
Druhý dech českého zbrojního průmyslu 

 

Je příjemné číst v novinách články, že český obranný průmysl chytá druhý dech. Většinu našich občanů to naplní radostí a mají pocit, 

že české zbraně opět dělají slávu českému průmyslu ve světě a že jako Češi můžeme být opět hrdí i na něco jiného, než je jen náš 

hokej. Bohužel se v médiích nikdo nedočte, že by český obranný průmysl druhý dech už dávno chytil, kdyby ho někdo nedržel pod 

krkem, a tím mu bránil v dýchání. 

Kdo je ten, kdo brání v lepším fungování našeho obranného průmyslu? Ukažme na něj a vyřiďme si to s ním. V tomto případě nejde 

o konkrétní osobu, ale o systém. Postupem času se nám podařilo částečně vlastním přičiněním, částečně přičiněním námi 

demokraticky zvolených zástupců (ať už doma nebo v EU), vybudovat komplikovaný byrokraticko-legislativní systém, který mnohde 

začíná kolabovat. Míra regulací obecně už dávno přesáhla únosnou mez. Ne nadarmo patří České republice nelichotivé 132. místo 

ze 144 hodnocených zemí v žebříčku množství regulací ze strany státu. A budeme-li pokračovat dosavadním tempem, brzy nás 

předskočí i beznadějně poslední Venezuela. Když se k našemu legislativnímu marastu přidá i množství směrnic produkovaných 

Evropskou komisí, tak vznikne vrstva legislativního bahna tak hluboká, že se z ní nedá vybřednout. 

To, že obranný průmysl podléhá podstatně většímu množství regulací než jiné obory, si zde ani nemusíme povídat. Ale ono nejde 

jen o zbraně. V Česku (potažmo v celé EU) se ze strany státu zasahuje i do obchodů s běžnými civilními výrobky, jako jsou obráběcí 

stroje, chemikálie či letecké díly. Seznam zboží dvojího užití (pro nezasvěcené – jde o produkty, které lze využít k výrobě konvenčních 

zbraní či zbraní hromadného ničení) čítá téměř 300 stránek položek. Obchod s těmito výrobky je podle mínění evropských úředníků 

nutno omezit tím, že každý konkrétní obchod musí státní orgány posoudit a bez jejich souhlasu ho nelze uskutečnit. Když si seznam 

takto regulovaných položek prostudují odborníci, dochází k závěru, že se většinou jedná o výrobky běžně dostupné na světových 

trzích. V nejednom případě i pořiditelných v maloobchodě. Takto evropské orgány pod pláštíkem bezpečnosti poškozují svůj vlastní 

průmysl. 



Mnohdy se naše firmy dostávají do situace jako vystřižené z knihy Hlava XXII. Zkuste dnes vyrábět náboje. Na výrobní haly budete 

montovat pancéřová vrata za půl milionu, abyste splnili legislativu vyžadovanou Policií, a zároveň je nikdy nebudete smět zavřít, 

protože byste se dostali do rozporu s bezpečnostními předpisy kontrolovanými Báňským úřadem. Stejně absurdní situace je u 

posuzování stropů těchto objektů. Báňský úřad vyžaduje lehké stropy, aby v případě výbuchu nebyli ohroženi obyvatelé v okolí. 

Policie tvrdí, že stropy musí být ze silného betonu, aby nedošlo k snadnému vniknutí do objektu. Problematika bezpečnostního 

materiálu, vojenského materiálu, zbraní a střeliva či výbušnin je upravena řadou zákonů a vyhlášek. V nich se používá rozlišná 

terminologie, některé se překrývají, nejsou spolu provázány a mnohdy si odporují. 

