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1. Základní východiska v procesu integrace AČR do vojenských
struktur EU
Základními východisky pro úspěšný proces integrace AČR do vojenských struktur
EU (viz obr. 1) je především termín vstupu ČR do EU 1. 5. 2004. S tím souvisí změna
kvalitativního aspektu činnosti zástupců AČR v jednotlivých orgánech a strukturách EU,
které řeší vojenskou oblast. Zástupci AČR přestávají mít status pozorovatelů a stávají
se představiteli členského státu. Z toho pochopitelně vyplývá řada úkolů i závazků, ke
kterým se ČR zavázala.

Obr. 1: Základní východiska v procesu integrace AČR do vojenských struktur EU
Jedná se tedy o přechod k plnohodnotnému a aktivnímu zapojení AČR do činnosti
vojenských struktur EU a do případných operací pod vedením EU.
V této souvislosti má ČR jako členský stát Severoatlantické aliance spolu s Maďarskem a Polskem, výhodu. Vzhledem k ostatním zemím, které ještě nejsou členy NATO,
se může vyvarovat základních chyb a využit zkušeností získaných v letech 1997 až
1999, tedy procesu začleňování do vojensko-politických struktur NATO.
Má-li si ČR zachovat a posílit vojensko-politický kredit, získaný z období svého
působení ve vojensko-politických strukturách NATO i z mnohonárodnostních vojenských operací pod vedením NATO, je naprosto nezbytné, aby v rámci vojenských struktur i v rámci případných operací pod vedením EU zaujala AČR postavení odpovídající
významu ČR v porovnání s ostatními přistupujícími státy.
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2. Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU
2.1 Vývoj společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU
Vývoj společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU doznal rozhodující změny
v průběhu 90. let v souvislosti s Balkánskou krizí a nastolením problematiky odpovídajícího vojensko-politického řešení válečných či krizových situací na území Evropy. Do
této doby prakticky veškeré problémy spočívající v potřebě silového řešení krizových
situací plnilo NATO. Otázky společné obrany byly přitom velice citlivé s ohledem na
rozdílné postavení velmocí a malých států.

