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USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 8. června 2009 č. 714 

 
 

k návrhu působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany 
v zahraničních operacích v roce 2010 

 
 
 
             Vláda   
 
             I. schvaluje návrh na 
 
                1. prodloužení působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany             
v operaci sil KFOR (Kosovo Force) pod vedením Organizace Severoatlantické  
smlouvy (NATO) v Kosovu, a to v celkovém počtu do 550 osob na dobu od 1. ledna 
do 31. prosince 2010, 
 
                2. vyslání sil a prostředků resortu Ministerstva obrany do operace Evropské 
unie v Bosně a Hercegovině, a to v celkovém počtu do 2 osob na dobu od 1. ledna do 
31. prosince 2010, 
 
                3. prodloužení působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v silách 
ISAF (International Security Assistance Force) pod vedením Organizace Severo-
atlantické smlouvy (NATO) v Afghánistánu, a to v celkovém počtu do 535 osob na 
dobu od 1. ledna do 31. prosince 2010, 
 
                4. prodloužení působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany             
v rámci operace Organizace spojených národů v Čadské republice a ve Středoafrické           
republice (United Nations Mission in the Central African Republic and Chad,         
MINURCAT), a to v celkovém počtu do 5 osob na dobu od 1. ledna 
do 31. prosince 2010, 
 
                5. prodloužení působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v misi 
MFO (Multinational Forces and Observers) na Sinajském poloostrově, a to v celkovém 
počtu do 3 osob na dobu od 1. ledna do 31. prosince 2010, 
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                6. vyslání sil a prostředků resortu Ministerstva obrany do operačního       ve-
litelství operace EU NAVFOR ATALANTA ve Velké Británii, a to v celkovém počtu 
do 3 osob na dobu od 1. ledna do 31. prosince 2010, 
 
                7. působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v operacích Sil rych-
lé reakce Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO Response Force, NRF) mimo 
území České republiky, a to v celkovém počtu do 220 osob na dobu od 1. ledna do 15. 
července 2010 a do 360 osob na dobu od 1. července 2010 do 15. ledna 2011 s tím, že 
o případném vyslání do konkrétní operace rozhodne vláda, která o takovém rozhodnutí 
neprodleně informuje obě komory Parlamentu České republiky; 
 
            II. bere na vědomí předurčení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany 
do Systému pohotovostního ujednání Organizace spojených národů (United Nations 
Standby Arrangement System, UNSAS) pro operace mimo území České republiky 
v celkovém počtu do 50 osob na dobu od 1. ledna do 31. prosince 2010 s tím, že          
o případném vyslání do konkrétní operace rozhodne vláda a Parlament České          
republiky na základě požadavku Organizace spojených národů; 
 
           III. pověřuje předsedu vlády předložit návrh uvedený v bodě I tohoto usnesení 
předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předsedovi Senátu 
Parlamentu České republiky k projednání Parlamentem České republiky; 
 
           IV. ukládá 
 
                1. místopředsedovi vlády a ministru obrany  
 
                    a) hradit finanční náklady související s působením příslušníků resortu    
Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2010 podle bodu I/1 až 6 tohoto 
usnesení, a to ve výši 2 202 774, 15 tis. Kč z rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany na    
rok 2010, 
 
                    b) informovat vládu do 31. května 2011 o nasazení sil a prostředků      
resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2010, 
 
                2. ministru financí zajistit úhradu rozpočtově nezajištěných finančních     
prostředků mimo kapitolu Ministerstva obrany na pokrytí případného nasazení sil 
a prostředků resortu Ministerstva obrany v operacích Sil rychlé reakce Organizace Se-
veroatlantické smlouvy (NATO Response Force, NRF) mimo území České           re-
publiky v roce 2010 podle bodu I/7 tohoto usnesení, 
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                3. místopředsedovi vlády a ministru obrany a místopředsedovi vlády a      
ministru zahraničních věcí odůvodnit návrh uvedený v bodě I tohoto usnesení              
v Parlamentu České republiky. 
 
 
 
Provedou: 

předseda vlády, 
místopředseda vlády a  
ministr obrany, 
místopředseda vlády a  
ministr zahraničních věcí, 
ministr financí 
 
 
 
 

 Předseda vlády 
 Ing. Jan Fischer, CSc., v. r. 

 
 
 
 


