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Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva
obrany v zahraničních operacích v letech 2013 a 2014
s výhledem na rok 2015

2014

Návrh
USNESENÍ
Senátu
Parlamentu České republiky
z

schůze dne

2014

o změně usnesení Senátu Parlamentu ČR ze dne 13. června 2012 č. 630 k návrhu na působení
sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2013 a 2014
s výhledem na rok 2015

Senát
I. m ě n í usnesení Senátu Parlamentu ČR ze dne 13. června 2012 č. 630 k návrhu na
působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech
2013 a 2014 s výhledem na rok 2015 tak, že
v bodě I/8 se číslo „50“ nahrazuje číslem „75“ a doba „pěti týdnů“ dobou „devíti
týdnů“,
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 2014, a to
nejpozději do 30. června 2015.

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 2014
Úvod
Materiál je předkládán za účelem schválení nové podoby působení sil a prostředků
rezortu Ministerstva obrany k ochraně vzdušného prostoru Islandské republiky v rámci
operace NATO v roce 2014. Zapojení ČR do ochrany vzdušného prostoru Islandské republiky
v roce 2014 na dobu 5 týdnů v počtu do 50 osob bylo schváleno usnesením vlády ze dne
16. května 2012 č. 349, usnesením Poslanecké sněmovny PČR ze dne 12. června 2012 č. 1174
a usnesením Senátu PČR ze dne 13. června 2012 č. 630.
V souvislosti s ruskou vojenskou intervencí na Krymu přijímá Organizace
Severoatlantické smlouvy (NATO) opatření, jejichž cílem je ujistit exponované spojence
o platnosti závazku kolektivní obrany podle čl. 5 Severoatlantické smlouvy. Jedním
z přijatých opatření je posílení ochrany vzdušného prostoru těchto zemí, tzv. Air Policing
(AP).
ČR nabídla NATO pro rok 2014 své zapojení do AP pobaltských zemí. Jako
alternativu nabídla prodloužení svého působení v rámci AP Islandské republiky.
V bezprostřední blízkosti jejího vzdušného prostoru dochází k nárůstu aktivit ruských
vzdušných sil. Vzhledem k dostatečné úrovni zajištění AP pobaltských zemí ze strany jiných
spojenců byla ČR požádána NATO prodloužení svého působení ve prospěch AP Islandské
republiky.
Oproti původnímu mandátu z roku 2012 je navrhováno prodloužit působení ČR
v rámci AP Islandské republiky z 5 na 9 týdnů a navýšení sil z 50 na 75 osob. Navýšení počtu
osob souvisí s prodloužením délky působení na Islandu. Některé nezbytné technické úkony na
letounech budou prováděny přímo na Islandu a narostou úkoly spojené s celkovým
zabezpečením chodu jednotky v nových podmínkách.
Spolu s ČR nabídli další spojenci své zapojení do AP členských zemí NATO.
Od května 2014 došlo v rámci AP pobaltských zemí k navýšení počtu stíhacích letounů na
litevském letišti Šiauliai a estonském Ämari. Působí zde ve dvou rotacích osádky stíhacích
letounů USA, Velké Británie, Polska, Německa, Dánska a Portugalska. Kanada vyslala
k posílení ochrany vzdušného prostoru Rumunska 6 letounů CF-18.
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. 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 však v současnosti mají omezené možnosti pro
provádění zabezpečení vlastního AP. V takovém případě je nezbytné, aby byl problém
ochrany jejich vzdušného prostoru vyřešen.
V současné době je poskytován ze strany spojeneckých zemí AP 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.
V souvislosti s AP pobaltských zemí schválila Severoatlantická rada tzv. „dočasné
řešení“ k zabezpečení AP v těchto zemích, na jehož základě je prováděn AP ve vzdušném
prostoru pobaltských zemí formou operace NATO. „Dočasné řešení“ bylo prodlouženo
v únoru 2012 rozhodnutím Severoatlantické rady do roku 2018, kdy bude zhodnocena
možnost jeho dalšího pokračování.
V rámci této operace se jednotlivé členské země střídají v poskytování nezbytných
schopností ve čtyřměsíčních turnusech. Letouny spojeneckých zemí působí z letecké základny
Šiauliai v Litevské republice a od roku 2014 je také k dispozici estonské vojenské letiště
Ämari. Lotyšské letiště Lielvarde, se kterým se v rámci AP pobaltských zemí počítá, je před
ukončením modernizace.
ČR byla do AP pobaltských zemí přímo zapojena v rámci NATINAMDS již v roce
2006, kdy dva příslušníci AČR plnili úkoly letovodů na území Litevské republiky. V období
od 1. května do 31. srpna 2009 a od 1. září 2012 do 4. ledna 2013 plnily úkoly v rámci AP
kontingenty v počtu 75 a 64 osob se 4 letouny JAS-39 Gripen v každé operaci.
b) Nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany k ochraně vzdušného
prostoru Islandské republiky v rámci operace NATO v roce 2014
Do operace NATO k ochraně vzdušného prostoru Islandské republiky se navrhuje
v roce 2014 vyslat síly a prostředky rezortu MO v podobě 4 letounů JAS-39 Gripen
a personálu v celkovém počtu do 75 osob na dobu 9 týdnů v období říjen – prosinec 2014.
2. Právní aspekty
S vysláním sil a prostředků rezortu MO do zahraničních misí souvisí právní aspekty ve
dvou rovinách – mezinárodní a vnitrostátní.
Z mezinárodního pohledu je vyslání sil a prostředků rezortu MO k posílení ochrany
vzdušného prostoru Islandské republiky v souladu s čl. 3 Severoatlantické smlouvy.
Z vnitrostátního hlediska podléhá vyslání sil a prostředků rezortu MO k zajištění AP
Islandské republiky souhlasu obou komor Parlamentu ČR podle článku 43 odst. 3 písm. a)
Ústavy ČR.
2. Finanční prostředky
Financování navrhovaného působení sil a prostředků rezortu MO k ochraně vzdušného
prostoru Islandské republiky v roce 2014 bude zabezpečeno z rozpočtové kapitoly MO.
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Celkové náklady související se zapojením ČR do ochrany vzdušného prostoru
Islandské republiky v roce 2014 se zvyšují z původních 21 869 740,- Kč na 33 193 786, - 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.
Bezpečnost ČR je úzce spjatá s globální bezpečnostní situací, přičemž eskalace
bezpečnostních hrozeb, může zavdat záminku pro vznik ozbrojeného konfliktu, který mohl
přímo ohrozit bezpečnost nejen ČR, ale celého euroatlantického prostoru. Poslední vývoj na
Ukrajině vyvrací dlouholetá bezpečnostní hodnocení o tom, že Evropa je proti možnosti
vzniku ozbrojeného konfliktu dostatečně chráněna silou politického dialogu.
Je v zájmu ČR poskytnout ochranu vzdušného prostoru Islandské republice a přispět
k okamžitým opatřením NATO v kontextu aktuálně zhoršené mezinárodní bezpečnostní
situace.