Občas do platné legislativy proskočí iniciativa jako reakce na nějakou negativní událost. Samostatnou kapitolou v tomto je výbuch ve 

dvou skladových objektech areálu muniční základny Bohuslavice nad Vláří – tak zní správný název toho, co se v médiích nazývá 

Vrběticemi. Obdobných incidentů se v Evropě odehrávají desítky až stovky. Není to tak dávno, kdy došlo k neštěstí v belgické továrně 

na výrobu střelného prachu a bylo zničeno přes sto objektů. Náš tisk to přešel mlčením. Ale Vrbětice, které jsou ve srovnání se 

zničenou továrnou v Belgii zanedbatelnou záležitostí, se staly velkým mediálním i politickým tématem. Aniž by se doposud vyšetřily 

příčiny výbuchu, přišla celá smršť legislativních nápadů, co vše je potřeba změnit. Ne nadarmo se říká, že cesta do pekel je dlážděná 

dobrými úmysly. Jeden takový úmysl ve formě poslaneckého pozměňovacího návrhu vládní novely zákona o zahraničním obchodu 

s vojenským materiálem stále visí ve vzduchu. Pod dobrou myšlenkou zabránit „mafiánům“, aby nemohli obchodovat se zbraněmi, 

vzniklo něco, co je až hrůzostrašné a při svém přijetí by vedlo ke zničení výrobních kapacit našeho průmyslu. Obáváme se, aby i 

další novely zákona, jako je zákon o zbraních a střelivu, neměly obdobný dopad. 

Českému exportu obranných technologií se daří a každoročně roste. Svůj významný podíl má na tom i přístup ministerstva 

zahraničních věcí, průmyslu a obchodu a sekce průmyslové spolupráce ministerstva obrany. Významný nárůst objemu exportu je 

určitě dobrá zpráva pro státní rozpočet. Ale musíme si uvědomit, že primární úloha domácího obranného průmyslu je zabezpečit 



vlastní ozbrojené síly potřebnou technikou, zbraněmi a municí. Podílet se na budování vlastní obranyschopnosti a udržet potřebné 

kapacity pro naplnění potřeb státu pro období krize.  

  

O potřebě takto přistupovat k domácímu obrannému průmyslu se zmiňuje i Smlouva koaličních stran o zajištění obrany České 

republiky (2. září 2014), podepsaná předsedy všech koaličních stran, kde cituji: „… vznikne strategie rozvoje obranného průmyslu 

ČR, jejímž posláním bude, a to vedle ekonomických aspektů, udržení a rozvoj těch kapacit obranného průmyslu, které považuje ČR 

za nezbytné pro udržení odpovídající obranyschopnosti v případě závažné bezpečnostní krize dotýkající se ČR.“ Neodpustím si, 

abych zde necitoval ze svého vystoupení na tomto fóru v roce 2012. „Je potřeba koncepčně situaci řešit a soustředit se na takové 

strategicky důležité bezpečnostně průmyslové kapacity, které nám umožní v případě krize základním způsobem zabezpečit 

obranyschopnost země, určitými schopnostmi přispět do tvorby průmyslově bezpečnostní základny EU a ostatní nechat na volném 

trhu. Tento postup ostatně předpokládá Smlouva o fungování EU v článku 346. Do těchto prioritních kapacit pak směřovat národní 

akviziční plány, investice, offsety, zvýšené exportní úsilí a další benefity, jak to vidíme u našich vyspělejších partnerů v EU i NATO.“ 

Samostatnou kapitolou je proces vyzbrojování. Minulý týden jsem si přečetl článek „V zadávání veřejných zakázek je nejhorší 

Ministerstvo obrany“, kde cituji „Právě obrana z průzkumu Centra aplikované ekonomie, takzvaného zIndexu, vyšla v oblasti zadávání 

veřejných zakázek nejhůře ze všech rezortů. Nejlépe je na tom Úřad vlády a Ministerstvo pro místní rozvoj.“ Nevím, kolik zbraní a 

dalšího vojenského materiálu určeného pro obranu naší republiky nakupoval Úřad vlády či Ministerstvo pro místní rozvoj. Ale 

předpokládám, že nic. Tedy o poznání méně než Ministerstvo obrany. Jak se tedy může v seriózním výzkume mezi sebou srovnávat 

věci naprosto nesrovnatelné?  

 



Jsou pracovníkům provádějícím takové šetření známy způsoby pořizování v jiných zemí EU? Vědí, že Francie pořizuje 97% veškeré 

vojenské techniky u domácích firem, a to především přímým oslovením výrobce? Vědí, že v rámci NATO je zpracován dokument, 

který upravuje spolupráci NATO a průmyslu?  

