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Vážený pane prezidente Hynku, vážení členové Asociace obranného a bezpečnostního 
průmyslu,  
 
Děkuji za vaše pozvání. Je mi potěšením vás oslovit v okamžiku, kdy český 
vývoz vojenského materiálu dosáhl za minulý rok rekordní výše téměř 7 mld. korun a 
tradiční podniky z tohoto odvětví dynamicky rostou.  
 
Výroba a vývoz zbraní u nás vskutku mají dlouhou tradici. Současně má, podle mého názoru, 
český obranný a bezpečnostní průmysl dobré perspektivy k dalšímu růstu.  
 
Český obranný a bezpečnostní průmysl nyní ztělesňuje směr, kterým se české hospodářství 
musí ubírat, chce-li zůstat konkurenceschopné a zajistit této zemi prosperitu. Jde o odvětví 
úzce propojené s výzkumem a vývojem, odvětví produkující výrobky s vysokou přidanou 
hodnotou. V neposlední řadě jde v některých případech o významného regionálního 
zaměstnavatele.  
 
Dlouhodobý úspěch ve stále více propojeném světě není možný bez neustálého vývoje 
nových, cenově atraktivních výrobků. Jsem přesvědčen, že český průmysl dokáže takové 
produkty nabídnout. Ať již jde o výrobu ručních střelných zbraní, malorážového střeliva, 
optických přístrojů, komunikačních, kryptologických a simulačních prostředků, radarů či 
proslulých pasivních pozorovacích systémů, ale také například letecké techniky a obrněných 
vozidel, zde všude máme konkurenceschopné výrobky. To dokazuje zájem zahraničních 
zákazníků, díky nimž míří český vývoz - s výjimkou Antarktidy - na všechny kontinenty.   
 
Produkce obranného a bezpečnostního průmyslu je nicméně velmi specifická. Mimo jiné 
vytváří silnou vazbou mezi tímto odvětvím a státem. Zájmem státu je disponovat 
životaschopným obranným průmyslem, který dokáže produkovat alespoň část materiálu 
nezbytného pro zabezpečení obranyschopnosti země. Je zřejmé, že v podmínkách České 
republiky životaschopnost nezajistí tuzemské akvizice. Stát proto musí pomáhat tomuto 
průmyslu vykročit za české hranice. Akvizice jsou samozřejmě důležité, ale předpokládám, 
že na toto téma bude mluvit pan ministr obrany.  
 
V prostředí, kde dlouhodobě přežívají a prosperují jen dostatečně silní hráči, pokládám za 
nezbytné, aby se český obranný a bezpečnostní průmysl zapojoval do mezinárodních 
programů a řetězců spolupráce. Logickými prioritami jsou spojenci (například USA) a 
spojenecké platformy EU, NATO, ale také Visegrádská čtyřka. Příležitosti se otevírají po 
všech těchto liniích. Zdůraznil bych zde pozornost, jež je obrannému průmyslu aktuálně 
věnována v Evropské unii. Na konci roku se budou tématem zabývat evropské politické 
špičky (jednání Evropská rady), což není běžné každý rok. Vidíme v tom velkou příležitost. 



Snažíme se aktivně pracovat, mimo jiné s Evropskou obrannou agenturou /EDA/. 
Připravujeme půdu, ale k úspěchu potřebujeme vaši aktivní účast a, mimo jiné, vaše 
propracované argumenty.  
 
Český obranný a bezpečnostní průmysl disponuje technologiemi, o jejichž přenos je zájem v 
zahraničí. Mohla být jedna z forem získávání zdrojů pro průmyslové kapacity zde v České 
republice. Samozřejmě ale jde o politicky, bezpečnostně i ekonomicky velmi citlivou věc. 
 
Vývoz zbraní, vojenského materiálu a technologií má vliv na zahraniční vztahy České 
republiky. Ať jde o vztahy se státy importéry nebo šířeji o vztahy s ostatními zeměmi, jež 
tím jsou přímo či nepřímo dotčeny. Jde také o signál, kolik jsme připraveni investovat do 
ochrany hodnot, na nichž stojí náš stát a naše zahraniční politika. Proto musí být v 
posuzování vývozů silně přítomen zahraničněpolitický aspekt. A to v pozitivním i negativním 
smyslu. Neplatí, že zájmy státu a průmyslu musí být v kolizi. Přesto se negativní 
stanoviska mohou objevovat, je to tak všude v Evropě. Jak ale ukazuje naše historie, jde o 
promile obchodních případů.  
 
Obecně je podpora českého exportu a investic stále důležitější rolí ministerstva zahraničních 
věcí. Díky síti zastupitelských úřadů v zahraničí můžeme významně přispět k 
úspěchu českých výrobců z tohoto odvětví. Úloha českých diplomatů je mnohdy 
nezastupitelná, počínaje identifikací příležitostí, přes aktivní lobbing a realizací post-
licenčních kontrol dodaného vojenského materiálu konče. Ministerstvo zahraničních věcí 
proaktivně hledá nové příležitosti pro vaše odvětví. Jeden konkrétní příklad země, kde 
cítíme nevyužitý potenciál, je Maroko (od roku 2006 žádný export vojenského materiálu). 
Pojďme diskutovat, zda lze tento potenciál využít. 
 
V době rozpočtových škrtů a omezování personálních kapacit však není vždy snadné plnit 
tuto podpůrnou roli vedle řady jiných povinností, které jsou na české diplomaty kladeny. Nutí 
nás to prioritizovat naši činnost, uvědomit si, co je prioritou, a to také v rámci ekonomické 
diplomacie. Statisticky tvoří vojenský materiál necelý jeden den celkového ročního 
vývozu z ČR (cca 0,2 procenta celkového ročního vývozu z ČR).       
 
Jak jsem ale již uvedl, jde o vysoce specifické odvětví. Ministerstvo zahraničních věcí si to 
plně uvědomuje. Proto iniciovalo a koordinovalo přípravu „Strategie vztahu státu a 
obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky“. Tento nový mezirezortní strategický 
dokument prochází schvalováním a má za cíl podpořit průmysl zefektivněním synergie 
jednotlivých nástrojů různých státních institucí. Předpokládám, že bude brzy přijat na vládní 
úrovni. Úspěšná realizace Strategie bude záviset také na dialogu s vámi. 
 
Závěrem mi dovolte, abych Asociaci obranného a bezpečnostního průmyslu a především 
jednotlivým zástupcům průmyslu popřál do budoucna mnoho dalších úspěchů. 


