
CSPřezkum 
č. 09

2019

Evropská obrana



 2 

 

Obsah 

Body 

Shrnutí I–XII 

Úvod 01–08 
Souvislosti 01–03 

Tento přezkum 04–08 

1. Obrana: hlavní úloha členských států 09–73 
1.1 Obrana: jedinečná oblast v právním a institucionálním rámci 
EU 09–36 
Zvláštní ustanovení Smluv týkající se obrany 09–19 

Hlavní zúčastněné strany a správní mechanismy 20–27 

Operace a mise SBOP 28 

Spolupráce v oblasti bezpečnosti v Evropě a mimo ni 29–36 

1.2 Nedávný vývoj na úrovni EU: nová úroveň ambicí 37–54 
Globální strategie EU a evropský obranný akční plán 37–40 

Výdaje na obranu v EU 41–54 

1.3 Rizika spojená s novou ambicí EU v oblasti obrany 55–73 
Ambice pro obrannou politiku EU 56–68 

Soudržnost s NATO 69–73 

2. Obranné schopnosti a průmysl členských států EU: 
globální pozice zpochybněna 74–141 
2.1 Silné a slabé stránky schopností členských států 75–91 
Měření vojenských schopností 75–78 

Kvantitativní ukazatele 79–81 

Kvalitativní analýza 82–88 

Dopad brexitu 89–91 

2.2 Hlavní prvky evropského obranného průmyslu 92–113 
Odvětví obrany 92–94 

Hlavní tendence 95–97 



 3 

 

Situace evropského obranného průmyslu 98–100 

Strana poptávky: členské státy 101–106 

Strana nabídky: průmysl 107–113 

2.3 Posílení spolupráce na úrovni EU 114–127 
Plán rozvoje schopností 115–116 

Koordinovaný každoroční přezkum v oblasti obrany 117–119 

PESCO 120–123 

Evropský obranný fond 124–127 

2.4 Rizika týkající se výkonnosti spojená s programy EU v oblasti 
obrany 128–141 
Účinný plánovací proces EU 129–132 

Zapojení členských států 133–135 

Dopad na potřeby týkající se skutečných schopností 136–137 

Rámec pro správu a odpovědnost 138–141 

Závěrečné poznámky 142–144 
Příloha I – Harmonogram 

Příloha II – Evropský institucionální rámec obrany: složitá oblast 
s více subjekty 

Příloha III – Priority v oblasti schopností určené v klíčových 
dokumentech EU, 2013–2019 

Příloha IV – Hlavní znaky dílčích odvětví obranného průmyslu EU 
(leteckého, pozemního, námořního) 1/2 

Příloha IV – Hlavní znaky dílčích odvětví obranného průmyslu EU 
(leteckého, pozemního, námořního) 2/2 

Příloha V – Analýza SWOT – EDTIB 

Příloha VI – Hlavní mechanismy auditu v oblasti obrany EU 

Zkratková slova a zkratky 
  



 4 

 

Shrnutí 
I Obrana je specifickou oblastí tvořící jádro národní svrchovanosti členských států. Pro 
většinu členských států EU tvoří evropskou obranu především dvě důležité roviny: 
vlastní schopnost sebeobrany členských států a kolektivní obrana poskytovaná 
organizací NATO. Smlouva o EU poukazuje na jedinečnou povahu společné 
bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), přičemž zakotvuje vedoucí úlohu členských 
států a obsahuje několik omezení činnosti EU v této oblasti. 

II Do nedávné doby byla opatření v oblasti obrany na úrovni EU omezená a evropská 
obranná unie neexistuje. V reakci na globální situaci, jež přináší nové výzvy, EU 
nicméně zahájila nové iniciativy za účelem posílení spolupráce mezi členskými státy. Na 
období 2021–2027 Komise navrhla zvýšit výdaje na projekty v oblasti výzkumu a vývoje 
týkající se obrany z 590 milionů EUR na 13 miliard EUR. To představuje 22násobné 
zvýšení oproti současnému sedmiletému cyklu. 

III V důsledku toho se na obranu jasně zaměřila pozornost EÚD, neboť takové 
významné a rychlé navýšení finančních prostředků s sebou nese rizika v oblasti 
výkonnosti. Obrana vyžaduje vytvoření skutečných vojenských schopností s jasným 
potenciálem odradit od možných hrozeb a znamená připravenost jednat, když je to 
zapotřebí. 

IV EÚD tedy připravil tento dokument, který je analytickým přezkumem vycházejícím 
z veřejně dostupných informací. Zaměřuje se konkrétně na i) právní, institucionální a 
finanční rámec v oblasti obrany a ii) současný stav obranných schopností a obranného 
průmyslu členských států. Jeho cílem je zdůraznit některá z hlavních rizik spojených 
s novou úrovní ambicí EU a navrhovaným navýšením financování. 

V Iniciativy EU týkající se obrany představují pokusy v oblasti, ve které měla EU 
v minulosti málo zkušeností. V současnosti existuje riziko, že nebyly stanoveny 
dostatečné cíle a nejsou zavedeny náležité systémy, které by odpovídaly tomuto 
zvýšení výdajů EU a nové úrovni ambicí stanovené v globální strategii EU. 

VI Mezi členskými státy EU existují jasné strategické rozdíly. Členské státy zejména 
nevnímají společným způsobem hrozby a nemají společnou vizi úlohy EU. Mají odlišná 
pravidla zapojení a širokou škálu pohledů na využití vojenské síly. V této souvislosti 
jsou některé koncepce, jako je „strategická autonomie“ nebo „evropská armáda“, 
obecné a neurčité. 
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VII Soudržnost iniciativ EU a součinnost s ostatními rámci, zejména NATO, je 
nezbytná. EU a NATO sdílí společné bezpečnostní hrozby, a tudíž i společné 
bezpečnostní zájmy. Pro 22 členských států zůstává NATO prvořadým rámcem, pokud 
jde o kolektivní obranu. Členské státy EU mají k dispozici jediný soubor sil; aby 
zabránily neúčinnému využívání peněz daňových poplatníků, je pro blízkou budoucnost 
kritickým bodem a hlavní prioritou to, zda je EU schopna doplnit NATO, a vyhnout se 
tak zdvojování a překrývání funkcí s touto organizací. 

VIII Významné a nekoordinované škrty v rozpočtech členských států na obranu mají 
nicméně spolu s nedostatečnými investicemi dopad na jejich vojenské schopnosti. 
V současné době členské státy EU zdaleka nemají vojenské schopnosti, které potřebují, 
aby mohly naplnit ambice EU ve vojenské oblasti. Brexit tuto situaci ještě zhorší, neboť 
Spojené království odpovídá zhruba za jednu čtvrtinu celkových výdajů členských států 
EU na obranu. 

IX Ačkoli se mají výdaje na obranu EU v blízké budoucnosti zvýšit, v porovnání 
s celkovými vojenskými výdaji členských států jde o drobnou částku (v průměru asi 3 
miliardy EUR ročně). Odhaduje se, že pokud by se Evropa musela bránit sama bez 
vnější pomoci, bylo by k překonání této mezery ve schopnostech zapotřebí několika set 
miliard EUR. Jen ke splnění pokynu 2 % HDP by členové NATO z řad EU museli 
investovat dodatečných 90 miliard EUR ročně, tj. okolo 45 % více v porovnání s jejich 
úrovní výdajů z roku 2017.  

X Pokud jde o dopad nových iniciativ EU a souvisejícího rychlého zvýšení výdajů, 
dosud nebylo zavedeno několik klíčových podmínek nebo jsou neznámé, především: 

o účinný plánovací proces EU, 

o zapojení členských států, 

o dopad na skutečné potřeby týkající se schopností, 

o rámec pro správu a odpovědnost. 

XI Argumentaci ve prospěch větší spolupráce EU v oblasti bezpečnosti a obrany 
podporují hospodářské a průmyslové faktory. Předchozí pokusy EU podpořit vytvoření 
otevřeného a konkurenceschopného evropského trhu s obranným vybavením byly 
neúspěšné. Omezená spolupráce mezi členskými státy vede k neefektivitě v odvětví 
obrany EU, což ohrožuje jeho globální konkurenceschopnost a kapacitu rozvinout 
potřebné vojenské schopnosti. V případě významného navýšení finančních prostředků 
na podporu činností v oblasti výzkumu a vývoje zaměřených na obranu rovněž hrozí 
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riziko, že se z něj stane iniciativa bez skutečného dopadu na konkurenceschopnost 
evropského obranného průmyslu. 

XII Přispět k lepší obranné schopnosti v Evropě znamená nezůstávat jen u slov a 
účinně provádět skutečné iniciativy s cílem podpořit konkurenceschopný evropský 
obranný průmysl a zlepšit vojenské schopnosti členských států, které budou v plné 
míře doplňkem NATO. Úspěch a budoucnost EU v oblasti obrany zcela závisí na 
politické vůli členských států, neboť tyto státy hrají ústřední úlohu v obranné struktuře 
Evropy. 
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Úvod 

Souvislosti 

01 Mezinárodní vývoj v poslední době vedl evropské vedoucí představitele k tomu, 
aby v souladu s rostoucím očekáváním evropských občanů v oblasti bezpečnosti1 znovu 
zvážili obranu jako hlavní politickou oblast. Ruská anexe Krymu, vývoj transatlantických 
vztahů, zintenzivnění a diverzifikace bezpečnostních hrozeb a návrat soupeření 
velmocí, k nimž došlo v posledních letech, dodaly spolupráci EU v oblasti obrany nový 
spád. 

02 Argument hovořící pro větší spolupráci EU v oblasti bezpečnosti a obrany 
podporují také hospodářské faktory. Je skutečností, že obrana má silný hospodářský a 
průmyslový rozměr. Omezená spolupráce mezi členskými státy společně se škrty 
v jejich rozpočtech na obranu, ke kterým dochází od roku 2005, vede k neefektivitě 
v odvětví obrany EU, což ohrožuje globální konkurenceschopnost tohoto odvětví a jeho 
kapacitu rozvinout potřebné vojenské schopnosti2. 

03 V této souvislosti stanoví globální strategie EU z roku 2016 a její prováděcí plán 
v oblasti bezpečnosti a obrany vyšší úroveň ambicí pro EU a její členské státy s cílem 
podpořit silnější Evropu. V posledních letech bylo vytvořeno několik iniciativ a 
mechanismů týkajících se obrany, jež navázaly na tuto novou úroveň ambicí (viz 
příloha I). Cílem tohoto přezkumu je prozkoumat současnou situaci spolupráce EU 
v oblasti obrany s cílem poskytnout přehled o vznikající obranné politice EU a 
specifickém prostředí, v němž je prováděna. 

Tento přezkum 

04 Tento dokument je analytickým přezkumem, který vychází z veřejně dostupných 
informací. Jeho cílem není poskytnout historický popis rámce obranné politiky EU, ale 
zaměřit se na současnou situaci a vyhlídky v novém víceletém finančním rámci (VFR). 

                                                      
1 Eurobarometr, č. 90, listopad 2018. 

2 Pracovní dokument útvarů Komise, posouzení dopadů k dokumentu „Návrh nařízení 
Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond“, SWD(2018) 345 
final, 13.6.2018. 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/standard/surveyky/2215
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05 Přezkum se snaží přispět ke strategické úvaze tím, že poskytne vstupní údaje pro 
spolunormotvůrce a zvýší informovanost veřejnosti a dalších zúčastněných stran. 
Umožňuje také EÚD získat znalosti a rozvinout interní dovednosti s ohledem na 
budoucí auditní činnost v této oblasti. 

06 V první části předkládáme přehled právního, institucionálního a finančního rámce 
spojeného s obrannou politikou EU. V druhé části se zaměřujeme na obranu EU 
z hlediska jak schopností, tak průmyslu a prezentujeme některé z nedávných iniciativ 
přijatých na úrovni EU. V celém dokumentu poukazujeme na problémy týkající se 
účinného plnění politiky a na hlavní rizika spojená s nejnovějšími ambicemi a 
iniciativami EU a navrhovaným navýšením finančních prostředků určených na obranu 
na úrovni EU. 

07 Skutečnosti prezentované v tomto přezkumu vycházejí z: 

o dokumentárního přezkumu, který zahrnuje dokumenty EU a publikace z jiných 
zdrojů (nezávislá analytická střediska, výzkumné instituce, odborníci atd.); 

o pohovorů se zaměstnanci orgánů a institucí EU a dalších institucí a organizací 
(např. NATO a nezávislá analytická střediska). 

08 Tento dokument zohledňuje vývoj v obranné politice EU až do 17. června 2019. 
Evropská komise, Evropská služba pro vnější činnost a Evropská obranná agentura 
dostaly příležitost vyjádřit se k návrhu tohoto dokumentu. Stanoviska vyjádřená 
v tomto přezkumu nemusí nutně odrážet stanoviska výše uvedených orgánů a institucí. 
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1. Obrana: hlavní úloha členských států 

1.1 Obrana: jedinečná oblast v právním a institucionálním rámci 
EU 

Zvláštní ustanovení Smluv týkající se obrany 
Společná bezpečnostní a obranná politika 

09 Společná bezpečnostní a obranná politika (SBOP) je nedílnou součástí společné 
zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP). Rámec SBOP tvoří Smlouva o Evropské unii 
(SEU) a cílem SBOP je zajistit EU „operativní schopnost, která se opírá o civilní a 
vojenské prostředky. Unie je může použít pro mise vedené mimo území Unie k udržení 
míru, předcházení konfliktům a posílení mezinárodní bezpečnosti v souladu se 
zásadami Charty Organizace spojených národů“3. Kromě toho mají členské státy 
povinnost vzájemně se podporovat a pomáhat si, pokud se členský stát stane „na svém 
území cílem ozbrojeného napadení“4.  

10 Základním aspektem SZBP, včetně SBOP, je její mezivládní povaha, přičemž hlavní 
úlohu hrají členské státy. Zahraniční a obranné politiky jsou vnímány jako převážně 
výkonné pravomoci a jako silné a nezbytné symboly suverenity státu5. SEU zdůrazňuje 
jedinečnou povahu SBOP, která je předmětem specifických pravidel a postupů. 

11 Konkrétně se úloha orgánů EU v rámci SBOP liší od ostatních politik EU 
prováděných v institucionálním rámci Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) (viz 
bod 19). Komise nemá právo iniciativy6 a Evropský parlament nemá legislativní 

                                                      
3 Ustanovení čl. 42 odst. 1 konsolidovaného znění Smlouvy o Evropské unii (SEU), 

Úř. věst. C 326, 26.10.2012. 

4 Poprvé využila ustanovení o vzájemné pomoci (čl. 42 odst. 7 SEU) Francie po teroristických 
útocích v Paříži v roce 2016. 

5 Výzkumná služba Evropského parlamentu, „Unlocking the potential of the EU Treaties - An 
article-by-article analysis of the scope for action“ (Uvolňování potenciálu Smluv EU – 
analýza rozsahu činnosti článek po článku), leden 2019. 

6 Podle čl. 42 odst. 4 SEU se rozhodnutí týkající se SBOP přijímají „na návrh vysokého 
představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku nebo z podnětu některého 
členského státu“. 
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pravomoc. Kromě toho Soudní dvůr Evropské unie nemá s omezenými výjimkami7 
pravomoc nad SBOP8. 

12 Smlouva o Evropské unii obsahuje několik omezení týkajících se činnosti EU 
v oblasti SBOP. Prvním významným omezením je uznání závazků „některých členských 
států9 uskutečňujících svou společnou obranu v rámci Organizace Severoatlantické 
smlouvy (NATO)“10. Ustanoveními o SBOP není dotčena zvláštní povaha bezpečnostní a 
obranné politiky členských států, například co se týče neutrality.  

13 Zadruhé, zvláštní ustanovení umožňují členským státům rozhodnout se pro 
neúčast na spolupráci v oblasti obrany. Tuto možnost využilo Dánsko, které získalo 
výjimku11 a nepodílí se na SBOP. 

14 Zatřetí, SEU dále omezuje využití rozpočtu EU pro obranu. Konkrétně není možné 
z rozpočtu EU financovat „operace v souvislosti s vojenstvím nebo obranou“12. To se 
týká např. výdajů na vojenské operace, které nese účastnící se členský stát (viz bod 49). 
Kromě toho členské státy poskytují EU civilní a vojenské schopnosti za účelem 
provádění SBOP, EU však nemůže vlastnit vojenské prostředky. 

15 Začtvrté, vzhledem k nadřazenosti suverenity státu je obvykle k přijetí rozhodnutí 
Rady o SBOP požadována jednomyslnost13. Členské státy tedy mají právo veta, a 
mohou tudíž blokovat nebo omezit rozhodnutí přijatá na úrovni EU. 

                                                      
7 Konkrétně při přezkumu legality restriktivních opatření přijatých Radou proti jednotlivcům 

nebo právnickým osobám nebo při sledování provádění SZBP orgány EU, které „se nedotýká 
uplatňování postupů a rozsahu pravomocí orgánů, které Smlouvy stanoví pro výkon 
pravomocí Unie“. 

8 Čl. 24 odst. 1 SEU. 

9 22 členských států EU je spojencem NATO. 

10 Čl. 42 odst. 2 pododstavec 2 SEU. 

11 Protokol 22 o postavení Dánska připojený k SEU. 

12 Čl. 41 odst. 2 SEU. 

13 Čl. 42 odst. 4 SEU, s výjimkami pro Evropskou obrannou agenturu a zahájení stálé 
strukturované spolupráce (PESCO). 
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16 Zapáté, Smlouva výslovně omezuje rozsah SBOP na „mise vedené mimo území 
Unie“14. Provozní zaměření SBOP se tedy týká spíše vnějších krizí a konfliktů než 
územní obrany Evropy, za niž podle většiny členských států odpovídá NATO. 

17 Ustanovení SEU týkající se SBOP poskytují právní základ pro „postupné vymezení 
společné obranné politiky Unie“, přičemž cílem je vést „ke společné obraně“15. To 
závisí na tom, zda se členské státy jednomyslně rozhodnou zvýšit spolupráci v otázkách 
obrany v rámci EU. 

18 SEU rovněž představuje příležitosti, které dosud nebyly využity16, jako je urychlení 
financování SBOP a vytvoření misí SBOP17. Pro civilní mise může Rada stanovit „zvláštní 
postupy pro zajištění rychlého přístupu k prostředkům rozpočtu Unie určeným […] 
zejména k přípravným činnostem“. Pro přípravu vojenských operací mohou členské 
státy zřídit kolektivní „fond pro zahájení operace“. Rada nicméně žádný z těchto 
nástrojů dosud neaktivovala.  

Politiky EU týkající se obrany podle Smlouvy o fungování Evropské unie 

19 Činnost EU v oblasti obrany může rovněž zahrnovat průmyslový rozměr, kde je 
cílem EU podpořit rozvoj silné a konkurenceschopné evropské průmyslové a 
technologické základny obrany. V tomto ohledu se právní akty související s politikami 
EU, např. pro vnitřní trh, výzkum a průmysl, řídí Smlouvou o fungování Evropské unie 
(SFEU). 

Hlavní zúčastněné strany a správní mechanismy 

20 Institucionální rámec a správní mechanismy spojené s evropskou obranou jsou 
složité a zahrnují rozsáhlou síť zúčastněných stran z EU i mimo ni. Mezivládní povahu 
SBOP dokládá klíčová úloha, kterou v této oblasti hrají členské státy, a tudíž i Evropská 
rada a Rada Evropské unie (viz příloha II). 

                                                      
14 Čl. 42 odst. 1 SEU. 

15 Čl. 42 odst. 2 SEU. 

16 Podrobný rozbor viz „Unlocking the potential of the EU Treaties - An article-by-article 
analysis of the scope for action“ (Uvolňování potenciálu Smluv EU – analýza rozsahu 
činnosti článek po článku), Výzkumná služba Evropského parlamentu, leden 2019. 

