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STRATEGICKÉ PŘÍSTUPY
K VYZBROJOVÁNÍ OZBROJENÝCH SIL

Mjr. Ing. Josef PROCHÁZKA

Anotace:
V rámci vypracování návrhu Národní strategie vyzbrojování, jehož zadavatelem 

byl Národní úřad pro vyzbrojování MO ČR, byly pracovníky Ústavu strategických studií 
analyzovány strategické přístupy hospodářsky a vojensky nejvyspělejších členských zemí 
NATO při zabezpečování potřeb obrany. Cílem této práce bylo navrhnout nejvhodnější 
implikace využitelné pro strategickou orientaci vyzbrojování ozbrojených sil v podmín-
kách České republiky.

 Tento článek si klade za cíl poukázat na některé společné, ale i rozdílné strate-
gické přístupy těchto států při zajišťování materiálních potřeb obrany a publikovat myš-
lenky, které tvorbu návrhu strategie významným způsobem ovlivnily.

¬¬¬

ÚVOD

V současnosti neexistuje v našem blízkém i vzdáleném okolí žádný stát, který 
by mohl být spokojen se svým obranným akvizičním systémem. Hospodářsky i vojen-
sky vyspělé země usilují téměř permanentně o optimalizaci procesů souvisejících s 
generováním hodnoty obrany za jimi uvolňované nanční prostředky. Katalyzátorem a 
determinantem systémových změn a hledání nejhospodárnějších přístupů při pořizování 
zbraňových systémů, vojenského materiálu a služeb jsou především změněny vnějších 
podmínek a prostředí, ve kterém se všechny tyto činnosti uskutečňují.

Nespokojenost vlád se systémem vyzbrojování ozbrojených sil je promítána do  
frekvence a intenzity, se kterou je reformují a optimalizují.

DETERMINUJÍCÍ VLIV PROSTŘEDÍ  

Zkušenosti jednotlivých států získané při optimalizaci systému vyzbrojování 
ozbrojených sil v posledním desetiletí minulého století potvrzují závislost prováděných 
změn na vývoji globálního prostředí, které determinuje vládní politiku, bezpečnostní 
strategii státu a z vojenského pohledu především záměry a scénáře použití ozbrojených 
sil. Vlády usilují o výstavbu takových ozbrojených sil, které budou schopné efektivně 
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zvládat s určitou pravděpodobností se vyskytující krizové situace a v horším případě i 
válečné konikty.

Úspěšnou reexi okolního prostředí do efektivního vytváření požadovaných ope-
račních schopností ozbrojených sil je nutné spatřovat ve funkčním systému plánování ve 
střednědobém a dlouhodobém výhledu. Chybná reexe vývoje prostředí nebo dokonce 
neexistence takového systému může sice vést k relativně úspěšnému pořizování zbraní, 
vojenského materiálu a služeb, ale ve svém konečném důsledku se jedná o proces nee-
fektivní, protože nesměřuje k vytváření požadovaných schopností.

Významným činitelem determinující tvorbu schopností ozbrojených sil je tech-
nologická úroveň celé obranné průmyslové základny (OPZ), která se na zabezpečování 
potřeb obrany státu podílí. V případě jejího dlouhodobého nevyužívání dochází k 
poklesu úrovně výrobních schopností, poklesu konkurenceschopnosti a zánikem jednot-
livých oborů (opuštěním segmentu na trhu) i k zániku nebo poklesu konkurenčního pro-
středí. 

Mezi základní determinanty vnějšího prostředí je zařazován:
– měnící se charakter bezpečnostního prostředí,
– změna charakteru ozbrojených koniktů, nové úkoly ozbrojených sil, 
– globalizace a restrukturalizace obranného průmyslu,
– významný růst nákladů na výzkum, vývoj a výrobu nových generací zbraňo-

vých systémů,
– limitované nanční zdroje a omezené trhy,
– klesající počet systémových integrátorů zbraňových systémů,
– vyspělejší vojenské technologie a jejich splývání s civilními,
– snahy o vytvoření evropského zákazníka a evropské akviziční agentury jako 

protipól integrujícímu se obrannému průmyslu.

