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Srovnávací studie: Komplexní přístup Severoatlantické aliance a Evropské unie při řešení krizí 
 
Anotace 
 
Studie se zabývá aktuální problematikou krizového managementu mezinárodních respektive 
mezivládních organizací, jakými jsou Severoatlantická aliance a Evropská unie. Text blíže 
popisuje a hodnotí chápání pojmu komplexní přístup u těchto organizací, přičemž vnímá jeho 
problematickou implementaci s poukazem na složitost bezpečnostního prostředí, jeho 
hrozby a výzvy, při současném nastínění nejen historických souvislostí a evolucí vztahů mezi 
těmito organizacemi, ale také jejich rozhodovacích a plánovacích procesů. Zaměřuje se na 
zevšeobecnění dostupných informací, které s ním souvisejí a prostřednictvím analýzy 
stávajících vojenských operací pod vedením Aliance nebo Unie hledá odpověď na budoucí 
rozdělení rolí těchto organizací. Potvrzuje definované hypotézy ohledně nezbytnosti 
komplexního přístupu pro řešení současných i budoucích krizí nebo konfliktů a charakteru 
vzájemného vztahu mezi oběma organizacemi. Studie zpracovává téma aktuální nejenom 
svou podstatou, ale i současným děním a vývojem v rámci dotčených organizací.  
 
Klíčová slova 
 
komplexní přístup, Severoatlantická organizace, Evropská unie, vojenské operace a mise, 
krizový management, rozhodovací a plánovací proces 
 
Annotation 
 
The study deals with current issues of crisis management international or intergovernmental 
organizations, such as North Atlantic Treaty Organisation and the European Union. The text 
further describes and evaluates the understanding of the concept of a comprehensive 
approach related to these organizations, as well as sees its problematic implementation, 
pointing to the complexity of the security environment, its threats and challenges, while 
outlining not only the historical context and the evolution of relations between these 
organizations, but also their decision-making and planning processes. It focuses on the 
generalization of available information associated with it, and through analysis of current 
military operations under the leadership of the Alliance or the Union seeks to answer the 
future division of roles these organizations. It also confirms defined hypotheses regarding 
the need for a comprehensive approach for addressing current and future crises or conflicts 
and the nature of the relationship between these organizations. It also handles the actual 
topic not only nature, but also current events, and development within the organizations 
concerned. 
 
Keywords 
 
comprehensive approach, North Atlantic Treaty Organisation, European Union, military 
operations and missions, crisis management, decision-making and planning 



Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 
Mgr. Ing. Mária Gedayová, MBA, Srovnávací studie: Komplexní přístup Severoatlantické aliance a Evropské unie 

při řešení krizí (2015_A_09) 
 

 
2 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Seznam zkratek 

 
Zkratka Český překlad/název Anglický název 

ACO Aliančním velitelstvím pro operace  Allied Command Operations 

AFISMA Mezinárodní podpůrná  mise Africké unie v Mali African-led International Support Mission  
in Mali  

AJP spojenecká publikace (NATO) Allied Joint Publication 

AMISOM Mise Africké Unie v Somálsku  African Union Missions of Somalia 

ANP Afghánská národní policie Afghan National Police 

ANSF Afghánské národní bezpečnostní síly  Afghan National Security Forces 

AU Africká unie African Union 

CCOMC Operační středisko komplexního krizového 
managementu 

Comprehensive Crisis Operations Management 
Centre 

CEPC Výbor pro civilní nouzové plánování  Civil Emergency Planning Committee 

CIMIC Civilně-vojenská spolupráce Civil-military Coordination/Cooperation 

CIVCOM Výbor pro civilní aspekty zvládání krizí  Committee on Civilian Aspects of Crisis 
Management 

CMC Koncepce řešení krize  Crisis Management Concept 

CMF Kombinované námořní síly  Combined Maritime Forces 

COMISAF Velitel mezinárodních bezpečnostních podpůrných 
sil 

Commander  

CMPD Ředitelství pro zvládání krizí a plánování Crisis Management and Planning Directorate 

CONOPS Strategická koncepce operace Concept of Operations 

CPCC Útvar pro plánování a vedení civilních operací Civilian Planning and Conduct Capability 

CSO Civilní strategické možnosti  Civilian Strategic Options 

CTF Mnohonárodní úkolová uskupení Combined Task Forces  

DSACEUR Zástupce vrchního velitele spojeneckých sil  
v Evropě 

Deputy Supreme Allied Commander Europe 

EADRCC Euroatlantické koordinační středisko pro řešení 
mimořádných událostí 

Euro-Atlantic Disaster Response Coordination 
Centre 

EBOP Evropská bezpečnostní a obranná politika European Security and Defence Policy  

ECOWAS Hospodářským společenstvím západoafrických 
států  

Economic Community of West African States 

EEAS Evropskou službu pro vnější činnost  European External Action Service 

ESDI Evropská bezpečnostní a obranná identita European Security and Defence Identity 

ESS Evropská bezpečnostní strategie  European Security Strategy 

EU Evropská unie  European Union 

EU BG Bojová uskupení Evropské unie European Union Battle Groups 

EUCAP Mise Evropské unie k budování schopností European Union Capacity Building 

EU INTCEN Zpravodajské analytické centrum Evropské unie European Union Inteligence Analysis Centre 

EUFOR Síly Evropské unie European Union Force 

EUMC Vojenský výbor Evropské unie European Union Military Committee 

EUMS Vojenský štáb Evropské unie European Union Military Staff 

EUPOL Policejní mise Evropské unie EU Police Mission 

EUJUST Jednotka Evropské unie pro justiční spolupráci  European Union’s Judicial Cooperation Unit 

EUROPOL Evropský policejní úřad  European Police Office 

ESS Evropská bezpečnostní strategie  European Security Strategy 

FAC Rada pro zahraniční věci  Foreign Affairs Council 

FHQ Velitelství sil Force Headquarters 

FRONTEX Evropská agentura pro řízení operativní 
spolupráce na vnějších hranicích členských států 
Evropské unie  

European Agency for the Management of 
Operational Cooperation at the External Borders 
of the Member States of the European Union 

GIRoA Afghánská vláda Government of Islamic Republic of Afghanistan 

GPPT Německým policejním programovým týmem  German Police Programme Team 

IFOR Implementační síly Implementation Force 
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IJC Společné velitelství ISAF  ISAF’s Joint Command 

IMD Iniciační vojenské nařízení  Initiating Military Directive 

ISAF Mezinárodní bezpečnostní podpůrné síly  International Security Assistance Force 

LOT Styčné a pozorovatelské týmy  Liaison Observation Teams 

MAP Akční plán členství  Membership Action Plan 

MC Vojenský výbor  Military Committee 

MINUSMA Multidimenzionální integrovaná stabilizační mise 
OSN v Mali  

UN Multidimensional Integrated Stabilization 
Mission in Mali  

MPRA Námořní patrolovací a pozorovací letouny  Maritime Patrol and Reconnaissance Aircraft 

MSO Vojenské strategické možnosti Military Strategic Options 

NAC Severoatlantická rada  North Atlantic Council 

NATO Severoatlantická aliance North Atlantic Treaty Organization 

NAVFOR Námořní síly Naval Forces 

NCMP NATO proces krizového řízení NATO Crisis Management Process 

NCRS NATO systému reakce na krize NATO Crisis Response Systém 

NED Směrnice NAC k zahájení operace  NAC Execution Directive 

NHQ Sa NATO velitelství v Sarajevu NATO Headquarters Sarajevo 

NID Iniciační směrnice NAC  NAC Initiating Directive 

NIWS Zpravodajský a varovný systém NATO NATO Intelligence and Warning Systém 

NRF Síly rychlé reakce NATO  NATO Response Force 

NTM-A Výcviková mise NATO v Afghánistánu  NATO Training Mission in Afghanistan 

OEF Operace Trvalá svoboda Operation Enduring Freedom 

OPC Výbor operační politiky Operations Policy Committee 

OMLTs Provozní mentorské a styčné týmy  Operational Mentoring and Liaison Teams 

OHQ Operační velitelství Operation Headquarters 

OPLAN Operační plán Operation Plan 

OSN Organizaci spojených národů United Nations 

PATs Policejní poradné týmy  Police Advisory Teams 

POMLTs Policejní operačné mentorské a styčné týmy  Police Operational Mentoring and Liaison Teams 

PME Politicko-vojenské zhodnocení situace  Political-Military Estimate 

PPC Výbor pro politiku a partnerství  Political and Partnerships Committee 

PRT Provinční rekonstrukční týmy Provincial Reconstruction Teams 

PSC Politický a bezpečnostní výbor  Political and Security Council 

RRF Jednotky rychlého nasazení  Rapid Reaction Force 

ROE Pravidla použití síly  Rules of Engagement 

SACEUR Vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě Supreme Allied Commander Europe 

SBOP Společná bezpečnostní a obranná politika Common Security and Defence Policy 

SECGEN Generální tajemník NATO  NATO Secretary General 

SFATs Asistenční týmy bezpečnostních sil  Security Force Assistance Teams 

SG/HR Vysoká představitelka pro Společnou zahraniční a 
bezpečnostní politiku 

EU High Representative for Common Foreign and 
Security Policy 

SHAPE Vrchní velitelství spojeneckých sil v Evropě  Surpreme Headquarters Allied Powers Europe 

SOFA Dohoda o statutu sil  Status of Forces Agreement 

SZBP Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU  Common Security and Defence Policy 

SSA Strategické hodnocení vrchního velitele 
spojeneckých sil v Evropě 

SACEUR’s Strategic Assessment  

SOR Požadavek na síly a schopnosti Statement of Requirements 

UNAMA Asistenční mise OSN v Afghánistánu  United Nations Assistance Mission  
in Afghanistan 

UNOM Politický úřad OSN v Mali UN Political Office in Mali  

WFP Světový potravinový program Word Food Programme 
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ÚVOD 
 
Současné mezinárodně-politické, bezpečnostně-strategické a další výzvy lze charakterizovat 
komplexností historických, politických, vojenských, kulturních, sociálních i ekonomických 
aspektů, které se vzájemně prolínají. Porozumění těmto souvislostem vyžaduje komplexní 
přístup (tzv. Comprehensive Approach), uvědomění si, že krizi nebo konflikt nelze vyřešit 
pouze vojenskými prostředky1, tedy, že vojenská složka nemůže pracovat v izolaci, 
a že pro úspěch operací a dosažení trvalých výsledků bude nezbytné zapojit širokou škálu 
aktérů a vzít do úvahy množství různých vlivů. Pouze uvážlivé a komplexní plánování 
a aktivity vycházející z moderních postupů krizového řízení, mohou umožnit aktivní 
a transparentní zapojení vojenských i nevojenských zdrojů a schopností, a tak dosáhnout 
koordinovaného úsilí2 při řešení konkrétní krizové situace.  
 
Severoatlantická aliance (North Atlantic Treaty Organization, NATO) a Evropská unie 
(European Union, EU) sehrávají klíčové role v globálním krizovém managementu, ale jejich 
způsoby plánování a reakce na krize mají svá specifika. NATO dominuje v procesu řešení 
konfliktů (tj. v oblasti hard-power), zatím co EU plní svou roli zejména v procesu předcházení 
konfliktům a zhroucení států (tzn. v oblasti soft-power).3 S ohledem na snižující se rozpočty 
jejich členských zemí je snahou obou organizací zefektivnit (zrychlit a zhospodárnit) jejich 
reakci na krize, a to s využitím národních i mnohonárodních zkušeností z působení  
v operacích a misích (na Balkáně, v Afghánistánu, v Africe, ale i v jiných částech světa). Mezi 
tyto zkušenosti patří hlavně nezbytnost „spolupracujícího“ vzájemně propojeného civilně-
vojenského plánování, lepší koordinace činností mezi vojenskými, nevojenskými a ostatními 
aktéry v daném prostoru, lepší pochopení operačního prostředí, hodnocení a plánování 
na strategické úrovni, jakož i preventivní působení na nositele a zdroje krizí, či schopnost 
okamžité adekvátní reakce na případná ohrožení/krize. 
 
Ke zvolení vybraného tématu mě vedla především jeho aktuálnost, kdy pojem komplexní 
přístup je stále více používán ve spojitosti s operacemi a misemi NATO a EU nebo strategiemi 
těchto mezinárodních organizací, i když na první pohled nemusí být všem zcela zřejmé, zda je 
tyto organizace chápou stejně, obdobně nebo rozdílně. Dalším důvodem bylo to, že jsem 
vzhledem ke svému předchozímu pracovnímu působení měla k tomuto tématu blízko, a ráda 
bych se mu v budoucnu opětovně věnovala. Snažila jsem se také pokračovat ve svém bádání, 
které jsem zahájila zpracováním seminární práce z předmětu Bezpečnostní aspekty 

                                                 

1
  Viz např. CIMIC Field Handbook. Civil – Military Co-operation Centre of Excellence, 2012. 3rd edition. ISBN 

978-90-813165-3-8. s. I-1-1. Nebo: HRYCHUK, Heather a Peter GIZEWSKI. Developing the Comprehensive 
Approach: Exploring the Lessons of History. Canada: Centre for Operational Research and Analysis, Defence 
Research and Development. s. 1, anebo: Allied Command Operations Comprehensive Operations Planning 
Directive COPD INTERIM V2.0. In: North Atlantic Treaty Organisation, 4 October 2013.  

2
  SPOELSTRA, M., I. E. VAN BEMMEL a A. R. EIKELBOOM. Comprehensive Planning in Complex Endeavours. 

TNO Defense, Security and Safety. Hague. s. 8. 
3
  RAŠKA, Antonín. NATO připravuje novou strategickou koncepci: NATO a Evropská unie. In: Vojenské 

rozhledy. Ministerstvo obrany České republiky – Prezentační a informační centrum Ministerstva obrany, 
2010, s. 19. 2. ISSN 1210-3292. s. 8. Dostupné z: http://www.army.cz/assets/multimedia-a-
knihovna/casopisy/vojenske-rozhledy/vr-2_2010.pdf 
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mezinárodní spolupráce ke komplexnímu přístupu mezinárodních aktérů při řešení krize 
v Mali, a dále šířeji rozebrat a analyzovat přístup NATO a EU ke krizím v kontextu rychle se 
měnícího bezpečnostního prostředí.  
 
Mým cílem bylo porovnat schopnosti NATO a EU jak reagovat na krize, a to včetně jejich 
rozhodovacího a plánovacího procesu (využívání civilně-vojenských nástrojů) a koordinace 
na různých úrovních v rámci NATO, EU, ale i mezi nimi. S ohledem na množství operací a misí 
(jednak již ukončených ale i probíhajících) a jejich charakter (vojenské nebo civilní), jsem se  
zaměřila na vojenské operace, a v případových studiích konkrétně a blíže na stávající 
operace, abych tak získala aktuální a reprezentativní obraz aplikace komplexního přístupu na 
řešení krizí. Účelem práce nebyl podrobný výklad všeho, co s tímto tématem souvisí ať už 
přímo, nebo nepřímo. Snažila jsem se popsat důležité i vybrané aspekty této problematiky  
a zodpovědět dvě hypotézy, a to, zda je komplexní přístup nejlepší odpovědí na současné 
krize, a zda NATO a EU při řešení krize mezi sebou spíše soutěží nebo spolupracují (tj. zjistit 
povahy jejich vzájemného vztahu). Zároveň jsem chtěla nalézt odpověď na otázku, zda tyto 
mezinárodní organizace mohou najít rovnováhu v budoucím rozdělení svých rolí a tím lépe 
přispět k efektivnímu řešení krizí. 
 
Realizaci cíle a vyhodnocení hypotéz odpovídá struktura práce, kterou jsem rozdělila na část 
teoretickou a praktickou. V podstatě se ale o vyhodnocování získaných informací snažím 
průběžně v celé práci, když je posuzuji a interpretuji. V první kapitole popisuji bezpečnostní 
prostředí 21. století, bezpečnostní hrozby a výzvy, včetně jejich identifikace ve strategiích 
NATO a EU. Ve druhé kapitole nastiňuji význam pojmu komplexní přístup, motivaci pro jeho 
realizaci, jakož i důvody pro zpochybňování jeho implementace. Nástroje krizového 
managementu a rozhodovací a plánovací procesy pro plánování vojenských operací NATO, 
EU popisuji ve třetí kapitole, přičemž se zamýšlím nad rozdílností těchto procesů. Čtvrtou 
kapitolu jsem věnovala vztahu mezi NATO a EU, kdy důraz kladu na historické mezníky jejich 
koexistence a na jejich spolupůsobení. Poslední kapitola je nejobsáhlejší. Představuji v ní 
řešení krizové situace ze strany NATO anebo EU na území čtyř států: Bosny a Hercegoviny, 
Afghánistánu, Somálska a Mali. V závěru vyhodnocuji získané informace, shrnuji zjištění, 
sumarizuji doporučení ke komplexnímu přístupu a také nabízím reflexi (zamyšlení) 
nad předpoklady společného působení NATO a EU.  
 
Při zpracování práce jsem použila metodu historickou, analytickou a komparativní. Myšlenky 
a chápání v ní prezentované jsou víceméně extraktem informací, které jsem získala z článků, 
prezentací, publikací, expertních studií, platných dokumentů NATO a EU k uvedené 
problematice, jakož i prohlášení z jednotlivých vrcholných zasedání orgánů NATO a EU, 
dostupných monografií a záznamů z konferencí. Při shromažďování relevantní literatury jsem 
se potýkala s nedostatkem českých publikací k tomuto tématu. Nenalezla jsem mnoho zdrojů 
českých analýz, ani aktualizovanou reflexi této problematiky. Většinu informací pro tuto 
práci jsem proto čerpala z anglicky a francouzsky psaných zdrojů. Dalším zdrojem informací 
byly rozhovory s odborníky a v neposlední řadě jsem využila vlastních zkušeností získaných 
při práci ve strukturách NATO a EU. Nejobtížnější pro mne bylo nalezení odpovídajícího času 
na vyhledání a shromáždění literatury, stejně jako na analyzování a následné vyhodnocení 
velkého objemu údajů. 
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Jsem si vědoma toho, že mé závěry mohou být v jednotlivých případech kontroverzní, ale 
pokud to povede k rozvinutí debaty na toto téma, pak jsem přesvědčena, že tato práce 
splnila svůj účel. Dokumenty, na které se odkazuji, jsou vyjmenované v odkazech (citacích) 
a také v pasáži literatura. Pokud by čtenář měl zájem získat k tomuto tématu více informací, 
může tuto literaturu chápat jako mé doporučení k dalšímu studiu nebo bádání.  
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1. BEZPEČNOSTNÍ PROSTŘEDÍ 21. STOLETÍ, BEZPEČNOSTNÍ HROZBY A VÝZVY 
 
Krize ve 21. století, kterým mezinárodní společenství čelí, jsou převážně takového rozsahu, 
že žádná vláda nebo mezinárodní organizace je nemohou zvládnout samy. Tato diverzifikace 
a složitost krizí, v teorii uváděných jako „složitost operačních problémů“, má strukturální 
nebo interaktivní povahu.  
 
Strukturální složitost je dána množstvím subjektů v systému, a čím větší je jejich počet, tím je 
strukturální složitost vyšší. Interaktivní složitost je založena na chování subjektů a na 
interakci mezi nimi. Čím větší je svoboda jednání každého subjektu a větší propojení mezi 
komponenty, tím větší je interaktivní složitost systému. Vyznačuje se nestabilitou, 
nepravidelností a nekonzistentností. Nejsložitější systémy jsou ty, které jsou strukturálně 
a interaktivně složité. Navíc i konstrukčně jednoduchý systém může být interaktivně 
složitým, a proto nepředvídatelným. Systém složený z lidí je již ze své podstaty interaktivně 
složitým, protože lidé mají velkou svobodu jednání a chování.4 
 
Jednotlivá společenství jsou ve své podstatě strukturálně a interaktivně složitá, přičemž je 
rozlišujeme dle toho, jaké prvky mezi sebou působí a v jaké struktuře. Nalézt proto 
odpovídající řešení pro případ vzniku krize je obtížné. Každý operační problém vyžaduje 
individualizované řešení.5  
 
Dnešní hrozby jsou vzájemně propojeny a nelze je vnímat izolovaně. Pokud vznikne krize, 
ohrožení jednoho státu mnohdy představuje hrozbu také pro státy další. Proto nestabilita 
a konflikty za hranicemi NATO a EU mohou přímo ohrozit také bezpečnost členských států 
těchto mezinárodních organizací. Měly by mít proto zájem vytvořit komplexní systém, který 
bude schopen čelit širokému spektru bezpečnostních hrozeb. 
 
Bezpečnostní hrozby, kterým svět v současné době, ale i v budoucnu, bude čelit, jsou 
charakterizovány jako shluky hrozeb ekonomických a sociálních (včetně chudoby, 
nakažlivých nemocí a zhoršování životního prostředí), konfliktů mezi státy, vnitrostátních 
konfliktů (občanských válek, genocidy a dalších rozsáhlých zvěrstev), použití a šíření zbraní 
hromadného ničení (jaderných, radiologických, chemických a biologických), či jejich nosičů, 
terorismu a nadnárodního organizovaného zločinu6. Mezi hlavní bezpečnostní hrozby budou 
patřit i v příštích desetiletích zejména posledně zmíněné, tedy všechny formy terorismu 
(který představuje skutečnou a vážnou hrozbu pro bezpečnost), závažná a organizovaná 
trestní činnost (zejména obchod s drogami, hospodářská trestná činnost, obchodování 
s lidmi, převaděčství, nedovolený obchod se zbraněmi, násilné trestné činy, praní peněz, 

                                                 

4
  Commander’s Appreciation and Campaign Design: TRADOC Pamphlet 525-5-500. Version 1.0 [online].  

The United States Army, 2008 [cit. 2013-11-03]. s. 7. Dostupné z: 
http://www.tradoc.army.mil/tpubs/pams/p525-5-500.pdf 

5
  Takovýto popis krize systému se může zdát příliš „věděckým nebo technickým popisem“, ale umožňuje krizi 

systému pro názornost vyjádřit schematicky, a tak ji lépe pochopit.  
6
  A more secure world: Our shared responsibility,Report of the High-level Panel on Threats, Challenges and 

Changes. In: [online]. United Nations, 2004 [cit. 2013-11-23]. s. 2. Dostupné z: www.un.org/secureworld 
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falšování dokladů, korupce), a vzhledem k rozvíjejícím se technologiím počítačová trestná 
činnost (kybernetické hrozby jsou stále častější a propracovanější), přeshraniční trestná 
činnost a násilí samo o sobě (např. násilí páchané na místech velké koncentrace osob, třeba 
v rámci větších kulturních a sportovních akcí7). Nelze opomenout přírodní a humanitární 
katastrofy a katastrofy způsobené lidmi. 
 
Příčinou krizí je kombinace klimatických změn, ideologií, chamtivosti, etnického nepřátelství, 
územních nároků, náboženství, fanatismus a také boj o přírodní zdroje (včetně 
zemědělského půdního fondu, nerostného bohatství, vodních práv a oceánských zdrojů, tzv. 
„deficit komodit“). Touhy po zlepšení sociálně-ekonomické situace a migrace obyvatelstva 
(uprchlíků a vnitřně vysídlených osob) poháněné válkami, ekonomickým a environmentálním 
kolapsem nebo přírodními katastrofami, budou vytvářet vnitrostátní reakce a požadavky 
na mezinárodní pomoc. Kromě toho teroristické akce, komunální násilí, endemická 
kriminalita a etnické nepokoje budou komplikovat mezinárodní vztahy.8 
 
Současné krize a konflikty se tedy vyznačují multidimenzionální povahou, kdy lze obtížně 
nalézt jejich hlavní strůjce, pachatele a podporovatele, tito se většinou „skrývají v davu lidí“9 
Tato složitost prostředí vyžaduje specifický přístup k řešení problémů a tudíž jak pro NATO, 
tak pro EU představuje nové výzvy. Obě organizace tuto situaci vnímají a reagují 
na ni ve svých strategiích. 
 
Oproti NATO, které má poměrně novou strategickou koncepci z roku 2010 s relativně 
stručným obsahem, je nezbytné u EU zmínit tři klíčové strategické dokumenty, 
a to Evropskou bezpečnostní strategii z roku 2003, Zprávu o provádění Evropské 
bezpečnostní strategie z roku 2008 a Vnitřní bezpečnostní strategii EU z roku 2010, které 
jsou obsáhlejší. Z těchto důvodů budou následující pasáže navzájem v rozsahovém 
nepoměru. 
 
1.1 Strategická koncepce Severoatlantické aliance 
 
NATO ve své strategické koncepci „Strategic Concept For the Defence and Security of the 
Members of the North Atlantic Treaty Organisation ”Active Engagement, Modern Defence“10 
(přijatý na Lisabonském summitu ve dnech 19. a 20. listopadu 2010)11 výslovně vyjádřilo, že 
bude usilovat o to, aby mělo celou řadu schopností potřebných k potírání a obraně proti 
jakémukoliv ohrožení bezpečnosti populace členských států NATO. Zatímco svět se mění, 
primární úkol NATO zůstává stejný: „zajistit, aby aliance byla jedinečným společenstvím 

                                                 

7
  What are Crowded Places? In: Crowded Places [online]. [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: 

http://www.crowded-places.com/ 
8
 The Comprefensive Approach. Joint Discussion Note 4/05. January 2006. Joint Doctrine and Concepts. s. 10. 

9
  Planning for the Comprehensive Approach and Complex Operations. 

10
  Tato strategická koncepce NATO nahradila předchozí z roku 1999, která již neodrážela reálie 21. století. 

11
  Strategic Concept For the Defence and Security of The Members of the North Atlantic Treaty“ Adopted by 

Heads of State and Government in Lisbon: Active Engagement, Modern Defence. In: 2010. Dostupné z: 
http://www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-2010-eng.pdf 
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svobody, míru, bezpečnosti a sdílených hodnot.“12 Klíčovými úkoly NATO jsou kolektivní 
obrana a provádění krizového managementu, a to hlavně v podobě vojenských operací na 
podporu míru a také rozvoj spolupráce s nečlenskými státy. 
 