17 Čl. 41 odst. 3 SEU. 
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21 Evropská rada stanovuje coby nejvyšší orgán EU obecné politické směry a priority. 
Jmenuje také vysokého představitele za účelem provádění společné zahraniční a 
bezpečnostní politiky, která zahrnuje SBOP. V prosinci 2013 uspořádala Evropská rada 
první tematickou debatu o obraně18. Od té doby se evropská spolupráce v oblasti 
obrany průběžně objevuje na jejím programu19. 

22 Rada Evropské unie je odpovědná za přijímání rozhodnutí o SBOP. Ve většině 
případů jedná Rada jednomyslně. Neexistuje zvláštní Rada pro obranu, ale ministři 
obrany se scházejí ve speciální sestavě Rady pro zahraniční věci a spoléhají se na 
poradenství ze strany různých přípravných orgánů20. 

23 Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku / 
místopředseda Komise odpovídá za přípravu návrhů a provádění rozhodnutí v oblasti 
SBOP. Za tím účelem mu pomáhají příslušná oddělení a orgány ESVČ, konkrétně 
Vojenský štáb Evropské unie (EUMS), ředitelství pro řešení krizí a krizové plánování, 
Útvar schopnosti civilního plánování a provádění (CPCC) a útvar schopnosti vojenského 
plánování a vedení (MPCC)21. Vysoký představitel je také místopředsedou Evropské 
komise a jako takový koordinuje zahraniční politiku EU a zajišťuje její soudržnost. 
V rámci Komise financuje civilní mise SBOP Služba nástrojů zahraniční politiky (FPI). FPI 
přímo spadá pod vysokého představitele / místopředsedu a úzce spolupracuje s ESVČ.  

24 Souběžně je významnou úlohou Komise podporovat konkurenceschopnost 
evropského obranného průmyslu (viz body 46 a 124-127). Generální ředitelství pro 
vnitřní trh (GŘ GROW) je vedoucím generálním ředitelstvím a odpovídá také za 
jednotný obranný trh. 

                                                      
18 Závěry Evropské rady ze zasedání ve dnech 19.–20. prosince 2013, EUCO 217/13. 

19 „The European Council’s „rolling agenda’ on European defence cooperation“ (Průběžný 
program Evropské rady o evropské spolupráci v oblasti obrany), informační sdělení 
Výzkumné služby Evropského parlamentu, červen 2018. 

20 To jest politický a bezpečnostní výbor (PSC), Vojenský výbor Evropské unie (EUMC), 
Politicko-vojenská skupina (PMG) a Výbor pro civilní aspekty řešení krizí (CivCom). 

21 MPCC je stálým operačním velitelstvím zřízeným v roce 2017. Odpovídá za operační 
plánování a vedení vojenských misí EU bez výkonných pravomocí na strategické úrovni. 
V současnosti probíhají tři výcvikové mise EU: ve Středoafrické republice, Mali a Somálsku. 
Dne 19. listopadu 2018 se Rada dohodla na rozšíření oblasti působnosti MPCC, aby tento 
útvar mohl do roku 2020 provést jednu vojenskou operaci s výkonnými pravomocemi 
omezenou na velikost bojového seskupení EU (okolo 2 000 sil). 
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25 Do SBOP jsou zapojeny tři agentury: Evropská obranná agentura, Ústav Evropské 
unie pro studium bezpečnosti a Satelitní středisko Evropské unie. V jejich rámci hraje 
ústřední úlohu Evropská obranná agentura zřízená v roce 2004. Tato agentura 
podporuje Radu a členské státy v jejich úsilí o zlepšení obranných schopností Unie 
v oblasti řešení krizí a podporuje SBOP. V čele Evropské obranné agentury stojí vysoký 
představitel / místopředseda a agentura má tři hlavní úkoly: fungovat jako22 

1) „hlavní mezivládní nástroj pro stanovování priorit na úrovni EU na podporu 
rozvoje schopností; 

2) upřednostňované fórum pro spolupráci a struktura na podporu vedení na úrovni 
EU pro zúčastněné členské státy za účelem zapojení se do činností pro rozvoj 
technologií a schopností; 

3) ústřední provozovatel, pokud jde o činnosti týkající se obrany financované EU.“ 

26 Úloha Evropského parlamentu v SBOP je omezená. Má specializovaný Podvýbor 
pro bezpečnost a obranu a je pravidelně konzultován ohledně hlavních aspektů a 
základních rozhodnutí SBOP. Evropský parlament pravidelně posuzuje pokrok dosažený 
v oblasti SBOP a může předložit doporučení Radě nebo vysokému 
představiteli/místopředsedovi. Mimo oblast SBOP Evropský parlament coby 
spolunormotvůrce kontroluje programy týkající se obranné schopnosti a výzkumu 
financované z rozpočtu EU, jako je navrhovaný Evropský obranný fond (viz bod 124). 
Má však omezený vliv v „nejranějších fázích procesu obranného plánování“23. 

27 Auditní práva Evropského účetního dvora (EÚD) jsou spojena především se zdroji 
financování různých složek SBOP. EÚD nemá mandát k auditu vojenských operací 
SBOP. Totéž platí pro Evropskou obrannou agenturu, projekty, které tato agentura 
financuje, a operační výdaje SBOP hrazené členskými státy; jejich audit provádí 
specializované sbory auditorů. Oproti tomu projekty týkající se obrany financované 
z rozpočtu EU jsou předmětem auditu EÚD. To platí také pro civilní mise SBOP, které 

                                                      
22 Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1835 ze dne 12. října 2015, kterým se vymezuje statut, sídlo a 

způsob fungování Evropské obranné agentury. V květnu 2017 ministři obrany schválili 
závěry a doporučení dlouhodobého přezkumu Evropské obranné agentury, které posílily 
úlohu této agentury. 

23 Daniel Fiott, The Scrutiny of the European Defence Fund by the European Parliament and 
national parliaments (Kontrola Evropského obranného fondu ze strany Evropského 
parlamentu a vnitrostátních parlamentů), studie na žádost Podvýboru pro bezpečnost a 
obranu, duben 2019. 
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jsou financovány ze souhrnného rozpočtu EU a o nichž EÚD v posledních letech vydal 
dvě zvláštní zprávy24.  

Operace a mise SBOP 

28 Operační složka SBOP nabyla podoby 35 civilních a vojenských misí a operací 
provedených od roku 2003 po celém světě. V cílech, vedení a financování těchto dvou 
typů misí panují významné rozdíly. Vojenské mise a operace zahrnují vyslání vojáků 
z členských států EU za účelem ukončení násilí a obnovení míru. V roce 2017 provedla 
EU šest vojenských misí za účasti přibližně 3 200 příslušníků vojenského personálu. 
Civilní mise zahrnují civilní personál, jako jsou soudci nebo příslušníci policie, vyslaný 
převážně členskými státy, který pomáhá s postkonfliktní rekonstrukcí institucí dané 
země tím, že zajišťuje odbornou přípravu a poradenství pro vnitrostátní orgány. V roce 
2017 se přibližně 1 880 členů personálu zúčastnilo 10 civilních misí (viz obrázek 1).  

Obrázek 1 – Umístění a velikost misí a operací SBOP – prosinec 2017 

 
* Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí RB OSN 
1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova. 

                                                      
24 Zvláštní zpráva č. 15/2018 „Posilování kapacity interních bezpečnostních sil v Nigeru a Mali: 

pouze omezený a pomalý pokrok“ a zvláštní zpráva č. 7/2015 „Policejní mise EU 
v Afghánistánu: smíšené výsledky“. 
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Zdroj: EÚD na základě údajů ESVČ, Výroční zprávy SBOP o misích a operacích za rok 2017 a Ročenky 
evropské bezpečnosti EUISS z roku 2018. 

Spolupráce v oblasti bezpečnosti v Evropě a mimo ni 

29 EU představuje jeden z několika rámců spolupráce v oblasti obrany. SBOP je 
součástí složité evropské struktury bezpečnosti a obrany, kterou utváří velké množství 
rámců neboli „klastrů“ spolupráce, a to na dvoustranné nebo mnohostranné úrovni, 
mimo institucionální rámec EU. V nedávných letech se tyto klastry rozvinuly jak 
z kvantitativního, tak z kvalitativního hlediska25. Tyto iniciativy se liší svou povahou a 
velikostí a fungují v oblasti jak i) rozvoje a získávání schopností, tak ii) operací.  

30 Klíčovou úlohu v oblasti udržování míru a v dalších civilních a vojenských 
operacích hrají dvě mezinárodní organizace – NATO a Organizace spojených národů 
(OSN). 

NATO 

31 Organizace NATO je nejmocnější vojenskou aliancí na světě. Jejími hlavními úkoly 
jsou kolektivní obrana, řešení krizí a bezpečnost založená na spolupráci26. Zásada 
kolektivní obrany, která znamená vzájemnou pomoc mezi spojenci, je zakotvena 
v ustavující smlouvě NATO27. 

32 Vzhledem k jejich překrývajícímu se členství28 sdílí EU a NATO společné 
bezpečnostní hrozby, a tudíž i společné bezpečnostní zájmy. Pro většinu členských 
států EU tvoří evropskou obranu především dvě důležité roviny: vlastní schopnost 
sebeobrany členských států a kolektivní obrana poskytovaná organizací NATO. V této 
souvislosti spolupráce EU a NATO „tvoří ucelený pilíř činnosti EU zaměřené na posílení 

                                                      
25 Dick Zandee, „Clusters: the drivers of European Defence“ (Klastry: hnací síla evropské 

obrany), Nação e Defesa č. 150, 2018. 

26 https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_133127.htm. 

27 Článek 5 Severoatlantické smlouvy. 

28 22 členských států EU jsou spojenci NATO a šest členských států EU (Rakousko, Kypr, Finsko, 
Irsko, Malta a Švédsko) není součástí NATO, zatímco několik členů NATO není součástí EU 
(Albánie, Kanada, Island, Černá Hora, Norsko, Turecko a USA). 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_133127.htm
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evropské bezpečnosti a obrany“29. Jak je uvedeno v globální strategii EU30, pro většinu 
členských států EU zůstává NATO prvořadým rámcem, pokud jde o kolektivní obranu. 
Současně skutečnost, že některé členské státy EU nejsou členy NATO, znamená, že 
„mají odlišné závazky ohledně evropské obranné unie“31. To nebrání tomu, aby 
spolupráce s členskými státy EU, jež nejsou členy NATO, byla „nedílnou součástí 
spolupráce mezi EU a NATO“32. 

33 Aby organizace NATO splnila své úkoly spočívající v odrazování a kolektivní 
obraně, snaží se pokrýt celou škálu schopností, včetně jaderných a konvenčních 
obranných schopností a schopností protiraketové obrany. Má jasnou politicko-
vojenskou linii vedení, kterou podporuje struktura velení „složená ze stálých 
nadnárodních velitelství na strategické, operační a dílčí úrovni velení“33 s personálem 
čítajícím okolo 6 800 osob. Kromě toho členské země NATO poskytují prostřednictvím 
struktury sil NATO dočasně nebo trvale síly a velitelství pro účely operací NATO. 

34 Vztahy mezi EU a NATO získaly formální podobu v roce 2001 a vedly k vybudování 
strategického partnerství. V návaznosti na společné prohlášení EU a NATO z roku 
201634 se v současnosti provádí soubor 74 opatření v různých oblastech vyhrazených 
pro posílenou spolupráci: hybridní hrozby, operativní spolupráce zahrnující námořní 
otázky, kybernetická bezpečnost a obrana, obranné schopnosti, obranný průmysl a 
výzkum, vojenská cvičení, budování kapacit v oblasti obrany a bezpečnosti a dialog 
mezi EU a NATO. 

                                                      
29 Třetí zpráva o pokroku při provádění společného souboru návrhů, které byly potvrzeny 

Radou EU a radou NATO ve dnech 6. prosince 2016 a 5. prosince 2017, červen 2018. 

30 „Globální strategie zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie“, červen 2016. 

31 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. června 2018 o vzájemných vztazích EU-NATO, 
2017/2276(INI). 

32 Závěry Rady o třetí zprávě o pokroku při provádění společného souboru návrhů, které byly 
potvrzeny Radou EU a radou NATO, červen 2018. 

33 „The NATO Command Structure“ (Struktura velení NATO), informativní přehled NATO, únor 
2018. 

34 https://www.consilium.europa.eu/media/21481/nato-eu-declaration-8-july-en-final.pdf. 
Druhé společné prohlášení bylo podepsáno dne 10. července 2018, 
https://www.consilium.europa.eu/media/36096/nato_eu_final_eng.pdf. 

https://www.consilium.europa.eu/media/21481/nato-eu-declaration-8-july-en-final.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/36096/nato_eu_final_eng.pdf
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OSN 

35 Od roku 2003, kdy byly zahájeny mise a operace SBOP, jednají EU a OSN jako 
partneři v oblasti řešení krizí a civilního, policejního a vojenského udržování míru. 
Většina misí a operací SBOP ve skutečnosti probíhá ve stejných zeměpisných oblastech 
jako mise OSN, což poskytuje základ pro větší spolupráci. V září 2018 EU a OSN posílily 
své strategické partnerství v oblasti mírových operací a řešení krizí na období 2019–
2021. 

36 Společně jsou EU a její členské státy největšími finančními přispěvateli do 
systému OSN. Členské státy EU financovaly v roce 2017 více než 31 % rozpočtu pro 
operace OSN týkající se udržování míru35. V roce 2019 pocházelo z členských států 
téměř 6 000 vojáků, příslušníků policie a odborníků, kteří tvořili okolo 6,5 % personálu 
OSN v oblasti udržování míru36. V několika případech, např. v Bosně a Hercegovině 
nebo dříve v Demokratické republice Kongo, převládly mise EU nad misemi OSN. 

1.2 Nedávný vývoj na úrovni EU: nová úroveň ambicí 

Globální strategie EU a evropský obranný akční plán 

37 Globální strategie Evropské unie37 poskytuje strategickou vizi na podporu 
zahraniční politiky EU38. Tato strategie je založena na pěti prioritách, včetně 
bezpečnosti Unie, a integrovaném přístupu ke konfliktům a krizím39. 

                                                      
35 Evropská unie a Organizace spojených národů, informativní přehled, 21. 9. 2018. 

36 Na počátku roku 2019 sloužilo na operacích OSN týkajících se udržování míru celkem 89 480 
osob, z toho 5 965 z členských států EU. OSN, Summary of Troop Contributing Countries by 
Ranking (Shrnutí zemí přispívajících silami seřazených do žebříčku), 28.2.2019. 

37 „Sdílená vize, společný postup: silnější Evropa, globální strategie pro zahraniční a 
bezpečnostní politiku Evropské unie“, červen 2016. 

38 V návaznosti na postup zahájený v prosinci 2013 Evropská rada v červnu 2015 pověřila 
vysokou představitelku / místopředsedkyni, aby „pokračovala v procesu strategické reflexe 
s cílem připravit globální strategii zahraniční a bezpečnostní politiky EU v úzké spolupráci 
s členskými státy“. Evropská rada uvítala globální strategii EU v červnu 2016 a Rada přijala 
závěry o provádění globální strategie EU v listopadu 2016. 

39 Jde o těchto pět priorit: „bezpečnost naší Unie, odolnost států a společností na východě a 
jihu od EU, integrovaný přístup ke konfliktům a krizím, kooperativní regionální uspořádání a 
globální správa pro 21. století“. 
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38 Globální strategie EU uvádí strategickou autonomii jako cíl pro Unii. Strategická 
autonomie je definována jako „schopnost jednat a spolupracovat s mezinárodními a 
regionálními partnery, kdykoli je to možné, a současně schopnost jednat samostatně 
v případech, kdy je to nezbytné“40.  

39 V listopadu 2016 Rada stanovila úroveň ambicí pro EU41, přičemž vycházela 
z globální strategie EU a jejího následného prováděcího plánu v oblasti bezpečnosti 
a obrany (viz rámeček 1). 

                                                      
40 „Prováděcí plán v oblasti bezpečnosti a obrany“, 14.11.2016. 

41 Závěry Rady o provádění globální strategie EU v oblasti bezpečnosti a obrany ze dne 
14.11.2016. 
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Rámeček 1 

Úroveň ambicí EU 

Úroveň ambicí EU má politický a vojenský rozměr42. Vychází z po sobě jdoucích textů 
vypracovaných mezi lety 1999 a 2016. 

Politický rozměr 

Z politického hlediska je v globální strategii EU a jejím prováděcím plánu v oblasti 
bezpečnosti a obrany stanovena nejnovější úroveň ambicí EU. Globální strategie EU 
uvádí tři strategické priority v oblasti bezpečnosti a obrany: i) reakce na vnější 
konflikty a krize, ii) budování kapacit partnerů a iii) ochrana Unie a jejích občanů43. 

Vojenský rozměr 

Z vojenského hlediska tyto cíle vyžadují „celé spektrum obranných schopností“44. 
Globální strategie EU nicméně nevedla k úplnému přezkumu typů operací, které by 
EU a její členské státy měly být schopny provádět45. Současná úroveň ambicí EU ve 
vojenské oblasti stále pramení z i) SEU a ii) základních cílů46. 

o Podle SEU47 by EU a její členské státy měly být schopny provádět tyto operace: 
„společné akce v oblasti odzbrojení, humanitární a záchranné mise, poradní a 
pomocné mise ve vojenské oblasti, mise pro předcházení konfliktům a udržení 
míru, mise bojových sil k řešení krizí, včetně misí pro prosazování míru a 
stabilizačních operací po ukončení konfliktů“48. 

o Základní cíle se týkají schopnosti urychleně nasadit na nejnáročnější úkoly 
50 000 až 60 000 členů personálu do 60 dnů a udržet je alespoň po dobu 
jednoho roku49. 

40 Komise v listopadu 2016 předložila evropský obranný akční plán50, který se 
zabývá průmyslovými aspekty obrany. Tento plán obnáší: 

o vytvoření Evropského obranného fondu51 na podporu konkurenceschopného a 
inovativního obranného průmyslu v Evropě; 

                                                      
42 „Protecting Europe: meeting the EU’s military level of ambition in the context of Brexit“ 

(Ochrana Evropy: splnění úrovně ambicí EU ve vojenské oblasti v souvislosti s brexitem), IISS 
a DGAP, listopad 2018. 

43 Tyto tři strategické priority byly dále vysvětleny v závěrech Rady o provádění globální 
strategie EU v oblasti bezpečnosti a obrany ze dne 14.11.2016. 

44 „Sdílená vize, společný postup: silnější Evropa, globální strategie pro zahraniční a 
bezpečnostní politiku Evropské unie“, červen 2016. 
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o podporu investic do malých a středních podniků a společností se střední tržní 
kapitalizací v celém dodavatelském řetězci v oblasti obrany prostřednictvím fondů 
EU a finanční podpory Evropské investiční banky52 pro technologie dvojího užití; 

o posílení jednotného trhu obrany prostřednictvím účinného provedení směrnice 
o zadávání zakázek v oblasti obrany53 a směrnice o transferech v oblasti obrany54. 

Výdaje na obranu v EU 

41 Výdaje související s obranou v EU spadají do tří kategorií: 

1) vnitrostátní výdaje členských států EU, 

2) výdaje z rozpočtu EU, 

                                                      
45 „Protecting Europe: meeting the EU’s military level of ambition in the context of Brexit“ 

(Ochrana Evropy: splnění úrovně ambicí EU ve vojenské oblasti v souvislosti s brexitem), IISS 
a DGAP, listopad 2018. 

46 Základní cíle vyjadřují politický cíl EU s ohledem na úkoly řešení krizí, včetně úrovně ambicí 
ve vojenské oblasti. Nejnovější formulace se týká cílů stanovených pro rok 2010. 

47 Čl. 43 odst. 1 SEU. 