OBRANA A STRATEGIE

Obr. 1: Schema základních prvků a vztahů prostředí vyzbrojování
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 Českou republiku je možné zařadit mezi demokratické státy, které fungují na 
zásadách tržní ekonomiky. Existence ozbrojených sil je chápána jako nezbytná nutnost 
pro naplnění všech funkcí státu. Rozvoj ozbrojených sil je řízen vládou na základě prin-
cipu veřejné kontroly. Občany volená legislativní část parlamentu schvaluje politiku 
rozvoje ozbrojených sil vypracovanou exekutivní částí státní administrativy. Uvedené 
demokratické principy je možné považovat za procedurální rámec pro efektivní zabez-
pečování potřeb obrany. Za předpokladu fungování demokratické kontroly ozbrojených 
sil je občanům státu za jejich nanční prostředky nabídnuta maximálně dostupná míra 
bezpečnosti. Pro dosažení obecného cíle existuje konkrétní systém vyzbrojování ozbro-
jených sil. Z pohledu teorie systémů je podsystémem vojenského systému. Vyzbrojování 
je významně ovlivňováno chováním svého okolí a vnitřními interakčními vazbami.

Systém vyzbrojování zabezpečuje získávání hmotných a nehmotných statků  
potřebných pro vytvoření nezbytně nutných operačních schopností ozbrojených sil a 
zajištění potřeb obrany státu. Má velmi úzkou vazbu na systém obranného plánování, 
systém logistické podpory a obrannou průmyslovou základnu státu.  

Systém vyzbrojování je naplňován:
1. POLITIKOU A STRATEGIÍ (zabezpečuje zastřešení legislativy a orientaci),
2. PROCESY A PROCEDURAMI (integrační role),
3. ORGANIZAČNÍ STRUKTUROU (výkonnost).

V otázkách vyzbrojování ozbrojených sil a jejich zabezpečení potřebným vojen-
ským materiálem a službami mají všechny demokratické státy obdobné ambice. Usilují 
o pořizování takových produktů, které nebyly ještě vyvinuty a vyrobeny. Tím je splněn 
základní předpoklad pro zabezpečení technologické převahy nad potenciálním protivní-
kem a úspěšné zvládnutí budoucích krizových situací a koniktů.

Vzhledem ke skutečnosti, že není vždy zcela možné uspokojit materiální poža-
davky ozbrojených sil uspokojivými produkty přímo na trhu „of the shelf“, musí být tyto 
produkty denovány, vyvíjeny a vyráběny.

Nákup zbraní a vojenské techniky neznamená tedy pouze pořídit ten nejvýhod-
nější produkt, který již na trhu existuje. Často je to uvažování a rozhodování o tom, co 
by mělo být vyvinuto a jaké podmínky vytvořeny, aby se tento záměr podařilo efektivně 
zrealizovat, zavést a využívat.

Na základě analýzy akvizičních systémů vybraných demokratických států jsou 
patrné odlišnosti v koncepcích, jak dosáhnout nejlepší hodnotu za alokované nanční 
prostředky. Požadavek „Best value for money“ však přinesl poznatek, že hospodárné 
pořizování zbraní, vojenského materiálu a služeb však neznamená pořizování nejlevněj-
ších produktů.

Bylo by logické, že vzhledem ke značným podobnostem politicko-ekonomických 
systémů a dalším obdobným problémům, které musí být demokratickými státy při zajiš-
ťování materiálních potřeb řešeny, budou obdobné i jejich akviziční systémy. Realita je 
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však poněkud odlišná. Existuje sice společný základ, akviziční systémy vykazují některé 
společné rysy, ale existují mezi nimi i skutečné rozdíly ve strukturách a přístupech 
vycházející především z historického a kulturního vývoje, politických zájmů, ambicí a 
rozdílných přístupů při implementacích ideálních nebo nejefektivnějších organizačních 
struktur a procesů. 

STRATEGICKÉ PŘÍSTUPY K VYZBROJOVÁNÍ

Strategickými přístupy k vyzbrojování rozumíme uplatnění takových opatření, 
která jsou plánovitá, koncepční, dlouhodobá s jasnými záměry. Projevují se v politice 
a strategii vyzbrojování, ve stabilizovaných procedurách a rovněž v organizacích, které 
procesy vyzbrojování ve všech jejich částech realizují, kontrolují a koordinují.

Teoreticky je možné dokázat, že vyspecikujeme a nakoupíme zbraňový systém, 
který významně přispěje k vylepšení obranných schopnosti státu. Nebude nančně 
náročný a nebude tedy ohrožovat vojenský rozpočet a stabilitu veřejných nancí. Vytvoří 
nové pracovní příležitosti, posílí technologickou úroveň státu a civilního sektoru a 
cestou mezinárodní spolupráce, kooperace, offsetovými programy či prodejem posílí 
vztahy s dalšími státy.

