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Český národní zájem
CO je předmětem ČESKÉHO národního zájmu ???
o

Dosažení stanovené míry soběstačnosti, udržení, rozvoj a zejména
posilování národních kompetencí na vlastním území za dodržení
přiměřených nákladů !!!

Oblasti národního zajmu:

o

energetická soběstačnost - tzn. schopnost pokrytí energetické spotřeby
vlastními zdroji

o

potravinová soběstačnost
vlastními zdroji

o

bezpečnost - tzn. schopnost dosáhnout a udržet definovanou míru
bezpečnosti

o

R&D nezávislost - tzn. způsob uchování technických a technologických
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kompetencí

- tzn. schopnost pokrytí potravinové spotřeby

Český národní zájem
KDO definuje národní zájem státu ?
 Vláda ČR v čele s premiérem, verifikuje parlament ČR

KDE je tento zájem definován ?
 Programové prohlášení vlády ČR , zákony ČR
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Programové prohlášení vlády :
„Vládní prohlášení naší vlády se soustřeďuje na realizaci šesti hlavních
strategických směrů rozvoje naší země“

„Naši občané žijí v bezpečné zemi, a to je dnes hodnota, kterou se nemůže
mnoho okolních zemí pochlubit. Vláda ve svém úsilí zajistit bezpečnost a
ochránit zemi před nejrůznějšími útoky zvenčí nepoleví, a proto budeme i
nadále posilovat naši obranyschopnost a vnitřní bezpečnost“
„Chceme udělat vše proto, abychom se měli lépe, a také chceme předat našim
dětem prosperující zemi a ekonomiku“
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Programové prohlášení vlády – strategické
oblasti :
o Posílíme naši bezpečnost.
o Zvyšování výdajů na obranu za účastí českých firem – dodávky výzbroje,
munice atd.

o Vnitřní bezpečnost bude založena na předvídání vzniku krizových situací
a jejich důsledném řešení – policie a hasiči profesionální i
dobrovolní.
o Prioritou je pro nás zajištění energetické bezpečnosti a soběstačnosti
ve výrobě elektrické energie.
o Zvýšíme stupeň domácí potravinové soběstačnosti.
o Budeme chránit půdu jako základ našeho přírodního bohatství před
záborem a erozí.
o Potřebujeme co nejvíce udržet vodu v krajině.
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Strategická oblast posílení naší bezpečnosti – bezpečnost
vnější a vnitřní
Vláda ČR se této oblasti plně věnuje formou národní angažovaností,
např :
o Účast AČR v hotovostních silách pro NATO tzv. NATO Response Force
(NRF) a pro EU, tzv. European Union Battle Group (EUBG).

o Vysílání AČR do operací a misí NATO a EU, např:
- Mise NATO v Afghánistánu a Kosovu,
- Působení úkolového uskupení AČR Enhanced Forward Presence
v Lotyšsku a Litvě
- Mise EU v Mali – zde se AČR podílí mj. na výcviku malijských
ozbrojených sil
- Účast v námořní operaci EU SOFIA
o Humanitární pomoc zejm. z úrovně MZV

o Navyšujeme počtu policistů a hasičů a zároveň roste jejich
kredibilita
v očích občanů.
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Zvyšování výdajů na obranu za účastí českých
firem
o ČR se nedaří plnit navyšování na doporučenou hranici 2% HDP. Sice
jsme deklarovali, že do roku 2024 této hranice dosáhneme, ale zatím
se pohybujeme jen mírně nad hranicí 1% a investice do nové výzbroje
a do VaV, které by měly tvořit 20% (!!!) z těchto celkových 2%, též
nenaplňujeme.
o Je samozřejmě velmi pozitivní, že se rezort MO a AČR akvizicím
věnují jako jedné ze svých priorit. Věřím, že se ministerstvu

obrany podaří zrealizovat několik zásadních plánovaných akvizic, ať
už se jedná o BVP, radary či vrtulníky.
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Český národní zájem
Zvyšování výdajů na obranu za účastí českých
firem
o Co se týče účasti českých firem, vidím zde zásadní posun

k lepšímu.
o V Programovém prohlášení vlády je následující pasáž:

