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1. Bezpečnostní strategie ČR a koncepce reformy ve vztahu k EU
Vztahy ČR a EU a praktická účast ČR na Evropské bezpečnostní a obranné politice 

vycházejí z Bezpečnostní strategie ČR a jsou zakotveny v koncepci reformy ozbroje-
ných sil.

Strategické zájmy ČR jsou zejména bezpečnost a stabilita v euroatlantickém regi-
onu, pevná transatlantická vazba a budování strategického partnerství mezi NATO a EU, 
společně s komplementárním rozvíjením obranných schopností NATO a EU.

Obr. 1: Politicko-vojenské ambice ČR

Základním úkolem ozbrojených sil je zabezpečit účast v operacích mimo území 
ČR silami předurčenými pro operace pod vedením NATO, EU a jiných organizací. AČR 
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je dále určena k plnění mezinárodních závazků a naplňování bezpečnostních zájmů ČR 
v zahraničí, zejména v souvislosti s formováním mezinárodního bezpečnostního pro-
středí a zvládáním krizových situací, které stabilitu tohoto prostředí ohrožují. Za tím 
účelem budou součásti AČR nasazovány do mezinárodních mírových operací vedených 
OSN, NATO, EU nebo účelově vytvořenými koalicemi států.

Meze zapojení součástí AČR do operací tohoto typu stanoví politicko-vojenské 
ambice ČR (viz obr. 1). 

2. Příspěvek ČR do výstavby vojenských schopností EU

2.1  Dosavadní příspěvek ČR k plnění cílů výstavby vojenských schopností EU 
(EHG 2003)
Základní cíl výstavby vojenských schopností EU tzv. European Headline Goal 

(EHG), byl vyhlášen v roce 1999 v Helsinkách.
Ambicí EHG bylo do roku 2003 vybudovat vojenské schopnosti EU o síle do 

60 000 osob s pohotovostí do 60 dnů pro předcházení a řešení krizí a ozbrojených kon-
iktů. V roce 2003 bylo deklarováno splnění cíle a dosažení vojenských schopností 
s některými omezeními (včasná rozmístitelnost, udržitelnost).

ČR přispívá k plnění cílů výstavby vojenských schopností unie (EHG) od roku 
2001.

V květnu 2000 byl ČR na zasedání dočasného politického a bezpečnostního výboru 
EU deklarován příspěvek v rozsahu do 1000 osob se zdůrazněním, že se jedná o stejné 
jednotky, které jsou předurčeny pro NATO.

V listopadu 2000 byl tento příspěvek specikován pro rok 2001 v odpovědi ČR na 
„Dotazník EHG pro možné přispění třetích zemí pro zkvalitnění evropských vojenských 
schopností“. V dalších letech byl aktualizován.

Deklarovaný příspěvek:
l Výsadkový mechanizovaný prapor (mpr);
l Rota speciální sil (rss);
l Jednotka 4 vrtulníků Mi-17;
l Rota chemické ochrany (rcho);
l Polní nemocnice (PN);
l Záchranný tým.

Charakter a rozsah příspěvku odpovídá možnostem ČR a zohledňuje zaměření 
AČR na specializaci a profesionalizaci armády v souladu s probíhající reformou AČR. 
Svým obsahem je obdobný příspěvku zemí se srovnatelným vojensko ekonomickým 
potenciálem (Belgie, Irsko, Rakousko).

Jednotky předurčené pro EU (kromě záchranného týmu a do roku 2008 polní 
nemocnice), jsou současně deklarovány a předurčeny pro NATO. ČR nezamýšlí vytvářet 
kapacity zvlášť pro NATO a zvlášť pro EU. Ve shodě s většinou zemí ČR deklaruje jed-
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notky jako dostupné pro více organizací s tím, že předurčené síly jsou prioritně určeny 
pro operace NATO. Tento přístup je v souladu s politickou deklarací zásady – vytvářet 
síly především k plnění Aliančních závazků a tyto nabídnout také pro potřeby operací 
vedených EU (obdobně jak ostatní státy aliance nemá ČR dvě armády, jednu pro NATO 
a druhou pro EU a proto bude nabízet obdobné oblasti specializace a stejné jednotky do 
NATO i EU).

