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SPOLEČNÉ SDĚLENÍ
Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Jak zlepšit vojenskou mobilitu
v Evropské unii
JOIN(2017) 41 v konečném znění, kód Rady 14237/17


Právní základ:
Dokument informační povahy.



Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
30. 11. 2017



Procedura:
Není projednáváno legislativním postupem, jedná se o dokument nelegislativní povahy, který
nepodléhá schválení v Radě a Evropském parlamentu. Procedura je ukončena jeho přijetím a
předložením těmto institucím.



Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 2. února 2018, doručené do výboru
dne 6. února 2018 prostřednictvím systému ISAP.

pro

evropské

záležitosti



Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Hodnocení z hlediska principu subsidiarity se neuplatní, jedná se o dokument informační povahy.



Odůvodnění a předmět:
V souvislosti s mezinárodně-bezpečnostní situací a snahou posílit obranný rozměr EU bylo
Evropskou komisí (EK) a Evropskou službou vnější činnosti (ESVČ) představeno společné sdělení
Evropskému parlamentu a Radě Jak zlepšit vojenskou mobilitu v Evropské unii JOIN(2017) 41.
Z důvodu včasné a účinné reakce na vnitřní a vnější krize se sdělením navrhují opatření vedoucí
ke zlepšení vojenské mobility v Unii. Vojenskou mobilitou se pro účely sdělení myslí doprava
osob (ozbrojených jednotek) a přeprava vojenského vybavení. Sdělení reaguje na některé
praktické aspekty, které vyplynuly z nedávných vojenských cvičení, při nichž se ukázalo, že přesun
vojenského vybavení a ozbrojených jednotek může být narušen zdržením, narušením, vyššími
náklady a větší zranitelností. Předloženým sdělením jsou nastíněny možnosti, jak EU může
přispět k usnadnění vojenské mobility. Iniciativa směřuje k zajištění každodenního provozu i
strategické přípravné fáze nasazení vojenských sil a zdrojů.
Sdělení se dotýká vojenské i civilní složky členských států. Vojenská mobilita by měla být
zajišťována v součinnosti s nevojenskými složkami.



Obsah a dopad:
Vlastní sdělení se skládá z pěti kapitol včetně úvodní kapitoly se zdůvodněním tématu a
závěrečné kapitoly s nastíněním dalšího postupu prací. Zbývající tři kapitoly se věnují stávajícím
projektům, požadavkům, které by měly být vzaty v potaz, a nastínění oblastí dalšího zájmu či
opatření k realizaci.
Stávající projekty, činnosti a iniciativy v oblasti vojenské mobility se týkají především vytvoření
rámců spolupráce, sbližování norem a dosahování pozitivních efektů mezi vojenskou a civilní
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oblastí. Od roku 2014 probíhá za účasti některých členských států a odborného přispění EK a
Evropské obranné agentury (European Defence Agency, EDA) projekt s cílem vývoje sítě
multifunkčních dopravních uzlů a harmonizace předpisů, postupů a procesů, sdílení prostředků a
infrastruktury pro přesun vojenských jednotek a vojenského vybavení a zajištění zjednodušeného
procesu překračování státních hranic. Tento projekt má být zacílen na zajištění potřeb jak
činností společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), tak i vojenských a cvičících aktivit
členských států.1 Další projekty zahrnují diplomatické úmluvy o zjednodušení každodenní
vojenské letecké přepravy a na úrovni struktur Severoatlantické aliance (NATO) probíhají
projekty k usnadnění volného pohybu, informovanosti o situaci v oblasti infrastruktury,
připravenosti a odolnosti civilní infrastruktury a zrychlené vojenské mobility. Dále jsou v procesu
nadnárodní projekty, které mají za cíl koordinovat strategickou přepravu či identifikovat ideální
přepravní způsoby ke konkrétním požadavkům (například jednotlivým misím). EU bude usilovat
o využití kladných efektů, které z těchto projektů vyplývají.
Koordinovaný postup na úrovni EU směřující k posílení vojenské mobility by měl být zahájen
společným pochopením potřeb a požadavků, dále potom propojením vojenského a civilního
sektoru s cílem dosáhnout maximálního pozitivního efektu. Členské státy budou muset
dosáhnout shody na požadavcích, které budou tvořit základ spolupráce na úrovni EU. Sdělení
poskytuje výčet oblastí (požadavků), které by při přípravě koordinovaného postupu v oblasti
vojenské mobility měly být vzaty v potaz: dostupnost fyzické infrastruktury a požadavky na ni pro
zajištění přepravy ozbrojených jednotek a vojenského materiálu; právní parametry pro přístup
k infrastruktuře pro potřeby přesunu ozbrojených jednotek a vojenského vybavení; ochrana
jednotek, vybavení a údajů o nich; vymezení odpovědnosti vojenských sil; časování využití fyzické
infrastruktury k přepravě vojenské i civilní; požadavky na podporu ze strany členských států
(ubytovací kapacity, poskytnutí paliva, údržby a obnovy); koordinace a zajištění kapacity civilních
a vojenských vnitrostátních orgánů podílejících se na přepravě; výměna informací (údajů) a
infrastruktura jejich sdílení (databáze, úložiště).
Sdělení se dále věnuje vytýčení směru další činnosti. V této části jsou zmíněny následující hlavní
oblasti.
První oblastí je fyzická infrastruktura. Kvůli rozdílné kvalitě infrastruktury v jednotlivých státech je
třeba posoudit stávající infrastrukturu a vymezit normy pro nově vznikající či modernizovanou,
aby byla použitelná i pro přesuny vojenského materiálu. Mezi jednotlivé způsoby dopravy
(multimodálnost) by mělo být zahrnuto také vojenské hledisko. Financování infrastrukturních
projektů by mělo rovněž brát více v potaz možné zjednodušení přepravy vojenského materiálu a
ozbrojených složek. V souvislosti s infrastrukturou se jeví jako nejjednodušší posouzení kvality,
kapacity a dostupnosti sítě TEN-T pro vojenské přesuny. Tato síť by měla být zanalyzována;
problémové části by měly být modernizovány s cílem zajistit požadované parametry pro
vojenskou mobilitu. K dokončení hlavní sítě TEN-T do roku 2030 pro civilní (a vojenské) účely by
měly být mobilizovány další finanční prostředky, protože dokončení této sítě napomůže
k realizaci evropské obranné unie. Veškerá infrastruktura pro vojenskou přepravu (fyzická i
informační) musí být dostatečně odolná vůči hybridním hrozbám.
Druhou oblastí, která musí být řešena, jsou regulační a procedurální otázky. V současné době
probíhají analýzy současného stavu, z nichž mají být navrženy celní postupy a regulační rámce
pro potřeby přesunů. Dojde též k zohlednění stávajících postupů NATO. Dále by mělo dojít
z rozšíření uplatňování snadného přesunu nebezpečného materiálu i na případ vojenských
vozidel za předpokladu, že splňují požadavky. Již existující rámec jednodušší přepravy
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Blíže k tomuto projektu viz EU Multimodal Transport Hubs. EDA.europa.eu [online], Jun 8, 2017 [cit. 2018-02-01].
Dostupné z: https://www.eda.europa.eu/what-we-do/activities/activities-search/eu-multimodal-transport-hubs.
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nebezpečného materiálu k civilním účelům by měl být aplikován i na vojenské přepravy. S cílem
maximálně zjednodušit procedury přepravy ze strany orgánů členských států jsou k úvaze rovněž
předloženy nástroje jednodušší výměny informací o požadavcích na přesuny (důvodech
vojenských přesunů). Pro zajištění vojenské mobility by bylo vhodné vytvořit jednotný postup
všech členských států, a pokud by o to členské státy stály, za zvážení by stálo vykonání akce na
úrovni EU.
Problematika nastíněná ve sdělení je sledována také EDA, při níž vznikla pracovní skupina
k vojenské mobilitě. ESVČ a EK plánují představit na jaře 2018 akční plán vojenské mobility, který
by měl vzít v potaz výsledky činnosti pracovní skupiny k vojenské mobilitě.
V souvislosti s předloženým společným sdělením si dovoluji upozornit, že zavádění nastíněných
opatření, které se týkají regulačních a procedurálních otázek zjednodušení vojenských přesunů,
nutně vyžaduje bedlivou pozornost ze strany Parlamentu ČR. Může totiž docházet k ovlivnění
ústavně garantovaných procedur (především čl. 43 Ústavy ČR a zapojení Parlamentu ČR do
povolování zapojení ČR do obranných systémů mezinárodních organizací (odst. 2) a práva
Parlamentu ČR posoudit rozhodnutí vlády ČR o přesunu, přejezdu a přeletu cizích ozbrojených sil
přes území republiky (odst. 4, 5 a 6)).