Obr. 2: Vývoj vojenských schopností EU
2.2 Rozhodující zasedání pro rozvoj společné zahraniční a bezpečnostní politiky
EU
Saint Malo, Britsko-Francouzský Summit ve dnech 3.—4. 12. 1998
Zásadní obrat v pohledu na evropskou bezpečnostní a obrannou politiku nastává
při jednání nejvyšších představitelů Francie a Velké Británie ve francouzském městě
Saint Malo. Poprvé dochází na úrovni nejvyšších představitelů těchto dvou velmocí EU
ke shodě v pohledu na tvorbu a rozvoj vojenských schopnosti EU k vedení samostatné
vojenské operace v oblastech, kde se NATO nemůže plně angažovat a mít k dispozici
síly schopné rychlé reakce na nová nebezpečí.
Obě strany se shodly na tom, že je třeba sjednotit úsilí uvnitř EU ke konkrétnímu
vyjádření tohoto cíle. I když nebyla stanovena konkrétní podoba budoucích vojenskopolitických struktur EU ani způsob jakým postupovat při jejich tvorbě, je jednání v Saint
Malo považováno za start v projektu výstavby evropských vojenských schopností. V této
souvislosti je i navrženo zahájit tvorbu příslušných politicko-vojenských struktur.
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Zasedání Evropské rady v Kolíně ve dnech 3.—4. 6. 1999
Následně Evropská rada na svém zasedání v Kolíně rozhodla o tom, že EU má
disponovat nezávislými vojenskými prostředky a schopnostmi, se kterými bude schopna
čelit krizovým situacím ve světě, aniž by tím konkurovala úsilí Severoatlantické aliance.
Zasedání Evropské rady v Helsinkách ve dnech 10.—11. 12. 1999
Zasedání Evropské rady v Helsinkách se již odvíjelo v duchu vzájemné francouzsko-britské shody a přijalo následující hlavní závěry:
a) EU by měla být schopna převzít plnou zodpovědnost za prevenci koniktů a řízení
krizových situací vyplývajících z denice Petersbergských misí1,
b) EU by měla za tímto účelem disponovat samostatnými operačními schopnostmi
k řízení rozhodovacího procesu, k vyslání jednotek a vedení vojenských operací
v souladu s principy a cíli Charty OSN a OBSE tam, kde se NATO nehodlá vojensky angažovat,
c) k tomuto účelu by operační schopnosti EU, založené na dobrovolnosti národního
příspěvku jednotlivých zemí, měly do konce roku 2003 dovolit nasazení a rozmístění vyčleněných sil EU a to do výše 15 brigád nebo 50 000 až 60 000 vojáků
a zabezpečení jejich soběstačnosti a udržitelnosti v prostoru operace. V rámci
těchto sil zabezpečit tvorbu menších prvků rychlé reakce (Rapid Response Element) s vysokým stupněm pohotovosti k nasazení,
d) vytvořit nové politické a vojenské orgány ve struktuře Rady, které umožní politické
vedení a strategické řízení takovéhoto typu operace (PSC/COPS, EUMC, EUMS),
e) rozvíjet tyto schopnosti v úzké spolupráci s NATO,
f) rozvíjet jednotlivé oblasti tak, aby dovolily zapojení ne-členských zemí EU, které
jsou členy NATO a ostatních zemí do případného řešení krizové situace pod vedením EU,
g) vytvořit mechanismus nevojenského krizového řízení ke koordinaci a k efektivnímu využití civilních zdrojů a prostředků,
h) EU bude urychleně řešit cíle k dosažení společných operačních schopností (Headline Goals), jimiž jsou hlavně velení a řízení, zpravodajství a strategická přeprava.
Zasedání Evropské rady v Nice ve dnech 7.—9. 12. 2000
Na zasedání Evropské rady v Nice byly přijaty závěry uvedené jako Smlouva
s Nice (Treaty of Nice), které stanovují:
a) vytvořit permanentní politicko-vojenské orgány ve struktuře Evropské rady (PSC/
COPS, EUMC, EUMS) spolu s uvedením jejich složení a mandátu,
b) vytvoření prostředků k tomu, aby EU mohla plně přijmout zodpovědnost za
řešení krizového managementu v mezinárodním měřítku, tzn. vytvoření vojenských schopností k plánování a vedení samostatných vojenských operací v souladu
s denicí Petersbergských misí,
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c) k dosažení těchto prostředků má sloužit rozpracování cílů rozvoje vojenských
schopností stanovených na zasedání Evropské rady v Helsinkách (Military Capabilities a Headline Goals).
Součástí závěrečné zprávy předsednictva k ESDP je deklarace závazků k rozvoji
vojenských schopností EU (Military Capability Commitment Declaration), která obsahuje jednotlivé cíle, popis struktur odborných orgánů a formát pracovních jednání, které
řeší rozvoj vojenských schopností i mechanismu, kterým jich má být dosaženo ve spolupráci s NATO (HTF – Headline Task Force2 a HTF+ – Headline Task Force Plus3. Dále je
deklarováno, že tvorba a rozvoj vojenských kapacit a schopností jednoznačně nevytváří
předpoklad k tvorbě armády EU.
V souladu se závěry jednání v Nice vydala Rada EU dne 21. 1. 2001 rozhodnutí
o ustanovení politicko-vojenských orgánů ve struktuře Rady, tzn. PSC/COPS, EUMC
a EUMS.
Další zasedání Evropské rady
Dalšími zasedáními Evropské rady, které se ve svých závěrech zabývaly řešením
vojenské oblasti a bezpečnostní politiky je:
– Zasedání Evropské rady v Leakenu ve dnech 14.—15. 12. 2001, které potvrdilo
potřebu dalšího rozvoje společné evropské bezpečnostní a obranné politiky k dosažení potřebného stupně schopnosti EU reagovat na případné krizové situace ve
světě,
– Zasedání Evropské rady v Thessaloniki (Soluni) ve dnech 19.—20. 6. 2003, které
konstatovalo:
a) EU již disponuje operačními schopnostmi k plnění celého rozsahu úkolů vyplývajících z Petersbergských1 misí. Omezení při plnění těchto úkolů je založeno
na zjištěných nedostatcích, které mohou být zmírněny dalším rozvojem vojenských schopností EU. K tomuto účelu byly vytvořeny příslušné projektové skupiny ECAP (ECAP PG),
b) operační schopnosti EU byly potvrzeny při vedení tří operací v rámci ESDP,
policejní operace EUPM v Bosně a Hercegovině, operací Concordia a Artemis,
c) Evropská rada vítá uzavření a implementaci stálé dohody mezi EU a NATO,
zvláště v případě Berlín+, což posílí operační schopnosti EU a zajistí rámec pro
strategické partnerství mezi NATO a EU v oblasti krizového řízení.
2.3 Struktura orgánů řešících společnou zahraniční a bezpečnostní politiku EU
Evropská rada
V hierarchii struktury orgánů řešících společnou zahraniční a bezpečnostní politiku
EU stojí na čele Evropská rada, která sdružuje hlavy států a předsedy vlád spolu s předsedou Evropské komise. Jednání se dále účastní ministři zahraničních věcí členských
států a členové Evropské komise. Jednání jsou organizována minimálně dvakrát do roka
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za předsednictví příslušné země EU. Závěry z jednání představují hnací impuls v orientaci a rozvoji dané oblasti.
Rada EU
Rada EU je tvořena představiteli každého státu na ministerské úrovni. Rada EU
je instituce vykonávající funkci v souladu s mandátem stanoveným Smlouvou o EU.
V oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky Rada EU vydává rozhodnutí k denování
a řešení dané problematiky v souladu se závěry stanovenými Evropskou radou.
COREPER
COREPER (Comité des représentants permanents – Výbor stálých představitelů)
má za úkol v souladu s „Rozhodnutím Rady z 22. 7. 2002 k přijetí jednacího řádu“,
připravovat podklady a dokumenty pro Radu EU a provádět činnost na základě mandátu
Rady EU v souladu s přijatými politickými principy EU. Všechny body jednání, které
mají být na pořadu zasedání Rady EU představují předmět jednání zasedání COREPER,
které předchází zasedání Rady. Cílem jednání COREPER je docílit všeobecné shody
k projednávané problematice. K dosažení všeobecné shody disponuje COREPER, v souladu s vnitřním řádem, pracovními skupinami a výbory, na jejichž úrovni jsou projednávány nebo předjednávány otázky, které vyžadují specický přístup nebo podrobnější
odbornou analýzu. Coreper se schází na úrovni stálých představitelů jednotlivých zemí.
Jednou z oblastí, kterou COREPER řeší je i oblast všeobecných záležitostí a vnějších vztahů (GAER – General Affairs and External Relations), do které spadá i evropská
bezpečnostní a obranná politika a spolupráce na jejím rozvoji.
PSC/COPS (Politic and Security Committee / Comité Politique et de Sécurité –
Politický a bezpečnostní výbor)
PSC/COPS byl ustanoven na základě Rozhodnutí Rady ze dne 22. 1. 2001. V souladu se závěry z Helsinského zasedání Evropské rady řeší PSC/COPS veškeré aspekty
evropské bezpečnostní a obranné politiky. Hlavním úkolem PSC/COPS je sledovat
a vyhodnocovat mezinárodní situaci v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky a předkládat Radě EU stanoviska a doporučení ke směrům a orientacím při řešení
dané problematiky, a to na základě vyžádání Rady nebo z vlastní iniciativy. PSC/COPS
se schází na úrovni stálých představitelů jednotlivých zemí v tomto orgánu. Může být
však být svolán i na úrovni politických ředitelů.
Vojenský výbor EU (EUMC)
EUMC byl ustanoven na základě závěrů zasedání Evropské rady v Helsinkách
Rozhodnutím Rady ze dne 22. 1. 2001. V souladu s tímto dokumentem je stanoveno, že
EUMC je nejvyšším vojenským orgánem ve struktuře Rady EU a je složen z náčelníků
generálních štábů armád jednotlivých zemí. Na této úrovni se schází tento orgán minimálně jednou za půl roku. Dále EUMC zasedá na úrovni národních vojenských představitelů, na které byla náčelníky generálních štábů delegována působnost v oblasti řešené
problematiky v EUMC. Předseda EUMC je ustanoven Radou EU na základě doporučení
EUMC.
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EUMC je pověřen analyzovat a zpracovávat vojenská doporučení pro PSC, a to na
základě vyžádání PSC nebo z vlastní iniciativy v oblasti veškerých vojenských otázek,
které jsou řešeny v rámci EU. Tyto vojenské doporučení předkládá především v období
řešení vzniku krizových situací formou denování a předkládání vojenských strategických voleb (MSO – Military Strategic Options) a nebo v průběhu samotné operace pod
vedením EU, kdy EUMC zodpovídá za správný výkon operace pod velením operačního
velitele (OpCdr).