48 Příloha k závěrům Rady o provádění globální strategie EU v oblasti bezpečnosti a obrany ze 
dne 14.11.2016 dále objasňuje typy možných civilních misí a vojenských operací SBOP, 
které byly odvozeny z úrovně ambicí EU. 

49 Na základě ambice dohodnuté Evropskou radou v prosinci 2008 by EU měla být schopna 
podniknout několik civilních a vojenských misí a operací současně, a to podle různých 
scénářů. 

50 Evropský obranný akční plán, sdělení Komise, COM(2016) 950 final, listopad 2016. 

51 Evropská komise, Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský 
obranný fond, COM(2018) 476 final, 13. 6. 2018. 

52 V rámci iniciativy pro evropskou bezpečnost poskytne Evropská investiční banka finanční 
prostředky ve výši 6 miliard EUR na výzkum a vývoj v oblasti technologií dvojího užití, 
kybernetické bezpečnosti a civilní bezpečnosti v období 2018–2020. „Operační rámec a 
operační plán skupiny EIB na rok 2018“, 12. 12. 2017. 

53 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 
o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby 
zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti. 

54 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES ze dne 6. května 2009 o zjednodušení 
podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství. 
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3) mechanismy, které jsou součástí rámce EU, ale financují je členské státy mimo 
rozpočet EU (většinou mezivládní mechanismy)55. 

42 Vyšší úroveň ambicí EU se odráží ve značném navýšení prostředků vyčleněných na 
obranu v rámci rozpočtu EU, zejména pro příští víceletý finanční rámec (viz bod 52). 
Ačkoli se výdaje na obranu EU mají v blízké budoucnosti zvýšit, jde pouze 
o zanedbatelnou částku (v průměru asi 3 miliardy EUR ročně), která tvoří méně než 2 % 
celkových vojenských výdajů členských států. K výdajům na obranu dochází zejména na 
vnitrostátní úrovni. 

Vnitrostátní rozpočty členských států EU 

43 Jen v roce 2017 vyčlenilo 28 členských států EU na „obranu“ více než 200 miliard 
EUR veřejných výdajů. Rozpočty na vnitrostátní obranu jsou mnohem vyšší než 
rozpočet na obranu EU: celkově představují zhruba 75násobek výdajů na obranu EU 
v rámci současného víceletého finančního rámce. Obrázek 2 ukazuje celkové výdaje na 
obranu jednotlivých členských států EU v roce 2017. 

Obrázek 2 – Výdaje na obranu v EU – Vnitrostátní rozpočty v roce 201756 

 
Zdroj: EÚD na základě údajů Eurostatu. 

                                                      
55 Výdaje zahrnuté do tohoto okruhu jsou ve skutečnosti součástí vnitrostátních výdajů 

členských států EU (1). V zájmu srozumitelnosti jsou předloženy samostatně. 

56 Pro účely srovnání je zahrnuto financování obrany v rámci rozpočtu EU na rok 2019. 
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Rozpočet EU 

44 Využití rozpočtu EU na obranu je omezeno povahou (na základě Smlouvy, viz 
bod 14) a částkou. Hlavním příslušným programem financování je rozpočtová kapitola 
SZBP (viz tabulka 1).  

Tabulka 1 – Hlavní operační rozpočtové položky týkající se opatření 
v oblasti SZBP a výdajů na bezpečnost/obranu, současný VFR na období 
2014–2020 

 
Zdroj: EÚD. 

45 Rozpočet EU financuje pouze civilní mise SBOP. Vojenské operace jsou 
financovány členskými státy (viz bod 49). Kromě toho je rozpočet EU na základě 
ustanovení SFEU využíván na podporu činností v oblasti výzkumu a vývoje zaměřených 
na obranu. 

46 Vytvoření dvou pilotních programů (Přípravná akce zaměřená na obranný výzkum 
a Evropský program rozvoje obranného průmyslu) skutečně dokládá zvýšení 
financování na obranu na úrovni EU. Přípravná akce zaměřená na obranný výzkum, 
jejíž výzkumná část začala v roce 2017, poprvé umožňuje financovat výzkumné 
projekty pro vojenské účely přímo prostřednictvím rozpočtu EU (viz body 124–127). 

19 03 01

SZBP: podpora pro zachování stabil ity 
prostřednictvím misí společné zahraniční a 
bezpečnostní politiky (SZBP) a zvláštních 
zástupců Evropské unie

314

19 03 02
SZBP: Podpora pro nešíření zbraní a 
odzbrojení 20

19 02 01
19 02 02
21 05 01

02 04 77 Přípravná akce zaměřená na obranný 
výzkum (PADR)

25 90

02 07 01 Evropský program rozvoje obranného 
průmyslu (EDIDP)

245 500

CELKEM 634 2 756

2 066

Rozpočtová 
položka

Okruh Rozpočet na rok 
2019

2014–2020
(v mil. EUR)

Společná zahraniční a bezpečnostní politika

Nástroj přispívající ke stabilitě a míru

Budování kapacity na podporu bezpečnosti 
a rozvoje 30 100

Konkurenceschopnost a schopnost inovace v obranném průmyslu
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47 Kromě finančních prostředků věnovaných na projekty v oblasti výzkumu a vývoje 
s uplatněním v obraně podporuje rozpočet EU rovněž technologie dvojího užití. 
Evropské společnosti z odvětví obrany mohou v závislosti na svých cílech získat přístup 
ke škále programů financování, zejména k finančním prostředkům sloužícím ke zvýšení 
konkurenceschopnosti podniků a malých a středních podniků (COSME), a k satelitním 
systémům pro navigaci a pozorování Země (Galileo a Copernicus)57. 

Mechanismy EU financované členskými státy mimo rozpočet EU 

48 Několik mechanismů na evropské úrovni, např. Evropská obranná agentura, je 
financováno přímo členskými státy EU. Příspěvky členských států financují obecný 
rozpočet agentury58. Kromě toho se členské státy mohou podle vnitrostátních potřeb 
ad hoc rozhodnout, zda se zúčastní projektů agentury.  

49 Co se týče operační stránky, vojenské mise SBOP jsou financovány zúčastněnými 
členskými státy dvěma cestami: I) poskytováním vnitrostátně financovaného 
personálu, služeb a prostředků podle zásady „náklady platí ten, komu vzniknou“ a ii) 
pomocí mechanismu pro sdružování finančních prostředků známého pod názvem 
„Athena“.  

50 Athena je mimorozpočtový nástroj, který sdružuje finanční prostředky od 
členských států59. Financuje společné náklady60 vojenských operací EU, přebírá ale 
pouze omezený podíl celkových nákladů (5–15 %); velkou většinu nákladů61 nesou 
přímo a jednotlivě členské státy. V současnosti využívá financování z mechanismu 
Athena šest aktivních vojenských operací EU, což představuje roční rozpočet ve výši 
zhruba 78 milionů EUR. Obrázek 3 znázorňuje zdroje financování podle povahy nákladů 
a typu misí SBOP. 

                                                      
57 Pro úplný seznam fondů EU podporujících civilní projekty a projekty v oblasti technologií 

dvojího užití viz brána financování Evropské obranné agentury. Společnosti usazené v 
Evropě mohou získat podporu rovněž od evropské sítě regionů podílejících se na obraně 
www.endr.eu, jejímž cílem je zvýšit počet projektů souvisejících s obranou, které využívají 
financování EU. 

58 V roce 2018 byl obecný rozpočet agentury EDA 33 milionů EUR a její celkový rozpočet byl 
okolo 94 milionů EUR. 

59 Členské státy přispívají podle míry hrubého národního důchodu. Země, které nejsou členy 
EU a účastní se misí SBOP, přispívají ad hoc. 

60 Například provozní náklady týkající se velitelství, infrastruktury, lékařských služeb atd. 

61 Náklady související s vojenským personálem, vybavením atd. 

https://www.eda.europa.eu/what-we-do/our-current-priorities/eu-funding-gateway
http://www.endr.eu/
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Obrázek 3 – Financování misí SBOP 

 
* Rozpočet EU může pokrývat pouze správní náklady orgánů EU (čl. 41 odst. 1 SEU). 

Zdroj: EÚD. 

51 Také mimo rozpočet EU podporuje Evropský rozvojový fond úsilí Africké unie 
v oblasti míru a bezpečnosti – včetně vojenského výcviku nebo vybavení pro operace 
vedené Afrikou – prostřednictvím afrického mírového projektu62. 

Návrhy do budoucna 

52 Návrh Komise týkající se víceletého finančního rámce na období 2021–2027 
odráží ambici zajistit obraně v budoucnosti výraznější úlohu. Částka v přibližné výši 
22,5 miliardy EUR přidělená na obranu v rozpočtu EU63 představuje v porovnání 
s 2,8 miliardy EUR na období 2014–2020 významné navýšení. Obrázek 4 ukazuje hlavní 
změny mezi současným víceletým finančním rámcem a návrhy příštího rámce. 

53 Očekává se, že mimorozpočtové nástroje budou hrát významnou úlohu při 
budoucím financování operačních opatření v rámci společné zahraniční a bezpečnostní 
politiky (SZBP), která mají dopady na vojenskou nebo obrannou oblast64, jak dokládá 
návrh vytvořit evropský mírový nástroj mimo víceletý finanční rámec. 

54 Evropský mírový nástroj, který by měl mít na období 2021–2027 k dispozici 
10,5 miliardy EUR, navazuje na stávající mechanismy a spojuje je65 do jediného fondu 
                                                      
62 Pro přehled o africkém mírovém projektu viz zvláštní zpráva č. 20/2018 „Africká struktura 

pro mír a bezpečnost: nutnost změnit zaměření podpory EU“. 

63 13 miliard EUR navrženo pro Evropský obranný fond, 6,5 miliardy EUR přiděleno na 
vojenskou mobilitu a 3 miliardy navrženy pro SZBP. 

64 „European Peace Facility: An EU off-budget fund to build peace and strengthen 
international security“ (Evropský mírový nástroj: mimorozpočtový fond EU pro budování 
míru a posílení mezinárodní bezpečnosti), informativní přehled ESVČ, červen 2018. 

65 Africký mírový projekt a mechanismus Athena. 
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s cílem překlenout jejich současné mezery a omezení a „zlepšit schopnost Unie 
zachovat mír, předcházet konfliktům a posilovat mezinárodní bezpečnost“66. Návrh se 
zaměřuje na tři hlavní oblasti: 

1) usnadnění vojenských operací EU pomocí zajištění stálého fondu s posíleným 
rámcem společných nákladů oproti mechanismu Athena67; 

2) rozšíření oblasti působnosti EU pro financování operací na podporu míru pro třetí 
země a mezinárodní organizace v globálním měřítku68;  

3) rozšíření podpory EU pro opatření v oblasti budování kapacit ozbrojených sil 
v partnerských zemích.  

                                                      
66 Návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 

13.6.2018, s podporou Komise, předložený Radě ohledně rozhodnutí Rady o zřízení 
evropského mírového nástroje (HR(2018) 94). 

67 Očekává se proto, že společné náklady na vojenskou operaci dosáhnou 35–45 % celkových 
nákladů na misi oproti 5–15 % v rámci současného mechanismu Athena. 

68 Prostřednictvím afrického mírového projektu se tato podpora v současnosti omezuje na 
Afriku a Africkou unii. 
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Obrázek 4 – Navrhované změny ve financování obrany EU 

 
Zdroj: EÚD. 

1.3 Rizika spojená s novou ambicí EU v oblasti obrany 

55 Iniciativy EU týkající se obrany představují pokusy v oblasti, ve které měla EU 
v minulosti málo zkušeností. Politická prohlášení spojená s novými iniciativami mohla 
vzbudit očekávání, která EU nemusí být schopna splnit69. V současnosti existuje riziko, 
že nebyly stanoveny dostatečné cíle a nejsou zavedeny náležité systémy, které by 
odpovídaly tomuto zvýšení výdajů EU a nové úrovni ambicí stanovené v globální 
strategii EU. 

                                                      
69 S. Blockmans, „The EU’s modular approach to defence integration: An inclusive, ambitious 

and legally binding PESCO?“ (Modulární přístup EU k integraci v oblasti obrany: inkluzivní, 
ambiciózní a právně závazná stálá strukturovaná spolupráce?), 2018. 
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Ambice pro obrannou politiku EU 

56 Obrana je specifickou oblastí ležící v centru národní svrchovanosti. Rozhodnutí EU 
týkající se obrany jsou tedy výsledkem politického procesu, který obnáší kompromis 
mezi různými zdůvodněními a zájmy. 

57 V této souvislosti existují mezi členskými státy EU jasné strategické rozdíly70: 

o nevnímají hrozby stejným, společným způsobem;  

o mají odlišné institucionální rámce s odlišnými pravidly zapojení a širokou škálu 
pohledů na využití vojenské síly;  

o nesdílejí společnou vizi úlohy EU. 

58 Například některé členské státy mají tendenci soustředit se na územní obranu 
proti vojenským hrozbám, které představuje Rusko, zatímco jiné jsou více zaměřeny na 
bezpečnostní problémy pocházející ze severní Afriky a Blízkého východu71. Některé 
členské státy mají tradici neutrality, zatímco jiné jsou ochotny zapojit se do rozsáhlých 
operací. 

59 V této souvislosti jsou některé koncepce, jako je „strategická autonomie“ nebo 
„evropská armáda“, obecné a neurčité. Tyto pojmy lze vnímat jako kontraproduktivní 
pro vztahy a spolupráci s NATO, což je oblast, která je pro většinu členských států EU 
zásadní. 

Strategická autonomie a úroveň ambicí 

60 Strategická autonomie Evropy je jednou z klíčových koncepcí globální strategie EU 
(viz body 37–39)72. Skutečnost, že členské státy nesdílejí společný pohled na to, co 

                                                      
70 J-D. Giuliani, „Defence: Europe’s awakening“ (Obrana: probuzení Evropy), European issues 

474, Fondation Robert Schuman, květen 2018. 

71 „In Defence of Europe: Defence integration as a response to Europe’s strategic movement“ 
(Na obranu Evropy: integrace obrany jako reakce na strategické hnutí Evropy), strategické 
sdělení EPSC, červen 2015. 

72 Tato koncepce je pravidelně zmiňována v oficiálních dokumentech EU. Například Rada 
zasedající v červnu 2019 uvedla, že „díky tomu, že se bude EU zabývat stávajícími a 
budoucími potřebami Evropy v oblasti bezpečnosti, zlepší svou schopnost jednat jako 
zajišťovatel bezpečnosti i svou strategickou autonomii a posílí svou schopnost 
spolupracovat s partnery“. 
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taková autonomie obnáší, znamená, že politická úroveň ambicí globální strategie EU se 
na vojenské úrovni plně neprojevila73. Koncepce strategické autonomie i úrovně 
ambicí, včetně odkazu na „celé spektrum obranných schopností“, jsou neurčité, pokud 
jde o jejich význam z hlediska obrany74.  

61 Globální strategie EU, zejména její třetí strategická priorita, kterou je „ochrana 
Evropy a evropských občanů“, postrádá jasné, úplné a podrobné vojenské vyjádření. 
Hlavní otázky zůstávají bez odpovědi, například: je autonomní úroveň ambicí EU 
omezena na operace mimo EU? Nebo znamená, že by členské státy rovněž měly být 
schopny bránit své vlastní území75? Někteří odborníci proto mají za to, že cíle EU 
v oblasti obrany jsou nejasné76. 

62 Kromě toho je vysoká úroveň ambicí globální strategie EU (viz rámeček 1) 
v rozporu s dostupnými zdroji a příslušnými schopnostmi členských států. Pro několik 
zemí EU je problémem i pokrýt jejich příspěvek na organizaci NATO77, která je pro 
většinu členských států hlavní obrannou sítí (viz obrázek 2). Existuje tedy zjevný rozdíl 
mezi tím, co se od členských států očekává a na čem se mohou dohodnout a splnit to78. 

„Evropská armáda“ 

63 Ačkoli koncepce evropské armády není v oficiálních dokumentech EU z poslední 
doby zmíněna, dostalo se jí nové všeobecné pozornosti na veřejnosti a v politické 
oblasti, a zasluhuje si tedy, abychom se jí v tomto informačním dokumentu více 

                                                      
73 Jo Coelmont, European Strategic Autonomy: „Which Military Level of Ambition?“ (Evropská 

strategická autonomie: jakou vojenskou úroveň ambicí?), březen 2019. 

74 Thierry Tardy, „The return of European Defence?“ (Návrat evropské obrany?), European 
issues 474, Fondation Robert Schuman, květen 2018. 

75 Sven Biscop, „EU-NATO relations: a long-term perspective“ (Vztahy EU a NATO: dlouhodobá 
perspektiva), Nação e Difesa, listopad 2018. 

76 Frédéric Mauro a Olivier Jehin, Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) a 
Group for Research and Information on Peace and Security (GRIP), „A European Army to do 
what?“ (Evropská armáda za jakým účelem?), duben 2019. 

77 Na summitu konaném v roce 2014 ve Walesu se členské státy NATO zavázaly vynaložit do 
roku 2024 alespoň 2 % svého HDP na obranu. 

78 Herbert Sailer, „EU Capability Development“ (Rozvoj schopností EU), příručka SBOP, květen 
2017. 
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zabývali. Vytvoření evropské armády, které se plánovalo již v 50. letech 20. století79, je 
skutečně opakující se koncepce v oblasti obrany EU, která se nedávno opětovně 
objevila. Politická prohlášení o vytvoření evropské armády jsou nicméně 
nejednoznačná a „v dohledné době“ nerealizovatelná80. Někteří bývalí vojenští činitelé 
zpochybnili význam evropské armády, čímž ukázali, že předpoklady pro ni neexistují81. 

64 Ne všechny členské státy EU se shodnou na významu pojmu „evropská obrana“. 
V důsledku absence společné strategické kultury nebo společné vize ohledně použití 
síly a rozhodovacího procesu založeného na jednomyslnosti je nepravděpodobné, že 
by členské státy mohly dosáhnout shody za účelem nasazení vojenských sil pro 
rozsáhlé zásahy82. Někteří odborníci se domnívají, že pokud by byla koncepce evropské 
armády příliš prosazována, mohla by vést k hlubšímu rozporu mezi členskými státy 
EU83. 

65 To vysvětluje, proč k předchozímu nasazení sil nedošlo ve jménu EU, ale spíše na 
vnitrostátním základě nebo v rámci koalic ad hoc. Například bojová seskupení EU 
nebyla nikdy nasazena navzdory tomu, že jsou akceschopná od roku 2007. Všech 35 
misí a operací provedených v rámci SBOP mělo převážně civilní povahu nebo šlo 
o vojenské operace s nízkou intenzitou zaměřené na řešení krizí84. Nejnáročnějších 
vojenských operací, jako byly operace v Libyi nebo Sýrii, se EU nezúčastnila. Nebyla 
zapojena ani do „obrany a odrazování v úzkém smyslu vojenské ochrany území [a] 
obyvatelstva“85 v Evropě. 

                                                      
79 Smlouva o založení „Evropského obranného společenství“ stanovila v roce 1952 společné 

ozbrojené síly, společný rozpočet a společné orgány. 

80 Sophia Besch, Centre for European Reform, „An EU Army? Four reasons it will not happen“ 
(Armáda EU? Čtyři důvody, proč nevznikne), květen 2016. 

81 Například generál Charles-Henry Delcour, bývalý náčelník generálního štábu Belgie. 

82 Dick Zandee, „Core groups: the way to real European Defence“ (Klíčové skupiny: cesta ke 
skutečné evropské obraně), Egmont Royal Institute for International relations, únor 2017. 

83 Viz například Vladimir Bilcik, „After the EU global strategy: Consulting the Experts“ (Po 
globální strategii EU: konzultace s odborníky), 2016. 

84 Frédéric Mauro a Olivier Jehin, Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) a 
Group for Research and Information on Peace and Security (GRIP), „A European Army to do 
what?“ (Evropská armáda za jakým účelem?), duben 2019. 

