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Anotace:
Článek je politologickou analýzou vyzbrojování českých ozbrojených sil. Přede-

vším denuje obsah výzbrojní politiky ozbrojených sil České republiky, její relevantní 
kontext a možný budoucí vývoj. Také se věnuje úzce spjatému tématu trhu s obranným 
vybavením, hlavně jeho specickým rysům a evropskému a mezinárodnímu rozměru.

¬¬¬

Úvod
Tento článek shrnuje stejnojmennou diplomovou práci, která je od 1. 9. 2006 pří-

stupná veřejnosti na internetu na stránce: https://is.muni.cz/th/65339/fss_m/. Práce má 
formu politologické studie – monograe, metodickým přístupem je analýza politiky 
(politické oblasti) – policy analysis, která vychází z trojdimenzionálního pojmu poli-
tiky – polity, politics a policy1. Práce je prvním pokusem o uchopení problému vyzbro-
jování ozbrojených sil ČR (dále jen OS ČR) politologickými nástroji, které umožňují 
analyzovat problém v celé jeho komplexitě. Požadavek logické koheze práce vedl autora 
k formulování neobvyklého termínu „výzbrojní politika OS ČR“ a k reformulování 
některých běžně užívaných výrazů. Nicméně všechny tyto změny je nutné chápat jako 
nástroj umožňující analýzu, nikoliv jako aspiraci na tvorbu nové terminologie.2

1. Denice politiky
Politická linie (policy) je obecně program činnosti, který si stanoví například jed-

notlivec, skupina, rma nebo vláda. Abychom něco mohli označit za politickou linii, 
resp. soubor politických opatření, musí být přijato formální (úřední, ociální) rozhod-
nutí, které nějakému konkrétnímu postupu dává ociální „požehnání“. Pod pojmem 
veřejná politika (public policy) můžeme tedy rozumět určitým stanoveným postupem 
přijatá rozhodnutí státních orgánů. Je však vhodnější chápat „policy“ jako určité spojení, 
řetězec záměrů, postupů a výsledků. V úrovni záměrů (intentions) se politika projevuje 
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v postoji vlády (v tom, co vláda říká, že činí). V úrovni postupů (actions) se projevuje 
v chování vlády (v tom, co vláda skutečně činí). V úrovni výsledků (results) se proje-
vuje v důsledcích toho, co vláda činí (ve vlivu vládnutí na společnost).3 Nicméně chá-
pání politiky jako domény vlády je příliš restriktivní. Významnou měrou se na ní podílí 
byrokracie, která ji nejenom spoluutváří, ale především implementuje. Při implementaci 
má byrokracie vždy (větší či menší) prostor k ovlivňování politiky. Aktéry na straně 
státní správy je tedy vhodnější označovat souhrnným termínem politicko-administra-
tivní systém. 

Politika je nejenom produkt, ale i proces, který vede k jejímu vzniku.4

2. Denice výzbrojní politiky ozbrojených sil ČR
Výzbrojní politika ozbrojených sil ČR není synonymem pro politiku vyzbrojování 

ve smyslu, v jakém je termín použit v Národní strategii vyzbrojování (dále jen NSV). 
Politika vyzbrojování je souhrn základních požadavků, zájmů, cílů a hlavních nástrojů 
k jejich realizaci v oblasti vyzbrojování vycházejících z bezpečnostní a obranné poli-
tiky ČR a je zároveň jejich nedílnou a nepostradatelnou součástí. Cílem politiky vyzbro-
jování je s využitím stanovených zdrojů (lidských, nančních a materiálních) zajistit 
moderní a pokrokové výzbrojní systémy dodávané ozbrojeným silám ČR v plánova-
ném čase, kvalitě a ceně, odpovídající operačním požadavkům z hlediska výkonu, 
schopností, logistické podpory a interoperability.5 Z kontextu NSV vyplývá, že politika 
vyzbrojování je nejvyšším a nejobecnějším bodem struktury dokumentů v oblasti 
vyzbrojování. Její konkrétnější vymezení naráží na několik obtíží. Především neexistuje 
žádný dokument nazvaný „Politika vyzbrojování“, tudíž obsah tohoto pojmu je nutné 
hledat ve více materiálech. Ani NSV příliš neomezuje možné výklady tohoto pojmu, 
protože, a to lze pozorovat i u dalších termínů, nabízí několik denicí téhož a také mírně 
odlišné pohledy na totéž. 

Základní problém používání výrazu „politika vyzbrojování“ v policy analysis však 
tkví v jeho záběru omezeném pouze na vrcholek struktury, který nelze považovat za 
celou policy vyzbrojování.

Při tvorbě denice výzbrojní politiky OS ČR je inspirace denicemi aplikovanými 
v Národní strategii vyzbrojování přínosná, nicméně nelze je nekriticky převzít. V doku-
mentu užité denice strategie vyzbrojování i politiky vyzbrojování mají ve svém středu 
vybavení OS ČR materiálními zdroji, avšak také se zde tvrdí, že strategie rozvíjí čtyři 
klíčové oblasti politiky vyzbrojování. Jednou z nich je strategické partnerství veřejného 
a soukromého sektoru, jehož nejrozšířenější formou je outsourcing, který je orientován 
na pořizování služeb – materiálová složka zde buď zcela absentuje, nebo je doplňkem 
služby. 

Výzbrojní politika OS ČR je soubor politicko-administrativních opatření včetně 
procesu jejich vzniku, k zajištění OS ČR potřebným vojenským materiálem, službami 
a stavebními pracemi (dále jen obranný materiál) a k řízení životního cyklu tohoto 



obranného materiálu. Cílem opatření je zajistit splnění úkolů OS ČR tak, aby v rámci 
dostupných zdrojů mohlo být dosaženo stanovených operačních schopností. 
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Obr. 1: Struktura dokumentů v oblasti vyzbrojování podle NSV