Strategická koncepce prezentuje NATO jako globálně nejúspěšnější politicko-vojenskou 
alianci (čl. 38) a alianci bezpečnostní (čl. 36), která disponuje vojenskými silami schopnými 
společně působit v jakémkoli prostředí, která může kontrolovat operace kdekoliv 
prostřednictvím své integrované vojenské velitelské struktury a která má schopnosti, jež má 
jen málo jejích spojenců. V úvodu zmiňuje, že NATO bude i nadále hrát svou jedinečnou  
a důležitou roli v zajištění společné obrany a bezpečnosti a do doby, než bude svět bez 
jaderných zbraní, zůstane NATO jadernou aliancí. 
 
Hrozbu konvenčního útoku proti území členských států NATO považuje přijatá strategická 
koncepce za nízkou. Hlavní bezpečnostní hrozby pojmenovává podobně, jako tomu bylo 
v koncepcích předchozích, došlo jen k určité změně priorit. „Za hlavní bezpečnostní hrozbu 
je označeno šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů, terorismus, extremismus 
a nestabilita za hranicemi členských států NATO. Větší důraz než v minulosti je kladen na 
riziko útoků proti počítačovým sítím a klíčové infrastruktuře. Zmíněna je i otázka dostupnosti 
zdrojů, enviromentálních hrozeb a klimatických změn. NATO má být schopné jak kolektivní 
obrany, tak expedičních operací mimo teritorium členských států.“13  
 
Spolupráci s EU se strategická koncepce věnuje již v úvodu, když EU řadí mezi nejdůležitější 
mezinárodní partnery (po Organizaci spojených národů (United Nations, OSN14)), se kterými 
má úzce spolupracovat při zabránění vzniku krizí, zvládání konfliktů a stabilizaci post-
konfliktní situace. Explicitně (čl. 32) uvádí, že „Aktivní a efektivní EU přispívá k celkové 
euroatlantické bezpečnosti. NATO uznává význam silnější a schopnější evropské obrany. 
NATO a EU můžou a měly by sehrávat komplementární a vzájemně se posilující role  
v podpoře mezinárodního míru a bezpečnosti.“ Následně vyjmenovává několik bodů ke 
zlepšení vzájemné spolupráce (posílení strategické spolupráce a politických konzultací, 
koordinace zahraničních operací, zabránění duplikacím při budování schopností 
a maximalizace efektivitu nákladů), „Je zjevné, že si Aliance nutnost "strategického 
partnerství" mezi oběma organizacemi uvědomuje.“15  
 
Nová strategická koncepce obsahuje průlomový souhlas s plánováním a výstavbou civilních 
schopností pro stabilizaci a rekonstrukci (s cílem efektivnějšího propojení s civilními 

                                                 

12
  Strategic Concept. Ref. 11. 

13
  KŘÍŽ, Zdeněk. Nová koncepce NATO ve světle okouzlení Ruskem a afghánského angažmá. [online]. 13. 

prosince 2010 [cit. 2013-11-22]. Dostupné z: http://www.natoaktual.cz/nova-koncepce-nato-ve-svetle-
okouzleni-ruskem-a-afghanskeho-angazma-11a-/na_analyzy.aspx?c=A101213_151420_na_analyzy_m02 

14
  NATO spolupracuje kromě EU a OSN i s dalšími relevantními mezinárodními, vládními a nevladními 

organizacemi. Zejména nevládní organizace zpravidla působí v krizových oblastech dříve, než NATO do nich 
vyšle své jednotky.  

15
  JIREŠ, Jan. Nová strategická koncepce NATO: mezi tradicí a inovací. [online]. 2010, 29. listopadu 2010 [cit. 

2013-12-02]. Dostupné z: http://www.natoaktual.cz/nova-strategicka-koncepce-nato-mezi-tradici-a-
inovaci-p09-/na_analyzy.aspx?c=A101129_142807_na_analyzy_m02 
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partnery). Jejich případné nasazení k řešení krizí schvaluje Severoatlantická rada (North 
Atlantic Council, NAC), a to v případě, že jsou splněny následující tři konkrétní podmínky: 

 

 příslušné civilní mezinárodní či nevládní organizace, které jsou jinak primárně odpovědné 
k nasazení civilních schopností, nejsou v prostoru krizové oblasti přítomny; 

 bezpečnostní situace neumožňuje těmto organizacím působení v dané oblasti; 

 tyto organizace nedisponují v daném čase těmito schopnostmi.  
 
Civilní schopnosti mohou být tedy použity k plánování, provádění a koordinování civilních 
činností do doby, než bude možné přenést tyto povinnosti a úkoly na další aktéry. Tím se 
vytváří možnost k posílení integrovaného civilně- vojenského plánování v celém spektru krizí. 
Aby tomu tak bylo, srdcem nové struktury na vojensko-strategickém stupni 
(implementované v prosinci 2012) je nové Operační středisko komplexního krizového 
managementu (Comprehensive Crisis and Operations Management Centre, CCOMC16,  
v činnosti od května 2012). Tato nová struktura obsahuje i civilní pozice jako např. civilní 
poradce (diplomat), poradce pro rozvoj, poradce pro řízení a správu, poradce pro 
humanitární záležitosti. 
 
„Strategická koncepce NATO obsahuje jasnou deklaraci aliančních hodnot, ambicí, zájmů, 
cílů a nejdůležitějších nástrojů a schopností. Pro jejich podrobnější popis a pro shrnutí 
aliančního postoje k důležitým aktuálním otázkám je ale nutné sáhnout k závěrečné 
deklaraci z Lisabonského summitu, která je téměř dvakrát delší než samotná strategická 
koncepce.“17 
 
Se strategickou koncepcí NATO je do značné míry kompatibilní Evropská bezpečnostní 
strategie.  
 
1.2 Evropská bezpečnostní strategie 
 
Mezníkem ve vývoji společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU (Common Security and 
Defence Policy, SZBP) se stala Evropská bezpečnostní strategie (European Security Strategy, 
ESS)18, kterou Evropská rada přijala 12. prosince 2003. Tato strategie poprvé stanovila zásady 
a jasné cíle pro prosazování bezpečnostních zájmů EU a je plně relevantní doposud  
(s určitými modifikacemi, jak bude uvedeno dále). Uvádí, že komplexní přístup je klíčovým 
prvkem pro řešení komplexních a vícerozměrných krizí s mnoha aktéry a rostoucích 
bezpečnostních hrozeb dneška a zítřka. ESS popisuje jednak globální výzvy (chudoba, 
nemoci, podvýživa, politické problémy, násilné konflikty, nedostatek bezpečnosti, boj 
o přírodní zdroje, problém energetické závislosti) a také hlavní hrozby (celkem pět, 

                                                 

16
  JAMES, Stavridis. SACEUR´S Strategic Direction to the Comprehensice Crisis Operations Management Centre 

(CCOMC): "Think, Plan and Act Strategically". 2012. 
17

  JIREŠ, Jan. Nová strategická koncepce NATO: mezi tradicí a inovací. [online]. 2010, 29. listopadu 2010 [cit. 
2013-12-12]. Dostupné z: http://www.natoaktual.cz/nova-strategicka-koncepce-nato-mezi-tradici-a-
inovaci-p09-/na_analyzy.aspx?c=A101129_142807_na_analyzy_m02 

18
  The Treaty on European Union, European Security Strategy. 2003. 15895/03. 8. prosince 2003. 
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a to: terorismus, šíření zbraní hromadného ničení, regionální konflikty, selhání státu, 
organizovaná trestná činnost). ESS zmiňuje, že žádná z nových hrozeb není čistě vojenské 
povahy a nelze se jim postavit pouze vojenskými prostředky. Každá z nich vyžaduje použití 
celého spektra nástrojů, např. vývozních kontrol, vyvíjení politických, hospodářských a jiných 
tlaků, zabývat se i hlubšími politickými příčinami, dále kombinace zpravodajských, 
politických, soudních, vojenských, policejních i jiných prostředků, ekonomických nástrojů.19 
Konstatuje, že EU učinila na cestě k soudržné zahraniční politice a účinnému zvládání krizí 
znatelný pokrok, musí však být aktivnější při plnění strategických cílů používáním celé škály 
nástrojů pro zvládání krizí a předcházení konfliktům, které má k dispozici, akceschopnější 
(flexibilnější, mobilnější a účinněji využívané síly; posílené diplomatické schopnosti, společná 
analýza rizik a kvalitnější sdílení formací včetně zpravodajských mezi členskými státy 
a s partnery; činnosti Evropské obranné agentury), soudržnější (společné programy evropské 
pomoci a Evropský rozvojový fond; vojenské a civilní schopnosti členských států; 
diplomatické úsilí; lepší koordinace a soudržná politika) a spolupracovat s ostatními 
(mnohostranná spolupráce v mezinárodních organizacích; partnerství s klíčovými aktéry).20 
 
Dne 11. prosince 2008 byla Evropskou radou schválena zpráva (S407/08)21 s názvem 
„Zajišťování bezpečnosti v měnícím se světě“, která vyhodnotila aktuálnost ESS a zmínila, co 
je nezbytné učinit ke zlepšení jejího provádění.22 Zpráva uvádí, že od roku 2003 EU stále více 
přispívá k řešení krizí a konfliktů, a že Evropa čelí stále složitějším hrozbám a výzvám. Ty, 
které ESS specifikovala, nevymizely, dokonce jsou složitější a některé nabyly na významu. 
Popisuje šíření zbraní hromadného ničení, terorismus a organizovanou trestní činnost 
(pirátství), počítačovou a energetickou bezpečnost, hrozbu změny klimatu (tři poslední 
zmíněné byly oproti ESS nově zařazeny mezi globální výzvy a klíčové hrozby). Nechybí 
vyjádření, že „Evropa má své bezpečnostní zájmy i mimo oblasti, které s ní bezprostředně 
sousedí“. Ve shrnutí konstatuje, že „Pro Evropu je i nadále nenahraditelným základem 
transatlantické partnerství, založené na společné historii a odpovědnosti. EU a NATO musí 
prohloubit své strategické partnerství za účelem lepší spolupráce při řešení krizí.“23 
Ve své kapitole III bod C se dále zpráva zmiňuje, že je nezbytné „strategické partnerství 
posílit, abychom posloužili společným bezpečnostním zájmům, při plném respektování 
rozhodovací samostatnosti každé organizace zlepšit operační spolupráci a pokračovat 
v rozvíjení vojenských schopností.“ Klíčovou roli a primární odpovědnost za udržování 
mezinárodního míru a bezpečnosti přisuzuje ale Radě bezpečnosti OSN.  

                                                 

19
  EU, Rada Evropské unie. Evropská bezpečnostní strategie: bezpečná Evropa v lepším svĕtĕ. Lucemburk: 

EUR-OP, 2009. ISBN 978-928-2424-162. s. 35 – 36. Dostupné z: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/QC7809568CSC.pdf 

20
  EU, Rada Evropské unie. Evropská bezpečnostní strategie: bezpečná Evropa v lepším svĕtĕ. Lucemburk: 

EUR-OP, 2009. ISBN 978-928-2424-162. s. 40 – 43. Dostupné z: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/QC7809568CSC.pdf 

21
  WEISS, Tomáš. Bezpečnostní a obranná politika. [online]. [cit. 2013-12-10]. Dostupné z: také 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/CS/reports/104642.pdf 
22

  EU, Rada Evropské unie. Evropská bezpečnostní strategie: bezpečná Evropa v lepším svĕtĕ. Lucemburk: 
EUR-OP, 2009. ISBN 978-928-2424-162. s. 35 – 36. Dostupné z: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/QC7809568CSC.pdf 

23
  Evropská bezpečnostní strategie. Ref. 22. s. 9. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/QC7809568CSC.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/QC7809568CSC.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/QC7809568CSC.pdf
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Přibližně po roce od vydání této zprávy byl projednáván (a následně Evropskou radou 
přijatý24) tzv. „Stockholmský program – otevřená a bezpečná Evropa, která slouží svým 
občanům a chrání je“, a to pro období let 2010 – 2014. Program má umožnit EU a jejím 
členským státům reagovat na budoucí výzvy. V předkládacím textu se výslovně uvádí, 
že problémy musí být řešeny komplexně25. 
 
Přijetím Lisabonské smlouvy došlo dále k posunu k větší konkrétnosti cílů a nástrojů 
evropské bezpečnostní politiky, což mj. reprezentuje Návrh strategie vnitřní bezpečnosti EU 
„Směrem k evropskému modelu bezpečnosti“ (5842/2/10 REV 2 z 23. února 2010)26. Zásadní 
je, aby „strategie vnitřní bezpečnosti byla sama o sobě schopna se přizpůsobovat jak 
potřebám občanů, tak výzvám dynamického a globálního jednadvacátého století.“ Strategie 
stanovuje společné hrozby a výzvy, společnou politiku EU v oblasti vnitřní bezpečnosti, jakož 
i zásady, o které se tato politika opírá (komplexním a transparentním způsobem), a definuje 
evropský model bezpečnosti. Mezi významné společné hrozby řadí všechny formy terorismu, 
další závažnou a organizovanou trestnou činnost, počítačovou trestnou činnost, přeshraniční 
trestní činnost, násilí samo o sobě, přírodní katastrofy a katastrofy způsobené lidmi, další 
běžné jevy, které jsou zdrojem obav a představují hrozbu pro bezpečnost osob na území celé 
EU. Demonstrativním výčtem uvádí nejvýznamnější nástroje pro usnadnění spolupráce, 
a to analýzu situací a scénářů, které mohou v budoucnu nastat; předvídání hrozeb; vhodnou 
reakci jako plánování, programování a zvládání následků; efektivní činnost v terénu, tedy 
činnost agentur, orgánů a subjektů (EUROPOL27, EUROJUST28, FRONTEX29, úřad proti-
teroristického koordinátora a další); nástroje pro sdílení informací a usnadnění společných 
vyšetřování a operací, založené na vzájemném uznávání; a mechanismy hodnocení pro 
posouzení účinnosti opatření EU. Hlavním cílem strategie vnitřní bezpečnosti je využívat  

                                                 

24
  Stockholmský program – otevřená a bezpečná Evropa, která slouží svým občanům a chrání je. In: Brussels: 

Úřední věstník Evropské unie, 2010, 2010/C 115/01. Dostupné z: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:cs:PDF 

25
  Stockholmský program – otevřená a bezpečná Evropa, která slouží svým občanům a chrání je. In: Rada 

Evropské unie, 2009, 17024/09. Dostupné z: www.mvcr.cz/soubor/1-stockholmsky-program.aspx 
26

 Návrh strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie: „Směrem k evropskému modelu bezpečnosti". In: Rada 
Evropské Unie, 2010, 5842/2/10 REV 2. Dostupné z: http://register.consilium.europa.eu/doc/ 

 srv?l=CS&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%205842%202010%20REV%202&r=http%3A%2F%2Fregister.consi
lium.europa.eu%2Fpd%2Fcs%2F10%2Fst05%2Fst05842-re02.cs10.pdf 

27
  Evropský policejní úřad (European Police Office, EUROPOL) je agenturou EU, která se zabývá bojem proti 

závažným mezinárodním zločinům a terorismu, potíráním organizované trestné činnosti. Viz: EUROPOL: 
About us. [online]. 2014 [cit. 2013-11-02]. Dostupné z:  
https://www.europol.europa.eu/content/page/about-us 

28
  Jednotka EU pro justiční spolupráci (European Union’s Judicial Cooperation Unit, EUROJUST) je orgánem EU 

zřízeným za účelem zvýšení efektivity a spolupráce mezi justicí členských států EU, zabývající se 
vyšetřováním a stíháním závažné přeshraniční kriminality a organizovaného zločinu.  Viz: JUSTICE: 
EUROJUST. [online]. 02/09/2013 [cit. 2013-11-22]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/ 

 justice/criminal/judicial-cooperation/eurojust/index_en.htm 
29

  Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie 
(European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member 
States of the European Union, FRONTEX) má za úkol koordinovat operační spolupráci mezi členskými státy 
EU v otázkách ochrany hranic. Viz: FRONTEX: Mission and Tasks. [online]. © 2012 [cit. 2013-21-22]. 
Dostupné z: http://frontex.europa.eu/about-frontex/mission-and-tasks 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clenov%C3%A9_EU
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kriminalita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organizovan%C3%BD_zlo%C4%8Din
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a vytvářet společné nástroje a politiky, zaměřené na řešení společných hrozeb a rizik,  
a založené na integrovanějším přístupu. V zájmu dosažení tohoto cíle byl zvolen model 
bezpečnosti, který zahrnuje opatření týkající se spolupráce v oblasti vymáhání práva  
a justiční spolupráce, správy hranic a civilní ochrany. Strategie vnitřní bezpečnosti stanovuje 
zásady a strategické pokyny (celkem deset) pro činnost s využitím tohoto modelu. Mezi 
zásady řadí politiky v oblasti svobody, bezpečnosti a práva; ochranu všech občanů, zejména 
těch nejzranitelnějších transparentnost a odpovědnost bezpečnostní politiky; dialog, 
toleranci, respekt a svobodu projevu; integraci, sociální začlenění a boj proti diskriminaci; 
solidaritu a vzájemnou důvěru mezi členskými státy. Z pokynů je potřebné zmínit pokyn 
č. IX s názvem „vnější rozměr vnitřní bezpečnosti/spolupráce se třetími zeměmi“, v rámci 
něhož se specifikuje, že strategie vnitřní bezpečnosti doplňuje ESS „s cílem řešit globální 
rizika a hrozby a učinit závazek k prosazování společenského, politického a hospodářského 
rozvoje globální společnosti jakožto nejefektivnějšího způsobu, jak dosáhnout účinné a trvalé 
bezpečnosti.“ Sice se u budoucích výzev v pokynu č. X nezmiňuje výslovně o „komplexním 
přístupu“, ale požaduje vytvoření široce pojatého, věcného, flexibilního a realistického 
přístupu, „který se neustále přizpůsobuje realitě, zohledňuje rizika a hrozby, jež by mohly mít 
z širšího hlediska dopad na občany“, a „bere v úvahu rizika jakékoliv druhu, která by mohla 
představovat bezpečnostní problém v širším slova smyslu.“ Termín „komplexní“ používá tato 
strategie u pokynu č. I ohledně požadavku na široce pojatý a komplexní přístup k vnitřní 
bezpečnosti a pokynu č. II s požadavkem na vytvoření komplexního modelu pro výměnu 
informací. Zásadní tezí strategie je konstatování, že „bezpečnost se tedy prostřednictvím 
prevence a zvládání společných hrozeb stala klíčovým faktorem při zajišťování vysoké kvality 
života v evropské společnosti a při ochraně kritických infrastruktur.“30 
 
1.3 Jak dále? 
 
Bezpečnostní hrozby se mění a ohrožení bezpečnosti vyzývá pro přijetí rozhodných kroků 
k mobilizaci všech prostředků (vojenských i civilních), ke zlepšení schopnosti vypořádat se 
s řadou složitých a vícerozměrných krizí s mnoha aktéry, ale také ke zvýšení efektivity 
zahraničních operací a misí NATO a EU31.  
 
V operačním prostředí, do kterého se NATO a EU rozhodne zasadit své síly, bude vždy 
potřebná různá míra interakce s mnoha dalšími aktéry. Pro úspěšnou reakci na současné 
a budoucí bezpečnostní výzvy bude vyžadován všestranný, komplexní a systémový pohled na 
všechno, co se k tomuto prostředí vztahuje. Jak tyto organizace nahlíží na pojem komplexní 
přístup, jak ho definují a chápou, bude rozebráno v další kapitole. 

                                                 

30
  Návrh strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie: „Směrem k evropskému modelu bezpečnosti". In: Rada 

Evropské Unie, 2010, 5842/2/10 REV 2. s. 3. Dostupné z: http://register.consilium.europa.eu/ 
 doc/srv?l=CS&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%205842%202010%20REV%202&r=http%3A%2F%2Fregister.

consilium.europa.eu%2Fpd%2Fcs%2F10%2Fst05%2Fst05842-re02.cs10.pdf 
31

  Setkání ministrů zahraničních věcí a ministrů obrany Francie, Německa, Itálie, Polska a Španělska v Paříži, 
dne 15. listopadu 2012. 
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2. KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP 
 
2.1 Co je komplexní přístup? 
 
Jak komplexní přístup, tak i jeho filozofie nejsou nové. Zmiňuje se o něm množství 
dokumentů, které mají vztah ke krizovému řízení. Vedou se o něm debaty, zejména 
v souvislosti s tím, že trvalý úspěch při řešení krizí v nestabilních, zkrachovalých 
a postkonfliktních státech a regionech vyžaduje i jiné schopnosti, než jenom vojenské.  
 
Komplexní přístup se stal zejména v poslední době velmi používaný termínem, avšak 
doposud nebyla přijatá jednotná definice toho, co komplexní přístup opravdu je, nebo 
co vyjadřuje. O výklad se snažily NATO i EU. Snahy byly ovlivněny jejich ambicemi, 
organizačním kontextem, ale i dalšími faktory, jako národními přístupy, mandáty, úkoly  
a dostupnými zdroji, různými rovinami chápání významů slov, a tedy ve výsledku 
nedostatkem konsensu všech členských zemí. Vzhledem k tomu, že státy, organizace, i aktéři 
mají vlastní náhled na pojem komplexní přístup, bylo by vhodnější hovořit o komplexních 
přístupech (v množném čísle) než o komplexním přístupu (v jednotném čísle).  
 
Existuje však široká shoda,32 že komplexní přístup sleduje "přístup zaměřený na integraci 
dimenzí politické, bezpečnosti, rozvoje, právního státu, lidských práv a humanitárního 
rozměru zahraničních operací".33 Komplexní přístup „je způsobem, jak usnadnit interakci 
časově, prostorově a funkčně,34 aby byla splněna mise“.35„Koordinace36 je součástí 
komplexního přístupu, není to ale primární element.37 Většina z náhledů na komplexní 
přístup má společné to, že tento přístup vyžaduje aktivní zapojení mezi účastníky, pokud 
možno před eskalací krizí, nebo při plánování konkrétní operace. 
 
Komplexní přístup představuje mnohem širší a novější filozofii než civilně-vojenská 
spolupráce38 (Civil-military Coordination/Cooperation,39 CIMIC) a neměl by být s jejími 

                                                 

32
  V červnu 2008 pořádala finská vláda mezinárodní seminář na téma "Komplexní přístup k prevenci a řízení 

krizí", kterého se zúčastnilo mnoho národů a mezinárodních organizací včetně OSN, NATO a EU. Seminář 
přijal společnou definici komplexního přístupu. 

33
  The Comprehensive Approach: The Point of War is not Just to Win but to Make a Better Peace. Working 

with International Organisations. House of Commons: Defence Committee – Seventh Report [online].  
18 March 2010 [cit. 2013-11-02]. Dostupné z: http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200910/ 
cmselect/cmdfence/224/22406.htm 

34
  HALLETT, Michael. Capabilities, not clothes. Distinctions between Military and Civil Services are 

Unnecessary. 
35

  Navíc je nutné si uvědomit skutečnost, že různí zainteresovaní aktéři, kteří se podílí na řešení krize, nesdílí 
stejný názor ohledně toho, zda je již mise splněna. 

36
  OSN ani většina nevládních organizací nepřistoupí na koordinaci při plánování, či v průběhu vlastní operace. 

Stupeň interakce se bude odlišovat, přičemž ke koordinaci bude docházet jen zcela vyjímečně.  
37

  HALLETT, Michael. Ref. 33. 
38

  Civilně-vojenská spolupráce je jako pojem definována v Slovníku termínů a definic vojenského významu pro 
použití v NATO (anglicky a francouzsky), AAP-6(2011), přičemž se jí rozumí koordinace činnosti a spolupráce 
mezi velitelem NATO a civilními představiteli, včetně místního obyvatelstva a místních orgánů a rovněž 
mezinárodních, národních i nevládních organizací a agentur ve prospěch plněného úkolu. Viz: Úřad pro 
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aspekty zaměňován. Není zaměřen pouze na prostor nasazení a na neutralitu místního 
obyvatelstva, ale usiluje o „získání srdcí a myslí místních obyvatel“ tím, že znovu vybuduje  
a obnoví pořádek.40 
 
Jednotný názor u NATO a EU však přetrvává v tom, že civilně-vojenská koordinace 
je problémem a řešením je právě komplexní přístup.41 Komplexní přístup je proto způsobem, 
jak v případě nutnosti vojenské úsilí podpořit nezbytnými civilními schopnostmi 
a optimalizovat tak interakci mezinárodního společenství při zvládání složitých 
mezinárodních problémů. Tento přístup ale nemůže být vykládán, že je pouze optimalizací 
civilně-vojenské interakce. Civilní ani vojenské organizace nejsou totiž jednolité. Země různě 
chápou, co je ještě civilní a co již vojenská schopnost. Různé organizace mají různé mandáty, 
působnost, sdílí odlišné hodnoty a uplatňují různé postupy. Navíc, procesy předurčené 
k řešení určitých věcí nelze apriori aplikovat k vyřešení věcí jiných. To neznamená, že nějaká 
organizace nemůže rozvíjet své schopnosti za účelem splnění nějakého úkolu, ale obecně 
bude stát méně financí, času a personálu, když bude specializovaná na určité činnosti. 
Z hlediska civilně-vojenských vztahů je nezbytné si odpovědět také na otázky typu: "V čem 
je problém?" "Jaké schopnosti jsou nutné?" a "Která organizace má schopnost, geografický 
dosah a je připravená adekvátním způsobem jednat?"42  
 
Komplexní přístup je tedy pojmem, který se vztahuje na činnosti, při kterých musí 
spolupracovat vojenské a civilní organizace, aby dosáhly společných nebo vzájemně 
si alespoň neodporujících cílů, a který se obvykle používá v souvislosti s krizovým řízením.43 

Typickými příklady jsou protipovstalecké a stabilizační operace, kde je zapotřebí vojenských 
jednotek, aby zajistily bezpečnost civilních organizací s cílem umožnit správu věcí veřejných, 
hospodářský rozvoj, právní stát, a další, zatímco pokrok v těchto oblastech stabilizuje 
bezpečnostní situaci a časem by měl odstranit nezbytnost přítomnosti intervenčních vojsk. 
V mnoha případech vojenské jednotky musejí provést to, co by za normálních okolností bylo 
považováno za "civilní" činnosti, a to kvůli nedostatku civilních odborných znalostí a vysoké 
úrovni ohrožení civilního personálu v prostoru nasazení. Jedním z důvodů, pro který je 
implementace komplexního přístupu složitým procesem, je nedostatek univerzality, 
plánovacích technik a postupů pro rozvoj strategie.44 
 
Místo rozdělování schopností na civilní nebo vojenské je vhodnější zvýšit účinnost 
a efektivitu procesů rozvoje schopností, a tím zlepšit organizační struktury, abychom 

                                                                                                                                                         

obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti. Slovník termínů a definic vojenského 
významu pro použití v NATO (anglicky a francouzsky): AAP-06(2012). Praha, 2012. Praha, 2012. 

