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Předkládací zpráva pro Parlament České republiky
Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany
v zahraničních operacích v roce 2013
Úvod
Cílem Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany
v zahraničních operacích v roce 2013 (Informace) je seznámit vládu a Parlament České
republiky (ČR) s politickými, vojenskými a finančními aspekty působení v zahraničních
operacích v roce 2013. Informace zahrnuje politicko-bezpečnostní situaci v jednotlivých
zemích, operační úkoly jednotek rezortu MO v místech působení a čerpání finančních
prostředků v jednotlivých operacích za sledované období.
Materiál je předkládán v souladu s usnesením vlády 16. května 2012 č. 349
a usnesením Senátu Parlamentu České republiky č. 630 ze dne 13. června 2012 k zapojení sil
a prostředků rezortu MO v zahraničních operacích v letech 2013 – 2014 s výhledem na rok
2015. V těchto usneseních byly stanoveny maximální počty osob pro zapojení sil a prostředků
rezortu MO v jednotlivých zahraničních operacích pro rok 2013, které nebyly překročeny.
V průběhu roku 2013 byly zpracovány a schváleny dva samostatné návrhy na působení
v zahraničních operacích. V prvním případě se jednalo o vyslání sil a prostředků rezortu MO
do výcvikové mise Evropské unie v Malijské republice (EUTM Mali) v letech 2013 – 2014 na
základě usnesení vlády ze dne 6. února 2013 č. 97, které bylo upřesněno usnesením vlády ze
dne 13. února 2013 č. 110, se kterým vyslovily souhlas obě komory Parlamentu ČR (usnesení
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 19. února 2013 č. 1555 a usnesení Senátu
Parlamentu ČR ze dne 13. února 2013 č. 111). Ve druhém případě se jednalo o vyslání
letounu CASA C 295 s obslužným personálem do operace MFO (Multinational Forces and
Observers) na Sinajském poloostrově v souladu s usnesením vlády ze dne 2. října 2013 č. 761,
se kterým vyslovil souhlas Senát Parlamentu ČR usnesením ze dne 9. října 2013 č. 344.
Předkládaný materiál obsahuje informace i o těchto dvou dodatečných operacích.
Financování působení sil a prostředků rezortu MO ve všech zahraničních operacích
v hodnoceném období bylo zabezpečeno z rozpočtové kapitoly MO.
V souladu s usnesením vlády ze dne 16. května 2012 č. 350 materiál taktéž informuje
o poskytnutí peněžního daru do zahraničí ve výši 2 mil. Kč na financování Projektů rychlého
dopadu (Quick Impact Projects, QIP) v Afghánistánu v roce 2013.
A. Afghánistán
1. Politicko-bezpečnostní situace
Bezpečnostní situace v Afghánistánu zůstává komplikovaná, i přes úspěšný pokrok
procesu předávání odpovědnosti za bezpečnost do rukou afghánských úřadů, jehož pátá
a poslední fáze začala v červnu 2013. ČR v souladu s tranzitními plány ukončila v únoru 2013
činnost Provinčního rekonstrukčního týmu v provincii Logar, jehož působení bylo
vyhodnoceno jako úspěšné. Afghánistán i mezinárodní společenství se již v průběhu celého

roku 2013 začaly připravovat na zásadní přelom, kterým jsou afghánské prezidentské volby.
Pokračoval rovněž mírový proces, který však zatím nepřinesl zásadní výsledky.
ČR podporovala úsilí NATO prostřednictvím zapojení do alianční mise ISAF
(International Security Assistance Force), která se i v roce 2013 zaměřovala především na
rozvoj schopností Afghánských národních bezpečnostních sil (Afghan National Security
Forces, ANSF) a proces postupného předávání odpovědnosti za bezpečnost do afghánských
rukou (tzv. tranzice), který by měl být uzavřen do konce roku 2014. ISAF vypomáhaly
v průběhu roku 2013 afghánským úřadům s plánováním a logistikou prezidentských
a provinčních voleb, které jsou jednou z hlavních událostí v Afghánistánu v roce 2014.
Podílely se např. na distribuci volebních registračních lístků do provincií.
Skrze proces tranzice docházelo v průběhu roku 2013 k přesunu činnosti ISAF od
bojových směrem k výcvikovým a podpůrným aktivitám. Dne 18. června 2013 převzaly po
12 letech afghánská vláda a ANSF od jednotek ISAF vedoucí roli při zajišťování bezpečnosti
na celém území Afghánistánu. Od toho dne vykonávají bojové protipovstalecké aktivity
napříč celým Afghánistánem téměř výhradně jednotky ANSF. Plnou odpovědnost za
bezpečnost v zemi převezmou afghánská vláda a ANSF na konci roku 2014.
S procesem tranzice je úzce spojen postupný početní nárůst jednotek ANSF. Jejich
cílový stav byl plánován na 352 000 osob. Z toho by Afghánská národní armáda (ANA) měla
disponovat 195 000 osobami a Afgánská národní policie (ANP) 157 000 osobami. Tyto počty
nejsou v současnosti vzhledem k faktorům, jako jsou bojové ztráty či dezerce, zcela naplněny,
ale aktivních 99% celkového stavu ANA a 98% celkového stavu ANP činí afghánské
ozbrojené složky plně operabilní. To se ANSF v druhé polovině roku 2013 podařilo prokázat
při řadě samostatně plánovaných a vedených operací. Na přípravě ANSF se nadále výrazně
podílí Výcviková mise NATO v Afghánistánu (NTM-A, NATO Training MissionAfghanistan), která v zemi působí od roku 2009. Dne 5. února 2013 ministr vnitra představil
návrh desetileté vize, která předpokládá transformaci policie z bezpečnostní složky na sbor
prosazující a zajišťující právo a spravedlnost v komunitách. Demilitarizace policie patří
k hlavním prioritám EU i OSN.
V průběhu roku 2013 nadále stoupalo zapojení ANSF do společných operací s ISAF
na potírání protivládních sil na celém území Afghánistánu. Již 90 % všech konvenčních
operací proti povstaleckým silám probíhalo ve spolupráci s ANSF a až 80 % z nich pod
hlavním vedením ANSF. Přestože se efektivita ANSF kontinuálně zvyšuje, zůstávají hlavní
nedostatky stejné – negramotnost, dezerce, špatná disciplína atd. ANSF dále trpí
nedostatečnými kapacitami v oblasti plánování, logistiky a vyzbrojování. Rok 2013 byl také
pro ANSF nejkrvavějším rokem od 2001, což má samozřejmě také značný vliv na jejich
morálku. V posledních několika měsících roku 2013 významně stouply ztráty ANSF, které
přicházely přibližně o 100 mužů týdně kvůli mnohem agresivnějším a efektivnějším útokům,
více než 300 mužů měsíčně pak bývá zraněno. Ve srovnání s tím byly ztráty koaličních sil
nižší a pohybovaly se „jen“ v průměru okolo 20 obětí za měsíc.
Důležitým faktorem pro funkčnost ANSF bude především jejich finanční udržitelnost
po roce 2014. Státy ISAF již na summitu v Chicagu v roce 2012 zdůraznily význam stabilního
financování ANSF a zavázaly se proto finančně se na chodu ANSF podílet. Vláda ČR již
2