85 Claudia Major, Carnegie Europe, „Credible EU defence means rethinking sovereignty“ 
(Spolehlivá obrana EU znamená přehodnocení suverenity), červen 2017. 

https://www.lalibre.be/debats/opinions/supprimer-l-otan-pas-si-vite-5caa2be0d8ad587477855b22
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66 Podle přezkumu publikací na toto téma86 by skutečná a spolehlivá armáda 
vyžadovala několik klíčových prvků, včetně87:  

o trvalých a stálých sil financovaných ze společného rozpočtu; 

o společného plánování obrany s cílem rozvinout a získat společné kapacity; 

o autonomních vojenských schopností zahrnujících plnohodnotné velení a řízení; 

o účinného postupu rozhodování s jedinou linií velení a jasným vedením 
s pravomocí a legitimitou pro zapojení ozbrojených sil; 

o civilní a demokratické kontroly nad armádou a využitím ozbrojených sil. 

67 Je jasné, že tyto prvky pravděpodobně nebudou v blízké budoucnosti na úrovni 
EU existovat. Budování tzv. armády EU by znamenalo přenos pravomocí v oblasti 
suverenity státu na nadnárodní úroveň EU, což některé členské státy odmítají88.  

68 Z hlediska kapacit vyžaduje budování armády značné množství času a finančních 
prostředků. Pro znázornění potřebných částek a bez odhadu rozpočtu nezbytného 
k vybudování armády: členové NATO z EU by museli investovat dodatečných 90 miliard 
EUR ročně, jen aby splnili pokyn 2 % HDP, tj. okolo 45 % více v porovnání s jejich úrovní 
výdajů z roku 201789.  

Soudržnost s NATO 

69 Soudržnost iniciativ EU a jejich součinnost s ostatními rámci, zejména NATO, je 
nezbytná. Členské státy EU jsou zapojeny do několika rámců spolupráce (viz bod 29), 
což může vést k oslabení příslušných přínosů a ke konkurenčním praktikám a 
zdvojování postupů. 

                                                      
86 Např. Frédéric Mauro a Olivier Jehin, Institut de Relations Internationales et Stratégiques 

(IRIS) a Group for Research and Information on Peace and Security (GRIP), „A European 
Army in what form?“ (Evropská armáda v jaké podobě?), duben 2019. 

Judy Dempsey a příspěvky odborníků, Carnegie Europe, „Does the EU need its own Army?“ 
(Potřebuje EU vlastní armádu?), březen 2015. 

87 Tyto prvky nejsou úplným seznamem požadavků na vytvoření armády. 

88 Claire Mills, „EU Defence: Where is it heading“ (Obrana EU a její směřování), květen 2019. 

89 Výpočet EÚD na základě údajů Eurostatu. 
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70 To platí zejména v případě NATO, neboť iniciativy EU mohou vést ke zdvojování 
nebo tak být vnímány. Ačkoli generální tajemník NATO uvítal iniciativy EU v oblasti 
obrany, při několika příležitostech upozornil, že zdvojování a soutěž mezi EU a NATO90 
mohou nakonec oslabit transatlantický vztah a tím i bezpečnost Evropy. Podobně 
v květnu 2019 vláda USA rovněž zdůraznila, že nové iniciativy EU mohou „vést ke 
zdvojování, vojenským systémům, které nejsou interoperabilní, rozptýlení již tak 
nedostatečných zdrojů v oblasti obrany a zbytečné konkurenci mezi NATO a EU“91. 

71 Doplňkovost EU a NATO je hlavním bodem, který byl opakovaně zdůrazňován 
v oficiálních dokumentech EU92. NATO odpovídá za kolektivní obranu svých členů. 
Členské státy EU mají k dispozici jediný soubor sil; aby zabránily neúčinnému využívání 
peněz daňových poplatníků, a tudíž je pro blízkou budoucnost kritickým bodem a 
hlavní prioritou to, zda je EU schopna doplnit NATO a vyhnout se tak zdvojování a 
překrývání funkcí s touto organizací. Účinnost znamená zabránit všem formám 
zbytečného zdvojování, ať už procesů, struktur, jako je operační velení, nebo výstupů. 

72 Byly oznámeny nedávné kroky ve spolupráci mezi EU a NATO93. Dobrým 
příkladem doplňkovosti EU a NATO je vojenská mobilita, která dokládá možnou 
součinnost a doplňkovost mezi oběma organizacemi (viz rámeček 2). 

                                                      
90 Například https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_160495.htm a 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_160241.htm. 

91 Guy Chazan a Michael Peel, Financial Times, „US warns against European joint military 
project“ (USA varují před společným evropským vojenským projektem), 14. 5. 2019. 

92 Například „Globální strategie zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie“, 
červen 2016, usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. června 2018 o vzájemných 
vztazích EU-NATO, 2017/2276(INI), Čtvrtá zpráva o pokroku při provádění společného 
souboru návrhů, které byly potvrzeny radou NATO a Radou EU ve dnech 6.12.2016 a 
5.12.2017, 17.6.2019. 

93 „Čtvrtá zpráva o pokroku při provádění společného souboru návrhů, které byly 
potvrzeny radou NATO a Radou EU ve dnech 6. prosince 2016 a 5. prosince 2017“, 
17.6.2019. 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_160495.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_160241.htm
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Rámeček 2 

Vojenská mobilita 

Na rozdíl od civilních dopravních prostředků, které se mohou volně pohybovat uvnitř 
schengenského prostoru, nemůže vojenský personál a vybavení jednoduše překročit 
hranice94. 

To brání kapacitě členských států EU reagovat na krize jak mimo území EU v rámci 
SBOP, tak v jiných rámcích, jako je NATO, aby se zajistila územní obrana Evropy. 
Vojenská mobilita byla určena jako prioritní oblast spolupráce EU a NATO. 

Evropská komise zahájila v březnu 2018 akční plán o vojenské mobilitě95 
s navrženým přídělem pro příští VFR ve výši 6,5 miliardy EUR. Tento plán navrhuje 
operativní opatření pro vojenské požadavky, dopravní infrastrukturu a procesní 
otázky, přičemž zohledňuje podněty NATO. Snaží se také rozvinout civilně-vojenskou 
součinnost, zejména prostřednictvím dvojího užití transevropské dopravní sítě.  

73 Jak ukazuje celá první část tohoto informačního dokumentu a navzdory 
nedávnému vývoji obranné politiky EU, evropská obrana zůstává pod kontrolou 
členských států. Tuto vedoucí úlohu podporují právní, institucionální i finanční faktory. 

  

                                                      
94 „Defending Europe: Improving military mobility in the European Union“ (Obrana Evropy: 

Jak zlepšit vojenskou mobilitu v Evropské unii), informativní přehled Evropské komise, 2018. 

95 Společné sdělení Evropské komise a vysoké představitelky / místopředsedkyně Evropskému 
parlamentu a Radě Akční plán o vojenské mobilitě, JOIN(2018) 5 final, březen 2018. 
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2. Obranné schopnosti a průmysl 
členských států EU: globální pozice 
zpochybněna 
74 V druhé části tohoto informačního dokumentu prozkoumáme evropskou obranu 
z hlediska jak schopností, tak průmyslu s cílem představit nové iniciativy EU vytvořené 
v těchto oblastech a jejich hlavní rizika. 

2.1 Silné a slabé stránky schopností členských států  

Měření vojenských schopností 

75 Z vojenského hlediska je schopnost „kombinací prostředků a způsobů, jak provést 
soubor úkolů“96. Tato obecná definice zahrnuje vybavení a personál, jakož i jejich 
operační připravenost a schopnost zachovat operace v průběhu času. Cílem vojenských 
schopností je nakonec zajistit konkurenční vojenskou výhodu při odrazování možných 
či skutečných nepřátel nebo boji proti nim. 

76 Měření vojenských schopností a vojenské síly určité země je složité a vyžaduje 
kvantitativní i kvalitativní údaje, které často nejsou dostupné veřejnosti. Kromě toho 
lze pro jakoukoli danou zemi posoudit její silné a slabé stránky spojené s vojenskými 
schopnostmi pouze oproti: i) zjištěným hrozbám; ii) schopnostem možných nepřátel a 
iii) schopnostem spojenců.  

77 Vzhledem k výše uvedenému je cílem tohoto oddílu zdůraznit některé klíčové 
faktory vojenských schopností členských států na základě veřejně dostupných 
informací. Nejde o komplexní posouzení jejich vojenské síly. 

                                                      
96 Glosář zkratkových slov a definicí EUMC (2017) definuje vojenskou schopnost jako 

„kombinaci prostředků a způsobů, jak provést soubor úkolů nebo dosáhnout 
standardizovaného účinku za stanovených podmínek. Vojenská schopnost obvykle obsahuje 
čtyři hlavní složky, kterými jsou: struktura sil – personál, počet, velikost a složení sil; 
konfigurace – technická propracovanost sil a vybavení; připravenost – schopnost zajistit 
schopnosti požadované veliteli bojujících stran za účelem provedení přidělených misí; 
udržitelnost – schopnost zachovat úroveň a délku operačních činností nezbytnou pro 
dosažení vojenských cílů“. 



 34 

 

78 Podoba vojenských schopností v EU nadále odráží historii, geografii a národní 
zájmy členských států97. Například Francie a Spojené království mají za cíl provádět 
celou škálu operací – včetně těch náročných – se zapojením expedičních jednotek 
vysílaných na území mimo EU. Na druhé straně Německo upřednostňuje územní 
obranu s těžšími útvary98. 

Kvantitativní ukazatele 

79 Prvním globálním ukazatelem, který je obecně spojován s vojenskými 
schopnostmi, je rozpočet na obranu. Tento ukazatel nezkoumá efektivní využití zdrojů, 
poskytuje však obecnou představu o velikosti a síle armády z absolutního 
i komparativního hlediska. V tomto ohledu vynakládají členské státy EU společně 
druhou nejvyšší částku na obranu na světě po Spojených státech amerických (viz 
obrázek 8). Významné a nekoordinované škrty v jejich rozpočtech na obranu mezi lety 
2005 a 2015 mají nicméně spolu s nedostatečnými investicemi dopad na jejich 
vojenské schopnosti99. 

80 Druhým klíčovým ukazatelem je rozsah vojenské pracovní síly. Pokud se sečte 
vojenský personál jednotlivých států, mají členské státy EU druhou největší armádu na 
světě100. Během posledního desetiletí konsolidovaný počet vojenského personálu 
poklesl o 23 %. Celkový počet nasaditelných a udržitelných pozemních sil rovněž 
poklesl, ale méně (obrázek 5). 

                                                      
97 Dick Zandee, „Core Groups: The way to real European Defence“ (Klíčové skupiny: cesta ke 

skutečné evropské obraně), Egmont Royal Institute for International relations, únor 2017. 

98 Margriet Drent, Eric Wilms, Dick Zandee, „Making sense of European Defence“ (Využití 
evropské obrany), prosinec 2017. 

99 Evropská komise, Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský 
obranný fond, COM(2018) 476 final, 13. 6. 2018. 

McKinsey, „More European, More Connected and More Capable: Building the European 
Armed Forces of the Future“ (Evropštější, propojenější a schopnější: budování evropských 
ozbrojených sil budoucnosti), 2017. 

100 Po Číně, Vojenská bilance IISS z roku 2019 a Evropské centrum politické strategie, 
strategické sdělení 4/2015, „In Defence of Europe“ (Na obranu Evropy), 15. 6. 2015, s. 3. 
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Obrázek 5 – Vývoj vojenského personálu členských států Evropské 
obranné agentury – 2006–2016 (v tisících) 

 
Zdroj: EÚD na základě údajů agentury EDA.  

81 Z hlediska konsolidovaných schopností a rozsahu mají členské státy EU po 
Spojených státech amerických významný podíl vojenských schopností (tabulka 2), 
ačkoli většina jejich dostupného tradičního vybavení se od roku 2000 snížila 
(obrázek 6). 
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Tabulka 2 – EU a další vojenské mocnosti – vybrané vojenské vybavení, 
2018 

 
*Pro Rusko nejsou údaje k dispozici. 

Zdroj: EÚD na základě Vojenské bilance Mezinárodního institutu strategických studií (IISS) z roku 2019. 

Taktické letouny Hlavní bojové tanky

Útočné vrtulníky Obrněná bojová vozidla pěchoty

Víceúčelové tankery Letadlové lodi

Těžké bezpilotní vzdušné prostředky* Křižníky, torpédoborce a fregaty

Jaderné a konvenční raketové ponorky Hlavní obojživelné lodě

1 932

1 146

3 421

1 863
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383

928
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15
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47

19
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514

49

5 800

3 110

2 833
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Obrázek 6 – Vývoj vybraného vojenského vybavení EU-28 – 2000–2018 
(počet jednotek) 

 
Zdroj: EÚD, na základě Vojenské bilance IISS. 

Kvalitativní analýza 

82 Analýza vojenských schopností přesahuje pouhý přezkum kvantitativních údajů. 
Konkrétně kvalita a typ dostupných schopností mají rovněž zásadní význam při 
podpoře účelnosti vojenských sil. V důsledku škrtů ve vnitrostátních rozpočtech na 
obranu a současně většího počtu intenzivnějších operací se stávající schopnosti dostaly 
pod závažný tlak. Méně častá obnova vybavení vede ke stárnutí vojenských 
schopností101 s menší připraveností a použitelností z operačního hlediska a delší době a 
vyšším nákladům potřebným na údržbu a opravu (viz rámeček 3). 

                                                      
101 Například okolo 80 % zdrojů pro námořní kontrolu, fregaty a korvety jsou více než 15 let 

staré (zdroj: EDA, „Future capabilities, emerging trends and key priorities“ (Budoucí 
schopnosti, nově vznikající trendy a hlavní priority), 2018). 

2000 2010 2018 2018/2000

Hlavní bojové tanky 15 868 7 131 4 324 -73 %

Obrněná bojová vozidla pěchoty 8 644 7 379 6 571 -24 %

Taktické letouny 2 949 2 296 1 863 -37 %
Tankovací letouny 77 66 47 -39 %

Útočné vrtulníky 283 360 373 32 %

Hlavní vojenská hladinová 
plavidla

172 146 121 -30 %

Ponorky 86 66 62 -28 %

Bezpilotní vzdušné prostředky 22 127 230 945 %
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Rámeček 3 

Příklad problémů s připraveností – Německo102 

Nedávné výroční zprávy německého parlamentního komisaře pro ozbrojené síly 
poukázaly na opakující se materiální nedostatky ve všech armádních útvarech. 
Zpráva z roku 2017 uvádí, že „skutečná připravenost hlavního zbraňového systému 
Bundeswehru je v mnoha oblastech výrazně nízká“103.  

Bylo například k dispozici jen 39 % bojových tanků Leopard 2 kvůli nedostatku 
náhradních dílů. Někdy nebyla k dispozici žádná ze šesti ponorek a méně než 
polovina bojových letounů Eurofighters a Tornado byla schopna letu. Kromě 
případné neschopnosti rychle nasadit síly tato situace také příležitostně bránila 
náležitému výcviku vojenského personálu. 

83 Pro vojenské schopnosti členských států je také příznačná vysoká míra zdvojování 
a roztříštěnosti, což znamená, že evropské ozbrojené síly jsou méně interoperabilní104. 
V roce 2017 se v EU používalo 178 různých zbraňových systémů oproti 30 systémům 
v USA105. Široká škála systémů v provozu – a tím i absence společných technických 
norem – má negativní dopad na interoperabilitu různých ozbrojených sil v Evropě. 
V situaci, kdy jsou společné mise a operace normou, je náležitá míra interoperability 
zásadní pro účinnou (společnou) činnost. 

84 Poučení z operačních zásahů v Libyi (2011) a Mali (2013–2014) vedla ke zjištění 
kritických nedostatků v oblasti schopností, jak v praxi doložila velká závislost na 
strategických schopnostech USA106. Jak EU, tak její spojenci107 konkrétně ohlásili 

                                                      
102 59. a 60. výroční zpráva parlamentního komisaře pro ozbrojené síly, Dr. Hans-Peter Bartels. 

103 59. výroční zpráva parlamentního komisaře pro ozbrojené síly, Dr. Hans-Peter Bartels, 
20. 2. 2018, s. 41. 

104 „Joining Forces, the way towards the European Defence Union“ (Spojení sil, cesta k 
evropské obranné unii), Evropské centrum politické strategie, 14. 2. 2019. 

105 „Defending Europe – The case for greater EU cooperation on security and defence“ (Obrana 
Evropy – Argument pro větší spolupráci EU v oblasti bezpečnosti a obrany), informativní 
přehled Evropské komise, 2017. 

106 „NATO chief: Mali shows holes in EU defence“ (Náčelník NATO: Mali ukazuje mezery 
v obraně EU), EU Observer, 4. 2. 2013. 

107 Tisková konference generálního tajemníka NATO Anderse Fogha Rasmussena po schůzi 
ministrů obrany, 5. 10. 2011; a rozhovor s generálem Mikhailem Kostarakosem, bývalým 
předsedou Vojenského výboru Evropské unie (EUMC), European Defence Matters, číslo 
11/2016. 

https://www.bundestag.de/en/parliament/commissioner
https://euobserver.com/news/118934
https://www.nato.int/cps/en/natolive/opinions_78812.htm
https://www.eda.europa.eu/webzine/issue11/interview/military-capabilities---europe-still-lacks-strategic-enablers
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nedostatek strategických podpůrných prostředků108, jako je přesně naváděná munice, 
doplňování paliva za letu, velení a řízení nebo zpravodajské služby, sledování a 
průzkum. Totéž platí pro strategické odrazování (včetně jaderné obrany)109, při kterém 
členské státy EU do značné míry závisí na USA110. 

85 Současně Rusko, Čína a další velké národy v současnosti investují velké částky do 
získání špičkových schopností a rozvoje inovativních technologií111, jako jsou 
hypersonické zbraně. Rychlý vývoj v oblasti technologií nabízí nové možnosti pro 
ozbrojené síly a vede ke vzniku nových potřeb týkajících se vojenských schopností. Jak 
uznává globální strategie EU, je třeba, aby členské státy investovaly do „digitálních 
schopností zabezpečit data, sítě a kritickou infrastrukturu v evropském digitálním 
prostoru“112. Zpráva předložená v roce 2017 na Mnichovské bezpečnostní konferenci 
odhadovala, že je zapotřebí investovat 30 až 50 miliard USD ročně, aby se překlenula 
„mezera v propojenosti a digitalizaci evropských sil“113 v oblastech, jako jsou platformy 
pro propojování a velení, řízení, komunikace, počítače, zpravodajské služby, sledování 
a průzkum. 

86 V současné době členské státy zdaleka nemají požadované vojenské schopnosti, 
které potřebují, aby se přizpůsobily úrovni ambicí EU ve vojenské oblasti114 (viz 

                                                      
108 Strategické podpůrné prostředky umožňují nasazení, účinnost a udržitelnost vojenských 

operací. 

109 „Evropa je obzvláště plně závislá na jaderném deštníku USA“, Sven Biscop, Egmont 
Paper 103, Fighting for Europe: Europe strategic autonomy and the use of force (Boj za 
Evropu: Evropská strategická autonomie a použití síly), leden 2019. 

110 „European Strategic Autonomy - Actors, Issues, Conflicts of Interests“ (Evropská strategická 
autonomie – Subjekty, otázky, střety zájmů), SWP research Paper, Barbara Lippert, Nicolai 
von Ondarza a Volker Perthes (eds.), 2019. 

111 Obecná zpráva pro Parlamentní shromáždění NATO, „Maintaining NATO’s technological 
edge: strategic adaptation and defence research and development“ (Zachování 
technologického náskoku NATO: strategické přizpůsobení a výzkum a vývoj v oblasti 
obrany), říjen 2017. 

