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Veřejno-soukromá řešení jako nástroj úspor při ochraně kyberprostoru 
 
Anotace 
 
Na příkladech situace ve Spojeném království a Spojených státech je ilustrován úspěch dvou 
projektů, které byly ještě nedávno považovány za odvážné až šílené. Dnes je víceméně 
zřejmé, že přes určité slabiny těchto projektů je jejich realizace jen uznáním něčeho 
nevyhnutelného. Ještě dlouho před „hospodářskou krizí“ tak dokázaly velké vojenské či 
zpravodajské agentury ušetřit nemalé prostředky a zároveň neztratit dynamiku s ohledem 
na technologický vývoj. 
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Annotation 
 
Situation in the United Kingdom and the United States can be illustrated by two projects, 
which were until recently considered daring to crazy. Today it is more or less clear that, 
despite certain weaknesses, chosen way is a recognized necessity. Long time ago the so 
called "global economic crisis" big military or intelligence agencies saved considerable 
resources and at the same time don’t lose its dynamics in the technological developments. 
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Spojené království: Organizační řešení v oblasti bezpečnostního výzkumu 
 
Problematika výdajů státního rozpočtu, včetně nákladného financování silových resortů, 
byla důležitým tématem českých parlamentních voleb v roce 2010, ale její aktuálnost 
nezmizela ani v době povolební. Není příliš překvapivé, že otázka, jak snížit zátěž vysokých 
nákladů v oblasti zajišťování vnější a vnitřní bezpečnosti, netrápí jen tuzemské politiky, ale je 
přítomna v takřka všech zemích světa. 
 
Pro domácího čtenáře bude možná zajímavá zmínka o modelu, aplikovaném v britském 
ministerstvu obrany, který je do určité míry aplikovatelný na takřka všechny resorty. 
 
V červenci 1998 se Ministerstvo obrany Spojeného království (Ministry of Defence, MOD) 
začalo zabývat myšlenkou na postupné snížení nákladů na svůj chod. Jednou z kapitol, kde 
byla potřeba úspor největší, se ukázala oblast technologického výzkumu a vývoje. Od 
počátku bylo jasné, že se řešení bude hledat v těsné součinnosti s dosud největším 
spolupracovníkem resortu v oblasti vojenského výzkumu, firmou DERA.1 
 
DERA (The Defence Evaluation and Research Agency, Agentura pro obranné vyhodnocování 
a vývoj) v té době zaměstnávala na 11 500 osob a její roční obrat činil okolo jedné miliardy 
liber. Pozice firmy v oblasti vědy, výzkumu a výroby z ní činila vedoucí sílu v oboru v zemi 
a přirozeného spolupracovníka ozbrojených sil. Firma byla majitelem několika výzkumných 
laboratoří a dalších zařízení po celé zemi a zaměstnávala špičkové odborníky v oboru. 
Postupně se stala největším příjemcem vládních grantů pro vojenský výzkum a vývoj, 
ministerská zadání vždy náležitým způsobem splnila a výsledky její činnosti byly často 
užívány i mimo resort obrany pro potřeby celé veřejné sféry a společnosti jako celku. 
 
Ministerstvo obrany ustanovilo v září 1998 komisi pro analýzu možností úspor, jejímž cílem 
bylo zajistit, aby státní sféra maximálně profitovala z nastolení ”soutěživých mechanismů” 
v oboru vojenského výzkumu. Studovány byly možnosti a mantinely případného veřejno-
soukromého partnerství, které by spojovalo přednosti státního a soukromého sektoru. Byly 
řešeny kompetenční spory, financování, případné pojišťování zaměstnanců soukromé firmy 
z veřejných zdrojů, atd. 
 
Dne 17. dubna 2000 byla vydána zpráva, předkládající k posouzení dva možné modely: 
 

 DERA zůstane v celku, ale stát bude mít možnost do ní silně zasahovat; na druhou 
stranu ji bude spolu-financovat ze svého rozpočtu. 

 Firma bude rozdělena na dvě části – první zůstane nadále na státu nezávislá, ale 
nebude dostávat peníze ze státního rozpočtu; druhá bude těsně napojena na 
strukturu Ministerstva obrany. 