v srpnu 2012 rozhodla, že ČR přispěje v letech 2014 – 2017 cca 1 mil. USD (20 mil. Kč)
ročně na rozvojovou pomoc a cca 1 mil. USD ročně na zabezpečení chodu ANSF v letech
2015 – 2017.
Po ukončení operace ISAF v roce 2014 hodlá NATO v Afghánistánu nadále působit
v podobě navazující asistenční a výcvikové mise Resolute Support. Mise má být nebojová,
v počtu mezi 8-12 tis. příslušníků v maximálně pěti lokalitách (Kábul, Bagram, Mazár e-Šarif,
Herat a Kandahár) a zaměřovala by se na výcvik, poradenství a asistenci ANSF a podporu
afghánských bezpečnostních institucí. V roce 2013 v Alianci pokračovalo vojenské plánování
mise, ale na konci roku 2013 muselo být pozastaveno. Přesná podoba mise RS se bude odvíjet
od Bilaterální bezpečnostní odhody (Bilateral Security Agreement, BSA) mezi US a AFG,
kterou však prezident Karzáí odmítl podepsat a hodlá ji ponechat k podpisu až svému
nástupci, který vzejde ze současných prezidentských voleb, přestože s návrhem textu BSA
vyslovila dne 24. 11. 2013 souhlas afghánská rada starších Loya Jirga. NATO na konci roku
2013 oficiálně zahájilo vyjednávání s afghánskou vládou o Dohodě o pobytu vojsk (Status
of Forces Agreement, SOFA), ale bez BSA nemohou být jednání dokončena.
Na základě výstupů Tokijské konference (červenec 2012) se mezinárodní komunita
zavázala pokračovat v pomoci Afghánistánu před začátkem a v průběhu období tzv.
transformační dekády v letech 2015 - 2025, během níž by se měl Afghánistán vymanit
z ekonomické závislosti na rozvojové pomoci a vláda by měla samostatně zajišťovat
bezpečnost v zemi. Do r. 2015 by tak měl Afghánistán obdržet rozvojovou pomoc ve výši cca
16 mld. USD. Afghánistán se ovšem musel zavázat nejen k oživení národní ekonomiky, ale
i k přípravě regulérních voleb, posilování demokracie, boji s korupcí, podpoře občanské
společnosti, dobrému vládnutí či ochraně lidských práv, a to zejména práv žen a dětí. Tento
oboustranný závazek dostal formální rámec v podobě tzv. Tokyo Mutual Accountability
Framework (TMAF).
V lednu 2013 ukončil svou činnost Provinční rekonstrukční tým ČR, který působil
v provincii Lógar od roku 2008. Za tu dobu se v civilní části PRT vystřídalo 39 civilních
expertů. Nejčastěji civilní část operovala v počtu 10 civilistů a podstatně větší vojenské
složky, jejímž úkolem byla ochrana civilní sekce a rovněž spolupráce s afghánskými
i koaličními partnery při zajišťování bezpečnosti v provincii. Za pět let své existence PRT
realizoval 141 rekonstrukčních a rozvojových projektů a 113 projektů rychlého dopadu
(projekty malého rozsahu do 200 tis. Kč). Celkově český PRT investoval v provincii Lógar na
rozvojové a humanitární účely cca 300 mil. Kč. Prioritními oblastmi byly podpora provinční
vlády, podpora ekonomického rozvoje a podpora nezávislých médií. Nejvýznamnějším
projektem českého PRT v rámci rozvoje provincie Lógar je Střední zemědělská a mechanická
škola v Pol-e Alam. Tento velice komplexní a rozsáhlý projekt, zahrnující kromě samotné
školy i ubytovny, dílny, laboratoře a demonstrační farmu, byl zahájen již v roce 2009 a byl
úspěšně dokončen v roce 2013. O postupném utlumení projektových aktivit civilní části PRT
bylo rozhodnuto s ohledem na probíhající proces tranzice, do kterého se první distrikty
provincie Lógar zapojily již v létě roku 2012.