Vojenským materiálem se rozumí vojenská výstroj (oděv a výbava vojáka), vojen-
ská výzbroj (zbraně a zbrojní systémy), vojenská technika (vozidla, plavidla a letadla 
provozovaná ozbrojenými silami) a určená technická zařízení (zajišťující provozování 
výstroje, výzbroje a technických zařízení), vše užívané ozbrojenými silami při plnění 
jejich úkolů.6 Základním úkolem OS ČR je příprava a realizace obrany před vnějším 
napadením.7 OS ČR rozvíjí i schopnosti k plnění dalších úkolů plynoucích z mezinárod-
ních závazků ČR o společné obraně. Tato činnost zahrnuje výstavbu jednotek pro parti-
cipaci na silách rychlé reakce Organizace severoatlantické smlouvy (dále jen NATO), 
trvalou účast na integrovaném systému protivzdušné obrany NATO (dále jen NATINE-
ADS8), schopnost přijmout v případě potřeby alianční síly na vlastním území, a zapojení 
do příprav vojenských kapacit EU v rámci podílu na rozvoji Evropské bezpečnostní 
a obranné politiky (dále jen ESDP), a to včetně sil rychlé reakce.9 Obranný materiál 
má tedy úzkou vazbu na operační schopnosti a kmenové aktivity rezortu, a před-
stavuje širší pojem než vojenský materiál. Přestože se některé pasáže článku budou 
v důsledku širokého záběru některých dokumentů vztahovat i na zajišťování podpůr-
ných aktivit (pořizování ostatního majetku), tato oblast do výzbrojní politiky OS ČR 
nespadá. Životní cyklus obranného materiálu je proces počínající prvními úvahami 
o potřebě obranného materiálu, pokračující přes jeho pořízení, udržování a končící jeho 
vyřazením (likvidací). Průběh těchto fází, jejich doplnění o další etapy atd., se liší mate-
riál od materiálu a je koncipován (pozměňován) na základě průběžných analýz. Akvizice 
je průběh a řízení životního cyklu u jednoho konkrétního obranného materiálu.
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Sousloví – ozbrojené síly ČR – v názvu upřesňuje, kterého aktéra se politika přede-
vším týká. Neznamená to však, že se její tvorba či provádění nacházejí výlučně v kom-
petenci a pod výhradním vlivem ozbrojených sil, ale odráží fakt, že si lze představit 
i výzbrojní politiku dalších – státních či nestátních – aktérů: policie, nadnárodní vojen-
ské jednotky, soukromé bezpečnostní agentury etc. 

Podle zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR se ozbrojené síly ČR člení 
na armádu, Vojenskou kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž. Toto rozdělení je, 
především z hlediska vyzbrojování, spíše symbolické, všechny složky jsou úzce prová-
zané, a proto se na ně vztahují víceméně stejné principy. Působnost Vojenské kanceláře 
prezidenta republiky v oblasti vyzbrojování je minimální. Co se týká Hradní stráže, 
převážná část její logistické podpory byla v souladu s Koncepcí výstavby profesionální 
Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky přepracovanou 
na změněný zdrojový rámec převedena pod logistickou podporu posádky Praha, její 
výcvikové zařízení bylo zrušeno a výcvik probíhá ve střediscích AČR atd.10

Další nejasnosti do vymezení termínů vnáší administrativní členění rezortu Minis-
terstva obrany (dále jen rezort MO) na Ministerstvo obrany (dále jen MO), společné síly 
(s bojovým potenciálem), síly podpory a výcviku, Vojenskou policii, Vojenské zpravo-
dajství, správní úřady spadající pod rezort, na státní podniky a příspěvkové organizace 
zřizované MO a další organizační součásti rezortu MO. MO jako ústřední orgán státní 
správy provádí řízení všech zbývajících součástí rezortu MO. 11

Obr. 2: Zjednodušená struktura výzbrojní politiky OS ČR
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Obrázek č. 2 znázorňuje zjednodušenou strukturu výzbrojní politiky OS ČR 
s využitím vložených obdélníků. Snižující se plocha obdélníku poukazuje na klesající 
obecnost a rostoucí konkrétnost, umístění uvnitř obdélníku (-ů) znázorňuje návaznost 
(nikoliv nutně součást). Tento obrázek nezobrazuje vlivy, tudíž z něj nelze vyvozovat, 
že například tvorba a provádění NSV jsou ovlivňovány stejnými faktory jako politika 
vyzbrojování (nebo některými pouze z této množiny faktorů).

Politika vyzbrojování se zabývá zejména tím, co, a proč má být pořízeno, a je 
zakotvena především ve Vojenské strategii ČR a Koncepci výstavby profesionální 
Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky přepracované na 
změněný zdrojový rámec. Národní strategie vyzbrojování se zabývá hlavními principy 
vyzbrojování, a koncepce a metodiky ošetřují konkrétní principy a postupy. Výzbrojní 
politika OS ČR je nejširší, všezahrnující rámec, který není omezen pouze na formální 
dokumenty – zahrnuje i formální a neformální aktéry, principy, procesy, vazby, ale též 
výsledky.

3. Politika vyzbrojování – Vojenská strategie ČR 2004
Aktuální Vojenská strategie ČR, přijatá vládou 9. 6. 2004, zasahuje do výzbrojní 

politiky OS ČR především tím, že denuje bezpečnostní prostředí ČR, bezpečnostní 
hrozby a rizika a vymezuje bezpečnostní zájmy ČR. V tomto rámci vyjadřuje politicko-
vojenské ambice ČR a z nich plynoucí úkoly OS ČR. Od úkolů se odvozují požadavky 
na schopnosti OS ČR a cíl dosáhnout těchto schopností je podkladem pro požadavky na 
materiální, lidské ad. zdroje, tedy mimo jiné na vyzbrojování. 

Vojenská strategie určuje obecné zásady výstavby OS ČR. Struktura, velikost 
a schopnosti OS ČR jsou odvozeny z politicko-vojenských ambicí, reektují zdrojová 
omezení a respektují princip rozumné dostatečnosti jednotlivých druhů vojsk. Již v době 
míru je vytvořen soubor opatření umožňujících v případě potřeby přechod OS ČR na 
válečnou strukturu a jejich použití pro obranu ČR. Jako příspěvek ke zvyšování obran-
ných kapacit NATO (Pražský závazek ke schopnostem) a EU rozvíjejí OS ČR své schop-
nosti („specializují“ se) v oblasti radiační, chemické a biologické ochrany, vojenského 
zdravotnictví, elektronického boje a pasivních sledovacích systémů, ovšem při zacho-
vání rozumné vyváženosti struktury sil. 

Upřednostňována jsou preventivní opatření, včetně nasazení expedičních sil, sni-
žující potřebu reaktivního působení.

Vojenská strategie ČR odkazuje na NSV, která má být výchozím dokumentem 
politiky (!!) vyzbrojování OS ČR. Tvůrci Vojenské strategie ČR 2004 zřejmě vycházeli 
ze starší verze tehdy projednávaného návrhu NSV, protože oproti konečnému textu je 
zdůrazněna potřeba řešit pozici domácího průmyslu v obraně, a na vyzbrojování pohlíží 
jako na nástroj podpory ekonomického růstu ČR.12 
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4.  Politika vyzbrojování – Koncepce
Ústředním dokumentem stanovujícím požadavky na schopnosti OS ČR však není 

Vojenská strategie ČR 2004, ale Koncepce výstavby profesionální Armády České repub-
liky a mobilizace ozbrojených sil České republiky přepracovaná na změněný zdrojový 
rámec schválená vládou 12. 11. 2003 (dále jen Koncepce), která tak tvoří základní složku 
politiky vyzbrojování.