Tím samozřejmě nechci říci, že veškeré nákupy na Ministerstvu obrany je nutno řešit přímým oslovením domácích výrobců. Nic 

nebrání tomu, aby běžné kancelářské vybavení, počítače, tiskárny a obdobné komodity nutné pro provoz ministerstva byly pořizovány 

regulérní veřejnou soutěží. Nechť se zakázky na MO rozdělí na dvě skupiny – pro běžný provoz a pro vojenské využití. Ta první ať 

je srovnávána vůči ostatním ministerstvům, ale ta druhá má všude ve světě svá specifika, která je nutno ctít. 

Je smutné, že obdobné nekompetentní výstupy mnohdy prováděné různými vládními i nevládními organizacemi, přebírají bez další 

hlubší analýzy média a vytváří podhoubí pro generování dalších opatření, nařízení a legislativních úprav, které vedou k dalšímu 

poškozování domácího průmyslu. 

Hlavním zákonem, který se využívá při zajišťování vyzbrojování našich ozbrojených sil, je zákon o veřejných zakázkách. Za dobu 

jeho existence od roku 2006 prošel dvaceti jedna novelami, tedy v průměru úctyhodné dvě až tři novely za rok. (Rekordmanem je asi 

zákon o dani z příjmu, kdy vychází 6-7 novel za rok). Do dubna příštího roku musí platit úplně nový zákon, tak velí Evropská komise. 

Uvidíme, jestli se podle něj bude dát nakupovat.  

Jsme desetimilionový národ a můžeme být vděčni, že vůbec máme na svém území výrobce vojenské techniky. Nebylo tomu tak vždy. 

Zpráva Francouzské vojenské mise z 30. 4. 1919 praví „výroba munice v Československé republice prožívá v současnosti vážnou 

krizi v důsledku chybějících výbušnin pro naplnění munice a střelného prachu k roznícení nálože“. Měsíc po tomto zjištění došlo 

k vpádu maďarských jednotek na Slovensko a zde rozmístěné československé síly utrpěly jednu z nejhorších porážek v historii. 

Neměly totiž čím střílet. 



Nesnažme se otrávit majitele výrobních firem, aby nakonec z České republiky se svou výrobou neodešli do zahraničí. Při stále se 

zhoršující bezpečnostní situaci nebude trvat dlouho a jejich výrobky budeme – možná i ve velkém – potřebovat. 

Co by měly být základní podmínky, na kterých musíme pracovat, abychom si náš zbrojní průmysl udrželi. 

1. „Postavme vyšší plot kolem menšího dvorku.“ Iniciujme v rámci EU jednání o zeštíhlení seznamu výrobků dvojího užití. Dosavadní 

seznam čítající téměř 300 stránek je nutno redukovat maximálně na 10 až 20% těch opravdu klíčových technologií, které jsou do 

jisté míry unikátní. U nich je klidně možno zavést vyšší míru regulace, aby se zabránilo, aby se nedostaly do nepovolaných rukou. 

Stejným způsobem si obdobné zaslouží i společným seznam vojenského materiálu. 

 

2. „Jednoduchá a funkční legislativa“. Nesnažme se kontrolovat vše, zaměřme se na klíčové prvky. Paretovo pravidlo říká, že řešení 

20% klíčových záležitostí vyřeší 80% problémů. Definujme těch 20% klíčových záležitostí a ty postihněme legislativou. Ostatní 

nechme žít svým životem. 

 

3. „Domácí průmysl pro vlastní ozbrojené síly“. Nebojme se vysvětlovat veřejnosti klíčovou roli obranného průmyslu při vytváření 

vlastní obranyschopnosti. Přestaňme cpát veřejné soutěže tam, kde to nedává smysl. Vyzbrojování není prachsprostý nákup. Je 

to proces, který začíná výzkumem a vývojem, pokračuje výrobou, výcvikem, servisem, modernizacemi a všemi dalšími možnými 

prvky životního cyklu. A končí vyřazením a nahrazením modernější technikou. V tomto všem je role domácího průmyslu 

nepostradatelná. 

 

4. „A při tom všem používejme zdravý rozum“. 

Jestli toto neuděláme urychleně, tak se z druhého dechu snadno může stát poslední nadechnutí tonoucího. 


