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Vážené dámy, vážení pánové, 

 

 Dovolte, abych nejprve poděkoval za spolupráci, kterou jsme mohli za dosud krátkou dobu mého 

působení ve funkci ministra obrany navázat. AOBP je pro nás skutečně důležitým a 

reprezentativním partnerem, který pokrývá všechny klíčové oblasti českého obranného průmyslu. 

Vážím si rovněž pozvání na vaši dnešní valnou hromadu a dovolte, abych popřál úspěch vašemu 

jednání. 

 

Obranný průmysl a aktuální bezpečnostní a ekonomická situace 

Nejprve krátce k aktuálnímu dění. Události posledních měsíců, krize na Ukrajině a nárůst 

expanzivního úsilí Ruska znamenají zásadní proměnu světového bezpečnostního prostředí. Od 

konce studené války jsme nebyli blíže konfliktu světového rozměru. Pocit přímého ohrožení se 

rychle přelévá do celé Evropy, ale především k nám, do oblasti bývalé sféry sovětského vlivu.  

Je naprosto logické, že i my na tuto situaci musíme adekvátně reagovat. Jak jsem jasně deklaroval 

svou nedávnou cestou do Spojených států amerických a jednáními, která jsem tam absolvoval, kladu 

velký důraz na posun našich transatlantických vztahů na vyšší úroveň strategického partnerství. 

Jedním z pilířů tohoto partnerství je bezpochyby spolupráce v oblasti obranného průmyslu. Právě 

obranný průmysl je doménou, pro kterou si nás mohou naši alianční partneři po právu vážit. Je 

nositelem špičkových inovačních technologií a postupů s vysokou přidanou hodnotou, které mají 

potenciál obstát v mezinárodním srovnání. Je tedy zřejmé, že ve světle současných událostí jeho 

význam narůstá.  

Zároveň je také významným domácím zaměstnavatelem. Proto naším zájmem i s ohledem na 

stále doznívající ekonomickou krizi musí být ekonomicky úspěšný a trvale rostoucí sektor obranného 

průmyslu přispívající jak k hospodářskému rozvoji naší země, tak ke zlepšování obranyschopnosti 

republiky a tím i mezinárodních struktur, jichž jsme členy. To musí být náš společný cíl. 

 

Způsoby podpory obranného průmyslu 

Při svém nástupu do funkce jsem jasně deklaroval, že podpora českého obranného průmyslu bude 

pro mnou vedený resort Ministerstva obrany jednou z důležitých priorit. Pro její naplnění jsem 

vytvořil nový úsek pana náměstka Tomáše Kuchty. Jemu podřízená Sekce průmyslové 

spolupráce staví svou agendu na třech základních pilířích:  

1. podpora exportu našich výrobků na zahraniční trhy a identifikace příležitostí pro náš 

obranný průmysl;  

2. efektivní stimulace vývoje nových technologií a související zvyšování naší 

konkurenceschopnosti; 
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3. zlepšení čerpání strukturálních fondů, zvláště v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu. 

 

 Konstruktivní a doufám, že oboustranně prospěšný dialog s AOBP jsem zahájil ihned po 

jmenování vlády a nástupu do funkce. Jsem rád, že již po tak krátké době naší spolupráce nezůstává 

jen u slov, ale že zde mohu uvést některé již zahájené projekty vzešlé ze společných setkání 

s prezidiem představenstva a radou ředitelů AOBP.  

 Zahájili jsme např. diskuzi o certifikaci firem, které by prošly vševojskovými zkouškami, které 

mohou sloužit jako reference u těch produktů, které přímo nepoužívá česká armáda. Odborné 

skupiny AOBP by se do budoucna mohly stát platformou pro expertní diskuze o tendrových 

specifikacích. Zůstaňme ale sebekritičtí a objektivní ve všech směrech. A budu úmyslně 

provokativní: bez zajištění naprosto konkurenceschopných produktů nemůžete vy, „kapitáni 

průmyslu“, očekávat, že obranné akvizice mohou klást hlediska patriotismu před hlediska efektivity a 

přínosnosti. Neočekávám, že mne budou všechny podniky sdružené ve Vaší asociaci za tento přístup 

chválit. Je však třeba si pravdu říkat otevřeně, kvalitu nabízet nejvyšší, a ceny – pokud možno pro nás, 

zákazníka, nejpřijatelnější. 

