Předkládací zpráva pro Parlament České republiky
Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO
„Joint Enterprise“ v Kosovské republice
Úvod
Cílem „Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu (Deployable
Communication Module, DCM) v operaci NATO „Joint Enterprise“ v Kosovské republice“
(dále jen „Informace“) je seznámit vládu a Parlament ČR s politickými, vojenskými
a finančními aspekty působení českých vojáků v této alianční operaci.
Materiál je předkládán v souladu s bodem I/9 usnesení vlády ČR ze dne 20. října 2014
č. 850 k návrhu působení sil a prostředků rezortu MO v zahraničních operacích v letech 2015
a 2016 s výhledem na rok 2017, se kterým vyslovily souhlas obě komory Parlamentu ČR
(usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 31. října 2014 č. 496, usnesení Senátu
Parlamentu ČR ze dne 23. října 2014 č. 635).
1. Politicko-bezpečnostní situace v Kosovské republice
Kosovská republika usiluje o integraci do EU. V této souvislosti byla v červenci 2014
parafována Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Kosovem a EU. Podpis dohody se očekává
do konce roku 2015. Klíčovým faktorem pro posun Kosova v procesu evropské integrace je
normalizace vztahů se Srbskem. Za zprostředkování vysoké představitelky F. Mogherini
v Bruselu probíhá srbsko-kosovský dialog na úrovni premiérů, v rámci kterého v srpnu 2015
došlo k významnému pokroku v řešení důležitých sporných otázek a byly podepsány čtyři
dohody – o vytvoření sdružení srbských obcí, energetice, telekomunikacích i tzv. Parku míru
ve městě Mitrovica.
Po násilných střetech z února 2015, jejichž katalyzátorem byly protesty vůči srbskému
ministrovi v kosovské vládě za údajnou urážku kosovských Albánců, je bezpečnostní situace
v Kosovu v posledních měsících stabilní. Situaci ovlivňuje několik vnitřních a vnějších
faktorů, jejichž důležitost a konfliktní potenciál mají rostoucí charakter a nelze vyloučit jejich
nepříznivý, až destabilizující vliv ve střednědobém horizontu.
Kosovský parlament v březnu letošního roku přijal zákon o zahraničních bojovnících,
který kosovským institucím poskytuje širší pravomoci při stíhání svých občanů, kteří se
zapojili do bojů v Iráku a Sýrii. V červnu kosovské bezpečnostní síly pozatýkaly několik
stovek osob napojených na radikálně-islamistické organizace. Podle odhadů bezpečnostních
složek a kosovských úřadů se doposud do bojů v Iráku a Sýrii zapojilo kolem 300 občanů
Kosova, přičemž 40 bojovníků mělo zahynout.

2. Operace „Joint Enterprise“
Mnohonárodní mírová operace NATO na území Kosova byla zahájena 12. července
1999 pod názvem „Joint Guardian“, v dubnu 2005 byla operace přejmenována na „Joint
Enterprise“. Spojenecké síly zabezpečující operaci jsou označovány jako KFOR (Kosovo
Force).
Hlavním úkolem operace je přispívat k vytváření a udržování bezpečného prostředí,
podporovat pokračující mírový proces a demokratický vývoj v zemi, podporovat misi OSN
(UNMIK) a misi Evropské unie (EULEX). V současnosti, v souladu s usnesením vlády ČR ze
dne 20. října 2014 č. 850, se kterým následně vyslovily souhlas obě komory Parlamentu,
působí ve velitelské struktuře KFOR 8 příslušníků Armády ČR.
3. Charakteristika DCM a působení v operaci „Joint Enterprise“
Pro zabezpečení systému velení a řízení v rámci velitelství KFOR vysílá NATO
spojovací prvky, které jsou začleněny ve třech aliančních spojovacích praporech. Jejich
úkolem je mj. zajišťovat spojení jednotek jak v prostoru působení, tak i mezi velitelstvím
operace a nadřízenými aliančními velitelstvími.
AČR vytváří tzv. DCM B v počtu 56 vojáků, který je součástí 3. spojovacího praporu
NATO v polské Bydhošti. V sestavě praporu působí dále jednotky ozbrojených sil Polska,
Maďarska, Slovenska, Litvy a Turecka. Spojovací a dopravní techniku pro plnění úkolu
v operaci poskytuje NATO.
V operaci „Joint Enterprise“ je ČR zapojena skupinou 3 příslušníků výše uvedeného
DCM (1 technik „Service Desk“ a 2 satelitní technici) v období od 28. srpna 2015 do
22. prosince 2015, které zahrnuje i přípravnou fázi a fázi odsunu. Operační úkol skupina
plní od 1. září do 20. prosince 2015.
4. Právní otázky
Materiál je předkládán na základě bodu I/9 usnesení vlády ze dne 20. října 2014
č. 850, kterým vláda schválila působení DCM v operacích NATO mimo území České
republiky, a to v celkovém počtu do 56 osob na dobu 6 měsíců ročně v termínu od 1. ledna
2015 do 31. prosince 2016 s tím, že o případném vyslání do konkrétní operace bude
neprodleně informována vláda a obě komory Parlamentu ČR.
Parlament ČR s tímto působením vyslovil souhlas. Poslanecká sněmovna usnesením
ze dne 31. října 2014 č. 496 a Senát usnesením ze dne 23. října 2014 č. 635.
5. Finanční prostředky
Financování působení příslušníků DCM v Kosovské republice je zabezpečeno
z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany a celkové náklady jsou odhadovány na
1 488 287,- Kč.
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Závěr
Působení příslušníků DCM v alianční operaci v Kosovské republice je praktickým
naplňováním závazků vyplývajících z členství ČR v NATO a zároveň příspěvkem k zajištění
mezinárodní bezpečnosti. Je také výrazem podpory oficiálním kosovským institucím i široké
veřejnosti při budování demokratických struktur v zemi a při zajišťování ekonomického
rozvoje.
Jedná se o třetí nasazení českých příslušníků prvku DCM v operaci „Joint Enterprise“,
první dvě se uskutečnila v letech 2012 a 2014.
Vláda vzala Informaci o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci „Joint
Enterprise“ v Kosovské republice na vědomí svým usnesením ze dne 2. listopadu 2015 č. 900.

V Praze dne 2. listopadu 2015
Předseda vlády
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
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