Obr. 2: Praktická účast ČR na ESDP silami a prostředky AČR

Nabídka je dobrovolná, je politickým příslibem disponibility sil a prostředků, 
které EU umožňují rámcové operační plánování. Deklarování nabídky neznamená přímé 
vyčlenění uvedených sil a prostředků ze sestavy ozbrojených sil (OS) do podřízenosti 
EU. Použití k případnému nasazení bude posuzováno s ohledem na vojensko-politické 
ambice a bude podléhat rozhodnutí vlády a Parlamentu ČR v souladu s ústavou ČR.

Příspěvek ČR prozatím nenaplňuje jedno ze základních kritérií EU – udržitelnost 
sil více než rok, tzn. nejsou schopny druhé a dalších rotací. Tento požadavek EU před-
pokládá, že ve struktuře ozbrojených sil (OS) budeme mít dostatek požadovaných prvků 
pro jejich přípravu, zasazení a střídání.

Tuto schopnost lze částečně dosáhnout v závislosti na dosahování operačních 
schopností v průběhu realizace reformy v souladu s deklarovanou politicko-vojenskou 
ambicí a možnostmi, které poskytují cílové organizační struktury.

ČR k plnění cílů výstavby vojenských schopností unie (EHG) přispívá také svojí 
účastí v procesu odstraňování nedostatků ve schopnostech vojenských struktur EU 
v rámci akčního plánu rozvoje schopností (European Capability Action Plan – ECAP) 
svým zapojením v projektových skupinách. Ve schopnostech vojenských struktur EU je 
vytipováno celkem 15 oblastí nedostatků, které jsou řešeny v projektových skupinách. 
Od léta 2003 je ČR zapojena do činnosti čtyř projektových skupin, které jsou současně 
oblastmi závazků přijatých na Pražském summitu NATO k rozvoji schopností ozbroje-
ných sil (závazky PCC).
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Jedná se o činnost v těchto skupinách:
l ZHN se zastoupením příslušníků OS GŠ (řídí Itálie),
l strategická letecká přeprava se zastoupením příslušníků SOPS MO (řídí 

Německo),
l zdravotnické zabezpečení se zastoupením příslušníků SVZdrS GŠ (řídí Holand-

sko),
l speciální síly se zastoupením příslušníků VZSl (řídí Portugalsko).

Jejich činnost je v ČR řízena SOPS MO, za SD ČR v NATO a EU tuto činnost 
koordinuje skupina vyčleněná pro práci ve vojenských strukturách NATO.

V operacích EU byla ČR zastoupena v roce 2003 účastí 2 příslušníků AČR v ope-
raci CONCORDIA v Makedonii.

Vedle těchto aktivit je nutné také zmínit účast na přípravě a průběhu cvičení krizo-
vého řízení EU CME / CMX 03 (listopad 2003), zapojení do činnosti Vojenského výboru 
EU a Politicko-vojenské skupiny a účast na jednáních o vytvoření evropské „Agentury 
pro rozvoj vojenských schopností výzkumu, akvizice a vyzbrojování“ (EDA).

2.2. Rozvoj vojenských schopností EU, možnost přehodnocení 
příspěvku ČR (člena EU) 
Pro další rozvoj svých vojenských schopností EU připravuje nové základní cíle 

výstavby vojenských schopností s výhledem do roku 2010 (EHG 2010).
Důraz bude kladen na rozvoj kvality dosažených vojenských schopností (výstavba 

sil rychlé reakce EU, zavádění moderní výzbroje), dosažení interoperability, rozmístitel-
nosti a udržitelnosti.

Poznámka: Tento cíl přinese zvýšení požadavků na obranné rozpočty.

Problematika výstavby a úkolů sil rychlé reakce EU není politicky zadána a není 
dokončen koncept s denováním požadovaných schopností EU pro jejich vytvoření. 
Základem pro vytváření těchto sil by měl být návrh předložený dne 10. 2. 2004 ze strany 
Francie, Británie a Německa na vytvoření společné jednotky.

