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MINISTŘI PŘEDSTAVILI NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNÝCH 
VOJENSKÝCH SCHOPNOSTÍ, KTERÉ MAJÍ POMOCI PŘEKONAT ROZTŘÍŠTĚNOST 
V OBLASTI EVROPSKÉ OBRANY 
 

Brusel 20. listopadu 2020 Vůbec první přehled situace v oblasti evropské obrany, kterým je zpráva 

s názvem Koordinovaný každoroční přezkum v oblasti obrany (CARD), identifikuje významné 

možnosti spolupráce v oblasti evropské obrany a přináší státům 55 nových příležitostí ke 

společnému rozvoji obranných schopností. Jako prioritní oblasti zájmu v rámci úsilí na poli 

společného evropského rozvoje doporučuje šest schopností příští generace s významným dopadem. 

Přezkum rovněž konstatuje, že oblast evropské obrany se vyznačuje vysokou mírou roztříštěnosti 

a nízkými investicemi do spolupráce. 

Evropská obranná agentura (EDA) dnes předložila ministrům obrany agentury EDA první zprávu 

o koordinovaném každoročním přezkumu v oblasti obrany, kterou vypracovala v úzké spolupráci 

s Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ) a Vojenským štábem EU (EUMS) během posledních 

12 měsíců. 

Vedoucí agentury a vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku / 

místopředseda Komise Josep Borrell uvedl: „Poprvé máme jedinečný přehled o vnitrostátních 

obranných plánech a snahách o rozvoj obranných schopností ve všech 26 členských státech agentury 

EDA. Jedná se o výsledek intenzivního dialogu s řediteli pro obranné plánování členských států na 

úrovni EU. Nabízí členským státům informace o oblastech, kde je velký potenciál pro evropskou 

spolupráci v oblasti obrany, která zajišťuje silám členských států moderní vybavení a zlepšuje jejich 

interoperabilitu, a to i při misích a operacích v rámci SBOP.“ 

SPOLUPRÁCE PŘI PŘÍPRAVĚ NA BUDOUCNOST 
Na základě vlastních plánů členských států a dialogů s řediteli pro obranné plánování zpráva určuje 

jasné příležitosti ke spolupráci na mezinárodní úrovni a vymezuje 55 příležitostí ve všech vojenských 

oblastech: Pevnina (17); Vzduch (14); Moře (12); Kyberprostor (3); Vesmír (4) a Společný a umožňující 

faktor (5). Zpráva dochází k závěru, že mnohé z nich mají potenciál významně ovlivnit oblast evropské 

obrany, zajistit operační výhody a podporovat strategickou autonomii EU. Doporučuje také dalších 

56 souvisejících příležitostí ke spolupráci v oblasti výzkumu a technologií.  Členské státy na dnešním 

zasedání ministerského řídícího výboru EDA schválily doporučení uvedená ve zprávě o koordinovaném 

každoročním přezkumu v oblasti obrany. 

Zpráva uvádí šest schopností příští generace jako oblasti zájmu, na něž by členské státy měly soustředit 

své snahy v oblasti kapacit, jelikož mají vysoký potenciál zvýšit operační výkonnost EU a jejích 

členských států v krátkém a střednědobém horizontu a současně zajistit průmyslové know-how. Má 

se za to, že tyto oblasti nabízejí dobrou možnost řešení prostřednictvím spolupráce na základě 
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vlastního uvážení členských států a mohly by umožnit široké zapojení národů na úrovni systémů 

a subsystémů. Těmito šesti hlavními oblastmi zájmu jsou: 

Hlavní bojový tank (MBT) – zpráva CARD doporučuje společný vývoj a pořízení hlavního bojového 

tanku příští generace v dlouhodobém horizontu (uvedení do provozu v polovině 30. let 21. století) 

a společnou modernizaci a rozvíjení stávajících schopností v krátkodobém horizontu. Jestliže členské 

státy spolupracují na modernizaci nebo při zavádění nových hlavních bojových tanků, lze do poloviny 

30. let 21. století dosáhnout omezení typů a variant o 30 %. Zájem o intenzivnější spolupráci vyjádřilo 

11 zemí. 

Evropská hlídková hladinová loď – zpráva CARD doporučuje v příštím desetiletí výměnu hlídkových 

plavidel pro pobřežní a námořní plavbu a vypracování celoevropského přístupu, pokud jde 

o modulární námořní platformy. Byly zjištěny příležitosti ke spolupráci v oblasti společného 

standardizovaného zadávání zakázek (off-the-shell), společné logistiky pro podobná plavidla 

a společných budoucích funkčních požadavků, přičemž zájem o spolupráci vyjádřilo 7 členských států. 

Systémy vojáka – zpráva CARD doporučuje modernizaci systémů vojáka prostřednictvím společného 

zadávání zakázek na stávající systémy v krátkodobém horizontu, včetně harmonizace požadavků, 

rozvoje uživatelské skupiny pro společné virtuální školení a cvičení s použitím společných nástrojů IT. 

V dlouhodobém horizontu doporučuje vyvinout do poloviny 20. let 21. století společně sdílenou 

infrastrukturu pro všechny subsystémy za využití nejmodernějších technologií. Zájem o intenzivnější 

spolupráci vyjádřilo 10 zemí. 