Koncepce se věnuje především přehodnocení politicko-vojenských ambicí tak, aby 
odpovídaly schopnostem OS ČR, které bylo možné vybudovat po opuštění závazku 
věnovat každoročně na obranu částku ekvivalentní 2,2 % HDP a jeho nahrazení přislí-
beným střednědobým výdajovým rámcem na léta 2004—2006 a poté (nejistým) závaz-
kem alokovat zdroje ve výši garantující pokrytí nezbytně nutných výdajů pro realizaci 
reformy. Předmětem změn nebyl princip plánování obrany založený na scénářích pou-
žití OS ČR, denování schopností a struktur k plnění politicko-vojenských ambicí. 
Úspory měly být dosaženy v oblastech, kde bylo možné pokrýt rizika ve spolupráci 
s partnery, čímž by se snížily požadavky na zdroje. Koncepce tak spoléhá ve zvýšené 
míře na příspěvek spojenců.13 

Na základě požadavků na struktury a schopnosti OS ČR, v souladu s předpoklá-
danými scénáři nasazení a úkoly jejich výstavby zakotvenými ve Vojenské strategii ČR 
a v Koncepci mohou být formulovány požadavky na obranný materiál, který je pořizo-
ván v souladu s principy zakotvenými v NSV a dalších rezortních koncepcích a meto-
dikách. Vzhledem k omezenému rozsahu tohoto článku, bezproblémové dostupnosti 
Vojenské strategie ČR, Koncepce i NSV, a s odkazem na diplomovou práci, z níž tento 
článek vychází, se jimi podrobněji nebudu zabývat.  

5. Koncepce a metodiky – RMO č. 2/2005 Věstníku 
a implementační Směrnice
Dne 3. ledna 2005 vydal ministr obrany Karel Kühnl Rozkaz ministra obrany 

č. 2/2005 Věstníku Úplatné nabývání majetku a pořizování stavebních prací a služeb 
v rezortu Ministerstva obrany14 (dále jen RMO č. 2/2005 Věstníku), který denuje role 
aktérů a konkrétní principy výzbrojní politiky OS ČR. 

RMO č. 2/2005 Věstníku slouží k realizaci rozhodnutí Parlamentu ČR (dále jen 
PČR) zakotveného v zákoně č.40/2004 Sb., o veřejných zakázkách a vychází také z dal-
ších aktů přijatých PČR, především ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České repub-
liky a jejím vystupování v právních vztazích. Účelem RMO č. 2/2005 Věstníku je 
vytvoření podmínek pro zabezpečení rezortu MO potřebným majetkem, stavebními 
pracemi a službami. Na rozkaz navazuje implementační návod – Odborná směrnice 
k úplatnému nabývání majetku a pořizování služeb v rezortu Ministerstva obrany schvá-
lená Náměstkem ministra obrany pro ekonomiku a platná od listopadu 200515 (dále jen 
Směrnice), která upravuje závazný postup zaměstnanců rezortu MO při procesu úplat-
ného nabývání a pořizování majetku, stavebních prací a služeb (dále jen majetek).16 
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Termín majetek není totožný s obranným materiálem denovaným výše. Zahrnuje 
i položky, které nejsou pořizovány v souvislosti s provozováním kmenových aktivit OS 
ČR, nicméně oba dokumenty upravují i oblast pořizování obranného materiálu. 

RMO č. 2/2005 Věstníku společně se Směrnicí přenášejí legitimitu rozhodnutí 
PČR posílenou o autoritu ministra do praktické realizace výzbrojní politiky. 

Obr. 3: Provázanost základních dokumentů výzbrojní politiky OS ČR
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RMO č. 2/2005 a Směrnice stojí na několika centrálních principech:
1) Ze zákona č. 320/2001 Sb., o nanční kontrole ve veřejné správě vychází „povin-

nost zaměstnanců MO postupovat s odbornou péčí, transparentně a nediskrimi-
načně na principu rovného přístupu umožňujícího veřejnou kontrolu, a nakládat 
s nančními prostředky státního rozpočtu kapitoly MO účelně, efektivně a hospo-
dárně“;

2) Specikace zakázky musí prokazatelně zajišťovat splnění stanovených úkolů s co 
nejnižším vynaložením nančních prostředků při dodržení odpovídající kvality 
plněných úkolů a zadavateli vytvářet podmínky k získání nejvýhodnější nabídky – 
princip „hodnota za peníze“; 

3) Specikace nesmí nikoho zvýhodňovat;
4) Objekt zakázky musí být stanoven objektivním a hodnotitelným způsobem;
5) Dodavatel musí souhlasit se zveřejněním smlouvy (mimo ustanovení obsahující 

utajované skutečnosti nebo obchodní tajemství podle obchodního zákoníku). Podle 
rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci stavby dálnice D47 (stát vs. Hou-
sing & Construction) není možné tajit kvůli ochraně obchodního tajemství cenu, 
která je hrazena z veřejných rozpočtů, protože je to v rozporu se zákonem o svo-
bodném přístupu k informacím. Soud šel ovšem ještě dál a uvedl, že jelikož 
samotná informace o ceně nevypovídá o způsobu hospodaření, je nutné společně 
s ní vždy poskytnout alespoň rámcovou informaci o plnění, za něž se cena posky-
tuje, a to v rozsahu nezbytném k posouzení hospodárnosti využití veřejných pro-
středků. Také není možné nějakou informaci prohlásit za obchodní tajemství až 
v okamžiku, kdy je požádáno o její poskytnutí. Musí být tajemstvím od počátku;17  

6) Zadavatel je povinen v případě oslovování zájemce zabránit bezdůvodnému oslo-
vování opakujícího se okruhu zájemců;

7) O výběru dodavatele se rozhoduje na základě ekonomické výhodnosti nabídky;
8) Snaha v každé fázi určit zpětně dohledatelnou konkrétní odpovědnost; 
9) Sledování dlouhodobých smluv a jejich ukončení, stanou-li se nevýhodnými; 

10) Zadání zakázek musí respektovat obranné standardy jakosti denované především 
Úřadem pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti; 

11) Dohled nad zadáváním zakázek vykonává Odbor správy majetku a akviziční poli-
tiky Sekce správy majetku MO (dále jen OSMAP), který při sestavování Akvizič-
ního plánu centrálních dodávek (dále jen APCD) určí položky, nad nimiž bude 
následně vykonávat dozor. V této souvislosti posuzuje zadávací dokumentaci nebo 
obsah smlouvy; 

12) Ředitel OSMAP zodpovídá za řízení procesu nabývání majetku v rezortu, včetně 
zveřejňování informací o zakázkách, oznámení zadávacích řízení a zadávacích 
postupů a obsah smluv na internetových stránkách MO;