Vláda svým usnesením ze dne 28. května 2014 č. 407 projednala a schválila Návrh na
působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany k ochraně vzdušného prostoru
Islandské republiky v rámci operace NATO v roce 2014.
V Praze dne 28. května 2014
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:

2014

Stát (region):

Island

Název operace, typ:

Airborne Surveillance and Interception Capabilities - Air Policing
Vyčleňovaná jednotka:

jednotka letounů JAS-39 Gripen
Počet osob:

Předpokládaná délka nasazení:

do 75 osob/ 4 letouny

9 týdnů (bez rotace)

KALKULACE
Náklady na pořízení HIM a NHIM

0,00 Kč

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

9 382 536,38 Kč

Osobní náklady

- rozpis : - náhrady v souvislosti s úrazy a nemocemi z povolání
100 000,00 Kč
- rozpis : - ostatní osobní výdaje
(kalkulováno i pro MEPO, servisní skupiny a VAT; ZSC příslušníků ÚU v prostoru nasazení)

140 000,00 Kč

- rozpis : - zvláštní příplatek v jiné než české měně
(průměr 2 850,- USD / osoba a měsíc při pevném účetním kurzu 19,894 Kč / 1USD)

9 142 536,38 Kč

23 811 250,00 Kč

Provozní náklady

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

4 961 250,00 Kč

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

14 000 000,00 Kč

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

1 120 000,00 Kč

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

1 630 000,00 Kč

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

2 100 000,00 Kč

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

CELKEM (Kč):
Poznámka:

33 193 786 Kč

