Vážený pane ministře, dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vás přivítal na II. Národní vyzbrojovací konferenci. Velice
si vážím Vaší účasti a jsem upřímně rád, že jste si našli prostor a přišli mezi nás
vojáky. Vnímáme to jako velmi pozitivní signál ze strany českého obranného
průmyslu.
Dnešní setkání bych rád věnoval nejdůležitějším aktuálním tématům. Jsem si
vědom odpovědnosti své a odpovědnosti AČR za obranu naší vlasti a při svém nástupu
do funkce jsem si stanovil následující priority řízení armády: personální doplnění,
dozbrojení a přezbrojení, zajištění potřebné výše obranného rozpočtu a plnění
mezinárodních závazků.
Dovolte mi prosím krátký exkurz do minulosti. Armáda ČR prošla
v uplynulých dvaceti letech zásadní proměnou. Do roku 1999 probíhala její výstavba
s důrazem na schopnosti zabezpečující individuální obranu ČR a po vstupu do NATO
byly schopnosti rozvíjeny v souladu s potřebami kolektivní obrany. V procesu
transformace na plně profesionální síly po roce 2004 byly posilovány především
schopnosti nezbytné pro nasazení v zahraničních operacích.
Velitelská
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nejpravděpodobnějších operačních scénářů. Byl respektován princip jednoho souboru
sil a modularity. Působením jednotek v zahraničních operacích a jednotlivců
ve vojenských strukturách NATO došlo v mnoha ohledech k nárůstu odborné
připravenosti a posílení interoperability se spojenci. Dnešní armáda je z tohoto
pohledu spojenci pozitivně hodnocena. Nicméně působení v zahraničních operacích,
především v Afghánistánu a doplňování techniky na základě urgentní operační
potřeby, mělo i negativní dopady. Promítlo se do omezení přípravy vojsk, velitelů a
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štábů pro hlavní druhy bojové činnosti, značného opotřebení materiálu, přetěžování
personálu a byla potlačena koncepčnost výstavby AČR.
Transformační úsilí bylo zpomaleno významným poklesem finančních
prostředků alokovaných ve prospěch AČR v letech 2009 – 2013, což mělo zásadní
negativní dopady na úroveň jejích schopností. Většina útvarů a zařízení vykazuje
naplněnost personálem na 60 – 80 %. Vojenský materiál není doplněn na tabulky
počtů a jeho kvalitativní parametry nejsou plně v souladu se standardy NATO.
Generální štáb AČR provedl podrobnou analýzu současného stavu a
pojmenoval hlavní slabé stránky AČR, které jsou identifikovány v koncepčním
dokumentu. Jedná se zejména o:
· Nedostatečná úroveň vnitřní a vnější interoperability.
· Nedokončené transformační procesy (struktura sil, velení a řízení, komunikační
a informační systémy).
· Nenaplněnost AČR personálem a materiálem.
· Zhoršování věkové struktury personálu.
· Nedostatečný počet a připravenost záloh.
· Omezování schopností v důsledku fyzického a morálního zastarávání vojenského
materiálu.
· Stav využívané nemovité infrastruktury neodpovídá moderním nárokům života a
výcviku.
· Omezení výcviku jednotek a přípravy štábů, nevyužití potenciálu personálu.
· Nedostatečný rozvoj simulačních a trenažérových technologií.
· Nedostatečné operační a pohyblivé rezervy materiálu a munice.
Na základě této analýzy a v reakci na změnu mezinárodní bezpečnostní
situace byl zpracován dokument „Dlouhodobý výhled pro obranu 2030“. Tento
dokument se stal jedním z hlavních východisek pro zpracování Koncepce výstavby
AČR.
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Hlavním cílem Koncepce výstavby AČR je stanovit rozsah a způsob dosažení
schopností, které jsou požadovány ke splnění všech úkolů a závazků AČR do konce
roku 2025.
