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Návrh na změnu usnesení Senátu Parlamentu ČR
ze dne 23. října 2014 č. 635 k návrhu na působení sil
a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních
operacích v letech 2015 a 2016 s výhledem na rok 2017

2015

Návrh
USNESENÍ
Senátu
Parlamentu České republiky
z

schůze dne

2015 č.

o změně usnesení Senátu Parlamentu ČR ze dne 23. října 2014 č. 635 k návrhu na působení
sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2015 a 2016
s výhledem na rok 2017

Senát
m ě n í usnesení Senátu Parlamentu ČR ze dne 23. října 2014 č. 635 k návrhu na působení sil
a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2015 a 2016
s výhledem na rok 2017 tak, že
v bodě I/10 se číslo „452“ nahrazuje číslem „816“.

Předkládací zpráva pro Parlament České republiky
Změna usnesení vlády ze dne 20. října 2014 č. 850, k návrhu na působení sil
a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2015 a 2016
s výhledem na rok 2017

Úvod
Materiál je předkládán za účelem schválení změny rozsahu vyčlenění sil a prostředků
rezortu Ministerstva obrany pro operace Sil rychlé reakce NATO (NATO Response Force,
NRF) mimo území České republiky v roce 2016 v souvislosti s revizí konceptu NRF.
Vyčlenění pro rok 2015 se nemění, tj. zůstává v počtu do 1500 osob. Původní rozsah zapojení
do NRF v letech 2015 a 2016 byl schválen usnesením vlády ze dne 20. října 2014 č. 850,
usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 31. října 2014 č. 496 a usnesením
Senátu Parlamentu ČR ze dne 23. října 2014 č. 635.
V reakci na výrazné změny bezpečnostního prostředí a jejich strategické důsledky pro
Alianci byl na summitu NATO ve Walesu v září 2014 schválen tzv. Akční plán připravenosti
(Readiness Action Plan, RAP). Cílem Akčního plánu je ujistit členské země o spolehlivosti
a funkčnosti kolektivní obrany a adaptovat Alianci tak, aby byla schopna odstrašit potenciální
útočníky a v případě potřeby efektivně reagovat na bezpečnostní hrozby vůči spojencům.
Zapojení do NRF je strategickým bezpečnostním zájmem ČR.

1. Nový koncept Sil rychlé reakce NATO
NRF poskytují integrované a plně operabilní pozemní, námořní a vzdušné jednotky
pod společným velením, kdykoli o to Severoatlantická rada požádá, a jsou součástí alianční
schopnosti odstrašení. Součástí výše uvedeného Akčního plánu je kromě jiného posílení
konceptu NRF, jehož podstatou je změna velikosti, struktury a úrovně a délky trvání
pohotovosti stávajících NRF. O podobě tohoto posílení rozhodli ministři obrany na zasedání
NATO v červnu 2015, tedy až poté, co již byl rozsah českého zapojení do původních NRF pro
rok 2016 schválen. Od 1. ledna 2016 budou NRF složeny ze Sil velmi vysoké pohotovosti
(Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) a Sil druhého sledu (Immediate Follow-on
Force Group, IFFG), přičemž tyto součásti budou působit na rotačním principu. Klíčovým
prvkem z hlediska alianční schopnosti rychle reagovat na krizové situace jsou VJTF. Jejich
výstavbu budou zajišťovat na dobrovolné bázi tzv. rámcové státy. Kromě VJTF a IFFG jsou
součástí NRF také Záložní síly (Follow-on Force Group, FFG). V rámci posíleného NRF
dochází k nárůstu schopností nejen v komponentu pozemních sil, ale i vzdušných, námořních
a speciálních sil. Zapojení do nové podoby NRF vyžaduje vyčleňování národních příspěvků
zpravidla na tříleté období. Z hlediska počtů byly NRF rovněž výrazně posíleny.
Hlavní části nové podoby NRF jsou:
• VJTF – Síly velmi vysoké pohotovosti, jejichž pozemní komponent má velikost
mnohonárodní brigády o 3 až 5 bojových praporech.