3

2. Působení sil a prostředků rezortu MO v Afghánistánu
Mandát pro působení sil a prostředků MO v operaci ISAF v Afghánistánu v roce 2013
byl stanoven do 539 osob.
Úkolové uskupení AČR ISAF (ÚU AČR ISAF) organizačně zastřešovalo všechny
jednotky a prvky rezortu MO působící v operaci ISAF na území Afghánistánu. Do této
organizační struktury patřily: národní podpůrný prvek (National Support Element, NSE),
vrtulníkový výcvikový tým (Air Advisory Team, AAT), jednotka chemické a biologické
ochrany (JCHBO), národní zpravodajská buňka (National Intelligence Cell, NIC), zastoupení
na velitelstvích ISAF, Provinční rekonstrukční tým Lógar (PRT Lógar), operační styčný
a poradní tým (Operational Mentoring and Liaison Team, OMLT), vojenské poradní týmy
(Military Advisory Team, MAT), polní chirurgický tým (PCHT), výcviková jednotka
Vojenské policie (VP) a strážní rota letiště Bagram (Bagram Airfield, BAF).
Velitelství ÚU AČR ISAF bylo dislokováno na základně ISAF KAIA, kde je
vybudováno vlastní zázemí zabezpečující kvalitní plnění úkolů ve prospěch nasazených
jednotek na území celého Afghánistánu.
Funkce velitelů ÚU AČR ISAF vykonávali: plukovník gšt. Ing. Jaroslav Trakal
(do června 2013), plukovník Ing. Pavel Veselý (do listopadu 2013) a plukovník Ing. Stanislav
Hudeček (do června 2014).
Síly a prostředky rezortu MO v misi ISAF působily v prostoru dvou regionálních
velitelství: Regionální velitelství – Hlavní město (Regional Command – Capital, RC-C)
a Regionální velitelství - Východ (Regional Command – East, RC-E). Působení ČR
v Afghánistánu bylo založeno na 3 základních pilířích:
a) Rekonstrukce a rozvoj
Do února 2013 působil v provincii Lógar (základna Shank u města Pol-e Alam) český
PRT v počtu do 292 osob. PRT se ve své činnosti řídil vlastní rozvojovou strategií a vedle
civilní části zahrnoval také vojenský prvek. Kromě implementace rozvojových projektů
podporoval rovněž provinční vládu v Lógaru s cílem, aby ji místní obyvatelstvo začalo vnímat
jako spolehlivého garanta bezpečnosti, ekonomického a sociálního rozvoje provincie.
Vojenská složka se kromě ochrany civilního týmu podílela také na výcviku ANSF a plnila
úkoly spojené s podporou rekonstrukčního procesu a stabilizace bezpečnostní situace
v provincii. Příslušníci vojenské části PRT uskutečnili v hodnoceném období 35 operací se
zaměřením na logistické konvoje vlastní techniky a materiálu.
Následně působil v období od února do června 2013 na základně Shank Odřad odsunu
PRT v počtu 100 osob. Odřad měl za úkol předat vojenskou techniku a materiál nástupnické
jednotce MAT Logar (viz bod b) a zabezpečit odsun nadbytečného materiálu do ČR.
Velitelem 10. jednotky PRT Lógar byl plukovník Ing. Josef Kopecký a Odřadu odsunu
PRT major Ing. Vladimír Jelínek.
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b) Výcvik Afghánských národních bezpečnostních sil (ANSF)
Na Mezinárodním letišti Kábul (Kabul International Airport, KAIA) v rámci RC-C
působila jednotka AAT v počtu do 30 osob, mezi jejíž úkoly patřil výcvik leteckého
a pozemního personálu afghánských vzdušných sil na vrtulnících Mi-35 a Mi-17.
V hodnoceném roce nalétali příslušníci AAT při výcviku s afghánskými piloty a palubními
střelci téměř 300 letových hodin, při výcviku na simulátoru absolvovali afghánští piloti téměř
180 hodin. Dále se jednotka podílela na údržbě a opravách vrtulníků Mi-17 a Mi-35
afghánských vzdušných sil.
Funkci velitele 8. jednotky AAT zastával major Ing. Pavel Procházka (listopad 2012
- březen 2013), 9. jednotky kapitán Ing. Miroslav Šajban (březen – červenec 2013),
10. jednotky podplukovník Ing. Jaroslav Falta (červenec – listopad 2013) a 11. jednotky
major Ing. Dalibor Křenek (listopad 2013 – březen 2014).
V provincii Logar působila v období od března do října 2013 jednotka MAT Logar
v počtu 64 osob a poté byla odsunuta zpět do ČR. MAT plnil úkoly spojené s poradenskou
činností ve prospěch přiděleného bojového praporu ANA, zvyšováním jeho schopností
a zabezpečením koordinace činnosti v rámci prostoru jeho odpovědnosti. Během svého
působení realizovali příslušníci jednotky společně s koaličními partnery a příslušníky ANSF
10 operací.
Funkci velitele jednotky MAT Logar vykonával major Ing. Přemysl Tuček.
Do dubna 2013 plnila úkoly v provincii Wardak jednotka OMLT v počtu do 54 osob,
která byla dislokována na základně Soltan Kheyl a několika předsunutých stanovištích.
K jejím hlavním úkolům patřilo mentorování štábních a taktických činností jednotlivých rot
přiděleného bojového praporu ANA. Cílem tohoto způsobu výcviku bylo zvýšit operační
schopnosti všech jednotek přiděleného praporu - tj. zajistit bezpečné prostředí, volnost
pohybu v prostoru odpovědnosti a nastavit podmínky pro provádění celého spektra operací.
Dále to byla příprava reálného plánu výcviku s ohledem na místní zvyky a náboženství, který
zahrnoval: pozitivní motivaci příslušníků ANA, rozvoj základních dovedností a štábních
schopností potřebných pro vedení operací; vytvoření pevných a přátelských vztahů
s příslušníky ANA; budování důvěryhodnosti ANA u místního obyvatelstva; zvýšení
bezpečnosti příslušníků ANA a minimalizace ohrožení OMLT. Jednotka OMLT realizovala
ve prospěch ANSF 68 operací a ve spolupráci s USA a ANSF dalších 6 operací. Po ukončení
činnosti byla jednotka odsunuta zpět do ČR.
Funkci velitele 5. jednotky OMLT vykonával major Ing. Igor Jašek.
V období duben – září 2013 nahradila OMLT jednotka MAT Wardak v počtu 59 osob
a poté byla odsunuta zpět do ČR. MAT Wardak plnil stejné úkoly jako MAT Logar. Jednotka
provedla ve prospěch ANSF 8 operací.
Funkci velitele jednotky MAT Wardak vykonával podplukovník Ing. Jan Zezula.
Druhou jednotkou působící v provincii Wardak byla Výcviková jednotka VP v počtu
12 osob, která plnila úkoly v Policejním výcvikovém centru Afghánské národní policie
(National Police Training Centre, NPTC). Jednotka plnila úkoly spojené s mentorováním
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instruktorů a výcvikem příslušníků ANP. Vedoucí roli v NPTC plnila Francie. Výcviková
jednotka VP ukončila činnost v březnu 2013 a vzápětí byla odsunuta zpět do ČR. Za dobu
působení jednotka zorganizovala 14 policejních kurzů, které absolvovalo více než 1 800
afghánských policistů.
Funkci velitele Výcvikové jednotky VP vykonával kapitán Bc. Michal Wojnar.
c) Podpora nasazených sil
NSE v počtu do 61 osob působil na KAIA v rámci RC-C. NSE plnohodnotně
podporuje všechny jednotky rezortu MO v operaci ISAF, a to především v otázkách
administrativní a logistické podpory a koordinace zdravotnického zabezpečení. Součástí
poskytované podpory jsou i výjezdová skupina Vojenské policie, finanční služba a právní
servis a rovněž i komplexní zajištění utajovaného i neutajovaného spojení s ČR včetně
zajištění komunikace vojáků s jejich blízkými v ČR. Výjezdová skupina VP plnila úkoly
spojené s doprovodem všech občanů ČR, kteří vyjížděli mimo základny v Kábulu.
Ve funkcích velitelů NSE působili: pplk. Ing. Patrik Tabaček (do června 2013),
mjr. Ing. Martin Stojánek (do prosince) a mjr. Ing. Ladislav Bujárek (do června 2014).
Na KAIA působil rovněž PCHT v počtu do 12 osob. Ten byl zařazen do francouzské