13) Role poptávajícího (správce), zadávajícího, přejímajícího a dozorujícího jsou u cen-
trálně nabývaného majetku většinou odděleny. 
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6.  Další koncepce a metodiky
Na NSV navazují mimo RMO č. 2/2005 Věstníku a Směrnice další interní norma-

tivní akty (dále jen INA) – koncepční, plánovací a řídící dokumenty – zajišťující její 
realizaci. Jelikož řídící procesy a normy (především řízení projektů vyzbrojování) upra-
vující vyzbrojování navazují na hlavní rezortní procesy v oblasti plánování, programo-
vání a rozpočtování, jsou základní principy vyzbrojování včleněny do průřezových INA 
upravujících především tuto oblast. INA spojené s vyzbrojováním jsou vytvářeny v sou-
ladu s obdobnými dokumenty produkovanými na úrovni NATO a EU. V rámci NATO 
má na podobu výzbrojní politiky OS ČR významný vliv dění v Konferenci národních 
ředitelů vyzbrojování NATO (CNAD – Coference of National Armaments Directors), 
která vydala například Zásady řízení životního cyklu systémů podle NATO, na ni nava-
zující STANAGy (standardizační dohody NATO), a také normy ISO/IEC18, především 
ISO/IEC 15288:2002 Řízení životního cyklu – procesy životního cyklu systému a ISO/
IEC TR 19760:2003 Průvodce aplikací ISO/IEC 15288. Pod Konferencí národních ředi-
telů působí výbor AC/327 pro podporu životního cyklu, jehož posláním je sladění život-
ního cyklu v rámci NATO. 

Principy NSV jsou aplikovány a podrobněji rozpracovány v dokumentech s dlou-
ho-, středně- a krátkodobou perspektivou. Dlouhodobý pohled je obsažen například 
v Koncepci výzkumu a vývoje v působnosti MO na léta 2005—2009. Střednědobý 
horizont pokrývá například Střednědobý plán činností a rozvoje rezortu MO na roky 
2005—201019, plán tvorby INA nebo připravovaný plán vyzbrojování (interní směr-
nice). Střednědobé plány jsou rozpracovávány do ročních realizačních plánů a dále 
upřesňovány v plánu Sekce vyzbrojování MO včetně spolupráce na tvorbě souvisejících 
dokumentů v Konferenci národních ředitelů vyzbrojování NATO, Evropské obranné 
agentury (European Defence Agency; dále jen EDA) národní legislativy a vnitrorezort-
ních norem.

Rámec pro spolupráci s průmyslem tvoří usnesení vlády č. 259 z 15. 3. 2000 při-
pravené MO v součinnosti s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Asociací obranného 
průmyslu (dále jen AOP), které uložilo ministrovi obrany sjednat dohodu o spolupráci 
s AOP, která by upravovala také problematiku konzultací. Dohoda mezi MO a AOP ve 
věci spolupráce v oblasti obranného průmyslu byla uzavřena 13. 7. 2000. Dne 3. 10. 2000 
bylo stvrzeno ujednání mezi MO, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem 
zahraničních věcí. o spolupráci při prezentaci produktů českého obranného průmyslu 
v zahraničí.20 Na základě této dohody státní správa přizve přes AOP konkrétní produ-
centy (obchodníky) obranného materiálu podle typu setkání, úrovně apod. 

7. Budoucnost výzbrojní politiky OS ČR
Odbor řízení vyzbrojování Sekce vyzbrojování MO předpokládá, že v roce 2007 

bude zahájen proces novelizace stávající NSV, nebo tvorby nové. Tento záměr nevychází 
z evaluace konstatující rozpor mezi cíly NSV a praxí, ani z nespokojenosti vyjadřo-
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vané obranným průmyslem, odbornou veřejností a mezinárodními organizacemi, které 
veskrze hodnotily strategii kladně, ale z potřeby sladit dokument s vývojem, především 
v EU a NATO. Jednak byla NSV tvořena v době, kdy ČR ještě nebyla členem EU, tudíž 
bylo obtížné předpokládat všechny výzvy, jimž nyní rezort MO z tohoto směru čelí, 
jednak začala fungovat Evropská obranná agentura. 

Přípravy na změnu NSV vlastně již začaly a spočívají v tom, že do v současnosti 
přijímaných rezortních dokumentů jsou včleňovány odkazy na strategii, které dodávají 
plánům legitimitu odvozenou od (budoucího) vládního rozhodnutí, tedy NSV 2007, 
a tím usnadňují jejich prosazení v politicko-administrativním systému. Jedním z těchto 
dokumentů je směrnice MO o zpracování střednědobého plánu na léta 2008—2013 
vymezující způsob, jakým má být plán zpracován, hlavní cíle a z nich plynoucí úkoly.

Do NSV 2007 by měly být začleněny podmínky pro:
1) Zapojení ČR do projektů a systémů vytvářených EDA; zohlednění ukončení čin-

nosti Západoevropské skupiny pro vyzbrojování (WEAG);
2) Implementaci mezinárodních standardů systémů vyzbrojování (ISO) a standardů 

NATO, se zvláštním důrazem na sladění řízení životního cyklu; 
3) Zlepšení přípravné fáze projektu skrze sjednocení datového modelu, s nímž by 

mohl pracovat výzkum a vývoj, dodavatel, armádní útvary… Propojení všech par-
ticipantů projektu v celém životním cyklu má za cíl optimalizaci výroby, kvality, 
objednávání náhradních dílů atd., a je součástí projektu Integrované logistické pod-
pory.21 

Změny se ovšem netýkají zdaleka pouze NSV a tlak na ně přichází z různých 
směrů. Vzhledem k nutnosti implementovat Vyhlášku MF č. 231/2005 Sb. a s ní souvi-
sející usnesení vlády, které se týkají zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
a zákona č. 320/2001 Sb., o nanční kontrole ve veřejné správě, dochází k úpravám 
procesů v oblasti plánování, programování a rozpočtování. V souvislosti se schválením 
nového zákona o veřejných zakázkách (19. 4. 2006 byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod 
číslem 137/2006 Sb. s platností od června 200622) jsou nezbytné změny RMO č. 2/2005 
a Směrnice. Dalším původcem tlaku na přetvoření stávajících, zpracovaných i rozpra-
covaných dokumentů jsou harmonizační procesy v oblasti řízení projektů, životního 
cyklu, spolupráce s průmyslem atd. probíhající v rámci NATO a EU. Očekávané změny 
se projeví především v těchto oblastech:

– příprava a řízení projektů vyzbrojování,
– zavedení materiálu do užívání v rezortu,
– provádění marketingových analýz a studií proveditelnosti,
– řízení offsetových programů,
– jakost materiálu,
– řízení obranné standardizace,
– schvalování technických podmínek na produkty dodávané rezortu,
– řízení životního cyklu (včetně softwarové podpory),
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– řízení rizik při přípravě a řízení projektů,
– nastavení jednotného režimu pro obchodování s vojenským materiálem v rámci 

