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USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 16. května 2012 č. 349 

 
k návrhu na působení sil a prostředků  

resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2013 a 2014  
s výhledem na rok 2015 

 
 

 
             Vláda 

 
             I. schvaluje 

 
                1. prodloužení působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v silách 
ISAF (International Security Assistance Force) pod vedením Organizace Severoatlan-
tické smlouvy (NATO) v Afghánistánu, a to v celkovém počtu do 539 osob na dobu   
od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 a v celkovém počtu do 340 osob na dobu         
od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014, 
 
                2. 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 10 osob na dobu od 1. ledna 
2013 do 31. prosince 2014, 
 
                3. prodloužení působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany              
v operaci Evropské unie (EU) ALTHEA v Bosně a Hercegovině, a to v celkovém    
počtu do 3 osob na dobu od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2014, 
 
                4. prodloužení působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany        
vyčleněných z 601. skupiny speciálních sil na ochranu zastupitelského úřadu České 
republiky v Kábulu v Afghánistánu, a to v celkovém počtu do 20 osob na dobu od 
1. ledna 2013 do 31. prosince 2014, 
 
                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 2013 do 31. prosince 2014, 
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                6. prodloužení působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany             
v Operačním velitelství operace Evropské unie (EU) NAVFOR ATALANTA ve     
Spojeném Království Velké Británie a Severního Irska, a to v celkovém počtu                   
do 3 osob na dobu od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2014,  
 
                7. vyslání příslušníků resortu Ministerstva obrany k posílení velitelských 
struktur Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a Evropské unie (EU) nasaze-
ných v operacích těchto organizací a vyslání příslušníků resortu Ministerstva obrany 
působících ve strukturách Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a Evropské 
unie (EU) do operací pod vedením těchto organizací mimo území České republiky,      
a to v celkovém počtu do 40 osob na dobu od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2014, 
 
                8. vyslání sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v celkovém počtu      
do 50 osob k ochraně vzdušného prostoru Islandské republiky v rámci operace         
Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v roce 2014, a to na dobu pěti týdnů, 
 
                9. působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v operacích Sil   
rychlé reakce NATO (NATO Response Force, NRF) mimo území České republiky,      
a to v celkovém počtu do 766 osob na dobu od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013       
a   do 302 osob na dobu od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 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,      
a to v celkovém počtu do 50 osob na dobu od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2014 
s tím, že o případném vyslání do konkrétní operace rozhodnou vláda a Parlament    
České republiky na základě požadavku Organizace spojených národů (OSN); 
 
           III. pověřuje předsedu vlády předložit návrh uvedený v bodě I tohoto usnesení 
předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předsedovi Senátu 
Parlamentu České republiky k projednání Parlamentem České republiky; 
 
            IV. ukládá 
 
                1. ministru obrany  
 
                    a) hradit finanční náklady související s působením sil a prostředků resortu 
Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2013 a 2014 podle bodu I/1 až 8 
tohoto usnesení, a to ve výši 1 595 825,760 tis. Kč na rok 2013 a 1 324 507,429 tis. Kč 
na rok 2014 z rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany,  
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                    b) informovat vládu vždy do 31. května každého kalendářního roku          
o nasazení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích 
v předcházejícím kalendářním roce, 
 
                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 NATO mimo 
území České republiky v roce 2013 a 2014 podle bodu I/9 tohoto usnesení,  
 
                3. ministru obrany a 1. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí  
 
                    a) odůvodnit návrh uvedený v bodě I tohoto usnesení v Parlamentu České 
republiky, 
                    b) předložit v letech 2013 a 2014 v návaznosti na vývoj zapojení           
mezinárodního společenství v Afghánistánu a požadavků mezinárodních organizací 
samostatný návrh pro působení v operačních, výcvikových a poradenských aktivitách 
v zahraničí, zejména Evropské unie a Organizace spojených národů a při zvažování 
zohlednit dostupnost disponibilních finančních zdrojů a sil a prostředků resortu        
Ministerstva obrany s ohledem na deklarované operační závazky. 
 
 
 
Provedou: 

předseda vlády, 
1. místopředseda vlády a  
ministr zahraničních věcí, 
ministři obrany, financí 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.  

  
 
 