 

                                                           
1
 Defence Science & Technology Laboratory <https://www.dstl.gov.uk/>. 

Defence Science and Technology Laboratory <http://en.wikipedia.org/wiki/Defence_Science_and_Technology_Laboratory>. 
Defence Science and Technology Laboratory <http://www.science.mod.uk/engagement/dstl.aspx>. 
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Dne 24. července 2000 se obě strany rozhodly pro následující řešení s cílem ušetřit státní 
rozpočet: firma se rozdělí na dvě části, přičemž bude zajištěna nezávislost většinové části 
původní firmy.  Následně byl zahájen proces rozdělování firmy DERA, který skončil přibližně 
rok poté 1. července 2001.  
 
Počínaje 2. červencem 2001 dosavadní firma transformovala do dvou oddělených subjektů:2 
 

QuinetiQ DstL 

soukromá firma částečně soukromá firma 

9 000 osob 3 000 osob 

personální obsazení firmy závisí 
zcela na majitelích 

MOD může zasahovat do personálního obsazení firmy  
a nařizovat bezpečnostní prověrky jejího personálu 

firma je nezávislá 
na státním rozpočtu 

firma je napojena na státní rozpočet 

patenty jsou majetkem firmy patenty jsou majetkem MOD 

MOD je odběratelem  
jen asi 2 % její produkce 

MOD je odběratelem 90 % produkce firmy a jako hlavní 
zákazník disponuje nadstandardními právy 

audit je vnitřní věcí firmy firma je povinná přijímat kontrolu MOD, aby nedocházelo 
k nehospodárnému zacházení s penězi státního rozpočtu 

 
Firma DstL včetně svých subdodavatelů je od té doby integrována do struktury a rozpočtu 
ministerstva. Asi polovina projektů, které jsou DstL od státu zadány, je určena výhradně pro 
stát a tato skutečnost je podmínkou kontraktu, To omezuje firmu v „rozletu“. Přitom ji 
plnění takových úkolů stojí mnoho úsilí a prostředků. Výsledné řešení, tedy ”zpolostátnění” 
organizace a její dofinancovávání ze státního rozpočtu, je však v konečném důsledku 
výhodným řešením pro obě strany.  
 
Firma plánuje posílit použitelnost svých výstupů i v privátní sféře a prodejem některých 
technologií přispět k rozpočtu země. Nedávno se firmě podařil velký úspěch s komerčním 
využitím megafonu pro vrtulníky, který byl vyvinut právě v součinnosti někdejší DERA 
s integrálními výzkumnými ústavy Ministerstva obrany. Ministerstvo obrany však zůstává 
hlavním zákazníkem DstL, DstL je na druhou stranu jediným možným dodavatelem 
některých zakázek resortu obrany. Zejména pak takových, kde země spolupracuje 
s výzkumnými ústavy spojenců v rámci NATO. Peníze, které jsou do této činnosti státem 
vloženy, se vyplatí. Zkrátí se časové prodlevy mezi výzkumem a jeho aplikací ve prospěch 
státu. 
 
Popsaný postup poukázal na několik důležitých skutečností: 
 

 Pro stát je taková firma nezbytná, aby udržel krok v inovaci technologií pro svou 
potřebu. 

 Působení takové firmy je zároveň nejefektivnější způsob jak zajistit, že státní sektor 
v dané oblasti technologicky neustrne.   

                                                           
2
 Rozdělení následovala public relation akce, hovořící o tom, že i po rozdělení jsou oba subjekty stále silné. 
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 Tím, že se stát spojí se soutěživým prvkem soukromého sektoru, se ušetří zdroje 
a zefektivní celý proces. 

 Stát tímto způsobem ihned získá již vyškolené odborníky. Lidské zdroje na takové 
úrovni by stát nedokázal vytvořit, pokud ano, ne tak rychle a levně.  

 Prostředky, které jsou do této činnosti státem vloženy, se vyplatí, navíc se zkrátí 
časové prodlevy mezi výzkumem a jeho aplikací. 

 
 

Schéma zapojení firmy DERA (DstL) do systému Ministerstva obrany (MOD) Spojeného 
království: 

 

 
 

 
 
 
Jak již bylo uvedeno, firma DstL a její subdodavatelé jsou integrováni do struktury a rozpočtu 
ministerstva. Vzniklo Centrum pro obranný výzkum, které oficiálně zahájilo činnost ihned po 
rozdělení firmy DERA (tedy 2. července 2001). Největší díl v něm má DstL, dále na něm 
participují menší výzkumné subjekty (často akademické) a odbory. 
 