112 „Globální strategie zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie“, červen 2016. 

113 Při uvážení cyklu modernizace v délce pěti až sedmi let – „More European, More Connected 
and More Capable“ (Evropštější, propojenější a schopnější), Mnichovská bezpečnostní 
konference, McKinsey and Hertie school of governance, 2017. 

114 „Koordinovaný každoroční přezkum v oblasti obrany“, informativní přehled EDA, 
26. 11. 2018: „Příspěvek Vojenského výboru EU ke zkušební verzi přezkumu CARD stanovil, 
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rámeček 1). Nedávná studie Mezinárodního institutu strategických studií (IISS) a 
Německé společnosti pro zahraniční vztahy (DGAP) posuzuje, do jaké míry je EU 
schopna této úrovně ambicí dosáhnout, a to na základě současných schopností 
členských států a jejich schopností předpokládaných pro rok 2030115. Studie, která 
předpokládá různé možnosti vyplývající z úrovně ambicí EU, dochází k závěru, že „ve 
všech oblastech existují značné rozdíly ve schopnostech a často by byla splněna méně 
než jedna třetina požadavků týkajících se sil“, a proto „je evropská strategická 
autonomie omezena na spodní hranici operačního spektra“. 

87 Kromě toho se odhaduje, že pokud by se členové NATO z řad EU museli sami 
bránit vojenské agresi, aniž by počítali s vojenskou ochranou ze strany USA, bylo by na 
překonání současné mezery ve schopnostech zapotřebí investic ve výši několika set 
miliard EUR. Pokud předpokládáme hypotetický scénář omezené regionální války 
v Evropě proti třetímu státu, jiná studie IISS „odhaduje, že evropští členové NATO by 
museli investovat 288 až 357 miliard USD, aby mezeru ve schopnostech vyvolanou 
tímto scénářem překlenuli“116. 

88 Zjišťování priorit v oblasti schopností je dynamický úkol. Jak ukazuje příloha III, 
obranné schopnosti se musí v průběhu času vyvíjet na základě povahy zjištěných 
hrozeb a úrovně ambicí EU117. Rámeček 4 znázorňuje některé klíčové nedostatky ve 
schopnostech na základě dostupných informací. 

                                                      
že EU nemá k dispozici všechny požadované vojenské schopnosti, které jsou nezbytné 
k provedení vojenské úrovně ambicí SBOP EU vyplývající z globální strategie EU.“ 

115 „Protecting Europe: meeting the EU’s military level of ambition in the context of Brexit“ 
(Ochrana Evropy: splnění úrovně ambicí EU ve vojenské oblasti v souvislosti s brexitem), IISS 
a DGAP, listopad 2018. 

116 D. Barrie et al., „Defending Europe: scenario-based capability requirements for NATO’s 
European members“ (Obrana Evropy: požadavky na evropské členy NATO v oblasti 
schopností vycházející ze scénářů), Mezinárodní institut strategických studií, duben 2019. 

117 Na úrovni EU definuje Katalog pokroku 18 (utajovaný dokument) míru splnění vojenské 
úrovně ambicí SBOP EU a předkládá nedostatky EU v prioritních vojenských schopnostech 
známé jako cíle v oblasti schopností s velkým dopadem. Ty představují mezery ve 
schopnostech, které je třeba řešit z krátkodobého (2026) a střednědobého (2032) hlediska. 
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Rámeček 4 

Příklady nedostatků ve schopnostech 

Odborné články zveřejněné v letech 2016–2019 nejčastěji zjišťují příklady mezer ve 
schopnostech v členských státech EU v těchto oblastech: 

 letectví – bezpilotní vzdušné prostředky (drony), doplňování paliva za letu, 
strategická a taktická vzdušná přeprava, letecké systémy velení a řízení, přesně 
naváděná munice, schopnosti protiraketové obrany, schopnosti týkající se zákazů 
vstupu a nepřístupných území, schopnost potlačit protivzdušnou obranu nepřítele; 

 vesmír – družicová komunikace a pozorování Země, autonomní přístup do 
vesmíru; 

 informační převaha – schopnosti v oblasti zpravodajských služeb, sledování a 
průzkumu; 

 informační a komunikační technologie – kybernetická válka, umělá 
inteligence; 

 námořní oblast – námořní dohled, obojživelné lodě, ponorky, schopnost 
nasazení v zámoří; 

 strategické podpůrné prostředky – vojenská mobilita, strategická přeprava a 
evakuace ze zdravotních důvodů; 

 pozemní oblast – schopnost přesného pozemního úderu, moderní obrněná 
bojová vozidla. 

Dopad brexitu 

89 Aniž bychom předjímali výsledek brexitu, odchod Spojeného království z EU bude 
mít pravděpodobně důsledky pro obranu EU. Spojené království na obranu tradičně 
vynakládá nejvyšší částku v Evropě. V roce 2017 tvořil jeho rozpočet na obranu zhruba 
jednu čtvrtinu celkových výdajů členských států EU na obranu118. Pokud se na tuto 
záležitost podíváme z odlišné perspektivy, odchod Spojeného království z EU znamená, 

                                                      
118 V roce 2017 Spojené království investovalo 45,3 miliardy EUR do obrany, tj. 22,1 % z částky 

205,1 miliardy EUR, kterou vynaložily státy EU-28. Údaje úřadu Eurostat, výdaje vládních 
institucí podle funkce (COFOG), zveřejněno dne 22. 3. 2019. 
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že 80 % výdajů NATO na obranu bude vznikat v zemích mimo EU119. Britské podniky 
mají také silnou pozici na evropském obranném trhu120. 

90 Z operačního hlediska je příspěvek Spojeného království na civilní i vojenské mise 
a operace SBOP celkově omezený: tvoří zhruba 2,3 % příspěvků členských států na 
personál a poskytuje prostředky, jako jsou vojenská plavidla, letouny a posílení 
záložních oddílů121. Na druhé straně je ztráta strategických podpůrných prostředků ve 
vzduchu (doplňování paliva za letu a schopnosti v oblasti zpravodajských služeb, 
sledování a průzkumu) a zvláštních operačních sil příkladem oblasti schopností, které 
by brexit do velké míry ovlivnil. 

91 Proto bude mít EU-27 výrazně méně zdrojů, aby vyplnila zjištěné mezery ve 
schopnostech a vojenském výzkumu. V obou oblastech brexit nedostatky velmi 
pravděpodobně zhorší: ačkoli se nedotkne celého spektra schopností ve stejné míře, 
bude znamenat podstatné omezení celkových stávajících schopností EU (obrázek 7) a 
investiční mezeru v oblasti výzkumu a vývoje122. 

                                                      
119 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. června 2018 o vzájemných vztazích EU-NATO, 

2017/2276(INI), bod 19. 

120 Na základě žebříčku ústavu SIPRI týkajícího se 100 předních podniků tvořil v roce 2018 jejich 
podíl obratu spojeného s obranou v rámci evropských podniků 38 %. 

121 „Brexit: Common Security and Defence Policy missions and Operations“ (Brexit: mise a 
operace společné bezpečnostní a obranné politiky), Sněmovna lordů – Výbor pro Evropskou 
unii, květen 2018. 

122 V roce 2017 dosahovaly výdaje Spojeného království na výzkum a vývoj v oblasti obrany 
3,2 miliardy EUR (údaje EDA). 
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Obrázek 7 – Podíl Spojeného království na celkovém vybraném 
vojenském vybavení členských států EU, 2018 

 
Zdroj: EÚD, na základě Vojenské bilance IISS z roku 2019. 

2.2 Hlavní prvky evropského obranného průmyslu 

Odvětví obrany 

92 V porovnání s tradičními obchodními trhy je obranný trh jedinečný. Hlavním 
znakem, který jej odlišuje, je ústřední úloha vlád. Vnitrostátní obranný trh je skutečně 
často zmiňován jako monopsonní: existuje zde jeden nakupující subjekt – stát – a 
několik dodavatelů. Vlády jakožto jediní koneční zákazníci zahajují, specifikují, regulují 
a financují vývoj i nákup obranného vybavení. 

93 Odvětví obrany má strategický význam. Přispívá k autonomii činnosti státu tím, že 
vytváří požadované schopnosti a zajišťuje bezpečnost dodávek. Toto odvětví je tedy 
silně regulováno na vnitrostátní úrovni123. Konkrétně se mohou na obranné produkty 
vztahovat omezení ohledně využití duševního vlastnictví nebo příležitostí pro vývoz124. 
Kromě toho je přístup na vnitrostátní obranný trh často omezen politikou zadávání 
veřejných zakázek z důvodu ochrany základních bezpečnostních zájmů a podpory 

                                                      
123 Internetové stránky GŘ GROW. 

124 „Financial instruments in support of a resilient and autonomous defence sector“ (Finanční 
nástroje na podporu odolného a autonomního odvětví obrany), skupina odborníků pro 
soubor finančních nástrojů, listopad 2018. 
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vnitrostátní průmyslové základny125. V důsledku toho jsou překážky vstupu na trh a 
odchodu z něj vysoké. 

94 Odvětví obrany je náročné na výzkum a vývoj126. Rozvoj obranných schopností 
vyžaduje inovativní a špičkové technologie za účelem poskytnutí komparativní 
vojenské výhody. To znamená významné počáteční investice a dlouhé cykly rozvoje 
schopností, kdy pro obranné společnosti neexistuje konečná záruka uvedení na trh. 
Aby se zmírnila technologická a finanční rizika spojená s rozvojem schopností, financují 
obvykle obranný výzkum ve 100% výši vlády. 

Hlavní tendence 

95 Pro odvětví obranného průmyslu jsou příznačné nové formy závislosti127. Za prvé 
je čím dál tím globalizovanější. Hlavní obranné společnosti jsou více závislé na prodeji 
na vývoz a jejich dodavatelské řetězce jsou složitější, různorodější a více mezinárodní. 

96 Kromě toho je odvětví obrany čím dál závislejší na inovacích v civilním odvětví128. 
Hlavní příležitosti a výzvy vyplývají z výzkumu a vývoje v oblasti technologií dvojího 
užití, neboť špičkové technologie, jako je umělá inteligence, vozidla bez řidičů, data 
velkého objemu nebo nanotechnologie, jsou většinou vyvíjeny a vyráběny v civilním 
odvětví. 

97 Další klíčovou tendencí v odvětví obrany utvářející jeho strukturu jsou rostoucí 
náklady na obranné vybavení a systémy. V souvislosti s technologickou hospodářskou 
soutěží byl mezigenerační růst nákladů na obranné vybavení v nedávných desetiletích 
oddělen od růstu rozpočtů na obranu a značně jej převýšil. To vedlo ke „klesajícímu 
počtu jednotek, které si vnitrostátní rozpočty mohou dovolit, snížení délky vyráběných 

                                                      
125 „Europe’s Defence Industry: An Economic Perspective“ (Obranný průmysl Evropy: 

hospodářská perspektiva), K. Hartley, 2013. 

126 Defence Sector Report (Zpráva o odvětví obrany), Dolní sněmovna, Výbor pro vystoupení 
z Evropské unie, listopad 2017. 

127 „The development of a European Defence Technological and Industrial Base (EDTIB)“ 
(Rozvoj evropské technologické a průmyslové základny obrany), studie Podvýboru 
Evropského parlamentu pro bezpečnost a obranu, červen 2013. 

128 M. Drent a D. Zandee, „More European defence cooperation“ (Větší evropská spolupráce 
v oblasti obrany), Clingendael Institute, červen 2018. 
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řad, omezené kapacitě, kterou lze využít v rámci úspor z rozsahu, a nižší četnosti nově 
rozvíjených projektů“129. 

Situace evropského obranného průmyslu 

98 Neexistuje komplexní soubor údajů o evropské technologické a průmyslové 
základně obrany130. Evropský obranný průmysl má obrat zhruba 100 miliard EUR a 
přímo zaměstnává okolo 500 000 osob131. Má pyramidovou strukturu132, na jejímž 
vrcholu je malý počet velkých obranných společností – hlavních dodavatelů. V celém 
dodavatelském řetězci tyto společnosti podporuje 2 000–2 500 společností na nižší 
úrovni133 (především společnosti se střední tržní kapitalizací a malé a střední podniky), 
které zajišťují dílčí systémy nebo součástky pro hlavní dodavatele. 

99 Evropská technologická a průmyslová základna obrany není rovnoměrně 
rozložena v celé EU. Obranný průmysl, který odráží úroveň rozpočtu jednotlivých 
členských států, je soustředěn v šesti zemích prohlášení o záměru134, jimiž jsou Francie, 
Německo, Itálie, Španělsko, Švédsko a Spojené království. Tyto země vytvářejí více než 
80 % obratu v evropském odvětví obrany135. Kapacity, schopnosti a 
konkurenceschopnost technologické a průmyslové základny obrany se v jednotlivých 
členských státech a dílčích odvětvích liší136 (viz příloha IV ohledně hlavních prvků 

                                                      
129 Pracovní dokument útvarů Komise, posouzení dopadů k návrhu nařízení Evropského 

parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond, SWD(2018) 345 final, červen 
2018. 

130 Keith Hartley, „Creating a European Defence Industrial Base“ (Vytváření evropské 
průmyslové základny obrany), 2013. 

131 Internetové stránky GŘ GROW: https://ec.europa.eu/growth/sectors/defence_cs. 

132 A. Marrone a A. R. Ungaro, „Actors in the European defence policy area: roles and 
developments“ (Subjekty v oblasti evropské politiky obrany: role a vývoj), Istituto affari 
internazionali, listopad 2014. 

133 Pracovní dokument útvarů Komise, posouzení dopadů k návrhu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond, SWD(2018) 345 final, červen 
2018. 

134 Prohlášení o záměru podepsalo dne 20. 7. 1998 šest zemí EU s cílem vytvořit rámec pro 
spolupráci, který usnadní restrukturalizaci evropského obranného průmyslu. 

135 The Aerospace and Defence Industry Association of Europe (Asociace leteckého a 
obranného průmyslu v Evropě), Fakta a čísla, 2017. 

136 C. Mölling, „Future of the EDTIB at the Defence Council 2013. The German Position, 
European Realities and December Opportunities“ (Budoucnost evropské technologické a 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/defence_cs


 46 

 

leteckého a kosmického, pozemního a námořního odvětví). Tato roztříštěná základna 
je výsledkem zeměpisných, historických a vojenských kultur, jež přispěly k formování 
průmyslových podmínek v různých členských státech137. V Evropě existuje tolik 
technologických a průmyslových základen obrany, kolik je členských států a 
souvisejících vnitrostátních politik v oblasti obrany, technologií, trhů, zadávání zakázek 
atd.138 

100 Studie poukázaly na silné stránky odvětví obrany v Evropě. Konkrétně bylo 
odvětví obrany v Evropě celkově popsáno jako „konkurenceschopné na globální úrovni, 
inovativní, založené na špičkových technologiích a zaměřené na schopnosti“139. 
Evropský obranný průmysl je schopen poskytnout celou škálu obranných schopností od 
velkých a složitých platforem po inovativní produkty. V posledních letech nicméně 
mělo na evropskou technologickou a průmyslovou základnu obrany a její 
konkurenceschopnost na globální úrovni dopad několik negativních trendů (viz 
příloha V). 

Strana poptávky: členské státy 

101 Konkurenceschopnost obranného průmyslu do velké míry závisí na poptávce ze 
strany členských států. Mezi lety 2007 a 2015 byly ve vnitrostátních rozpočtech EU na 
obranu provedeny významné škrty ve výši okolo 15 %, které jsou započteny proti 
globálnímu zvýšení výdajů na obranu. Od roku 2015 byla tendence v celkových výdajích 
na obranu v EU pozitivní140, ačkoli v reálném vyjádření byly výdaje na obranu v roce 
2017 stále nižší než úroveň v roce 2007 (obrázek 8). 

                                                      
průmyslové základny obrany na zasedání Rady pro obranu v roce 2013. Postoj Německa, 
evropská skutečnost a prosincové příležitosti), 2013. 

137 „The State of Europe's defence industrial base“ (Stav průmyslové základny obrany Evropy), 
Parlamentní shromáždění NATO, Výbor pro hospodářství a bezpečnost, říjen 2017. 

138 „The development of a European Defence Technological and Industrial Base (EDTIB)“ 
(Rozvoj evropské technologické a průmyslové základny obrany), studie Podvýboru 
Evropského parlamentu pro bezpečnost a obranu, červen 2013. 

139 Zpráva skupiny osobností o přípravné akci pro výzkum související se SBOP, únor 2016. 

140 Zjištění zkušební verze přezkumu CARD. 

https://eda.europa.eu/webzine/issue16/in-the-spotlight/card-from-trial-run-to-first-full-cycle-starting-in-2019
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Obrázek 8 – Vývoj výdajů na obranu v letech 2007–2017 (v mil. USD, 
běžné ceny) 

 
Zdroj: EÚD, na základě databáze SIPRI141. 

102 Snižující se domácí poptávka na trhu EU vedla spolu s rostoucí poptávkou na 
mezinárodních trzích k tomu, že obranný průmysl zvýšil vývoz na trhy mimo EU142. Jak 
ukazuje obrázek 9, ačkoli EU za Spojenými státy a Ruskem stále pokulhává, představuje 
významný podíl celkového vývozu zbraní, což dokládá konkurenceschopnost jejího 
obranného průmyslu. 

                                                      
141 V tomto přezkumu používáme jako referenci pro naši analýzu databáze Stockholmského 

mezinárodního ústavu pro výzkum míru. Pokud jde o omezení podkladových údajů a 
související dopad na naši analýzu, viz https://www.sipri.org/databases. 

142 „The extra-EU defence exports’ effects on European armaments cooperation“ (Dopady 
vývozu obranného vybavení ze zemí mimo EU na evropskou spolupráci v oblasti 
vyzbrojování), studie Podvýboru Evropského parlamentu pro bezpečnost a obranu, červen 
2015. 
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Obrázek 9 – Průměrný podíl vývozu zbraní, 2010–2018 
(opraveno z vývozu uvnitř EU) 

 
Zdroj: EÚD, na základě databáze SIPRI. 

103 Evropská technologická a průmyslová základna obrany je stále více závislá na 
vývozu, což zvyšuje problémy do budoucnosti. Prvním problémem je rozdíl mezi 
politikami a právními předpisy členských států EU v oblasti vývozu zbraní. S tím, jak se 
zvyšuje integrace dodavatelských řetězců významných evropských výrobců v oblasti 
obrany, může odlišnost vývozních politik členských států143 omezit příležitosti hlavních 
společností EU stát se konkurenceschopnými na mezinárodním trhu. 

104 Kromě toho vede transfer technologií vyžadovaný za účelem přístupu na 
zahraniční trhy spolu se značnými investicemi do obrany v zahraničí ke vzniku nových 
mezinárodních konkurentů144. Aby si průmysl EU zachoval svou konkurenční výhodu, je 
závislý na své schopnosti inovovat. 

105 Pro rozpočty členských států EU na obranu je však typický vysoký podíl 
osobních výdajů (49 %) v porovnání s investičními výdaji (21 %)145. Kromě toho měly 
předchozí škrty v rozpočtech na obranu negativní dopad na výdaje v oblasti výzkumu a 

                                                      
143 „The further development of the Common Position 944/2008/CFSP on arms exports 

control“ (Další vývoj společného postoje 2008/944/SZBP o kontrole vývozu zbraní), studie 
Podvýboru Evropského parlamentu pro bezpečnost a obranu, červenec 2018. 

144 „The State of Europe's defence industrial base“ (Stav průmyslové základny obrany Evropy), 
Parlamentní shromáždění NATO, Výbor pro hospodářství a bezpečnost, říjen 2017. 

145 Údaje o obraně za období 2016–2017, EDA. 
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vývoje146. Skutečnost, že členské státy společně nedosahují cíle 2 % vynaložených na 
výzkum a technologie v oblasti obrany147, vede k otázkám ohledně jejich dlouhodobé 
kapacity inovovat v oblasti budoucích technologií148, a ohrožuje tak 
konkurenceschopnost evropské technologické a průmyslové základny obrany. 