EDA/EU.23 

Také změny iniciované na úrovni EDA výrazně ovlivní podobu nových INA. 
Závažné důsledky bude mít především přistoupení k režimu Code of Conduct, které ČR 
uskutečnila k 1. 7. 2006. Code of Conduct je politický závazek pořádat u vojenských 
zakázek s nančním objemem nad 1 mil. euro mezinárodní veřejnou soutěž vyhlašova-
nou přes centrálu v Bruselu (na jediném společném serveru pro celou EU). Přestože 
čl. 296 Smlouvy o založení ES (a upřesňující rozhodnutí Rady EHS 255/58) zůstávají 
beze změny, ČR by měla omezit své možnosti zadávat vojenské zakázky bez veřejné 
soutěže pouze na jaderná energetická zařízení, radioaktivní, chemické a biologické 
látky, kryptozařízení a projekty mezinárodní spolupráce. Jelikož se však jedná o poli-
tický závazek, právně nevymahatelný, legislativní rámec zůstává beze změny a úmluva 
se nepromítne do zákona o veřejných zakázkách. Zakotvena bude pravděpodobně 
v novém RMO o úplatném nabývání majetku v rezortu MO. Změny prosazované EDA 
vycházejí z diskuse zainteresovaných subjektů nad zelenou knihou hodnotící veřejné 
zakázky v oblasti obrany v EU publikovanou Evropskou komisí v září 2004. Kontrolu 
svrchu bude provádět Agentura prostřednictvím pravidelných dotazníků.  

Code of Conduct má podstatné důsledky pro obranný průmysl mimo jiné proto, 
že na něj navazuje dokument Aplikace nejlepších praktik v zásobovacím řetězci, jehož 
součástí je povinnost hlavního dodavatele v projektu vyhlašovat mezinárodní veřejnou 
soutěž i na subdodávky, tedy bez ohledu na jeho tradiční partnery. Souhlas s touto úpra-
vou vyjádřily národní asociace obranného průmyslu sdružené v evropské AeroSpace 
and Defence Industries Association of Europe (ASD). Při posuzování dopadů na tuzem-
ský obranný průmysl vedeném MO vyjádřily Ministerstvo průmyslu a obchodu a AOP 
obavu, že české rmy mohou čelit až existenčním potížím. Na druhou stranu by se 
měla domácím, především malým a středním, výrobcům otevřít cesta k zakázkám v EU 
a zahraničnímu know-how. V optimálním případě by se mohly dostavit podobné efekty 
jako u zbytku ekonomiky po přistoupení ke společnému trhu.24 

Minulé zkušenosti ovšem podporují skepsi ohledně úspěchu snah vedených EDA. 
Kořeny obtíží jsou skryty hluboko v tradici evropského modelu státu blahobytu. 
Náklady na jeho vydržování spojené s nepříznivým demograckým vývojem, pomalý 
ekonomický růst, téměř celospolečenský odpor k liberalizujícím reformám25 etc. mají za 
výsledek politický imperativ ochrany domácích pracovních míst v obranném sektoru.26 

8. Nadnárodní spolupráce a společný trh s obranným 
materiálem?
Druhá polovina roku 2005 se nesla ve znamení zvýšených aktivit EU v oblasti 

obranného trhu. Pokračovala diskuse nad zelenou knihou vypracovanou Evropským 
parlamentem; zprávy týkající se budoucnosti obrany a zdrojových potřeb vypracovalo 
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washingtonské Center for Strategic and International Studies (European Defence Inte-
gration: Bridging the Gap between Strategy and Capabilities) nebo generálové NATO 
ve výslužbě. Současně tehdejší události přitahovaly více pozornosti k otázce surovinové 
bezpečnosti a roli NATO při jejím zajišťování (ochrana ropovodů, přístavů… před 
teroristy, piráty a zloději). Zprávy konstatovaly, že do budoucna existuje hrozba dal-
šího rozevření mezery mezi evropskou bezpečností strategií a vojenskými kapacitami. 
Lze očekávat, že pokud obranné výdaje evropských zemí nebudou dále klesat, budou 
přinejlepším stagnovat. Zároveň roztříštěnost poptávky po obranném materiálu bude 
omezovat investice do nových kapacit. Evropský obranný sektor je orientován více na 
udržování tradice a pracovních míst, než na transformaci. Politici dosud nedokázali najít 
vůli k provedení změn uzavírajících mezeru mezi strategiemi a kapacitami.27 

Aktivity mezivládní EDA úzce souvisí se snahou o vytvoření Evropského trhu 
s obranným materiálem (European Defence Equipment Market – EDEM) pod působ-
ností nadnárodní Evropské komise (dále jen EK), který by nejenom zvýšil efektivitu 
investic v obranném sektoru, ale také zlepšil akceschopnost EU v ESDP. Conditio 
sine qua non jeho vytvoření je reforma systému udělování veřejných zakázek v oblasti 
obrany. Jednotlivé členské státy EU nealokují do obrany nanční zdroje, které by jim 
jednotlivě, ale ani EU jako celku, dovolily překonat technologickou zaostalost ve srov-
nání s USA. Podstatou ideje EDEM je, že bez podstatného zvýšení nároků na zdroje je 
možné zlepšit materiální vybavení armád skrze zavedení některých principů společného 
trhu do fungování unijního trhu s obranným materiálem, který je deformován mimo 
jiné tím, že bývá často aspoň částečně v majetku konkrétního státu. Vlády tak jsou 
z mnoha důvodů motivovány k zadávání zakázek vlastním společnostem. Ale i prefe-
rování domácích nestátních výrobců vede k přežívání na volném trhu nekonkurence-
schopných rem. Vyjmutí oblasti obrany z obecného regulačního rámce evropského 
práva zahrnuje i státní podporu zbrojovkám. Roztříštění trhu brání těžit efektivitu 
a úspory z velikosti zakázek, rozptyluje nance na výzkum a vývoj, a vede k techno-
logickému zaostávání produktů. EDEM by také měl omezit právo plynoucí z čl. 296 
ES zatajovat informace, jejichž zpřístupnění vlády považují za odporující podstatným 
zájmům své bezpečnosti.

Evropská komise rozdělila problematiku EDEM do čtyř oblastí: poptávka po vyba-
vení pro obranu, nabídka vybavení pro obranu, výzkum a trh s vybavením pro obranu, 
přičemž do své kompetence zahrnula dvě posledně jmenované. Od roku 2000 hraje 
Komise zvláštní roli v systému regulace exportu zboží s dvojím použitím (pro civilní 
i vojenské účely). Odstranění protekcionismu by mělo vytvořit větší trh usnadňující pře-
devším malým a středním rmám získání subdodavatelských kontraktů bez omezení 
offsety či požadavky na národní subdodavatele. Offsety jsou na jedné straně překážkou 
volného obchodu, protože omezují svobodu rmy v rozhodování odkud a za jakých pod-
mínek odebírat zboží, na druhou stranu motivují k navazování nových remních kon-
taktů z různých zemí. Především přímé offsety (závazek využít při realizaci zakázky 
určité množství subdodavatelů ze zadávající země) jsou na protekcionismem deformo-
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vaném trhu s obranným materiálem jednou z možností přístupu společností z menších 
států k získání pokročilých technologií a vazeb na větší výrobce.28 

Rozmělnění xních nákladů (především na výzkum a vývoj) by mělo přinést 
úspory z rozsahu. Bylo by možné očekávat i, v řadě případů uměle odkládanou, restruk-
turalizaci obranného průmyslu spočívající především v eliminaci duplicit a zvýšení 
produktivity práce. V neposlední řadě, změny by měly zlepšit konkurenceschopnost 
evropských společností na světových trzích.