vojenské nemocnice, která poskytuje specializovanou chirurgickou péči a provádí odbornou
činnost v oboru resuscitativní chirurgie, anesteziologie, pooperační péče a zdravotnického
odsunu v prostoru základny dle požadavků velitele
Funkci velitele 6. PCHT vykonával podplukovník MUDr. Ivo Žvák (do ledna 2013),
7. PCHT major MUDr. Ivan Stříbrský (do května 2013), 8. PCHT major MUDr. Ivo Kašpárek
(do září 2013) a 9. PCHT plukovník MUDR. Pavel Kupka (do ledna 2014).
Zastoupení na velitelstvích ISAF dosáhlo počtu 17 příslušníků rezortu MO, kteří plnili
logistické a výcvikové úkoly v souladu se svým funkčním zařazením.
Na základně KAIA byla rovněž umístěna JCHBO v počtu 14 osob. Jejím hlavním
úkolem bylo monitorování radiační, chemické a biologické situace ve prospěch sil ISAF.
JCHBO vycvičila v roce 2013 v 7 kurzech více než 110 příslušníků ANA v oblasti ochrany
proti zbraním hromadného ničení. V prosinci 2013 končila činnost a byla odsunuta zpět do
ČR.
Funkci velitele 14. JCHBO plnil major Ing. Mgr. Jaroslav Dohnánek (do června 2013)
a 15. jednotky CHBO kapitán Ing. Hanuš Ort.
V provincii Parwan zahájila v listopadu 2013 plnění úkolů strážní rota BAF v počtu do
150 osob. Hlavním úkolem jednotky je zabezpečit přidělený prostor odpovědnosti s cílem
eliminovat nepřátelské aktivity proti BAF.
Funkci velitele roty vykonával kapitán Ing. Libor Tesař (do dubna 2014).
Do struktury ÚU AČR ISAF patřil také NIC, který plnil úkoly ve prospěch našich
jednotek v operaci ISAF, Zastupitelského úřadu ČR v Kábulu a velitelství ISAF.
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Ochrana zastupitelského úřadu ČR v Kábulu
Příslušníci 601. skupiny speciálních sil pokračovali v roce 2013 v plnění úkolů mimo
operaci ISAF spojených se zabezpečením ochrany osob a majetku Zastupitelského úřadu ČR
v Kábulu, včetně rezidence vedoucího zastupitelského úřadu, v počtu do 20 osob.
Projekty rychlého dopadu
Vláda svým usnesením ze dne 16. května 2012 č. 350 odsouhlasila poskytnutí
peněžního daru do zahraničí ve výši 2 mil. Kč ročně na financování Projektů rychlého dopadu
(Quick Impact Projects, QIP) v Afghánistánu v letech 2012, 2013 a 2014, které jsou jedním
z nástrojů na zajištění podpory ze strany místního obyvatelstva. QIP se vyznačují jak
aspektem rekonstrukčním a stabilizačním, tak podpůrným pro nasazené síly.
Z názvu vyplývá hlavní cíl QIP, kterým je vytvoření okamžitého, pozitivního efektu
směrem k civilní populaci často postižené konfliktem. Projekty realizují vojenské jednotky
buď samostatně, nebo s pomocí civilních osob (národní nebo místní představitelé, místní
populace, nevládní organizace, mezinárodní organizace) ve prospěch civilního obyvatelstva.
V Afghánistánu realizovaly síly a prostředky rezortu MO v roce 2013 projekty se
zaměřením na oblast podpory ANSF, školství a zdravotnictví. Projekty realizovali příslušníci
skupiny civilně-vojenské spolupráce (CIMIC). Vedle zcela adresné pomoci ANSF a civilnímu
obyvatelstvu přispěly tyto projekty také k bezpečnosti vlastních jednotek a vytváření
kladného obrazu vlastních sil u místní populace.
V roce 2013 bylo uskutečněno celkem 16 projektů rychlého dopadu v celkové hodnotě
1,53 mil. Kč. Jednalo se například o poskytnutí školních pomůcek pro základní školu,
vybudování vodovodní přípojky, logistickou podporu dvou pěších praporů ANA, organizaci
chemického kurzu apod.
B. Kosovo
1. Politicko – bezpečnostní situace
Z mezinárodněpolitických aktivit Kosova byl pro rok 2013 určující pokračující dialog
Priština-Bělehrad za zprostředkování Vysoké představitelky C. Ashton. V dubnu 2013 došlo
v rámci dialogu k historické dohodě o normalizaci vztahů mezi Srbskem a Kosovem.
Důležitým aspektem pro vztahy Srbska a Kosova jsou integrační aspirace obou zemí
do evropských struktur. Stav evropské integrace Kosova ovlivňoval průběh dialogu mezi
Bělehradem a Prištinou a situace na severu země. Dosažení dubnové dohody bylo klíčové pro
vyznění zprávy Evropské komise a Evropské služby pro vnější činnost o pokroku Srbska
i Kosova v integračním procesu. V tomto smyslu přineslo dosažení dohody konkrétní
výsledky. V říjnu 2013 zahájila EU jednání o dohodě o stabilizaci a přidružení s Kosovem.
V červnu 2013 rozhodla EU o zahájení přístupových rozhovorů se Srbskem (zahájeny v lednu
2014).
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Přes zlepšení bezpečnostní situace na severu Kosova platil nadále odklad snižování
počtu příslušníků KFOR v rámci přechodu na další fázi tzv. odstrašující přítomnosti1
(Deterrent Presence) na pozdější termín. Velitel KFOR nepředloží doporučení pro přechod
z tzv. Gate 2 (cca 5 000 osob) do tzv. Gate 3 (cca 2 500 osob), dokud to bezpečnostní situace
na severu země nedovolí. Aktuální kapacity KFOR jsou pro zvládnutí stávající situace
dostatečné. Součástí dubnové dohody o normalizaci vztahů je i (Bělehradem požadovaný)
závazek Prištiny neposílat Kosovské bezpečnostní síly (Kosovo Security Force, KSF) na
sever Kosova bez souhlasu KFOR.
NATO rovněž asistuje při budování KSF. V červenci 2013 dosáhly KSF stavu plných
operačních schopností (na základě rozhodnutí Severoatlantické rady NATO). Budoucí
podpora NATO pro KSF bude realizována prostřednictvím nového Styčného a poradního
týmu (NATO Liaison and Advisory Team, NLAT). Činnost NLAT započala v červenci 2013
a měla by pokračovat i po skončení operace KFOR.
V září 2013 došlo k incidentu, při němž zahynul litevský příslušník mise EULEX
a jeho český kolega byl zraněn. Vyšetřování incidentu vede EULEX, viníka se však
pravděpodobně odhalit nikdy nepodaří.
V závěru roku 2013 proběhly v Kosovu municipální volby, do kterých se poprvé
zapojily také čtyři severokosovské/srbské municipality. Krátce před volbami došlo v severní
části Kosovské Mitrovice k sérii bombových útoků, při kterých nebyl nikdo zraněn. Všechny
útoky byly provázány s blížícími se municipálními volbami s cílem odstrašit konkrétní
volební kandidáty a širokou veřejnost na severu země od účasti ve volbách. Na jihu Kosova
byl průběh voleb poměrně klidný, na severu došlo k sérii útoků na volební centra v severní
části Kosovské Mitrovice a ve Zvećanu. V důsledku útoků OBSE rozhodla o předčasném
ukončení voleb. Na základě rozhodnutí Ústřední volební komise byly volby opakovány ve
třech volebních centrech v severní části Kosovské Mitrovice a posléze rovněž ve třech
volebních centrech ve Zvećanu.
Premiér Thaçi se v závěru roku opětovně vyjádřil k tématu vízové liberalizace,
přičemž zdůraznil, že kosovská administrativa doufá, že v roce 2014 dojde k výraznějšímu
posunu v oblasti jednání o vízové liberalizaci. Dosavadní vývoj hodnotí kosovská strana jako
neuspokojivě pomalý.
2. Působení sil a prostředků rezortu MO v Kosovu
Mandát pro působení sil a prostředků MO v Kosovu v operaci Joint Enterprise pro rok
2013 byl stanoven do 10 osob.
ČR byla zapojena do operace Joint Enterprise v rámci sil KFOR skupinou příslušníků
rezortu MO, kteří plnili úkoly vyplývající z jejich zařazení na funkcích na velitelství KFOR.
Součástí skupiny byli i 2 příslušníci nasaditelného spojovacího modulu (Deployable
Communication Module, DCM), kteří se podíleli na zabezpečení spojení na velitelství KFOR
a mezi velitelstvím KFOR a nasazenými jednotkami.
1