Systém pro obranu proti bezpilotním vzdušným prostředkům (C-UAS) / znemožnění vstupu / 

odříznutí oblasti – zpráva CARD doporučuje rozvíjet evropskou schopnost čelit bezpilotním vzdušným 

systémům (UAS) za účelem zlepšení ochrany vojsk a také přispět k zavedení evropské normy pro 

systémy znemožnění vstupu / odříznutí oblasti (A2/AD). Zpráva CARD dospívá k závěru, že evropské 

vojenské schopnosti a jejich přístup k systémům A2/AD stojí jednoznačně na rozcestí, pokud jde o to, 

zda bude tato schopnost rozvíjena na základě spolupráce, nebo zda nebude pro evropské síly rozvíjena 

vůbec. 

Obrana ve vesmíru – zpráva CARD doporučuje vypracovat evropský přístup k obraně ve vesmíru 

s cílem zlepšit přístup k vesmírným službám a ochraně majetku ve vesmíru. Jako nově vznikající 

operativní oblast by větší spolupráce přispěla k většímu zapojení ministrů obrany a uznání vojenských 

požadavků v širších vesmírných programech prováděných na úrovni EU. 

Zlepšení vojenské mobility – zpráva CARD doporučuje aktivnější zapojení všech členských států do 

programů vojenské mobility, zejména v oblasti letecké a námořní přepravy, logistických zařízení 

a zvýšené odolnosti souvisejících systémů a procesů v IT za podmínek hybridní války, a to do poloviny 

příštího desetiletí. 

OBLAST EVROPSKÉ OBRANY 
Zpráva konstatuje, že oblast evropské obrany se vyznačuje roztříštěností, nesoudržností a tím, že 

výdaje na spolupráci v oblasti obrany zdaleka nedosahují sjednaných společných referenčních hodnot. 
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To zahrnuje rozvoj vojenských schopností, snahy v oblasti výzkumu a technologií, podporu zbrojního 

průmyslu a operační aspekty. Dochází k závěru, že je třeba i nadále vyvíjet dlouhodobé úsilí, pokud jde 

o výdaje, plánování a spolupráci v oblasti obrany, aby bylo možné překonat nákladnou roztříštěnost 

a čerpat výhody ze součinnosti a zlepšené vojenské interoperability. Analýza CARD dále zjistila, že: 

o vysoká diverzita typů vojenského vybavení a různé úrovně modernizace a interoperability 

podporují roztříštěnost a nedostatečnou soudržnost evropského prostředí. To má negativní 

dopad na schopnost sil členských států efektivně vzájemně spolupracovat; 

o závazek k misím a operacím v oblasti SBOP je velmi nízký, s velkými rozdíly mezi jednotlivými 

členskými státy, pokud jde o rámce zapojení a celkové operační úsilí; 

o oblasti spolupráce, které identifikovala zpráva CARD, by mohly významně pomoci členským 

státům při řešení deklarovaných vnitrostátních priorit, a to díky vzájemnému přizpůsobení 

jejich plánování a potřeb. To by časem přineslo významnou operační výhodu, zvláště když 

členské státy využívají a nasazují síly společně. 

POSÍLENÍ SPOLUPRÁCE 
Zpráva CARD může vést k novým projektům spolupráce zahájeným členskými státy v různých 

formátech – v rámci stálé strukturované spolupráce (PESCO), v rámci agentury EDA nebo v jiných 

dvoustranných či mezinárodních rámcích –, jestliže se rozhodnou v nich pokračovat. Celá zpráva a její 

závěry byly zaslány členským státům. 
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POZNÁMKY PRO REDAKTORY 
 

1) Tisková zpráva je dostupná ve 23 jazycích EU. 

2) Informativní přehled s dalšími informacemi o šesti oblastech zájmu doporučených zprávou 

CARD 

3) Zpráva CARD včetně jejího shrnutí je k dispozici zde 

4) Jak zpráva CARD funguje (vysvětlující video) 

5) Novinky na webu týkající se řídícího výboru agentury EDA 

6) Šestadvaceti zúčastněnými členskými státy agentury EDA a zprávy CARD je všech 27 členských 

států EU kromě Dánska. 

7) Evropská obranná agentura (EDA), centrum pro spolupráci v oblasti evropské obrany: 

i. Agentura EDA, která byla zřízena v roce 2004 s cílem podporovat a usnadňovat 

spolupráci v oblasti obrany v Evropě, se stala místem, kde mohou země, které o to 

mají zájem, společně rozvíjet své obranné schopnosti. 

ii. Zkušenosti a činnosti agentury EDA zahrnují celé spektrum spolupráce: od 

harmonizace požadavků po zajišťování operačních schopností; od výzkumu, 

technologií a inovací po rozvoj technologických demonstračních zařízení; od školení 

a cvičení po podporu činností v oblasti SBOP. 

iii. Agentura EDA rovněž úzce spolupracuje s evropským obranným průmyslem za účelem 

zlepšení technologické a průmyslové základny evropské obrany a přispění k tomu, aby 

byl tento průmysl silnější a konkurenceschopnější. 

iv. Úloha a vliv agentury neustále rostou, zejména pokud jde o provádění globální 

strategie EU (2016), která rovněž vedla členské státy k tomu, aby v roce 2017 posílily 

poslání agentury. 

8) Pro více informací sledujte #EUdefence na sociálních médiích a navštivte naše webové stránky 

www.eda.europa.eu. 

KONTAKT PRO TISK V AGENTUŘE EDA 

Elisabeth SCHOEFFMANN 

vedoucí oddělení pro média a 

komunikaci 

Tel.: +32 470 87 01 65 

Paul QUINN 

referent pro média a komunikaci 

Tel.: +32 2 504 28 24 
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