Prakticky však jsou hledány mezi těmito hodnotami kompromisy a vlády států 
mohou přijít k rozdílným závěrům a rozhodnutím pro dosažení nejlepší hodnoty za 
peníze. Vlády demokratických států ve své politice usilují zpravidla o vytvoření nezbytně 
nutných obranných schopností zpravidla novými systémy eliminující možné hrozby. O 
posílení ekonomického růstu, kde nákup zbraní může mít jak pozitivní, tak i negativní 
důsledky (zaměstnanost, technologický růst, přínosy z prodeje zbraní). O stabilitu své 
měny a udržení veřejných výdajů v určitých mezích. O vytváření a udržení korektních 
vztahů se svými sousedy, partnery a dalšími státy. Nákup zbraní vojenské techniky může 
hrát významnou roli ve všech výše uvedených oblastech, protože je významnou polož-
kou spotřeby veřejných nancí, ale rovněž zdrojem jejich vytáření. 

Francie byla například poměrně dlouho spojováno s politikou směřující k sobě-
stačnosti v oblasti zbrojní výroby a umožňující svobodné rozhodování. Tato politika 
byla důležitější než maximalizace vojenských schopností ozbrojených sil.

Národní úřad pro vyzbrojování (DGA) byl zřízen generálem de Gaullem v roce 
1961. Je organizací disponující významnými kompetencemi při prosazování jednotné 
strategie řízení obranného průmyslu. Má udržovat rovnováhu mezi širokým spektrem 
zájmů, včetně akceptace požadavků ozbrojených sil. DGA usiluje o zachování vitality 
obranné průmyslové základny a civilního sektoru včetně realizace zahraniční spolupráce 
v oblasti vyzbrojování. V budoucnosti je možné očekávat rostoucí vliv profesionalizo-
vaných ozbrojených sil při denování svých materiálních požadavků. Francie speci-
kuje požadavky na nové zbraňové systémy s ohledem na požadavky zahraničních trhů 
a potencionálních odběratelů. Prodej zbraní pak ovlivňuje zahraniční spolupráci a vliv 
Francie v těchto zemích.
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Německo má v důsledku výsledků II. světové války striktní politiku ve vývozu 
zbraní.

Velká Británie dosahovala rekordních hodnot v exportu se zbraněmi v 90. letech. 
Tento trend je zachován i vzhledem k omezené akceptaci požadavků zahraničních odbě-
ratelů při denování a vyvíjení nových zbraňových systémů.

Spojené státy usilují o maximalizaci svých obranných schopností, ale využívají 
obranné výdaje pro posílení sociální a ekonomické stability. Podpora malých podniků, 
podniků v rukou etnických menšin a další. Požadavky vnějšího trhu neovlivňují deno-
vání a vývoj nových generací zbraňových systémů. V případě nákupu vojenského mate-
riálu od zahraničních rem musí být tyto produkty vyrobeny na území USA.

Výroba soudobých zbraňových systémů má výrazný nadnárodní charakter, proto 
je problémem současnosti nadstátní koordinace politik, strategií a procedur.

Politika a strategie vyzbrojování
Členské státy NATO denují politiku a strategické přístupy k vyzbrojování ozbro-

jených sil na základě svých tradic, kultury, politického a ekonomického postavení. 
Snaha v oblasti vyzbrojování vede k maximalizaci efektů (schopností) při pořizování 
zbraňových systémů, vojenské techniky a materiálu za alokované nanční prostředky 
využitím osvědčených přístupů a nejlepších praktik.

V rámci širokého spektra vojenských schopností se mohou odlišovat jednotlivé 
státy preferováním těch schopností, které považují za nejvýznamnější. Např. v období 
studené války podporovaly členské státy NATO doktrínu, která byla charakteristická 
pružnou reakcí a sdílením odpovědností v případě útoku států Varšavské smlouvy. Tato 
skutečnost vedla k denování obdobných POTŘEB.

Když Francie opustila vojenskou strukturu NATO (1966), byl pro ni prioritou 
jaderný program. Výdaje na konvenční síly nevyhnutelně utrpěly přehodnocením zdrojů 
na tento program a na nosiče jaderných zbraní.

Spojením Německa došlo k přerozdělení vládních výdajů na prioritní rozvoj eko-
nomiky východních zemí a obrané výdaje byly sníženy, ozbrojené síly restrukturali-
zovány, prioritou se stali lidé a infrastruktura. Současný podíl investičních výdajů na 
pořízení nového materiálu a výzbroje v přepočtu na jednoho příslušníka ozbrojených sil 
nedosahují ani poloviny výdajů Velké Británie a USA . 