Celý proces je naplánován do tří etap (tzv. Gate 1, Gate 2 a Gate 3), přičemž první etapa snižování byla
dokončena na konci ledna roku 2010, kdy KFOR dosáhly počtu 10 000 osob. Na podzim 2010 byla schválena
druhá etapa redukce na 5 500 osob, která byla dosažena na počátku roku 2011.

8

Funkci velitele skupiny příslušníků rezortu MO na velitelství KFOR vykonával
v období leden – červenec major Ing. Karel Vykoukal a od srpna 2013 do února 2014
major Ing. Jan Matula.
C. Bosna a Hercegovina
1. Politicko-bezpečnostní situace
Bezpečnostní situace v Bosně a Hercegovině (BaH) byla v průběhu roku 2013 klidná
a stabilní i díky přítomnosti mezinárodních jednotek v zemi. Z vojenského hlediska přetrvává
problém značně rozšířeného ilegálního držení zbraní, pomalý postup při odstraňování
minových polí a likvidace munice.
Postavení BaH v širším mezinárodním kontextu je do značné míry pasivní, což je dáno
nestabilitou a slabostí jejího vnitřního uspořádání a nedostatkem konsensu mezi politickými
představiteli země o jejím fungování a dalším směřování.
I přes mimořádnou angažovanost EU a osobně komisaře Füleho se v roce 2013
nepodařilo pokročit v plnění podmínek pro další pokrok BaH na cestě do EU, zejména pak
v řešení kauzy Sejdić – Finci a vytváření koordinačního mechanismu pro evropské záležitosti.
V důsledku vnitropolitických sporů zatím rovněž nedošlo k převodu vojenského majetku
z entit na stát, kvůli čemuž BaH stále neplní podmínku pro aktivaci akčního plánu členství
v NATO.
BaH stále více zaostává za sousedními zeměmi v procesu euroatlantické integrace.
Pokud navíc dojde k brzkému sjednání, podpisu a ratifikaci asociační dohody mezi EU
a Kosovem, může se BaH brzy ocitnout v pozici jediné země regionu, která nemá platný
smluvní vztah s EU.
V BaH působí vojenská mise EU EUFOR ALTHEA. Rada ministrů zahraničních věcí
EU v říjnu 2013 rozhodla o pokračování exekutivního mandátu mise se sníženým počtem
jednotek. Prodloužení exekutivního mandátu mise do 14. listopadu 2014 potvrdila svou
rezolucí ze dne 12. listopadu 2013 i Rada bezpečnosti OSN. Hlavní úsilí operace se
soustřeďuje na výstavbu schopností a výcvik Ozbrojených sil BaH a na udržení bezpečného
prostředí v zemi.
2. Působení příslušníků rezortu MO v misi EU EUFOR ALTHEA
Mandát pro působení sil a prostředků MO v Bosně a Hercegovině v operaci EU
ALTHEA byl pro rok 2013 stanoven do 3 osob.
Příslušníci rezortu MO působili na velitelství operace na základně Butmir v Sarajevu
v reálném počtu 2 osob a přispívali do celkového rámce výcviku a poradenství k rozvoji
schopností Ozbrojených sil Bosny a Hercegoviny v oblasti skladování zbraní a munice
a ochrany proti zbraním hromadného ničení.
Funkci velitele skupiny vykonával do června 2013 podplukovník Ing. Bohuslav
Pernica a od června do prosince 2013 major Ing. Roman Vildomec.
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D. Sinajský poloostrov
1. Politicko-bezpečnostní situace
Multinational Force and Observers (MFO) je mezinárodní organizace odpovědná
za kontrolu dodržování bezpečnostních podmínek mírové dohody z roku 1979 mezi Egyptem
a Izraelem. Jde o účelovou mírovou organizaci vně OSN vzniklou na základě jednání
Spojených států amerických, Izraele a Egypta, což bylo jediné možné řešení v situaci, kdy
vyslání mise OSN bylo neprůchodné v RB OSN. Organizace oficiálně vznikla v dubnu 1982
poté, co Izrael vrátil území Sinajského poloostrova (dále jen Sinaj) Egyptu.
V současné době působí v MFO příslušníci ozbrojených sil třinácti zemí (Austrálie,
ČR, Kanady, Kolumbie, Fidži, Francie, Itálie, Maďarska, Nizozemí, Norska, Nového
Zélandu, USA a Uruguaje). Centrála MFO sídlí v Římě, pobočky jsou v Káhiře a Tel Avivu.
Výdaje jsou hrazeny stejným dílem ze zdrojů USA, Egypta a Izraele. Vynaložené úsilí v roce
2013 vedlo k navýšení stávajících, popř. k získání nových, finančních příspěvků pro MFO.
Do MFO mimo výše uvedených států přispívají: Dánsko, Finsko, Německo, Japonsko,
Nizozemí, Norsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie. K hlavním úkolům příslušníků
MFO patří provoz kontrolních a propouštěcích míst, hlídková, pozorovatelská činnost
a rekognoskace státní hranice, ověřování dodržování podmínek mírové dohody a zajišťování
volného průjezdu Tiranskou úžinou a přístupu do Akabského zálivu.
Sinaj je i na počátku roku 2014 výrazně nestabilním územím. Na celém poloostrově
žije cca 400 000 příslušníků beduínských kmenů tradičně nevraživě naladěných vůči
pevninskému Egyptu, který na ně od nepaměti a zejména pak po dlouholeté izraelské okupaci
poloostrova hledí s podezřením. Více než 100 000 z nich dodnes nemá egyptské doklady
a nejsou proto právoplatnými egyptskými občany. V posledních letech byla beduínská
populace navíc izolována a zcela vyloučena z vládních rozvojových programů. V roce 2012
se snažili vynucovat si některé své požadavky vůči vládě únosy turistů, které však bez
výjimky pro unesené skončily bez jakékoliv újmy.
Od egyptské revoluce na začátku roku 2011 se zejména severní část Sinaje zmítá
v bezpečnostní krizi, po celém území pak dochází k pravidelným útokům neznámých
útočníků na představitele bezpečnostních složek. Na severu Sinaje operuje několik tisíc
příslušníků egyptské vládě nepřátelských džihádistických a salafistických ozbrojených
skupin. Existují důkazy, že tyto skupiny již nejsou většinově tvořeny Palestinci z pásma Gazy,
ale aktivitu přebírají Egypťané, kteří byli palestinskými džihádistickými skupinami
rekrutováni, vycvičeni a jsou jimi podporováni.
Deklarované tažení egyptských bezpečnostních sil proti sinajským militantům v roce
2012 zdaleka nebylo tak účinné, jak egyptské úřady tvrdily. Od ledna 2012 byly napadány
málopočetné hlídky a policejní i armádní stanoviště. Výzbroj útočníků se zlepšila a objevily
se u nich i těžké zbraně. MFO se dostává do situace, kdy se stává cílem beduínů i džihádistů