39
  NATO definuje CIMIC jako Civil-Military Co-operation, EU pak jako Civil-Military Coordination. 

40
  WENDLING, Cécile. The Comprehensive Approach to Civil-Military Crisis Management , A Critical Analysis 

and Perspective. IRSEM, 2010. s. 14 a 15. 
41

  HALLETT, Michael. Capabilities, not clothes. Distinctions between Military and Civil Services are 
Unnecessary. 

42
  HALLETT, Michael. Ref. 41. 

43
  SCHNAUBELT, Christopher M. An Introduction to Strategy for a Comprehensive Approach: 5 July 2011 

DRAFT. 2011. s. 1. 
44

  SCHNAUBELT, Christopher M. Ref. 43. s. 1. 
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umožnili organizacím lépe synchronizovat jejich činnosti s jinými, vykonávat funkce v souladu 
s jejich organizačními mandáty a posláním.45 Celkovým cílem komplexního přístupu ale není 
primárně vytvořit nové struktury a hierarchie, ale dosáhnout lepších výsledků a vyřešit krizi 
tak, aby se jednalo o trvalé řešení. Důraz je kladen na integraci dostupných nástrojů  
a funkcí.46 
 
Jedním z nejsilnějších zastánců komplexního přístupu je Velká Británie, ostatní státy 
a mezinárodní organizace mají koncepci komplexního přístupu podobnou. "Koncepce 
komplexního přístupu by měla být chápána v kontextu komplexního a nezávislého 
mezinárodního systému řešení konfliktů."47 Komplexní přístup by proto neměl být vnímán 
jako zdokumentovaný proces nebo schopnost. Jedná se o synergii (součinnost) všech aktérů 
a akcí mezinárodního společenství prostřednictvím koordinace a dekonflikce jejích 
politických, rozvojových a bezpečnostních schopností, aby bylo možné čelit dnešním výzvám, 
jako jsou například násilné konflikty. Má usnadnit harmonizaci humanitárního a rozvojového 
úsilí. Ideálně spojuje krátkodobé reakce na krizové situace a stabilizaci s dlouhodobou 
pomocí a rekonstrukcí. Nedílnou součástí komplexního přístupu je také zvyšování povědomí 
mezi různými účastníky o jejich rolích a mandátech, aby se zabránilo zdvojování úsilí a jiným 
rušivým vlivům, které by mohly zabránit obecnému úsilí. 
 
Diskuse v rámci aliance o komplexním přístupu započala v roce 2003 a v listopadu 2006 pak 
vyústila v závazek NATO, když v deklaraci ze summitu v Rize přijalo Politickou příručku ke 
komplexnímu přístupu48. Principy komplexního přístupu byly popsány ve spojenecké 
publikaci AJP – 0149, která uvádí, že je potřeba proaktivního zapojení všech zúčastněných 
aktérů před a během krize, sdílené odpovědnosti a porozumění, spolupráce, respektování 
nezávislosti a existence omezení interakce. Komplexní přístup není o jednotě úsilí, ale 
v harmonizaci cíle. Poté na summitu v Bukurešti v roce 2008 NATO přijalo Akční plán pro 
rozvoj a implementace podílu NATO na komplexním přístupu.50 Tento plán je zaměřený na 
vytvoření těsnějšího partnerství mezi NATO a ostatními mezinárodními organizacemi, které 
mají zkušenosti a dovednosti v oblastech, jako je např. budování institucí, ekonomický 

                                                 

45
  HALLETT, Michael. Capabilities, not clothes. Distinctions between Military and Civil Services are 

Unnecessary. 
46

  HULL, Cecilia. 16th ICCRTS “Collective C2 in Multinational Civil-Military Operations”: Focus and Convergence 
through a Comprehensive Approach: but which among the many?. Division of Defence Analysis, 
Department of Peace Support Operations.  s. 7. 

47
  FRIIS, Karsten a Cedrik DE CONING. Comprehensive Approach: Challenges and opportunities in complex 

crisis management [online]. Norsko: Norwegian Institute of International Affairs, 2008 [cit. 2014-01-02]. 
Security in Practice, no. 11. ISBN 978-82-7002-190-1. s. 1. Dostupné z: http://english.nupi.no/content/ 
download/4601/63024/version/3/file/Security+in+Pracatice-11-Friis-Jarmyr.pdf 

48
  Comprehensive Political Guidance. 

49
  Allied Joint Publication. 

50
  HULL, Cecilia. 16th ICCRTS “Collective C2 in Multinational Civil-Military Operations”: Focus and Convergence 

through a Comprehensive Approach: but which among the many?. Division of Defence Analysis, 
Department of Peace Support Operations. s. 5. 
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rozvoj, vládnutí, soudnictví a policie.51 Výslovně stanovuje, že: "Efektivní implementace 
komplexního přístupu vyžaduje kooperaci a přispění všech hlavních aktérů, včetně těch, jako 
jsou nevládní organizace a příslušné místní orgány... pro všechny hlavně mezinárodní aktéry 
je zásadní, aby konali koordinovaným způsobem a používali širokého spektra civilně-
vojenských nástrojů v soustředěném úsilí, které bere do úvahy jejich respektovanou moc 
a mandáty."52 Následně byl závazek ke komplexnímu přístupu zohledněn ve Strategické 
koncepci NATO z roku 2010. 
 
NATO zatím nepřijalo definici komplexního přístupu53. Důvodů pro to bylo několik. Jedním 
z nich byly i přetrvávající problémy mezi Tureckem a Řeckem ohledně Kypru (blíže v kapitole 
IV), které NATO zabránily v podpisu dohody s EU o zlepšení koordinace mezi organizacemi,  
a tedy v posunu komplexního přístupu do vyšší roviny. Dalším důvodem je skutečnost, že 
NATO nemá ambice a nechce být jinými aktéry vnímáno/podezíráno ze snahy převzetí role 
lídra při realizaci komplexního přístupu k řešení krizí. NATO chápe tento pojem jako 
"usměrňování aktivit, interakci a komunikaci všech klíčových aktérů působících v krizové 
oblasti, které vedou k efektivnímu dosažení předem definovaného konečného stavu 
(tzv. end-state)".54 NATO rozeznává úzký koncept komplexního přístupu, který se zaměřuje 
na posílení schopnosti komunikovat a podporovat interakci, a širší koncept komplexního 
přístupu, který se snaží vybavit a vycvičit vojenské složky speciálně pro humanitární pomoc 
a rekonstrukci a rozvoj činností, které jí umožní provádět humanitární pomoc a obnovu  
a rozvojové operace.55 
 
V EU byl koncept komplexního přístupu formálně představen v roce 2003 v ESS. Definice 
komplexního přístupu je sice obsažena ve Slovníku akronymů a synonym56 Vojenského 
výboru EU (European Union Military Committee, EUMC) ale nejedná se o definici obecně 
akceptovanou. Definice vznikla v souvislosti se zpracovávaným dokumentem Vojenského 
štábu EU (European Union Military Staff, EUMS) s názvem57. 

                                                 

51
  KUDLIČKA, Karel. Komplexní přístup v pojetí společné spojenecké doktríny AJP-01 (D) RD. Doktríny [online]. 

roč. 2010, č. 2 [cit. 2014-01-02]. Dostupné z: http://doctrine.vavyskov.cz/_casopis/2010_2/2010 
_2_1b.html 

52
  NATO, Bucharest Summit Declaration, April 2008. 

53
  NATO v současné době reviduje  MC 411, NATO Military Policy on Civil-Military Co-operation přičemž nový 

dokument by měl definovat  termín: civil-military  interaction (jako reflexe staategického konceptu  
a implementace CA) a jejího vztahu k CIMIC. 

54
  HULL, Cecilia. 16th ICCRTS “Collective C2 in Multinational Civil-Military Operations”: Focus and Convergence 

through a Comprehensive Approach: but which among the many?. Division of Defence Analysis, 
Department of Peace Support Operations. s. 6. 

55
  CIMIC Field Handbook. Civil – Military Co-operation Centre of Excellence, 2012. 3rd edition. ISBN 978-90-

813165-3-8. s. I-2-5 – I-2-6. 
56

  EUMC Glossary of Acronyms and Definitions: ARES(2012)113251. 24. ledna 2012. 
57

  Towards a Comprehensive Approach – The Operating Implications. 
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Podle této definice komplexní přístup znamená snahu o metodologii zaměřenou na společné 
chápání zásad a spolupracujících procesů, které zvyšují pravděpodobnost příznivých 
a trvalých výsledků v oblasti politické, diplomatické, bezpečnostní, hospodářské, v oblasti 
vývoje, utváření právního státu a naplňování lidských práv v rámci mezinárodního zapojení 
a ve snaze dosáhnout společného cíle, a to jak v rámci EU, tak i mimo ni.58 
 
Dne 11. prosince 2013 prezentovala Vysoká představitelka pro Společnou zahraniční 
a bezpečnostní politiku ((EU High Representative for Common Foreign and Security Policy, 
SG/HR) "Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě ke komplexnímu přístupu EU  
k vnějším konfliktům a krizím"59. Jedná se o dokument, v němž se výslovně uvádí, že 
myšlenky a zásady komplexního přístupu se staly hlavními zásadami pro vnější činnost EU ve 
všech oblastech, zejména ve vztahu k prevenci konfliktů a řešení krizí a vztahují se na 
všechny jejich fáze. Ve sdělení se konstatuje, že EU má množství nástrojů a prostředků 
(diplomatických, bezpečnostních, obranných, finančních, obchodních, rozvojové spolupráce 
a humanitární pomoci) k reakci na konflikty, krize a hrozby. Komplexnost není v jejich 
nasazení, ale v jejich optimálním využití. Základním principem při použití komplexního 
přístupu EU je spojení bezpečnosti a rozvoje a dalšími důležitými principy jsou: specifická, 
reálná a logická odpověď na krizi; společná a sdílená odpovědnost všech aktérů EU včetně 
kolektivní politické vůle, transparentnosti, důvěry; a plné respektování různých pravomocí 
a příslušných přidaných hodnot institucí a služeb EU. Sdělení stanovuje opatření pro další 
realizaci komplexního přístupu ke konfliktním nebo krizovým situacím, jako je zpracování 
společné analýzy (příčiny konfliktu nebo krize, identifikace klíčových aktérů, dynamika 
situace, zhodnocení potencionálních rizik, zájmy EU, cíle, role); definice společné strategické 
vize konfliktu nebo krizové situace a budoucí angažovanosti EU; zaměření na předcházení 
konfliktům; mobilizace sil a schopností EU; připravenost pro dlouhodobý závazek/ 
angažovanost; propojení politiky a vnitřní a vnější činnosti; lepší využívání delegací EU  
a spolupráce s ostatními subjekty. Kromě těchto nástrojů stanovuje dokument i konkrétní 
akce k jejich realizaci a  vyzývá členské státy EU, aby poskytly svou plnou podporu 
komplexnímu přístupu a plně se zapojily do jeho implementace. 
 
2.2 Jaká je motivace pro realizaci komplexního přístupu a proč je implementace 
komplexního přístupu zpochybňována? 
 
Historie ukázala, že agentury, vládní a nevládní organizace, jakož i regionální a mezinárodní 
organizace, si pro vypořádání se s různými krizovými situacemi vyvinuly speciální schopnosti 
a uplatňují specifické procesy v rámci krizového řízení a plánování. Toto umožnilo dobře 
zvládnout některá velmi dynamická krizová prostředí. Avšak nedostatek soudržnosti 
a koordinace mezi různými mezinárodními a místními aktéry vedl k jejich rivalitě 
a soutěživosti o finanční zdroje, ke zdvojování úsilí a k podcenění optimalizace úspor. To 
mělo za následek poměrně nízkou efektivitu a úspěšnost při řešení stále složitějších krizí.  
V zájmu řešení těchto nedostatků a zlepšení celkové úspěšnosti mezinárodního systému 
                                                 

58
  EUMC Glossary of Acronyms and Definitions: ARES(2012)113251. 24. ledna 2012. s. 62. 

59
  The EU's Comprehensive Approach To External Conflicts And Crises: Joint Communication to the European 

Parliament and the Council. In: Brussels, 2013. JOIN(2013) 30 final. 
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zvládání konfliktů začaly proto vlády, organizace a agentury nezávisle na sobě zkoumat celou 
řadu modelů a mechanismů zaměřených na hledání reálných možností zvyšování celkové 
soudržnosti, spolupráce a koordinace. „Všechny tyto iniciativy mají podobný cíl: dosáhnout 
větší harmonizace a synchronizace mezi činnostmi různých mezinárodních a místních aktérů 
v různých fázích řešení krizí, v průběhu získávání a analýzy informací, plánování, 
implementace rozhodnutí, řízení a vyhodnocení poznatků a získaných zkušeností.“60  
 
Motivací pro komplexní přístup a jeho implementaci může být zejména: 
 

 větší efektivita (úspora času a finančních prostředků); 

 strategický dopad dosažených výsledků mise; 

 konzistence (soudržnost); 

 srozumitelnost a pochopení toho, co další aktér dělá; 

 urgentnost (naléhavost) převážně ohledně dosažení pokroku ve věci; 

 bezpečnost (nejen z vojenského hlediska), dobrá správa a rozvoj jsou základními 
podmínkami pro stabilitu a trvající mír; 

 politika; 

 zákonnost; 

 odstranění duplicity úsilí a soupeření o finanční zdroje. 
 
Pochopení různých motivací a jejich kombinací může napomoci předcházet vzniku problémů 
při řešení krizí ve světě. Všechny tyto motivy (a iniciativy) mají v podstatě společný cíl:61 
 

 dosáhnout harmonizace a synchronizace aktivit, od analýzy, plánování, implementace, 
managementu a vyhodnocování; 

 umožnit koordinované přístupy k řešení složitých situací, a tedy opatrnější reakce, které 
vyžadují společný přístup ke shromažďování a interpretaci krizových ukazatelů a sdílení 
informací v zájmu informování pro účely plánování a zkrácení doby pro reakci; sdílené 
porozumění mezi stranami, ať už vojenskými nebo civilními, prostřednictvím spolupráce 
(založené na dohodnutých zásadách a postupech, včetně společného hodnocení a sdílení 
informací), úzkých pracovních kontaktů (např. prostřednictvím styčných pracovníků), 
společné vzdělávání a budování vzájemné důvěry; 

 dosáhnout dohodnutých cílů (včetně konečného stavu), které jsou v souladu 
s jednotlivými národními strategickými cíli. K tomu je nezbytné zajistit společné vedení, 
soudržnost a soulad všech zúčastněných stran. 

 
Měnící se povaha mezinárodního bezpečnostního prostředí, jakož i jeho zvýšená 
komplexnost poukazují na potřebu pochopení a aplikace komplexního přístupu v rámci 
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  FRIIS, Karsten a Cedrik DE CONING. Comprehensive Approach: Challenges and opportunities in complex 

crisis management [online]. Norsko: Norwegian Institute of International Affairs, 2008 [cit. 2014-01-02]. 
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  HRYCHUK, Heather a Peter GIZEWSKI. Developing the Comprehensive Approach: Exploring the Lessons of 

History. Canada: Centre for Operational Research and Analysis, Defence Research and Development. 



Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 
Mgr. Ing. Mária Gedayová, MBA, Srovnávací studie: Komplexní přístup Severoatlantické aliance a Evropské unie 

při řešení krizí (2015_A_09) 
 

 
20 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

stávajících a budoucích výzev. Mezinárodní aktéři, vojenští i civilní, potřebují spolupracovat 
na interaktivním, flexibilním a adaptačním rámci, aby na tyto výzvy úspěšně reagovali. 
Nezbytný je proto vnitroorganizační dialog, překonávání rozdílů v hodnotách, principech  
a prioritách, vzájemné porozumění a posílení profesionální součinnosti. Aby bylo dosaženo 
pokroku směrem ke komplexnímu přístupu, je nutné vzít do úvahy následující62: zaprvé, 
výzvy k překonání protichůdných mandátů, principů a priorit jednotlivých aktérů. Zadruhé, 
jak překlenout rozdíly v organizačních strukturách a přístupech, které existují? Zatřetí, 
jak implementovat komplexní přístup – měl by být integrován nebo koordinován? Začtvrté, 
na jaké úrovni by měl komplexní přístup probíhat? Zapáté – výzvy týkající se spolupráce  
s místními aktéry. 
 
Existují nejméně tři přesvědčivé argumenty, proč by mělo být usilováno o implementaci 
komplexního přístupu: povaha problému (složitost tohoto problému vyžaduje komplexní 
odpověď); odolnost a přizpůsobivost vlastní strategie; a využití dostupných zdrojů, kterou 
komplexní přístup nabízí z hlediska účinnosti a efektivity.63 
 
Z důvodu neexistence konsensuální definice a různé interpretaci pojmu komplexní přístup při 
řešení krizí, je jeho implementace často podrobována kritice, která napadá zejména to, že 
není dostatečně jasné, jak budou prvky v rámci komplexního prvku vzájemně fungovat, jak 
dojde k jejich harmonizaci a jak zajistit rozvoj schopností potřebných pro splnění požadavků 
komplexního přístupu – například v oblasti velení a řízení.64 Implementace je obtížná i „kvůli 
množství aktérů, obvykle zapojených do konfliktní situace.“65 
 
Zkušenosti ukazují, že podrobná analýza minulých konfliktů a krizí a reakce na ně může 
poskytnout cenné zkušenosti a informace nejenom pro překonání skepsí ohledně 
implementace komplexního přístupu, ale i pro jeho budoucí rozvoj a zvýšení jeho efektivity. 
Institucionalizace komplexního přístupu, usnadnění jeho chápání a jeho příslušná 
implementace mají dlouhodobý charakter. Vhodnými se proto jeví aktivity vedoucí 
k poskytování vzdělávání (konference, semináře) a odborné přípravy k této problematice,  
v budování interpersonální a interorganizační důvěry, v rozvoji organizačních a procesních 
prostředků, v začlenění komplexního přístupu do plánování operací, ale i jiných souvisejících 
činností. 
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Cílem další kapitoly je nastínit, jaké nástroje, prostředky a struktury mají NATO a EU 
k dispozici k řešení krizových situací a jak mají nastaven proces rozhodování a plánování 
(vyjma popisu krizového plánování reakce na případné krize). S ohledem na charakter těchto 
organizací je však zřejmé, že jak NATO, tak i EU mají propracované standardizované 
procedury, a že snad žádná z čistě civilních organizací nemá, co se týče plánování a rozvoje 
strategie, k dispozici obdobné, ucelené a homogenní prvky. 
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3. NÁSTROJE A ROZHODOVACÍ A PLÁNOVACÍ PROCES REAKCE NATO A EU NA KRIZI 
 
3.1 Mechanismy a nástroje krizového managementu NATO 
 
NATO má různé mechanismy a nástroje pro řešení krizí. Součástí systému reakce na krize 
(NATO Crisis Response System, NCRS) je proces krizového řízení (NATO Crisis Management 
Process, NCMP), zpravodajský a varovný systém (NATO Intelligence and Warning System, 
NIWS), operační plánovací proces (NATO’s Operational Planning Process) a řízení civilního 
nouzového plánování (NATO Civil Emergency Planning Crisis Management).  
 
Hlavním politickým rozhodovacím orgánem je Severoatlantická rada (North Atlantic Council, 
NAC), která schvaluje plánování nasazení a použití vojenských sil NATO. Podporu NAC 
zajišťuje řada specializovaných výborů, jako je zejména Výbor operační politiky (Operations 
Policy Committee, OPC), Výbor pro politiku a partnerství (Political and Partnerships 
Committee, PPC), Vojenský výbor (Military Committee, MC) a Výbor pro civilní nouzové 
plánování (Civil Emergency Planning Committee, CEPC). MC odpovídá NAC za vojenské 
záležitosti aliance. Situační středisko zajišťuje přijímání, výměnu a šíření informací 
politických, ekonomických a zpravodajských.66 
 
V oblasti civilního nouzového plánování, jehož cílem je shromažďování, analýza a sdílení 
informací k co nejefektivnějšímu využívání civilních zdrojů pro jejich použití v naléhavých 
situacích, působí CEPC, Euroatlantické koordinační středisko pro řešení mimořádných 
událostí (Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre, EADRCC) a čtyři technické 
plánovací skupiny. Aktivity civilního nouzového plánování NATO jsou úzce koordinovány  
s dalšími mezinárodními organizacemi včetně EU.67 
 
Nejvyšším poradním orgánem NATO pro ochranu civilního obyvatelstva a využití civilních 
zdrojů na podporu cílů NATO je CEPC, který poskytuje expertizy a schopnosti k připravenosti 
a zvládání následků terorismu, humanitární pomoci, reakce na katastrofy a ochraně kritické 
infrastruktury, a provádí koordinaci plánování ve vybraných oblastech.68 
 
3.2 Civilně-vojenské nástroje krizového managementu Evropské unie 
 
EU má celou škálu nástrojů krizového managementu, a to od politických, přes diplomatické, 
vojenské, i civilní (např. policie, soudnictví, příhraniční podpory), až po ekonomické, pro 
rozvoj nebo energetickou politiku a další.69 Na rozdíl od NATO, které disponuje většími 
                                                 

66
  Crisis management. In: NATO [online]. 16 November 2011 [cit. 2014-01-03]. Dostupné z: 

http://www.nato.int/cps/en/SID-FFE9DAD8-A4E14D6D/natolive/topics_49192.htm?selectedLocale=en 
67

  Civil Emergency Planning: A key security task of the Alliance. In: [online]. 10 November 2010 [cit. 2014-01-
03]. Dostupné z: http://www.nato.int/cps/en/SID-80FF6A7D-A826D5D4/natolive/topics_49158.htm 

68
  Civil Emergency Planning Committee (CEPC). NATO [online]. [cit. 2014-12-10]. Dostupné z: 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50093.htm? 
69

  BARRY, Linda. European Security in the 21st Century: The EU’s Comprehensive Approach. [online]. 17. 
červenec 2012 [cit. 2013-11-20]. s. 1. Dostupné z: http://www.iiea.com/publications/european- 
security-in-the-21st-century-the-eus-comprehensive-approach 
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vojenskými schopnostmi, má civilní nástroje, které jí umožňují se více zapojit a reagovat na 
krizové situace a implementovat komplexní přístup v širším kontextu.  
 
Důležitou roli plní Generální tajemník Rady a SG/HR, která je zároveň místopředsedkyní 
Komise. Řídí Evropskou službu pro vnější činnost (European External Action Service, EEAS)  
a koordinuje i ty nástroje EU pro vnější činnost, které jsou součástí Komise. Ze struktury EEAS 
je nezbytné zmínit Ředitelství pro zvládání krizí a plánování (Crisis Management and Planning 
Directorate, CMPD) a Útvar pro plánování a vedení civilních operací (Civilian Planning and 
Conduct Capability, CPCC). Mezi vojenské prvky patří EUMC and EUMS. 
 
K projednání řešení krizí a jejich horizontálních aspektů se pravidelně schází Výbor pro řešení 
krizí (Crisis Management Board, CMB), kterému předsedá SG/HR nebo výkonný tajemník 
EEAS. Kromě toho může SG/HR, výkonný tajemník EEAS nebo generální ředitel pro krizovou  
a operační koordinaci (Crisis Response and Operational Coordination) svolat tzv. Krizovou 
platformu pro koordinaci reakce na konkrétní situaci a stanovení politického nebo 
strategického cíle pro její řešení, která sestává z představitelů Zpravodajského analytického 
centra EU (EU Inteligence Analysis Centre, EU INTCEN), CPCC, EUMS, CMPD, EUMC, Komise, 
a dalších orgánů, a umožňuje odpovídající výměnu informací mezi příslušnými útvary EEAS, 
jakož i Komisí a generálním sekretariátem Rady. Takto je zabezpečena koordinovaná činnost, 
a tedy i komplexní reakce na krizovou situaci a uplatnění příslušných nástrojů. EU INTCEN je 
v nepřetržitém provozu a pro EEAS a Komisi plní roli informačního uzlu k předávání 
aktuálních informací ze všech zdrojů ohledně krizí, politické a bezpečnostní situaci na celém 
světě, včasného varování. Schopnost rychlé reakce na vnější krize zajišťují pro EEAS dále 
průzkumné a meziútvarové mise pro reakci na krizi, přičemž jejich vyslání na místo krize je 
možné ve velmi krátké době (mise mohou být připraveny do 24 hodin oddělením pro reakce 
na krize). EEAS dále vytvořila databázi interních odborníků v oblasti krizové reakce a skupinu 
pro předcházení konfliktům, která shromažďuje a přezkoumává informace o zemích  
a regionech s možnými riziky vzniku krizí nebo konfliktů a zajišťuje součinnost s nekrizovými 
nástroji a opatřeními EU. 
 
3.3 Rozhodovací a plánovací proces pro zahájení vojenské operace NATO 
 
V NATO je proces operačního plánování nastaven ze strany MC, tedy politicko-strategickou 
úrovní, a to dokumentem Systému operačního plánování NATO70. Detailní rozpracování 
tohoto zásadního dokumentu bylo provedeno na vojenské strategické úrovni, tedy Aliančním 
velitelstvím pro operace (Allied Command Operations, ACO) ve formátu Směrnice 
komplexního operačního plánování71. Touto směrnicí se řídí proces plánování na vojenské 
strategické a operační úrovni na podporu krizového řízení NATO. Jejím cílem je, jak se 
výslovně v úvodu uvádí, „usnadnit collaborative“ (tj. společný, nikoliv komplexní) „přístup 
k plánování“. Postupy, které jsou v ní popsané, jsou výsledkem vývoje plánovacího procesu 
na základě získaných zkušeností z operací, cvičení a výcviku, přičemž reflektují novou 
                                                 

70
  NATOs Operations Planning System. MC 133/3. 

71
  Allied Command Operations Comprehensive Operations Planning Directive. COPD INTERIM V2.0 (NCMP). 

In: North Atlantic Treaty Organisation, 4 October 2013. 
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velitelskou strukturu NATO. Tato směrnice sice používá pojem „komplexní přístup“, ale zcela 
záměrně jej nedefinuje. Uvádí však, že přijetí komplexního přístupu k operacím začíná 
vštěpováním kultury aktivní spolupráce a transparentnosti mezi těmi, kteří jsou zapojeni do 
řešení dané krize.  
 