106 Dosud byla spolupráce mezi členskými státy EU v oblasti investic do výzkumu a 
vývoje a obranného vybavení omezená a nedosahovala svého cíle149 (obrázek 10). 
Předchozí pokusy EU podpořit vytvoření otevřeného a konkurenceschopného 
evropského trhu s obranným vybavením byly neúspěšné. Zejména provedení směrnice 
o zadávání zakázek v oblasti obrany z roku 2009 bylo v členských státech nestejné150. 
K velmi významnému podílu výdajů na zakázky v oblasti obrany, zejména na strategické 
systémy s vysokou hodnotou, stále dochází mimo směrnici151, což vede k tomu, že 
zakázky jsou zadávány především vnitrostátním podnikům. 

                                                      
146 Pracovní dokument útvarů Komise, posouzení dopadů k dokumentu „Návrh nařízení 

Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond“, SWD(2018) 345 
final, 13.6.2018. 

147 V listopadu 2007 schválil Řídící výbor Evropské obranné agentury na úrovni ministrů čtyři 
společné referenční hodnoty pro investice: 

– zadávání veřejných zakázek na vybavení: 20 % celkových výdajů na obranu; 

– zadávání veřejných zakázek na vybavení na základě spolupráce: 35 % z celkového 
zadávání veřejných zakázek na vybavení; 

– výzkum a technologie v oblasti obrany: 2 % celkových výdajů na obranu; 

– kooperativní výzkum a technologie: 20 % celkových výdajů na výzkum a technologie 
v oblasti obrany. 

148 „Koordinovaný každoroční přezkum v oblasti obrany“, informativní přehled EDA, 26. 11. 
2018. 

149 Ohledně omezených údajů připojených k vykázaným údajům viz 
https://www.eda.europa.eu/info-hub/publications/publication-details/pub/defence-data-
2016–2017. 

150 Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování směrnice 2009/81/ES 
o zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti v souladu s čl. 73 odst. 2 
uvedené směrnice, COM(2016) 762 final, 30. 11. 2016. 

151 tamtéž. 

https://www.eda.europa.eu/info-hub/publications/publication-details/pub/defence-data-2016-2017
https://www.eda.europa.eu/info-hub/publications/publication-details/pub/defence-data-2016-2017
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Obrázek 10 – Standardní výsledky týkající se spolupráce mezi členskými 
státy – 2017 

 
Zdroj: EÚD na základě údajů agentury EDA o obraně za období 2016–2017. 

Strana nabídky: průmysl 

107 Aby se odvětví obrany přizpůsobilo zvyšující se míře globalizace obranného 
trhu, prošlo procesem konsolidace prostřednictvím fúzí a akvizicí, což vedlo ke vzniku 
několika velkých nadnárodních společností, jako jsou BAE, Airbus nebo Thales. 
Přeshraniční konsolidace se však omezila zejména na letecké odvětví a odvětví 
elektroniky. Převažující zohledňování suverenity státu vedlo k tomu, že konsolidace 
proběhla především na vnitrostátní úrovni, zejména v pozemním a námořním 
segmentu. 

108 Nedostatečná spolupráce na straně poptávky, tj. mezi členskými státy, zabránila 
další integraci a konsolidaci na evropském trhu s obranným vybavením152. Toto 
roztříštění zase vedlo k neefektivitě v podobě zdvojování, nadměrné kapacity 
v některých oblastech a chybějících úspor z rozsahu, což nakonec brání 
konkurenceschopnosti evropského obranného průmyslu na globálním trhu a 
z operačního hlediska nepodporuje interoperabilitu ozbrojených sil členských států. 

                                                      
152 Pracovní dokument útvarů Komise, posouzení dopadů k návrhu nařízení Evropského 

parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond, SWD(2018) 345 final, červen 
2018. 
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V porovnání s USA disponujícími 11 obrannými platformami a systémy jich Evropa měla 
v roce 2013 celkem 36153, ačkoli vojenské výdaje EU jsou 2,5krát nižší než výdaje USA. 

109 Globální postavení obranného průmyslu EU se odráží v jeho podílu na obratu 
100 předních obranných společností154. Hlavní společnosti EU tvoří významný podíl 
globálního obratu (zhruba čtvrtinu), zůstávají však daleko za společnostmi z USA, které 
mají dominantní postavení. Tendence za posledních 20 let (obrázek 11) dokládá 
rostoucí konkurenci ze strany společností se sídlem mimo EU a mimo USA. Z hlediska 
významných subjektů obrat vytvořený pěti předními společnostmi z EU a USA 
(obrázek 12) ukazuje, že činnost hlavních společností z USA má mnohem větší rozsah 
než v případě společností z EU. 

Obrázek 11 – Podíl obratu 100 předních obranných společností, 2007–
2017 

 
Zdroj: EÚD, na základě databáze SIPRI. 

                                                      
153 V. Briani, „Armaments duplication in Europe: A quantitative assessment“ (Zdvojování 

vyzbrojování v Evropě: kvantitativní posouzení), stručný informační dokument CEPS, č. 297, 
červenec 2013. 

154 Žebříček 100 předních společností sestavený ústavem SIPRI nepokrývá čínské společnosti 
vyrábějící zbraně. 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

2002 2007 2012 2017

EU Spojené státy Ostatní



 52 

 

Obrázek 12 – Obrat 5 předních společností z USA a EU (2017) – v mil. USD 

 
Zdroj: EÚD, na základě databáze SIPRI. 

110 Příslušné postavení průmyslových základen obrany EU a USA na globálním trhu 
zdůrazňuje konkurenceschopnost evropského obranného průmyslu. Z hlediska 
průmyslových a obchodních vazeb se dovoz EU od společností z USA blíží v období 
2010–2018 obchodu v rámci EU a dosahuje výše 40 % (obrázek 13). Během téhož 
období pocházelo více než 50 % dovozu zbraní do USA z členských států EU155, 
v absolutním vyjádření to však představuje nízkou částku156. Nerovnováha 
v transatlantickém obchodu ve prospěch USA souvisí s i) technologickou převahou 
USA, ale také s ii) omezováním obchodu při přístupu zahraničních konkurentů, tedy EU, 
na obranný trh USA157 a s iii) nedostatečným upřednostňováním evropských produktů 
mezi členskými státy. 

                                                      
155 Výpočet EÚD na základě údajů SIPRI. 

156 Daniel Fiott, EUISS, „The poison pill: EU defence on US terms?“ (Ničivá strategie: obrana EU 
za podmínek USA?), červen 2019. 

157 „Anticipating restructuring in the European defence industry“ (Předjímání restrukturalizace 
v evropském obranném průmyslu), BIPE, březen 2008. 
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Obrázek 13 – Podíl dovozu EU (2017) 

 
Zdroj: EÚD, na základě databáze SIPRI. 

111 Míra závislosti evropské technologické a průmyslové základny obrany na 
produkci se základnou mimo EU se liší podle segmentů. Jak ukazuje obrázek 14, 2,5 % 
hlavních vojenských lodí používaných členskými státy EU pochází od dodavatelů 
z oblastí mimo EU, zatímco v případě hlavních bojových tanků se tento podíl zvyšuje na 
18,5 % a u bojových letounů na 39,3 %158. 

                                                      
158 D. Fiott, „Strategic autonomy: towards „European Sovereignty’ in defence“ (Strategická 

autonomie: směrem k evropské svrchovanosti v obraně), EUISS, listopad 2018. 
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Obrázek 14 – Původ výroby obranných produktů používaných v EU 
(2017) 

 
Zdroj: EÚD na základě EUISS – „Strategic autonomy: towards „European Sovereignty’ in defence“ 
(Strategická autonomie: směrem k evropské svrchovanosti v obraně) – listopad 2018. 

112 Na globální úrovni není dominantní postavení USA v mezinárodním obchodu ve 
všech segmentech stejné. Obranné společnosti z USA mají jasné vedoucí postavení 
konkrétně ve vývozu letadel, leteckých obranných systémů, obrněných vozidel a 
raketových střel. Naproti tomu společnosti z EU159 mají konkurenční výhodu ve vývozu 
lodí a senzorů (obrázek 15). 

Obrázek 15 – Původ obranných produktů na mezinárodních trzích 
(„hodnoty ukazatele tendencí“) – 2010–2018 

 
Zdroj: EÚD, na základě databáze SIPRI. 

                                                      
159 Na základě zemí prohlášení o záměru a Nizozemska, které představují 95 % vývozu EU. 
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113 I když neexistuje úplný přehled závislosti na zahraničí v dodavatelském řetězci, 
často se uvádí, že evropský obranný průmysl je závislý na specifických technologiích 
nebo dílčích součástkách (USA) a kritických surovinách (Čína). Například evropská 
technologická a průmyslová základna obrany je závislá na dovozu z malého počtu 
třetích zemí u 19 z 39 kritických surovin, které potřebuje pro své výrobní postupy160. 
Tato závislost na vnějších zdrojích ohrožuje nejen nezávislé jednání členských států EU, 
ale také konkurenceschopnost evropského obranného průmyslu. 

2.3 Posílení spolupráce na úrovni EU 

114 Na základě odůvodnění, že vyšší míra spolupráce mezi členskými státy by 
zlepšila jejich obranné schopnosti a posílila evropský obranný průmysl, bylo 
v posledních letech vytvořeno několik iniciativ na podporu spolupráce v oblasti obrany 
na úrovni EU. 

Plán rozvoje schopností 

115 Plán rozvoje schopností je dokumentem i postupem, který vytvořila Evropská 
obranná agentura ve spolupráci s Vojenským štábem Evropské unie / Vojenským 
výborem Evropské unie a členskými státy. Poskytuje přehled požadavků na schopnosti 
s cílem zvýšit soudržnost vnitrostátních procesů obranného plánování a podpořit 
spolupráci členských států v oblasti rozvoje schopností. 

116 Plán rozvoje schopností je pravidelně aktualizován a členské státy jej 
přezkoumaly a přijaly v červnu 2018. Plán rozvoje schopností z roku 2018 konkrétně 
zohledňuje novou úroveň ambicí EU, která je stanovena v globální strategii EU (viz 
rámeček 1), a odráží potřebu „celého spektra“ schopností, zejména špičkových 
pozemních, leteckých, námořních, kosmických a kybernetických válečných 
schopností161. V rámci postupu z roku 2018 agentura EDA určila 11 strategických 

                                                      
160 „Exploring Europe’s capability requirements for 2035 and beyond“ (Průzkum požadavků 

Evropy na schopnosti pro rok 2035 a dále), EDA, červen 2018. 

161 „The EU Capability Development Priorities“ (Priority EU v oblasti rozvoje schopností), 
Přezkum plánu rozvoje schopností z roku 2018, EDA. 
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priorit162 (viz příloha III), které pokrývají krátkodobé až dlouhodobé potřeby a 
příležitosti týkající se rozvoje schopností. 

Koordinovaný každoroční přezkum v oblasti obrany 

117 Koordinovaný každoroční přezkum v oblasti obrany (CARD) byl zaveden poté, 
co členské státy v listopadu 2016 přijaly prováděcí plán v oblasti bezpečnosti a obrany. 
Tento přezkum je mezivládním mechanismem prováděným dobrovolně s cílem zajistit 
„strukturovanější způsob rozvoje požadovaných schopností“, který bude založen na 
vyšší míře transparentnosti a závazcích ze strany členských států“163.  

118 Cílem koordinovaného každoročního přezkumu v oblasti obrany je dodat 
strukturu procesu plánování a zlepšit spolupráci na úrovni EU pomocí vyšší míry 
transparentnosti a sdílení informací mezi členskými státy. Systematickým 
monitorováním, které provádí agentura EDA, poskytuje tento přezkum přehled i) 
obranných plánů členských států; ii) pokroku směrem k dosažení priorit plánu rozvoje 
schopností a iii) vývoje evropské spolupráce. 

119 První koordinovaný každoroční přezkum v oblasti obrany v podobě zkušební 
verze proběhl na podzim 2018. Na podzim 2019 se očekává řádný přezkum, který 
naváže na tuto zkušební verzi. 

                                                      
162 Priority jsou dále rozděleny do 38 podrobných podoblastí v přezkumu plánu rozvoje 

schopností z roku 2018 „The EU Capability Development Priorities“ (Priority EU v oblasti 
rozvoje schopností). 

163 „Prováděcí plán v oblasti bezpečnosti a obrany“, 14. 11. 2016. 
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Rámeček 5 

Závěry zkušební verze koordinovaného každoročního přezkumu 
v oblasti obrany z roku 2018164 

První zpráva o koordinovaném každoročním přezkumu v oblasti obrany zaznamenala 
některé nedávné pozitivní tendence, zejména úroveň výdajů na obranu a poměrný 
podíl kooperativních programů v oblasti rozvoje schopností mezi členskými státy. 

Výzkum a technologie v oblasti obrany nicméně s poklesem podílu investic, jež na ně 
byly přiděleny, zůstávají předmětem obav. To ohrožuje dlouhodobou schopnost 
členských států inovovat v oblasti budoucích technologií. 

PESCO 

120 Stálou strukturovanou spolupráci (PESCO) zavedla Lisabonská smlouva v roce 
2009165. Smlouva umožnila členským státům, „jejichž vojenské schopnosti splňují vyšší 
kritéria a které přijaly v této oblasti přísnější závazky“, výrazně prohloubit spolupráci 
v oblasti obrany. Stálá strukturovaná spolupráce je proces řízený členskými státy 
v rámci EU. Jde o trvalý rámec i strukturovaný proces, a proto se odlišuje od ostatních 
rámců spolupráce ad hoc. 

121 Stálá strukturovaná spolupráce byla formálně ustavena dne 
11. prosince 2017166 za účasti 25 členských států167. Zahrnuje dvě úrovně: i) splnění 
závazků na vysoké úrovni a ii) rozvoj kooperativních obranných projektů.  

122 Hlavním znakem stálé strukturované spolupráce je právně závazná povaha 
jejích závazků. Zúčastněné členské státy se dohodly na 20 závazcích ohledně investic 
do obranných schopností, jejich plánování, rozvoje a provozu168. Pokrok směrem ke 
splnění závazků každoročně posuzuje vysoký představitel na základě vnitrostátních 
prováděcích plánů, které předložily členské státy. 

                                                      
164 „Koordinovaný každoroční přezkum v oblasti obrany“, informativní přehled EDA, 

26. 11. 2018. 

165 Čl. 42 odst. 6, článek 46 a protokol č. 10 SEU. 

166 Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2315 ze dne 11. prosince 2017, kterým se zřizuje stálá 
strukturovaná spolupráce a stanoví seznam zúčastněných členských států. 

167 Dánsko, Malta a Spojené království se stálé strukturované spolupráce neúčastní. 

168 https://pesco.europa.eu/. 

https://pesco.europa.eu/
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123 Druhá úroveň stálé strukturované spolupráce se týká kooperativních projektů. 
Rada dosud přijala celkem 34 projektů169, které se zabývají rozvojem schopností 
i operacemi. Účast členských států na jednotlivých projektech je dobrovolná, přičemž 
v současnosti se jednoho projektu účastní v průměru pět členských států. Schopnosti 
rozvinuté v rámci stálé strukturované spolupráce vlastní členské státy, které se mohou 
rozhodnout je využít v jiných rámcích, jako je NATO. 

Evropský obranný fond 

124 Myšlenku Evropského obranného fondu předložila Komise v evropském 
obranném akčním plánu v listopadu 2016 (viz bod 40). V praxi byly v období 2017–
2020 vypracovány dva pilotní programy, jejichž cílem je otestovat proveditelnost a 
přidanou hodnotu jednání na úrovni EU a připravit se na budoucí Evropský obranný 
fond, který bude proveden pro příští víceletý finanční rámec (2021–2027): 

o přípravná akce zaměřená na obranný výzkum s 90 miliony EUR na podporu 
projektů kooperativního výzkumu a technologií na období 2017–2019: 

o evropský program rozvoje obranného průmyslu (EDIDP) s 500 miliony EUR na 
spolufinancování společných průmyslových projektů ve fázi vývoje pro období 
2019–2020 (rámeček 6). 

                                                      
169 Počátečních 17 projektů bylo schváleno dne 6. 3. 2018 a další skupinu států Rada schválila 

dne 19. 11. 2018. 
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Rámeček 6 

EDIDP – první společné projekty obranného průmyslu 

V březnu 2019 Komise vydala pracovní program pro EDIDP. Část rozpočtu, jehož 
celková výše je 500 milionů EUR, byla přidělena na výzvy k předkládání návrhů 
v těchto oblastech170: 

1) umožnění operací, ochrany a udržitelnosti vojenských sil: 80 milionů EUR; 

2) zpravodajství, zabezpečená komunikace a kybernetická obrana: 180 milionů 
EUR; 

3) schopnost provádět špičkové operace: 70 milionů EUR; 

4) inovativní obranné technologie a malé a střední podniky: 27 milionů EUR. 

Kromě toho Komise vybrala dva projekty pro přímé přidělení: 

5) 100 milionů EUR na rozvoj evropských bezpilotních vzdušných prostředků 
s dalekým doletem (RPAS MALE); 

6) 37 milionů EUR na zabezpečené rádiové systémy (Evropské zabezpečené 
softwarové rádio). 

125 Pro příští víceletý finanční rámec Evropský obranný fond navazuje na 
přípravnou akci zaměřenou na obranný výzkum a na evropský program rozvoje 
obranného průmyslu tím, že začleňuje složky výzkumu a vývoje do plnohodnotného 
fondu, přičemž je výrazně navýšeno financování, a to z 590 milionů EUR na 13 miliard 
EUR. To představuje 22násobné navýšení oproti současnému sedmiletému cyklu. 
Současný návrh má rozpočet 13 miliard EUR, které jsou rozděleny mezi výzkum 
(4,1 miliardy EUR) a vývoj (8,9 miliardy EUR) (viz obrázek 16), díky čemuž je EU čtvrtým 
největším evropským přispěvatelem na činnosti v oblasti výzkumu a vývoje související 
s obranou171. 

                                                      
170 Podrobný seznam navrhovaných projektů viz prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 

19. 3. 2019 o financování evropského programu rozvoje obranného průmyslu a přijetí 
pracovního programu na rok 2019 a 2020, C(2019) 2205 final 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34515?locale=cs. 

171 „Rozpočet EU pro budoucnost“, informativní přehled Evropské komise, 13. 6. 2018. 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34515?locale=cs
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Obrázek 16 – Evropský obranný fond 

 
Zdroj: EÚD. 

126 Fond má za cíl „podporovat konkurenceschopnost, výkonnost a inovační 
schopnosti evropského obranného průmyslu“, čímž „přispěje (…) ke strategické 
autonomii Unie (…) z technologického a průmyslového hlediska“172. Za tím účelem se 
snaží motivovat ke kooperativním akcím a přeshraniční spolupráci a podporovat je 
prostřednictvím finančních pobídek pro právní subjekty ve výzkumu i vývoji. 

127 Fond má tyto hlavní znaky: 

o kooperativní projekty musí zahrnovat alespoň tři způsobilé subjekty ze tří 
členských států nebo přidružených zemí. 

o Navrhovaná výše financování může být až 100 % na výzkumnou fázi a 20 % až 
80 % spolufinancování (s rozpočty členských států) na vývojovou fázi. 

o Plánují se bonusy v podobě vyšší míry finančního krytí s cílem podpořit účast 
malých a středních podniků a společností se střední tržní kapitalizací a pro 
projekty v rámci stálé strukturované spolupráce. 

                                                      
172 Článek 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Evropský obranný fond, 

ze dne 12. 12. 2018. 
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o Část z rozpočtu 13 miliard EUR ve výši 4 % až 8 % by měla být věnována na 
podporu přelomových technologií v oblasti obrany. 

