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Mgr. Petra Vávrová-Uličná1 
 
Financování Severoatlantické aliance: Freeriders 
 
Anotace 
 
Otázky financování, nejenom co se týče Severoatlantické aliance, jsou stále aktuální, práve    
možná o to více nyní – v dobe    pr   ibývajících bezpec   nostních problému   . Objevuje se požadavek 
vyšší potr   eby investic, výdaje zemí na obranu jsou nedostac   ující, byt    se zdá, že se situace 
zlepšuje. Navyšující se požadavky na solidární a spravedlivé sdílení br   emene rozpoc   tu a jeho 
využívání tak nechávají vzniknout tlaku na nutnost vybalancování potr   eb a reálných možností 
jednotlivých c   lenských státu   .  
 
Klíčová slova 
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Summary 
 
Financing issues, not only regarding the North Atlantic Alliance, are still up to date, perhaps 
even more, at a time of increasing security concerns. There is a demand for higher investment 
needs, defense spending is insufficient, although the situation seems to improve. The increasing 
demands for solidarity and fair sharing of the burden of the budget and its use thus exert 
pressure on the necessity of balancing the needs and real possibilities of individual Member 
States. 
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1 Kontakt: petra.ulicna@centrum.cz, 775 190 667, Praha. 
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Financování Severoatlantické aliance: Freeriders 
 
Každá organizace je nucena r   ešit stránku financování, vytvor   ení a fungování vlastního rozpoc   tu, 
stejne    tak Severoatlantická aliance. Prioritním úkolem pr   i financování zu   stává udržení základních 
schopností a programu    podporujících plne   ní hlavních úkolu    Severoatlantické aliance (North 
Atlantic Treaty Organization, NATO), kterými jsou kolektivní obrana, krizové r   ízení, mezinárodní 
spolupráce a partnerství. Financování Severoatlantická aliance je spolec   ným nástrojem 
posilujícím kohezi a akceschopnost této mezinárodní organizace. Jde o oblast strategického 
rozhodování a r   ízení, která se pod vlivem globálních problému   , zejména te   ch bezpec   nostních 
a ekonomických dostává do popr   edí, do zájmu jednotlivých vojenských a politických 
pr   edstavitelu   , pr   estože se s me   nícím vývojem lehce obme   n   uje i šír   e aktivit, které jsou ze 
spolec   ných prostr   edku    financovány.  
 
Otázky financování jsou stále aktuální, práve    možná o to více nyní – v dobe    pr   ibývajících 
bezpec   nostních problému   . Objevuje se požadavek vyšší potr   eby investic, výdaje zemí na obranu 
jsou nedostac   ující, byt    se zdá, že se situace zlepšuje. Navyšující se požadavky na solidární 
a spravedlivé sdílení br   emene rozpoc   tu a jeho využívání tak nechávají vzniknout tlaku na 
nutnost vybalancování potr   eb a reálných možností jednotlivých c   lenských státu   .  
 
Financování Aliance 
 
Spolec   né prostr   edky rozpoc   tu Severoatlantická aliance pr   edstavují souhrn financ   ních pr   íspe   vku    
jednotlivých c   lenských státu   . Výše pr   íspe   vku    je odsouhlasena všemi státy v závislosti na 
politickém konsensu a ekonomických možnostech dané zeme   . Urc   ujícím podkladem pro 
stanovení je výše hrubého národního pr   íjmu c   lenských státu    podle statistik Sve   tové banky. 
Vznikl tak postupne    všeobecný závazek alianc   ních státu    odváde   t na obranu 2 % hrubého 
domácího produktu.234

 
 

 
Hrazení nákladu    z rozpoc   tu probíhá pr   ímo nebo nepr   ímo. Za nepr   ímé oznac   ujeme ty aktivity, 
kdy dochází k hrazení vyzbrojování, výcviku a nasazení vlastních jednotek c   lenských zemí. Na 
druhé strane    pr   ímá úc   ast je shodná se zasíláním pr   íspe   vku    pr   ímo do rozpoc   tu Severoatlantická 
aliance, kvantitativne    se jedná o mnohem menší c   ást.56 