Nejvyšším politickým orgánem v rámci aliance je NAC a jako takový odpovídá za zahájení 
procesu zpracování a schválení všech strategických operačních plánů, vypracovaných v reakci 
na již probíhající, nebo rozvíjející se krizi. MC je nejvyšším vojenským orgánem NATO, který 
je odpovědný NAC za celkové řízení vojenských záležitostí NATO. Pro NAC a generálního 
tajemníka NATO (NATO Secretary General, SECGEN) zpracovává tento výbor vojenská 
doporučení. 
 
Jakmile NAC rozhodne, že NATO bude reagovat na krizi, je na strategické úrovni zahájeno 
komplexní politicko-vojenské zhodnocení situace (Political-Military Estimate, PME), včetně 
vypracování formální analýzy potenciální krize (zahrnující zpracování strategického 
hodnocení vrchního velitele spojeneckých sil v Evropě (SACEUR’s Strategic Assessment (SSA)) 
a strategických možností reakce na krizi (zahrnujících vojenské možnosti reakce (Military 
Response Options, MRO). Proces operačního plánování je pak formálně zahájen schválením 
iniciační směrnice NAC (NAC Initiating Directive, NID). V dalším stádiu tohoto procesu NAC 
schvaluje strategickou koncepci operace (Concept of Operations, CONOPS), jehož součástí 
je požadavek na síly a schopnosti (Statement of Requirements, SOR), a operační plán 
(Operation Plan, OPLAN), včetně návrhu pravidel použití síly (Rules of Engagement, ROE). 
K provedení vlastní operace NAC vydává směrnici k jejímu zahájení (NAC Execution Directive, 
NED).  
 
V této části je nutné zmínit, že ačkoliv jsou v rámci SSA detailně zkoumány politické, 
vojenské, ekonomické, sociální, infrastrukturní a informační faktory konkrétní krizové 
situace, výsledkem celého plánovacího procesu je OPLAN, který popisuje sekvenci převážně 
vojenských akcí vedoucích k dosažení stanoveného konečného stavu. Jedna příloha v rámci 
celého OPLAN je pak zaměřena na oblast civilně-vojenské spolupráce.  
 
3.4 Rozhodovací a plánovací proces pro zahájení vojenské operace Evropské unie 
 
Dokument EU (EEAS) s názvem Doporučení pro procedury krizového řízení pro SZBP operace 
krizového managementu72 byl zrevidován, s cílem zachytit jednak zkušenosti z procesu 
krizového řízení z průběhu prvního desetiletí evropské bezpečnostní a obranné politiky 
(EBOP)/společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP), tak i vývoj bezpečnostní politiky EU 
a SBOP struktur zejména s ohledem na implementaci Lisabonské smlouvy a zřízení EEAS,  
a dále s cílem standardizovat a harmonizovat veškeré procesy. Tento dokument reaguje na 
závěry z Rady pro zahraniční věci (Foreign Affairs Council, FAC) z prosince 2011 a odkazuje 
i na další dokument s názvem EU koncepce vojenského plánování na politicko-strategické 

                                                 

72
  Suggestions for Crisis Management Procedures for CSDP Crisis Management Operations. 7660/1/13 REV 1. 

12. června 2013. 
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úrovni73, která byla schválena EUMC. Komplexní přístup EU je zmíněn již v ESS a Návrhu EU 
koncepce pro komplexní plánování74.  
 
Koncepce EU pro vojenské plánování na politicko-strategické úrovni uvádí, že plánování 
operací nelze provádět izolovaně a nástroje, které EU má v době krize, zahrnují politické, 
diplomatické, ekonomické, humanitární a vojenské akce. Plánovací úsilí musí být 
koordinováno, a to v rámci generálního sekretariátu Rady i Komise, aby bylo koherentní.  
 
Vojenské plánování probíhá na čtyřech úrovních, a to na politické a strategické úrovni 
(na institucionální úrovni EU); vojenské strategické úrovni (operační velitelství – Operation 
Headquarters, OHQ); operační úrovni (velitelství sil – Force Headquarters, FHQ), a taktické 
úrovni (komponentní velitelství a nižší stupeň velení). I když každá úroveň má samostatné 
velení, odpovědnost velitelů a štábů, procesy, rozsah, vnitřní plánování a specifika, tyto 
úrovně jsou na sobě vzájemně závislé a v praxi se často překrývají. Vojenské plánování 
na politické a strategické vojenské úrovni provádí EUMS pod velením EUMC. Civilní 
plánování provádí CPCC pod vedením Výboru pro civilní aspekty zvládání krizí (Committee on 
Civilian Aspects of Crisis Management, CIVCOM).  
 
Proces krizového plánování reakce na krizi se zahajuje, jakmile je vznikající krize 
identifikována na politické úrovni EU. Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru 
(Political and Security Council, PSC), že akce EU je vhodná (EU Action is Appropriate), 
formálně spouští přípravu koncepce řešení krize (Crisis Management Concept, CMC75), 
kterou zpracovává CMPD za podpory příslušných součástí Komise, a schvaluje ji Rada 
ministrů (po doporučení z EUMC, CIVCOM a souhlasu PSC). Poté EUMC zpracuje vojenské 
strategické možností (Military Strategic Options, MSO76) a CPCC zpracuje civilní strategické 
možnosti (Civilian Strategic Options, CSO) nebo politické strategické možnosti (Police 
Strategic Options, PSO). Po jejich doporučení z EUMC a CIVCOM, Rada schválí rozhodnutí 
zpracované PSC. 

                                                 

73
  EU Concept for Military Planning at the Political and Strategic Level. 10687/08. 16. června 2008. 

74
  Draft EU Concept for Comprehensive Planning. 13983/05. 3. listopadu 2005. 

75
  CMC popisuje celkový přístup EU ke zvládnutí konkrétní krize. 

76
  Každá takováto možnost reakce popisuje vojenský postup, určený k dosažení cílů EU (tak jak byly 

definovány v CMC), uvádí požadované zdroje a omezení, zahrnuje posouzení proveditelnosti a rizik, nástin 
struktury velení a řízení a orientační schopnost sil. Měla by obsahovat dále cíle, požadovaný konečný stav 
(End State), strategii ukončení operace (Exit Strategy), obecný cíl vojenského angažmá a rozsah zapojení 
vojenských jednotek (tyto jsou také odvozené z CMC). 
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V případě vojenské reakce na krizi, EUMS připravuje iniciační vojenské nařízení (Initiating 
Military Directive, IMD77), které schvaluje EUMC. Tyto dokumenty pak umožňují připravit 
CONOPS (včetně SOR) a OPLAN (včetně ROE), které schvaluje EUMC, PSC a Rada (Council 
Decission to Launch). V případě civilní reakce na krizi, civilní plánovací dokumentaci schvaluje 
CIVCOM, PSC a Rada.78 
 
3.5 Porovnání nastavených postupů a procesů pro řešení krizových situací v rámci NATO  
a Evropské unie 
 
Fundamentálním rozdílem mezi NATO a EU je vlastní chápání a realizace komplexního 
přístupu. NATO rozumí pod pojmem komplexní přístup koordinaci činnosti všech klíčových 
aktérů rozmístěných v daném operačním prostoru s vizí dosažení cílového komplexního 
efektu. Silnou stránkou NATO v tomto ohledu je schopnost zplánování a provedení robustní 
vojenské akce, přičemž další akce v rámci komplexního přístupu musí být provedeny 
ostatními aktéry, kteří jsou součástí řešení dané krizové situace. Nově přijímaná koncepce již 
navrhuje, aby NATO řešilo za stanovených podmínek i ostatní aspekty komplexního přístupu. 
Na druhou stranu, EU již v samém počátku plánovacího procesu plánuje ve vojenské a civilní 
větvi, tedy připravuje vlastní akce ve vojenské i civilní oblasti k dosažení cílového 
komplexního efektu, což samozřejmě nevylučuje možnost spolupráce s dalšími aktéry 
v operačním prostoru. V rámci civilní větve tedy EU může plánovat politická, diplomatická, 
ekonomická, finanční, konzulární, soudní, rozvojová a jiná opatření. 

                                                 

77
 Cílem IMD je poskytnout jasný popis politických/vojenských cílů EU a předpokládané vojenské  mise  

k dosažení těchto cílů. Zahrnuje také veškerá politická omezení a předpoklady, jež by měl operační velitel 
(OpCdr) vzít v úvahu při přípravě CONOPS a prozatímního prohlášení o požadavcích (PSOR), operačního 
plánu a požadavku na ROEREQ, a způsob, jak bude operace ukončena (např. dosažení konečného stavu, 
strategie ukončení). Bližší informace k tomuto procesu jsou také součástí dokumentu Extract from EUMS 
Crisis Management Manual: Templates for CMC, MSOD, MSOs and IMD (CON/CAP 11563/08, dated  
20 May 2008). 

78
  V praxi dochází k tomu, že k plné implementaci tohoto plánovacího procesu nebývá dostatek času  

z důvodu rychle se vyvíjejících událostí v krizové oblasti (teritoriu). Některé z těchto kroků jsou proto 
vynechány, čímž lze snížit dobu odezvy EU na krizi. 
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Schematický nákres rozhodovacího a plánovacího procesu NATO a EU (od rozhodnutí zahájit 
plánovací proces) poukazuje na rozdíly mezi těmito organizacemi. Prvním z nich je rozdíl 
v provedení analýz a doporučení ohledně vojenských možností řešení krize už ve fázi 
politického a vojenského hodnotícího procesu sledované krize, který je v NATO ukončen 
vydáním NID (ekvivalent rozhodnutí Rady reagovat na krizi, tzv. "Council Decision to take 
Action"). Ve srovnání s EU je tak "ušetřena" jedna schvalovací procedura – schválení CMC. 
Druhým rozdílem je, že oproti NATO, kde je tento plánovací proces standardizovaný a pevně 
daný, takže žádný z jeho kroků nemůže být vynechán, v EU tento postup může být 
ve "zrychleném režimu", tj. bez některých kroků, a to na základě rozhodnutí PSC. Pro 
vojenské operace musí být ale provedeno schválení CMC79 a IMD, přijetí rozhodnutí Rady 
o zřízení operace/mise a schválení OPLAN. Třetí rozdíl lze spatřovat v tom, že v NATO 
schvaluje příslušné dokumenty, a tedy rozhoduje pouze jeden orgán, a to NAC, zatím co v EU 
je to buď Rada, PSC nebo EUMC (pouze u IMD, jak již bylo zmíněno). Čtvrtým rozdílem 
je, že "na politicko-strategické úrovni je model SZBP" (tedy EU) "více otevřený 
a formalizovaný"80 (politický dohled a zapojení ze strany PSC). 
 
V další kapitole bude vztah NATO a EU rozebrán v historických souvislostech. 

                                                 

79
  Suggestions for Crisis Management Procedures for CSDP Crisis Management Operations. 7660/1/13 REV 1. 

12. června 2013. s. 28. 
80

  MATTELAER, Alexander. The CSDP Mission Planning Process of the European Union: Innovations and 
Shortfalls. In: EIoP European integration online papers [online]. 2010 [cit. 2014-01-02]. Special Issue 1, Vol. 
14. ISBN 1027-5193. s. 9. DOI: 10.1695/2010009. Dostupné z: 
http://eiop.or.at/eiop/index.php/eiop/article/view/2010_009a/178 
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4. VZTAH MEZI NATO A EU  
 
NATO a EU sdílejí společné strategické zájmy, dokonce mají nyní společných 22 členských 
zemí (viz. schéma) a snaží se předcházet a řešit krizové situaci včetně ozbrojených konfliktů, 
a to jak v Evropě, tak i mimo ni. Odpověď na otázku, zda je ale mezi nimi vztah spolupráce 
v plném slova smyslu, nebo se jedná o vztah spíše na bázi soutěživosti o dosažení prvenství 
v oblasti reakce na krizi, může poskytnout několik důležitých historických mezníků81 
týkajících se těchto organizací. 
 
Obrázek:  Členské státy NATO, EU 
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81
  NATO-EU: a strategic partnership. [online]. 29-Oct-2012 [cit. 2013-11-02]. Dostupné z: 

http://www.nato.int/cps/en/SID-3FB01E84-9CBB2C27/natolive/topics_49217.htm 



Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 1 (jaro), ISSN 1805-5656 
Mgr. Ing. Mária Gedayová, MBA, Srovnávací studie: Komplexní přístup Severoatlantické aliance a Evropské unie 

při řešení krizí (2015_A_09) 
 

 
30 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

4.1 Historické mezníky 
 
Prvním z mezníků ve sledované oblasti je přijetí Maastrichtské smlouvy82 7. února 1992, 
která představila EU koncepci mezivládní společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) 
a předvídá budoucí vymezení společné obranné politiky (EBOP) v rámci Západoevropské 
Unie (ZEU) jako součást obrany EU. Již od počátku dochází k navázání úzké spolupráce mezi 
NATO a ZEU. V červnu 1992 v Oslu podpořili ministři zahraničních věcí NATO cíl rozvíjet ZEU 
jako prostředek posilování evropského pilíře NATO a jako součást obrany EU, která by rovněž 
zahrnovala "petersburské úkoly" (humanitární a záchranné úkoly, udržování míru a úkoly 
ozbrojených sil  při řešení krizí, včetně operací k nastolení míru). 
 
V lednu 1994 se velení NATO dohodlo po konzultacích v NAC na tom, že dá k dispozici 
společné prostředky NATO pro operace ZEU, kterých se účastní evropští spojenci v rámci 
realizace jejich SZBP. NATO rozvíjí koncepci Combined Joint Task Forces, která zajišťuje 
existenci "oddělitelných ale nikoliv oddělených" mobilních velitelství (tato by mohla být 
použita i pro operace vedené EU) a jsou koncepčním základem pro budoucí operace 
zahrnující NATO, ale i  jiné partnerské státy nepatřící do NATO. 
 
V červnu 1996 se v Berlíně ministři zahraničních věcí NATO poprvé dohodli, že vytvoří v rámci 
NATO evropskou bezpečnostní a obrannou identitu83 (European Security and Defence 
Identity, ESDI) s cílem vyvažovat role a odpovědnost mezi Evropou a Severní Amerikou. 
Hlavním cílem této nové iniciativy bylo zlepšit evropské schopnosti. Také rozhodli 
poskytnout prostředky NATO pro operace k řešení krizí (operace krizového managementu) 
pod vedením ZEU. Tato rozhodnutí vedla k zavedení pojmu "Berlín plus". Poté, v prosinci 
1998 na summitu v Saint-Malo Francie a Spojené království učinily společné prohlášení, že 
EU je odhodlána vytvořit EBOP. V dubnu 1999 na Washingtonském summitu se hlavy států  
a vlád rozhodly vytvořit ujednání "Berlín plus". 
 
V červnu 1999 na zasedání Evropské rady v Kolíně nad Rýnem bylo rozhodnuto vyčlenit 
nezbytné prostředky k vytvoření schopností za účelem převzít odpovědnost týkající 
se společné evropské politiky v oblasti bezpečnosti a obrany. V prosinci 1999 na zasedání 
Rady EU v Helsinkách, členské státy EU zavedly vojenské "Headline Goals", jež měly umožnit 

                                                 

82
  Jedná se o Smlouvu o Evropské unii, která byla podepsaná členy Evropských společenství v Maastrichtu  

a vstoupila v platnost 1. listopadu 1993. „Smlouva mění text smluv o Evropském hospodářském 
společenství, Evropském společenství uhlí a oceli, Evropském společenství pro atomovou energii, s cílem 
prohloubit integraci a ustavit hospodářskou, měnovou a politickou unii.“ Poprvé upravuje podmínky 
proSZBP, kterou však ponechává na úrovni mezivládní spolupráce. Viz: Leccos: Maastrichská smlouva. 
[online]. [cit. 2013-11-30]. Dostupné z: http://leccos.com/index.php/clanky/maastrichtska-smlouva 

83
  "Vojenská intervence NATO v Bosně poukázala na nerovnováhu v rizicích, které nesly nasazené síly. 

Evropské síly působily na zemi, zatímco americké síly zasahovaly ze vzduchu, a byly méně ohroženy. 
Clintonova administrativa uznala, že by v rámci Evropy mohla být krize, ve které by USA nechtěly 
intervenovat. To napomohlo myšlence vytvoření jakéhosi evropského pilíře v rámci NATO – jinými slovy, 
Evropské bezpečnostní a obranné identity." Viz: Glossary: European security and defence identity. Europa: 
Synteses de la législation [online]. [cit. 2013-12-01]. Dostupné z:  
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/european_security_defence_identity_en.htm 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1._listopad
http://cs.wikipedia.org/wiki/1993
http://leccos.com/index.php/clanky/evropske-spolecenstvi-uhli-a-oceli
http://leccos.com/index.php/clanky/evropske-spolecenstvi-pro-atomovou-energii
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EU, aby do roku 2003 byla schopna nasadit až 60 000 vojáků do 60 dnů, udržitelných po 
dobu 12 měsíců a schopných plnit celé spektrum "peterburských úkolů". Členské státy EU 
také vytvořily politické a vojenské struktury, včetně PSC, EUMC a EUMS. Role krizového 
řízení ZEU se přenesla na EU. ZEU si udrželo zbývající úkoly. V roce 2003 členské státy sice 
deklarovaly, že Headline Goals byly splněny, ale také, že byly zjištěny závažné nedostatky ve 
schopnostech. Nový "Headline Goal 2010" vznikl v květnu 2004 s cílem se s těmito 
nedostatky vypořádat a vzít také do úvahy změny strategické situace a koncentrovat 
se na nasaditelnost, udržitelnost a interoperabilitu. 
 
V září 2000 se NAC a prozatímní PSC setkaly poprvé, aby zhodnotily pokrok ve vztazích mezi 
NATO a EU. V prosinci 2000 došlo k podpisu Smlouvy o EU v Nice (vstup v platnost v únoru 
2003), která obsahovala změny, jež odrážejí operativní vývoj EBOP jako samostatné politiky 
EU. 
 
Spolupráce mezi NATO a EU se dále zintenzivňovala zejména od roku 2001. Leden 2001 
znamenal začátek institucionalizovaných vztahů mezi NATO a EU, kdy se ustavila společná 
jednání, včetně těch na úrovni ministrů zahraničních věcí a velvyslanců. SECGEN  
a předsednictví EU si vyměnili dopisy o rozsahu spolupráce a způsobech konzultace  
o bezpečnostních otázkách mezi oběma organizacemi. První formální zasedání NATO-EU na 
úrovni ministrů zahraničních věcí se uskutečnilo v květnu 2011 v Budapešti, v rámci něhož 
SECGEN a předsednictví EU vydalo společné prohlášení ohledně zemí západního Balkánu. 
V listopadu 2002 na Pražském summitu prohlásili členové NATO, že jsou připraveni 
poskytnout EU přístup k prostředkům a schopnostem NATO pro operace, na kterých 
se NATO nepodílí vojensky. Také souhlasili s vytvořením sil rychlé reakce v rámci (NATO 
Response Force, NRF), skládajících se primárně z jednotek ve vysoké pohotovosti. Následně 
16. prosince 2002 se spolupráce NATO – EU dále rozvinula podpisem deklarace NATO-EU  
o EBOP (NATO – EU Declaration on ESDP), která potvrdila zaručený přístup EU k plánovacím 
schopnostem NATO pro její vlastní vojenské operace a zopakovala politické principy 
strategického partnerství: efektivní vzájemné konzultace, rovnosti a vzájemného respektu 
k zájmům NATO a EU, respektování zájmů členských států NATO a EU, dodržování principů 
Charty OSN a koherentní, transparentní a vzájemně se posilující rozvoj požadavků na 
vojenské schopnosti společné pro obě organizace. 
 
V březnu 2003 byla podepsána Dohoda o rámci pro spolupráci84 a vstoupila v platnost 
Dohoda NATO-EU k bezpečnosti informací85, která umožnila vzájemnou výměnu utajovaných 
informací mezi těmito organizacemi, a tedy větší efektivitu jejich spolupráce a koordinace 
úsilí zejména při projednávání reakcí na krize. Došlo také k přechodu z operace pod vedením 
NATO "Allied Harmony" k operaci pod vedením EU "Concordia" v bývalé Jugoslávské 
republice Makedonii. Tento měsíc byl ale specifický tím, že dne 17. března 2003 byla přijata 
dohoda "Berlín plus"86, která dále prohloubila a posílila spolupráci NATO – EU v oblasti řešení 

                                                 

84
  Agreement on the Framework for Cooperation. 

85
  NATO-EU Security of Information Ageement. 

86
  Dohoda „Berlín plus“ je zkrácený název pro balíček dohod mezi EU a NATO, které byly uzavřeny mezi SG/HR 

a SECGEN.  
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krizí a umožnila, aby EU měla přístup k  prostředkům a schopnostem NATO pro operace 
pod vedením EU, včetně velení pro operace pod vedením EU a pomoci při operačním 
plánování. Ve skutečnosti díky těmto ujednáním může NATO podporovat operace vedené 
EU, ve kterých není zapojeno. „Berlín plus“ byl mezníkem a vytvořil komplexní rámec87 
ve vztazích mezi těmito dvěma organizacemi, umožňující konání pravidelných konzultací 
a vzájemnou výměnu potřebných informací na všech úrovních. Obě organizace plánovaly 
koordinovat svou pomoc zemím regionu v následujících oblastech: obrana a reforma 
bezpečnostního sektoru, posílení právního státu, boj proti terorismu, správa a bezpečnost 
hranic či kontrola zbraní a likvidace ručních palných zbraní. Smlouvou bylo také schváleno 
poskytování konzultačních mechanismů mezi těmito dvěma institucemi, například mezi NAC 
a PSC, mezi MC a EUMC a mezi politickou koordinační skupinou (Policy Coordination Group) 
a politicko-vojenskou pracovní skupinou (Politico-Military Working Group).88 
 
První zasedání NATO – EU Capability Group (skupiny pro schopnosti) se uskutečnilo v květnu 
2003. Tato skupina řešila plánování schopností NATO a EU, a to s cílem, aby úsilí obou 
organizací nebylo duplicitní a ani v rozporu. V červenci 2003 byla zpracována společná 
strategie pro západní Balkán. Ve dnech 19. až 25. listopadu 2003 se uskutečnilo první 
společné NATO-EU cvičení krizového managementu (CME/CMX03) zaměřené na procvičení 
plánování EU na strategické politicko-vojenské úrovni, a to operace pod vedením EU  
s využitím prostředků a kapacit NATO (ujednání „Berlín plus“). Cvičení poskytlo potřebné 
zkušenosti k upevnění vztahů mezi těmito organizacemi v oblasti zvládání krizí.89 
 
V únoru 2004 představily Francie, Německo a Spojené království myšlenku jednotek rychlé 
reakce EU, které by byly složené ze společných bojových uskupení (Joint Battle Groups). 
V prosinci 2004 pak byla zahájena vojenská operace EU ALTHEA v Bosně a Hercegovině. V 
říjnu 2005 byla podepsána Dohoda o vojenských trvalých ujednáních90 ke zřízení Stálé styčné 
skupiny NATO v rámci EUMS a také buňky EU (EU Cell) v rámci Vrchního velitelství 
spojeneckých sil v Evropě (Surpreme Headquarters Allied Powers Europe, SHAPE). Poté 
byla v listopadu 2005 zřízena Stálá styčná skupina NATO a v březnu 2006 pak vytvořena EU 
Cell. 
 
V té době se představitelé NATO a EU pravidelně setkávali, aby diskutovali otázky 
společného zájmu. Setkání se konala na různých úrovních, včetně úrovně ministrů 

                                                 

87
  NATO: The framework for peramnent relations and Berlin plus. European Union: Council of the European 

Union [online]. © 2004-2013 [cit. 2013-12-04]. Dostupné z: http://consilium.europa.eu/ 
uedocs/cmsUpload/03-11- 11%20Berlin%20Plus%20press%20note%20BL.pdf 

88
  MINNITI, Marco. 176 PCNP 05 E – NATO-EU security co-operation. In: NATO Parliamentary Assembly. 

[online]. [cit. 2014-01-02]. Dostupné z: http://www.nato-pa.int/ 
 default.asp?SHORTCUT=675 
89

  Bohužel od té doby se žádné cvičení CME/CMX neuskutečnilo, i když bylo plánované na rok 2010 a 2013. 
Spolupráce mezi těmito organizacemi by určitě mohla být posílena organizováním pravidelných společných 
cvičení, bez ohledu na to, zda by se jednalo o cvičení CME/CMX anebo o cvičení NATO nebo EU za účasti 
štábu druhé organizace. 

90
  Agreement on Military Permanent Arrangements. 
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zahraničních věcí,91 velvyslanců, vojenských představitelů a obranných poradců, mezi IMS  
a EUMS, a jejich partnery v EU (sekretariát Rady EEAS, Evropská obranná agentura (European 
Defence Agency, EDA92), Komise a Evropský parlament)).  
 