Státy střední a východní Evropy v období po studené válce sledovaly především 
cestu transformace do tržní ekonomiky. Otázky spojené s tvorbou bezpečnostní a vojen-
ské politiky byly dlouhodobě podceňovány. Ozbrojené síly procházely redukcí, rozvoj 
ozbrojených sil nebyl plánovitý, priority z důvodů nedostatečných nančních prostředků 
často měněny. Důsledkem bylo postupné zastarávání výzbroje a výstroje. V ČR nebyl do 
výzbroje armády po ukončení studené války komplexně zaveden žádný hlavní zbraňový 
systém.   

Demokratické státy odmítají na jedné straně příliš precizně denovat, jak realizo-
vat nejlepší hodnotu za peníze, ale velký význam kladou na to, kde se o budoucích náku-
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pech rozhoduje. Žádný z těchto států nepřenechává volby o nových akvizicích pouze na 
ministerstvu obrany. Všechny státy chtějí mít možnost využít rozhodování o nákupech 
zbraní ke svému širšímu prospěchu.

Ve Francii a Velké Británii sehrává rozhodující roli vláda nikoli MO. V USA 
rozhoduje Kongres. V případě Německa je rozhodující nanční náročnost projektu. Při 
částce vyšší než 50 milionů DM rozhoduje o uzavření případného kontraktu PARLA-
MENT. 

Procesy a procedury
Procesy a procedury jsou součástí akvizičních systémů platných v jednotlivých 

státech. Demokratické státy se odlišují nikoli pouze v chápání hodnot, které by měly 
být při pořizování nových zbraní generovány, ale také se odlišují technikami, které se za 
účelem maximalizace těchto hodnot využívají. 

Akviziční systémy vykazují některé společné rysy, ale také určité rozdílnosti v 
použitých metodách při realizaci akviziční politiky. Počínaje úzkou spoluprácí minister-
stev obrany s výrobci a dodavateli, až k organizaci veřejných soutěží mezi soukromými 
rmami. V jednotlivých fázích realizace projektů probíhají procesy, které jsou řízeny 
projektovým managementem s cílem dosažení stanovených výkonových a funkčních 
parametrů projektu včetně zabezpečení jeho komplexní operační podporovatelnosti v 
rámci alokovaných nančních prostředků a v předpokládaném časovém horizontu. 

Zatím co v USA disponují jednotlivé druhy vojsk vlastními rozpočty a pro pořizo-
vání materiálu provádějí samostatně systémové programování. Evropské státy denují 
požadavky, stanovují priority a programují vojenské požadavky pro své ozbrojené síly 
jednotně. 

Akviziční systémy vycházejí ze zásad inteligentní akvizice, která je založena na 
znalosti potřeb ozbrojených sil v dlouhodobé a střednědobé perspektivě a opírá se o 
schopnosti obranného průmyslu. Základem je horizontální komunikace podporovaná 
maticovou organizační strukturou. Jsou využívány moderní informačních technologií 
pro podporu rozhodovacích procesů, prosazován přístup hodnocení nákladů v celém 
životním cyklu a jsou prováděny rozbory logistické podpory za účelem efektivní podpo-
rovatelnosti systému ve vojscích.

Organizace
Ekonomicky a vojensky nejvyspělejší státy NATO disponují obdobnou téměř 

standardizovanou organizační strukturou, která se procesy spojenými s realizací pro-
jektů od koncepční fáze až po jejich likvidaci zabývá.

Jednotlivé státy se v těchto fázích lehce odlišují. Proces realizace projektů obsa-
huje hlavní kontrolní body, které rozhodují o ukončení fáze a vstupu do fáze následu-
jící. Na základě zrychlování technologického cyklu existuje snaha tento technologický 
postup racionalizovat a zrychlit. Je redukován počet fází, kontrolních bodů a zjedno-
dušován rozhodovací proces. Důraz je položen především na koncepční a deniční 

110

OBRANA A STRATEGIE



fázi, která v případě jejího podcenění významným způsobem prodražuje případné další 
změny ve fázích pozdějších. Projekty vyzbrojování procházejí fázemi koncepce, de-
nice projektu, vývoje, návrhu, výroby, využívání a likvidace (vyřazení). Na obr. 2 jsou 
uvedeny přístupy k akvizičnímu systému ČR, které odpovídají jiným státům NATO. 

Poznámka: Německo realizovalo rozsáhlou reformu akvizičního systému na konci  
90 let. Cílem bylo zjednodušit procedurální postupy a zkrátit čas implementace projektu. 
Důraz je položen na úvodní analytickou fázi projektu a zapojení průmyslu po celou dobu 
akvizičního cyklu. EBMat ------------- PCM 2001.