2.4 Rizika týkající se výkonnosti spojená s programy EU v oblasti 
obrany 

128 Oproti malému pokroku v oblasti obrany, kterého EU dosáhla v minulosti, lze 
nedávné iniciativy (PESCO, CARD a Evropský obranný fond) považovat za „zásadní 
změnu“173. Pokud však jde o dopad těchto nových iniciativ EU a souvisejícího rychlého 
zvýšení výdajů, dosud nebylo zavedeno několik klíčových podmínek pro tyto iniciativy 
nebo nejsou známy. 

Účinný plánovací proces EU 

129 Před provedením přezkumu plánu rozvoje schopností z roku 2018 (viz bod 116) 
nedávná studie Evropského parlamentu174 zjistila, že předchozím iniciativám se 
nepodařilo vytvořit užitečný plánovací proces EU jako základ pro rozvoj schopností. 
V současné době na úrovni EU stále chybí náležitý proces obranného plánování 
v podobě bílé knihy srovnatelné s vnitrostátními plánovacími dokumenty. V praxi 
členské státy provádějí obranné plánování a akvizice z vnitrostátního hlediska, což 
zdůrazňuje, že je třeba větší sladění jejich obranných plánů175. 

130 Proces plánování na úrovni EU je složitý a zahrnuje mnoho zúčastněných stran. 
Ve výše uvedené studii je uváděn jako necyklický, neúplný kvůli absenci jasných 
vojenských ambicí (viz body 60–61) a vyznačující se logickými chybami176. Sestává ze 
čtyř překrývajících se vrstev, které jsou roztříštěny mezi zúčastněnými stranami, jež 

                                                      
173 Evropské centrum politické strategie, „Spojení sil – cesta k evropské obranné unii“, únor 

2019. 

174 „Evropský proces obranného plánování je neúčinný a komplikovaný; od svého vzniku 
v podstatě nevedl k vytvoření žádné schopnosti“, Frédéric Mauro, „EU Defence: The White 
Book implementation process“ (Obrana EU: postup provádění bílé knihy), studie na žádost 
Podvýboru Evropského parlamentu pro bezpečnost a obranu, 12. 12. 2018, s. 64. 

175 Informativní přehled EDA o koordinovaném každoročním přezkumu v oblasti obrany 
(CARD), aktualizováno dne 26. 11. 2018. 

176 Frédéric Mauro, „EU Defence: The White Book implementation process“ (Obrana EU: 
postup provádění bílé knihy), studie na žádost Podvýboru Evropského parlamentu pro 
bezpečnost a obranu, 12. 12. 2018. 
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vedou různé procesy177. Současně mají kroky ke zvýšení kapacity obranného plánování 
EU také tendenci zvyšovat činnosti, jež jsou souběžné s činnostmi NATO a mohou se 
překrývat178. 

131 V současnosti procesy EU a NATO týkající se plánování schopností postrádají 
soudržnost. Proces obranného plánování NATO existuje již téměř 50 let a je popisován 
jako zavedený a strukturovaný proces179. Naproti tomu nedávno vytvořený proces EU 
týkající se schopností zatím není vyspělý. Existuje potenciál sblížit plán rozvoje 
schopností a každoroční přezkum v oblasti obrany s procesy plánování NATO, přičemž 
cílem je zajistit, aby výstupy a harmonogramy byly soudržné, a omezit neefektivitu 
spojenou se zdvojováním procesů180. 

132 Nové iniciativy přinášejí dodatečné prvky za účelem vytvoření struktury procesu 
plánování. Zásadní význam mají soudržnost a zajištění náležité posloupnosti, tj. od 
priorit po rozvoj schopností181. Ve skutečnosti však souběžné zahájení různých 
mechanismů dosud neumožnilo logický tok. První projekty stálé strukturované 
spolupráce byly přijaty v březnu 2018, zatímco plán rozvoje schopností byl přezkoumán 
až v červenci 2018. Obdobně byly již v roce 2017 zahájeny projekty přípravné akce 
zaměřené na obranný výzkum, po kterých na počátku roku 2019 následoval evropský 
program rozvoje obranného průmyslu. Oproti tomu Evropská obranná agentura 
dokončila zkušební verzi koordinovaného každoročního přezkumu v oblasti obrany až 

                                                      
177 „Tento [unijní] systém byl zaváděn v po sobě jdoucích fázích, které jsou jako jednotlivé 

vrstvy ležící jedna na druhé, a není nijak zajištěna jeho celková soudržnost. V EU opravdu 
není jen jeden proces týkající se schopností, ale čtyři: mechanismus rozvoje schopností (…), 
plán rozvoje schopností, (…), každoroční přezkum v oblasti obrany (…) a stálá strukturovaná 
spolupráce“. Frédéric Mauro a Olivier Jehin, Institut de Relations Internationales et 
Stratégiques (IRIS) a Group for Research and Information on Peace and Security (GRIP), 
„A European Army to do what?“ (Evropská armáda za jakým účelem?), duben 2019. 

178 Dick Zandee, „PESCO implementation: the next challenge“ (Provádění stálé strukturované 
spolupráce: příští výzva), Clingendael Institute, září 2018. 

179 Frédéric Mauro, „EU Defence: The White Book implementation process“ (Obrana EU: 
postup provádění bílé knihy), studie na žádost Podvýboru Evropského parlamentu pro 
bezpečnost a obranu, 12. 12. 2018, s. 12–13. 

180 Proces týkající se základních cílů, který je systematickým přístupem EU při rozvoji 
nezbytných vojenských schopností pro SBOP, byl nedávno sladěn s procesem obranného 
plánování NATO z hlediska harmonogramů, taxonomie a nástrojů. 

181 Informativní přehled EDA o koordinovaném každoročním přezkumu v oblasti obrany 
(CARD), aktualizováno dne 26. 11. 2018. 
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v listopadu 2018. Účinné vazby a soudržnost mezi všemi těmito iniciativami bude 
nutné v praxi ještě prokázat. 

Zapojení členských států 

133 Provádění a účinnost koordinovaného každoročního přezkumu v oblasti obrany, 
Evropského obranného fondu a stálé strukturované spolupráce závisí na ochotě 
členských států a plnění závazků z jejich strany. Členské státy stanovují priority a 
rozvíjejí a využívají schopnosti, a proto bez nich nové iniciativy nemohou dosáhnout 
úspěchu182. 

134 Koordinovaný každoroční přezkum v oblasti obrany je jakožto dobrovolný 
proces silně závislý na důvěře mezi členskými státy. Stálá strukturovaná spolupráce 
zahrnuje závazky, ale ochota členských států splnit je zůstává neznámým faktorem, 
který umocňuje skutečnost, že schopnost prosazovat tyto závazky je z právních 
i politických důvodů velmi nejistá183. 

135 Kromě toho Evropský obranný fond předpokládá podporu členských států, 
které by měly spolufinancovat výdaje na vývoj. Proto bude počet a typ projektů záviset 
na ochotě členských států investovat dodatečné finanční prostředky. Dalším rizikem je 
to, že by finanční pobídky EU mohly nahradit vnitrostátní financování namísto toho, 
aby je doplnily184. 

Dopad na potřeby týkající se skutečných schopností 

136 Významné a rychlé navýšení finančních prostředků na podporu činností 
v oblasti výzkumu a vývoje zaměřených na obranu s sebou nese rizika pro výkonnost 
Evropského obranného fondu. Konkrétně existuje riziko, že finanční prostředky by 

                                                      
182 Daniel Fiott, „European Defence Markets and Industries: new initiatives, new challenges“ 

(Evropské obranné trhy a průmysl: nové iniciativy, nové výzvy), Nação e Difesa, listopad 
2018. 

183 S. Blockmans, „The EU’s modular approach to defence integration: An inclusive, ambitious 
and legally binding PESCO?“ (Modulární přístup EU k integraci v oblasti obrany: inkluzivní, 
ambiciózní a právně závazná stálá strukturovaná spolupráce?), 2018 a Daniel Fiott 
„European Defence Markets and Industries: new initiatives, new challenges“ (Evropské 
obranné trhy a průmysl: nové iniciativy, nové výzvy), Nação e Difesa, listopad 2018. 

184 Bastian Giegerich, „After the EU global strategy: Consulting the Experts“ (Po globální 
strategii EU: konzultace s odborníky), 2016. 
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mohly být použity jako cvičení, které nezvýší konkurenceschopnost evropského 
obranného průmyslu, ani nevytvoří a nevybuduje schopnosti, jež jsou zapotřebí. Jejich 
uplatňování tedy vyžaduje vhodnou rovnováhu, aby se zabránilo tomu, že budou 
vnímány jako dotace pro malé a střední podniky v menších členských státech nebo jako 
nástroj určený výhradně pro větší společnosti ve větších členských státech185. 

137 Pokud jde o stálou strukturovanou spolupráci, studie, kterou provedly 
European Leadership Network a IISS, došla v únoru 2019 k závěru, že ačkoli bylo 
prvních 34 projektů stálé strukturované spolupráce užitečných, je nepravděpodobné, 
že by měly významný dopad na požadavky EU, zejména co se týče nedostatků 
zjištěných ohledně úrovně ambicí EU186. Obrana vyžaduje vytvoření skutečných 
vojenských schopností s jasným potenciálem odradit od možných hrozeb a znamená 
připravenost jednat, když je to zapotřebí. 

Rámec pro správu a odpovědnost 

138 Správa na úrovni EU je složitá a zahrnuje mnoho zúčastněných stran. 

139 Zejména správa rozvoje obranných schopností v EU v současné době prochází 
podstatnou proměnou187. S vytvořením Evropského obranného fondu jsou nyní 
rozpočty Komise, Evropského parlamentu a EU zapojeny do rozvoje obranných 
schopností, což je oblast, kterou tradičně upravovaly mezivládní mechanismy. Cílem 
Evropského obranného fondu je propojit dva odlišné a složité systémy – systém obrany 
EU a vnitrostátní systémy obrany –, z nichž každý má zvláštní provozní vlastnosti, 
tradice a pravidla188. 

                                                      
185 Daniel Fiott, „European Defence Markets and Industries: new initiatives, new challenges“ 

(Evropské obranné trhy a průmysl: nové iniciativy, nové výzvy), Nação e Difesa, listopad 
2018. 

186 Alice Billon-Galland a Yvonni-Stefania Efstathiou, European Leadership Network a IISS, „Are 
PESCO projects fit for purpose?“ (Jsou projekty PESCO vhodné pro svůj účel?), 20. 2. 2019. 

187 Dick Zandee „Developing European defence capabilities - bringing order into disorder“ 
(Rozvoj evropských obranných schopností – uspořádání nepořádku), Clingendael Institute, 
říjen 2017. 

188 Burkard Schmitt, „The European Defence Fund – a potential game-changer for European 
Defence“ (Evropský obranný fond – možný zlom v evropské obraně) in European Files, 
Evropská asociace leteckého a obranného průmyslu, červen 2018. 
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140 Konečně z hlediska odpovědnosti nemají orgány, mise ani operace SBOP 
podobné mechanismy auditu a absolutoria (viz body 26–27). Konkrétně vojenské mise 
Evropské obranné agentury a SBOP postrádají dohled Evropského parlamentu, mají 
zvláštní mechanismy auditu a leží zatím mimo auditní mandát EÚD. Jak bylo 
konstatováno v minulosti, EÚD se domnívá, že by měl být jmenován externím 
auditorem všech orgánů zřízených za účelem provádění politik EU, včetně Evropské 
obranné agentury189. 

141 Rozvoj evropské spolupráce v oblasti obrany, především prostřednictvím 
nových iniciativ, jako je stálá strukturovaná spolupráce, koordinovaný každoroční 
přezkum v oblasti obrany a Evropský obranný fond, pravděpodobně povede k dalšímu 
zvýšení složitosti. Ačkoli se předpokládá, že se tyto iniciativy budou vzájemně 
posilovat, ve skutečnosti jsou odlišné a mají rozdílný právní základ, a proto mohou být 
předmětem odlišných mechanismů auditu a absolutoria (viz příloha VI). To by mohlo 
zabránit účinné a komplexní kontrole nad politikou EU v oblasti obrany a bezpečnosti. 
Evropský parlament opakovaně vyzval členské státy, aby zvýšily transparentnost a 
odpovědnost SBOP a parlamentní dohled nad touto politikou v souladu s pravomocemi 
v ostatních oblastech190. 

  

                                                      
189 Informační dokument „Návrhy Komise pro víceletý finanční rámec na období 2021–2027“, 

červenec 2018, bod 33. 

190 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. prosince 2018 o výroční zprávě o provádění 
společné bezpečnostní a obranné politiky (2018/2099(INI)), body 60–63. 
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Závěrečné poznámky 
142 Do nedávné doby byla opatření v oblasti obrany na úrovni EU omezená a 
evropská obranná unie neexistuje. V reakci na náročné nové globální prostředí 
nicméně EU rozvinula nové ambice a zahájila nové iniciativy za účelem zlepšení 
spolupráce mezi členskými státy. 

143 V tomto informačním dokumentu jsme se snažili zdůraznit některé z hlavních 
problémů spojených s novou úrovní ambicí EU v oblasti obrany a navrhovaným 
zvýšením financování. Protože je příliš brzy na posuzování dopadu nedávných iniciativ 
EU, přidanou hodnotu jednání v oblasti obrany na úrovni EU bude nutné v praxi ještě 
prokázat. 

144 Přispět k lepší obranné kapacitě v Evropě znamená nezůstávat jen u slov a 
účinně provádět skutečné iniciativy s cílem podpořit konkurenceschopný evropský 
obranný průmysl a zlepšit vojenské schopnosti členských států, které budou v plné 
míře doplňkem NATO. Úspěch a budoucnost EU v oblasti obrany zcela závisí na 
politické vůli členských států, neboť tyto státy hrají ústřední úlohu v obranné struktuře 
Evropy. 

 

Tento informační dokument přijal senát III na svém zasedání dne 16. července 2019. 

 Za Účetní dvůr 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 
 předseda 
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Příloha I – Harmonogram 

 

Zdroj: EÚD. 

12/2013 – zasedání Evropské rady: 
„otázky obrany“ se stanovenými 
prioritními opatřeními

Klíč
Komise
EDA
Evropská rada / Rada Evropské unie
vysoký představitel / ESVČ
mezinárodní spolupráce

06/2016 – předložení globální strategie EU 

07/2016 – společné prohlášení EU a NATO – summit ve Varšavě

11/2016 – prováděcí plán v oblasti bezpečnosti a obrany

11/2016 – evropský obranný akční plán

12/2016 – přijetí „balíčku týkajícího se obrany“

06/2017 – Evropská rada vyzývá k zahájení PESCO

06/2017 – vytvoření MPCC

06/2017 – zahájení PADR

12/2017 – EU–NATO: nové soubory návrhů konkrétních opatření

12/2017 – zahájení PESCO

2013

03/2018 – výzva k podávání návrhů v rámci přípravné 

akce PADR na rok 2018

03/2018 – přijetí 17 počátečních projektů PESCO 

07/2018 – společné prohlášení EU a NATO

07/2018 – revidovaný plán rozvoje schopností

09/2018 – strategické partnerství EU a OSN

11/2018 – přijetí 17 nových projektů PESCO

11/2018 – zpráva o zkušební verzi přezkumu CARD

03/2019 – výzva k podávání návrhů 

v rámci přípravné akce PADR na rok 2019

03/2019 – přijetí pracovního programu 

EDIDP

05/2019 – výroční zpráva PESCO

2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Příloha II – Evropský institucionální rámec obrany: složitá oblast s více subjekty 

 

Zdroj: EÚD. 

ESVČ

Vojenský 
štáb EU

CPCC CMPD

SBOP a reakce na krizi

MPCC

Evropský parlament

vysoký představitel 
/ místopředseda 

EVROPSKÁ RADA

Rada pro zahraniční věci

COREPER II

ostatní pracovní skupiny

PSC

Rada

EUMCCivCom

agentury SBOP
Evropská obranná agentura 

Pol. voj. skupina

Evropská komise

GROW MOVE

FPI ECFIN

Hlavní útvary Hlavní výboryHlavní útvary

AFET ITRE

Podvýbor pro bezpečnost a obranu

Orgány a agentury EU

Členské státy –
mnohostranné 
rámce obrany

Mezinárodní 
organizace

Třetí státy účastnící se misí SBOP

OCCAR Evropský 
sbor EI2

Evropské středisko
pro koordinaci

přesunů
Nordefco Visegrádská 

skupina

Hlavní partneři

ORGANIZACE 
SPOJENÝCH NÁRODŮ

AFRICKÁ UNIEORGANIZACE PRO BEZPEČNOST 
A SPOLUPRÁCI V EVROPĚ

NATO
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Příloha III – Priority v oblasti schopností určené v klíčových 
dokumentech EU, 2013–2019 

 

Zdroj: EÚD na základě: 
závěrů Evropské rady z prosince 2013; 
plánů rozvoje schopností z let 2014 a 2018; 
globální strategie EU z roku 2016. 

 

2013 Evropská rada   2014 Plán rozvoje schopností 2016 Globální strategie EU 2018 Plán rozvoje schopností 

Bezpilotní vzdušné prostředky Strategické letecké schopnosti Letecká mobilita

Doplňování paliva za letu
Výzkumný projekt uspořádání 
letového provozu jednotného 
evropského nebe

Letecká převaha

Začlenění vojenských leteckých 
schopností do měnícího se 
odvětví letectví

Kybernetická obrana Boj proti kybernetickým 
hrozbám (kybernetická obrana)

Zpravodajství, sledování a 
průzkum

Umožnění rozvoje schopností 
pro operace reagující na 
kybernetické události

Družicová komunikace Vesmírné informační služby Nezávislý přístup k vesmíru a 
stálé pozorování Země

Vesmírné informační a 
komunikační služby

Posílené informační a 
komunikační služby ohledně 
bojového prostoru

Digitální schopnosti a 
kybernetické technologie

Informační převaha

Dálkově řízená letadla zajišťující 
dohled 

Systémy dálkově řízených 
letadel zajišťujících dohled

Zajištění schopností v oblasti 
družicových komunikačních 
systémů

Strategické bojové schopnosti Pozemní bojové schopnosti

Posílení logistické podpory pro 
nasazené síly

Posílené logistické schopnosti a 
podpůrné zdravotnické 
schopnosti

Poskytování zdravotnické 
podpory pro operace

Námořní hlídky a doprovod Námořní ovladatelnost

Systémy námořního dohledu Podvodní kontrola přispívající 
k odolnosti na moři

Energie a ochrana životního 
prostředí

Celé spektrum pozemních, 
leteckých, kosmických a 
námořních schopností, včetně 
strategických podpůrných 
prostředků

Schopnosti jdoucí napříč 
oblastmi napomáhající 
dosáhnout úrovně ambicí EU

Modelování, simulace a 
experimentování

Letecké odvětví 

Velení, řízení, 
informace a 
kybernetika 

Pozemní 
odvětví

Námořní 
odvětví 

Průřezová 
oblast
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Příloha IV – Hlavní znaky dílčích odvětví obranného průmyslu EU (leteckého, pozemního, námořního) 1/2 

 
  

Obrat 
(v miliardách 
EUR)

Zaměstnanost Příklad produktů Hlavní místa
Hlavní 
společnosti EU

Hlavní zúčastněné strany 
z oblastí mimo EU Hlavní prvky průmyslu EU

Letecké odvětví 45 187 000

Letadla
Letecké motory
Vrtulníky
Raketové střely
Vesmírné systémy

Francie
Německo
Itálie
Švédsko
Spojené 
království

BAE Systems (UK)
Airbus (EU)
Thalès (Fr)
Leonardo (It)
MBDA (EU)

Lockheed Martin Corp. (US)
Boeing (US)
Raytheon (US)
Northrop Grumman Corp. (US)
General Dynamics Corp. (US)

Toto odvětví zahrnuje malý počet velkých průmyslových skupin a mnoho malých a středních podniků a 
společností se střední tržní kapitalizací v dodavatelském řetězci. 