Stanovisko vlády ČR:
Vláda ČR považuje sdělení za důležitou problematiku. Obsah sdělení umožňuje vytvořit podmínky
rychlého posílení napadeného státu jednotkami spojeneckých států. ČR se rovněž zapojilo do
projektu v rámci stálé strukturované spolupráce (PESCO) „Military Mobility“, jehož cílem má být
zrychlení přesunů vojsk po území členských států EU. ČR se aktivně a kladně staví ke
zjednodušování postupů, které umožní zjednodušení vyřizování žádostí pro překračování státních
hranic a pro průjezd ČR. Tento postoj vláda zaujala nejen ve vztahu k iniciativám na úrovni EU,
ale i k iniciativám na úrovni NATO.
Vláda podporuje opatření směřující jak k posouzení a zlepšení fyzické infrastruktury, tak také
k odstranění nedostatků procedurálního a formálního charakteru. Při formulování požadavků na
dopravní infrastrukturu EU bude vláda ČR zohledňovat požadavky a potřeby průmyslové základny
ČR.



Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
V Evropském parlamentu bylo sdělení přiděleno výboru pro zahraniční věci (AFET) jako gesčně
příslušnému výboru. O stanovisko byly požádány výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE),
výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO), výbor pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) a
výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE).
V březnu 2018 se očekává představení akčního plánu vojenské mobility.



Projednávání ve výboru pro evropské záležitosti PS PČR:
Výbor pro evropské záležitosti PS PČR projednal dokument dne 15. 2. 2018 a usnesením č. 32
přijal tyto závěry:
Výbor pro evropské záležitosti
1. b e r e n a v ě d o m í společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě – Jak zlepšit
vojenskou mobilitu v Evropské unii JOIN(2017) 41 v konečném znění, kód Rady 14237/17;
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2. p o d p o r u j e rámcovou pozici vlády ČR ze dne 2. února 2018 ke společnému sdělení
Evropskému parlamentu a Radě – Jak zlepšit vojenskou mobilitu v Evropské unii JOIN(2017)
41 v konečném znění, kód Rady 14237/17;
3. p o v a ž u j e vojenskou mobilitu za činnost přispívající k posilování obranyschopnosti a
bezpečnosti ČR i EU jako celku a z toho důvodu též v í t á zapojení ČR do projektu „Military
Mobility“ v rámci stálé strukturované spolupráce (PESCO);
4. p o v a ž u j e za nutné bedlivě sledovat v budoucnu další návrhy opatření směřující ke zlepšení
vojenské mobility především s ohledem na dopad na národní legislativu a zapojení
Parlamentu do povolování přejezdů a přeletů cizích ozbrojených složek přes území ČR.
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