Obr. 2: Akviziční systém ČR – přístupy
Evropské státy NATO si pro uspokojení materiálních potřeb ozbrojených sil 

vytvořily zpravidla centrální akviziční orgány. Důstojníci zastávají v těchto organizacích 
určité období své vojenské kariéry, přičemž v nich převažují občanští zaměstnanci. Fran-
cie vytvořila pro zabezpečení personálních potřeb vyzbrojování tzv. vojenské inženýry.

Na rozdíl od evropských států je akviziční systém USA decentralizovaný jak orga-
nizačně, tak i geogracky. Akvizice je záležitostí jednotlivých druhů vojsk.

Známé jsou následující centrální akviziční organizace: Velká Británie – Defence 
Procurement Agency (DPA), Francie – Delegation Generale pour´L Armement (DGA), 
Německo – Bundesamt fur Wehrtechnik und Beschafung (BWB).

DPA dříve Procurement Executive (PE) byla vytvořena IV. 1999. Využívá komerč-
ních přístupů při provádění obchodní činnosti. Projektoví manažeři disponují značnou 
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svobodou při vybírání příslušníků do svého týmu. Nepreferují britské výrobce na úkor 
evropských, protože nemá odpovědnost za stav domácího průmyslu. Ve Velké Británii 
je akviziční systém zaměňován iniciativou za Inteligentní akvizici (SMART PROCU-
REMENT). To dává větší pravomoci civilní administrativě při rozhodování o využití 
nančních prostředků. Centralizovaná britská zákaznická struktura nebyla ještě vytvo-
řena. Vláda se pokouší o lepší integraci civilních zaměstnanců a vojáků s ohledem na 
efektivnější způsob stanovení požadavků a jejich následného nancování.

DGA je zodpovědná za francouzskou ekonomiku a její technologické zdraví, 
stejně jako za nákup vojenského materiálu a služeb. Udržuje kooperační vztahy s hlav-
ními dodavateli, určitá část průmyslu je ještě stále vlastněna státem, pracovníci DGA v 
minulosti zastávali funkce v obranném průmyslu za účelem vylepšení jejich kariéry. S 
reformou DGA, privatizací obranného průmyslu a větším využitím výběrových řízení je 
možno čekávat změny některých těchto praktik.

BWB je součástí MO, doprovázeno silnou byrokratickou tradicí, známou svou 
pomalostí v rozhodování procesu. Usiluje o udržení odstupu od ozbrojených sil. V 
Německu generují vojenské požadavky jednotlivé druhy vojsk, zatímco prvek civilní 
administrativy MO-BWB materiál pořizuje. Může však měnit požadavky z důvodů 
nákladů nebo času. 

Organizace akvizičního systému v USA je odlišná. Jednotlivé druhy vojsk mají 
značnou pravomoc při použití vyčleněných vlastních nančních prostředků. Mají rozho-
dující míru odpovědnosti za vývoj a nákup materiálu (denování a realizaci voj. poža-
davků) a mají své kontraktační organizace, které využívají převážně civilní pracovníky 
a jsou velmi úzce regulovány zákony a nařízeními. Existuje však centrální schvalovací 
orgán pro velké projekty a významný centrální orgán pro tvorbu akviziční politiky. 

Nejpokročilejší systém organizace akvizičních systémů je v USA. Využívají inte-
grované projektové týmy (IPT), které propojují všechny vládní funkce (nance, kontrak-
tace, technický vývoj, projektové řízení, logistika, průmysl a další). IPT se rozšířily i do 
Velké Británie a postupně i do dalších zemí, kdy se do nich začleňuje zákazník, průmysl, 
logistické a podpůrné organizace. V Německu jsou týmy složené z vojáků, pracovníků 
BWB a zástupců průmyslu vytvářeny již od deniční fáze jednotlivých projektů.

Zvláštností amerického akvizičního systému je, že při nákupu (pořizování) nového 
zbraňového systému jednotlivými službami, je na ně přenesena odpovědnost za jejich 
zavádění a podporu po celou dobu jeho životnosti.

Podobný význam má i DGA ve Francii, kdy odpovídá za náklady na celý životní 
cyklus, nákup základního materiálu, logistickou podporu, údržbu a zásobování náhrad-
ními díly.

Ve Velké Británii je po zavedení systému do vojsk odpovědnost za jeho podporu 
záležitostí jiné organizace, to však vede často k tomu, že DPA (dříve PE) podcenilo 
otázku nákladů celého životního cyklu a podporu systému. Po ukončení strategické 
revize obrany byl vytvořen centrální logistický orgán pro všechny druhy vojsk, jejichž 
zástupci jsou trvale členy projektových týmů a vedení projektu přechází z DPA do DLO 
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– Defence Logistik Organization po ukončení akviziční části projektu a zavedení do 
vojsk. 

