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Výzkumná potřeba
1) Název projektu:
Perspektivy transformace struktur a kapacit bezpečnostního a obranného průmyslu ČR s
ohledem na dynamiku legislativních, technologických i konkurenčních proměn tohoto
segmentu v unijním rámci a v kontextu nezbytnosti zachování klíčových vojenskobezpečnostních atributů státní suverenity.
2) Stručný popis výzkumné potřeby, která se má řešit:
Navrhovaný projekt má poskytnout MZV ČR vodítka a doporučení, jež poslouží při snaze
státních orgánů napomoci procesu transformace českého obranného průmyslu. Výsledky
navrhovaného projektu budou využity mj. i jako substantivní vstupy procesu vyhodnocování
Strategie obranného a bezpečnostního průmyslu.
Pro analýzu příslušné problematiky je nejprve nezbytné uchopit pozici obranného a
bezpečnostního průmyslu na pozadí Bezpečnostní strategie ČR a Koncepce zahraniční
politiky ČR. Dalším prvkem je anticipace dopadů přijímaných legislativních opatření na
strukturu tohoto průmyslového odvětví. Následně je možné přistoupit k identifikaci cílových
složek obranného průmyslu, resp. složek disponujících unikátní schopností, u nichž je
zvýšený zájem na jejich podpoře a uchování a to i za cenu nadstandardních nákladů ve
vztahu k zahraniční konkurenci.
Je třeba anticipovat dopady legislativy EU. Ta, npůsobí-li již přimo, může mít přirozeně také
dopad na tuzemskou legislativu - což obojí v důsledku může mít svůj odraz v proměně
struktury odvětví bezpečnostního a obranného průmyslu. Mohli bychom tedy hovořit o
legislativní predeterminaci. Užitečné by byla jak analýzy právní ve vztahu k hospodářské

soutěži i analýza ekonomická. Znalost obou pohledů na předmětnou problematiku umožní
vytvoření komplexnějšího obrazu. Za prioritní pro potřeby tohoto výzkumného záměru
považujeme analýzu právní.
Procesu optimalizace metod podpory napomohou také zkušenosti z procesů integrace
obranných průmyslů uvnitř evropských zemí i mezi zeměmi navzájem. Další možnosti skýtá
také analýza podpory exportu cestou mezinárodní spolupráce – EDA, NAMSA, asociace,
výzkum a vývoj apod.
Obranný a bezpečnostní průmyslu představuje nejen významný segment národního
hospodářství, ale také jeden z tradičních atributů národní suverenity, sloužící mj. jako jeden z
nástrojů politiky státu užívaný s ohledem na jeho zahraničně-politické zájmy a závazky.
3) Kategorie činnosti:
Aplikovaný výzkum
4) Vazba na hlavní cíl programu BETA:
Analýza by měla posloužit k získání ucelených poznatků, které budou použity pro
zefektivnění podpory exportu ČR v segmentu produktů obranného a bezpečnostního
průmyslu na pozadí zahraničně-politických, bezpečnostní a ekonomických zájmů ČR.
5) Vazba na jeden ze specifických cílů programu BETA:
Analýza bude mít vazbu na dva specifické cíle programu BETA:
1) „posílení pozice ČR a zvýšení její angažovanosti v mezinárodních organizacích a EU s
cílem zintenzivnit mezinárodní spolupráci, podporovat zahraničně politické cíle ČR a zajistit
prosperitu státu a jeho občanů“
Výstupy analýzy umožní MZV ČR zasadit do patřičného rámce postavení českého
bezpečnostního a obranného průmyslu na pozadí dopadů unijní legislativy a zásadním
způsobem tak ovlivnit formování mezirezortní diskuse o optimálním nastavení a formách
podpory českého obranného a bezpečnostního průmyslu.
2) „posílení bezpečnosti ČR a jejích občanů zejména prostřednictvím zajištění stabilního
postavení ČR v rámci NATO a aktivním podílem na rozvoji Společné bezpečnostní a obranné
politiky EU“
Výstupy analýzy umožní identifikovat složky obranného průmyslu ČR disponující
unikátními schopnostmi ve vztahu k zahraniční konkurenci, resp. složky nezbytné pro
zachování klíčových vojensko-bezpečnostních atributů státní suverenity ČR. Pro udržení a
rozvoj těchto aktiv je zásadní také hloubková studie optimálních forem mezinárodní
spolupráce.
6) Cíl(e) projektu:
Napomoci procesu transformace českého obranného a bezpečnostního průmyslu v prostředí
sílící mezinárodní konkurence, jakož i proměny zdrojového rámce určeného pro potřeby
bezpečnostních složek státu, a to způsobem, který přispěje k vytvoření podmínek pro
zachování/vylepšení výchozího postavení českých subjektů nucených čelit zmíněné
mezinárodní konkurenci.
7) Potřebnost projektu:
Výsledné poznatky poslouží jako nezastupitelné vstupy do diskuse o optimálním nastavení a
formách podpory obranného a bezpečnostního průmyslu ČR.

8) Požadované výsledky a předpokládané výstupy projektu:
Výsledek výzkumu typu V a případně typu H. Výstupem bude analýza v českém jazyce,
která napomůže MZV ČR a ostatním dotčeným subjektům nalézt optimální způsob
transformace a podpory obranného a bezpečnostního průmyslu ČR s ohledem na zájmy státu
jakož i zájmy soukromých subjektů.
9) Způsob využití výsledků v praxi:
Výsledky projektu poslouží jako vstupy tvořící faktografický a argumentační základ
substantivní debaty o optimálním strukturálním profilu a formách podpory obranného a
bezpečnostního průmyslu ČR směrem do budoucnosti a zároveň jako vstupy procesu
vyhodnocování Strategie obranného a bezpečnostního průmyslu.
10) Očekávaný přínos projektu:
Analýza představí kontext postavení obranného a bezpečnostního průmyslu ČR na pozadí
Bezpečnostní strategie ČR a Koncepce zahraniční politiky ČR vč. predikce dopadů příslušné
unijní legislativy na tento segment a napomůže uchování klíčových vojensko-bezpečnostních
atributů státní suverenity ČR, jakož i zvýšení konkurenceschopnosti.
11) Uživatel výsledků, další uživatelé výsledků:
Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo průmyslu a
obchodu ČR, Úřad vlády ČR, BIS, ÚZSI
12) Předpokládaná doba řešení projektu:
12 měsíců
13) Předpokládaná cena:
100.000,- Kč
14) Doplňující informace:
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