
Připomínky k návrhu usnesení Vlády ČR ke změnám v uplatňování Zásad realizace programů 

průmyslové spolupráce 

AOBP ČR v souvislosti s přípravou výše uvedeného usnesení upozorňuje na následující skutečnosti: 

 Nová legislativa EU neřeší offsetovou praxi, pouze Komise EU svým výkladovým 

doprovodným dokumentem, který není právně závazný, vysvětluje svůj negativní pohled na 

offsety. Nicméně offsety zůstanou globálním fenoménem a jedním z hlavních instrumentů 

k pronikání na třetí trhy, které budou využívat hlavní evropské firmy. Jak ukazuje praxe, 

většina států uvnitř EU nahradí offsety jinými instrumenty, například bilaterálními a 

rámcovými smlouvami, kooperativními programy apod.  

 ČR spolu s dalšími státy při přípravě směrnice 2009/81/ES upozorňovala na nerovné 

podmínky na trhu s obranným materiálem EU a potřebu vytvořit férové podmínky pro 

všechny jeho účastníky řešením všech tržních distorzí souběžně, nikoliv selektivní metodou 

pouze offsetů (viz studie o rovných podmínkách na trhu EU). To se doposud nestalo. Tato 

situace vyhovuje silným evropským státům, jejichž firmy mohou snadno ovládnout obranné 

trhy slabších zemí a postupně utlumit jejich obranný průmysl. Tento trend je patrný nejen 

uvnitř EU, ale i v globálním prostředí.  

 AOBP ČR předpokládala, že uvedený negativní vývoj bude na národní úrovni kompenzován 

jinými opatřeními vlády, která budou čelit těmto trendům a jsou plně konformní 

s legislativou EU. K tomu zaslala AOBP ČR dopis příslušným ministrům (MZV, MPO, MO) již 

19. 5. 2011 a na podzim 2011 organizovala semináře v Poslanecké sněmovně a v Senátu 

Parlamentu ČR a opětovně oslovila dopisem příslušné resorty 5. 12. 2011.   

 Výsledkem úsilí AOBP ČR bylo ustanovení meziresortní pracovní skupiny k přípravě strategie 

obranného a bezpečnostního průmyslu ČR. Ta by měla vytvořit podmínky pro udržitelnost 

klíčových průmyslově bezpečnostních kapacit ČR. AOBP ČR se zasedání komise plnohodnotně 

neúčastní a má obavy o výsledky práce této pracovní skupiny. 

 Dalším negativním faktorem, který umocňuje ztrátu možnosti kompenzace výdajů veřejných 

prostředků na obranné zakázky, je odklon od pořizování národním akvizičním systémem a 

přenesení odpovědnosti za pořizování na mezinárodní instituci NAMSA.  Z krátkodobé 

perspektivy mohou být některé akvizice ulehčením práce pro MO, ale nikoliv výhodným a 

efektivním řešením pro bezpečnostní a ekonomické zájmy ČR ve střednědobém a 

dlouhodobém horizontu. 

Závěr: 

AOBP ČR si uvědomuje realitu vývoje uvnitř EU, tlak Komise EU na ČR a určitá rizika, která pro ČR 

z těchto trendů plynou. Proto neuplatňuje k návrhu usnesení připomínky, ale apeluje na Vládu ČR, 

aby přijala příslušnými resorty opatření, která umožní využívat všech možností, které nová legislativa 

EU poskytuje a doporučuje, aby souběžně s přijetím předkládaného usnesení Vlády ČR, přijala 

Strategii obranného a bezpečnostního průmyslu ČR, která takový postup umožní. Vznikající Národní 

úřad pro vyzbrojování by měl plně akcentovat širší než pouze resortní národní obranně bezpečnostní 

zájmy, včetně zabezpečení existence klíčových průmyslových kapacit ČR pro budoucí bezpečnostní 

potřeby. 