V listopadu 2010 na summitu v Lisabonu členské země NATO zdůraznily své odhodlání zlepšit  
strategické partnerství NATO a EU a přivítaly iniciativy a návrhy SECGEN pro zvýšení 
spolupráce mezi NATO a EU.93 Nová strategická koncepce NATO proto uvedla, že aktivní  
a efektivní EU přispívá k celkové bezpečnosti euroatlantického prostoru, a proto je EU 
zásadním partnerem pro NATO.94 
 
Na Summitu NATO v Chicagu v květnu 2012 bylo deklarováno sdílení společných hodnot  
a strategických zájmů NATO a EU. EU je jedinečným a zásadním partnerem pro NATO. Plné 
posílení tohoto strategického partnerství, jak bylo dohodnuto mezi těmito organizacemi  
a zakotveno ve Strategickém konceptu NATO, bylo zvláště důležité v prostředí úsporných 
opatření. NATO a EU by měly i nadále usilovat o posílení praktické spolupráce v operacích, 
rozšířit politické konzultace a spolupracovat ve větší míře v rozvoji schopností. NATO uznává 
význam silnější a schopnější evropské obrany.95 
 
4.2 Některé klíčové aspekty vztahu mezi těmito organizacemi 
 
Posilování implementace komplexního přístupu a vztahu obou organizací je patrné 
jak z oficiálních dokumentů (po přijetí Lisabonské smlouvy v roce 2007 a nové strategické 
koncepce NATO), z nových vytvářených struktur těchto organizací i z praxe krizového 
managementu. Vztahy EU a NATO jsou ale ovlivňovány několika aspekty, mezi které patří 
zejména širší otázka koexistence SBOP a NATO, politicko-bezpečnostní dialog, problematické 
vztahy mezi Řeckem a Tureckem z důvodu sporu o Kypr, spolupráce v operacích, 
koordinovaná výstavba vojenských schopností a provázání vojenského a civilního plánování.  
 
Partnerství těchto organizací je zaměřeno na dosažení účinného řešení krizí. „Je nezbytné 
zajistit, aby NATO a EU se vzájemně doplňovaly v místě nasazení svých jednotek, v plánování, 
v myšlení, dialogu. Je nezbytné využívat zdroje co nejefektivněji, a to s ohledem na finanční 
                                                 

91
  Tyto setkání se uskutečnily v září 2005 v New Yorku, v dubnu 2006 v Sofii, v lednu 2007 v Bruselu, v dubnu 

2007 v Oslo, v září 2007 v New Yorku, v prosinci 2007 v Bruselu, v září 2008 v New Yorku, v prosinci 2008  
a v březnu 2009 v Bruselu, v září 2010, 2011 a 2012 v New Yorku. 

92
  EDA byla vytvořená dne 12. července 2004 jako orgán SZBP, který podává zprávy Radě EU. Jejím hlavním 

úkolem je podporovat evropskou obrannou spolupráci. Viz: Mission and functions. In: European Defence 
Agency [online]. [cit. 2013-11-03]. Dostupné z: http://www.eda.europa.eu/Aboutus/Whatwedo/ 
Missionandfunctions. 

93
  A ''Comprehensive Approach'' to crisis management. In: NATO [online]. 03-Oct-2013 [cit. 2013-11-12]. 

Dostupné z: http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_51633.htm 
94

  Čl. 11 Lisbon Summit Declaration, Issued by the Heads of State and Government participating in the 
meeting of the North Atlantic Council in Lisabon on 20 November 2010. PRESS RELEASE PR/CP(2010)0155. 
2010.  

95
  Chicago Summit Declaration. In: NATO [online]. 01-Aug-2012 [cit. 2014-01-02]. Dostupné z: 

A ''Comprehensive Approach'' to crisis management. In: <i>NATO</i> [online]. 03-Oct-2013 [cit. 2013-11-
02]. Dostupné z: http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_51633.htm 
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efektivitu, kvalitu, důležitost…, hledat synergie, interakce s cílem zajistit, že jsme na stejné 
linii.“96 
 
NATO garantuje přístup EU k plánovacím schopnostem NATO. Při zpracovávaní vojenských 
možností (MSOs) reakce na krizi ze strany EUMS lze využít i pomoc ze strany NATO (SHAPE). 
Následně, pokud má být operace provedena s použitím prostředků a kapacit EU, NATO 
poskytne požadované operační plánování. V tomto případě je zástupce vrchního velitele 
spojeneckých sil v Evropě (DSACEUR) hlavním kandidátem na operačního velitele operace 
EU, se sídlem v SHAPE, kde bude zřízeno operační velitelství EU (EU OHQ). Zbývající prvky 
velení a řízení, jako je velitel sil EU (EU Force Commander, EU FCdr), velitelství sil EU (EU 
Force Headquarter, EU HQ) a komponentní velitelství EU (Component Command) může 
poskytnout buď NATO nebo EU. Za tímto účelem NATO vytvořilo seznam svých prostředků  
a kapacit, které může v případě potřeby nabídnout EU, pokud je EU vyžádá. NATO definovalo 
řadu zásad, jakož i finančních a právních ustanovení, která se použijí pro případ poskytnutí 
jeho prostředků a kapacit pro účely EU. Pro každou takovou operaci je pak sjednávána mezi 
NATO a EU specifická dohoda. 
 
Dalším důležitým prvkem vztahu NATO a EU je rozvoj vojenských schopností. Zde vyvstává 
otázka, jak mohou tyto organizace pokrýt takové schopnosti, na které mají stejné požadavky 
a navíc, když jich mají nedostatek (problematika hledání synergií). Většina evropských států 
dává své síly k dispozici jak NATO, tak i EU. Proto je nezbytné koordinovat jejich případné 
zapojení do operací jedné nebo druhé organizace97, zvláště z důvodu potřeby předcházení 
možným nedorozuměním v situacích, kdy EU a NATO působí společně v různých misích 
prováděných za stejným účelem a na stejném místě, jako např v Kosovu a v Afghánistánu. 
Navíc do toho vstupují i nedostatky ve výzbroji evropských armád.  
 
Jak NATO, tak i EU budují své jednotky rychlé reakce se schopností nasazení mimo území 
členských států. Tyto jednotky mají být jednou z odpovědí na nové bezpečnostní hrozby. 
NATO má k dispozici síly rychlé reakce (NATO Response Force, NRF, speciální mnohonárodní 
jednotky, které jsou neustále v pohotovosti a připravené flexibilně zasahovat na různých 
místech ve světě dle požadavků NATO, celkem 25 000 vojáků, s možností nasazení 
v časových normách do pěti dnů na dobu 30 dnů nebo déle podle nasazení následných sil). 
EU má k dispozici jednotky rychlého nasazení (Rapid Reaction Force, RRF pro naléhavé 
operace) a dále bojová uskupení (EU Battle Groups, EU BGs, dvě EU BG  po 1 500 vojácích, 
s dobou nasazení od pěti do deseti dnů na dobu třicet dnů, v případě rotace na čtyři měsíce). 
EU má, oproti NATO, větší škálu nástrojů. NATO má propracovanou vojenskou strukturu, 

                                                 

96
  Ashton and Paloméros: why the EU and NATO need partners. In: NATO: NATO Review magazine [online]. 

[cit. 2014-01-02]. Dostupné z: http://www.nato.int/docu/review/2013/Partnerships-NATO-2013/Ashton-
Palomeros-EU-NATO-partnerships/EN/index.htm 

97
  Programy na vyzbrojování NATO a EU se překrývají. NATO má programy Defence Capabilities Initiative  

a Prague Capabilities Commitments, EU má programy (Helsinki Headline Goal, European Capability Action 
Plan, Headline Goal 2010). Koordinaci reforem vyzbrojování zajišťuje Headline Force Task Plus, tj. orgán 
složený z expertů obou organizací. Viz Evropská unie a NATO. In: EurActive [online]. 9.9.2006 [cit. 2014-01-
02]. Dostupné z: http://www.euractiv.cz/ bezpecnost-a-spravedlnost0/link-dossier/evropsk-unie-a-nato 
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avšak nemá oproti EU civilní schopnosti. EU může působit v operacích a misích s mandáty 
širokého rozsahu. "Exkluzivitu si NATO zachovává v oblasti teritoriální obrany. Smlouva 
zakládající ústavu pro Evropu sice zahrnuje i klauzuli vzájemné obrany, její případná 
implementace je ovšem výslovně ponechána Alianci. Tento formát kopíruje EU od 
Západoevropské unie, která implementaci svého závazku vzájemné pomoci také deleguje na 
NATO."98 
 
„Evropská unie potřebuje „kapacitu pro autonomní akci, podpořenou věrohodnou vojenskou 
silou, s možností rozhodnout o jejím použití a být připravená je použít.“ Tato akce ovšem 
připadá v úvahu, pokud se NATO rozhodne neangažovat a je také nutné zabránit vytváření 
„nepotřebných duplikací“. Tyto podmínky přejaly i všechny evropské dokumenty zakládající  
a rozvíjející EBOP. Významné části kapacit států EU, které jsou zároveň členy NATO, jsou 
vázány v aliančních silách a institucích. Od počátku proto byla snaha umožnit EU využívat 
zdroje NATO. Mezi oběma organizacemi, jak již bylo zmíněno, byla podepsána dohoda 
„Berlín plus“ o principech vzájemné spolupráce, na jejímž základě má EU přístup  
k plánovacím kapacitám NATO. Většina států má však k dispozici pouze jedny síly, které jsou 
jak pro NATO, tak pro EU. Exkluzivní postavení se zachovává pouze v oblasti teritoriální 
obrany, přestože možnost vzájemné obrany kodifikuje Lisabonská smlouva.“99 
 
Jednou z hlavních překážek pro zlepšení strategické spolupráce NATO – EU100 je ale vyřešení 
sporu mezi Tureckem, Řeckem a Kyprem, který brání dalšímu rozšíření spolupráce.101 Tento 
spor ve vztahu NATO a EU má kořeny v roce 2004 (kdy se Kypr stal členem EU) 
a má dlouhodobě negativní vliv na existenci hlubšího strategického dialogu mezi NATO  
a EU102 a narušuje rozvoj jejich spolupráce. Turecko stále odmítá povolit účast Kypru 
v operacích a misích SBOP, které zahrnují zpravodajskou činnost a zdroje NATO. Kypr 
nesouhlasí se zapojením Turecka do celkového rozvoje SBOP v míře, která by odpovídala 

                                                 

98
  Programy na vyzbrojování NATO a EU se překrývají. Ref. 97. 

99
  Bezpečnostní strategie EU [online]. Praha: Asociace pro mezinárodní otázky, 2010 [cit. 2014-01-02]. 

Dostupné z: http://www.studentsummit.cz/ 
 data/1297476202496MEU_BG_Bezpecnostni_strategie.pdf 
100

  JAKOBSEN, Peter Viggo. NATO's Comprehensive Approach to Crisis Response Operations: A Work in Slow 
Progress. [1. oplag]. Copenhagen: Danish Institute for International Studies, 2008. ISBN 978-877-6052-
904. Dostupné z: http://subweb.diis.dk/graphics/Publications/ 
Reports%202008/Report_2008 15_NATO_Comprehensive_Approach_Crisis_Response_Operations.pdf 

101
  BARRY, Linda. European Security in the 21st Century: The EU’s Comprehensive Approach. [online].  

17. červenec 2012 [cit. 2013-11-20]. s. 12. Dostupné z: http://www.iiea.com/publications/european-
security-in-the-21st-century-the-eus-comprehensive-approach 

102
  Na zasedání Evropské rady v roce 1999 v Helsinkách byl Turecku přisouzen status kandidátské země  do EU 

(oficiální přihlášku poslalo v roce 1987). Přístupové rozhovory byly zahájeny 3. října 2005, avšak jejich 
hladký průběh brzdí řada překážek. Aby se Turecko mohlo stát členskou zemí EU, musí úspěšně dokončit 
jednání s Evropskou komisí ohledně 33 z 35 kapitol acquis communautaire z celkového souboru právních 
předpisů EU (dvě kapitoly nevyžadují jednání.) Poté se musí členské státy EU jednomyslně dohodnout na 
udělení členství Turecku v EU. Viz: Accession of Turkey to the European Union). In: Wikipedia [online]. [cit. 
2014-01-02]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Accession_of_Turkey_to_the_European_Union) 
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vojenské váze Turecka a jeho strategickému významu pro Evropu a NATO.103 Kypr využil 
svého členství v EU vetováním účasti Turecka v EDA, zatímco Turecko využilo svého členství  
v NATO blokování účasti Kypru na společných oficiálních zasedáních nebo jednáních NATO  
a EU, včetně příslušných vojenských výborů. Kypr není členem Partnerství pro mír 
(Partnership for Peace, PfP) a nemá bezpečnostní dohodu s NATO o výměně utajovaných 
dokumentů. Neformální setkání za účasti Kypru se však konají příležitostně na různých 
úrovních, a to ministrů zahraničních věcí, velvyslanců nebo vojenských delegátů. K určité 
změně by mohlo dojít, pokud by Kypr změnil svůj politický postoj ke členství v PfP.104 To by 
ale vyžadovalo, aby členské státy NATO umožnily členským státům EU stát se členy NATO. 
Dokud obě organizace nenajdou způsob, jak donutit Turecko, Kypr a Řecko, aby přestaly 
blokovat jejich spolupráci, bude docházet jen k dílčím posunům. I když v květnu 2012 byla 
zahájena jednání EU k „pozitivní agendě“ s Tureckem, od 1. července do 31. prosince 2012, 
kdy Kypr předsedal EU, Turecko zmrazilo vztahy s EU. Poté sice došlo k odblokování jednání 
ohledně kapitoly 22, zásadní posun ale nebyl zaznamenán. Dne 17. prosince 2013 Rada pro 
všeobecné záležitosti (General Affairs Council, GAC) konstatovala, že přes opakované výzvy 
Turecko neplní svou povinnost plného a nediskriminačního provádění dodatkového 
protokolu k dohodě o přidružení vůči všem členským státům EU, a že na cestě k nezbytné 
normalizaci svých vztahů s Kyperskou republikou stále neučinilo pokrok.105 Nelze tedy 
očekávat, že v  nejbližším období dojde k radikálním změnám v těchto záležitostech. 
V důsledku toho spolupráce probíhá pouze na operativní úrovni, přičemž se hledá 
pragmatické řešení praktických problémů.106 
 

                                                 

103
  Mission and functions. In: Evropský parlament [online]. 19 February 2009 [cit. 2014-01-03]. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=CS&type=IM-PRESS&reference= 
20090218IPR49763 

104
  PfP je program NATO, který si klade za cíl zintenzivnit politickou a vojenskou spolupráci v celé Evropě, snížit 

ohrožení míru a v neposlední řadě posílit spolupráci a důvěru mezi zúčastněnými státy. Účast v něm je 
navíc důležitá pro pozdější vstup partnerských zemí do NATO. NATO také poskytne konzultace jakémukoliv 
účastníku PfP, který pocítí ohrožení své politické nezávislosti nebo bezpečnosti. Návrh programu PfP byl 
předložen v roce 1993 na zasedání ministrů obrany zemí NATO a projekt byl zahájen 11. ledna 1994 na 
summitu NATO. http://www.mezinarodni-organizace.wz.cz/nato/program-partnerstvi-pro-mir/program-
partnerstvi-pro-mir.html 

105
  Council conclusions on Enlargement and Stabilisation and Association Process: General Affairs Council 

meeting Brussels, 17 December 2013. [online]. 17 March 2013 [cit. 2014-01-01]. Dostupné z: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/140142.pdf 

106
  JAKOBSEN, Peter Viggo. NATO's comprehensive approach to crisis response operations: a work in slow 

progress. [1. oplag]. Copenhagen: Danish Institute for International Studies, 2008. ISBN 978-877-6052-
904. Dostupné z: http://subweb.diis.dk/graphics/Publications/Reports%202008/Report_2008 15_NATO_Co
mprehensive_Approach_Crisis_Response_Operations.pdf 
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„NATO a EU jsou komplementárními bezpečnostními aktéry, z nichž každý má určité unikátní 
komparativní výhody v oblasti zvládání krizí, mezinárodních operací, mezistátní spolupráce 
při plánování a rozvoji vojenských (či šířeji definovaných bezpečnostně-stabilizačních) 
schopností. Obě organizace jsou v posledních letech aktivní ve stejném teritoriu a musí tudíž 
spolu formálně či neformálně spolupracovat. Aliance si uvědomuje, že její charakter coby 
politicko-vojenské organizace má svoje limity, zvláště pokud jde o řešení dlouhodobých 
krizových situací“.107 
 
„NATO a EU můžou a měly by hrát vzájemně se doplňující a posilující role v podpoře 
mezinárodního míru a bezpečnosti. NATO je odhodláno přispět svým dílem k vytvoření 
příznivějších okolností, prostřednictvím kterých bude: 
 

 plně posíleno strategické partnerství s EU, v duchu plné vzájemné otevřenosti, 
transparentnosti, vzájemného doplňování se a respektu k autonomii a institucionální 
integritě obou organizací; 

 posílena praktická spolupráce v operacích v celém spektru krize, od koordinovaného 
plánování po vzájemnou podporu v této oblasti; 

 rozšíření politické konzultace včetně všech otázek společného zájmu, za účelem sdílení 
hodnocení a perspektiv; 

 spolupracovat ve větší míře v rozvoji schopností, aby se minimalizovalo překrývání 
(duplicita) a maximalizovala hospodárnost.“108 

 
Potenciál pro další zlepšení spolupráce je nejenom v operacích. V květnu 2003 byla založena 
NATO – EU Skupina pro schopnosti (Capability Group) s cílem zajistit soudržnost  
a vzájemného posilování úsilí NATO a EU k rozvoji schopností. K práci této skupiny, která 
hraje důležitou roli při zajišťování transparentnosti a doplňkovosti mezi prací NATO  
o "inteligentní obraně (Smart Defence)" a iniciativě EU ke sdružování a sdílení (EU’s Pooling 
and Sharing Initiative), přispívá i EDA. Tato agentura vznikla v červenci 2004 za účelem 
koordinace činností v rámci EU týkajících se rozvoje obranných schopností, spolupráce ve 
vyzbrojování, pořizování a výzkumu.109 
 
Spolupráce NATO a EU se rozvíjí v oblasti boje proti terorismu a šíření zbraní hromadného 
ničení, a to výměnou informací z oblasti ochrany civilního obyvatelstva proti chemickým, 
biologickým, radiologickým a jaderným (CBRN) útokům; seznamů opatření přijatých v oblasti 
civilního nouzového plánování, jakož i energetické bezpečnosti a kybernetické obrany. 
 

                                                 

107
  KHOL, Radek. Nová strategická koncepce NATO a vztahy EU-NATO. In: Natoaktual: Oficiální portál 

Informačního centra o NATO [online]. 1. února 2010 [cit. 2013-11-23]. Dostupné z: 
http://www.natoaktual.cz/nova-strategicka-koncepce-nato-a-vztahy-eu-nato-frt-
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108
  NATO-EU: A strategic partnership. [online]. 29-Oct-2012 [cit. 2013-11-02]. Dostupné z: 

http://www.nato.int/cps/en/SID-3FB01E84-9CBB2C27/natolive/topics_49217.htm 
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  NATO-EU: A Strategic Partnership. Ref. 108 
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Obě organizace by měly přijmout holistický přístup k otázkám bezpečnosti a spolupracovat 
ve sféře obrany. Třebaže ani geografické, ani funkční rozdělení úloh nejsou vhodnou 
alternativou, objevují se nyní mnohé názorové skupiny, které připouští, že určitá část 
působnosti, například udržování míru v Africe a na Balkáně by měla probíhat pod záštitou 
EU, zatímco další, jako jsou např. stávající operace v Afghánistánu zaměřené proti Tálibánu, 
by měly spadat pod NATO.110 
 
V dalších kapitole budou detailněji rozebrány vybrané vojenské operace NATO a EU, včetně 
zkušeností z jejich provedení. 

                                                 

110
  POP, Adrian. NATO a Evropská unie – spolupráce a bezpečnost. In: NATO Review: Stará a nová partnerství 

[online]. 2007 [cit. 2013-11-03]. Dostupné z: http://www.nato.int/docu/review/2007/ 
issue2/czech/art6.html 
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5.  NATO A EU JAKO AKTÉŘI ŘEŠENÍ KRIZÍ – PŘÍPADOVÉ STUDIE 
 
Mezinárodní bezpečnostní situace nepochybně bude i v budoucnu vytvářet podmínky pro 
zrod množství krizových situací, v jejichž řešení a stabilizaci se jak NATO, tak i EU budou 
angažovat. Aby k jejich zapojení došlo, musí se všechny jejich členské státy dohodnout na 
zahájení operace, a následně se individuálně rozhodnout, zda a v jaké míře do ní budou 
přispívat. Na rozdíl od vojenských operací pod vedením NATO, budou vojenské operace EU 
vedeny buď jako operace "Berlín plus" nebo "autonomní" operace, kdy je velení a řízení 
zajištěno příslušným operačním velitelstvím jednoho nebo více členských států.111  
 
Získané zkušenosti z dosavadních operací ukazují, že podrobnější zkoumání kořenů vzniklé 
krize (již uplynulých dějů) může napomoci správnému aplikování komplexního přístupu  
a nabídnout cenné informace pro rozvoj obecných strategií a podmínek, za nichž může být 
komplexní přístup nejenom použitelný, ale i úspěšný.112 Představují totiž unikátní 
hmatatelnou a empiricky verifikovatelnou sadu dat.113 
 
Vůbec první vojenskou operací pod vedením EU byla operace s názvem EUFOR CONCORDIA 
na území bývalé Jugoslávské republiky Makedonie (od 1. dubna 2003 do 15. prosince 2003, 
společná akce 2003/92/SZBP), v rámci níž EU použila prostředky a kapacity NATO. 
Operačním velitelem sil EUFOR, který zároveň odpovídal za koordinaci a součinnost sil 
EUFOR se strukturami a jednotkami NATO, byl DSACEUR. Hlavním úkolem operace bylo 
demonstrovat mezinárodní vojenskou přítomnost, přispívat k utváření a zachování stability  
a bezpečnosti, zejména v krizových oblastech, jakož i k obnově důvěry mezi zástupci etnik 
zúčastněných v konfliktu a také zabezpečení stálého přehledu o celkové situaci v zemi.114 
Tato operace hladce navázala na operaci Allied Harmony NATO (ukončena v březnu 2003). 
Ve srovnání s touto operací NATO, se  ani právní rámec a ani mandát operace CONCORDIA 
nezměnil. Tím byla potvrzena správnost platformy „Berlín plus“, funkčnost tohoto ujednání  
a uspořádání vztahů mezi NATO a EU pro účely řešení krizí a v některých ohledech sloužila 
jako modelový případ pro Bosnu a Hercegovinu.  
 
Dalším krokem ve spolupráci mezi NATO a EU byla v pořadí druhá vojenská operace EU 
s názvem ARTEMIS v Demokratické republice Kongo, kterou EU reagovala na situaci v této 
zemi (Společná akce Rady 2003/423/SZBP z 5. června 2003). Cílem operace zahájené  
v souladu s rezolucí RB OSN byla stabilizace bezpečnosti a zlepšení humanitární situace 
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[online]. 2003 [cit. 2013-11-12]. Dostupné z: http://www.mise.army.cz/historie-misi/concordia---operace-
eu--od-4-2003-do-12-2003--makedonie--2-prislusnici-3714/#content 

http://www.mezinarodnivztahy.com/article/download/258/264
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v Bunii na severovýchodě Konga, zajištění obrany letiště, ochrany místních uprchlických 
táborů a utečenců, a pokud by to situace vyžadovala, měly Prozatímní mezinárodní 
pohotovostní síly (Interim Emergency Multinational Force, IEMF) zajistit i bezpečnost civilní 
populace, personálu OSN a pracovníků humanitárních organizací ve městě. Tato operace 
byla první autonomní operací EU mimo teritorium Evropy, i když NATO bylo pravidelně 
informováno o průběhu operace. V podstatě měla tato operace ověřit, zda je EU schopna 
nasazovat své vojenské síly i bez pomoci NATO s použitím vlastních prostředků. NATO přitom 
nebylo ani požádáno, aby se mise zhostilo. Vytvořil se tak precedent, kdy bylo NATO upřeno 
„právo první volby“.115 
 
Sféry zájmu obou organizací se v oblasti bezpečnosti většinou překrývají. V následujících 
čtyřech vybraných případech vojenského zásahu NATO nebo EU bude blíže zejména 
demonstrováno, jakou roli tyto organizace mají při řešení krize, zda uplatňují komplexní 
přístup, jaká pozitiva nebo negativa jejich zapojení do krize přineslo nebo přináší, a pokud ve 
stejném státě zasahují obě organizace, jakou formou a jaký je jejich vztah. 
 
5.1 Působení v Bosně a Hercegovině (EUFOR ALTHEA a velitelství NATO v Sarajevu) 
 
Na prvním místě je nezbytné zmínit, že krize (válka v letech 1992 až 1995) v Bosně 
a Hercegovině byla jakýmsi katalyzátorem úvah o přijetí komplexního přístupu při řešení 
krizí. Na situaci v Bosně a Hercegovině reagovalo NATO svou první velkou operací takového 
charakteru, když k realizaci vojenských aspektů Daytonské mírové dohody nasadilo své 
Implementační síly (Implementation Force, IFOR) a o rok později je nahradilo stabilizačními 
silami (Stabilisation Force, SFOR). Síly SFOR pomohly udržet bezpečné prostředí v zemi 
a usnadnit její rekonstrukci po válce.  
 
S ohledem na zlepšení bezpečnostní situace v Bosně a Hercegovině a v širším regionu, 
rozhodlo NATO o ukončení operace SFOR s tím, že v Sarajevu ponechalo své velitelství (NATO 
HQ Sarajevo). Stabilizační roli v zemi převzala EU, když 2. prosince 2004 zahájila svou 
vojenskou operaci sil EU (European Union Force, EUFOR) ALTHEA. Tomu předcházelo vydání 
rezoluce Rady bezpečnosti (RB) OSN č. 1575, a to 23. listopadu 2004, kterou bylo povoleno 
rozmístění ozbrojených sil EU v Bosně a Hercegovině s mandátem na vynucení míru podle 
kapitoly VII Charty Organizace spojených národů. Z rezoluce vyplynulo, že operace ALTHEA  
a NATO velitelství v Sarajevu (NATO Headquarters Sarajevo, NHQ Sa) 116 jsou právní nástupci 
operace SFOR. Spolupráce mezi NATO a EU tedy vyústila ve vojenskou operaci v Bosně  
a Hercegovině v rámci SZBP. 

                                                 

115
  ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Ambice a schopnosti Evropské unie Analýza vojenských operací na podporu míru. 2007 [cit. 