Obr. 3: Orgány společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU
Vojenský štáb EU (EUMS)
EUMS byl ustanoven na základě závěrů zasedání Evropské rady v Helsinkách Rozhodnutím Rady ze dne 22. 1. 2001. Hlavním úkolem EUMS je zabezpečovat včasné
vyrozumění o vzniku nebo nárůstu krizové situace ve světě, strategické plánování v souladu s potřebami plnění Petersbergských misí včetně identikace vyčleněných národních nebo mnohonárodních sil EU a implementace rozhodnutí zpracovaných EUMC.
EUMS zabezpečuje vazby mezi EUMC a ostatními orgány řešícími vojenskou
oblast. Dále plánuje, stanovuje a zpracovává doporučení v oblasti koncepce řízení krizových situací a obecné vojenské strategie a zabezpečuje implementaci rozhodnutí a směrnic vydaných EUMC.
EUMS analyzuje, stanovuje a reviduje cíle rozvoje vojenských schopností sil EU
a zabezpečuje součinnost s NATO v procesu obranného plánování (NATO DPQ a PARP)
v souladu se schválenými postupy.
V neposlední řadě EUMS nese odpovědnost za sledování, stanovování a zpracování doporučení v oblasti vojenských schopností sil EU, které jsou poskytnuty v rámci
národních příspěvků členskými zeměmi EU a za přípravu, výcvik a dosažení požadovaného stupně interoperability těchto vyčleněných sil.
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2.4 Organizace Vojenské sekce Stálé delegace ČR při NATO a ZEU
Zastoupení ve vojenských orgánech EU je na národní úrovni zabezpečováno Vojenskou sekcí Stálé delegace ČR při NATO a ZEU. V čele Vojenské sekce Stálé delegace
je vojenský představitel ČR při NATO a ZEU (MILREP) generálmajor Ing. František
Hrabal, který deleguje působnost v oblasti vojenské problematiky EU na svého zástupce
pro EU plk. Ing. Jaroslava Urika (Zástupce vojenského představitele pro EU). Tomuto
zástupci vojenského představitele pro EU podléhají dva styční důstojníci pro EU, kteří
řeší jednotlivé agendy a odborné oblasti vyplývající z činnosti EUMC a dalších složek,
které navazující na tento vojenský orgán EU, tzn. EUMS, EUMC WG a HTF.
V souvislosti se vstupem ČR do EU je dále předpokládáno zařazení zástupců AČR
do struktur EUMS. Tito zástupci AČR budou kmenovými příslušníky vojenského štábu
EU (EUMS) s odpovídající velitelskou a odbornou podřízeností.