• IFFG – Síly druhého sledu o velikosti nejméně 2 brigád, přičemž jedna brigáda bude
jeden rok v „útlumové fázi“ po předchozím plnění role VJTF a druhá brigáda bude
jeden rok v „přípravné fázi“ pro roli VJTF v následujícím roce.
• FFG – Záložní síly jsou určené pro doplňování součástí NRF s vyšší pohotovostí.
2. Původní zapojení sil a prostředků rezortu MO v NRF pro rok 2016
Pro rotaci původních sil NRF v roce 2016 bylo schváleno vyčlenění úkolového
uskupení speciálních sil v počtu do 75 osob, roje transportních vrtulníků pro podporu
speciálních operací do 102 osob (Special Operations Air Task Unit, SOATU1), pěší roty do
88 osob, příspěvku do společného analytického týmu v počtu do 3 osob, čety dekontaminace
a velitelství roty do 33 osob, chemické a radiační laboratoře včetně odběrového týmu do
22 osob, národního prvku podpory do 53 osob, pontonové roty do 70 osob a týmu HUMINT
do 6 osob. Celkově bylo schváleno vyčlenit pro původní síly NRF v roce 2016 do 452 osob.

3. Návrh působení sil a prostředků rezortu MO v NRF v roce 2016
V důsledku změny konceptu NRF byly členské země NATO vyzvány k přehodnocení
podoby svých vojenských příspěvků. Vytvoření VTJF a IFFG v praxi vede k zvýšení rozsahu
zapojení a prodloužení doby trvání pohotovosti národních sil (vyčlenění národních příspěvků
na tříletá období).
Na základě aliančních požadavků a s ohledem na plnění dalších mezinárodních
i vnitrostátních vojenských závazků a úkolů se pro rok 2016 navrhuje vyčlenit pro následující
části NRF tyto síly:
• VJTF – uskupení speciálních sil v počtu do 100 osob a roj transportních vrtulníků pro
podporu speciálních operací do 120 osob (SOATU);
• IFFG (po roli VJTF) – výsadková rota s vlastní logistickou podporou v počtu do 220
osob;
• IFFG (před rolí VJTF) – rota CBRN s vlastní logistickou podporou v počtu do 240
osob;
• FFG – tým HUMINT v počtu do 6 osob a ženijní rota s vlastní logistickou podporou
v počtu do 130 osob.
Celkově se navrhuje vyčlenit v roce 2016 pro NRF do 816 osob.

1

Armáda ČR buduje za výrazného finančního a odborného přispění USA novou schopnost SOATU
(vrtulníkovou jednotku pro podporu speciálních operací), která dosáhne počátečních operačních schopností
v závěru roku 2015. Spojené státy dosud za tímto účelem poskytly České republice 27,8 milionů USD (přibližně
556,8 milionů Kč) a očekávají, že tato schopnost bude v budoucnu v případě potřeby použita v rámci
mezinárodních operací.
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4. Právní aspekty
Navrhovaný mandát je v souladu s mezinárodním právem i vnitrostátním právem.
Podrobnosti jsou uvedeny v části „K. Právní aspekty vyslání sil a prostředků rezortu
Ministerstva obrany do zahraničních operací“ v Návrhu na působení sil a prostředků rezortu
Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2015 a 2016 s výhledem na rok 2017.

5. Finanční prostředky
V případě rozhodnutí o nasazení NRF budou potřebné finanční prostředky v souladu
s usnesením vlády ze dne 22. října 2007 č. 1194 zajištěny mimo rozpočet rezortu MO.

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 předkládán v návaznosti na rozhodnutí o výrazném posílení NRF, o kterém
rozhodly členské státy NATO v červnu 2015.
Poslední vývoj na Ukrajině vyvrací dlouholetá přesvědčení, že Evropa je proti
možnosti vzniku ozbrojeného konfliktu dostatečně chráněna silou politického dialogu.
Bezpečnost ČR je úzce spjatá s globální bezpečnostní situací, přičemž eskalace
bezpečnostních hrozeb se může stát příčinnou ozbrojeného konfliktu, který by mohl přímo
ohrozit bezpečnost nejen ČR, ale celého euroatlantického prostoru.
Je tedy v bezpečnostním a politickém zájmu ČR přispívat ke kolektivní obraně NATO
mimo jiné i navýšením svého příspěvku do posílených Sil rychlé reakce NATO v souladu
s potřebami Aliance.
Vláda svým usnesením ze dne 2. listopadu 2015 č. 899 projednala a schválila návrh na
změnu usnesení vlády ze dne 20. října 2014 č. 850, k návrhu na působení sil a prostředků
resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2015 a 2016 s výhledem na rok
2017.

V Praze dne 2. listopadu 2015
Předseda vlády
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
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