a může se stát i rukojmím. V drobných potyčkách jsou testovány reakce příslušníků MFO.
Nejzávažnější incident se odehrál v září 2012, kdy 40 až 60 osob, zřejmě beduínů, proniklo do
prvního nárazníkového pásma Severního tábora, zničilo strážní věž a kamion a zranilo 8 členů
MFO. Po delším vyjednávání se situaci podařilo vyřešit až zásahem egyptské armády.
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Od svržení presidenta Muhammada Mursího armádou na začátku července 2013 se
situace na Sinajském poloostrově dále vyhrotila. Od převratu došlo k řadě útoků na egyptské
ozbrojené složky, které si vyžádaly desítky obětí mezi civilisty a vojáky. K útokům dochází
prakticky denně a jejich intenzita se stupňuje. Egyptské bezpečnostní složky na vzniklou
situaci mj. reagovaly systematickým ničením podzemních tunelů mezi Egyptem a pásmem
Gazy, které jsou využívány k oboustrannému pohybu zbraní, munice i bojovníků. Neutěšená
bezpečnostní situace na Sinaji v roce 2013 omezovala i činnosti MFO. Místní teroristické
skupiny se pravidelně snaží využít MFO jako prostředek k získání pozornosti egyptské vlády
(kladení překážek, protesty spalováním pneumatik, demonstrace, incident krátkého únosu
z dubna 2013 atd.)
Se stupňujícími se teroristickými útoky na Sinaji, které se často odehrávají
v bezprostředním sousedství Izraele, se obě země na podzim 2013 dohodly na tzv. Agreed
Activities Mechanism, aplikaci málo známého porozumění, které umožňuje obejít omezení
počtu a typu egyptských vojenských sil povolených v zónách B (centrální Sinaj) a C
(východní Sinaj sousedící s Izraelem), a to až na úroveň zóny A (východní Sinaj od
Šarm aš-Šajchu po Suezský kanál). Dohoda mezi egyptskou armádou a Izraelem, která nebyla
nikdy široce zveřejněna, byla sjednána pod záštitou šéfa MFO Davida Satterfielda a v praxi
oběma stranám umožňuje, aby se de facto vyhnuly nutnosti revidovat mírové dohody z roku
1979. Egyptské jednotky operující na Sinaji tak dnes pravidelně využívají bojové vrtulníky
Appache, obrněné transportéry a pro přelety stíhačky F-16. Formálně je egyptská vojenská
přítomnost vysvětlována jako výcviková mise, kterou ve skutečnosti nikdy nebyla.
V důsledku stále se zvyšujícího počtu teroristických aktivit v regionu potvrzují zájem na
rozmístění egyptských vojenských jednotek po Sinaji obě strany, mezi kterými probíhá
zpravodajská i operační spolupráce.
2. Působení příslušníků rezortu MO v misi MFO
Původní mandát pro působení sil a prostředků MO na Sinajském poloostrově pro rok
2013 byl stanoven do 3 osob. V průběhu roku se na ČR obrátilo velitelství MFO s urgentní
žádostí o poskytnutí dopravního letounu pro zabezpečení operace. Následně bylo na podzim
2013 rozhodnuto o posílení české přítomnosti o letoun C-295M CASA a létající a pozemní
personál v počtu do 13 osob.
3 důstojníci působili na pozicích zástupce náčelníka štábu, důstojníka vojenské policie
a důstojníka ženijní odbornosti (specialista na horizontální stavby). Tito vojáci plnili úkoly na
velitelství sil MFO, které je dislokováno na základně El Gorah. Letecká jednotka
zabezpečovala přepravu osob a materiálu mezi základnami MFO, Káhirou a Tel Avivem,
přepravu vládních a styčných představitelů stran mírové smlouvy, částečně zabezpečovala
pátrací a záchrannou službu (SAR) a letecký MEDEVAC (program humanitárních evakuací
zdravotně postižených obyvatel). Dále realizovala verifikační a pozorovací lety. Jednotka je
dislokována na základně El Gorah.
Funkci velitele vykonával do srpna 2013 podplukovník Ing. Libor Grmela a od září
2013 podplukovník Ing. Zoltán Zöld. Velitelem letecké jednotky CASA byl pplk. Ing. Milan
Laniak.
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E. Operace EU NAVFOR ATALANTA
1. Politicko-bezpečnostní situace
Politická situace v Somálsku během roku 2013 zaznamenala určitý pozitivní vývoj.
Prezident Mohamud jmenoval v prosinci nového premiéra Abdiweli Sheikh Ahmeda, který
sestavil nový kabinet v lednu 2014. Od nové vlády se, na rozdíl od těch předchozích, očekává
výrazně vyšší efektivita. Bezpečnostní situace v zemi zůstává velmi nestabilní, doposud
nebyly vyřešeny ekonomické kořeny pirátství a islamistického extremismu. Díky úspěchům
vojenské mise Africké unie v Somálsku (AMISOM), Somálských národních bezpečnostních
sil (SNSF) a spojenců (etiopská a keňská armáda) se během uplynulého roku nicméně rozšířil
prostor, který je alespoň teoreticky pod kontrolou vlády a kde je možno zahájit proces
rekonstrukce státní správy.
V průběhu roku 2013 pokračovala operace EU NAVFOR ATALANTA v plnění úkolů
v souladu se svým mandátem, výsledkem kterého je výrazné omezení pirátských útoků na
proplouvající lodě. Počet úspěšných námořních pirátských útoků se snížil. I když piráti
pokračují v útocích, je znatelné, že jejich schopnosti jsou v důsledku protipirátských aktivit
značně narušeny. Rovněž bylo zaznamenáno, že příprava pirátů na pobřeží již není tak
intenzivní jako v předchozích letech. K úspěšnosti operace EU NAVFOR ATALANTA
přispěla i činnost koordinačního prvku civilní mise na podporu rozvoje námořních schopností
zemí Afrického rohu (EUCAP NESTOR). Úzká koordinace aktivit operace ATALANTA
probíhá i s dalšími aktivitami EU v regionu, tj. s misí EU EUTM Somalia, dále s EUSR pro
Africký roh a s Maritime Security Programme (MASE).
V druhé polovině roku 2013 byla schválena strategická revize operace EU NAVFOR
ATALANTA. Hlavní úkoly operace se nemění, tj. ochrana obchodních lodí před somálskými
piráty, doprovod lodí v rámci programu Světové potravinové pomoci, doprovod lodí
zásobujících AMISOM a monitorování nelegálního rybářství v pobřežních somálských
vodách. Kromě toho strategická revize doporučila rozšířit mandát operace o „klíčové
podpůrné prvky“, zaměřené na zvýšení spolupráce s dalšími aktéry EU a organizacemi
mezinárodního společenství (Monitorovací skupina OSN pro Somálsko a Eritreu) v oblasti.