Obr. 4: Organizace Vojenské sekce Stálé delegace ČR při NATO a ZEU
2.5 Místo Vojenské sekce v rámci Stálé mise ČR při ES
Část Vojenské sekce Stálé delegace ČR při NATO a EU, která je pověřena výkonem činnosti ve vojenských strukturách EU, je zařazena do struktury Stálé mise ČR při
Evropských společenstvích. Ve struktuře stálé mise, na jejímž čele stojí velvyslanec ČR
při EU JUDr. Pavel Telička, jenž je zároveň i národním představitelem v COREPER, je
tato část zařazena do úseku SZBP4. Na čele tohoto úseku je juniorní velvyslanec, stálý
představitel ČR v PSC/COPS, jemuž přímo podléhají dva organizační celky – politický
úsek a obranný úsek. Příslušníci těchto úseků jsou pověřeni výkonem odborných agend,
vyplývajících z činnosti politických orgánů, nacházejících se v organizační struktuře
PSC/COPS. Část Vojenské sekce, která je pověřena výkonem činnosti ve vojenských
strukturách EU je řízena vojenským zpravodajem. Politicky jsou řízeny juniorním velvyslancem, stálým představitelem ČR v PSC/COPS. Hlavní náplní práce této části je
účast na jednáních a řešení problematiky vyplývající z aktivit vojenských orgánů EU, tj.
EUMC, EUMCWG a HTF. Nicméně, v případě řešení specicky vojenské problematiky
na úrovni PSC/COPS, se styční důstojníci zúčastňují jednání i zde.
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2.6 Zastoupení AČR ve vojenských strukturách EU
Na základě řešení obsazení funkcí ve vojenském štábu EU (EUMS) po vstupu 10
nových zemí proběhla v uplynulých měsících jednání s cílem stanovit potřebná personální a odborná kritéria pro obsazení stávajících nebo nově vznikajících tabulkových
míst.
V souladu se závěry jednání bylo stanoveno, že ČR obsadí v roce 2004 a následně
pak v roce 2005 celkem 3 místa v EUMS a to:
– důstojník logistiky – specializace nancování a rozpočtování, s nástupem na
podzim 2004,
– důstojník pro oblast plánování a řízení operací, s nástupem v roce 2005,
– zpravodajský důstojník, nástup na podzim 2004.
Nadále se počítá s eventuálním posílením pro operačního velitelství sil EU (EU
OHQ) formou národního příspěvku v případě mnohonárodnostní operace pod vedením
EU.

