
NERUŠTE ARMÁDNÍ ZAKÁZKY, VARUJE AOBP 
ZNAMENALO BY TO ZÁSADNÍ ZTRÁTU PRO ČESKÝ (NEJEN) OBRANNÝ PRŮMYSL  
 
Před bezhlavým rušením armádních zakázek v důsledku současné krize varuje Asociace 
obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky. Jejich zastavení by mělo fatální 
dopad na český obranný průmysl, přineslo by masové propouštění a bylo likvidační pro 
státní i soukromé společnosti obranného průmyslu v České republice. A to v době, kdy se 
nadechoval a stavěl opět na nohy.  
 
„Ačkoli se rozhodnutí zrušit zakázky pro Armádu České republiky mohou zdát jako jednoduchá 
a efektivní rozhodnutí, jak ušetřit desítky miliard korun v jeden moment, opak je pravdou,“ 
varuje Jiří Hynek, prezident AOBP. V současné době probíhající či připravované projekty ze 
strany Ministerstva obrany České republiky, respektive Armády České republiky, jsou totiž 
klíčové pro přežití obranného průmyslu v ČR jako takového.  
 
„Všechny tyto projekty mají jako klíčový parametr průmyslovou spolupráci. Ta do České 
republiky nejen vrací výraznou část hodnoty zakázek, ale díky multiplikačním efektům zajišťuje 
další rozvoj obranného a návazného průmyslu. A nejen to – zajišťuje zaměstnanost – 
mimochodem mnohdy ve strukturálně zanedbaných oblastech ČR, kde by bylo velmi 
komplikované hledat adekvátní náhradu po ztrátě pracovních míst,“ vysvětluje prezident 
AOBP dále. Jednalo by se přitom až o desítky tisíc ztracených pracovních míst. Jak Hynek 
dodává, velmi positivní dopad mají projekty také na udržení kvalifikovaných pracovníků v ČR, 
zajišťují přísun know-how a vytvářejí prostor pro vývoj a výrobu do budoucna, včetně aktivní 
participace akademické obce a spolupráce s vyspělými společnostmi a armádami po celém 
světě.  
 
ZRUŠENÍ ARMÁDNÍCH ZAKÁZEK BY ČR PŘIPRAVILO O STOVKY MILIARD KORUN, A ZATÍŽILO 
VEŘEJNÉ FINANCE NÁKLADY NA SANACI UZAVŘENÝCH TOVÁREN A PROPUŠTĚNÝCH 
ZAMĚSTNANCŮ  
 
V současné době probíhají či jsou Ministerstvem obrany připravovány projekty v hodnotě 
blížící se 100 miliard korun. Pokud budeme brát průměrný multiplikační koeficient pro 
obranný průmysl v České republice, pak to znamená celkovou hodnotu těchto projektů pro 
český průmysl (nejen obranný) dosahující téměř 300 miliard korun! V případě zaměstnanosti 
je nutné uvažovat multiplikační efekt dosahující 3,7! Je přitom nutné brát v potaz nejen 
kladné saldo obojího – ale také negativní. Tedy nerealizace zakázek by ČR fakticky připravila 
o bezmála 300 miliard korun a způsobila zásadní zvýšení nezaměstnanosti.  
 
„To by měly být zásadní argumenty pro to, projekty bezhlavě nerušit, ale naopak je podpořit 
jako důležitou injekci pro český průmysl. Jako chytré řešení, které si samo na sebe vydělá,“ 
podotýká Jiří Hynek.  
 
 
 
 