2013-11-10]. s. 40. Dostupné z: www.mezinarodnivztahy.com/article/download/258/264 
116

  NATO HQ Sarajevo provádělo stanovené operační úkoly, jakobyl boj proti terorismu při zajištění ochrany sil, 
podpora Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii, s ohledem na zadržení osob obviněných 
z válečných zločinů, a sdílení zpravodajských informací s EU. Viz: NATO’s future role in Bosnia and 
Herzegovina: The successful termination of SFOR does not spell the end of NATO's engagement in Bosnia 
and Herzegovina. In: NATO [online]. 2008, 3 November 2008 [cit. 2013-11-25]. Dostupné z: 
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_20665.htm?selectedLocale=en 

http://www.mezinarodnivztahy.com/article/download/258/264
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Operace ALTHEA byla zahájena 2. prosince 2004 s cílem přispět k zachování bezpečného 
prostředí v Bosně a Hercegovině. V rámci ní EU zpočátku nasadila 7000 vojáků (přibližně  
80 procent sil EU bylo převzato od SFOR), s cílem zajistit trvalý soulad se Všeobecnou 
rámcovou dohodou pro mír v Bosně a Hercegovině117 a přispívat k bezpečnému prostředí 
v Bosně a Hercegovině. 
 
Operace je prováděna s využitím prostředků a kapacit NATO v rámci opatření " Berlín 
plus".118 Operačním velitelství je ACO (velitelství NATO), PSC vykonává politickou kontrolu  
a strategické řízení operace pod vedením Rady EU. Operačním velitelem je DSACEUR, který 
plánuje a velí operaci na vojensko-strategické úrovni. Srdcem velitelství je štábní skupina EU 
(European Union Staff Group, EUSG), která podporuje DSACEUR v jeho roli. Velitel této 
skupiny odpovídá operačnímu veliteli za chod operace, koordinaci využívání prostředků 
a kapacit NATO ze strany EU pro účely operace, a je připraven provádět potřebné operační 
plánování. EUSG spolupracuje se všemi složkami ACO, zejména prostřednictvím Operačního 
centra komplexního krizového managementu (Comprehensive Crisis Operations 
Management Centre, CCOMC), což umožňuje plné propojení ve všech oblastech.119 
 
Operace byla rekonfigurována zatím čtyřikrát (včetně snížení počtu sil), naposledy v září 
2012, a to s ohledem na zlepšující se bezpečnostní situaci. Mezi její hlavní cíle patří podpora 
komplexní strategie EU pro Bosnu a Hercegovinu a podpora úsilí této země udržet stabilní 
bezpečnostní prostředí na svém teritoriu a  zajistit budování kapacit a podpory výcviku 
ozbrojených sil Bosny a Hercegoviny120. Operace podporuje implementaci několik zbývajících 
úkolů, které byly převedeny na místní orgány, jako například odminovací aktivity, vojenská 
a civilní kontrola pohybu zbraní, střeliva a výbušných látek, jakož i vedení skladů, zbraní  
a střeliva. 
 
Svou přítomnost v celé zemi si operace zachovává prostřednictvím styčných 
a pozorovatelských týmů (tzv. Liaison Observation Teams, LOT) a manévrovacích jednotek se 
sídlem v Camp Butmir, Sarajevo.  

                                                 

117
  General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Hercegovina. 

118
 Dne 19. listopadu 2004 byly Radě bezpečnosti OSN zaslány dopisy EU a NATO ohledně toho, jak tyto 

organizace budou společně spolupracovat v Bosně a Hercegovině, v nichž obě organizace také uznaly, 
že EUFOR ALTHEA bude mít hlavní mírovou stabilizační roli podle vojenských aspektů tzv. Peace 
Agreement. 

119
 NATO’s future role in Bosnia and Herzegovina: The successful termination of SFOR does not spell the end of 

NATO's engagement in Bosnia and Herzegovina. In: Consilium Europa [online]. [cit. 2013-11-25]. Dostupné 
z: http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/missionPress/files/100608%20Shape%20-%20 
EUFOR%20Althea%20OHQ%20-%20how%20it%20works.pdf 

120
 EU Comprehensive Strategy for BiH. 
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Operace si udržuje schopnost reagovat na bezpečnostní výzvy v celé zemi, a má rezervní síly, 
které mohou být nasazeny v případě potřeby. Je důležitou součástí komplexního úsilí EU  
v Bosně a Hercegovině s cílem podpořit politický proces, jehož cílem je umožnit Bosně  
a Hercegovině, na základě nutných reforem, nadále pokračovat v procesu integrace do EU.121 
 
NATO si zachovává vojenské velitelství v Sarajevu již od zahájení činnosti operace ALTHEA 
(trvalá přítomnost NATO byla považována za zásadní ze strany bosenských představitelů, a to 
jednak z důvodu obav z možného selhání Evropy zvládnout balkánskou krizi, a také z důvodu, 
že EU v té době neměla odpovídající kredit ve vedení vojenských operací) s primárním 
posláním pomáhat orgánům Bosny a Hercegoviny s reformami a závazky týkajícími 
se programu PfP a užší integraci s NATO. Sekundárním posláním NATO je poskytovat 
logistickou a jinou podporu silám EU v Bosně a Hercegovině, a podporu (případ od případu) 
Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii.122 Na počátku svého působení 
plnilo toto velitelství i jiné operační úkoly, jako byl boj proti terorismu při zajištění ochrany 
sil, zadržení osob obviněných z válečných zločinů a sdílení zpravodajských informací s EU. 123  
 
Bosna a Hercegovina se v prosinci 2006 připojila k PfP, přičemž těžištěm spolupráce jsou 
demokratické, institucionální a obranné reformy. Od dubna 2008 je navíc zapojena do 
intenzivního dialogu s NATO ohledně její aspirace na členství v NATO, a také souvisejících 
reforem. V dubnu 2010 členské země NATO uvítaly pokrok v tomto reformním úsilí  
a formálně vyzvaly Bosnu a Hercegovinu ke vstupu do Akčního plánu členství (Membership 
Action Plan, MAP124) s podmínkou, že bude vyřešena otázka týkající se nemovitého majetku 
obrany (k politické dohodě ohledně registrace nemovitého majetku obrany jako státního 
majetku došlo v březnu 2013). Navzdory obtížné politické situaci v zemi je budoucí vstup 
do NATO možný, pokud bude Bosna a Hercegovina sdílet hodnoty NATO a bude ochotna  
a schopna převzít odpovědnost a závazky vyplývající z členství v NATO. 
 

                                                 

121
 EU military operation in Bosnia and Herzegovina (Operation EUFOR ALTHEA). [online]. 2013, February 2013 

[cit. 2013-11-19]. Dostupné z: http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/althea-
bih/pdf/04032013_factsheet_althea-bih_en.pdf 
Rada vyjadřila vážné obavy, že proces integrace EU se zastavil kvůli nedostatku politické vůle ze strany 
politického vedení Bosny a Hercegoviny. Viz: Council conclusions on Enlargement and Stabilisation and 
Association Process: General Affairs Council meeting. In: [online]. Brussels: Council of the european Union, 
Brussels, 17 December 2013 [cit. 2013-12-03]. Dostupné z: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/ 
cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/140142.pdf 

122
  NATO’s relations with Bosnia and Herzegovina. In: NATO [online]. 14 February 2013 [cit. 2014-01-02]. 

Dostupné z: http://www.nato.int/cps/en/SID-5D244E2D-6FE7AC6C/natolive/topics_49127.htm?selected 
Locale=en 

123
  Viz: NATO’s future role in Bosnia and Herzegovina. In: NATO [online]. 3 November 2008 [cit. 2013-11-09]. 

Dostupné z: http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_20665.htm?selectedLocale=en 
124

  MAP je programem NATO, nabízejícím poradenství, pomoc a praktickou podporu, šité na míru 
individuálním potřebám zemí, které chtějí vstoupit do Aliance. Účast v MAP nepředjímá žádné rozhodnutí 
NATO o budoucím členství. 
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Dílčí závěr: Spolupráce NATO a EU na platformě Berlín plus prokázala, že je funkčním 
mechanismem. Euro-atlantická integrace Bosny a Hercegoviny je považována za nejlepší 
způsob, jak zajistit dlouhodobou a udržitelnou bezpečnost a stabilitu v regionu. NATO a EU 
spolupracovalo na bázi jasného rozdělení kompetencí a odpovědností.  
 
5.2 Afghánistán (ISAF a EUPOL) 
 
Naléhavost komplexního přístupu a závěr, že bez tohoto přístupu nebude možné 
v budoucnosti úspěšně vést žádnou operaci, ukázala probíhající vojenská mise 
mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil (International Security Assistance Force, ISAF) 
pod vedením NATO v Afghánistánu. O zahájení této mise rozhodla RB OSN 20. prosince 2001 
svou rezoluci č. 1386 poté, co v rámci podpisu Bonnské dohody téhož měsíce dočasná 
afghánská vláda vyjádřila souhlas s vysláním aliančních sil na území Afghánistánu. Úkolem 
operace bylo zpočátku zajistit bezpečnost v hlavním městě Kábulu a jeho okolí. Vzhledem ke 
vzrůstající vojenské náročnosti vedení operace za ni NATO (s posvěcením OSN) převzalo 
odpovědnost v srpnu roku 2003. NATO si jako hlavní cíl stanovilo podpořit bezpečnost, 
stabilitu a rozvoj v zemi zmítané dlouhotrvajícím konfliktem (mezi hlavní aktivity mise ISAF 
od roku 2009 spadá výcvik bezpečnostních sil – afghánské policie a armády, ale také boj 
s protivládními ozbrojenými skupinami). V říjnu 2003 pak RB OSN schválila svou rezoluci  
č. 1510 o rozšíření mandátu operace (mandát RB OSN pro ISAF je pravidelně prodlužován) 
na celé území Afghánistánu. ISAF začaly působit na severu v prosinci 2003, a na západě země 
v únoru 2005, toto rozšíření bylo považováno za bezproblémové. Od 31. července 2006 
převzalo NATO vedení bojových aktivit v jižním Afghánistánu a postupně i na východě země 
(říjen 2006), kde následně začalo narůstat množství bezpečnostních incidentů.125 Došlo tak 
ke změně podmínek a prostředí, ve kterých mezinárodní síly do té doby působily 
a k nezbytnosti na tuto změnu reagovat.  
 
V dubnu 2008 byl na summitu NATO v Bukurešti schválen Komplexní strategický politicko-
vojenský plán (Comprehensive Strategic Political Military Plan), tj. komplexní strategie ISAF. 
Tato strategie má dvě části, veřejnou deklaraci (shrnující hlavní body strategie) a neveřejný 
implementační dokument (obsahující konkrétní dílčí cíle, tato část byla revidována  
a schválena na summitu NATO ve Štrasburku a Kehlu v dubnu 2009). Strategie definovala 
čtyři principy pro další postup NATO a ISAF v Afghánistánu, a to: pevný a sdílený/společný 
dlouhodobý závazek; podpora afghánskému vedení a postupné přebírání odpovědnosti 

                                                 

125
 „Největší část opozičních militantních sil, které bojují proti afghánské vládě a mezinárodním jednotkám 

v Afghánistánu, je tvořena náboženským fundamentalistickým hnutím Taliban, který ovládal zemi před 
intervencí mezinárodního společenství v říjnu 2001. Jeho tvrdé jádro je relativně malé, avšak disponuje 
značnými prostředky k najímání dostatečného počtu bojovníků. Jeho základnou je afghánský jih a sousedící 
oblasti pákistánského Balúčistánu. Taliban spolupracuje s Al Kajdou, která poskytuje především technickou 
asistenci a sofistikované vybavení. Zejm. na východě Afghánistánu operují menší extremistické skupiny, jako 
jsou „Hezb-e Islami Gulbuddin“ či „Haqqani network“. Mozaiku doplňují kriminální skupiny motivované 
převážně finančními zisky.“ Viz: Role NATO a ISAF v Afghánistánu. In: Stálá delegace České republiky při 
NATO v Bruselu [online]. 4. března 2009 [cit. 2013-12-29]. Dostupné z: http://www.mzv.cz/ 
nato.brussels/cz/aktualni_tema_afghanistan/role_nato_a_isaf_v_afghanistanu.html 
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Afghánci; komplexní přístup126 mezinárodního společenství a sladění civilního a vojenského 
úsilí; zvýšená spolupráce a zapojení sousedních zemí, zejména Pákistánu.  
 
Vojenskými strategickými cíly je „rozšíření autority afghánské vlády na celé území 
Afghánistánu, vytvoření struktur nutných pro zajištění bezpečnosti v Afghánistánu 
bez asistence mezinárodních vojenských sil a vytvoření a udržení stabilního a bezpečného 
prostředí afghánskými úřady, v jehož rámci mohou probíhat udržitelné rekonstrukční 
a rozvojové aktivity“.127 Klíčovou podmínkou pro dosažení cílů ISAF je podpora afghánskému 
vedení a postupné přebírání odpovědnosti Afghánci (afghanizace), provádí se proto výcvik  
a vyzbrojování afghánských bezpečnostních sil (zejména afghánské armády) tak, aby mohla 
postupně převzít odpovědnost za bezpečnost v zemi a mohlo dojít k odchodu mezinárodních 
sil z Afghánistánu. Role ISAF spočívá také v nepřímé podpoře afghánských protidrogových sil 
a budování afghánských schopností v této oblasti. 
 
V rámci této mise učinilo NATO největší pokrok směrem k uplatňování komplexního přístupu. 
Komplexní přístup má za cíl sblížit různé aktéry kolem společného cíle komplexního řešení 
krizí, klade otázku vztahů mezi mezinárodními organizacemi, když zasahují na společném 
území, jako v Afghánistánu, kde jsou společně přítomny NATO128, OSN a EU129 a množství 
vládních a nevládních organizací. Policejní mise EU (EU Police Mission) hraje zásadní roli po 
boku NATO ve zvyšování kapacity afghánské národní policie (institucionální úroveň). 
 
Dočasnou a dílčí aktivitou komplementární k působení mise ISAF se staly i provinční 
rekonstrukční týmy (Provincial Reconstruction Teams, PRT)130. PRT zavedly Spojené státy, 
aby zahájily civilně-vojenskou rekonstrukční činnost již v roce 2002, postupně byly zřízeny  
i jinými zeměmi participujícími v misi ISAF. PRT131 jsou civilně-vojenské týmy zajišťující jak 
bezpečnost všech členů PRT (tuto zajišťuje vojenská složka, která je součástí ISAF), tak 
rekonstrukční aktivity a rozvoj dobrého vládnutí na provinční úrovni (tyto provádí civilní 

                                                 

126
  Podstatou konceptu komplexního přístupu k operacím (Comprehensive Approach) je snaha o co nejužší 

koordinaci a spolupráci mezi jednotlivými vojenskými i civilními aktéry působícími v jednom operačním 
prostoru 

127
  Tyto cíle jsou vyjádřeny v Operačním plánu ISAF, jedná se o utajovaný dokument. Viz: Role NATO a ISAF  

v Afghánistánu. In: Stálá delegace České republiky při NATO v Bruselu [online]. 4. března 2009 [cit. 2013-12-
29]. Dostupné z: http://www.mzv.cz/nato.brussels/cz/aktualni_tema_afghanistan/role_nato_a_isaf_ 
v_afghanistanu.html 

128
  V Afghánistánů působí vedle ISAF také koaliční protiteroristická operace Trvalá svoboda (Operation 

Enduring Freedom, OEF) pod vedením USA, jejímž úkolem je aktivní boj proti teroristům především na jihu 
a východě země a podél hranic s Pákistánem. Obě operace spolu úzce spolupracují a koordinují své aktivity. 

129
  WENDLING, Cécile. The Comprehensive Approach to Civil-Military Crisis Management , A Critical Analysis 

and Perspective. IRSEM, 2010. s. 17. 
130

  S výhledem na ukončení mise ISAF v roce 2014 a vzhledem k omezení aktivit, dochází k jejich postupnému 
stahování.  

131
 FRIIS, Karsten a Cedrik DE CONING. Comprehensive Approach: Challenges and opportunities in complex 

crisis management [online]. Norsko: Norwegian Institute of International Affairs, 2008 [cit. 2014-01-02]. 
Security in Practice, no. 11. ISBN 978-82-7002-190-1. s. 20. Dostupné z: http://english.nupi.no/ 
content/download/4601/63024/version/3/file/Security+in+Pracatice-11-Friis-Jarmyr.pdf 
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složka132 pod národní kompetencí) jako jeden z nástrojů pro získání místních obyvatel. 
Koncept PRT je sám o sobě experimentem. Každé PRT by mělo mít odborníky na politiku, 
rozvoj, policii, vojenství a na bezpečnostní otázky, a celé snažení by mělo vést k lepší vládní, 
multidimenzionální stabilizaci a rekonstrukci v oblasti, kde tyto PRT pracují.  
 
Model PRT ale není jednotný. „Přestože zaměření PRT bylo vždy velmi podobné (podpora 
provinčních úřadů a bezpečnostních složek, obnova infrastruktury, podpora vzdělávání  
a ekonomického rozvoje), každý národní tým uplatňoval vlastní model řízení i implementace 
projektové činnosti. PRT tak měly jak různý poměr civilních zaměstnanců a příslušníků 
armády, tak se lišily i oblasti jejich zaměření – mimo jiné v závislosti na konkrétní provincii, 
jejímu stavu, potřebám či možnostem jednotlivých PRT.“133 Některé PRT jsou pod civilním 
řízením, jiné pod vojenským134, s velmi různorodými činnostmi s často velmi lokalizovanými 
akcemi, přičemž ostatní zóny nechávají bez asistence. To přispělo k posílení regionálních 
rozdílů. Navíc souběžně s PRT řízenými NATO (prostřednictvím řídícího výkonného výboru 
PRT, PRT Executive Steering Committee) se další civilní akce uskutečňují jinými aktéry 
a nedochází k jejich propojení nebo koordinaci.135 
 
Nové struktury se objevily v Afghánistánu jako výsledek toho, že NATO si uvědomovalo 
potřebu aplikovat komplexní přístup. Například poprvé od doby, co bylo NATO založeno, 
byl jmenován vysoký představitel pro civilní záležitosti v Afghánistánu paralelně 
k vojenskému velení. Jeho úkolem je udržovat kontakt mezi NATO a dalšími místními nebo 
mezinárodními aktéry přítomnými v Afghánistánu (zejména EU a OSN). Poté informuje 
velitelství NATO a může vydávat doporučení. Nicméně, mnoho spojenců bylo proti zavádění 
takového civilního velení, a to zejména z obavy, že by to mohlo vést k riziku překrývání mezi 
NATO a EU.136 
 
Kritiku si „vysloužila“ operace ISAF po dobu svého působení hned v několika ohledech. Za 
největší problém komplexního přístupu je považována neschopnost velení ISAF (COMISAF) 
zajistit soudržnost PRT, vedených různými národy a snížit počet těchto národů (např. 
zřízením souboru minimálních požadavků pro to, aby se národ mohl stát vedoucím národem 
v PRT).137 Velitelství ISAF má omezený vliv na operace prováděné těmito PRT. Někteří kritici 
konstatují, že není zřejmé, v čem má být přínos civilního zástupce NATO (NATO’s Senior 

                                                 

132
  Poměr vojenské a civilní složky se různí dle podmínek a úkolů. 

133
  Závěrečné hodnocení českého provinčního rekonstrukčního týmu v Afghánské provincii Lógar 2008-2013: 

Zahraničně-politické dopady. Praha, 2013. s. 3 
134

  Jistou raritou pak bylo nizozemské PRT, dislokované v provincii Uruzgan, které mělo 2 velitele – vojáka 
v hodnosti brigádního generála a civilního experta/diplomata. 

135
  WENDLING, Cécile. The Comprehensive Approach to Civil-Military Crisis Management , A Critical Analysis 

and Perspective. IRSEM, 2010. s. 43, 44. 
136

  WENDLING, Cécile. The Comprehensive Approach to Civil-Military Crisis Management , A Critical Analysis 
and Perspective. IRSEM, 2010. s. 44. 

137
 JAKOBSEN, Peter Viggo. NATO's Comprehensive Approach to Crisis Response Operations: A Work in Slow 

Progress [online]. [1. oplag]. Copenhagen: Danish Institute for International Studies, 2008 [cit. 2013-11-18]. 
ISBN 978-877-6052-904. s. 28, 28. Dostupné z: http://subweb.diis.dk/graphics/Publications/ 
Reports%202008/Report_2008-15_NATO_Comprehensive_Approach_Crisis_Response_Operations.pdf 
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Civilian Representative, SCR).138 ISAF Používání DEVADs na štábu velení ISAF a ani zapojování 
civilních aktérů při plánování sil ISAF nebylo institucionalizované.139 Vojensky zvládaná část 
operace a následné civilní (rekonstrukční a rozvojové) aktivity nejsou také dostatečně 
komunikovány („prodávány“) jak s místní, tak i alianční veřejností.140 Operace ISAF 
se dlouhodobě potýká s nedostatkem vojáků a techniky nebo jejich omezeným využitím  
(z důvodu tzv. národních omezení) pro hladké a bezproblémové plnění úkolů mise, 
ale i s tím, že na území nepůsobí sama141, a je obtížné zajistit jednotu úsilí. Vztahy mezi NATO 
a nevládními organizacemi jsou omezeny na strategickou úroveň a jsou velmi chabé jednak  
v důsledku neschopnosti ISAF zajistit bezpečnost v Afghánistánu, ale i z důvodu zapojení PRT 
do humanitárních a rozvojových aktivit, které jsou jinak doménou nevládních organizací. 
Tuto situaci lze z pohledu komplexního přístupu popsat jako začarovaný kruh. NATO totiž 
nebylo schopno poskytnout bezpečnost ostatním mezinárodním aktérům (humanitárních 
nevládních organizací), kterou očekávali, tedy takovou, aby na teritoriu mohli působit bez 
vojenské ochrany. Působí tedy v omezené míře, protože odmítají vojenskou ochranu, 
přičemž oblasti zejména na jihu, západě, východě a v centrální části země jsou oblasti, ve 
kterých se nedoporučuje působit bez vojenské ochrany. Jejich omezené zapojení pak nutí 
NATO se více zapojit do humanitárních a rekonstrukčních aktivit, než tomu bylo v minulosti. 
To vyvolává protesty humanitárních nevládních organizací, ale i nechuť směrem k většímu 
zapojení EU i OSN142 v Afghánistánu. I když NATO přijalo řadu kroků k prolomení tohoto 
kruhu, jako je zlepšování bezpečnosti prostřednictvím vytvoření efektivnějších afghánských 
bezpečnostních sil a policie, a další, dosud se mu navzdory mnohaletému úsilí nepodařilo 
Afghánistán zcela stabilizovat. Tempo implementace je příliš pomalé pro Afghánistán, 
to ale neznamená, že v budoucnu ke zlepšení bezpečnostní situace nedojde.  
 
Na jednu stranu se objevují kritická tvrzení, že se jednalo o pokus, jak dostat 
rozvojovou/rekonstrukční pomoc tam, kde se čistě civilní aktivity vzhledem k bezpečnostní 

                                                 

138
 JAKOBSEN, Peter Viggo. Right Strategy, Wrong Place-Why NATO's Comprehensive Approach Will Fail in 

Afghanistan [online]. Madrid: UNISCI Discussion Papers, 2010 [cit. 2013-11-18]. 22. s. 13. ISBN 1696-2206. 
Dostupné z: http://www.redalyc.org/pdf/767/76712438006.pdf  

139
  JAKOBSEN, Peter Viggo. Ref. 139. s. 4. 

140
 FÜLE, Štefan. Sborník Mezinárodní konference „Bezpečnostní budoucnost EU a ČR: Jak jsme 

na ni připraveni“ pořádané u příležitosti 50. výročí založení Evropské unie: Proměny NATO a perspektivy 
bezpečnosti v transatlantickém prostoru [online]. Praha, 2007[cit. 2014-01-02]. Dostupné z: 
http://ceses.cuni.cz/CESES-76-version1-Sbornik_cesky.pdf 

141
  Působí také tzv. Joint Task Force 82, které jsou složené z elitních jednotek speciálních sil. Tyto v rámci 

americké operace Trvalá svoboda (Enduring Freedom, OEF) likvidují vůdce Al-Káidy a Talibanu. "OEF a ISAF 
sice mají své operace koordinovat, v praxi však velitelé ISAF mnohdy ani nevědí, že jednotky OEF operují  
v jejich oblasti a když se to dozvědí, jedná se většinou o problémy související s přehmaty OEF typu leteckých 
útoků na civilní cíle. Podobné nehody a chyby pak značně podkopávají úsilí jednotek ISAF o stabilizaci 
Afghánistánu, kterého nelze dosáhnout bez důvěry a spolupráce obyčejných Afghánců." Viz: Úspěch ISAF je 
klíčový pro Afghánistán i celé NATO. In: BUREŠ, Oldřich. Natoaktual: Oficiální portál Informačního centra o 
NATO [online]. 29. října 2007 [cit. 2013-12-02]. Dostupné z: http://www.natoaktual.cz/uspech-isaf-je-
klicovy-pro-afghanistan-i-cele-nato-f7s-/na_analyzy.aspx?c=A071029_131113_na_analyzy_m02 

142
  Asistenční mise OSN v Afghánistánu (United Nations Assistance Mission in Afghanistan, UNAMA), jejíž 

většinu tvoří místní Afghánci, kteří nepůsobí ve všech provincích Afghánistánu. 
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situaci v daný moment nedaly realizovat.143 Na druhé straně pak stojí názory řady 
akademických pracovníků či nevládních organizací, které tvrdí, že vznik a působení PRT 
naopak zhoršil situaci tím, že rozvoj je spojován s vojenskou (a tedy z hlediska části 
afghánské populace okupační) přítomností. Vojenská přítomnost totiž přitahuje pozornost  
a aktivity povstalců a vede ke zhoršení či vyhrocení situace tam, kde PRT působí. Potírání 
rozdílu mezi vojenskými a civilními rozvojovými aktivitami následně vede i k ohrožení všech 
ostatních, na civilní a nezávislé bázi operujících rozvojových aktérů i příjemců pomoci.144  
 
Pro dosažení úspěchu je rozhodující, jak místní obyvatelé vnímají ISAF a afghánskou vládu 
(Government of Islamic Republic of Afghanistan, GIRoA). Vše, co je činěno, musí být činěno 
pro Afghánce, s jejich pomocí nebo jimi samotnými. Důraz by měl být kladen na principy, 
jako jsou zejména vlastnictví rozvojového procesu (tzv. Afghan Ownership)145, udržitelnost, 
realistické očekávání, jednota úsilí a viditelný efekt.“ 146 
 
Rozvoj profesionálních, schopných a soběstačných afghánských národních bezpečnostních sil 
(Afghan National Security Forces, ANSF) přes výcvikové programy (výcvik rekrutů  
a vybudování institucionalizované výcvikové schopnosti ANSF) je hlavním posláním 
Výcvikové mise NATO v Afghánistánu (NATO Training Mission in Afghanistan, NTM-A), která 
byla zahájena 21. listopadu 2009 ruku v ruce s vytvořením společného velitelství ISAF (ISAF’s 
Joint Command, IJC) zaměřeného na operace. IJC je zodpovědné za vytvoření podmínek pro 
výcvik afghánské armády a policie prostřednictvím poradenských a asistenčních týmů.147  
 

                                                 

143
  Příkladem je provincie Lógar, kde z bezpečnostních důvodů nevládní organizace nepůsobí (až na jednu 

výjimku), a tak je PRT jediným způsobem pro poskytování pomoci (rekonstrukční, rozvojové). 
144

  Závěrečné hodnocení českého provinčního rekonstrukčního týmu v Afghánské provincii Lógar 2008-2013. 
Praha, 2013. s. 2. 

