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Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka
-------------------Vláda by dnes mohla stihnout projednat dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy
americkými nebo v brzké době, na jejímž základě budou moci vlastně české firmy usilovat o armádní
zakázky ve Spojených státech a kromě české vlády musí tu smlouvu pochopitelně posvětit i vláda
Spojených států. To je téma pro našeho hosta, kterým je teď vojenský analytik Martin Koller. Já vás
tady vítám. Dobrý den.
Martin KOLLER, vojenský analytik
-------------------Dobrý den.
Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka
-------------------Jak zásadní a důležitá smlouva to je, pokud tedy, s ohledem na to, co se dnes děje, se k ní vláda
dostane, tak co pro nás bude znamenat? Čeho se vlastně ta smlouva všeho týká?
Martin KOLLER, vojenský analytik
-------------------Smlouva tohoto typu je v podstatě průlomová, protože Spojené státy, ač jsou považovány, řekněme,
za chrám tržního hospodářství, tak si velmi, velmi chrání svoje vlastní hospodářství vůči ostatním a
není možné, aby si tam kdekdo přišel a podnikal na jejich území. Naopak, americká vláda velmi
pečlivě sleduje, kdo smí přijít, zvláště tedy v oboru obranného průmyslu a především se stará o to,
aby americké firmy měly zakázky, aby americký zaměstnanec měl práci a všichni aby platili daně.
Takže v podstatě každý americký diplomat bojuje o každý dolar pro svoje firmy a pro svoji zemi v
zahraničí. Takže to je první věc. Znamená to tedy, že každá firma, zvláště v oboru obranného
průmyslu, kde jsou navíc otázky bezpečnosti, transferu informací a tak dále, nemůže přijít do
Spojených států, nemůže dodávat armádě Spojených států a tak dále. Pro nás, pokud bude tato
smlouva podepsána, se jedná o záležitost zásadního významu, protože za posledních 20 let poklesl
náš zbrojní export zhruba o 80 procent, podle toho, jak se na to díváme, a stále ještě máme dostatek
prostředků, které můžeme nabídnout zahraniční konkurenci.
Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka
-------------------A pro Spojené státy?
Martin KOLLER, vojenský analytik
-------------------I tak. Já jsem byl třeba minulý týden v Brně na katedře managementu, pod které spadá taková malá
skupina, která vyvíjí roboty, no a to jsou lidé, které uznávají i američtí partneři ze specializovaných
amerických výzkumných pracovišť, protože naši specialisté dokážou vyvinout s nepoměrně nižšími
náklady a v daleko, řekněme, slaběji vybavených pracovištích totéž co oni.
Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka
-------------------Co tedy jim všechno můžeme nabídnout?
Martin KOLLER, vojenský analytik
-------------------V podstatě je tady několik oblastí. Musíme rozdělit pohled na to, co je obranný průmysl u nás. My
máme vlastně obranný průmysl, který spadá pod armádu, což jsou dneska dva základní celky, což
jsou Letecké opravny Malešice v Praze, pod které spadá vlastně oblast všeho, co se týče letectví,
no a potom je to

Vojenský opravárenský podnik 026 Šternberk, pod který zase spadá prakticky všechno, co patří do
oblasti pozemních sil. Právě tato pracoviště mají řadu nesporně důležitých faktorů, které jsou
především znalostní pracoviště, to znamená výzkumné ústavy, je to spolupráce s Univerzitou obrany
a výsledkem je, že jsou schopni realizovat projekty, které jsou opravdu na světové úrovni. Ale největší
problém vlastně veškerého obranného průmyslu je otázka tržní realizace a z tohoto hlediska má náš
stát velký problém. My totiž nejsme schopni, vzhledem k tomu, že jsme stát malý a ekonomicky
nepříliš silný, realizovat offsetové programy. To znamená nemůžeme udělat to, že někomu nabídneme
nějaký, já nevím, letadla, tanky a podobně a zároveň ještě budeme platit offsetový program v
zahraničí. Tudíž pro nás takováto cílená spolupráce vlastně s hlavní zbrojní a technologickou velmocí
ve světě znamená možnost, za prvé exportu, za druhé transferu informací a za třetí i dalších možností
z hlediska spolupráce armád, spolupráce firem a tak dále. Mimo uvedená pracoviště máme zde tedy
soukromý zbrojní průmysl nebo obranný průmysl, jak se říká, kde máme rovněž řadu želízek v
ohni. Můžeme jmenovat, já nevím, to je složité, já bych tady neměl dělat reklamu, ale některé firmy
bych jmenovat asi měl. Když jich je víc, tak to snad reklama nebude. Ale máme zde třeba firmy, které
jsou schopny vyrobit velmi dobré vozidlo MRAP, že, což máme v Přelouči firmu SVOS. Nedaleko
máme firmu Excalibur, která nedávno realizovala s úspěchem program navýšení dostřelu
dělostřelecké munice o 26 procent při standardních výsledcích, což je úžasné.
Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka
-------------------Jednoznačně by to znamenalo tedy velký úspěch pro české firmy a ...
Martin KOLLER, vojenský analytik
-------------------Samozřejmě.
Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka
-------------------... pro možnost jaksi realizace na jiných trzích a nabídka vlastně i českých mozků, ...
Martin KOLLER, vojenský analytik
-------------------Tak.
Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka
-------------------... které nemají takové uplatnění.
Martin KOLLER, vojenský analytik
-------------------To jste řekla naprosto přesně, protože jde o to uplatnit tu znalostní oblast ekonomiky, nikoliv nějaké
montovny, kde může v podstatě pracovat téměř kdokoliv z ulice. A my jsme stále schopni realizovat
právě práci českých mozků.
Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka
-------------------Letos v květnu bude v americkém Chicagu summit Severoatlantické aliance a tím hlavním tématem
má být situace v Afghánistánu. Jak vnímáte v téhleté době ekonomické krize možnost právě rozvoje
těch aliančních schopností, i s ohledem tedy na možnost jaksi přivést v život tuto smlouvu, o které
mluvíme?
Martin KOLLER, vojenský analytik
-------------------No, máme zde úžasnou věc, což bylo před zhruba třemi týdny odvysílán šot o střelbě na slaty v
České televizi, který dělal Karel Rožánek. To je třeba úžasná věc, protože naši vývojáři z výzkumného
ústavu ve Slavičíně, který je součástí VOP-025 nebo 026, vyvinuli několikanásobně lehčí ochranu
obrněných vozidel, než má třeba americká armáda, a tudíž my jsme schopni jim nabídnout to, co
vlastně převyšuje jejich vlastní produkci a můžeme tím pádem zesílit ochranu i podstatně menších
typů obrněných vozidel, než jsou obrněné transportéry. Prakticky se to může instalovat i na osobní

automobily. Je to úžasný pokrok a v Afghánistánu to znamená samozřejmě řadu zachráněných
životů.
Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka
-------------------Ta spolupráce mezi Českou republikou a Spojenými státy, jak vypadá teď?
Martin KOLLER, vojenský analytik
-------------------No, v současné době je širší, než je všeobecně známo. Můžeme začít klidně u vozidel Pandur,
protože vlastně vozidlo Pandur sice je uváděno jako produkt firmy Steyr, no ale ta je součástí
společnosti Textron a Textron je součástí amerického konsorcia. Takže druhým příkladem jsou
letouny Gripen. V podstatě letoun Gripen nám dodává sice firma Saab, no, ale je v ní americký
motor, americký radar a značný kus americké avioniky, americká výzbroj. Potom je zde řada firem
amerických, které u nás podnikají v oboru elektroniky, já nevím, můžeme uvést HP, Red Hat,
SafeNet, a zaměstnávají řadu našich lidí. Takže těch možností je opravdu velmi široké spektrum a jde
o to jen je posílit.
Patricie STROUHALOVÁ, moderátorka
-------------------Děkuju. Vojenský analytik Martin Koller ve vysílání Studia ČT 24. Na shledanou.
Martin KOLLER, vojenský analytik
-------------------Na shledanou.

