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Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva
obrany k ochraně vzdušného prostoru Islandské republiky
v rámci operace NATO v roce 2015

2015

Návrh
USNESENÍ
Senátu
Parlamentu České republiky
z

schůze dne

2015

k rozhodnutí vlády o působení sil a prostředků rezortu MO k ochraně vzdušného prostoru
Islandské republiky v rámci operace NATO v roce 2015

Senát
I. b e r e n a v ě d o m í rozhodnutí vlády o působení sil a prostředků rezortu MO
k ochraně vzdušného prostoru Islandské republiky v období od 20. července do
31. srpna 2015 v celkovém počtu do 70 osob;
II. ž á d á vládu, aby informovala Senát Parlamentu ČR o působení sil a prostředků
rezortu Ministerstva obrany k ochraně vzdušného prostoru Islandské republiky v roce
2015, a to nejpozději do 30. června 2016.

Předkládací zpráva pro Parlament České republiky
Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany k ochraně vzdušného
prostoru Islandské republiky v rámci operace NATO v roce 2015
Úvod
Materiál je předkládán za účelem schválení působení sil a prostředků rezortu
Ministerstva obrany k ochraně vzdušného prostoru Islandské republiky, a to na základě
urgentní žádosti zástupce vrchního velitele spojeneckých sil v Evropě (Deputy Supreme Allied
Commander Europe, DSACEUR). Důvodem žádosti je nemožnost splnění původního
závazku kanadských vzdušných sil, které jsou v daném termínu vázány ve vzdušné operaci
mezinárodní koalice proti tzv. Islámskému státu a nemají proto dostatečnou kapacitu
k souběžné ochraně vzdušného prostoru Islandu.
Naše zapojení tak bude výrazem naší solidarity, spojenecké zodpovědnosti
a schopnosti pružně reagovat na nové úkoly, což jsou obzvláště v současné nepříznivé
bezpečnostní situaci klíčové kvality oceňované našimi spojenci. Zároveň se bude jednat
o konkrétní (byť nepřímý) příspěvek ČR k boji mezinárodní koalice proti tzv. Islámskému
státu.

1. Ochrana vzdušného prostoru členských zemí NATO
a) Politicko-bezpečnostní hodnocení
Protivzdušná obrana NATO je založená na principu nedělitelnosti bezpečnosti
a obrany spojenců, který je vtělen do Severoatlantické smlouvy. V době míru je tato ochrana
prováděna formou dohledu nad vzdušným prostorem členských zemí (Air Policing, AP).
Tento úkol je prováděn v rámci Integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany
NATO (NATO Integrated Air and Missile Defence System, NATINAMDS).
Některé členské země NATO mají v současnosti omezenou možnost zabezpečit si
vlastními silami ochranu svého vzdušného prostoru, většinou proto, že nedisponují vlastním
nadzvukovým letectvem. V takovém případě je nezbytné, aby byl problém vyřešen
prostřednictvím AP poskytovaného spojeneckými zeměmi s cílem zajistit pokrytí celého
území Aliance.
V současnosti je AP poskytován ze strany spojeneckých zemí dlouhodobým
(více)národním příspěvkem Slovinsku (poskytuje Itálie) a Albánii (zajišťují společně Itálie
a Řecko za podpory Turecka), na rotační bázi pak Islandu a pobaltským státům – Litvě,
Lotyšsku a Estonsku.
Island nedisponuje vojenským letectvem k zajištění vlastní ochrany svého vzdušného
prostoru. Od roku 2006, kdy byl z Islandu stažen americký vojenský kontingent včetně
letecké jednotky, docházelo k narušování vzdušného prostoru Islandu ruskými vojenskými

letouny. Na summitu NATO v Rize v listopadu 2006 požádal předseda islandské vlády
spojence o pomoc při ochraně vzdušného prostoru své země. Severoatlantická rada ji
schválila v červenci 2007. Od ledna 2013 se spojenecká mise na Islandu oficiálně nazývá
ASICIPPN (Airborne Surveillance and Interception Capabilities to meet Iceland’s Peacetime
Preparedness Needs).
Vzdušné síly AČR byly do operace ASICIPPN zapojeny již v roce 2014, konkrétně
v období od 6. října do 7. prosince.
b) Nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany k ochraně vzdušného
prostoru Islandské republiky v rámci operace NATO v roce 2015
Do operace NATO k ochraně vzdušného prostoru Islandské republiky se navrhuje
v termínu od 20. července do 31. srpna 2015 vyslat síly a prostředky rezortu MO v celkovém
počtu do 70 osob s 5 letouny JAS 39 Gripen (z toho jeden letoun v záloze).
Česká jednotka bude působit z letecké základy Keflavík a jejím hlavním úkolem bude
ochrana vzdušného prostoru Islandské republiky a strategických letových tras.