Obr. 5: Zastoupení AČR ve vojenských strukturách EU

3. Vztahy a vazby mezi EU a NATO
3.1 Aktuální stav v oblasti vztahů EU–NATO
Současný vztah obou těchto mezinárodních organizací je ovlivněn především
poměrně opatrným postojem USA vůči emancipačním snahám Evropy a to především
v oblasti tvorby a rozvoje autonomních vojenských schopností a sil. USA již několikrát
prezentovaly na nejrůznějších úrovních svoji obavu z toho, že v důsledku těchto snah
mohou zůstat izolovány při řešení transatlantické bezpečnostní a obranné politiky a že
budou více vystaveny nebezpečí možných teroristických aktivit, které se plně projevily
právě 11. září 2001.
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Faktor hovořící o emancipačních snahách EU v oblasti tvorby a rozvoje autonomních vojenských schopností a sil si do jisté míry protiřečí s reálným stavem výdajů na
obranu jednotlivých členských zemí EU. Potřeba řešit decit ve vojenských schopnostech a dosáhnout požadované úrovně k vedení samostatných operací pod vedením EU si
vyžaduje patřičnou výši národních rozpočtů na obranu. S nedostatečnou výší rozpočtu
se však potýkají všechny země EU a není možné kalkulovat s tím, že požadovaná úroveň
vojenských schopností sil EU bude dosažena nákupem nebo vývojem nových technologií a zbraňových systémů. Lze se tedy důvodně domnívat, že pozice USA v oblasti transatlantické bezpečnosti a obrany bude ještě po nějaký čas dominantní a transatlantické
vazby budou pro řešení evropské bezpečnosti klíčové.
Faktorem, který taktéž komplikoval donedávna oblast vzájemných vztahů EU
a NATO na politicko-vojenské úrovni, byl postoj Francie, která od dob prezidenta de
Gaulla stála mimo vojenské struktury Severoatlantické aliance. Tato situace se však
počátkem tohoto roku změnila na základě žádosti Francie, která s ohledem na svůj
národní příspěvek do sil reakce NATO ociálně zažádala o zařazení svého vojenského
personálu do SHAPE.
Dalším aspektem, který komplikuje vzájemné vztahy obou organizací, je neuspokojený požadavek Švédska, Finska, Rakouska a Irska, nečlenů NATO na zastoupení ve
SHAPE formou styčných týmů nebo důstojníků pro případ řešení krizové situace pod
vedením EU za použití plánovacích kapacit NATO podle dohody Berlín+.
Stejnou komplikací, jakou představuje pro NATO požadavek na zastoupení výše
uvedených států v SHAPE, je pro EU neuspokojený požadavek Turecka, Islandu
a Norska, tedy členských zemí NATO a nečlenů EU, na zastoupení v EUMS. Tento
aspekt lze do jisté míry považovat za pozůstatek z období existence ZEU.
Situaci ještě více komplikuje postoj Turecka, které se na posledním společném
zasedání vojenských výborů EU a NATO (v únoru 2004), poměrně razantně ohradilo
k úrovni transparentnosti EU vůči evropským členským zemím NATO, ne-členů EU.
Ve vystoupení byly citovány závěry ze zasedání Evropské rady v Santa Maria de Feira
v roce 2000 spolu se závěry deklarací EU–NATO k ESDP s poukazem, že tyto závěry
nejsou z pohledu Turecka dostatečně plněny.
Všechny tyto negativní aspekty jsou pak ještě znásobeny neochotou NATO uvolňovat celou škálu svých obranných standardů pro potřeby rozvoje vojenských schopností
sil EU v rámci požadované jednoty, transparentnosti a zamezení dublování vynaloženého úsilí.
3.2 Hlavní agendy vojenských výborů NATO a EU
–
–
–
–
–

Hrabal.indd

Hlavními agendami NATO MC je řešení:
vztahů NATO–Ukrajina,
vztahů NATO–Rusko,
programu Partnerství pro mír (Partnership for Peace),
problematiky Středomoří,
otázky transatlantického partnerství.
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–
–
–
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Hlavními agendami EUMC jsou pak:
rozpracování Evropské bezpečnostní strategie,
rozvoj vojenských schopností EU,
příprava sil rychlé reakce EU,
problematika tvorby a aktivace operačních velitelství sil EU.

Obr. 6: Hlavní agendy vojenských výborů NATO a EU
Hlavní agendy EUMC a jejich gesce v rámci vojenského zastoupení ČR při EU
Přestože jednotlivé oblasti představující hlavní agendy EUMC jsou specicky
i odborně odlišné, jsou mezi nimi úzké vazby a nelze řešit jednu oblast nezávisle na
druhé. Proto i činnost skupiny Vojenské sekce Stálé delegace ČR při NATO a ZEU, která
je pověřena činností v EU, je úzce propojená a jednotliví příslušnicí skupiny se podílejí
na plnění prakticky všech agend.
Nicméně v rámci této složky obecně platí, že:
a) koncepční práce v souvislosti z rozpracováním Evropské bezpečnostní strategie je
v gesci vedoucího skupiny. Problematika Evropské bezpečnostní strategie se projednává na úrovni PSC a EUMC:
– v případě zařazení uvedeného bodu do programu jednání PSC je zpracováván
příspěvek do zápisu juniorního velvyslance – představitele ČR v PSC, který je
rozesílán z úrovně SM ČR při ES;
– v případě projednávání na úrovni EUMC je zpracován zápis, který je po schválení vojenským zpravodajem adresován NGŠ AČR a dále na příslušná místa
v rámci rezortu obrany a ministerstva zahraničních věcí;
b) oblast rozvoje vojenských schopností EU, která je řešena v rámci HTF (Headline
Task Force) a na níž následně navazuje program ECAP spolu s příslušnými projektovými skupinami (ECAP PG), je v gesci vojenského zástupce. Oblast rozvoje
vojenských schopností sil EU je předmětem odborných jednání na úrovni HTF
a EUMC:
– v případě projednávání dané problematiky na EUMC, je zpracován zápis, který
podléhá schválení vojenským zpravodajem a je rozesílán postupem uvedeným
v předcházejícím bodě;
50
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– v případě, že dojde k projednávání úzce specické problematiky na odborné
úrovni v HTF, je řešení nebo národní postoj konzultován z příslušnými složkami nebo funkcionáři rezortu obrany v ČR;
c) problematika Sil rychlé reakce EU spolu s přípravou operačních velitelství je
v gesci vojenského zástupce. Otázky tvorby Sil rychlé reakce EU a oblast operačních velitelství je řešena na úrovni EUMC, přičemž velká část specických otázek
je předjednávána na pracovní skupině EUMC (EUMCWG):
– v případě projednávání dané problematiky na EUMC je zpracován zápis, který
podléhá schválení vojenským zpravodajem a je rozesílán postupem uvedeným
v předcházejícím bodě,
– v případě, že dojde k projednávání problematické části, která vyžaduje dosažení všeobecného konsensu na úrovni EUMCWG, je řešení nebo národní postoj
konzultován s příslušnými složkami nebo funkcionáři SOPS MO.

