Předkládací zpráva pro Parlament České republiky
2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území
České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České
republiky v roce 2017 (dále jen „2. doplněk“) se předkládá na základě čl. 43 odst. 5 písm. b)
ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném znění.
Předkládaný materiál obsahuje informace o cvičeních se zahraničními partnery, která nebyla
zařazena do materiálu „Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo
území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území
České republiky v roce 2017“, schváleného usnesením vlády ze dne 19. prosince 2016 č. 1172
a 1. doplňku tohoto materiálu schváleného usnesením vlády ze dne 19. dubna 2017 č. 308.
Jedná se celkem o 3 cvičení na území České republiky a 9 cvičení v zahraničí, jejichž přehled
je součástí tohoto materiálu.
Materiál zároveň obsahuje upřesňující informace o 25 cvičeních, která již byla vládou
schválena a u kterých došlo s ohledem na naplnění cílů cvičení či požadavky partnerů
ke změnám některých atributů přesahujících schválený rámec.
Nejvýznamnějšími nově plánovanými cvičeními AČR se zahraničními partnery jsou:
INTEL TEXAS 2017 – společné cvičení štábů mechanizovaných jednotek zaměřené
na navýšení interoperability a rozvoj schopností v oblasti zpravodajské činnosti a průzkumu.
Cvičení na území USA se zúčastní 40 příslušníků 7. mechanizované brigády.
HELICOPTER TRAINING INSTRUCTOR COURSE (HTIC) – navýšení schopností
pilotů 21. základny taktického letectva při působení proti pomalým nízkoletícím cílům (role
protivníka v rámci cvičení zaměřeného na výcvik vrtulníkového letectva). Navýšení
schopností příslušníků 22. základny vrtulníkového letectva v oblasti plánovacího procesu
a implementace procedur vrtulníkového letectva. Cvičení na území Švédska se zúčastnilo
33 příslušníků vzdušných sil AČR.

TRIDENT JOUST – cvičení jednotek NATO vyčleněných do pohotovostních sil velmi
vysoké reakce formou společného štábního nácviku. Cvičení na území Polska se zúčastní
11 příslušníků 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany.

Cvičení uvedená ve 2. doplňku budou financována v rámci schváleného rozpočtu kapitoly
Ministerstva obrany na rok 2017 ve smyslu § 22 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Dodatečné
požadavky na finanční prostředky v oblasti zabezpečení zahraničních cvičení nevznikají.

Tento materiál schválila vláda svým usnesením ze dne 21. června 2017 č. 470

V Praze dne 21. června 2017
Předseda vlády:
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