 
 
Ozbrojené síly Slovenské republiky jsou členěny na Pozemní síly, Vzdušné síly a Síly výcviku  
a podpory. Původně byl souhrnný název Armáda Slovenské republiky, nicméně byl zavádějící 
a tak byl změněn v roce 2002. Základní vojenská služba na Slovensku zanikla k 1. lednu 
2005.8 
 
Slovinská republika  
 
Slovinské ozbrojené síly, nebo také Slovinská armáda (Slovenska vojska), je souhrnný název 
pro slovinské pozemní síly, letectvo a námořnictvo. Povinná vojenská služba byla zrušena 
v roce 2007.9 
 
Spojené království Velké Británie a Severního Irska 
 
Ozbrojené síly spojeného království (British Armed Forces) jsou známé jako Ozbrojené síly 
jejího veličenstva nebo také Britské ozbrojené síly. Jsou tvořeny Britskou armádou, 
Královským letectvem a Královským námořnictvem. Povinná vojenská služba ve Spojeném 
království existovala ve dvou periodách. Poprvé byla zavedena v letech 1916-1920 
v souvislosti s První světovou válkou. V této době byli k odvodům způsobilí muži ve věku  
18 až 40 let, s výjimkou duchovních a ovdovělých otců od rodin. Druhá perioda byla pak od 
roku 1939 do roku 1960 a to v souvislosti s druhou světovou válkou. Nejprve byla povinnost 
zavedena pouze pro muže ve věku 20 až 22 let, ale s nástupem války byla poté rozšířena na 
                                                 
8
 Ozbrojené síly Slovenské republiky. Wikipedia. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ozbrojen%C3%A9_s%C3%ADly_Slovensk%C3%A9_republiky 
9
 Slovenian Armed Forces. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Slovenian_Armed_Forces 
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muže ve věku 18 až 41 let. V roce 1942 byla pak zavedena povinnost i pro ženy ve věku 20-30 
let a pro muže rozšířena až do věku 51 let. Existovaly výjimky, které určité skupiny obyvatel 
této povinnost zprošťovaly. Zajímavostí je, že těhotné ženy mezi výjimky nepatřily, v praxi 
však povolávány nebyly. Po konci války v roce 1945 byli postupně branci propouštěni  
a branná povinnost se omezila na muže ve věku 17-20 let a služba na 18 měsíců. Doba byla 
však posléze prodloužena na 24 měsíců v souvislosti s válkou v Koreji. Branná povinnost byla 
postupně zkracována a ke konci roku 1960 byla zrušena, poslední branci službu dokončili 
v roce 1963.10 
 
Španělské království 
 
Španělské ozbrojené síly (Fuerzas Armadas Españolas) jsou tvořeny armádou, 
námořnictvem, letectvem, královskou gardou a vojenskou nouzovou jednotkou. Branná 
povinnost byla zrušena zákonem k 31. prosinci 2001.11 
 
Švédské království 
 
Švédské ozbrojené síly (Försvarsmakten) jsou tvořeny čtyřmi složkami: Námořnictvem, 
letectvem, armádou a domácí obranou, která je součástí armády a je tvořena především 
bývalými aktivními vojáky. Povinná vojenská služba byla pozastavena v roce 2010. V roce 
2014 byla však zavedena možnost podstoupit cvičení, a to pro dobrovolníky a bývalé brance.  
 
PŘÍKLAD MIMO EVROPSKOU UNII 
 
Švýcarsko 
 
Švýcarsko má svá specifika. Tím, že si zachovává neutralitu, tak má místo vojska národní 
milice, které mají 7 000 profesionálních vojáků a cca 20 000 branců. Vojenská služba je 
povinná pro muže od 20 do 50 let věku, výcvik trvá 17 týdnů a v dalších letech probíhají další 
výcviky. Odpůrci vojenské služby z přesvědčení si mohou službu nahradit v sociálních 
službách. V případě potřeby je Švýcarsko schopné postavit armádu velikosti 200 000 lidí. 
Avšak po důkladné reformě Švýcarsko hodlá snížit počty vojáků až o polovinu a chce zkrátit  
i vojenskou povinnost. Nyní základní vojenská služba trvá 260 dnů a po reformě by měla 
trvat pouze 225 dnů. 
 

                                                 
10

 Conscription in the United Kingdom. Wikipedia.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Conscription_in_the_United_Kingdom 
British Armed Forces. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/British_Armed_Forces 
11

 Spanish Armed Forces. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_Armed_Forces 
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ZÁVĚR 
 
Závěrem lze říct, že na povinnou vojenskou službu i profesionální armádu má velký vliv 
historie, ekonomická vyspělost, politická situace, finanční situace i národní soudržnost. 
Spousta evropských zemí, jakožto civilizované státy, vojenskou službu zrušila a ponechala si 
pouze profesionální jednotky. Ve světě je situace bohužel poněkud jiná, ale neměli bychom 
spoléhat na to, že žijeme v Evropě a předpokládat, že se nám tedy nic stát nemůže. Dle mého 
názoru koncept vojenské služby není špatný, ale zřejmě bych se nepřikláněla k povinné 
službě, pouze k dobrovolné. A pokud je Česká republika jako stát zavázána k určité pomoci 
např. vůči dalším členům Severoatlantické aliance, měla by být schopna co nejlépe plnit své 
závazky, což v tuto chvíli není a to je třeba řešit. 
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Další dvě ilustrace, podrobnější pohled na Evropu.12 
 

 
 

 
 

                                                 
12

 Military Service in Europe. ChartsBin. http://chartsbin.com/view/15168 
Bieri, Matthias. Military Conscription in Europe: New Relevance. International Relations and 
Security Network. 27. X. 2015. http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Articles/Detail/?id=194338 
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Situace z roku 2010.13 
 

 
 
Situace v roce 2013.14 
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 Riegert, Berndt. European Union Nations Continue to Phase out Military Conscription. Deutsche Welle. 1. VII. 
2010. http://www.dw.com/en/eu-nations-continue-to-phase-out-military-conscription/a-5749541 
14

 La Suisse envisage de supprimer le service militaire. Le Figaro. 19. IX. 2013. 
http://etudiant.lefigaro.fr/les-news/actu/detail/article/la-suisse-envisage-de-supprimer-le-service-militaire-
2830/ 
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Pohled na severní okraj Evropy – vojenské síly.15 
 

 
 
Státy, povolávající běžně i ženy.16 
 

 
                                                 
15

 Overview for Nahguri. Reddit.com. https://www.reddit.com/user/nahguri 
16

 Military Conscription and Austrian Electoral Geography. GeoCurrents. 
http://www.geocurrents.info/geopolitics/elections/military-conscription-and-austrian-electoral-geography 
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