Některé výzkumné aktivity sice z různých důvodů zůstanou náplní některých laboratoří, 
spravovaných přímo ministerstvem, ale budou omezeny na minimum. Jedná se zejména  
o Chemickou a biologickou obranu (Chemical and Biological Defence, CBD) a Centrum 
obranných analýz (Centre for Defence Analysis, CDA) a některé menší útvary, které však 
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budou s DstL v úzké součinnosti, aby tak dospěly k všestranně nejlepšímu řešení. 
Ministerstvo si dále ponechalo ve své správě ještě tým 200 až 300 osob, jehož náplní práce 
je projednávání otázek mezistátní spolupráce v oblasti vojenského výzkumu. 
 
 
Náplň práce samotné DstL je následující: 
 

 technické poradenství, konzultace, expertízy a intenzivní výzkumná aktivita pro MOD 
a celou vládu, je-li o to firma požádána; 

 pomoc při formulování dokumentů výzkumu obranné a informačně technologické 
strategie ministerstva; 

 provozování zkušebních zařízení ministerstva; 

 technická podpora při mírových i bojových operacích; 

 realizace technické spolupráce s obdobnými týmy v zemích spojenců; DstL 
vystupuje jako oficiální zástupce britské vlády v mezinárodních projektech; 

 zajišťování technických požadavků zpravodajských služeb; 

 výroba zařízení pro detekci střelných zbraní a výbušnin, hledaček min a 
zdravotnických detektorů a prostředků pasivní obrany; 

 provádění předváděcích akcí pro odborníky a zahraniční delegace. 
 
Firma si zachovává soukromý charakter, zároveň ale jedná v souladu se zájmy resortu. Za to 
je jí umožněno pracovat na zařízeních v majetku státu, na kterých předtím působila jako 
kontraktant firma DERA. DstL nadále sama jedná se svými subdodavateli. S podniky, které 
nejsou s DstL v kontaktu, jedná ministerstvo přímo. 
 
 
Výhody a nevýhody takto pojatého partnerství: 
 
Partnerství britského ministerstva obrany a DstL je prezentováno jako skloubení pružnosti 
soukromého a zázemí státního sektoru. 
 
DstL se stala vedoucí sílou v oboru a je schopna působit v klíčových oblastech, kde by mohla 
objevit rizika pro národní bezpečnost. Je propojena s obdobnými agenturami výzkumu 
v zemích spojenců v rámci NATO. Podařilo se jí nastolit vysoké bezpečnostní standardy, 
patrně nejvyšší ze všech britských ministerstev. Ačkoli je DstL soukromým majetkem, 
zaručuje státu jistotu před vyzrazením informací. I pro firmu samu je spolehlivost velkou 
devizou, bez ní by nemohla působit, a její vedení i zaměstnanci to vědí. 
 
Záměr Ministerstva obrany soustředit všechny tyto kapacity víceméně do jednoho celku je 
neobvyklý a někomu by se mohl zdát nebezpečný, ale firmy DERA a následně DstL v průběhu 
let spolupráce dokázaly, že si důvěru zaslouží. Protiargument MOD je jednoduchý:  
 
Velikost firmy je nezbytná pro zvládnutí úkolů takového komplexním rozsahu (aby úkoly byly 
navzájem kompatibilní, je velký subjekt v tomto smyslu nezbytnost). DstL je tedy 
ekonomicky velice silný subjekt, s velkou výzkumnou aktivitou, který je pevně  
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a legálně zapojen do veřejné sféry. Podnikatelsky je to subjekt velice zdatný, konkurencí 
označovaný za agresivního rivala. 
 
Výhrady vůči tomuto spojení nejsou zaměřeny na to, že by firma DstL nebyla dostatečným 
garantem bezpečnosti dat z prostředí Ministerstva obrany, ale na to, že tento kontrakt je 
natolik exkluzivní, že vzbuzuje zdání monopolu. 
 