                                                      
2 Zme   na výše pr   íspe   vku C   eské republiky do civilního rozpoc   tu, vojenského rozpoc   tu a programu bezpec   nostních 
investic Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO). [cit. 6. 1. 2017].  
https://www.mocr.army.cz%2Fassets%2Finformacni-servis%2Fvladni-agenda%2F25-04_zmena-vyse-prispevku-cr-
do-nato.doc 
3 PROCHÁZKA, Josef. Spolec   né financování NATO jako nástroj posilující soudržnost a akceschopnost této 
mezinárodní organizace. Vojenské rozhledy. 2012, 21 (53), c   . 4. [cit. 2. 1. 2017]. ISSN 1210-3292. 
http://www.vojenskerozhledy.cz/kategorie/spolecne-financovani-nato-jako-nastroj-posilujici-soudrznost-a-
akceschopnost-teto-mezinarodni-organizace  
4 Za sestavení rozpoc   tu Aliance zodpovídá ne   kolik institucí – napríklad Rozpoc   tový výbor (vojenský a civilní 
rozpoc   et), Investic   ní výbor, Severoatlantická rada a r   ada dalších institucí. 
5 Struktura a financování Severoatlantické aliance. Pr   ehled hlavních orgánu    a financ   ních zdroju    NATO. NATO 
aktual.cz. [cit. 7. 1. 2017]. Dostupné z: 
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Pr   íspe   vky7
 
c   lenských státu    putují do civilního rozpoc   tu, vojenského rozpoc   tu a programu 

bezpec   nostních investic Severoatlantická aliance. Civilní rozpoc   et pokrývá výdaje na 
Mezinárodní sekretariát, chod centrály Aliance, plánování operací, zastupitelské úr   ady 
v nec   lenských zemích c   i ver   ejnou diplomacii nebo ve   decký program. Státy do ne   j pr   ispívají 
z rozpoc   tu    svých ministerstev zahranic   í. Pro rok 2016 byl civilní rozpoc   et Severoatlantická 
aliance stanoven na 222 milionu    eur. Do vojenského rozpoc   tu, obsahujícího až 50 ru   zných 
podrozpoc   tu   , se pr   ispívá z rozpoc   tu    ministerstev obrany. Využíván je k financování Vojenského 
výboru Severoatlantická aliance, Mezinárodního vojenského štábu, alianc   ních velitelství, 
operac   ních center a programu    Severoatlantická aliance a dalších vojenských aktivit Aliance 
(napr   íklad mírové operace, vojenská cvic   ení, por   izování vozidel a jejich údržba, náklady na 
penze, služební cesty pracovníku    aj.). Pro rok 2016 byl stanoven v c   ástce 1,16 bilionu eur. Vedle 
te   chto dvou rozpoc   tu    pak figuruje ješte    Program bezpec   nostních investic (North Atlantic Treaty 
Organization Security Investment Programme, NSIP), který pokrývá náklady investic do 
kontrolních systému   , systému velení a nových výstaveb spolec   né vojenské c   i obranné 
infrastruktury. Strop NSIP pro rok 2016 byl stanoven na 690 milionu    eur.8, 9

  

 
Financování na pr   íkladech ne   kterých c   lenu    Aliance  
 
Pr   ijatý závazek, cíl, 2 % hrubého domácího produktu ale ve   tšina c   lenů   , vc   etne    České republiky, 
neplní. Napr   íklad objem respektive množství výdaju    Spojených států amerických je nižší než 
ostatních c   lenu    Aliance, avšak tito c   lenové vynakládají mnohem méne    na obranu. Celkove    je 
tato nerovnováha konstantní, s mírnými variancemi. Objem výdaju    Spojených států amerických  
reprezentuje kolem 70 % nákladu    Aliance (viz graf níže).  
 

                                                                                                                                                                            
http://www.natoaktual.cz/struktura-nato-0g6/na_zpravy.aspx?y=na_summit/strukturanato.htm 
6 Funding North Atlantic Treaty Organization. North Atlantic Treaty Organization. [cit. 7. 1. 2017]. 
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_67655.htm 
7 Pr   i zachování dvou principu    – princip „Over and Above“ – není možné oc   ekávat od zemí více, než by poskytovaly 
pro naplne   ní svých vlastních požadavku   , a princip „Costs Lie Where They Fall“ – odpove   dnost jednotlivých zemí za 
financování aktivit, spojených s pr   ípravou a použitím vlastních ozbrojených sil. 
8 Financ   ní pr   íspe   vky C   eské republiky pro NATO. Armáda České republiky; Ministerstvo obrany České republiky. [cit. 
8. 1. 2017]. http://www.mocr.army.cz/scripts/detail.php?id=13431 
9 Funding North Atlantic Treaty Organization. North Atlantic Treaty Organization. [cit. 7. 1. 2017].  
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_67655.htm 
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Graf c   . 1: Výdaje Aliance na obranu (v milionech US dolaru   ) v letech 2002 – 2015.10 
 