„Armádu České republiky budeme vybavovat přednostně domácí
výstrojí a výzbrojí. Nákupy ze zahraničí budeme pořizovat
bez prostředníka a musí jít o techniku, která již prošla
testem aktivního nasazení. V těchto případech budeme také
vyžadovat zapojení českého obranného průmyslu. Vždy budeme
postupovat transparentně.“
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Zvyšování výdajů na obranu za účastí
českých firem
o Je nesporné, že rezorty MO i MV se snaží toto naplňovat.
o Český obranný průmysl musí být schopen uspět v konkurenci
zahraničních firem. Účast českých firem rozhodně nevnímáme
jako otevřené dveře pro rozdávání dárků českému průmyslu.
o Export českého obraného průmyslu, včetně civilního
programu, dosáhl v roce 2017 cca 90% z celkové hodnoty
cca 50 mld Kč, tzn. cca 45 mld Kč – bez
konkurenceschopnosti bychom nebyli schopni vyvážet!!!
o Zapojení českého obraného průmyslu je velmi silnou
motivací pro investice do VaV, aby české produkty byly na
světové úrovni.
o Zapojení českého obraného průmyslu zvyšuje soběstačnost
ČR, zejm. v oblasti strategických dodávek, a tím dále
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posiluje národní bezpečnost.

Český národní zájem
Příklady národních zájmů
USA
 Buy America Act – zákon definující poměr výroby US
komponentů pro federální tendry
Maďarsko
 Projekt „Zrinyi 2026“ v maďarské armádě
Polsko
 Projekt „Polonizace“ v polské armádě

Německo, Švédsko…
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Zvyšování výdajů na obranu za účastí českých
firem
o Bohužel akvizice často komplikuje ne příliš šťastně
koncipovaný zákon o veřejných zakázkách.

o Samozřejmě je dobře, že u nás probíhají otevřené tendry a
vše je transparentní. Avšak dobře rozjetý proces se občas
zasekne…. (výtky subjektů, které neuspěly, různá odvolání,

cílené TO, atd.. ) a nákupy výzbroje a výstroje se tím
nadmíru zpomalují.
o Bez změny příslušných zákonů ( č.241/2000 O hospodářských
opatřeních pro krizové stavy, č.134/2016 O veřejných

11zakázkách), zejména tak, aby vláda mohla rozhodovat o
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Zvyšování výdajů na obranu za účastí českých
firem
o Naše země není ostrov
o Jsme součástí mezinárodní bezpečnostní komunity, a to jak
co se týče hrozeb, tak i řešení.
o Neseme zodpovědnost za vlastní bezpečnost, nikdo ji za nás

nepřevezme
o Posilováním národní bezpečnosti zároveň přispíváme
k bezpečnosti v rámci EU a NATO, které jsou naším hlavním
bezpečnostním rámcem
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Připraveností plnit národní zájem v oblasti
bezpečnosti zároveň plníme kritéria EU a NATO, vč.
článku 3 Washingtonské smlouvy:
o „Aby bylo co nejúčinněji dosaženo cílů této smlouvy, budou
smluvní strany jednotlivě i společně stálou a účinnou

svépomocí a vzájemnou výpomocí udržovat a rozvíjet svoji
individuální i kolektivní schopnost odolat ozbrojenému útoku.“
o Jsme aktivním členem EU a NATO, které jsou zásadní pro naši
bezpečnost v globalizovaném světě charakterizovaném hrozbami
typu mezinárodní terorismus a hybridní hrozby. A zapojením
českého průmyslu posilujeme strategickou nezávislost v oblasti
dodávek!!!
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o Stačí spolupráce v rámci EU a NATO?
 Nestačí, musíme český národní zájem budovat sami
o Co můžeme navíc udělat sami?
 Zřetelně definovat český národní zájem formou stanovení
národních kompetencí
 Zajistit naplnění národních kompetencí strategiemi
jednotlivých resortů
 Upravit stávající legislativu
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Děkuji za pozornost.
Ing. Lubomír Kovařík,
MBA
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