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1. Situace

Evropské zbrojní trhy se vyznačují roztříštěností. Od 90. let 20. století si EU začala 
uvědomovat, že toto roztříštění působí negativně na hospodářství, a to z několika příčin:

a) Výdaje na obranu se v posledních 20 letech snížily v důsledku geopolitického vývoje 
o polovinu (tzv. mírová dividenda), v důsledku čehož lze zaznamenat pokles obratu 
a zaměstnanosti a snížení investic v odvětvích výzkumu a technologie. Zatím však nelze 
počítat s tím, že by výdaje na obranu opět vzrostly. Jednotlivé výdaje vypadají 
následovně:1

V roce 2006 činily výdaje 26 členských států EU2 v oblasti obrany 201 miliard € (mezi 
35 miliony € na Maltě a 47 miliardami € ve Spojeném království). Tato částka je tvořena 
výdaji na zaměstnance ve výši 110 miliard € a výdaji na nákup obranného materiálu ve 
výši 91 miliard €. Těchto 91 miliard € lze rozepsat na 39 miliard € na investice, včetně 
výdajů na výzkum a vývoj, 43 miliard € na operace a údržbu a dalších 9 miliard € na 
zvláštní výdaje zahrnující budování infrastruktury a stavební práce.

Oproti 90. letům 20. století se tak výdaje na obranu ustálily na podstatně nižší úrovni, tj. 
v roce 2006 na průměrné hodnotě 1,8 % hrubého domácího produktu, přičemž se 
pohybovaly v rozmezí od 0,5 % (Irsko) do 2,7 % (Řecko). Kromě toho můžeme 
konstatovat, že tyto výdaje jsou rozděleny mezi relativně malé a uzavřené vnitrostátní trhy, 
přičemž šest velkých států vyrábějících zbraně vydává 83 %.3 V odvětvích výzkumu 
a technologie činí podíl těchto šesti států dokonce 97 %, přičemž tři státy – Spojené 
království, Francie a Německo – dosahují samostatně 82% podílu.4

Provedeme-li srovnání těchto údajů s výdaji USA, vyplývá z něj následující:5 USA vydaly 
v roce 2006 na obranu celkem 491 miliard € (26 členských států EU: 201 miliard €), tj. 
4,7 % hrubého domácího produktu (26 členských států EU: 1,8 %). Výdaje na operace 
a údržbu činily 169 miliard € (26 členských států EU: 43 miliard €) a na investice 
141 miliard € (26 členských států EU: 39 miliard €). 

b) Náklady na vývoj nových zbrojních systémů vzrostly takovým způsobem, že i pro velké 
členské státy je obtížné nést toto finanční zatížení.6

c) Vznik nových struktur ozbrojených sil od konce studené války vedl ke snížení počtu 
tradičního vybavení, ale i ke vznesení nových požadavků na kvalitu obranných kapacit.

Cílem je proto zvýšit efektivitu z hlediska nákladů, která prospěje vnitrostátním rozpočtům 
a průmyslu a v neposlední řadě má také ozbrojeným silám zajistit nejlepší možný materiál. 

                                               
1 Údaje Evropské obranné agentury. Viz http://www.eda.europa.eu/facts.aspx.
2 Dánsko s Evropskou obrannou agenturou nespolupracuje.
3 Tzv. státy LoI – Spojené království, Francie, Německo, Itálie, Španělsko a Švédsko. Tyto státy v roce 2000 
podepsaly prohlášení o záměru, které má podpořit spolupráci v oblasti zbrojního průmyslu.
4 http://www.eda.europa.eu/genericitem.aspx?area=Facts&id=286.
5 http://www.eda.europa.eu/genericitem.aspx?area=Facts&id=310.
6 Viz Burkard Schmitt, „From cooperation to integration, Defence and Aerospace Industries in Europe“, Chaillot 
Paper 40, Paříž, červenec 2000, s. 6 nn.
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Nejprve se projevily snahy překonat problém roztříštění na jednotlivé vnitrostátní zbrojní trhy 
na mezistátní úrovni a mimo struktury EU. Tento přístup se změnil poté, co v roce 1999 
vznikla evropská bezpečnostní a obranná politika (EBOP) a EU začala být upřednostňována 
jako rámec pro jednání. 

Jedním z předpokladů pro účinnou evropskou bezpečnostní a obrannou politiku je vybudování 
nezbytných kapacit, což vyžaduje výkonný evropský průmysl. K tomu by mělo přispět 
vytvoření evropské technologické a průmyslové základny v oblasti obrany a postupné 
budování evropského trhu s obranným materiálem. Obojí posílí naše kapacity potřebné 
k tomu, abychom se vypořádali s celosvětovými úkoly v oblasti obrany a novými 
bezpečnostními výzvami.

Ve svém sdělení z roku 20031 oznámila Komise sedm iniciativ, které by měly přispět 
k vybudování společného zbrojního trhu. Jedna z těchto iniciativ byla zaměřená na veřejné 
zakázky a v roce 2004 vyústila v zelenou knihu.2 Následné konzultace potvrdily, že právní 
rámec v oblasti veřejných zakázek pro obranu nefunguje v praxi správně.