   
 
Úmluva z roku 2006 o one   ch limitních 2 % HDP byla pod vlivem pru   be   žných celosve   tových zme   n 
na summitu ve Walesu v roce 2014 potvrzena o rozšír   ena o shodu, že ty státy, které dosud platili 
ony 2 % HDP na obranu tak budou c   init dále a ti, kter   í nedosahují této hranice zastaví jakýkoli 
další pokles, škrty výdaju    na obranu a ideálne    navýší své výdaje k požadované hranici be   hem 
jednoho desetiletí.11

  

 
Závazek odváde   t finance postupne    až do uvedené hranice na obranu platí i pro C   eskou 
republiku, která ale v této povinnosti za ve   tšinou spojencu    zaostává. Za dobu svého c   lenství  
v Alianci odvedla pr   ibližne    takové množství pene   z, které sama obdržela z Programu 
bezpec   nostních investic.12

 
V pr   ípade    C   eské republiky byl napr   íklad rok 2015 po pe   ti letech 

prvním rokem, ve kterém došlo k otoc   ení trendu klesajících výdaju    na obranu, a po zapojení 
veškerých financ   ních zdroju    c   inil konec   ný roc   ní rozpoc   et 49 055 101 000 Kc   . V procentním 
vyjádr   ení se tak zvýšil podíl výdaju    kapitoly Ministerstva obrany na HDP z 0,96 % v roce 2014 na 
1,05 % v roce 2015.13

 
V roce 2016 pak podíl schváleného rozpoc   tu c   inil 1,3 %.14 

                                                      
10 SIPRI Military Expenditure Database.. [cit. 8. 1. 2017]. https://www.sipri.org/databases/milex 
11 Stanovena je také hranice 20 % pro výdaje na vybavení armád. 
12 Financování NATO. Jak je tvor   en rozpoc   et NATO a jaký na ne   m má podíl C   eská republika. NATO aktual.cz. 
[cit. 4. 1. 2017]. http://data.idnes.cz/soubory/na_knihovna/A150217_M02_009_FB1303_FINANCOVANI.PDF 
13 Návrh záve   rec   ného úc   tu státního rozpoc   tu C   eské republiky za rok 2015. Kapitola 307 – Ministerstvo obrany. 
Armáda České republiky; Ministerstvo obrany České republiky. [cit. 4. 1. 2017].  

http://www.mocr.army.cz/images/id_5001_6000/5146/SZU_2015.pdf  
14 AUR   EDNÍK, Jir   í. Rozpoc   et. Fakta a trendy 2016. Armáda České republiky; Ministerstvo obrany České republiky; 
Vojenský historický ústav. [cit. 6. 1. 2017].  
http://www.mocr.army.cz/images/id_5001_6000/5146/rozpo__et___J_3_m.pdf 
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Free riders  
 
Jako free riders – c   erní pasažér   i – bývají obecne    oznac   ováni ti aktér   i mezinárodních vztahu   , kter   í 
nepr   ispívají k vytvár   ení a udržování mezinárodních ver   ejných statku    ve stanovené mír   e, pr   esto 
však tyto statky v ru   zném, mnohdy vyšším rozsahu, využívají. Tento jev se projevuje v Alianci 
nerovnome   rným sdílením br   emene.  
 
Vzhledem k rozsahu této práce zde není nastin   ována teorie vzniku c   erného pasažérství a historie 
pru   be   hu tohoto jevu.  
 
Kdo je tedy c   erným pasažérem v Alianci? Jsou to ty státy, které neposkytují celé požadované 2 % 
HDP? Je to oprávne   né oznac   ení? Je nejve   tším c   erným pasažérem Kanada nebo Island, který 
neoperuje vlastní armádou? Dle grafu níže je zr   ejmé, že kritérium dvou procentního limitu 
v roce 2016 nenapln   ovalo 22 z c   lenských státu    Aliance.  
 