Mandát operace byl prodloužen o další dva roky, tj. do prosince 2016 (stávající mandát skončí
12. prosince 2014).
2. Působení příslušníků rezortu MO v misi EU NAVFOR ATALANTA
Mandát pro působení sil a prostředků MO v operaci EU NAVFOR ATALANTA
v roce 2013 byl stanoven do 3 osob.
Příslušníci rezortu MO v protipirátské operaci ATALANTA plnili úkoly
na Operačním velitelství v Northwoodu ve Velké Británii. Konkrétně zastávali funkce
plánovacího důstojníka zpravodajského oddělení, finančního důstojníka na oddělení rozpočtu
a financování operačního velitelství a asistenta operačního dozorčího na Společném
operačním centru.
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Ve funkci velitele 7. skupiny působil major Ing. Václav Malát (leden – červenec
2013), 8. skupiny mjr. Ing. Ivo Fiedler (srpen 2013 – leden 2014).
F. Ochrana vzdušného prostoru Pobaltí
Dne 4. ledna 2013 ČR ukončila čtyřměsíční ochranu vzdušného prostoru pobaltských
zemí v rámci operace NATO. Operace se účastnilo do 64 příslušníků rezortu MO se 4 letouny
JAS- 39 Gripen. Podrobné hodnocení operace bylo popsáno ve vládním materiálu „Informace
o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce
2012.“
G. Malijská republika
1. Politicko-bezpečnostní situace
V roce 2013 vyvrcholila bezpečnostní, politická a humanitární krize v Mali.
V souvislosti s tuarežskou vzpourou z ledna 2012, která v severním Mali umožnila převzetí
moci islamistickými a teroristickými skupinami, se země začala potýkat s útlakem obyvatel,
porušováním lidských práv, ničením kulturního dědictví a nekontrolovatelným šířením
organizovaného zločinu.
Ve spojitosti s postupem teroristických jednotek směrem k hlavnímu městu Bamaku
na počátku roku 2013 požádal přechodný malijský prezident D. Traoré francouzského
prezidenta F. Hollanda o vojenskou pomoc. Na tomto základě a v souladu s dlouhodobým
úsilím mezinárodního společenství o stabilizaci situace v zemi započala Francie s malijskými
jednotkami vojenskou operaci „Serval“. Od května 2013 operace Serval rovněž podporovala
rozmísťování jednotek v rámci operace OSN MINUSMA.
Základním prvkem řešení situace v Mali se stala tzv. cestovní mapa schválená
malijským parlamentem dne 30. 1. 2013, která obsahuje kroky nezbytné ke sjednocení země
a k obnovení ústavního pořádku prostřednictvím transparentního a věrohodného volebního
procesu. V průběhu roku 2013 se v zemi konaly prezidentské a parlamentní volby.
Na základě žádosti malijské vlády a rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2071/12 byla
18. 2. 2013 zahájena výcviková mise EU (EUTM Mali) s cílem zlepšit operační schopnosti
malijské armády prostřednictvím reorganizace a výcviku malijských ozbrojených sil. Trvání
mise bylo původně schváleno na 15 měsíců s tím, že tato lhůta může být prodloužena.
Členové mise se nezapojují do bojových akcí. EUTM Mali, které se účastní 24 členských
států EU, započala s výcvikem malijských ozbrojených sil 2. 4. 2013.
Po úspěšných vojenských akcích proti teroristům došlo v průběhu roku 2013
k postupnému snižování počtu francouzských vojáků až k cílovým cca 2 tis. Území dobyté po
radikálních islamistech je postupně obsazováno vojenskou misí Hospodářského společenství
západoafrických států (ECOWAS) v Mali (AFISMA) v rámci afrického vlastnictví. RB OSN
dne 25. 4. 2013 jednomyslně schválila vytvoření peacekeepingové mise OSN v Mali o síle
12 600 osob pod označením MINUSMA. Mise oficiálně zahájila svou činnost od 1. 7. 2013
a v případě potřeby má být v boji proti ozbrojeným islamistickým extremistům podpořena
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francouzskými vojáky. Tato mise převezme aktivity AFISMA a většina těchto afrických sil
(ECOWAS) se také stane její součástí. Ke konci roku 2013 bylo na severu Mali v rámci
operace OSN MINUSMA rozmístěno celkem 6349 osob.
2. Působení sil a prostředků rezortu MO ve výcvikové misi Evropské unie
v Malijské republice
Vláda a Parlament ČR rozhodly o vyslání příslušníků rezortu MO do EUTM Mali od
1. 4. 2013 na dobu 15 měsíců v celkovém počtu do 50 osob za účelem poskytnutí výcviku
Ozbrojeným silám Mali a poskytnutí ochrany silám zemí zapojených do EUTM Mali.
Ve zmíněné misi byla ČR zapojena Úkolovým uskupením AČR EUTM Mali v počtu
38 osob. V období od dubna do září 2013 působilo v misi 34 osob. Jeden důstojník plnil úkoly
na velitelství mise v Bamaku a 33 osob zabezpečovalo ochranou velitelství EUTM Mali
v Bamaku a doprovody konvojů. V září 2013 došlo v rámci rotace k navýšení počtů ÚU
o 4 instruktory, kteří plnili úkoly výcviku malijských ozbrojených sil v rámci francouzské
pěší výcvikové roty (Infantry Training Company) ve výcvikovém centru v Koulikoro.
Funkci velitele 1. ÚU AČR EUTM Mali vykonával nadporučík Bc. Marek Štěpánek
(březen – září 2013), 2. ÚU poručík Ing. Martin Sekera (do března 2014).
H. Zapojení v rámci velitelských struktur NATO a EU
Mandát pro působení sil a prostředků MO v zahraničních operacích vysílaných
z velitelských struktur NATO a EU v roce 2013 byl stanoven do 40 osob.
Celkem bylo v roce 2013 vysláno do zahraničních operací NATO v rámci velitelských
struktur v Belgii, Nizozemsku a Německu 15 osob. Z toho 8 vojáků působilo na letounech
AWACS (Airborne Warning and Control System2) a 3 osoby posílily velitelství ISAF.
V obou případech se jednalo o podporu alianční operace ISAF v Afghánistánu. Další 4 osoby
působily v období leden – květen 2013 v operaci ACTIVE FENCE na území Turecka, v rámci
posílení Integrovaného systému protivzdušné obrany NATO (NATINADS - NATO
Integrated Air Defence System) v souvislosti s krizí v Sýrii. Informaci o nasazení příslušníků
nasaditelného spojovacího modulu do operace Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO)
v Turecké republice vzala vláda ČR na vědomí svým usnesením ze dne 9. ledna 2013 č. 26.
I.