2. Článek 296 Smlouvy o ES

Problém lze popsat následujícím způsobem:

Veřejné zakázky v oblasti obrany spadají v zásadě do působnosti směrnice 2004/18/ES 
(článek 10), s výhradou článku 296 Smlouvy o ES, který upravuje výjimku z předpisů EU pro 
zadávání veřejných zakázek z důvodu národní bezpečnosti. V praxi však členské státy 
systematicky využívají článek 296 Smlouvy o ES k tomu, aby téměř všechny vojenské 
zakázky vyňaly z působnosti právních předpisů Společenství. Podobná situace panuje i na 
trhu s hospodářsky stále citlivějším nevojenským bezpečnostním materiálem. V obou 
případech se členské státy často odvolávají na článek 14 směrnice 2004/18/ES, aby obešly 
pravidla Společenství. Většina zakázek na zboží v této oblasti je tak zadávána podle 
vnitrostátních předpisů a postupů. Ze statistiky vyplývá, že 15 členských států v období mezi 
roky 2000 a 2004 zveřejnilo v úředním věstníku EU pouze 13 % všech smluv o obranném 
materiálu, přičemž tato hodnota se pohybuje mezi 2 % (Německo) a 24 % (Francie).3
Osvobození od povinnosti, které by podle právních předpisů Společenství mělo představovat 
výjimku, tak v praxi tvoří pravidlo.

Tento obvyklý postup členských států je v rozporu s judikaturou Evropského soudního dvora, 
který konstatoval, že použití článku 296 Smlouvy o ES by mělo zůstat omezené na jasně 
definované a odůvodněné výjimečné případy.4 Ve svém interpretačním sdělení Komise 
z tohoto výroku a z dalších rozsudků Evropského soudního dvora vyvodila důsledky 
a vysvětlila, jak hodlá v budoucnosti v takovýchto případech postupovat.5

                                               
1 Směrem k politice Evropské unie v oblasti vybavení pro obranu, KOM(2003) 113.
2 Veřejné zakázky v oblasti obrany, KOM(2004) 608.
3 Posouzení dopadu návrhu směrnice KOM(2007) 766, příloha 11, s. 78: „Rates of publication in the OJEU of 
defence contracts“.
4 ESD, C-414/1997, Komise v. Španělsko.
5 Interpretační sdělení o uplatňování článku 296 Smlouvy s ohledem na zadávání zakázek v oblasti obrany, 
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3. Směrnice o veřejných zakázkách v oblasti obrany

Tento návrh směrnice (KOM(2007) 766) by měl přihlížet k pochybnostem členských států, 
zda stávající směrnice 2004/18/ES dostatečně zohledňuje zvláštní povahu vojenských 
veřejných zakázek. Návrh vyhovuje požadavku Evropského parlamentu z roku 2005.1

Tento návrh směrnice byl předložen 5. prosince 2007 spolu s návrhem směrnice 
o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství 
(KOM(2007) 765) a sdělením Komise.2 Obě směrnice usilují o vytvoření společného 
zbrojního trhu, avšak pomocí nástrojů, kterými je třeba zabývat se zvlášť.

Cílem tohoto návrhu směrnice je vytvořit jednotný evropský právní rámec, který umožní 
všem členským státům aplikovat právní předpisy Společenství, aniž by ohrozily své 
bezpečnostní zájmy. Tím by se měla snížit potřeba členských států používat článek 296 
Smlouvy o ES. Jinak řečeno, článek 296 Smlouvy o ES zůstane zachován, ale měl by být 
omezen pouze na skutečně výjimečné případy, jak je upraveno Smlouvou o ES a jak to 
vyžadoval Evropský soudní dvůr. Tak by byl článek 296 Smlouvy o ES uplatňován pouze na 
ty případy, kdy zvláštní opatření nové směrnice nejsou dostačující k ochraně bezpečnostních 
zájmů členských států. 

Návrh v zásadě značně odpovídá struktuře směrnice 2004/18/ES. Aby však byly splněny 
zvláštní požadavky, kterým podléhají nákupy materiálu a služeb v oblastech obrany 
a bezpečnosti, má tento návrh zavést nový právní nástroj, který zohlední zvláštní povahu 
zakázek v těchto oblastech označovaných jako citlivé:

 Kvůli složitosti vojenských zakázek může být bez jakéhokoliv omezení uplatňováno 
vyjednávací řízení se zveřejněním oznámení o zakázce (článek 18). 

 Pro zajištění bezpečnosti dodávek existují zvláštní ustanovení týkající se smluvních 
požadavků a kritérií pro výběr kandidátů (srovnej články 15 a 33). 

 Pro zajištění bezpečnosti informací existují zvláštní ochranná opatření, a to jak na 
úrovni samotného zadávacího řízení, tak na úrovni kritérií pro výběr kandidátů 
a smluvních požadavků veřejných zadavatelů (srovnej články 10, 14 a 33).

Zpravodaj souhlasí s cíli návrhu směrnice. Z jeho pohledu zůstávají ještě nezodpovězené 
zejména dvě otázky, kterým by měl výbor věnovat zvláštní pozornost: Za prvé jde o problém, 
zda má do oblasti působnosti směrnice spadat také nevojenský bezpečnostní materiál. Mimo 
to by se mělo jednat o otázce, zda lze uplatnit směrnici o přezkumu a pokud ano, jakým 
způsobem.

                                                                                                                                                  
KOM(2006) 779.
1 Zpráva o Zelené knize o veřejných zakázkách v oblasti obrany, Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, 
zpravodaj Joachim Würmeling, A6-0288/2005.
2 Strategie pro silnější a konkurenceschopnější evropský obranný průmysl, KOM(2007) 764.
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