Mimo DstL mohou další kontraktanti (firmy, charitativní organizace, školy) získat od 
Ministerstva obrany zakázku jen tehdy, pokud: 
 

 mají méně než 250 zaměstnanců; 

 více než 26 milionů liber obrat ročně; 

 nemají žádného majoritního vlastníka (nad 25 % akcií). 
 
Výhrada tak zní: jak mohou malé firmy (pod 250 zaměstnanců) v zakázkách konkurovat 
kolosu, jakým je DstL? 
 
Protiargument Ministerstva obrany zní: existuje velká oblast dílčích neexkluzivních dodávek, 
v nichž může kterýkoli malý subjekt DstL kdykoli překonat, vždy záleží jen na kvalitě každé 
nabídky. Neustálá soutěživost ostatně DstL ani nedovolí ustrnout a “zlenivět”. To je přesně 
to, co stát potřebuje, aby ušetřil a aby technologie, které užívá on i celá společnost, byly 
stále špičkové. 
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Stručný pohled za velkou louži 
 

    
 
Ústřední zpravodajská služba (Central Intelligence Agency, CIA) nesmí zaostat za vývojem, 
ale musí disponovat technologiemi, které jsou „nejlepší z nejlepších“.

3
 Takto vyzněly závěry 

nezávislé komise (Independent Panel on the Central Iritelligence Agency In-Q-Tel Venture), 
která byla Kongresem pověřena vyhodnotit výsledky dvouletého působení společnosti In-Q-
Tel Inc. v oblasti podpory výzkumu a vývoje nových technologií. Tento podnikatelský model 
"má smysl". Experti se ale zdrželi toho, aby doporučili jeho rozšíření i na další zpravodajské 
agentury USA. 
 
In-Q-Tel neznamená zatím strategický průlom, ale dosáhla již počátečního významného 
pokroku. Posoudila stovky podnikatelských plánů, realizovala více než dvanáct investic, 
přenesla do CIA k využití či předvedení pět technologií a služeb a dokončila tři zkušební 
programy. Společnost, která vznikla v únoru 1999, dostala do vínku kapitál ve výši 28 milionů 
dolarů. Jejím cílem bylo využít expertních zkušeností soukromého sektoru a vnášet rychleji 
než dříve nové technologie do činnosti CIA, a to cestou investování do okrajových, menších 
technických firem, které by normálně s vládou nespolupracovaly. 
 
Cenným přínosem tohoto projektu jsou jednoznačně nové technologie pro CIA. Do 
současnosti bylo vytvořeno více než 60 velkých investičních fondů se soukromými firmami z 
oblasti vyspělých technologií. Také oslovené firmy si pochvalují spolupráci s In-Q-Tel, neboť 
pokud se přenesou přes překážky důkladného posuzování vývojových a výrobních programů 
ze strany CIA, které je náročnější než u běžných klientů, je to pro ně velmi důležitý doklad 
úspěchu. 
 
Iniciativa s In-Q-Tel však uvnitř CIA narazila i na určitou strnulost některých pracovníků, 
pokud jde o hodnocení předností spolupráce služby se soukromým sektorem. Členové In-Q-
Tel Interface Center (QIC), kteří zodpovídají za uplatnění vyspělých technologií uvnitř 
agentury, vypověděli, že se někdy setkávali s odporem ke změnám či zábranami na těchto 
změnách se podílet. 
 
Podle výkonného ředitele In-Q-Tel Gilmana Louie má každá instituce svou vlastní vnitřní 
kulturu; každý průlom zvenčí s novou technologií však přinese pozitivní výsledky. 

                                                           
3
 IQT <http://www.iqt.org/>. 

VERTON, D.,  CIA's In-Q-Te1 "worth the risk"; in: Computerworld, 7. VIII. 2007. 
IQT; in: Wikipedia <http://en.wikipedia.org/wiki/In-Q-Tel>. 
HEHN, S., In-Q-Tel: The CIA's Tax-Funded Player In Silicon Valley  
<http://www.npr.org/blogs/alltechconsidered/2012/07/16/156839153/in-q-tel-the-cias-tax-funded-player-in-silicon-
valley>. 
In-Q-Tel; in: CIA <https://www.cia.gov/library/publications/additional-publications/in-q-tel/index.html>. 

http://www.npr.org/blogs/alltechconsidered/2012/07/16/156839153/in-q-tel-the-cias-tax-funded-player-in-silicon-valley