Obr. 7: Hlavní agendy EUMC a jejich gesce
3.3 Dohoda Berlín+
V důsledku potřeby realizovat proces plánování mnohonárodní vojenské operace
pod vedením EU, přípravy a tvorby příslušného vojenského uskupení, jeho vyslání do
místa operace a řízení jeho nasazení při plnění úkolů vyplývajících z Petersbergských
misí, byla uzavřena mezi NATO a EU dohoda Berlín+.
Tato dohoda umožňuje:
– přístup k plánovacím kapacitám,
– přístup EU k předurčeným prostředkům a kapacitám NATO,
– identikaci škály velitelství NATO pro operace EU,
– stanovení role DSACEURa jako strategického koordinátora EU–NATO,
– adaptaci obranného plánování pro potřeby vedení vojenské operace EU,
51
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– poskytnutí expertů NATO pro potřeby plánování sil EU,
– stálá bezpečnostní dohoda mezi NATO a EU k řešení problematiky ochrany utajovaných skutečností.
3.4 Řešení vztahů mezi EU a NATO
Období napjatých vztahů v oblasti společné bezpečnostní a obranné politiky, které
přetrvávaly mezi Evropou a USA a které se pochopitelně odrazily i v kvalitě vztahů mezi
EU a NATO, bylo ukončeno kompromisním řešením. Bylo přijato dne 11. 12. 2003 na
základě vzájemné dohody uzavřené mezi Francií, Velkou Británií a Německem.
Kompromisní řešení spočívá ve zřízení malé buňky v SHAPE, určené pro plánování vojenských operací pod vedením EU a recipročně zařazení týmu styčných důstojníků NATO do struktur EUMS.
V tomto kontextu pak bude DSACEUR využit jako strategický koordinátor spolu
s funkcí eventuálního operačního velitele operace pod vedením EU v souladu s dohodou
Berlín+.
K vytvoření potřebných operačních velitelství bez využití potřebných kapacit
NATO se předpokládá ustanovit národní operační velitelství. V současné době jsou navržena národní velitelství Velké Británie, Francie, Německa, Itálie a Řecka.
Dalším aspektem je zřízení civilně-vojenské plánovací buňky v EUMS pro potřeby
řešení specické civilně vojenské problematiky případných krizových situací.

4. Předsednictví v orgánech EU
4.1 Systém střídání předsednictví v orgánech EU
Všem orgánům EU na politické úrovni a rovněž na úrovni vojenské předsedají
země, které se střídají po půl roce, přičemž je předem stanoveno pořadí. V současné
době je stanoveno pořadí do konce roku 2006:
2003
2004
2005
2006

1. pololetí

Řecko
Irsko
Lucembursko
Rakousko

2. pololetí

Itálie
Nizozemí
Velká Británie
Finsko

4.2 Program irského předsednictví ve vojenské oblasti
Se zahájením svého předsednického období si Irsko stanovilo následující úkoly,
které bude plnit ve vojenské oblasti:
– zabezpečit dokončení procesu rozšíření EU o přistupující země,
– v oblasti řešení rozvoje vojenských schopností EU rozpracovat nové cíle výstavby
European Headline Goal 2010 a zabezpečit proces ustanovení Evropské obranné
agentury (European Defence Agency),
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–
–
–
–
–
–
–
–
–

stanovení modalit pro identikaci a použití sil rychlé reakce EU,
rozpracování závěrů Evropské rady v oblasti řešení operačních velitelství sil EU,
příprava případného převzetí a zahájení operace EU v Bosně a Hercegovině,
zpracování vyhodnocení operace Concordia ve FYROM,
řešení spolupráce s OSN, OBSE a NATO v oblasti krizového řízení,
provedení cvičení CME 04 a příprava cvičení CME 05,
plánování a realizace společného výcviku,
pokračování v boji proti terorismu a v prevenci koniktů,
stanovení zásad pro nancování mnohonárodních sil pod vedením EU.