Graf c   . 2: Pr   íspe   vky jednotlivých státu    do rozpoc   tu Aliance v letech 2014-2016.15

 
 

 

 
 
Nebo jsou c   ernými pasažéry ti, kter   í jsou neutrálními c   leny, nejsou tedy formálne    c   leny, ale 
jistým zpu   sobem z nastalé situace te   ží – jako napr   íklad Rakousko, Finsko, Švédsko nebo 
Švýcarsko?16

 
Pozice te   chto státu    mu   že být výhodná více vzhledem k jejich historiím, souc   asným 

                                                      
15 Defense Expenditures of North Atlantic Treaty Organization Countries (2009 – 2016). Communique. North 
Atlantic Treaty Organization. [cit. 4. 1. 2017].  

http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_07/20160704_160704- pr2016-116.pdf  
16 REICHARD, Martin. The European Union – North Atlantic Treaty Organization Relationship: A Legal and Political 
Perspective. Hamshire: Ashgate Publishing. 2006. ISBN-13: 978-0-7546-4759-1. 
SLOAN, Stanley R. North Atlantic Treaty Organization’s „Neutral“ European Partners: Valuable Contributors or Free 
Riders? North Atlantic Treaty Organization Review Magazine. North Atlantic Treaty Organization. [cit. 4. 1. 2017]. 
http://www.nato.int/docu/review/2013/Partnerships-NATO-2013/NATOs-neutral-European- 
partners/EN/index.htm 
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zájmu   m, geografické pozici c   i politickým vlivu   m. Co pr   ípadne    jejich navázání spolupráce s Aliancí 
za vlastních podmínek znamená pro jiné státy? Hrají opravdu tak du   ležitou  
a relevantní roli v podpor   e aliančních misí?  
 
Alexander Lanoszka17

 
dále uvádí, že mnozí bezpec   nostní analytici si ste   žují, že všichni participují 

na pr   íspe   vcích Spojených států amerických a klade si otázky, zda pru   be   h fenoménu c   erného 
pasažérství je opravdu tak du   ležitý pro otázky c   i vzniklé následky v bezpec   nostní oblasti, a proc    
by ti, kter   í nenapln   ují onu dvou procentní hranici tak vkládali svu   j osud do rukou mocne   jších 
státu   . Uvádí pr   íklad Polska, které vstoupilo do Aliance v roce 1999. V 2013 Polsko vydalo do 
rozpoc   tu 1.8 % HDP, v roce 2014 se blížilo 1.95% hranici – je pak tedy také pr   íkladem c   erného 
pasažéra pokud, byt    mírne   , nenaplnilo stanovenou hranici? Jako paradox ke geograficky 
rozlehlým státu   m uvádí také napr   íklad pr   ípad Estonska, které pr   istoupilo k Alianci v roce 2004 a 
které patr   í mezi nejmenší c   leny z hlediska rozlohy území. Estonsko konstantne    vynakládá na 
obranu 2.4 % (s jedním výkyvem pod tuto hranici za dobu jeho c   lenství). Naopak Ne   mecko s 
jednou z nejsilne   jších sve   tových ekonomik pome   rne    du   sledne    vynakládá prostr   edky pod danou 
hranicí. Je to du   sledek historie, vojenských vztahu   ?  
 
Co když je tomu mnohdy ale naopak? B. Zyla18

 
práve    tento opak ve vynakládání a c   erpání 

prostr   edku    rozpoc   tu NATO ukazuje na pr   íkladu pr   ípadové studie aliančních operací na Balkáně19 
v letech 1995 až 2001 a dochází k záve   ru, že ne vždy ti, co jsou považováni za free ridery obdrží 
více než poskytují.  
 
Dle zjište   ní, výsledku    analýzy vojenských výdaju   , J. Odehnala20

 
bychom celkove    mohli shrnout, 

že jen velmi malá skupina zemí dlouhodobe    plní alianc   ní doporuc   ení ve forme    vynakládání 
odpovídající c   ástky jako podílu na hrubém domácím produktu zeme   , a ve forme    doporuc   ení 
struktury vojenských výdaju   , a tak tedy i velké množství státu    spadá pod fenomén c   erných 
pasažéru   .  
 
Záve   r 
 
Spolec   né financování Severoatlantické aliance má zásadní význam pro soudržnost  
a akceschopnost celé Aliance, podporuje realizaci aktivit, u kterých nelze pr   edpokládat jejich 
zabezpec   ení ze strany jednotlivých zemí. Bez spolec   ného financování by Aliance nebyla schopna 
úspe   šne    plnit své poslání.  