Možnost přehodnocení příspěvku ČR
ČR plní závazky vůči NATO a EU (částí sil předurčených pro NATO) včetně 

závazku ve prospěch sil rychlé reakce NATO (NRF) a závazků přijatých na Pražském 
summitu NATO k rozvoji schopností ozbrojených sil (závazek PCC).

Příspěvek ČR do vojenských schopností NATO byl v procesu přijímání závazku 
k novým návrhům NATO na výstavbu sil FP 2004 (v souladu s novou koncepcí reformy) 
přehodnocen, bez vlivu na závazek ve prospěch NRF, závazek PCC a na dosavadní cha-
rakter a rozsah příspěvku do vojenských schopností EU.
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Příspěvek ČR k plnění cílů výstavby vojenských schopností EU (EHG 2003) 
nebylo nutné přehodnocovat (snižovat), je na rok 2004 zachován v dosavadním rozsahu 
a deklarované síly a prostředky jsou připravovány pro operace NATO a EU.

Plnění závazku vůči NATO v následujících letech představuje možnost případného 
přehodnocení rozsahu dosavadního příspěvku pro EU (viz obr. 3, 4, 5).

Obr. 3: Možnost přehodnocení příspěvku ČR pro EU – vzdušné síly

V současném období realizace reformy ozbrojených sil lze v návaznosti na dosa-
hování požadovaných operačních schopností předpokládat rozšíření příspěvku pro EU 
některými z výše uvedených prvků předurčených pro NATO od roku 2006.

Obr. 4: Možnost přehodnocení příspěvku ČR pro EU – specializované síly

V procesu naplňování základního cíle výstavby vojenských schopností s výhledem 
do roku 2010 (EHG 2010) bude EU obdobně jako NATO očekávat vedle možného posí-
lení dosavadního příspěvku ČR především splnění požadavku na zkvalitnění jeho schop-
ností dosažením plné interoperability a udržitelnosti.
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Velitelství společných sil – vzdušné síly

Velitelství společných sil – specializované síly
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Se vstupem ČR do EU bude také souviset plné zapojení do mechanizmu vytváření 
evropských schopností v rámci plánování sil EU (Capability Development Mechanism – 
CDM), tzn. do řešení požadavků na rozsah a kvalitu příspěvků do vojenských schopností 
EU, řešení požadavků na případné zapojení (zasazení) předurčených sil a prostředků do 
některé z připravovaných operací EU.

Obr. 5: Možnost přehodnocení příspěvku ČR pro EU – síly podpory a výcviku

Poznámka: V současné době je aktuální operace po převzetí úkolů od SFOR. Tento 
úkol se bude řešit na Istanbulském summit v červnu 2004, kde by NATO mělo vyhlásit 
ukončení mise SFOR do konce roku 2004 s ponecháním své účasti v podobě velitelství 
pro pomoc BaH s vojenskou reformou.

Operace EU v BaH bude novou operací – operací civilně-vojenskou (bude integro-
vat současnou probíhající policejní misi) s předpokládaným zahájením od 1. 1. 2005.

V mechanizmu obranného plánování EU (CDM) bude obdobně jako v systému 
obranného plánování NATO sehrávat úlohu systém předkládání a řešení požadavků EU 
na vytváření schopností v tzv. katalogu sil (EU Catalogues Rhythms) a dotazník EU 
(Headline Goal Questionnaire – HGQ). V současnosti probíhají jednání s cílem sladit 
dotazník NATO (DPQ) s dotazníkem EU, případně připravit jeden dokument ve pro-
spěch sběru informací pro obě organizace.

V systému obranného plánování EU (Capability Development Mechanism – CDM) 
sehrává při plánování a realizaci EHG (2010) a zabezpečování dohodnuté spolupráce 
s NATO (v oblastech – ZHN, strategická přeprava, bezpilotní prostředky, doplňování 
paliva za letu a zdravotnické zabezpečení) významnou úlohu společný institut tzv. 
NATO–EU Capability Group. Jeho úlohou je koordinovat aktivity EU v rámci CDM se 
systémem obranného plánování NATO k vyloučení duplicit (na jedné straně EU plánuje 
a realizuje cíle výstavby schopností EU (EHG 2010) a řeší nedostatky ve schopnostech 
vojenských struktur EU v 15 projektových skupinách v rámci ECAP a na straně druhé 
NATO plánuje a realizuje cíle výstavby sil FP/FG a řeší obdobné nedostatky ve schop-
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nostech vojenských struktur NATO plněním závazků na základě opatření přijatých na 
Pražském summitu – závazky PCC).