2. Právní aspekty
Právní aspekty vyslání sil a prostředků rezortu MO do zahraničních misí mají dvě
roviny – mezinárodní a vnitrostátní.
Z mezinárodního pohledu představuje vyslání sil a prostředků rezortu MO k zajištění
ochrany vzdušného prostoru Islandské republiky naplňování článku 3 Severoatlantické
smlouvy, který stanoví, že v zájmu účinnějšího dosahování cílů této smlouvy budou strany,
individuálně i společně, průběžnou a účinnou svépomocí a vzájemnou pomocí udržovat
a rozvíjet svou individuální a kolektivní schopnost odolat ozbrojenému útoku.
S nasazováním aliančních sil k plnění úkolů AP na svém území Islandská republika
vyjádřila souhlas jak svojí žádostí o pomoc při ochraně vzdušného prostoru, tak schválením
této pomoci Severoatlantickou radou, která rozhoduje jednomyslně a v níž je zastoupen
i Island.
Z vnitrostátního hlediska podléhá vyslání sil a prostředků rezortu MO obecně
souhlasu obou komor Parlamentu ČR podle článku 43 odst. 3 písm. a) Ústavy ČR. V případě
vyslání sil a prostředků rezortu MO k zajištění AP Islandské republiky však může o tomto
vyslání rozhodnout přímo vláda ČR, a to podle odstavce 4 písm. a) článku 43 Ústavy ČR.
Vláda může podle tohoto ustanovení rozhodnout o vyslání ozbrojených sil ČR mimo její
území nejdéle na dobu do 60 dnů, jde-li o plnění závazků vyplývajících z mezinárodních
smluv o společné obraně proti napadení.
Tato podmínka je splněna, neboť vysláním k zajištění AP Islandské republiky je plněn
již zmíněný článek 3 Severoatlantické smlouvy, která má povahu mezinárodní smlouvy
o společné obraně proti napadení, přičemž toto vyslání nepřesáhne 60 dnů.
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O tomto rozhodnutí je vláda podle odst. 6 čl. 43 Ústavy ČR povinna neprodleně
informovat obě komory Parlamentu ČR, který může její rozhodnutí zrušit.
3. Finanční aspekty
Financování navrhovaného působení sil a prostředků rezortu MO k ochraně vzdušného
prostoru Islandské republiky v roce 2015 bude plně zabezpečeno z rozpočtové kapitoly MO.
Celkové náklady se odhadují na 24 087 000, - Kč.
Závěr
Předložený návrh je v souladu se závazky vyplývajícími z členství ČR v NATO,
v souladu s Bezpečnostní strategií ČR, Obrannou strategií ČR a zahraničně-politickými
prioritami ČR.
Je v politickém a bezpečnostním zájmu ČR podílet se jak na ochraně vzdušného
prostoru Islandské republiky, tak na společném úsilí mezinárodní koalice v boji proti tzv.
Islámskému státu.
Vláda dne 3.června 2015 projednala a schválila Návrh na působení sil a prostředků
rezortu Ministerstva obrany k ochraně vzdušného prostoru Islandské republiky v rámci
operace NATO v roce 2015.
V Praze dne 3. června 2015
Předseda vlády
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
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Kalkulace nákladů

POSKYTNUTÍ POMOCI DO ZAHRANIČÍ
(pro případy mírových a záchranných operací)
Vyžadující resort (orgán):

Termín nasazení:

Stát (region):

2015

Islandská republika

Název operace, typ:

Air Policing
Vyčleňovaná jednotka:

Letecká jednotka AČR AP
Počet osob:

Předpokládaná délka nasazení:

do 70 osob

6 týdnů (bez rotace)

KALKULACE
Náklady na pořízení HIM a NHIM

0,00 Kč

- rozpis : - výdaje na pořízení investic
(reprodukce majetku)

6 002 000,00 Kč

Osobní náklady

- rozpis : - náhrady v souvislosti s úrazy a nemocemi z povolání
20 000,00 Kč
- rozpis : - ostatní osobní výdaje
(kalkulováno i pro MEPO, servisní skupiny a VAT; ZSC příslušníků ÚU v prostoru nasazení)

60 000,00 Kč

- rozpis : - zvláštní příplatek v jiné než české měně
(průměr 2 850,- USD / osoba a měsíc při pevném účetním kurzu 22,834 Kč / 1USD)

5 922 000,00 Kč

18 085 000,00 Kč

Provozní náklady

- rozpis : - výdaje na stravování
(potraviny a zajišťované stravování)

2 245 000,00 Kč

- rozpis : - výdaje na přepravy
(přeprava osobní, přerava nákladní)

11 100 000,00 Kč

- rozpis : - výdaje na materiál + nákup ND
(včetně spec. výstroje)

500 000,00 Kč

- rozpis : - výdaje na služby + údržba a oprava techniky, revize
(včetně pobytových nákladů dle uzavřených smluvních ujednání)

540 000,00 Kč

- rozpis : - náklady na nákup PHM
(včetně leteckého petroleje pro přepravy)

3 700 000,00 Kč

- rozpis : - náklady na nákup munice
0,00 Kč
- rozpis : - náklady na obnovu bojeschopnosti jednotky
0,00 Kč

CELKEM (Kč):
Poznámka:
Výše kalkulovaných nákladů se může změnit Technickým ujednáním na zabezpečení v místě nasazení.
Náklady na přepravu se mohou snížit využitím letecké přepravy cestou SWE.

24 087 000 Kč