145
  Budování civilních kapacit,afgánské vlády a institucí. 

146
 KUDLIČKA, Karel. Jarní sympozium k protipovstaleckému boji [online]. Vyškov: Velitelství výcviku – Vojenská 

akademie, 2010[cit. 2013-11-08]. ISBN 1803-036X. Dostupné z: http://doctrine.vavyskov.cz/_casopis/ 
2010_2/2010_2_3c.html 

147
 Původně, tyto týmy byly „Provozními mentorskými a styčnými týmy (Operational Mentoring and Liaison 

Teams, OMLTs) a Policejními operačními mentorskými a styčnými týmy (Police Operational Mentoring and 
Liaison Teams, POMLTs). Ty se postupně vyvinuly do vojenských poradních týmů (Military Advisory Teams, 
MATs) a policejních Poradních týmů (Police Advisory Teams, PATs). Všechny tyto týmy jsou nyní nazývané 
Asistenčními týmy bezpečnostních sil (Security Force Assistance Teams, SFATs).“ Viz: NATO and Afghanistan. 
In: NATO [online]. 18 June 2013 [cit. 2013-10-23]. Dostupné z: http://www.nato.int/cps/en/ 
natolive/topics_8189.htm? 
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"Angažovanost ISAF v Afghánistánu v roce 2010 byla již charakterizována svěží, komplexní, 
civilně-vojenskou strategií, což se odrazilo na zvýšení počtu sil, v oblasti růstu počtu a rozvoje 
ANSF a ve viditelném pokroku kampaně v prioritních oblastech (toto bylo reflektováno 
v dokumentu NATO/ISAF Strategic Communications Framework 2010. Současně politické 
události, včetně konference v Londýně, Consultative Peace Jirga, konferenci v Kábulu, 
afghánských parlamentních voleb a summitu NATO v Lisabonu, pomohly definovat jasný 
politický plán pro Afghánistán. V Lisabonu státy NATO rovněž důrazně potvrdily nutnost 
komplexního a regionálního přístupu, plně podporovaného ze strany mezinárodního 
společenství s cílem dosažení úspěšného výsledku."148 
 
Přechod k plné odpovědnosti ANSF za bezpečnost v Afghánistánu byl zahájen v roce 2011  
a měl by být ukončen v roce 2014, kdy má být mise ISAF ukončena. NATO pak povede 
navazující misi s názvem NATO-led Resolute Support Mission, která nebude misí bojovou, ale 
bude cvičit, poskytovat poradenství a pomoc ANSF po roce 2014, s cílem nadále podporovat 
jejich rozvoj a udržitelnost a rozvoj institucí, jak bylo dohodnuto s GIRoA v květnu 2012 na 
summitu NATO v Chicagu. Širší spolupráce mezi NATO a Afghánistánem bude i nadále 
pokračovat na základě NATO-Afghanistan Enduring Partnership, dohody podepsané v roce 
2010 na summitu v Lisabonu.149 
 
Dne 21. prosince 2013 byla zahájena jednání k dohodě o statusu sil (NATO SOFA) 
s Afghánistánem, jejíž uzavření je ale vázáno na podpis dvojstranné bezpečnostní smlouvy 
mezi vládami Afghánistánu a USA. SOFA bude představovat klíčový prvek právního rámce 
potřebného pro nasazení nové, již zmíněné, mise NATO.150 
 
Policejní mise EU v Afghánistánu (EU Police Mission, EUPOL), zahájena v polovině června 
2007151, byla první civilní misí EBOP rozmístěnou na teritoriu v geograficky, klimaticky  
a kulturně náročných podmínkách, s nejvyšší mírou bezpečnostního rizika, což bylo 
poznamenáno problémy s rekrutací a vysláním dostatečného počtu civilních expertů  
z členských zemí EU do této mise. EUPOL se tak kromě nedostatku vlastního personálu musel 
vyrovnat s nutností sjednat smlouvu o spolupráci, kolokaci a bezpečnostní ochraně v každé 
provincii s jednotlivými PRT – v současnosti je tak EUPOL aktivní na úrovni centrálních 
ministerstev v Kábulu, dále pak na regionální úrovni a na provinční úrovni v rámci PRTs.152  
 

                                                 

148
  NATO/ISAF Strategic Communication Framework 2011. In: Public intelligence [online]. 7 February 2011 [cit. 

2013-11-02]. Dostupné z: http://publicintelligence.net/nato-stratcom-afghanistan// 
149

  NATO and Afghanistan. In: NATO [online]. 18 June 2013 [cit. 2013-11-28]. Dostupné z: 
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_8189.htm? 

150
  NATO Secretary General welcomes the start of negotiations on Status of Forces Agreement with 

Afghanistan. In: NATO [online]. 21 December 2013 [cit. 2013-12-25]. Dostupné z: http://www.nato.int/ 
cps/en/natolive/news_105875.htm 

151
  Dne 27. května 2013 Rada EU prodloužila mandát této mise do 31. prosince 2014. 

152
 KOHL, Radek. Evropská bezpečnostní a obranná politika – kosovské a afghánské výzvy. In: Natoaktual: 

Oficiální portál Informačního centra o NATO [online]. 5. října 2009 [cit. 2013-11-15]. Dostupné z: 
http://www.natoaktual.cz/evropska-bezpecnostni-a-obranna-politika-kosovske-a-afghanske-vyzvy-1j6-
/na_analyzy.aspx?c=A091005_161722_na_analyzy_m02 
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Tato mise zaměřuje své aktivity na institucionální reformu ministerstva vnitra; 
profesionalizaci afghánské národní policie (Afghan National Police, ANP) a napojení policie 
na reformu soudnictví. EUPOL je součástí celkového zapojení EU v Afghánistánu 
a koordinovaného přístupu EU, který zahrnuje místní politické poradenství poskytované 
zvláštním zástupcem EU a rekonstrukční úsilí zajišťovaného delegací EU v Kábulu.153 
 
EUPOL se zaměřuje především na poradenství ve prospěch civilní policie, zatím co NTM-A se 
naopak zaměřuje na vojenský výcvik. Zpočátku byl mezi těmito misemi problém ve špatné 
koordinaci a nepříliš jasných vztazích mezi EU a NATO v Afghánistánu. Podepsaná dohoda 
mezi Ministerstvem vnitra Afghánistánu, EUPOL, NTM-A a německým policejním 
programovým týmem (German Police Programme Team, GPPT) v únoru 2011 týkající 
se metodiky policejního výcviku však představovala důležitý krok směrem k vytvoření 
standardizovaného rámce pro výcvik ANP, společný pro všechny reformní instituce v zemi. 
 
Dílčí závěr: NATO působí za hranicemi euro-atlantického prostoru, jeho mise plní nejenom 
úkoly vojenské, ale zapojuje se i do úkolů civilních (stabilizace, rekonstrukce a rozvoj). I když 
je NATO v současnosti nejsilnějším politicko-vojenským uskupením a disponuje značnými 
schopnostmi, prostředky a zkušenostmi, jeho zapojení do řešení krizové situace 
v Afghánistánu a působení na tomto teritoriu ukázalo, že jeho role pro vyřešení 
krize nepostačuje, je nezbytné nalézt platformu spolupráce s dalšími aktéry.  
 
5.3 Somálsko 
 
K řešení problematiky pirátství v pobřežních vodách Somálska, zabezpečení bezpečnosti 
plavby v této oblasti (kde proplouvá 25 000 obchodních lodí ročně) byly v roce 2008 
postupně vydány rezoluce RB OSN č. 1814, 1816, 1838 a 1846. V září 2008 byla v Bruselu 
ustavena skupina EU NAVCO pro plánování operace EU. V listopadu 2008 byla schválena 
operace námořních sil EU (Naval Forces, NAVFOR) Somalia později přejmenovaná na operaci 
EU NAVFOR Atalanta. Tato operace byla zahájena 8. prosince 2008. V současné době působí 
v zóně zahrnující jih Rudého moře, Adenského zálivu, u somálské pánve a v části Indického 
oceánu, včetně Seychel.  
 
Operace EU NAVFOR Atalanta (protipirátská154 – Counter-Piracy) je jedním z prvních 
oficiálních příkladů použití komplexního přístupu EU v nestabilní oblasti. Má relativně úzce 
vymezené úkoly, k nimž patří monitorování situace, ochrana a doprovod lodí, (zejména 
Světového potravinového programu (World Food Programme, WFP), a dalších určených 

                                                 

153
 EU Police Mission in Afghanistan – EUPOL Afghanistan. In: European Union External Action: Common 

Security and Defence Policy [online]. October 2013 [cit. 2013-11-10]. Dostupné z: http://www.eeas 
.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eupol-afghanistan/pdf/factsheet_eupol_afghanistan_en.pdf 

154
  ESS, Zpráva o provádění Evropské bezpečnostní strategie z roku 2008 a Vnitřní bezpečnostní strategie EU 

z roku 2010 sice neřeší námořní bezpečnost, ale popisují několi hrozeb s potenciálními námořní rozměry 
(terorismus, šíření zbraní hromadného ničení, změny klimatu, nelegální migrace a organizovaný zločin). ESS 
i "Zpráva" obsahují přímý odkaz na pirátství jako "nový rozměr organizovaného zločinu". Nicméně, pirátství 
nefiguruje v seznamu hrozeb. 
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lodí)) s využitím nezbytných opatření, včetně použití síly k odstrašení, k prevenci a k zásahu, 
s cílem zamezit pirátským aktivitám a ozbrojeným přepadům, které mohou být podniknuty 
v prostoru jejich přítomnosti zejména proti výše zmíněným lodím, vytvoření systému 
pozorování vytipovaných rizikových oblastí a navázání koordinace s ostatními působícími 
organizacemi v prostoru operace. Od konce března 2010 byly přidány dva další úkoly, a to 
kontrola somálských přístavů se základnami pirátů a "neutralizace" mateřských pirátských 
lodí. 
 
Politickou kontrolu a strategické řízení EU NAVFOR vykonává PSC. Počty a složení operace 
se neustále mění. OHQ je v Northwood ve velké Británii, FHQ je umístěno (rotačně) na jedné 
z fregat. V říjnu 2009 byla na Seychelách aktivována základna pro námořní patrolovací  
a pozorovací letouny (Maritime Patrol and Reconnaissance Aircraft, MPRA). Operace má 
mandát prodloužen do prosince 2014. 
 
Na snížení počtu útoků pirátů (a jejich neúspěšnosti) oproti období před zahájením operace 
se podílí několik faktorů, jako je lepší ochrana tranzitního koridoru, dobrá spolupráce 
s mezinárodní námořní komunitou, snaha puntlandských představitelů bojovat proti 
pirátství. Znepokojující je zvyšující se aktivita pirátů v některých ročních obdobích (říjen  
a listopad a dále duben a květen), jakož i přizpůsobující se taktika pirátů.  
 
I když je operace považována za úspěšnou, potýkala se s problémy, jako je uzavírání dohod  
o statutu sil (Status of Forces Agreement, SOFA), předávání zadržených osob, právo vstupu 
na palubu, zajištění podmínek pro vedení soudního procesu týkajícího se zadržených osob 
podezřelých z pirátství (finanční a procedurální podpora svědků, tlumočníků, generace sil, 
a to konkrétně nedostatek personálu a prostředků (tanker, Role 2). Je ale považovaná za 
dobrý příklad civilně-vojenské spolupráce, činorodé koordinace na taktické úrovni zejména  
s NATO, ale i s jinými státy a partnery, mnohonárodními a nezávislými vojenskými silami 
v oblasti s podobnými, avšak neidentickými úkoly pod různými mandáty a ROE.  
 
Úspěch operace je hodnocen nejenom na základě poskytované ochrany a doprovodu lodím 
WFP a boji proti pirátství, ale také vzhledem k připravenosti členských zemí EU iniciovat, 
podporovat a prodloužit mandát operace, rychle vytvářet postupy. EU vytvořila několik 
konkrétních rámců pro spolupráci, a to s Ruskou federací, Čínskou lidovou republikou, Indií, 
Saudskou Arábií, Japonskem, Ománem, Jemenem, Egyptem a Malajsií a uzavřela dohodu  
o doprovodu lodí zásobujících misi Africké unie v Somálsku (African Union Missions of 
Somalia, AMISOM). Mezi významné iniciativy EU NAVFOR patří založení internetového 
portálu www.mschoa.org (Maritime Security Centre – Horn of Africa), který slouží zejména 
k registraci lodí plujících v oblasti (cca 25% lodí se však neregistruje a ani neřídí 
doporučenými bezpečnostními pokyny) a nabízí jim koordinaci a informace. 
 
V souladu se širším zapojením EU do podpory Prozatímní federální vlády Somálska rozhodla 
Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy 25. ledna 2010 o přípravě vojenské výcvikové 
mise pro výcvik somálských Národních bezpečnostních sil (EU Training Mission, EUTM). 
Vzhledem k uspokojivému stavu řešení problému s pirátstvím na moři (operace EU NAVFOR 
Atalanta) bylo žádoucí přistoupit k řešení problému na zemi, a to zahájením výcviku místních 

http://www.mschoa.org/
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ozbrojených sil. Bylo ale nutné důsledně zajistit, aby byly vycvičeny vhodné osoby, které 
dokážou být loajální vůči prozatímní vládě v Somálsku. Mise doplnila výcvikové aktivity 
Burundi, Tanzanie, Ugandy, Džibuti a Francie. EUTM cvičí somálské vojáky v Ugandě od roku 
2010 jako součást EU podpory vládě k tomu, aby tato získala kontrolu nad Mogadišu  
a somálským územím. 
 
„EU v současnosti působí v oblasti vojenské (operující námořnictvo v rámci EU NAVFOR 
Atalanta), humanitární (pomoc somálskému lidu), ekonomické (investice, rozvoj obchodu 
atd.), diplomatické (snaha o politické řešení k ukončení chaosu v Somálsku), dále v oblasti 
vytváření a posílení bezpečnostních struktur státu či přechodné federální vlády“(Transitional 
Federal Government, TFG). EU vypracovala svou strategii pro oblast Afrického rohu  
a jmenovala zvláštního zástupce pro oblast, provádí výcvikovou misi EU (EUTM ) Somálsko.155 
 
Zatímco tyto operace EU podporují bezpečnost a stabilitu v oblasti Afrického rohu jako 
hlavních prvků komplexního přístupu EU, je zřejmé, že na hluboce zakořeněné problémy  
v regionu nestačí samotná "vojenská odpověď". EU financuje personál AMISOM s cílem 
zvýšit jejich počet v teritoriu a zlepšit bezpečnostní situaci v Somálsku, jmenovala zvláštního 
zástupce EU pro oblast Afrického rohu.156 
 
Dne 16. července 2012 EU zahájila civilní misi SBOP s názvem EUCAP NESTOR, za účelem 
posílení námořní schopnosti pěti zemí v oblasti Afrického rohu a západní části Indického 
oceánu: Džibutsko, Keňa, Somálsko, Seychely a Tanzánie. Její ústředí je v Džibuti. Mise 
napomáhá s výcvikem pobřežní stráže v Džibuti, Keni a na Seychelách a pobřežní policie  
v regionech Puntlandu a Somálska (Tanzánie zatím nebyla zapojena).  
 
Odpověď EU na hrozbu přinesla reakci i ostatních aktérů. V roce 2009 k Somálsku vyslaly svá 
loďstva velmoci jako Ruská federace, Čínská lidová republika nebo Indie. V oblasti začaly 
působit společné (koaliční) námořní síly (Combined Maritime Forces, CMF)157 Změnil 
se i postoj NATO. Na žádost generálního tajemníka OSN na konci roku 2008 k poskytnutí 
doprovodu pro plavidla WFP, zahájilo NATO operaci Allied Provider (říjen – prosinec 2008), 
která prováděla odrazující hlídky a bránila únosům lodí a jejich posádek během pirátských 
útoků. Tato operace byla nahrazena operací Allied Protector (březen – srpen 2009), která 
přispívala k bezpečnosti obchodních námořních tras a mezinárodní plavby, zajišťovala dohled 
a plnila úkoly dříve prováděné operací Allied Provider. Tato operace se vyvinula v srpnu 2009 
do operace Ocean Shield.158 Jejím posláním je přispívat k mezinárodnímu úsilí v boji proti 

                                                 

155
  ŠIMON, Ondřej. Aktérství EU v boji proti somálskému pirátství. In: [online]. Mezinárodní vztahy, 2011 [cit. 

2013-12-02]. s. 45. Dostupné z: http://mezinarodnivztahy.com/article/download/421/432 
156

  STEVENS, Walter. From Comprehensive Approach to Comprehensive Action, Horn of Africa: A Case in Point, 
The need for a comprehensive approach. 

157
  Hlavními oblastmi zaměření CMF je boj proti terorismu, pirátství, podpora regionální spolupráce a zajištění 

bezpečného námořního prostředí. CMF sdružuje dvacet devět národních komponentů rozdělených mezi tři 
hlavní mnohonárodní úkolové uskupení (Combined Task Forces (CTFs): CTF – 150 (námořní bezpečnost  
a boj proti terorismu ), CTF – 151 (proti pirátství) a CTF – 152 (bezpečnost a spolupráce v Arabském zálivu). 

158
  Counter-piracy operations. In: NATO [online]. [cit. 2013-12-20]. Dostupné z: http://www.nato.int/cps/en/ 

natolive/topics_48815.htm?selectedLocale=en 
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námořnímu pirátství, a to svým působením v operační oblasti mimo oblast Afrického rohu,  
v Adenském zálivu a západní části Indického oceánu až k Hormuzskému průlivu159 (lodě 
mohou plout do teritoriálních vod Somálska)160. Mandát je v souladu s příslušnými 
rezolucemi RB OSN, a je vymezen do konce roku 2014. Politické usměrnění má NAC, velení 
a řízení vykonávána vojenská linie velení NATO – SACEUR a delegované operační velení 
je na námořní velitelství v Northwood ve Spojeném království. Operace provádí 
zpravodajskou činnost, průzkum, rekognoskaci, a monitorování dopravy, přičemž může 
poskytnout doprovod lodím s cílem zajistit jejich bezpečnou plavbu a také použít sílu 
k zastavení pirátské lodi nebo zasáhnout do případného únosu. Prostřednictvím NATO 
námořního centra (NATO Shipping Centre) můžou být hlášeny a sdíleny informace 
o pirátských aktivitách k zabránění útoků a zvýšení situačního povědomí o námořním 
prostředí. NATO společně s námořní komunitou a svými partnery zajišťuje povědomí o tzv. 
Best Management Practices (radách, jak chránit lodě proti pirátskému útoku řízení).161 
 
Angažmá EU v Africkém rohu ukazuje, že pokud se EU rozhodne jednat a má k tomu dostatek 
prostředků, může být v rámci své SBOP efektivní. Operace Atalanta má zásadní význam, 
"pokud jde o roli EU jako aktéra řešícího somálské pirátství i o otázku mezinárodního uznání 
EU… O námořní řešení somálského pirátství se totiž pokouší nejen EU a další evropské státy, 
ale rovněž USA, NATO, Rusko, Čína, Indie, Japonsko, Pákistán, Írán, Saúdská Arábie a řada 
dalších států a mezinárodních vládních i nevládních organizací."162 EU je považována za 
nejaktivnějšího a nejvíce kooperujícího a koordinujícího aktéra v oblasti.163 Tato operace 
zároveň poskytuje řadu cenných ponaučení pro budoucí námořní operace, zejména pokud 
jde o koordinaci a spolupráci mezi různými národními a mnohonárodními úsilími. Na taktické 
úrovni je specifická zkušenost v tom, že námořníctvo stejných zemí, které jsou členy NATO 
i EU mohlo mít prospěch z účasti v obou operacích (Atalanta i Ocean Schield), stejně jako  
z geografické blízkosti obou operačních ředitelství v Northwoodu, což je řešení, které by snad 
opět mohlo být použito v případě jiných souběžných nasazení. Dalším klíčovým poučením 
z operací v Somálsku je význam aktivní pomoci, veřejné diplomacie a zapojení politiky vůči 
vládám v regionu s cílem vyjádřit širokou politickou podporu a vytvořit příznivé provozní 
prostředí pro námořní operace.164 Problematickým bude však dosažení konečného stavu 
operací, již s ohledem na charakter pirátství a jeho kořeny. 
 
Dílčí závěr: Operace EU NAVFOR Atalanta je součástí celkového komplexního přístupu EU 
k regionu Afrického rohu a především k somálské krizi. EU sehrává mimořádně významnou 
roli v utváření námořní bezpečnosti a v boji proti pirátství. Je totiž zřejmé, že pirátství 

                                                 

159
  Jedná se o plochu větší než 2 milióny mílí čtverečných nebo přibližně o velikosti západní Evropy. 

160
  Na rozdíl od operace EU NAVFOR Atalanta, operace Ocean Shield nepůsobí v Somálském zálivu. 

161
  Operation Ocean Shield: Fact Sheet. In: [online]. March 2012 [cit. 2014-01-02]. Dostupné z: 

http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_topics/20120405_120405-operation-ocean-shield.pdf 
162

  ŠIMON, Ondřej. Aktérství EU v boji proti somálskému pirátství. In: [online]. Mezinárodní vztahy, 2011 [cit. 
2013-12-02]. s. 39. Dostupné z: http://mezinarodnivztahy.com/article/download/421/432 

163
  ŠIMON, Ondřej. Ref. 165, s. 52. 

164
  JOPLING. 207 CDS 10 E bis – MARITIME SECURITY: NATO AND EU ROLES AND CO-ORDINATION. In: NATO 

Parliamentary Assembly [online]. 2010 [cit. 2013-12-24]. Dostupné z: http://www.nato-pa.int/ 
default.asp?SHORTCUT=2087 
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nemůže být odstraněno, dokud nebudou úspěšně vyřešeny příčiny problémů v Somálsku. 
Vzhledem k velkému prostoru ve kterém piráti operují, nelze konstatovat, že námořním 
působením NATO a EU v regionu dochází k duplikaci úsilí. Lze ale uvést, že úsilí a vzájemná 
spolupráce NATO a EU je přínosná pro zlepšení bezpečnosti v Africkém rohu. 
 
5.4 Mali 
 
FAC na svém zasedání 23. července 2012 schválila závěry, ve kterých EU vyjádřila obavy 
z degradace situace v Mali, odsoudila násilí na obyvatelstvu a ničení památek patřících ke 
světovému kulturnímu dědictví, zhoršování humanitární situace a pomalý pokrok politické 
transformace, a podpořila rezoluci RB OSN. Vyjádřila připravenost ke spolupráci 
s mezinárodním společenstvím na řešení situace v Mali a k další implementaci své Strategie 
pro bezpečnost a rozvoj v oblasti Sahelu165.  
 
RB OSN ve své rezoluci 2071 (2012) k situaci v Mali, přijaté 12. října 2012, vyjádřila své 
hluboké znepokojení nad důsledky nestability na severu Mali na region i mimo něj,  
a zdůraznila, že je třeba rychle reagovat v zájmu zachování stability v celé oblasti Sahelu. 
Vyzvala mezinárodní partnery, včetně EU, aby poskytli pomoc, odborné znalosti, školení 
a podporu pro vybudování kapacit malijské armády a bezpečnostních sil.  
 
Na žádost Mali a v souladu s příslušnými mezinárodními rozhodnutími, včetně rozhodnutí RB 
OSN č. 2085 (2012), a s ohledem na Smlouvu o EU, a zejména na čl. 42 (4) a 43 (2) této 
smlouvy, EU rozhodla (Rozhodnutí Rady 2013/87/CFSP) 18. února 2013 o zahájení výcvikové 
mise (EU Training Mission, EUTM) Mali. Dne 18. března 2013 EU jmenovala také svého 
prvního zvláštního zástupce pro Sahel, jehož úkolem je úzce spolupracovat se všemi 
zúčastněnými stranami, především vládami států v oblasti Sahelu, Hospodářským 
společenstvím západoafrických států (Economic Community of West African States, 
ECOWAS), Africkou unií (AU) a zejména s OSN. 
 
Výcvik malijských ozbrojených sil (MAF) začal 2. dubna 2013 podle plánu. Toto sice 
vyžadovalo velké úsilí ze strany členských zemí EU, ale bylo spojeno s kolektivní vůlí takto 
jednat.  
 
EUTM Mali je misí SBOP a jako taková je součástí celkového přístupu EU v Mali k obnovení 
ústavního pořádku a právního státu, znovunastolení plně suverénní demokratická vlády  
s autoritou po celém území Mali, mírového a důvěryhodného transformačního procesu 
a dlouhodobého, pokud možno trvalého řešení současné krize v Mali a v oblasti Sahelu 
plošně, v úzké spolupráci s ostatními regionálními a mezinárodními zúčastněnými stranami. 