Mechanismus obranného plánování EU (CDM) je založený na procesu „EU Cata-
logues Rhythms“ tzn. předkládání a řešení požadavků na výstavbu a rozvoj cílů výstavby 
a rozvoje vojenských schopností v katalogu požadavků (Requirements Catalogue), 
následně katalogu sil (Force Catalogue) a katalogu nedostatků (Progress Catalogue). 
Systém NATO je založen na pětiletém cyklu plánování cílů výstavby sil FP/FG.

Hlavním prostředkem pro monitorování, hodnocení a koordinaci rozvoje vojen-
ských schopností při odstraňování nedostatků v rámci ECAP by měla být tzv. cestovní 
mapa (časová posloupnost hlavních úkolů). Pro koordinaci tohoto procesu je vytvořena 
Agentura evropských schopností, výzkumu a akvizice.

Obr. 6: Praktická účast ČR na ESDR – shrnutí

3.  Závěr a náměty do diskuse
Charakter a rozsah dosavadní praktické účasti ČR na procesu výstavby vojenských 

schopností EU před vstupem do EU odpovídal možnostem a deklarovaným ambicím, 
je základem pro vytváření možností zkvalitnění celkové nabídky ve prospěch unie v 
návaznosti na úspěšnost realizace reformy ozbrojených sil.

Závazek ČR jako člena EU nebude mít již charakter pouhého příspěvku nečlenské 
země do vojenských schopností unie, ale bude jejich plnohodnotnou součástí (bude 
vytvářet tzv. katalog sil EU).

Členství ČR v EU ještě více umocňuje důležitost splnění cílů reformy a dosažení 
požadovaných schopností ozbrojených sil (OS). Od ČR jako od člena EU a NATO se 
bude očekávat připravenost (podle svých reálných možností) zabezpečit kvalitativně 
plnohodnotný příspěvek do společných vojenských schopností.

V nastávajícím období členství ČR v EU, která přistupuje k další etapě rozvoje 
a zkvalitňování svých vojenských schopností, je nutné očekávat zvýšený důraz na kva-
litu poskytovaných schopností (interoperabilita, udržitelnost).
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Požadovaný charakter a rozsah příspěvku pro EU a NATO může být částečně 
zabezpečen v závislosti na dosahování operačních schopností v průběhu realizace 
reformy v souladu s deklarovanou politicko-vojenskou ambicí a možnostmi, které 
poskytují cílové organizační struktury.

Přestože ve vojenské oblasti dochází k postupnému rozvíjení spolupráce mezi EU 
a NATO se snahou společně řešit některé oblasti (ZHN, strategická přeprava, bezpilotní 
prostředky, doplňování paliva za letu a zdravotnické zabezpečení), je nutné očekávat 
zvládnutí realizace opatření dvou systémů obranného plánování.

Problémy a náměty do diskuse a pro odborné posouzení:
l možnosti nabídky sil a prostředků prvotně předurčených pro NATO v závislosti 

na postupném dosahování požadovaných operačních schopností s důrazem na dosa-
žení požadované interoperability a udržitelnosti (dostatek schopností pro zabezpe-
čení rotací) v probíhajícím procesu plnění úkolů reformy, vytváření cílové organi-
zační struktury a ve vztahu k politicko-vojenské ambici s upřednostněním oblastí 
prioritně reformou zaměřených na rozvoj pasivních sledovacích systémů, schop-
ností v detekci a identikaci chemických a biologických zbraní, systému a prvků 
zdravotnického zabezpečení;

l možnosti nabídky sil a prostředků pro vytváření schopností sil rychlé reakce 
EU;

l možnosti nabídky vojenských zařízení (vojenské prostory, centrum odborné pří-
pravy chemického vojska); 

l možnosti účasti ve vojenských a velitelských orgánech EU (možnost účasti 
v další z projektových skupin, například skupiny řešící problematiku vytváření 
operačních velitelství).
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