
Vážený pane ministře, páni senátoři, pane první náměstku, páni náměstci, vážení hosté, milí 

kolegové. 

Vítám Vás všechny přítomné zde v Brně, v Klubu Univerzity obrany, na osmnácté valné hromadě 

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu. Byl jsem požádán, abych z našeho dnešního jednání 

omluvil pana poslance Jiřího Skalického, policejního prezidenta plk. Tomáše Tuhého a generálního 

ředitele HZS BGen. Drahoslava Rybu. 

Úvodem mi dovolte zmínit zajímavé vystoupení předsedy vlády Bohuslava Sobotky na sněmu 

Hospodářské komory minulý týden. Co mě zaujalo? To, že pan premiér několikrát zdůraznil, že 

základem naší ekonomiky je export a že naše země potřebuje především funkční ekonomickou 

diplomacii. V této souvislosti bych chtěl poděkovat ministru obrany Martinu Stropnickému za jeho 

osobní přínos k nastolení aktivní podpory exportu našich výrobků. Účast náměstků ministra obrany 

na zahraničních veletrzích, podpora ze strany přidělenců obrany, přítomnost zástupců průmyslu při 

jednáních se zahraničními delegacemi, to jsou všechno kroky, které mohou úspěšnému exportu 

pomoci.  

Ale pro úspěšný export musí být splněna řada dalších podmínek, jinak veškerá snaha muže přijít 

vniveč. Některé může ovlivnit ministr obrany, jiné jsou v kompetenci jiných resortů. V prvé řadě 

musíme být úspěšní v prodejích vlastním ozbrojeným silám. Těžko budeme nabízet ve světě výrobky, 

které se doma neprodávají. Řada z vás mi potvrdí, že první dotaz potenciálního zahraničního kupce 

je: „A má to ve výzbroji vaše armáda?“ Z tohoto pohledu má horování za preferenci českého 

průmyslu při dodávkách pro vlastní ozbrojené síly aspekt nejen bezpečnostní, ale přináší i 

ekonomický přínos. 

V oblasti vyzbrojování si nemohu odpustit (asi by mi ani to neodpustila členská základna) zmínit 

nákupy prostřednictvím agentury NSPA. Ke zklidnění a vyjasnění situace by prospělo, kdyby si 

Ministerstvo obrany nechalo zpracovat výklad Úřadu pro hospodářskou soutěž, v jakých případech 

lze tuto agenturu využívat, aby to bylo v souladu s národním a evropským právem.  

Ale vrátím se zpět k podmínkám úspěšného exportu. Dalším krokem, který je pro něj nezbytný, je 

smysluplná licenční politika. Je mi až trapné to opakovat na každé valné hromadě. Zdůrazňuji slovo 

SMYSLUPLNÁ, to znamená, že negativní stanovisko státních orgánů k případnému vývozu by se mělo 

opírat o logickou úvahu, nikoliv být alibistické až populistické. 

Jako země bez přímého přístupu k moři máme jeden významný hendikep. Obchodníci mi dají 

zapravdu, když budu tvrdit, že zajištění funkční přepravní cesty dnes činí padesát procent úspěchu 

obchodu. Ne vše se dá přepravovat letecky, a i zde je řada omezení. Nehledě na to, že je to 

neekonomické. Je nejvyšší čas, aby jak naše diplomacie, tak nově zvolení zástupci v Evropském 

parlamentu začali intenzivně vyjednávat změnu dosavadních podmínek, které brání našemu exportu.  

Licenční politika a zajištění přístupu k zahraničním námořním cestám se netýká pouze vojenského 

materiálu, ale i zboží dvojího užití – tzv. duálních technologií. Co to je? Je to seznam na 300 

stránkách, o jejichž jednotlivých položkách se Evropská komise domnívá, že by mohly ohrozit stabilitu 

ve světě. Na rozdíl od nich se nedomnívám, že dává smysl regulovat obchod s obráběcími stroji, 

chemickými výrobky či motůrky pro letecké modeláře. Nehledě na to, že regulace v této oblasti 



zhoršují naší konkurenceschopnost na světových trzích a mohou být pro náš průmysl téměř 

likvidační. 

Chtěl bych, aby uvedená témata byla inspirací pro vládu, jak může reálně pomoci zvýšení exportu 

v naší oblasti. Bez odstranění některých, mnohdy byrokratických bariér, může být ekonomická 

diplomacie naprosto marnou snahou. 

Dovolím si stejně jako loni zakončit svou úvodní řeč slovy, která stále platí a bez jejichž naplnění se 

nám nepodaří vybudovat prosperitu naší země. „Je na nás, abychom mezi sebou uměli komunikovat, 

chápali jeden druhého, rozuměli záměrům a argumentům a vzájemně se podporovali. Jedině 

symbióza a porozumění mezi politiky, státními úředníky a průmyslníky může vést k vybudování 

bohatého a bezpečného státu, ve kterém naši občané chtějí žít.“ Za nás reprezentanty českého 

obranného a bezpečnostního průmyslu mohu potvrdit, že jsme k tomu připraveni.  

Děkuji Vám za Vaši pozornost. 

Jiří Hynek, prezident AOBP ČR 