 

Naplňování závazku podpory obranného průmyslu na zahraničních trzích 

Vedle našich společných projektů začalo Ministerstvo obrany naplňovat také závazek podpory 

českého zbrojního průmyslu na zahraničních trzích. Během zmíněné cesty do USA jsem při jednáních 

s vrcholnými představiteli americké administrativy podpořil nastartování nové kvality vztahů mezi 

zbrojním průmyslem USA a ČR. Konkrétně se o novém přístupu amerických partnerů mohli 

přesvědčit představitelé našich firem obranného průmyslu, kteří doprovázeli náměstka Kuchtu při 

jednáních s nejvyššími představiteli firem Honeywell, Raytheon, Boeing, Lockheed Martin, 

Smith Detection a v neposlední řadě s představiteli Americké obchodní komory.  

Vedle toho považuji za podstatnou také spolupráci se sousedy. Spolupráce zemí V4 musí mít 

nejen politickou a vojenskou dimenzi, ale obranný průmysl měl již dávno překročit hranice národních 

sfér a zájmů. Za poměrně krátkou dobu se podařilo značně zvýšit kvalitu spolupráce se Slovenskem. 

Vznikají pracovní skupiny, i díky kterým jsme identifikovali společný zájem na spolupráci při 

výcviku pilotů, přičemž jako velmi nadějnou se jeví modernizace u letounů L-39. Dále jsou 

zvažovány společné projekty a spolupráce na modernizaci BVP na platformě 8x8 (případně v 

pásové verzi) a obměně stíhacích letadel na slovenské straně. 

Srovnatelný potenciál vidím i v kapacitách – a také v akviziční síle - polských parnterů. Ať již 

jako spolupracovníků, nebo potenciálních zákazníků. Na tomto příkladě bych rád uvedl, že resort 

obrany může napomáhat vstupu i na tyto trhy (Visegradská spolupráce, země jihovýchodní 

Evropy, země NATO obecně), ale hlavní iniciativu a proaktivní přístup musíte vyvinout vy. 
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Naplňování cíle podpory českého zbrojního exportu se intenzivně věnuje také pan náměstek 

Kuchta. Svými jednáními podpořil české firmy například na mimoevropských potenciálních trzích 

(veletrhy v Malajsii a Jordánsku) a vytvořil prezentační program českého průmyslu pro delegace ze 

Rwandy, Alžírska a Gruzie. Z těchto jednání vzešla řada konkrétních závazků, které se, doufejme, 

podaří Vašim firmám využít a naplnit tak potenciál, který český obranný průmysl má.  

Budeme se také podílet na studii, která by měla nastínit způsob spolupráce a společného vývoje a 

výroby platformy na bázi pásového transportéru. Máme signály, že kromě Polska by se do tohoto 

projektu zapojilo i Slovensko. Na posílení těchto vazeb budeme nadále pracovat. 

Kvalitu a úspěch je nutno podporovat a dále rozvíjet. Proto velice oceňujeme vítězství pasivního 

sledovacího systému VĚRA v mezinárodním tendru NCIA (NATO Communications and 

Informations Agency). Dodávka dvou mobilních souprav a doprovodného servisu pro základnu 

NATO v Poggio Renato v Itálii představuje významný úspěch, který otevírá dveře tomuto českému 

systému do dalších aliančních zemí. Na tomto úspěchu nese svůj podíl také aktivní podpora ze strany 

Ministerstva obrany.  

V návaznosti na tento úspěch chceme přispět ke zviditelnění kapacit českých ozbrojených sil a 

obranného průmyslu v této oblasti. Nabídneme proto experty, kteří budou schopni zaučovat 

příslušníky ostatních členských států NATO a dalších potenciálních partnerů či odběratelů a 

výhledově budeme pracovat na tom, aby výcvik některých specializací s vazbou na český obranný 

průmysl (např. právě v oblasti pasivních sledovacích systémů) probíhal na území České republiky 

v institucionalizované podobě (jak tomu již je v případě Center of Excelence zaměřeném na CBRN ve 

Vyškově). 

V současné chvíli vzniká kromě národní strategie vyzbrojování také komplexní strategie podpory 

obranného průmyslu. Ta by měla vytýčit jasné cíle a postupy, jak pomoci dalšímu rozvoji tohoto 

významného sektoru naší domácí průmyslové produkce.  Jsem otevřen tomu, že na její formulaci se 

vedle státních institucí (MO, ministerstvo průmyslu) budete již v koncepční fázi podílet cestou 

Asociace i vy. 

Dámy a pánové, klíčová je pro nás především komunikace s Vámi, zástupci jednotlivých firem i 

asociace jako celku. Získávat zpětnou vazbu a vědět o chybách a praktických problematických 

otázkách, na které v zahraničí narážíte, bude pro všechny naše kroky nezbytné. Proto i do budoucna 

platí nabídka setkání a konzultací na pravidelné bázi, kdy budeme diskutovat konkrétní potřeby, 

k jejichž naplnění bychom mohli k oboustranné spokojenosti přispět.  

 

Děkuji vám za pozornost. 

 