V Německu však, podpůrné organizace zůstávají u jednotlivých druhů vojsk a 
jsou odděleny od BWB, ačkoli BWB kontraktují ve značné míře pro jejich potřebu.

OBRANNÁ PRŮMYSLOVÁ POLITIKA

Obranná průmyslová politika vyjadřuje postoj státu k jeho obranné průmyslové 
základně. Významným problémem je dlouhodobost obranné průmyslové politiky ve 
vztahu ke kratší době vládnutí politických představitelů. Některé vyspělé demokratické 
státy měly stabilní podmínky (Velká Británie, Francie, Německo). Jinak na tom byla 
Itálie, Řecko, Španělsko apod. Strategické přístupy vyžadují, aby i v obranné průmys-
lové politice byly zohledněny racionální aspekty, které v dlouhodobém horizontu umož-
ňují dosahování rozumného vztahu mezi náklady a užitkem. K tomu patří v tržních 
ekonomikách konkurenční prostředím, zásady vztahu mezi odběratelem a dodavatelem, 
rozvoj kooperačních a mezinárodních projektů. Strategicky významný je rovněž zahra-
niční obchod se zbraněmi.

Francie si již tradičně udržuje velmi úzký vztah mezi vládou a obranným prů-
myslem. Zpravidla se tento vztah projevuje státním monopolem. Některé zbrojovky 
jsou stále integrální součástí státu, částečně obsazeny civilními zaměstnanci. Zbrojovka 
GIANT měla obdobný status do roku 1990 a teprve poté se stala státním podnikem. 
Aerospatiale (rakety a vrtulníky), SNECMA (plynové turbíny) a Thonson-CSF byly celé 
nebo majoritně ve vlastnictví státu.

Tyto rmy obdržely kontrakty pravidelně podle sféry jejich působnosti. Nedávná  
restrukturalizace francouzského obranného průmyslu však vedla v převážné míře k jeho 
privatizaci a převodu do privátních rukou.

Ve Velké Británii byla pře rokem 1979 obdobná situace. Zbrojovka Royal Ord-
nance jako státní arzenál, byl vlastněn státem a měl prominentní postavení na trhu. V 
Británii však nebylo vlastnictví státu směrem k obrannému průmyslu tak významné jako 
ve Francii. Největší vliv státu byl v roce 1964, za labouristické vlády. Za vlády Margaret 
Thatcherová byl kladen důraz na efektivnost zbrojní výroby a prostředkem byla priva-
tizace obranného průmyslu. British Aerospace, Rolls Royce, Royal Ordnance a British 
Shipbuilders byly prodány do soukromých rukou a restrukturalizovány. Konkurence je 
chápána jako nejlepší prostředek k získání hodnoty ze peníze.

I ve Spojených státech existoval v minulosti systém vojenského arzenálu pro 
převážnou většinu vojenského materiálu a zbraní, který byl ve vlastnictví státu. Po II. 
světové válce vzniká vojensko-průmyslový komplex, který byl privatizován. Někteří 
politici později varovali před přílišnou závislostí státu na soukromém průmyslu při 
dodávkách materiálu a služeb pro potřeby ozbrojených sil.
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Konkurenční prostředí 
V případě, kdy intervaly mezi hlavními zakázkami mohou způsobit zánik někte-

rých výrobců na trhu nebo jejich eventuelní opuštění od produkce v některých specic-
kých oblastech vede k postupnému vytváření přirozených monopolů. Potřeba zdrojů k 
vývoji stále více komplexnějších systémů stále narůstá. To způsobuje vysoké vstupní 
náklady a odrazuje potencionální výrobce od vstupu do některého ze segmentů zbroj-
ního trhu.

Počet konkurence schopných podniků zejména ekonomicky silných systémových  
integrátorů klesá, ale vlády se i přes tento negativní jev snaží udržet zdravé konkurenční 
prostředí na trhu. 

Jako možné řešení využívají některé vlády tzv. kvalikační soutěž, kdy vítěz 
výběrového řízení obdrží větší zakázku a jeho případný konkurent realizuje jen určitou 
část z kontraktu. Cílem je udržení více výrobců na trhu a zachování konkurenčního pro-
středí.

Alternativním řešením je možné připuštění zahraničních výrobců do výběrového 
řízení. Velká Británie vyzvala např. společnost Lockheed Martin na účast v soutěži na 
dodávku letounů pro námořnictvo. Nakonec soutěžili pouze BAe/GEC a Thomson CSF 
(Francie). 