5. Aktivity EU ve vojenské oblasti
5.1 Síly rychlé reakce EU – základní východiska
K tvorbě Sil rychlé reakce EU, pro které byl stanoven pracovní název bojové uskupení (Battle Group), byly přijaty základní pracovní parametry na základě iniciativy,
která vzešla z jednání mezi představiteli Francie a Velké Británie. Bojová uskupení by
měla mít následují parametry:
– přibližně 1500 vojáků s odpovídající podporou, včetně podpory námořní a letecké,
– pohotovost k nasazení a rozmístění v kterékoliv oblasti světa do 15 dnů od vydání
rozhodnutí radou EU,
– schopnost zahájení operací v celém spektru Petersbergských misí,
– nasazení celého uskupení nebo pouze jeho části k vedení krátkodobé intenzivní
operace menšího rozsahu nebo k vytvoření předvoje hlavních sil.
5.2 Mezivládní agentura pro rozvoj obranných schopností, výzkum, akvizice a
vyzbrojování
V souladu s rozhodnutím o vytvoření Mezivládní agentury pro rozvoj obranných
schopností, výzkum, akvizice a vyzbrojování na zasedání Evropské rady v Thessaloniki
(Soluně) ve dnech 19. až 20. 6. 2003, byl přijat plán přípravy a aktivace uvedeného
orgánu EU. Součástí tohoto plánu bylo vytvoření ad hoc přípravné skupiny (ad hoc Preparation Group), jejíž úkolem bylo zpracovat celkovou koncepci agentury. Tato koncepce byla předložena ke schválení Radě 17. 11. 2003. Na základě schválené koncepce
pak byl na začátku roku 2004 ustanoven orgán Agency Establishment Team. Tento orgán
má za cíl připravit a aktivovat organizační strukturu agentury do konce roku 2004.
5.3 Rozvoj vojenských kapacit EU
Program ECAP
V souladu s harmonogramem činnosti pracovní skupiny Helsinky Task Force
(HTF) došlo v první polovině roku 2003 k ukončení práce v jednotlivých odborných
panelech ECAP a následovalo vytvoření projektových skupin v rámci programu ECAP
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(European Capability Action Plan Project Groups – ECAP PGs). Tyto projektové skupiny pracují v oblastech, ve kterých byly zjištěny nedostatky ve vojenských schopnostech EU. Cílem práce těchto skupin je nalézt způsob, jakým stanovené vojenské
schopnosti dosáhnout a dále rozvinout. Podstatným faktem, který se váže na činnost
těchto projektových skupin je to, že stanovené vojenské schopnosti EU a potřeba jejich
dosažení ve své podstatě odpovídá oblastem, jejichž potřebu deklaruje i NATO. Vycházejí z Pražských závazků ke schopnostem (PCC – Prague Capabilities Commitment),
přijaté na Summitu NATO v roce 2002. Veškerá činnost v těchto projektových skupinách
je tedy vzájemně koordinována příslušnými vojensko-odbornými orgány Aliance.
V současné době je aktivováno všech 15 projektových skupin ECAP.
P.č.

Název PG ECAP

gestor PG

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Unmanned Air Vehicles (UAV)
FR
NBC Protection
IT
Combat Search and Rescue (CSAR)
DE
Tactical Balistic Missile Defense (TBMD)
NL
Medical
NL
Special Operation Forces (SOF)
PT
Support Helicopters
IT
Space Assets
FR
Headquarters (HQs)
UK
Strategic Sea Lift (SSL)
GR
Strategic Air Lift (SAL)
DE
Air to Air Refuelling (AER)
SP
Interoperability
BE
Attack Helicopters
IT
ISTAR (Intelligence Surveillance Target
UK, SE
Acquisition and Reconnaissance)

Podíl AČR na rozvoji vojenských schopností EU v rámci ECAP
ČR jako členský stát NATO a kandidátská země pro vstup do EU deklarovala
aktivní zapojení v následujících projektových skupinách ECAP:
Název
PG ECAP

Odpovídající
NATO PCC2

NBC Protection
Medical
Special Operation Forces
Strategic Air Lift (SAL)

