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1 Úvod 

National Defence Authorization Act 2020 (NDAA) autorizuje financování Ministerstva obrany (DoD) a 

současné vojenské mise Armády Spojených států a stanovuje rozpočet a obsazení personálních 

armádních pozic za fiskální rok 2020. 

První NDDA by prosazen roku 1961 a od té doby se prosazení NDAA považuje za jeden z klíčových 

politických kroků v Kongresu USA, přičemž se klade důraz na dohodu mezi Republikánskou a 

Demokratickou stranou. Vypracování a navrhnutí samotného zákona se pojí s výjimečnou úctou. Ta se 

projevuje ve jménu zákona, když nese přídomek v podobě jména navrhovatele. 

Tento rok DoD a Armáda fungují podle zákona, který navrhl bývalý senátor John S. McCain (Rep), který 

zemřel 12 dní po podepsání zákona prezidentem Donaldem Trumpem. Zákon garantuje celkový 

finanční rozpočet 597,1 miliardy amerických dolarů na financování všech institucí. Krom toho přidává 

89 miliard dolarů na zahraniční mise. V celkovém objemu má tedy NDAA 2019 rozpočet 686,1 miliard 

dolarů, což je o více než 74 miliard dolarů více než předešlý rok. 

 

Obrázek 1, Vývoj objemu rozpočtu Ministerstva obrany USA 2001 – 2019. Zdroj: 
https://dod.defense.gov/News/SpecialReports/Budget2019.aspx 

NDAA 2019 obsahuje množství změn oproti ostatním rokům, z většiny jako reakce na aktuální vývoj 

potřeb obrany státu. Tento zákon navyšuje počet vojáků ve všech složkách Armády USA, zvyšuje platy 

všech vojáků o 2,6 % a přidává i speciální platby a bonusy pro složky s většími požadavky, například 

pro vojáky sloužící v extrémních podmínkách. Na povinný výcvik armádních pilotů zákon přidává 24,2 

milionu dolarů, výdaje na výcvik ostatních operačních terénních situací jsou dokonce o 83 milionů dolarů 

vyšší, než byl původní prezidentský návrh tohoto rozpočtu. Z finančního hlediska zákon zvyšuje státní 

dotace na téměř všechny armádní výdaje, respektive výdaje DoD, s výjimkou speciální dotace na nákup 
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raketové munice, protože její pořízení spadá do nákupu všeobecné munice a navyšování jejího stavu 

„pokračuje na maximální možné úrovni“. 

NDAA 2019 operuje i s nefinančními prostředky, respektive s konkrétními materiálně-personálními 

změnami. Za zmínku stojí určitě nákup nových armádních dopravních prostředků, především dvacet 

nových helikoptér Black Hawk, deset armádních letadel Super Hornet či sedm stíhaček Joint Strike 

Fighter. Významným prvkem NDAA je i doplnění výzbroje více než dvěma tisíci nových taktických 

vozidel. 

Kromě dopravních vozidel doplňuje NDAA výzbroj i municí. Pokud nepočítáme nákup nábojů do ručních 

zbraní, na ozbrojení těžkou municí v roce 2019 vydá armáda USA v součtu více než 4 miliardy dolarů. 

Podrobnosti najdete v následující tabulce. 

Zbrane 

2017 2018 2019 2017–2019 

Ks $ Ks $ Ks $ Zmena Ks 

Guided Multiple Launch 

Rocket System 
3,720 $474.3 6,474 $948.5 9,733 $1,167.7 6,013 

Joint Direct Attack Munition 33,239 $790.4 34,529 $874.3 43,594 $1,169.4 10,355 

Advanced Precision Kill 

Weapon System 
6,700 $182.4 10,849 $281.6 15,940 $434.8 9,240 

Small Diameter Bomb I 4,507 $160.1 6,852 $283.9 6,826 $253.7 2,319 

Hellfire 6,797 $681.7 7,664 $711.1 7,045 $625.3 248 

Army Tactical Missile 

System 
187 $165.9 181 $186.0 404 $447.3 217 

Zdroj: https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/FY2019-Budget-Request-Overview-Book.pdf, 

s. 3-7 (26) 

Důležitou složkou jsou personální změny ve všech složkách armády, které jsou v tomto zákoně 

naplánovány. Do konce roku 2019 mají být konečné stavy jednotlivých složek následující: 
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Mimo armádní finance se DoD stará i o vesmírné vybavení a kyberprostor. Podle zprávy se DoD stará 

o satelitní komunikaci ve vesmírném prostoru (SATCOM), v rámci které se spravuje vesmírné vybavení 

v majetku Spojených států. Pod SATCOM spadá Vesmírný infračervený systém (SBIRS), ale i běžně 

známý Global Positioning System (GPS). Na provoz všech satelitních systémů USA vydá v roce 2019 

přibližně 4,3 miliard dolarů. 

Co se týče kyberprostoru, USA mají tři hlavní cíle pro tento rok: zlepšit obranu sítí, systémů a informací 

DoD, zlepšit obranu USA a jejich zájmů proti kybernapadení a dodat kyberkapacity na podporu 

armádních operací. Krom těchto cílů si DoD stanovilo konkrétní závazek vytvořit 13 celonárodních týmů 

na obranu státu v kyberprostoru, 68 specializovaných týmů v oblasti kyberochrany, 27 zásahových týmů 

a 25 pomocných složek. 

Druhou důležitou částí rozpočtu DoD je financování zahraničních vojenských misí (Overseas 

contingency operations (OCO)). Z celkem 89 miliard dolarů je 48,9 miliard určeno na udržení a rozvoj 

vojenských misí v Afghánistánu, 15,3 miliard na mise v Iráku a Sýrii a 6,5 miliard na evropské mise. 

Počet vojáků v zahraničních misích na Blízkém východě odpovídá stavu v roce 2018, avšak přítomnost 

amerických armádních sil v Evropě a v Africe se navyšuje přibližně o 3 tisíce vojáků. 
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DoD v roce 2019 zvýšila i nearmádní výdaje. Navzdory tomu, že většina výdajů na financování péče o 

vojáky a jejich rodiny se v jednotlivých případech lehce snížila, v celkovém měřítku díky navýšení 

všeobecných náhrad (např. výsluhových důchodů) se celková částka zvýšila o téměř 7 miliard. Podle 

NDAA 2019 jsou výdaje na rok 2019 stanoveny ve výši 268,5 miliard dolarů. 

Pro ostatní detailní informace o rozpočtu DoD doporučuji nahlédnout do dokumentu Defensive Budget 

Overview (https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/FY2019-Budget-Request-Overview-

Book.pdf) 

 

 


