
 
 

Role zbrojního průmyslu v kontextu současné mezinárodní situace 

 

Dotknu se pouze jedné myšlenky, která není dle mého názoru všemi politiky ani státními úředníky plně 

akceptována, natož podporována. A tou je: Neexistuje schopnost státu bránit dlouhodobě svou územní 

suverenitu a nezávislost bez vlastního fungujícího obranného průmyslu. Z toho samozřejmě plyne i politická 

zodpovědnost vládnoucí garnitury za stav tohoto obranného průmyslu. Obranný průmysl byl a je (spolu 

s armádou) klíčovým pilířem obrany. Členství v jakémkoliv nadnárodním obranném seskupení je jeho 

důležitou nadstavbou, která umožňuje kolektivně čelit případnému nebezpečí. Máte-li schopnou armádu a 

fungující zbrojovky schopné tuto armádu z velké části vybavit a dlouhodobě zásobovat, pak jste ctěný a 

vážený člen takového společenství. V opačném případě se stáváte pouze členem trpěným, zůstanete-li 

vůbec členem. Při kolapsu či neexistenci vlastního zbrojního průmyslu jste pouze zajímavým odběratelem 

pro zahraniční zbrojovky, ve smyslu zemí třetího světa. 

Takto jsem hřímal na valné hromadě AOBP v květnu roku 2001, tedy před patnácti lety. Mimochodem, ve 

svém proslovu jsem zmiňoval polsko-českou spolupráci na projektu MADR a možný export L159 na 

Slovensko. MADR u nás dodnes není a Slováci nemají žádná nová proudová letadla. 

V tom samém vystoupení jsem také sděloval, že jednání s vrcholnými funkcionáři ministerstva obrany mě 

naplňují optimismem. No, byl jsem o patnáct let mladší a také naivnější. Ale také jsem řekl: „Nebudou-li 

výsledky, historie označí všechny tyto snahy za přehlídku ztraceného času. A za společný výsledek se dají 

považovat pouze sériové dodávky českých zbrojovek do obranného sektoru.“ 

Posuňme se o deset let dále do roku 2011, tedy před pěti lety. Dovolím si ocitovat ze svého tehdejšího 

vystoupení v poslanecké sněmovně: 

Pro ozbrojené síly všech států platí, že bez průmyslové základny, dodávající moderní zbraně a bezpečnostní 

materiál, není možné nezávisle zajistit použitelnost ozbrojených sil. Tato skutečnost se odráží ve 

strategických dokumentech moderních států, ale i bezpečnostních organizací. Neznamená to, že každý stát 

musí mít své síly plně zabezpečovány domácím průmyslem, ale měl by mít jasno, jak zabezpečí ozbrojené 

síly v míru a v případě krize. Jinými slovy, jaký strategický průmysl potřebuje pro svoji národní obranu, jak je 

možné řešit materiální zajištění ozbrojených sil se spojenci a v rámci mezinárodních bezpečnostních institucí 

a jaký bezpečnostní materiál je možné řešit pořizováním na otevřeném trhu - ať již evropském nebo 

globálním. Pokud stát definuje strategicky důležitý průmysl pro funkčnost jeho ozbrojených sil, pak by měl 

takovému průmyslu věnovat náležitou péči včetně podpory. To mu ostatně umožňuje čl. 346 Smlouvy o 

fungování EU, který vyjímá opatření k ochraně podstatných zájmů týkajících se bezpečnosti v souvislosti s 

výrobou zbraní, střeliva a vojenského materiálu a obchodu s nimi, z pravidel volného trhu. Argumentem pro 

spoluodpovědnost státu za obranný a bezpečnostní průmysl je i skutečnost, že tento průmysl podléhá silné 

regulaci státu. Stát uděluje licence k výrobě a obchodu s vojenským materiálem, kontroluje jeho export a také 

je pro mnohé komodity jediným možným zákazníkem. 

V rámci svého retrospektivního ohlédnutí si dovolím ještě ocitovat ze svého příspěvku na loňském Žofínském 

fóru: 



 
 

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. 

O tom, že se bezpečnostní situace ve světě, a zvláště v Evropě, rok od roku zhoršuje, snad nemusím nikoho 

přesvědčovat. To, že zbrojní průmysl v případě dlouhodobých krizí, hraje klíčovou roli, je dnes už zřejmé 

nejen odborné veřejnosti, ale i naší politické reprezentaci. Je ale tento průmysl schopen roli jednoho z pilířů 

obranyschopnosti hrát i dnes? 

Dovolím si volnou citaci z článku v časopise Vojenské rozhledy z roku 2009 (od pánů Karaffy, Balabána a 

Raška): Záměr vyjádřený Bezpečnostní strategii ČR 2003 o podpoře „obranně průmyslové základny", se daří 

v praxi realizovat jen s obtížemi. Taková základna (ve smyslu evropského projektu European Defense 

Technology and Industrial Base) je založena na úzké součinnosti státu a vybraného průmyslového sektoru, 

vycházející z příslušné státní průmyslové politiky a koordinované vojenské akvizice. Ani takto koncipovanou 

průmyslovou politiku ČR stále nemá. V dosavadní praxi se v případech naléhavé potřeby přijímaly na vládní 

úrovni dílčí usnesení k armádnímu nákupu jednotlivých položek značného finančního objemu, převážně ze 

zahraničí. Tato mnohdy improvizovaná a sporná rozhodnutí neznamenají žádný koncepční akt a vývoj 

obranného průmyslového sektoru nijak neovlivňují. Důsledkem je roztříštěný průmyslový sektor, založený 

převážně na malých a středních společnostech, s limitujícími možnostmi rozvoje. 