Je vysoce konsolidované na vnitrostátní a evropské úrovni a figurují v něm globální společnosti, jako jsou 
Airbus a EADS. Hlavní společnosti EU jsou však v porovnání s jejich protějšky z USA poměrně malé. 

Toto odvětví je náročné z hlediska výzkumu a vývoje (až 30 % celkových nákladů na bojové letouny) a je 
silně propojeno s civilním odvětvím. S výjimkou několika málo případů (jako jsou BAE Systems, MBDA a 
Saab) jsou hlavní vedoucí společnosti zapojeny do činností dvojího užití a nejsou plně závislé na odvětví 
obrany.

Pozemní odvětví 28

Obrněná vozidla 
(hlavní bojové 
tanky atd.)
Děla
Ruční palné zbraně 
a střelivo
Motory
Senzory
C4ISR

Francie
Německo
Itálie
Spojené 
království
Finsko

BAE Systems (UK)
Leonardo (It)
Rheinmetall (De)
Krauss-Maffei 
Wegmann (De)
Nexter (Fr)

General Dynamics (US)
Oshkosh Corp. (US)
Textron (US)
Mitsubishi Heavy Industries (Jp)
Indian Ordnance Factories (In)
High Precision Systems (Ru)
Uralvagonzavod (Ru)

Toto odvětví je méně koncentrované než letecké odvětví. Hlavní integrátoři jsou soustředěni v zemích 
prohlášení o záměru. Malé a střední podniky nicméně hrají významnou úlohu coby subdodavatelé a 
dodavatelé specializovaných produktů činní ve specializovaných segmentech trhu v celé EU. 

Vytvoření společného podniku „KNDS“ mezi společnostmi Nexter a Krauss-Maffei Wegmann názorně 
dokládá nedávnou konsolidaci tohoto odvětví v EU. 

Odvětví je poměrně více závislé na obraně a stále existuje veřejné vlastnictví.

Je také méně náročné z hlediska výzkumu a vývoje (< 15 % na program pozemního vyzbrojení) než letecké 
odvětví a existuje zde méně příležitostí týkajících se dvojího užití. 

Námořní odvětví 22

Hladinová plavidla
Obojživelné lodě
Ponorky
Námořní zbraně

Francie
Německo
Itálie
Spojené 
království
Španělsko
Nizozemsko

BAE Systems (UK)
Naval Group (Fr)
ThyssenKrupp (De)
Fincantieri (It)
Navantia (Sp)
Damen (Nl)

Northrop Grumman Corp. (US)
General Dynamics Corp. (US)
Huntington Ingalls Industries (US)
United Shipbuilding Corp. (Ru)

Evropští dodavatelé jsou soustředěni okolo šesti hlavních námořních společností, které jednají jako hlavní 
dodavatelé a systémoví integrátoři. Ze své podstaty je toto odvětví závislé na různorodém dodavatelském 
řetězci tvořeném mnoha specializovanými dodavateli, kteří mají často vazby na další odvětví, zejména 
odvětví elektroniky (Thales) nebo letecké odvětví kvůli zbraním či motorům (Rolls Royce a MBDA). 

Odvětví je poměrně závislé na obraně (s výjimkou Fincantieri).  Státní vlastnictví je poměrně časté (Naval 
group, Fincantieri a Navantia) a hlavní společnosti EU (s výjimkou BAE Systems) se obvykle specializují na 
námořní odvětví.

V dodavatelském řetězci se stále více zvažují příležitosti vyplývající z technologií dvojího užití.

TNO – Development of a European Defence Technological and Industrial Base (Rozvoj evropské technologické a průmyslové základny obrany) – 2009
IKEI Research and Consultancy – Study on the Perspectives of the European Land Armement sector (Studie o vyhlídkách evropského odvětví pozemního vyzbrojení) – 2012

258 000

Zdroje:  EÚD na základě publikace
Fakta a čísla Asociace leteckého a obranného průmyslu 2017
Studie pro Podvýbor Evropského parlamentu pro bezpečnost a obranu – „The development of a European Defence Technological and Industrial Base (EDTIB)“ (Rozvoj evropské technologické a průmyslové základny obrany (EDTIB)) – červen 2013 
Study on Industrial and Technological Competences in the Naval Sector (Studie o průmyslových a technologických schopnostech v námořním odvětví), kterou zadala Evropská obranná agentura – 2016
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Příloha IV – Hlavní znaky dílčích odvětví obranného průmyslu EU (leteckého, pozemního, námořního) 2/2 

 
 

Spolupráce EU
Hlavní kooperativní 
programy Kapacity, schopnosti, konkurenceschopnost 

Letecké odvětví

Hlavním znakem leteckého odvětví v porovnání s ostatními odvětvími je jeho poměrně vysoká 
míra spolupráce a integrace v EU. 

V posledních několika desetiletích proběhlo v EU mnoho dvoustranných až mnohostranných 
kooperativních programů v oblasti bojových letounů, vrtulníků, bezpilotních vzdušných 
prostředků, raketových střel a vesmírných systémů.

V případě bojových letounů však v minulosti došlo ke zdvojení programů (Rafale, Gripen a 
Eurofighter). 

A400
NH-90
Eurofighter Typhoon
MALE RPAS
Meteor
Tiger

Toto odvětví je schopné zajistit hlavní vojenské schopnosti a špičkové technologie, jako jsou schopnosti týkající se moderních 
bojových letounů, raketových střel, vrtulníků a strategické vzdušné přepravy a tankovacích letounů.

V oblasti bezpilotních vzdušných prostředků se schopností letu ve střední výšce s dalekým doletem, které byly dosud nakupovány 
převážně z USA a Izraele, existuje technologická propast. Na úrovni EU nicméně probíhá několik kooperativních projektů (např. 
evropský systém dálkově řízeného letadla se schopností letu ve střední výšce s dalekým doletem).

Průmysl má v současnosti dobré postavení na globálním trhu s předními hráči. Některé produkty EU byly úspěšné při vývozu, např. 
bojové letouny (Rafale a Typhoon), raketové střely (MBDA) nebo vrtulníky (Eurocopter). Trhu však stále vládnou hlavní společnosti 
USA a nově se objevující konkurenti mohou zpochybnit konkurenceschopnost průmyslu EU v tomto odvětví.

Pozemní odvětví

Kooperativní projekty EU v odvětví pozemního vyzbrojení byly velmi omezené. Pro toto odvětví 
je příznačné zdvojování schopností podél vnitrostátních hranic. Například v roce 2018 existovalo 
v EU 17 typů obrněných vozidel pěchoty.

Příležitosti k dalším kooperativním programům existují pro evropské hlavní bojové tanky a 
budoucí dělostřelecký systém, který mají vyvinout Francie a Německo.

Motory typu boxer

Toto odvětví je schopné navrhnout, vyrobit, modernizovat a podporovat hlavní vojenské schopnosti pro pozemní válku, jako jsou 
hlavní bojové tanky a obrněná bojová vozidla, střelivo, přesně naváděná munice, dělostřelecké systémy a odpalovací zařízení.

Má dobré výsledky v oblasti vývozu (Leopard a obrněná vozidla) do jihovýchodní Asie, Indie, zemí Středního východu, Brazílie nebo 
Austrálie.

Do hospodářské soutěže na globálním trhu jsou zapojeni hráči ze zemí na celém světě (USA, Rusko, Japonsko, Izrael, Indie a Jižní 
Korea). Na konkurenceschopnost průmyslu EU má dopad poměrně malá velikost hlavních společností EU, zejména oproti jejich 
konkurentům z USA. 

Námořní odvětví

Zkušenosti s kooperativními projekty EU v námořním odvětví jsou omezené. Tyto projekty 
probíhaly především na dvoustranném základě (FREMM mezi Itálií a Francií).

Toto odvětví zůstává uspořádáno podle členských států, přičemž 60 % až 80 % materiálu, složek 
a systémů zajišťují hlavní dodavatelé na vnitrostátní úrovni. Pokud zvážíme spolupráci EU 
v dodavatelském řetězci, zvýší se toto číslo na 95 %.

FREMM

Evropské námořní odvětví je schopné navrhnout, začlenit a vyprodukovat celou škálu klíčových schopností v námořním odvětví, od 
lodí po téměř všechny hlavní systémy a složky. Kritické systémy nejsou závislé na zemích z oblastí mimo EU.

Průmysl je vysoce konkurenceschopný na mezinárodních trzích, jak dokládá významný podíl na trhu a výsledky vývozu, zejména 
v segmentech trhu s vyšší přidanou hodnotou, jako jsou ponorky, torpédoborce a fregaty.

Námořní odvětví je stále více závislé na vývozu. Hlavními vývozními trhy jsou Střední východ, Afrika, Asie a Jižní Amerika. Roste 
konkurence ze strany Číny, Jižní Korey a Ruska.

IKEI Research and Consultancy – Study on the Perspectives of the European Land Armement sector (Studie o vyhlídkách evropského odvětví pozemního vyzbrojení) – 2012

Zdroje:  EÚD na základě:
Fakta a čísla Asociace leteckého a obranného průmyslu 2017
Studie pro Podvýbor Evropského parlamentu pro bezpečnost a obranu – „The development of a European Defence Technological and Industrial Base (EDTIB)“ (Rozvoj evropské technologické a průmyslové základny obrany (EDTIB)) – červen 2013 
Study on Industrial and Technological Competences in the Naval Sector (Studie o průmyslových a technologických schopnostech v námořním odvětví), kterou zadala Evropská obranná agentura – 2016
TNO – Development of a European Defence Technological and Industrial Base (Rozvoj evropské technologické a průmyslové základny obrany) – 2009
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Příloha V – Analýza SWOT191 – EDTIB 

 

Zdroj: EÚD. 

  

                                                      
191 Silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. 

Silné stránky Slabé stránky

Přítomnost předních subjektů EU na globálních trzích
Roztříštěný obranný trh s nadměrnou kapacitou, 
zdvojováním a promarněnými úsporami z rozsahu

Schopnost navrhnout a vyprodukovat širokou škálu 
vojenských produktů v letecké, pozemní a námořní 
oblasti a v oblasti elektroniky

Rostoucí náklady na obranné vybavení a systémy

Zkušenosti s nadnárodní spoluprací (zejména v leteckém 
odvětví)

Poměrně nízká úroveň výdajů na výzkum a vývoj

Vysoce kvalifikovaná pracovní síla
Absence zadávání veřejných zakázek a výzkumu a vývoje 
na základě spolupráce

Rozdíly v politikách členských států v oblasti vývozu

Omezený přístup na přeshraniční trhy v rámci EU, 
zejména pro malé a střední podniky

Příležitosti Hrozby

Růst globálních vojenských výdajů
Konkurence ze strany tradičních a nově se objevujících 
konkurentů 

Impuls pro spolupráci EU v oblasti obrany podporovaný 
členskými státy

Ztráta schopnosti inovace a technologické převahy, což 
brzdí globální konkurenceschopnost

Zahájení nových rozsáhlých kooperativních programů 
(program pro budoucí bojové letecké systémy, Eurodron 
MALE, evropský hlavní bojový tank)

Bezpečnost dodávek se zvýšenou závislostí na 
mezinárodních a složitých dodavatelských řetězcích 

Potenciál pro racionalizaci a restrukturalizaci, zejména 
v pozemním a námořním odvětví

Členské státy neupřednostňují dodavatele z EU

Možnosti dvojího užití a rostoucí spolupráce s civilním 
odvětvím

Velké překážky pro vstup na trhy mimo EU
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Příloha VI – Hlavní mechanismy auditu v oblasti obrany EU 

 

Zdroj: EÚD. 

  

EÚD
Sbor(y) 

auditorů

Vnitrostátní 
kontrolní 
orgány a 
instituce

Kapitola o SZBP zahrnující civilní mise SBOP X

Správní výdaje ESVČ, včetně vojenského personálu EU X

Vojenské mise SBOP
Společné operační náklady (mechanismus Athena)

X

Vojenské mise SBOP
Individuální operační náklady

X

Agentury SBOP, včetně Evropské obranné agentury X X

Africký mírový projekt X

PESCO - Projekty bez financování z rozpočtu EU

PESCO - Projekty s financováním z rozpočtu EU X

PADR X

EDIDP X

Budování kapacit na podporu bezpečnosti a rozvoje 
(financované v rámci nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru)

X

Evropský obranný fond* X

Evropský mírový nástroj** X

Vojenská mobilita* X

*Na základě legislativních návrhů Komise
**Na základě návrhů vysoké představitelky / místopředsedkyně 

So
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ný
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20

20
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Zkratková slova a zkratky 
APF Africký mírový projekt 

CARD Koordinovaný každoroční přezkum v oblasti obrany 

CBSD Budování kapacity na podporu bezpečnosti a rozvoje 

CDP Plán rozvoje schopností 

CIVCOM Výbor pro civilní aspekty řešení krizí 

CPCC Útvar schopnosti civilního plánování a vedení 

DTIB Technologická a průmyslová základna obrany 

EDA Evropská obranná agentura 

EDIDP Evropský program rozvoje obranného průmyslu 

EDTIB Evropská technologická a průmyslová základna obrany 

ESVČ Evropská služba pro vnější činnost 

EÚD Evropský účetní dvůr 

EUGS Globální strategie Evropské unie 

EUMC Vojenský výbor Evropské unie 

EUMS Vojenský štáb Evropské unie 

FPI Nástroj zahraniční politiky 

GŘ GROW Generální ředitelství Evropské komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a 
malé a střední podniky 

HR/VP vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 
místopředseda Komise 

IISS Mezinárodní institut strategických studií 

IPSD Prováděcí plán v oblasti bezpečnosti a obrany 

LoI Prohlášení o záměru 
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MPCC Útvar schopnosti vojenského plánování a vedení 

MSP Malé a střední podniky 

NATO Organizace Severoatlantické smlouvy 

NORDEFCO Program obranné spolupráce severských zemí 

OCCAR Organizace pro vzájemnou spolupráci v oblasti vyzbrojování 

PADR Přípravná akce zaměřená na obranný výzkum 

PESCO Stálá strukturovaná spolupráce 

SBOP Společná bezpečnostní a obranná politika 

SEU Smlouva o Evropské unii 

SIPRI Stockholmský mezinárodní institut mírového výzkumu 

SZBP Společná zahraniční a bezpečnostní politika 

VaT Výzkum a technologie 

VaV Výzkum a vývoj 

VFR Víceletý finanční rámec 

 



 

Tým EÚD 
Tento přezkum EÚD – Evropská obrana přijal senát III „Vnější činnost, bezpečnost a 
právo“. Úkol vedl člen EÚD Juhan Parts a podporu mu poskytovali vedoucí kabinetu 
Ken-Marti Vaher a tajemník kabinetu Margus Kurm. 
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1615 Lucemburk
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Tel.: +352 4398-1

Dotazy: eca.europa.eu/cs/Pages/ContactForm.aspx
Internetová stránka: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Obrana je specifickou oblastí tvořící jádro národní 
svrchovanosti členských států. Do nedávné 
doby byla opatření v oblasti obrany na úrovni 
EU omezená. V reakci na globální situaci, jež 
přináší nové výzvy, EU nicméně zahájila nové 
iniciativy týkající se obrany za účelem zlepšení 
spolupráce mezi členskými státy. V důsledku 
toho se na obranu jasně zaměřila pozornost EÚD, 
neboť významné a rychlé navýšení finančních 
prostředků spojených s novými ambicemi a 
iniciativami EU s sebou nese rizika v oblasti 
výkonnosti.
 EÚD proto připravil tento dokument, který 
není auditem, nýbrž analytickým přezkumem 
založeným na dokumentárním přezkumu prací 
zveřejněných na toto téma a na pohovorech 
se zaměstnanci orgánů a institucí EU a dalších 
subjektů. Zaměřuje se konkrétně na i) právní, 
institucionální a finanční rámec v oblasti obrany 
a ii) současný stav obranných schopností a 
obranného průmyslu členských států. Účelem 
tohoto přezkumu je prozkoumat současné 
podmínky spolupráce EU v oblasti obrany a 
zdůraznit některá z hlavních rizik spojených s 
novou úrovní ambicí EU a s iniciativami týkajícími 
se obrany, které byly vytvořeny v posledních 
letech.
Přispět k lepší obranné kapacitě v Evropě 
znamená nezůstávat jen u slov a účinně 
provádět skutečné iniciativy s cílem podpořit 
konkurenceschopný evropský obranný průmysl 
a zlepšit vojenské schopnosti členských států, 
které budou v plné míře doplňkem NATO. Úspěch 
a budoucnost EU v oblasti obrany zcela závisí na 
politické vůli členských států, neboť tyto státy 
hrají ústřední úlohu v obranné struktuře Evropy.


	cover-review-cs
	BRP-Defence-CS
	Obsah
	Shrnutí
	Úvod
	Souvislosti
	Tento přezkum

	1. Obrana: hlavní úloha členských států
	1.1 Obrana: jedinečná oblast v právním a institucionálním rámci EU
	Zvláštní ustanovení Smluv týkající se obrany
	Společná bezpečnostní a obranná politika
	Politiky EU týkající se obrany podle Smlouvy o fungování Evropské unie

	Hlavní zúčastněné strany a správní mechanismy
	Operace a mise SBOP
	Spolupráce v oblasti bezpečnosti v Evropě a mimo ni
	NATO
	OSN


	1.2 Nedávný vývoj na úrovni EU: nová úroveň ambicí
	Globální strategie EU a evropský obranný akční plán
	Výdaje na obranu v EU
	Vnitrostátní rozpočty členských států EU
	Rozpočet EU
	Mechanismy EU financované členskými státy mimo rozpočet EU
	Návrhy do budoucna


	1.3 Rizika spojená s novou ambicí EU v oblasti obrany
	Ambice pro obrannou politiku EU
	Strategická autonomie a úroveň ambicí
	„Evropská armáda“

	Soudržnost s NATO


	2. Obranné schopnosti a průmysl členských států EU: globální pozice zpochybněna
	2.1 Silné a slabé stránky schopností členských států
	Měření vojenských schopností
	Kvantitativní ukazatele
	Kvalitativní analýza
	Dopad brexitu

	2.2 Hlavní prvky evropského obranného průmyslu
	Odvětví obrany
	Hlavní tendence
	Situace evropského obranného průmyslu
	Strana poptávky: členské státy
	Strana nabídky: průmysl

	2.3 Posílení spolupráce na úrovni EU
	Plán rozvoje schopností
	Koordinovaný každoroční přezkum v oblasti obrany
	PESCO
	Evropský obranný fond

	2.4 Rizika týkající se výkonnosti spojená s programy EU v oblasti obrany
	Účinný plánovací proces EU
	Zapojení členských států
	Dopad na potřeby týkající se skutečných schopností
	Rámec pro správu a odpovědnost


	Závěrečné poznámky
	Příloha I – Harmonogram
	Příloha II – Evropský institucionální rámec obrany: složitá oblast s více subjekty
	Příloha III – Priority v oblasti schopností určené v klíčových dokumentech EU, 2013–2019
	Příloha IV – Hlavní znaky dílčích odvětví obranného průmyslu EU (leteckého, pozemního, námořního) 1/2
	Příloha IV – Hlavní znaky dílčích odvětví obranného průmyslu EU (leteckého, pozemního, námořního) 2/2
	Příloha V – Analýza SWOT190F  – EDTIB
	Příloha VI – Hlavní mechanismy auditu v oblasti obrany EU

	Zkratková slova a zkratky

	CH3111222CS04-19PP-CH166-19FINA1-BRP-Defence-TR
	Tým EÚD

	CH3111222CS01-19WW-CH166-19FIN-BRP-Defence-TR
	back-cover-review-cs



