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TISKOVÁ ZPRÁVA                 12.7.2016 

 
Prohlášení AOBP: 
V ČESKU JSOU OHROŽENY DESETITISÍCE PRACOVNÍCH MÍST 
Ve středu 13. července se v Evropském parlamentu očekává klíčové 
hlasování ve Výboru pro vnitřní trh o novele evropské směrnice o držení 
ručních zbraní. Výsledek tohoto hlasování může ohrozit fungování 
českého obranného průmyslu.  

 
Čeští výrobci vojenského materiálu přijali na své květnové valné hromadě následující 

usnesení: Valná hromada odmítá snahu evropské komise omezovat držení legálních 
ručních palných zbraní a předkládanou evropskou legislativu považuje za likvidační 
pro náš zbrojní průmysl. Valná hromada podporuje vládu České republiky v jejím úsilí 
zabránit přijetí takové směrnice a vyzývá všechny české europoslance, aby udělali 
vše proto, aby tato legislativa nebyla přijata.  

Na základě vlastního šetření, které si udělala AOBP, se zdá, že přijetí navrhované 
směrnice v tom nejrestriktivnějším znění může ohrozit až dvacet tisíc pracovních míst a 
roční ekonomické škody mohou dosáhnout až deseti miliard korun. Nejde jen o dopady na 
zaměstnance českých zbrojovek, ale na jejich subdodavatele a další spolupracující 
subjekty. Směrnice též postihne výrobce, kteří přímo zbraně nevyrábí, ale potřebují je ke 
zkoušení svých výrobků. „Směrnice je šita horkou jehlou a vůbec nebyly zpracovány její 
dopady na obranné průmysly zemí EU“, říká Jiří Hynek, prezident AOBP ČR. „Je smutné, 
že my a další zájmová sdružení musíme v této záležitosti suplovat práci, kterou měli provést 
evropští úředníci.“ 

Asociace považuje za naprosto nezbytné, aby před finálním hlasováním 
v Evropském parlamentu byla provedena studie dopadů této právní normy na obranný 
průmysl zemí Evropské unie, která by následně byla podrobena širší diskusi odbornou 
veřejností.  

Příliš restriktivní politika, kterou praktikuje Evropská komise, může vést vlastníky 
výrobních továren na ruční palné zbraně a munici k tomu, že přesunou tuto výrobu mimo 
země Evropské unie. „Jestliže k tomu dojde i v České republice, pak už nepůjde pouze o 
obrovské ekonomické škody, ale bude to mít negativní dopad na naši obranyschopnost“, 
dodává Jiří Hynek.  
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