Strategie dosažení cílového stavu vychází z následujících priorit:
1. Výstavba AČR k obraně ČR a kolektivní obraně v rámci NATO.
2. Výstavba AČR k naplnění mezinárodních závazků mimo obrany ČR a kolektivní
obrany NATO.
3. Výstavba AČR k plnění úkolů, které přímo nesouvisí s obranou státu proti
vnějšímu vojenskému napadení a s mezinárodními závazky.
Požadovaný stav bude dosažen ve dvou krocích – milnících, které tvoří roky
2020 a 2025. Milník 2020 umožní stabilizovat schopnosti AČR a postupně eliminovat
existující nedostatky ve schopnostech způsobené dlouhodobým podfinancováním
AČR v minulosti. Milník 2025 poskytne prostor pro rozvoj schopností, předpokládaná
úroveň financování přesto vynucuje posun dokončení realizace některých projektů až
za horizont této koncepce.
Zdrojová náročnost koncepce vychází z předpokladu meziročního nárůstu
výkonu ekonomiky ČR o 2 % HDP. Koncepce se rovněž opírá o závazek ČR v rámci
Waleské deklarace a zejména o „Smlouvu koaličních stran o zajištění obrany ČR“,
která zaručuje postupný nárůst rozpočtu Ministerstva obrany ČR až na 1,4 % HDP.
Úroveň rozpočtu vyšší než 50 miliard v roce 2017 umožní stabilizaci a postupný
rozvoj schopností AČR. Ekonomická realizovatelnost navrhovaných opatření bude
rozhodujícím faktorem implementace Koncepce.
Pevně věřím, že postupné navyšování rozpočtu umožní průběžné doplňování
personálu, zejména u nasaditelných útvarů a také realizaci hlavních rozvojových
projektů.
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S realizací koncepce jsou však rovněž spojeny následující významné hrozby:
· Pokles výkonu ekonomiky EU s dopady na ekonomiku ČR, nenaplnění
očekávaného meziročního nárůstu HDP o 2 %.
· Nestabilní a nepředvídatelný zdrojový rámec spojený s nedodržením politických
příslibů.
· Potřebám AČR neodpovídající akviziční proces (z pohledu jeho délky,
nepružnosti a zvýhodnění práv účastníka soutěže před potřebami zadavatele).
· Neočekávaná změna ve vývoji bezpečnostního prostředí.
· Pokles konkurenceschopnosti AČR na trhu práce.
· Neadekvátní (opožděná) reakce rezortu obrany na demografický vývoj a
zdravotní stav populace.
· Nepromítnutí potřeb AČR do příslušných právních norem, jejich nedostatečná
harmonizace a pomalé tempo zavádění.
· Absence strategie rozvoje domácího obranného průmyslu a jeho nezapojení
do modernizačních cyklů AČR vedoucí k neschopnosti českého průmyslu
doplňovat materiální ztráty a bojovou spotřebu za krizových stavů.
Řešení rizik, které z těchto hrozeb vyplývají, není a nemůže být záležitostí
výhradně AČR. Armáda ČR bude v rámci rozpracování a následné realizace Koncepce
připravovat opatření, která sníží rizika negativních dopadů uvedených hrozeb.
Závěrem mi dovolte zdůraznit, že prioritou rezortu obrany bude i nadále účelné
vynakládání prostředků při postupném navyšování rozpočtu, stabilita personálu
s posílením role Aktivní zálohy, doplnění vojenského materiálu s důrazem na operační
zásoby, transformace systému velení a řízení, provedení pouze nezbytných
redislokačních a reorganizačních změn a realizace hlavních rozvojových projektů, kde
lze zmínit: přezbrojení mechanizované brigády, pořízení kolových obrněných vozidel
štábních, pořízení děla standardní ráže NATO, pokračování v pronájmu letounů
Gripen, pořízení MADR a víceúčelového vrtulníku.
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