                                                      
17 LANOSZKA, Alexander. Do Allies Really Free Ride? Survival, 2015, 57 (3). DOI: 10.1080/00396338.2015.1046229.. 
[cit. 5. 1. 2017]. http://dx.doi.org/10.1080/00396338.2015.1046229. 
18 ZYLA, Benjamin. Who is Free-riding in North Atlantic Treaty Organization’s Peace Operations in the 1990s? 
International Peacekeeping, 2016, 23:3, s. 416-441, DOI: 10.1080/13533312.2016.1159516.. [cit. 5. 1. 2017] 
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13533312.2016.1159516. 
19 IFOR = The Implementation Force, SFOR = Stabilisation Force, KFOR = Kosovo Force.  
20 ODEHNAL Jakub. Free-Riding Problem in Alliance. Vojenské rozhledy – Czech Military Review. 2016, 25 
(Mimor   ádné c   íslo). DOI: 10.3849/2336- 2995.25.2016.05.050-061. ISSN 2336-2995. [cit. 7. 1. 2017]. 
www.vojenskerozhledy.cz 
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C   lenství v Alianci me   lo obrovský dopad na transformaci ozbrojených sil mnoha zemí a tak je 
tr   eba pravidla fungování a nastavené procesy i nadále pr   izpu   sobovat me   nícím se potr   ebám  
a komplexnímu charakteru mezinárodní organizace, která stále rozhoduje na základe    konsensu 
mezi c   lenskými zeme   mi.  
 
Fenomén freeridingu je historickou souc   ástí, aktuálním spolec   níkem a do budoucna se 
nepr   edpokládá jeho vymizení. Je pr   ítomen, at    už je du   sledkem historie jednotlivých zemí, 
zhroucení Sove   tského svazu a Varšavské smlouvy, kulturních c   i národních rozdílu   , ve   tší c   i menší 
ne-pr   ítomnosti nebezpec   í pro jednotlivé c   lenské státy.  
 
Freeriding se mu   že lehce stát nástrojem politické agendy, nástrojem k nabádání zvyšování 
nákladu    c   i nástrojem k ospravedln   ování snižování vlivu Spojených států amerických v oblasti 
bezpec   nosti jiných státu   , možná bude i vhodným nástrojem ke zme   ne    závazku    mezi jednotlivými 
c   leny.  
 
Pokud bychom ale považovali argumenty o free ridingu ze nejednotné c   i neodpovídající, proc    
zu   stávají stále aktuální a v popr   edí zájmu?  
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Pr   íloha c   . I – Pr   íspe   vky zemí na vybavení armády v letech 2014-2016.21 
 

 

                                                      
21 Data se vztahují k období do 1. VI. 2016 (dále za rok 2016 se jedná pouze o odhad). 
Defense Expenditures of North Atlantic Treaty Organization Countries (2009 – 2016). Communique. North Atlantic 
Treaty Organization. [cit. 4. 1. 2017].  

http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_07/20160704_160704- pr2016-116.pdf. 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Pr   íloha c   . II – Výdaje do rozpoc   tu Severoatlantické aliance dle jednotlivých zemí v letech 2009 
– 2016.22

  

 

  

                                                      
22 Defense Expenditures of North Atlantic Treaty Organization Countries (2009 – 2016). Communique. North 
Atlantic Treaty Organization. [cit. 4. 1. 2017].  
http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_07/20160704_160704- pr2016-116.pdf. 
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Pr   íloha c   . III – Výdaje do rozpoc   tu Severoatlantické aliance dle jednotlivých zemí v letech 2009 
– 2016 dle procentuálního závazku.23 
 

  

                                                      
23 Defense Expenditures of North Atlantic Treaty Organization Countries (2009 – 2016). Communique. North 
Atlantic Treaty Organization. [cit. 4. 1. 2017].  
http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_07/20160704_160704- pr2016-116.pdf. 
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Pr   íloha c   . IV – Rozde   lení výdaju    do rozpoc   tu Severoatlantické aliance dle jednotlivých zemí 
v letech 2009 – 2016 dle kategorie pr   íspe   vku    (%).24

  

 

 

                                                      
24 Defense Expenditures of North Atlantic Treaty Organization Countries (2009 – 2016). Communique. North 
Atlantic Treaty Organization. [cit. 4. 1. 2017].  
http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_07/20160704_160704- pr2016-116.pdf. 
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Pr   íloha c   . V – Výdaje do rozpoc   tu Severoatlantické aliance dle jeho jednotlivých kategorií dle 
c   lenských zemí v letech 2014 – 2015.25 
 

 

                                                      
25 Funding North Atlantic Treaty Organization. North Atlantic Treaty Organization. [cit. 7. 1. 2017].  
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_67655.htm 
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Pr   íloha c   . VI – Plán výdaju    do rozpoc   tu Severoatlantické aliance dle c   lenských zemí v letech 
2016 – 2017.26 
 

  

                                                      
26 Funding North Atlantic Treaty Organization. North Atlantic Treaty Organization. [cit. 7. 1. 2017].  
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_67655.htm. 


