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Vystoupení MO na valné hromadě AOBP dne 13. června 2013 v Brně 

 

Vážený pane prezidente, dámy a pánové,  

dovolte mi nejdříve poděkovat za pozvání na zasedání valné hromady vaší 

asociace. Pro ministerstvo obrany jste důležitým partnerem. Důležitým pro budování 

obranných schopností naší země i pro pravidelný odborný dialog, jenž je 

formalizován platnou Dohodou o vzájemné spolupráci. 

Naše spolupráce je široká, ale já se nyní zaměřím na dva důležité body, které 

považuji za významné. Prvním je vztah státu a obranného průmyslu a otázka 

dlouhodobé vize spolupráce. Druhým je interakce mezi ministerstvem obrany a vámi 

– představiteli jednotlivých firem. 

Pokud jde o první bod, chtěl bych zdůraznit, že si uvědomuji význam 

koncepční práce. Ministerstvo obrany a potažmo Armáda České republiky, stejně jako 

domácí obranný průmysl potřebují jasnou vizi rozvoje. V tomto smyslu již bylo 

mnoho vykonáno. Došlo k nastartování střednědobého plánování v souladu s novou 

Obrannou strategií a s rozhodnutím vlády o struktuře a počtech armády. Dnes je 

platný Střednědobý plán činnosti a rozvoje rezortu Ministerstva obrany na roky 2013-

2017 a připravuje se aktualizace pro období 2015-2019.  

Před námi je ovšem stále hodně práce. Za zmínku stojí například připravovaná 

Národní strategie vyzbrojování, která bude předložena vládě v průběhu příštího roku. 

Strategie musí mimo jiné identifikovat technologie a průmyslové oblasti, které jsou 

pro Českou republiku životním zájmem. To by mělo napomoci právě domácímu 

obrannému průmyslu jako vodítko pro rozvoj jeho podnikatelských aktivit. Bude 

navazovat na Strategii vztahu státu a obranného a bezpečnostního průmyslu České 

republiky, která bude předložena vládě ke schválení ještě v tomto roce. 

Vzniká Dlouhodobý výhled pro obranu 2030 a s ním spojená Koncepce 

výstavby Armády České republiky. Strategie národního vyzbrojování bude spjata 
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pevnou vazbou s touto koncepční prací. Očekávám, že se aktivně zapojíte do dialogu 

s vládou o otázkách rozvoje domácího obranného průmyslu. 

Zde bych chtěl podtrhnout, že ministerstvo obrany má hluboký zájem na 

existenci technologicky vyspělého a v evropském měřítku konkurenceschopného 

domácího obranného průmyslu. Je však také nutné mít stále na paměti, a já si to 

uvědomuji hluboce, že konkurenceschopnost znamená exportní úspěšnost. I vzhledem 

k omezeným rozpočtovým prostředkům si totiž Armáda České republiky může 

dovolit pouze ty technologie a produkty, které obstojí v soutěži s ostatními. 

 

       Jako ministr obrany dělám maximum, aby rozhodnutí prosincové Evropské rady 

zajistila rovné podmínky na evropském trhu pro české firmy. Rada totiž bude 

věnována obranným otázkám a zejména budoucnosti obranného průmyslu. Probíhají 

jednání představitelů ministerstva se zástupci Evropské komise, která na dané téma 

připravuje pro Evropskou radu doporučení. Tvrdě hájíme zájmy středních a malých 

podniků. Jsme v těsném kontaktu s Evropskou obrannou agenturou a spolupracujeme 

v rámci Visegrádské skupiny. V této souvislosti bych chtěl zmínit, že na druhou 

polovinu tohoto roku připravujeme ve spolupráci s EDA seminář pro český obranný 

průmysl a chtěl bych vás požádat o aktivní zapojení do přípravy této akce. 

Nyní bych se chtěl dotknout druhého bodu, který jsem zmínil v úvodu. 

V souvislosti s interakcí mezi ministerstvem obrany a českým obranným průmyslem 

se projevuje jeden negativní trend.  

Ministerstvo obrany se striktně řídí příslušnou legislativou pro vypisování 

veřejných soutěží. Součástí této legislativy je samozřejmě i možnost kritiky výsledků 

výběrových řízení formou odvolání se k Úřadu pro hospodářskou soutěž. Je to nástroj, 

který je samozřejmě potřebný, ale pokud je používán účelově, pak ministerstvo 

obrany není schopno včas získat kontraktora pro dodávky potřebného materiálu (viz 

pořízení polních uniforem pro vojáky). Dochází tím k nabourávání rezortních 

rozpočtových plánů a k neúměrnému zpomalování rozvoje armády.  
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Chtěl bych vás požádat o velmi uvážlivé používání zmíněných opravných 

prostředků a vyzvat vás k permanentnímu dialogu na dané téma.  

        Pane prezidente, dámy a pánové, rezort obrany i vaše asociace jsou důležitými a 

navzájem se potřebujícími partnery. Jsem rád, že spolupráce je oboustranně přínosná 

a doufám, že bude i nadále. 

       Děkuji za pozornost. 