Častými argumenty proti liberalizaci jsou jednak nutnost držet řadu informací 
o kontraktech v tajnosti, jednak požadavek na okamžitý a bezproblémový přístup 
k dodávkám materiálu za krizových stavů.29 

Prvně jmenovaný argument do určité míry přehlíží skutečnost, že pokračující 
evropská integrace stále více sbližuje právní prostředí států, takže vymahatelnost povin-
ností u zahraničních rem není horší než v případě domácích. Navíc většina zemí EU 
implementovala certikační systém NATO v oblasti utajovaných skutečností, což rozdíl 
mezi domácím a zahraničním výrobcem ještě více snižuje. 

Argument druhý nedostatečně odráží fakt, že v řadě případů je například český 
výrobek za český považován jen kvůli adrese sídla společnosti, takže není zohledněna 
vlastnická struktura. Je také skutečností, že většinu „českého“ obranného materiálu není 
možné vyrábět, ale ani servisovat, bez dodávek komponentů ze zahraničí. Argumenty 
vycházející z předpokladu (reálně neexistující) národní autarkie v oblasti obranného 
materiálu (byť i v případě jednoho produktu) mohou vést k podcenění smluvních úprav 
dodávek v případě mimořádných, ale i běžných (v rámci životního cyklu) stavů, čímž ve 
svých důsledcích vytvářejí bezpečností hrozbu. 

Liberalizace trhu s obranným materiálem sice otevírá nové příležitosti, nicméně 
pokud bude provedena dříve, než na ni budou všechny úrovně – orgány EU i NATO, 
vlády, ministerstva obrany, armády, ale i občané30 – organizačně, kompetenčně, systé-
mově, programově, projektově a ideově připraveny, skrývá v sobě i významné hrozby. 
Vytvoření EDEM předpokládá přenesení suverenity v citlivé oblasti regulace obran-
ného průmyslu a trhu s obranným materiálem na nadnárodní autoritu – zejména se jedná 
o harmonizaci procedur vypisování veřejných zakázek, účetních standardů, průmyslo-
vých norem a způsobů nancování a kontrolu státní podpory podnikům.31 Celoevrop-
ský jednotný trh s obranným materiálem je významným příspěvkem k federalizaci EU, 
protože činí každý členský stát v oblasti obraného materiálu závislým na každém jiném 
členovi, na unii jako celku a unii jako nadnárodní struktuře. Idea EDEM a priori odmítá 
možnost, že by mohlo dojít k nějaké „zpětné vlně“ v integračním procesu, nebo že exis-
tuje potenciál pro významné rozpory mezi členy EU či NATO navzájem, nebo v případě 
EU mezi členem (členy) a nadnárodními orgány, např. EK. A implicitně je zcela vylou-
čena možnost rozpadu EU, přestože by to znamenalo pro každý (bývalý) členský stát 
ztrátu schopnosti obstarat si v případě mimořádných situací efektivně a rychle obranný 
materiál, tudíž ztrátu většiny vojenských schopností. Na druhou stranu vědomí této 
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potenciální slabosti by vyvolávalo tlak na členské státy směrem k udržení integračního 
procesu a varovalo před názory odlišnými od většinových. 

EDEM přesouvá protekcionismus z národní na unijní úroveň, ale neodstraňuje jej. 
Vychází tak z předpokladu, že provázané úsilí členských států je s to produkovat dosta-
tečné výsledky k vyrovnání mezery v technologiích a kapacitách armád, i bez bezbari-
érového zapojení do globálního trhu. 

V diskusi reagující na zelenou knihu zastávaly vlády a zainteresované organizace 
a rmy i k těm základním problémům odlišné postoje.32 EK přesto ve svém shrnutí 
diskuse uvedla, že všichni zúčastnění podpořili její snahu o překonání roztříštěnosti 
trhu a posílení vnitroevpropské soutěže. Většina také považovala za užitečné vytvořit 
upřesňující sdělení vyjasňující ustanovení čl. 296 ES, a proto jej EK chtěla v průběhu 
roku 2006 přijmout. Většina účastníků diskuse považovala za užitečnou obrannou směr-
nici zavádějící exibilnější pravidla pro pořizování obranného materiálu, vyjma situací 
týkajících se základních životních zájmů. V roce 2006 by proto měla proběhnout hod-
nocení dopadů možných změn a poté by měl vzniknout návrh směrnice.33 Vytvoření 
EDEM je pouze jednou z možných, nikoliv jedinou, reakcí na poznání, že úsilí o národní 
autarkii v oblasti obranného materiálu je v současnosti prakticky nenaplnitelé.  

Pokud se členské země EU rozhodnou pro nadnárodní cestu EDEM, implicitně 
souhlasí se ztrátou volnosti při rozhodování o podobě procesu vyzbrojování, a přenosem 
značné části rozhodování v oblasti výzbrojní politiky na nadnárodní autority. Předání 
tohoto dílu jejich suverenity bude mít významné dopady (nehodnotím, zda pozitivní či 
negativní) na podobu, akceschopnost, kapacity atd. jejich ozbrojených sil. Pokud bude 
učiněn tento krok, potom se bude zdát výhodným a logickým pokračovat slaďováním 
struktur a odstraňováním duplicit i u ozbrojených sil. Analogicky přenosu cíle dosa-
žení autarkie v oblasti obranného materiálu z národní na unijní úroveň vybudováním 
EDEM lze očekávat, že se objeví požadavky na přenos snahy vybudovat ozbrojené síly 
se schopností plnit veškeré úkoly při obraně z národní na unijní úroveň, jinými slovy na 
specializaci národních ozbrojených sil.34 Vznik EDEM tak do značné míry determinuje 
podobu ozbrojených sil a činí některé nezvratné změny (např. restrukturalizace, „zev-
ropštění“ obranného průmyslu). Tento vývoj je v souladu s funkcionalistickou teorií 
integrace, nicméně lze zpochybnit, zda tvůrci rozhodnutí mají k těmto krokům mandát, 
a zda jsou tedy změny legitimní. Přitom mandát není možné získat až v okamžiku, kdy 
se bude rozhodovat o specializaci (restrukturalizaci, „zevropštění“ ozbrojených sil), ale 
již před rozhodnutím o vybudování EDEM, které uzavře některé dosud otevřené alter-
nativy, a tím přímo poznamená budoucí vývoj ozbrojených sil členských zemí.