Zapojení do pohotovostních uskupení
1. Síly rychlé reakce NATO

Pro případné nasazení v operacích mimo území ČR bylo pro rok 2013 připraveno
k nasazení do operací Sil rychlé reakce NATO (NATO Response Force, NRF) 766 osob.

2

Jedná se o létající středisko řízení a včasného varování, které umožňuje získávání informací a poskytuje
možnost dohledu, velení, kontroly vzdušného prostoru nebo komunikace. Získané informace mohou být využity
k navádění protivzdušné obrany na cíle a řízení leteckých soubojů.
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2. Bojové uskupení Evropské unie
V roce 2013 nebyly vyčleňovány síly a prostředky pro působení v rámci Bojových
uskupení EU mimo území České republiky.
3. Systém pohotovostního ujednání Organizace spojených národů
Po celý rok 2013 bylo v pohotovosti do 50 osob k případnému nasazení do Systému
pohotovostního ujednání Organizace spojených národů (United Nations Standby Arrangement
System, UNSAS).
Vzhledem k absenci požadavku ze strany NATO, EU a OSN nedošlo v roce 2013
k zapojení sil a prostředků rezortu MO do zahraničních operací těchto pohotovostních
uskupení.
J.

Působení vojenských pozorovatelů AČR

Vojenští pozorovatelé AČR působili v roce 2013 v počtu 6 osob v následujících
mírových misích OSN:
Organizace
OSN

Název mise

Země

Počet osob

MONUSCO

Demokratická republika Kongo

3

UNMIK

Kosovo

1

UNAMA

Afghánistán

2

K. Zranění a ztráty na životech
V průběhu roku 2013 nedošlo během působení sil a prostředků rezortu MO
v zahraničních operacích k žádnému úmrtí ani zranění.
L. Čerpání finančních prostředků v zahraničních operacích za sledované období
Vyhodnocení čerpání finančních prostředků vychází z upraveného rozpočtu kapitoly
MO, který odráží skutečný stav čerpání finančních prostředků k 31. prosinci 2013. V roce
2013 bylo v rámci nasazení sil a prostředků rezortu MO v jednotlivých zahraničních
operacích vyčerpáno celkem 1 247 817 tis. Kč (včetně výdajů vynaložených v rámci přípravy
na působení v zahraničních operacích). Financování působení sil a prostředků rezortu MO
v zahraničních operacích v hodnoceném období bylo zabezpečeno z rozpočtové kapitoly MO.
Vyhodnocení výdajů rezortu MO v jednotlivých operacích za období od 1. ledna
do 31. prosince 2013 je uvedeno v následující tabulce (v tis. Kč):
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Název operace

Země

KFOR

Kosovo

ISAF

Schválený
rozpočet

Rozpočet po
změnách

Čerpání

20 915

8 024

8 023

Afghánistán

1 334 868

1 194 521

1 098 363

Ochrana ZÚ
Kábul
EUFOR
ALTHEA

Afghánistán

22 012

22 915

26 993

Bosna a
Hercegovina

2 818

2 104

2 021

MFO Sinaj

Egypt

3 271

5 228

5 216

Velká Británie

4 341

4 182

4 092

Litva

26 119

3 429

3 429

EUTM-M

Mali

0

49 724

49 716

Velitelské
struktury

Afghánistán
(ISAF), Turecko
(DCM)

0

800

4 660

NATO
Response Force
- NRF

Na území ČR*

0

1 921

1 485

Pozorovatelské
mise OSN

Afghánistán,
Kosovo a DR
Kongo

0

7 621

7 207

Příprava sil a
prostředků pro
nasazení v
zahraničí

Na území ČR

210 990

37 526

36 612

1 625 334

1 337 995

1 247 817

EU NAVFOR
ATALANTA
BALTIC AIR
POLICING

CELKEM

* jedná se o výdaje v rámci výcviku a národních aktivací.
Závěr
Působení sil a prostředků rezortu MO v zahraničních operacích je praktickým
naplňováním závazků vyplývajících z členství ČR v mezinárodních organizacích a zároveň
příspěvkem k zajištění mezinárodní bezpečnosti.
Nasazení sil a prostředků rezortu MO v zahraničních operacích v hodnoceném období
bylo v plném rozsahu hrazeno ze schváleného rozpočtu kapitoly MO bez dodatečných
požadavků na jeho navyšování.
Vláda vzala Informaci o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany
v zahraničních operacích v roce 2013 na vědomí svým usnesením ze dne 4. června 2014
č. 426.
V Praze dne 4. června 2014
Předseda vlády
Mgr. Bohuslav Sobotka, v.r.
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