Některé státy (Španělsko, Itálie) vytvoření konkurenčního prostředí na trhu s 
vojenským materiálem nepodporují a preferují státem vlastněného nebo s dominantním 
vlivem státu ovlivněného dodavatele. Tento přístup je však stále více viděn jako neefek-
tivní při zabezpečování ozbrojených sil potřebným materiálem a službami.

Redukcí počtu přímých dodavatelů v mnoho oblastí zbrojní výroby se omezující 
podmínky pro vytváření konkurenčního prostředí. V případě, že dojde k poklesu konku-
renčních rem na dvě, musí vlády zpravidla rozdělit zakázky tak, aby byly udrženi tito 
dva dodavatele na trhu. V tomto případě je vhodnější využít pro zajištění hodnoty za 
peníze spíše partnerských technik. 

Uživatelé pravděpodobně budou muset věnovat více pozornosti rozdělování zaká-
zek, kontrole dodávek a výkonu dodavatelů v širokém rozsahu, aby mohl porovnat jejich 
schopnosti s konkurencí. Cílem je zabránit sebeuspokojení u preferovaných dodavatelů.

Nejproduktivnější střední cestu při vytváření vztahu mezi státem a průmyslem by 
mohlo vytvořit strategické partnerství, jehož zásady se začínají uplatňovat především v 
USA, VB a Německu. Strategické partnerství je založeno na úzké a vzájemně výhodné 
spolupráci mezi zákazníkem a dodavatelem. Je založené na vzájemné důvěře a zahrnuje 
širokou škálu vztahů, včetně zabezpečení služeb formou OUTSOURCINGU. Podstatné 
přitom je, které vojenské funkce nejlépe zabezpečí vojáci, které mohou převzít civilní 
zaměstnanci a které mohou být zabezpečeny civilními dodavateli. 

Takové vztahy mají největší šanci na úspěch pokud si je dodavatel vědom, že jeho 
současný zákazník je příliš malý, aby zajistil jeho ekonomické přežití a že je nezbytně 
nutný další exportní úspěch jeho produkce.
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Efektivní partnerství je potřebné vidět jako dynamický proces, ve kterém jak 
dodavatel, tak i zákazník rozvíjí vstřícný postoj. Existují čtyři kombinace dodavatelsko-
odběratelských vztahů, založené na dvou ideálních postojích v každé oblasti.

EFEKTIVNÍ ODBĚRATEL – uznává, že obě strany potřebují dosáhnout na 
základě smluvního vztahu úspěšné výsledky (výstupy) a usilují porozumět faktorům, 
které vytvářejí tento výstup úspěšným i pro dodavatele.

REZERVOVANÝ ODBĚRATEL – uvažuje, že cílem dodavatele je pouze prodat 
a rozšířit svůj trh a zneužití odběratele. Takový odběratel vidí potom dodavatele, který 
nemá zájem o vytváření dlouhodobého obchodního (partnerského) vztahu. Takový 
postoj denitivně vytváří výsledek, kdy se odběratel snaží bránit před dodavatelem.

Na druhé straně „AKTIVNÍ DODAVATEL“ se zaměřuje na úspěch u zákazníka, 
jeho strategie je založena na přesvědčení, že spokojený zákazník se opět obrátí při uspo-
kojování svých potřeb. Takový dodavatel podporuje vytváření dlouhodobého partner-
ství.

To kontrastuje s „TVRDOHLAVÝM DODAVATELEM“, který je ujištěn, že 
každá varianta kontraktu vede ke zvýšení nákladů. Takový postoj však vytváří rezervo-
vaného zákazníka.
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Kooperační projekty
Evropské státy uznávají různé formy spolupráce v oblasti vojensko-průmyslové 

spolupráce již déle než třicet roků. Nejčastěji využívalo tyto formy spolupráce Německo, 
které bylo motivováno jak technologicky, tak i politicky a ekonomicky. 

Francie, a Británie byly sice také začleněny do kooperačních programů, ale v 
omezeném rozsahu. V současnosti rapidně rostoucí náklady a rizika národních projektů 
se stávají neakceptovatelné a zejména Velká Británie očekává, že kooperační projekty 
budou tvořit v příštích 10 letech přes 40 % jejich rozpočtu na materiál, ve srovnání se 
standardními údaji kolem 15 % v 80. letech.

Spojené státy jen velmi opatrně zvažují možnosti kooperační spolupráce se svými 
partnerskými zeměmi v Evropě. Často necítily potřebu spolupracovat při vývoji nových  
zbraňových systémů, to vedlo často k deziluzi u partnerů. Pouze malá část rozpočtu 
byla určena na mezinárodní projekty. Avšak ve nančně náročných projektech jako např. 
raketová obrana je možné čekávat snahu o mezinárodní spolupráci i ze strany USA.

