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TISKOVÁ ZPRÁVA                 24.7.2017 

 
ROK 2017 BYL EXPORTNĚ REKORDNÍM ROKEM V HISTORII ČR 
V pondělí 24. července projedná vláda Výroční zprávu o kontrole vývozu 
vojenského materiálu, ručních zbraní pro civilní použití a zboží 
a technologií dvojího užití v České republice za rok 2016, předkládanou 
Ministerstvem průmyslu a obchodu. Export vojenského materiálu 
z České republiky byl historicky nejvyšší a dosáhl 18,6 mld. Kč. 

Vývoz vojenského materiálu stagnoval do roku 2011, následně rostl v průměru o 35% ročně. 
Export roku 2016 je v porovnání s rokem předchozím o 25% vyšší. Od roku 2001, který byl 
historicky obchodně nejnižší, došlo k nárůstu téměř devětkrát.  

Teritoriální struktura zůstává obdobná jako v letech předchozích. Nejvíce, a to necelých 
30%, je exportováno do zemí Evropské unie, kde je nevýznamnějším obchodním partnerem 
Slovensko s 6% podílem na celkovém vývozu. Následuje oblast Středního východu, kam 
směřuje téměř čtvrtina české produkce. Export do této oblasti významně ovlivnil export 
bitevníků L159 do Iráku, který se díky tomuto obchodu stal nejvýznamnějším exportním 
teritoriem roku 2016 s 10% celkového exportu. Druhým v pořadí významným obchodním 
partnerem jsou Spojené arabské emiráty s 8% podílem. 

Nejvíce se vyvážela letecká a pozemní technika, obě tyto komodity tvořily zhruba 30%. Další 
v pořadí byly tři skupiny se zhruba stejným podílem lehce přes 10%, a to: munice a 
energetické materiály, elektronická vybavení, výrobní zařízení a polotovary. 
K významnějšímu nárůstu (ze 7 na 11%) došlo u exportu elektronického vybavení. Export 
ručních palných zbraní se podílel 4% na celkovém objemu, zde došlo k mírnému poklesu.  

„Je dobré, že se daří dlouhodobě navyšovat export vojenského materiálu. Co je ještě lepší, 
že se mění jeho struktura ve prospěch vývozu sofistikované techniky s vysokým podílem 
přidané hodnoty“, hodnotí výsledky roku 2016 Jiří Hynek, prezident AOBP ČR. „Očekáváme, 
že export letošního roku překročí hranici 20 mld. Kč, i když se výrobcům nedaří navyšovat 
objem výroby kvůli nedostatku kvalifikovaných pracovníků“, dodává. 

Zpráva hodnotí i export zboží dvojího použití, to je výrobků civilní povahy, které by mohly 
být využity i pro vojenské účely. Společný evropský seznam vycházející z dílny Evropské 
komise dnes tvoří téměř 300 stránek regulovaných položek. Přes dlouhodobou kritiku 
odborné veřejnosti se tento seznam nezmenšuje, čímž dochází k poškozování evropských 
výrobců vůči jejich americkým a asijským konkurentům. „Je absurdní regulovat obchod 
s modelářskými motory ZDZ, když si je kdokoliv může koupit v obchodě či na internetových 
bazarech“, kritizuje Jiří Hynek. AeroSpace and Defence Industries Association of Europe 
(ASD), která sdružuje nejvýznamnější evropské výrobce letecké, kosmické a obranné 
techniky, v minulosti přišla s iniciativou „postavme větší plot kolem menšího dvorku“. Šlo o 
snahu zredukovat kritizovaný evropský seznam na klíčové položky, u nichž by pak byla 
přísnější regulace. K obdobnému přístupu došlo před několika lety v USA. Evropská komise 
se tomuto trendu dosud brání. 
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