9. Trh s obranným materiálem
Trh s obranným materiálem se vyznačuje ve srovnání s většinou zbývajícího trhu 

určitými speciky, z nichž některé uvádí Národní strategie vyzbrojování35:
1) Dlouhodobost využívání jednou zavedených zbraní a zbraňových systémů;
2) Rychlý pokrok v technologiích vyvolávající v situaci konkurenčního boje s poten-
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ciálními nepřáteli či bezpečnostního dilematu tlak na permanentní modernizace 
a integraci s již zavedenou, nebo na druhé straně s novou výzbrojí;

3) Po zavedení zbraní a zbrojních systémů se v důsledku sostikovanosti výzbroje 
dodavatel (nebo partner, na něhož převedl své know-how) stává v dané výzbroji 
v podstatě monopolem, jediným schopným provést modernizaci; 

4) Na celkových nákladech výzbroje během životního cyklu tvoří pořizovací cena 
zhruba čtvrtinu až polovinu výdajů.

Trh s obranným materiálem jako trh sui generis vyžaduje od zákazníka (rezort 
MO, šířeji státní správa), k dosažení efektivnosti a hospodárnosti nákupu, osvojení 
a aplikaci specických postupů, které respektují fakt, že pořízení obranného materiálu 
není založeno pouze na analýze náklady/zisk, ale je významně ovlivňováno politickými 
faktory – podobou obchodní, bezpečnostní ad. politik země, zájmy a ambicemi politic-
kých subjektů, na které často působí lobby, veřejné mínění (preference domácího prů-
myslu) atd. Vzhledem k zásadnímu významu obranného materiálu pro samu existenci 
státu musí jeho pořízení předcházet pečlivý sběr a analýza informací nejenom o vlast-
ních potřebách, ale i o dodavateli. Rovněž výběrové řízení a následná kontrola plnění 
kontraktu vyžadují permanentní aktivní participaci zákazníka. Toto vše významně zvy-
šuje jeho nanční náklady a akvizici prodlužuje.36 

Nemalou roli hraje i původ dodavatele. V období mezi světovými válkami bylo 
automatické přidělování zakázek domácím zbrojovkám nezpochybňované a nezpochyb-
nitelné. Za studené války stejně tak nikdo nezpochybňoval pořizování výzbroje v rámci 
RVHP a v něm zavedenou dělbu výrobních specializací jednotlivých členů. Tato nej-
méně stoletá tradice národní či blokové autarkie v oblasti obranného materiálu v zásadně 
pozměněném (a nadále se rychle měnícím) postudenoválečném prostředí jen pozvolna 
slábla v myšlení těch, kteří ovlivňovali či rozhodovali o vyzbrojování OS ČR.

Ve vztahu k národnímu obrannému průmyslu má vláda monopsonní postavení – 
svojí volbou na trhu, kde je jediným zákazníkem významně ovlivňuje strukturu, vstupy, 
výstupy, ceny, zisky, vývoz, efektivitu i vlastnické vztahy. Především v minulosti tak 
nákup obranného materiálu sloužil i jako nástroj průmyslové politiky. Takto chápané 
vyzbrojování zahrnovalo i široké socio-ekonomické cíle, přičemž tyto měly v řadě pří-
padů negativní dopady na naplnění cíle, který současná Národní strategie vyzbrojování 
považuje za primární – efektivní a hospodárné pořízení materiálu vedoucí ke zvýšení 
schopností OS ČR v souladu s politicko-vojenskými ambicemi a denovanými úkoly 
OS ČR. Žádná země světa v současnosti už není schopna zajistit všechny potřeby tech-
nologicky vyspělého obranného materiálu výhradně z národních zdrojů. Přesto často 
dochází ke snahám protěžovat a podporovat domácí producenty. Zásahy vlád do podoby 
obranného trhu směřují také k podpoře (např. importu ze zahraničí) klíčových techno-
logií.

Současná podoba bezpečnostního dilematu nutí armády světa ke zvyšování svých 
schopností především skrze zavádění technologicky vyspělého obranného materiálu. 
Tlak na neustálý pokrok v této oblasti s sebou ovšem nese rychle rostoucí náklady 
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na výzkum a vývoj, které po vyčerpání vnitřních rezerv (restrukturalizace podniků) 
ovlivňují výrobce směrem k vzájemné spolupráci a fůzím. Tento proces vede především 
v technologicky nejnáročnějších sektorech obranného průmyslu ke vzniku oligopolů, 
v některých případech až faktických monopolů, a to i nadnárodních. Z krátkodobého 
hlediska je racionálním řešením snah o úspory z rozsahu sloučení všech národních pro-
ducentů v nějakém sektoru pod jednou rmou, ovšem z dlouhodobého hlediska se na 
efektivitě rmy negativně podepisuje absence konkurence. Přitom neustálý růst ceny 
obranného materiálu, spojený s trendem stagnace až snižování obranných rozpočtů 
znamená, že zachovat výrobce na základě zakázek jedné vlády je stále obtížnější. Shá-
nění kontraktů pro takovou rmu se tak stává předmětem i high politics. Rozhodnutí 
vlád udržet a rozvíjet národního výrobce high-tech obranné komodity s sebou nese 
významné celospolečenské náklady, které (vyjádřeno v částce na hlavu) rostou s kle-
sající velikostí trhu (země) a mezinárodní konkurenceschopností výrobku. Vláda také 
v těchto případech rozhoduje o míře přiměřeného zisku, čímž dále vyjímá výrobce 
z běžných tržních mechanismů a zmírňuje potřebu hledat vnitřní rezervy v efektiv-
nosti.

Explicitní protěžování domácího obranného průmyslu vede k situaci, kdy proti 
sobě stojí monopol a monopson. Zatímco stát si své monopsonní postavení udržuje 
vlastně i při obchodu se zahraniční společností, monopolní postavení rmy není, přede-
vším na mezinárodním trhu, samozřejmé. Při preferování národních výrobců se ztrácí 
samoregulační působení trhu (byť na trhu s obranným materiálem omezené) a musí být 
nahrazeno aktivními zásahy státu. Při takové míře závislosti rem na veřejné správě 
není překvapující, že se (polo-)soukromé subjekty snaží rozhodování politicko-admi-
nistrativního systému ovlivňovat s využitím lobbyingu, ale i korupce.