 Posun nastává i v otázkách ekonomických kompenzací při realizaci nákupů ze 
zahraničí – offsetové programy. V rámci organizace OCCAR (evropský projektový 
management) je dříve prováděná ekvivalentní kompenzace zahraničních nákupů vojen-
ské techniky po jednotlivých projektech hodnocena jako nančně náročný a neefektivní 
princip. Z tohoto důvodu státy zapojené do společných projektů hledají možnosti jak 
realizovat tuto kompenzaci (offsety) v globálním výhledu, rozprostřenou na více pro-
jektů.

V případě transatlantických projektů, kterých však není mnoho, usilují evropské 
země minimalizaci nevyhnutelného převládání projektů z USA.

V mnoha případech evropské státy chtěly nebo dokonce potřebovaly spolupraco-
vat na vývoji a překonaly všechny překážky pro tuto spolupráci již zmíněné. Spojené 
státy zřídka kdy došly k závěru, že vzájemná spolupráce je užitečná a přínosná, ale vždy 
měly v principu o tuto spolupráci zájem.

V budoucnosti musí být členské státy NATO více ochotné ke kompromisům při 
realizaci společných obranných projektů. Musí existovat přesvědčení, že spolupráce ote-
vírá přístup k výměně technologií, kapitálu a trhům ostatních spojenců.

Zahraniční obchod se zbraněmi
Údaje mezinárodního institutu pro strategická studia hovoří o rostoucím významu 

exportu zbraní z USA. Ačkoli by mohlo být zpochybňováno, že USA nenakupuje evrop-
ský vojenský materiál vzhledem ke snížení hodnoty za peníze, ochota USA nakupovat 
od Evropy je v rozporu s celkovým vývojem na světových trzích. Již 20 roků existuje 
program na zahraniční srovnávací testování v případě nákupu přímo od zahraničních 
výrobců již vyvinutého vojenského materiálu, který otestoval 380 kusů (druhů) voj. 
materiálu od raket až po avioniku, přitom 95 ks bylo nakoupeno. Tento program ušetřil 
3,3 miliardy USD na výzkum a vývoj.

Na třetích trzích jsou evropané v porovnání s USA úspěšnější. V roce 1994—1997 
objednávaly třetí země převážnou většinu vojenské produkce (30,1 % ) v západní Evropě 
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a v USA pouze 28,7 %. Británie, Francie a Německo zabezpečují 36 % světových dodá-
vek se zbraněmi přičemž USA 45 %.

ZÁVĚR

Demokratické státy, i když fungují na principech tržní ekonomiky a sdílejí 
obdobné hodnoty, přistupují k vyzbrojování ozbrojených sil rozdílnými způsoby. Na 
základě rychlých a zásadních změn v charakteru globálního prostředí hledají a uplatňují 
nejlepší praktiky a postupy při vyzbrojování ozbrojených sil a při zajišťování materiál-
ních potřeb obrany a bezpečnosti státu. Cílem jejich snah je generování nejlepší hodnoty 
za vynaložené nanční prostředky.

Hovoříme-li o získávání nejlepší hodnoty za nanční prostředky je jasně patrný 
rozdílný přístup jednotlivých států. Každá vláda vidí tuto hodnotu rozdílným způsobem 
a na základě orientace své hospodářské, bezpečnostní a zahraniční politiky zvažuje i 
strategické přístupy k vyzbrojování ozbrojených sil. 

Téměř všechny členské státy NATO usilují o vytváření a udržování konkurenč-
ního prostředí, kdy výběrové řízení garantuje zisk nejlepší hodnoty. Vzhledem k poklesu 
konkurence na trhu se zbraněmi a vojenským materiálem však roste význam strategic-
kého partnerství státu a průmyslu, které se opírá o důvěru a vzájemně výhodnou spolu-
práci. V současnosti neexistuje jednotné pravidlo pro optimalizaci vztahu mezi soutěží a 
úzkým partnerstvím s průmyslem.

V otázkách zahraniční spolupráce dochází v evropském měřítku k vytváření 
společného projektového řízení v rámci organizace OCCAR, přijímáním kompromisů 
se upouští od striktního pojetí realizace offsetových programů po jednotlivých pro-
jektech. Hnacím motorem je snaha o sdružování nančních prostředků na výzkum a 
vývoj, vytváření dostatečně velkého trhu pro odbyt produkce systémových integrátorů a 
postupné vytváření evropského zákazníka jako protipólu integrujícímu obrannému prů-
myslu. V případě nančně velmi náročných projektů je možné očekávat i větší zájem o 
spolupráci ze strany Spojených států.
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