CBRN Defence
Field Hospital
–
Strategic Air Lift

Gestor Zastoupení
PG
CZ
IT
NL
PT
DE

VeSpecS
SVZ GŠ
Voj. zprav.
SOPS MO

počet
pracovních
podskupin
5
–
2
–
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Činnost v uvedených projektových skupinách koordinuje za SD ČR při NATO
a EU skupina, která je vyčleněna pro práci ve vojenských strukturách EU. V ČR je
řízením koordinace s jednotlivými odbornými složkami rezortu obrany pověřena SOPS
MO.
K zabezpečení optimálnější koordinace a realizace rozvoje požadovaných vojenských schopností sil EU v jednotlivých projektových skupinách, ke kterým se ČR přihlásila, byly určeny ze stupně GŠ AČR konkrétní odborné složky, mající působnost v
dané oblasti, a těmto složkám byla stanovena gesce za příslušnou projektovou skupinu.
V nadcházejícím období by bylo vhodné zvážit další účinkování ČR v projektové
skupině Strategic Air Lift. Závazek ČR na aktivní zapojení do této skupiny byl předložen
v období, kdy byla příznivá situace vzhledem k možnému získání leteckých přepravních
prostředků v rámci deblokace ruského dluhu. Tato situace se však změnila a v současné
době není příliš mnoho, co by mohlo být nabídnuto ze strany naší země v oblasti rozvoje
této problematiky.
Naopak by bylo vhodné analyzovat možné zapojení ČR na práci v projektových
skupinách ECAP, ke kterým jsme se sice nepřihlásili, ale které z hlediska obsahového
představují nebo mohou představovat vojensko-politický zájem ČR v průběhu plné integrace do vojenských struktur EU. Takovouto oblastí by byla například projektová skupina ECAP – Headquarters.
5.4 Účast České republiky na cvičení EU CME 04
Na základě plánu cvičení EU proběhne v době od 18. 5. do 28. 5. 2004 samostatné
cvičení EU, jež bude rozsahem větší a komplexnější, než předcházející společné cvičení
EU s NATO a které bude rovněž náročnější v oblasti procedurálního řízení jednotlivých
politicko-vojenských aktů na příslušných úrovních.
K cvičení samotnému proběhly prozatím dvě plánovací konference, přičemž druhá
Hlavní plánovací konference (Central Planning Meeting), konající se ve dnech 20. až
23. 1. 2004 stanovila rovněž národní zastoupení na jednotlivých postech na operačním
velitelství sil EU (EU OHQ) v anglickém Northwoodu. Z hlediska AČR je důležité,
že v průběhu plánovací konference bylo potvrzeno obsazení požadovaného místa
důstojníka logistiky v rámci procesu prvotního posílení operačního velitelství (Primary
Augments).
Následující závěrečné plánovací zasedání (FPM – Final Planning Meeting), jež je
plánováno na dobu od 15. do 19. 3. 2004 má za cíl dořešit konečnou podobu scénáře
cvičení a znění hlavních dokumentů na základě nichž bude celé cvičení probíhat.
V souvislosti s řešením obsazení míst důstojníků na operačních velitelstvích sil EU
a prosazením jejich nominací by bylo nanejvýš vhodné zvážit zapojení ČR v projektové
skupině ECAP – Headquarters.
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5.5 Ukončení operace NATO a zahájení operace EU v Bosně a Hercegovině
V souladu s předpokládaným ukončením vojenské operace NATO SFOR v Bosně
a Hercegovině a zahájením operace pod vedení EU je plánováno vedení neformálních
rozhovorů mezi EU a Severoatlantickou aliancí. Na tyto neformální rozhovory budou
navazovat přípravné práce v rámci generálního sekretariátu rady EU a interní analýzy
o způsobech další přítomnosti jednotek NATO v Bosně a Hercegovině.
Předpokládá se, že Summit NATO v červnu 2004 v tureckém Istanbulu rozhodne
o ukončení alianční operace SFOR.
Krokem následným ze strany EU by mělo být dokončení návrhu složení sil EU
a zahájení generace těchto sil, vypracování operačního plánu a stanovení pravidel pro
vedení boje (ROE – Rules of Engagement). Tyto akty by měly být dokončeny do konce
července 2004.
Na podzim 2004 by pak měla být zaslána ociální žádost EU do NATO o poskytnutí předurčených kapacit a žádost o vydání souhlasu s využitím SHAPE jako operačního velitelství (OHQ) a DSACEURa jako operačního velitele (OpCdr-Operation
Commander). Následovat by mělo dokončení procesu generace sil EU a vypracování
Joint Action a IMD (Initiating Military Directive).
V prosinci 2004 se pak předpokládá ociální ukončení operace NATO a zahájení
následné operace EU. Z hlediska počtu sil by operace EU měla být zhruba poloviční
oproti alianční operaci SFOR.
Alianční lozoe k předání působnosti mise SFOR je taková, že harmonogram
předání operace by měl představovat kompaktní celek, v němž nebude část politická
oddělena od části vojenské a průběh předání bude realizován tranzitivní formou v horizontu asi šesti měsíců. Vojenskou operaci NATO nahradí operace vojensko-policejní pod
vedením EU. Veškeré operační plánování se uskuteční na základě dohody Berlín+ s rolí
DSACEURa jako strategického velitele operace EU.

Poznámky
1

Úkoly, jejichž plnění je realizováno v rámci operací pod vedením EU:
a) humanitární a záchranné operace,
b) operace na udržení míru,
c) operace ozbrojených sil v rámci krizového řízení včetně operací na prosazení míru.

2

Pracovní skupina EUMC řešící plnění cílů denovaných jako Headline Goal (HLG).

3

Zasedání HTF s účastí zástupců odborných složek NATO k zabezpečení požadované transparentnosti
a k vyjádření odborných vojenských stanovisek NATO k jednotlivým požadavkům na řešení cílů Headline
Goal.
4

SZBP – společná zahraniční a bezpečnostní politika. Tomuto termínu odpovídá anglický pojem CFSP –
Common Foreign and Security Policy.
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