Trh s obranným materiálem se mimo jiné následkem rychlého technologického 
rozvoje vyznačuje informačními mezerami a asymetriemi v přístupu k informacím. 
V důsledku toho by pro zákazníka byla výhodná exibilita smluv umožňující stanovit 
detaily zakázky až v okamžiku, kdy si vyjasní své skutečné požadavky. Na druhou 
stranu, smlouvy musí zabránit negativní, ale přirozené snaze dodavatele zvyšovat svůj 
prot na úkor spokojenosti zákazníka. Další komplikace s sebou nese dlouhodobost 
smluv, které, přestože nemusí zahrnovat i fázi výzkumu a vývoje, musí pokrývat celý 
životní cyklus materiálu. Pouze výjimečně je možné účinně oddělit dodávku materiálu 
od jeho obhospodařování ve zbytku životního cyklu, což přirozeně posiluje vyjedná-
vací pozici výrobce. Uzavřít kontrakt počítající se všemi alternativami a potenciálními 
riziky je buď nemožné, nebo nančně nereálné. Při špatně nastavených smlouvách není 
kontrakt partnerstvím dodavatele a zákazníka, ale blíží se spíše hře dvou hráčů s nulo-
vým součtem. Především u dlouhodobých smluv zahrnujících výzkum a vývoj existuje 
riziko úmyslného podcenění počátečních nákladů a jejich neúměrného zvyšování po 
získání kontraktu. Jako odpověď na specika trhu s obranným materiálem se vlády 
obvykle snaží chránit zájmy státu rozsáhlou sítí regulací, dohledu a kontroly, která 
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ovšem deformace trhu nenapravuje (naopak), pouze více či méně úspěšně zmírňuje 
jejich dopady.37 

NSV nevymezuje jednoznačně pozici českého obranného průmyslu, hovoří přede-
vším o spolupráci a přístupu k informacím o projektech. Jednoznačně je ovšem zdůraz-
ňována efektivní akvizice, jejímž základním nástrojem je otevřená veřejná soutěž. To 
ve spojení s Code of Conduct znamená (deklarovaný) rovný přístup k domácím i zahra-
ničním společnostem. V krocích činěných vládou je implicitně obsaženo přesvědčení, 
že nákup obranného materiálu od společnosti z EU v sobě neobsahuje zásadní riziko 
spojené především s (ne)dostupností dodávek v mimořádných situacích. 

Česká republika nemůže řešit potřeby svých ozbrojených sil pouze využíváním 
tuzemských výrobců. Nejenom kvůli výše uvedeným negativním dopadům na efekti-
vitu a hospodárnost vyzbrojování, ale i proto, že domácí obranný průmysl není s to 
pokrýt všechny potřeby OS ČR. Na druhou stranu nelze zcela rezignovat na otázku, 
odkud pořizovaný materiál pochází a nakupovat jednoduše to nejlevnější. Zapojení 
českých rem do zakázky ocení podniky, odbory i voliči, participaci evropských spo-
lečností evropský obranný průmysl, evropské odborové centrály a vlády, aliančních 
dodavatelů vlády členských zemí. Země původu materiálu musí být zvolena i s ohledem 
na existující a předpokládanou geopolitickou situaci. Co největší zapojení výrobních 
kapacit lokalizovaných v ČR (původ majitele je sekundární) také snižuje rizika spojená 
s možností dodávek v mimořádných situacích.38 

Česká republika by měla vyřešit otázku, z kterých zemí lze pořizovat obranný 
materiál a jeho komponenty, jinými slovy stanovit seznam „bezpečných“ zemí původu, 
který by se měl stát součástí akvizičních kritérií. Je-li bezpečným dodavatelem Ruská 
federace, jak by naznačovala snaha získat v rámci deblokace dluhu nová transportní 
letadla, proč nejsou tamním výrobcům otevřeny dveře k dalším armádním zakázkám? 
Především když lze očekávat, že jejich cenové nabídky by byly výhodné. Není-li Rusko 
bezpečným dodavatelem, neznamená obnova vrtulníkového letectva ruskými stroji 
hrozbu? Jaký je vlastně postoj rezortu MO, a šířeji české zahraniční politiky k Rusku, 
Ukrajině (která měla být výrobcem transportního letadla zprostředkovaného Ruskem) 
a dalším neliberálním demokraciím? Zde zůstává neobjeven značný prostor pro strate-
gická studia a jejich analýzy. V souvislosti s přípravou nové Národní strategie vyzbro-
jování by bylo vhodné zadat katedrám a ústavům specializujícím se na tuto oblast 
odpovídající výzkumné úkoly. Seznam bezpečných zemí přirozeně nemůže být součástí 
strategie vyzbrojování, nicméně byl by cenným vodítkem při její tvorbě. 

Perspektivní cestou pro české producenty obranného materiálu je v úzké součin-
nosti se státní správou v oblasti vzájemné informovanosti, zapojení do projektů probíha-
jících pod hlavičkou EU nebo NATO zvyšovat svoji mezinárodní konkurenceschopnost 
tak, aby dokázali vítězit (i jako subdodavatelé) ve veřejných soutěžích OS ČR, které do 
budoucna pravděpodobně nebudou moci brát zřetel na původ výrobce a budou rmu 
odkudkoliv z EU posuzovat rovnocenně. Příští Národní strategie vyzbrojování by měla 
zaujmout k tuzemskému obrannému sektoru jasný postoj (preferovat nebo se orientovat 
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celoevropsky?) a zasadit jej do kontextu výzbrojní politiky OS ČR tak, aby byl rezort 
MO pro český obranný sektor nikoliv zdrojem obživy, ale zprostředkovatelem dění na 
unijní a alianční úrovni a nástrojem zapojení do tohoto dění.  

Současná výzbrojní politika OS ČR nadřazuje komerční kritéria založená na sle-
dování efektivity a hospodárnosti nad socioekonomické cíle vyzbrojování, nicméně to 
neznamená, že vláda nemůže při sledování vlastních zájmů tyto faktory upřednostnit. 
Pro producenty obranného materiálu je relativně obtížnější ovlivnit byrokratický proces 
probíhající uvnitř rezortu než prosadit posunutí konečného rozhodnutí na nejvyšší exe-
kutivní orgán, který je tvořen menším počtem osob a není tak striktně vázán legislati-
vou a vnitrorezortními normami, tudíž lobbying je zde mnohem efektivnější.

Komerční model je v nejčistší formě užit při aplikaci otevřené veřejné soutěže 
s jasnou specikací požadavku, kdy je volba dodavatele provedena pouze na základě 
nabízené ceny. Prostor pro svobodné rozhodování, manipulaci i korupci je zde nejvíce 
omezen. Odhlédneme-li od intervence vlády, tato forma nemůže být užita, pokud poža-
davky kladené na dodávku jsou výrazně nestandardní a specické. Proto je v procesu 
vyzbrojování tak zásadní fáze denování požadavků a normy, které ji upravují.39 

Závěr 
Článek prezentuje základní body jednoho z možných pohledů na problematiku 

vyzbrojování ozbrojených sil ČR. Obrací pozornost na její komplexitu a na rozsáhlost 
kontextu, s nímž je vyzbrojování provázáno. Kapitoly 8 a 9 upozorňují na stále rostoucí 
význam mezinárodní spolupráce, jejíž dopady na národní úroveň nejsou v českých pod-
mínkách vždy dostatečně posouzeny a uvedeny do širších souvislostí. 
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