Na rozdíl od autorů tohoto článku jsem přesvědčen, že právě malé a střední společnosti jsou tím hnacím 

motorem nových technologií. Jejich invence a flexibilita je v naprostém kontrastu se zkostnatělostí a 

byrokratickým řízením mnohých nadnárodních koncernů. Ale s tím ostatním bych určitě souhlasil.  

V článku jsou i určité prognózy o vývoji českého obranného průmyslu a struktuře jeho exportu. Jsem rád, že 

se pesimismus autorů tohoto článku nenaplnil. O tom svědčí i předběžné dohady výsledků exportu 

vojenského materiálu za rok 2015, které si AOBP zpracovala. Předpokládáme, že v tomto roce bylo vyvezeno 

mezi 15 a 15,5 mld. CZK (což je nárůst o 30% proti roku předchozímu). Okolo 50% směřovalo do zemí EU a 

zároveň signalizujeme výrazný nárůst exportu do USA, takže tyto možná budou naším největším exportním 

trhem za 2015. Ale upozorňuji, že jsou to jen naše odhady a na oficiální výsledky musíme čekat, až je zveřejní 

MPO.  

Podíváme-li se na zvyšující objem exportované vojenské techniky z České republiky, zvyšující se technickou 

a technologickou úroveň výrobků zbrojního průmyslu a nárůst soukromých investic do výzkumu a vývoje, pak 

můžeme dojít k závěru, že domácí průmysl má schopnost zhostit se své role při zabezpečení vyzbrojování 

vlastních ozbrojených sil. 

Průmysl je tedy schopen, ale vyvstává otázka, je-li ochoten být pilířem obranyschopnosti země?  

Přiznám se, že sám nevím. To bychom se museli ptát majitelů a vrcholných manažerů jednotlivých zbrojovek, 

jak ještě dlouho budou snášet toto přeregulované a přebyrokratizované prostředí. To, že v ČR máme více 

než 8 tis. platných ústavních zákonů, zákonů, nařízení vlády a ministerských vyhlášek zní šíleně, ale to platí 

nejen pro zbrojní průmysl. O tom, že tento je ještě více přeregulován než ostatní průmysl, svědčí třeba fakt, 

že jen pro výrobu a nakládání s municí musíte splnit více 200 speciálních předpisů a nařízení. Říkal jsem to 



 
 

zde na Žofínském fóru loni a říkám to i letos: 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?  

Mám pocit, že příliš dlouho přešlapujeme na místě, a když se konečně učiní nějaký krok, tak je to krok 

špatným směrem. Typickým příkladem cesty do pekel dlážděnými dobrými úmysly je návrh Evropské komise 

na změnu legislativy týkající se držení legálních zbraní. Nepodezírám Evropskou komisi v čele s panem 

Junckerem z úmyslu poškodit obranyschopnost zemí EU. Jen ho podezírám z naprosté nekompetence a 

odtrženosti od reality. (Nakonec to potvrdil i tím, že po Brexitu odmítl odstoupit). Obecně se legislativní 

iniciativa Evropské komise nedá nazvat jinak, než snaha o likvidaci evropského průmyslu. Třistastránkový 

seznam zboží dvojího užití, neustále bobtnající evropský seznam vojenského materiálu, neřešení tranzitních 

licencí, to všechno jsou věci, které náš průmysl dostávají do téměř nekonkurenceschopné roli vůči 

neevropským výrobcům. Zatímco Spojené státy americké za posledních několik let redukovaly seznam 

exportně regulovaného vojenského materiálu o 80%, evropský seznam narůstá.  

Pro zajištění dalšího fungování obranného průmyslu jako součástí obranyschopnosti naší země je nutné, aby 

se mohl rychle a efektivně podílet na vyzbrojování našich ozbrojených sil a zároveň, aby bylo minimum 

překážek pro export jeho výrobků do jiných zemí světa. Dovolím si předložit seznam bodů, které je pro výše 

uvedené nutno splnit: 

 Fixovat obranný rozpočet formou zákona (jako to mají například v Polsku). 

 Výrazně redukovat seznam zboží dvojího užití a ponechat v něm jen strategické a unikátní technologie. 

 Revidovat seznam vojenského materiálu a sladit ho s dnes již redukovaným seznamem vojenského 

materiálu používaným v USA. 

 Přinutit evropské orgány zabývat se problematikou (a hlavně ji vyřešit) tranzitních licencí. 

 Přijmout tolik očekávanou strategii rozvoje obranného průmyslu a uvést ji do praxe, hlavně v akvizičním 

procesu. 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. Zde všude je role domácího průmyslu 

nepostradatelná.  

 A hlavně neustále zjednodušovat a zprůhledňovat legislativu a redukovat množství předpisů a vyhlášek, 

které se týkají obranných technologií. 

Toto vše výrazně přispěje k uchování a dalšímu rozvoji našeho obranného a bezpečnostního průmyslu, což 

je záležitost nejen ekonomická, ale hlavně bezpečnostní. Bez fungujícího domácího obranného průmyslu 

není žádná země schopna garantovat svým občanům svou obranyschopnost v případě krize či války. A 

v současné neustále se prohlubující evropské bezpečnostní krizi toto musí být prvořadým úkolem naší vlády 

i celé politické reprezentace. 

RNDr. Jiří Hynek, prezident AOBP ČR 


