
Specializace: Řízení finančních zdrojů 

 

1. Jak bys popsal svoji specializaci mladšímu sourozenci / svému kamarádovi  z 

civilu? 

Voják, jak si ho představujete z filmů, se zbraní v ruce, plnící úkol, potřebuje zabezpečit stravu, 

potřebuje, aby mu někdo dodal zbraně, munici, materiál potřebný k přežití ve válečné zóně, ale 

i při výcviku. Dále za svojí práci dostává plat, různé odměny apod. A to všechno stojí nemalé 

peníze. Moje budoucí profese má za úkol, aby peníze byly ve správný čas, na správném účtu. 

Stará se o to, aby vojáci byli správně zaplacení podle toho, jakou mají hodnost a jakou práci 

přesně vykonávají.  

Dále má každý útvar na rok určitý obnos peněz, který je potřeba rozdělit tak, aby bylo možné 

splnit všechny úkoly. Strava pro vojáky, pohonné hmoty, ale i nákup propisek. I o to se stará 

hovorově „finančák.“ V jedné větě se zjednodušeně dá říct, že absolvent tohoto modulu se stará 

o peníze útvaru. 

2. Proč sis tuto specializaci vybral?  

Obor Řízení finančních zdrojů (dále ŘFZ) jsem si vybral, protože mi ze všech dostupných 

možností byl nejblíže. Velmi mě zajímá ekonomie, baví mě matematika už od základní a střední 

školy. To mě ani s nástupem do armády nepřešlo, a tak jsem tento zájem realizoval tímto 

směrem.    

3. Kdy se do specializace studenti rozdělují a od kdy se studují oborové 

předměty? 

V mém případě došlo k rozdělení studentů do jednotlivých specializací ve třetím ročníku. 

Počínaje čtvrtým ročníkem jsme je pak reálně začali studovat. Aktuálně byl způsob rozřazování 

částečně pozměněn – noví studenti již budou rozřazováni na konci prvního ročníku.  

4. Které předměty jsou pro studium nejdůležitější?  

Důležité jsou samozřejmě všechny, pokud bych měl nějaké zdůraznit, tak to budou předměty, 

ze kterých se skládá státní závěrečné zkouška. Tedy Ekonomie, Managment, Ekonomika obrany 

státu a Manažerské rozhodování.  

5. Jaké máš oborové předměty?  

Na modulu máme tři oborové předměty. Finanční a ekonomické řízení, Realizace osobních 

výdajů a Management ekonomické služby a ekonomické informační systémy. První dva zmíněné 

jsou zároveň státnicové předměty, takže je na ně kladen největší důraz. 

6. Jak častá jsou cvičení v terénu?  

První tři roky studia jsme se spolužáky absolvovali mezi semestry letní a zimní výcvik. Nástupem 

na modul tato skutečnost skončila a čas, který jsme dřív věnovali cvičení v poli, nyní trávíme 

na útvarech či kurzech, které nás zdokonalují v oboru. Tedy v mém případě jsme vyměnili zbraně 

a les, za sezení u počítače. 

 



7. Čeká tě absolvování nějakého speciálního výcviku, který ostatní studenty UO 

nečeká? 

Student oboru ŘFZ speciální výcvik nemá, ten se týká například budoucích pilotů nebo chemiků. 

My absolvujeme školení, kdy jezdíme mimo půdu školy. Na těchto školeních se zejména 

seznamujeme s moduly Finančního informačního systému (řekněme programy, ve kterých 

se na útvarech realizuje veškerá agenda).   

8. Je potřeba mít nějaký speciální předpoklad nebo naopak nemít omezení 

(zdravotní nebo jiné) pro studium tvojí specializace?  

Na modul ŘFZ není za potřebí mít nějak zvlášť specifické předpoklady. Věřím, že při dostatečné 

píli tento modul zvládne vystudovat téměř každý.  Co je ale podle mě velice důležité, je fakt, aby 

měl člověk určitý vztah k ekonomii, k číslům a kancelářské práci. Ač je absolvent tohoto modulu 

voják jako všichni ostatní, podstatná část náplně jeho práce je práce s počítačem, spravování 

agendy útvaru po finanční stránce a díky tomu se do pole tak často nedostane, což může některé 

od tohoto modulu odradit, ale jiné naopak přilákat. 

9. Jak fungují stáže na útvarech AČR?  

Stáže jsou výbornou příležitostí, kdy se student může podívat, jak probíhá reálná činnost 

na útvaru. Na škole jsme na to připravováni, ale skutečná praxe se těžko nahrazuje. Na stáži jsme 

byli dvakrát. V malých skupinách (někteří i po jednotlivcích) jsme byli vysláni na útvary, kde nám 

bylo ukázáno, jak běžný provoz funguje, a i jsme si mohli činnost, kterou budeme po absolvování 

vykonávat, vyzkoušet. Dalo nám to dobrou představu o tom, co nás po škole bude čekat. 

10. Co z tebe bude, až dostuduješ na UO, jaká bude tvoje náplň práce?  

Po absolvování modulu ŘFZ jsou tři možnosti. První je realizace osobních výdajů, pod tím 

si můžete jednoduše představit starost o platy vojáků, ale samozřejmě to zahrnuje více činností. 

Druhá možnost je správa rozpočtu peněžních prostředků na útvaru. Jak již bylo výše zmíněno, 

peníze, které má útvar k dispozici, je potřeba mít správně rozděleny a úkolem takového 

pracovníka je, aby to bylo správně realizováno. Třetí, poslední možností, je zadávání veřejných 

zakázek. Vše, co je třeba na útvar nakoupit, je v gesci těchto pracovníků. 