                                                 

165
  Strategickým cílem EU, jak je uvedeno ve Strategii pro bezpečnost a rozvoj v oblasti Sahelu, je podpora 

stability, bezpečnosti, rozvoje a správy věcí veřejných prostřednictvím integrovaného a koordinovaného 
využití všech příslušných nástrojů EU s cílem řešit základní příčiny nejistoty, zaostalosti a konflikty na místní, 
národní a regionální úrovni. Viz: European Union External Action Service. Strategy for Security and 
Development in the Sahel. In: Europen Union External Action [online]. [cit. 2014-01-02]. Dostupné z: 
http://eeas.europa.eu/africa/docs/sahel_strategy_en.pdf 
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Mise není bojová, ale výcviková. Mandát EUTM Mali končí 15 měsíců po přijetí rozhodnutí 
Rady zahájit tuto misi. 
 
Mise má pomoci připravit a vybavit malijskou armádu, která bojuje proti islamistům. Má 
zajistit vojenský výcvik malijských ozbrojených sil (MAF), odborné vzdělávání a poradenství, 
pokud jde o velení a řízení, logistiku, lidské zdroje, mezinárodní humanitární právo, ochranu 
civilního obyvatelstva a lidských práv. Cílem je přispět k obnově vojenských schopností MAF 
a umožnit jim provádění vojenských operací vedoucích k obnově územní celistvosti Mali  
a snížení hrozby teroristických skupin. EUTM Mali začala 2. dubna 2013 poskytovat tyto 
poradenské a vzdělávací aktivity ve prospěch prvního praporu 650 vojáků MAF.  
 
Politickou kontrolu nad EUTM Mali vykonává PSC, který zajišťuje strategické řízení této mise 
a přijímá vhodná rozhodnutí v souladu s třetím odstavcem článku 38 Smlouvy o EU (SEU). 
PSC dostává pravidelně zprávy od předsedy EUMC, pokud jde o vedení a činnost této mise, 
a podá zprávu Radě. PSC má pravomoc měnit plánovací dokumenty včetně plánu mise a linie 
velení a přijímat rozhodnutí o jmenování dalších (následujících) velitelů mise Předseda EUMC 
je primárním kontaktním místem s velitelem mise, sleduje řádný výkon EUTM Mali vedené 
velitelem mise. Rozhodovací pravomoc, pokud jde o cíle a ukončení EUTM Mali, 
si ponechává Rada.  
 
Mise je složena z instruktorů a příslušníků zajišťujících jejich podporu a ochranu. Velitel mise 
je zároveň i velitelem sil EU. Aniž by byla dotčena linie velení, velitel mise by měl obdržet 
doporučení k otázkám místní politiky od vedoucího delegace EU v Bamako v úzké spolupráci 
s koordinátorem EU pro Sahel. Velitelství mise (které vykonává funkci jak operačního 
velitelství, tak i velitelství sil EU) je v Bamaku, přičemž výcvik probíhá 60 kilometrů 
severovýchodě od Bamako v Koulikoro.  
 
EU přijímá opatření k tomu, aby její rozhodnutí v souvislosti s reakcí na krizi v Mali byly 
konzistentní a v souladu s její vnější činností jako celku. EUTM Mali by měla úzce koordinovat 
svou činnost s misí EU k budování schopností (European Union Capacity Building, EUCAP) 
SAHEL Niger166 s cílem prozkoumat možné synergie a dále s dvojstrannou činností členských 
států EU v Mali, stejně jako s dalšími mezinárodními aktéry v regionu, zejména s OSN167, AU, 

                                                 

166
 V rámci strategie EU byla zahájena civilní mise SBOP "EUCAP Sahel" v červenci 2012 s cílem přispět k boji 

proti trestné činnosti a terorismu v Nigeru, tak v zahraničí. Styční důstojníci byli nasazeni do Nouakchott 
(Mauretánie) a Bamako (Mali). 

167
 RB OSN dne 25. dubna 2013 jednomyslně schválila vytvoření 12 600 sil na udržení míru v západoafrickém 

Mali s tím, že terorismus může být poražen pouze dlouhodobým a komplexním přístupem vedoucím 
k izolaci teroristických hrozeb. V souladu s kapitolou VII Charty OSN, RB OSN rozhodla o nasazení 
multidimenzionální integrované stabilizační mise OSN v Mali (UN Multidimensional Integrated Stabilization 
Mission in Mali, MINUSMA) do 1. července 2013, a tím transformovat (African-led International Support 
Mission in Mali, AFISMA) na nový subjekt. Generální tajemník OSN byl požádán, aby začlenil Úřad OSN  
v Mali (United Nations Office in Mali, UNOM) do svých činností a jmenoval zvláštního zástupce pro Mali. 
OSN se zaměřuje na čtyři hlavní otázky – bezpečnost, správa věcí veřejných, humanitární potřeby a rozvoj 
s cílem prosadit integrovanou strategii, která by řešila všechny rozměry dlouhodobé a systémové krize 
v Mali. Viz: Secretary-General SG/SM/14780, ECO/216, Secretary-General Highlights Syria. Mali Situations 
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ECOWAS a bilaterálními aktéry včetně Spojených Států a Kanady, a s klíčovými regionálními 
aktéry.  
 
Stabilita v regionu Sahelu je klíčová proto, že oblast je již tak vystavena problémům, jako jsou 
zejména organizovaný zločin, terorismus, násilný extremismus, obchod s lidmi, pašování 
narkotik, braní rukojmí a nedostatek efektivního poskytování veřejných statků. Zhoršuje 
ji prohlubující se potravinová krize, které postihla v zemích Sahelu více než 18 milionů lidí. 
Situace v Mali představuje vážné a bezprostřední ohrožení obyvatel, ale i stability v regionu, 
jakož i Afriky a Evropy. Mali čelí dvěma krizím: krizi vládnutí v celé Mali vycházející 
ze zkorumpované elity v Bamako, a dále Azawadskému povstání v důsledku teroristických 
akcí a špatné správy věcí veřejných v oblasti, kde žijí převážně Tuaregové. Řešení jedné krize 
by mohlo významně pomoci při řešení druhé. EU (tak jako i OSN) si uvědomuje, že dění 
v Mali ovlivňuje celý region, že situaci v Mali nelze řešit bez řešení problémů, které mají 
dopad na širší region. Zájmem EU je stabilizovat tento prostor (protože v něm mohou vznikat 
základny různých teroristických skupin, včetně Al-Káidy) a podpořit úsilí mezinárodního 
společenství. EU se zavázala aktivně hledat trvalé řešení bezpečnostní krize v severním Mali 
a Sahelu v úzké spolupráci s dalšími aktéry, a to jak regionálními i mezinárodními.  
 
Strategie EU pro bezpečnost a rozvoj v Sahelu je založena na předpokladu, že rozvoj 
a bezpečnost jsou vzájemně propojeny a mohou se vzájemně podporovat a že složitá krize 
v oblasti Sahelu vyžaduje regionální odpověď.  
 
EU převedla komplexní přístup na konkrétní akce. EU se totiž zabývá zhoršující se situací  
v oblasti Sahelu od roku 2000. Od začátku krize v Mali se snažila urychlit a zlepšit 
implementaci své Strategie pro bezpečnost a rozvoj v oblasti Sahelu s cílem zmírnit a řešit 
potenciální rizika pro regionální a mezinárodní bezpečnost.  
 
EU jednala a jedná na všech frontách. Jak již bylo zmíněno, mobilizovala politická 
a diplomatická opatření v reakci na krizi, včetně mise EUTM v Mali, vyčlenila finanční 
prostředky na AFISMA, stejně jako na humanitární a rozvojovou pomoc pro Mali. Cíleně 
se zaměřuje na zajištění základních potřeb obyvatelstva, dále na bezpečnost, právo, justici 
ale i na funkční státní aparát. Krize v Mali totiž poukázala na potřebu soustředění 
se na vybudování legitimního demokratického státu. Je proto důležité, že malijská vláda 
vypracovala podrobný plán ke stabilizaci rozvrácené země.  
 
EU aktivně přispívá k mírovému a důvěryhodnému procesu transformace v Mali 
a k trvanlivému řešení krize v Mali a Sahelu plošně, v úzké spolupráci s mezinárodními 
partnery, a to AU, ECOWAS i OSN. Zajištění bezpečnosti a demokracie v Mali a v Sahelu totiž 
vyžaduje komplexní přístup všech aktérů působících v regionu po celou dobu vývoje a řešení 
krize. Pouze takovýto přístup je cestou ke stabilitě zemi a regionu. 
 

                                                                                                                                                         

in Special Davos Address, While Stressing Need to Tackle Preventable Longer-Term ‘Silent Crises’. 24. leden 
2013. 
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Na rozdíl od Afghánistánu, NATO v Mali nezasáhlo. Někteří členové NATO (USA, Francie168) 
odmítli vyslat pozemní jednotky či dokonce uskutečnit letecké údery169, i když řada spojenců 
NATO se rozhodla pomoci při intervenci Francii170 v Mali před zahájením mise EUTM Mali 
(např. USA poskytly pomoc ve formě zpravodajských informací, letecké přepravy a logistické 
podpory). SECGEN se k této věci vyjádřil následně: „Rada bezpečnosti OSN rozhodla, že by to 
měla být mise pod vedením Afriky. A to je také důvod, proč nevidím roli NATO jako 
organizace v Mali nebo v regionu. Ale samozřejmě vítám, že jednotliví spojenci NATO přijali 
opatření a rozhodli se podpořit francouzskou operaci v Mali.“171 
 
Dílčí závěr: Mali je v současnosti jediným státem, v němž probíhá vojenská operace bez 
zapojení obou organizací, tedy NATO a EU. Důvodem pro to můžou být zejména národní 
strategie členských zemí, jejich snížené rozpočty a historické kořeny v Africe, jakož  
i dlouhodobá zainteresovanost NATO v Afghánistánu (v němž řeší obdobné problémy jako 
v Mali). 
 
5.5 Shrnutí některých aspektů případových studií 
 
Porovnávány byly tyto aspekty nasazení NATO a EU ve výše zmíněných státech, a to: 
 

 působení uvnitř nebo vně euroatlantického prostoru; 

 druh plněných úkolů (vojenské nebo civilní); 

 typ operace (autonomní, ujednání Berlín plus); 

 počátek nasazení (měsíc, rok); 

 role organizace (primární, sekundární) s poukazem na dobu nasazení a vojenskou 
přítomnost v krizové oblasti; 

 uplatňování (ano, ne) komplexního přístupu v rámci řešení krize. 
 
Hodnocení těchto aspektů bylo zpracováno do tabulky. Výsledky jsou zajímavé. Poměr 
primárních a sekundární rolí NATO a EU v rámci řešení stávajících krizí (s vojenskou 
intervencí alespoň jedné z nich) je téměř v rovnováze, i když obě organizace působí početně 
více vně euroatlantického prostoru. Na rozdíl od NATO, ve všech případech stávajícího 
vojenského zapojení EU tato organizace uplatňuje komplexní přístup (dokonce i v případech, 
kdy tomu tak na počátku nasazení sil EUFOR nebylo). Jediná vojenská operace NATO, v rámci 
níž se aliance pokouší komplexní přístup implementovat, je operace ISAF v Afghánistánu. 

                                                 

168
  Je zajímavé, že v tisku byla Francie zmíněna, i když sama následně v Mali intervenovala. 

169
  ČEPELÁKOVÁ, Kristýna. Africká unie požaduje účast NATO v Mali: Čepeláková. In: PressExpres [online].  

9. ledna 2013 [cit. 2013-12-10]. Dostupné z: http://www.pressexpress.eu/2013/01/09/africka-unie-
pozaduje-ucast-nato-mali/53575 

170
 Francouzská intervence ukázala, že Afrika, AU a ECOWAS nejsou v plném rozsahu připraveny převzít 

odpovědnost za provádění jejich vlastní rozhodnutí, jejichž cílem je africké řešení afrických problémů. 
Afrika není zatím samostatně schopna (bez pomoci dalších mezinárodních aktérů) se vyrovnat s vlastním 
problémem. 

171
  Secretary General’s Monthly Press Conference and launch of the Annual Report for 2012: Opening remarks 

and Q&A. In: NATO [online]. 31 January 2013 [cit. 2013-12-02]. Dostupné z: http://www.nato.int/cps/en/ 
natolive/opinions_94269.htm?selectedLocale=en 
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V rámci ostatních vojenských operací NATO se jedná pouze o platformu spolupráce  
a koordinace, kterou nelze nazvat komplexním přístupem. 
 
Uvedené aspekty operací NATO a EU byly použity pro formulování závěru této studie (se 
zřetelem na zhodnocení hypotéz a zodpovězení otázky, které byly vyjádřené v jejím úvodu). 
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ZÁVĚR 
 
S ohledem na výzvy, které s sebou vývoj bezpečnostního prostředí přináší, je zřejmé, 
že NATO a EU budou muset pružně reagovat na nepředvídatelné, častější a rozmanitější 
hrozby, a to i prostřednictvím svých sil (ozbrojených složek). Tyto budou působit 
ve vzdálených oblastech a plnit široké spektrum úkolů včetně nevojenských.  
 
Obě organizace jsou schopné reagovat na krize a řešit krize, disponují k tomu vytvořenými 
mechanismy rozhodovacího a plánovacího procesu a příslušné nástroje (NATO vojenské, EU 
civilně-vojenské). Koordinace při řešení krizí probíhá na různých úrovních v rámci NATO, EU 
ale i mezi nimi, a to v rámci hledání komplexních odpovědí na složité problémy. I když každá 
z těchto organizací má svůj náhled na to, co komplexní přístup představuje a jakým 
způsobem je nutné jej implementovat, tyto náhledy mají i mnoho společného. 
Nejdůležitějším aspektem je, že považují komplexní přístup za nejlepší odpověď na krize. Na 
základě získaných poznatků lze vyjmenovat několik argumentů k podpoře tohoto tvrzení: 
 

 zkušenosti ukázaly, že složitost problému vyžaduje komplexní řešení, odpověď, nebo 
alespoň komplexní pohled na věc (perspektivu). Komplexní přístup je tedy svou povahou 
složitý, odráží složitost většiny krizových oblastí. Krize jsou většinou multidimensionální 
povahy, úzce svázané s krizí ve společnosti, a to v politice, místním hospodářství; sociální 
soudržnosti a lidské bezpečnosti; 

 strategie NATO a EU musí být pružná, adaptabilní, schopna přizpůsobit se komplexu 
měnících se okolností, podmínek a vývoji situace v zemi či oblasti zasažené krizí, a mít 
připravené varianty řešení (i když vývoj v krizové oblasti je v mnoha případech obtížné 
predikovat); 

 kritickým předpokladem úspěchu je začlenění všech aktérů, zainteresovaných subjektů 
a všech dostupných/relevantních nástrojů. Implementace komplexního přístupu vytváří 
předpoklad pro dosažení lepších výsledků ve smyslu účinnosti, efektivity a vlivu, zejména 
pokud jsou zapojeni mezinárodní aktéři a hlavně, aktéři regionální. Komplexní přístup 
tedy nesmí být omezen pouze na aktivity NATO nebo EU, partneři přinášejí značnou 
hodnotu k poslání NATO/EU, a tím dochází ke zvyšování dosahu a dopadu zvolených 
metod a prostředků poskytnutých zdrojů a prostředků; 

 neexistuje jediný vlastník komplexního přístupu, toto vlastnictví je sdíleno všemi 
zúčastněnými aktéry; 

 NATO/EU mají individuální, ale i společnou odpovědnost, a to nejen „hrát“ svou roli, ale 
přispět k tomu, aby komplexní přístup fungoval. Tato společná odpovědnost za akci nebo 
činnost a jejich důsledky se promítá do aktivního závazku koordinovat své působení  
a zapojit se do dalších aktivit ve snaze dosáhnout cíle; 

 komplexní přístup musí být zaměřen na lepší integraci a koordinaci úsilí, což není 
jednoduché s ohledem na různé charaktery nejenom politických a právních režimů 
v členských zemích NATO/EU, ale i režimů v krizových zemích, ve kterých by měla být 
provedena operace nebo mise. NATO i EU jsou totiž založeny na tzv. sui genesis172 

                                                 

172
  Tzn. unikátní svého druhu, ve svých charakteristikách. 
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konceptu, jakékoliv rozhodování je ovlivněno schválenými pracovními a rozhodovacími 
procedurami, které jsou konfrontované specifickými výzvami; 

 klíčovým konceptem je, že zúčastněné strany jsou transparentní ve svých přístupech 
a sdílejí veškeré informace nezbytné pro usnadnění koordinace. To umožňuje maximální 
účinek, efekt. 

 
NATO a EU mohou dosáhnout svých cílů pouze, když zvýší své vlastní schopnosti 
(tj. schopnosti jejich členských zemí a celkově jich samotných) pro vypořádání 
se se současnými hrozbami. K tomu by měly zlepšit úroveň svých ambicí pro vedení operací  
a reakce na krize, včetně přístupů k řešení otázek operačního rizika, rozhodnutí o příslušném 
velení a kontrolních mechanismech, jakož i procesy strategického plánování, struktury 
plánování krizového řízení, a hledat cesty ke zlepšení celkové efektivity. Aby mohl být jejich 
komplexní přístup úspěšný, to vyžaduje zvýšenou organizační flexibilitu NATO i EU, ale také 
redukci jejich předsudků a kulturních bariér nejenom jeden ke druhému, ale i směrem k řadě 
dalších aktérů zapojených do krizového managementu. 
 
Z hlediska komplexního přístupu by NATO a EU měly dále pokračovat v posilování vzájemné 
spolupráce. Silná konkurence mezi nimi v oblasti řešení krizí může být spatřována 
na konkrétních příkladech173, např. když EU převzalo od NATO roli v Bosně a Hercegovině, 
NATO i pak v zemi zůstalo; anebo když NATO zasáhlo proti pirátství u somálského pobřeží, 
kde již byla EU přítomna. Přesto, partnerství NATO a EU může mít dobré šance na rozvoj nad 
rámec tohoto geopolitického “soupeření“, protože mají "asymetrické" zdroje, zejména 
pokud jde o civilní zdroje pro řešení krizí.  
 
Stávající vojenské zahraniční operace (mise) jsou charakteristické přístupem majícím mnoho 
dimenzí, v nichž je pokrok očekávaný v několika společných směrech, jako jsou sociální, 
ekonomický, vládní a bezpečnostní, avšak bez jasně formulavaného konečného stavu. Tyto 
operace jsou zaměřené na bezpečnost a stabilitu regionů, přičemž jsou vnímány jako 
komplexní úsilí, a to nejenom z důvodu složitosti prostředí mise, ale i složitosti koalice 
aktérů, spolupracujících za účelem dosažení cílů mise. Úspěšnost může být dosažena pouze 
komplexním přístupem, v rámci kterého různí aktéři sice mohou dosáhnout různorodých cílů 
mise, ale společným úsilím. Situace, které vyžadují komplexní přístup, jsou a budou nejčastěji 
ty, které se vyznačují složitými problémy se systematickými změnami neočekávaným 
směrem, a to z důvodu uskutečňování strategie (strategie jako taková vzniká v kontextu 
politických, sociálně-kulturních, ekonomických, technologických, vojenských, geografických  
a historických faktorů, jakož i lidského prvku174). 
 
Nejvýznamnější změnou v přijetí komplexního přístupu je pochopení, že operace není jen 
sekvence vojenských akcí, ale součtem koordinovaných akcí různých aktérů vedoucích ke 
konečnému cíli. „Začlenění komplexního přístupu do plánování operací neznamená, že 

                                                 

173
  Dalším případem, který ale v této studii nebyl rozebírán, bylo když NATO zasáhlo v Dárfúru rok po EU. 

174
  SCHNAUBELT, Christopher M. An Introduction to Strategy for a Comprehensive Approach: 5 July 2011. 

DRAFT. 2011. s. 8. 
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bychom se měli dívat na používání civilních organizací jako prostředku podporujícího 
vojenskou misi, ale uznat, že naše plánování bere v úvahu činnost dalších aktérů, kteří chtějí 
dosáhnout svých vlastních cílů.“175 
 
V rámci zapojení do zahraničních operací by měl být proto kladen větší důraz na expediční 
schopnost, nasaditelnost, udržitelnost, mobilitu, flexibilitu sil, komplexní přístup a civilní 
dimenze. V dnešním bezpečnostním prostředí je totiž nepravděpodobné, že by úspěch 
vojenských operací byl dosažen pouze použitím vojenské síly. „Ve světě, kde často konflikt 
zahrnuje nesčetné množství etnických, náboženských, ideologických a materiálních vůdců, 
schopnost využít veškeré nástroje národní a koaliční síly a vlivu (např. diplomatického, 
ekonomického, vojenského, informačního) k řešení problému včasným a koordinovaným 
způsobem je zásadní podmínkou k dosažení požadovaných výsledků. Stejně tak je schopnost 
řešit a, pokud je to možné, brát v úvahu názory a reakce veřejnosti, jak domácí, tak  
i mezinárodní, stejně jako médií, a to v době, kdy se operace rozvíjejí.“176 
 
Vojenské operace ukazují, že hlavní problémy jsou v oblasti politické vůle a jednoty, tedy  
v ochotě a schopnosti členských států poskytnout pro vojenské operace (a u EU i pro civilní 
mise) své nezbytné kapacity, schopnosti a zdroje (lidské, materiální a finanční).  
 
NATO a EU by se mohly vzájemně podporovat tím, že by mezi sebou nesoutěžily a více 
spolupracovaly v operacích při zvládání krizí, čímž by se předešlo nedorozuměním 
v situacích, kdy EU a NATO působí společně v různých operacích prováděných za stejným 
účelem a na stejném místě. „Přinejmenším teoreticky by Evropská Unie a NATO neměly být 
vzájemnými konkurenty. NATO by mělo zůstat platformou, na které jeho členské země 
budují svoji kolektivní bezpečnost, a rozvoj vojenských schopností. EU by měla evropským 
zemím umožnit lépe přispívat k zajišťování vlastní bezpečnosti a vést mise tam, kde si 
Spojené státy nepřejí být či zůstat zapojeny. Konkrétní rozdělení agendy mezi tyto dvě 
organizace by mělo samozřejmě rovněž odrážet povahu každé krize a způsob jejího řešení. 
Operace vyžadující masivní nasazení vojsk, jako například oddělení válčících stran, by měly 
alespoň prozatím zůstat ve výhradné kompetenci NATO. Naopak, Evropská unie bude své 
úsilí orientovat spíše k mírovým operacím, humanitárním akcím či pomoci při katastrofách, 
než k rychlému vyslání početných sil schopných nasazení do bojových operací na dlouhé 
vzdálenosti. Kromě toho, rozmístění mezinárodních policejních útvarů v krizové situaci 
či na ochranu hroutících se místních správních orgánů může často být nezbytným zásahem 
pro vyloučení nutnosti následné vojenské akce.“177 
 
Komplexní přístup neznamená tedy pouze jeho uplatňování v rámci NATO a EU samostatně, 
ale i společně a nerozdílně v záležitostech globální bezpečnosti. Představitelé obou 
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  HRYCHUK, Heather a Peter GIZEWSKI. Developing the Comprehensive Approach: Exploring the Lessons of 

History. Canada: Centre for Operational Research and Analysis, Defence Research and Development. 
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  HRYCHUK, Heather a Peter GIZEWSKI. Developing the Comprehensive Approach: Exploring the Lessons of 
History. Canada: Centre for Operational Research and Analysis, Defence Research and Development. s. 1. 
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  PONSARD, Lionel. Nastává úsvit nové bezpečnostní éry? In: NATO review: Istanbul pod lupou [online]. 2004. 
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organizací sice prohlašují, jak je jejich spolupráce dobrá, a že v dalším období budou 
spolupracovat ještě těsněji, dokonce v některých dokumentech se výslovně uvádí, že tyto 
organizace jsou strategickými partnery, ale přesto je skutečnost trochu jiná. Pokud by došlo 
ke kombinaci vojenských schopností NATO s civilními schopnostmi, a obě organizace by 
společně pracovaly jako euroatlantický poskytovatel stability178, mohla by to být odpověď na 
budoucí výzvy. Navzdory úsilí (vytvoření struktur pro spolupráci, dobrá vůle na mnohých 
úrovních), přesto jsou tato spolupráce a sblížení těchto organizací, blokovány různými aktéry 
a faktory. 
 
Povaha současného vztahu těchto organizací je s ohledem na uvedené sice kooperační 
(obecně je chápáno, že  při řešení hrozeb nelze soupeřit o získání prvenství. Je nezbytné 
nalézt rovnováhu v budoucím rozdělení svých rolí, aby jak NATO, tak i EU mohly lépe přispět 
ke globálnímu řešení krizí), ale obě organizace musejí překonat jistou předpojatost a naučit 
se pracovat v celé řadě otázek ve vzájemné shodě. 
 
Čím dál víc je zřejmá potřeba, aby si tyto organizace vytvořily odpovídající mechanismy pro 
společné hodnocení krizových situací, společné plánování (např. vytvořením jedné 
integrované plánovací kampaně) a pro sdílení svých poznatků, zdrojů a cílů. Jejich vzájemná 
interakce, dekonflikce a odstranění duplicit prováděného úsilí vyžadují rozsáhlý politický 
dialog a k tomu přizpůsobené procesy na strategické, operační i taktické úrovni. Dosavadní 
zkušenosti z reakce na krize ukazují, že kolektivní učení vede k lepšímu porozumění 
a umožňuje dosažení potřebné harmonie do krizových procesů.179 Výstižně se v tomto směru 
vyjádřil Anders Fogh Rasmussen, SECGEN: „Bezpečnost dnes může být pouze kooperativní 
bezpečností. Dialog a spolupráce s partnery hrají nedílnou roli v tom, že pomáhají pochopit 
světové události – a posílit mezinárodní stabilitu a bezpečnost. Musíme prohloubit naše 
vztahy a rozšířit naši spolupráci… Silné NATO potřebuje silnou EU – se silnými obrannými 
schopnostmi, silným obranným průmyslem, se silnými politickými závazky.“180 
 
Tato studie potvrdila hypotézy, že komplexní přístup je nejlepší odpovědí na krize, a že vztah 
NATO a EU je možné charakterizovat jako „kooperační“. Odpověděla také na otázku, která 
byla v jejím úvodu položena, tj. že NATO a EU mohou najít rovnováhu v budoucím rozdělení 
svých rolí a tím lépe přispět ke globálnímu řešení krizí.  
 
Rozhodně nebylo možné popsat tuto problematiku vyčerpávajícím způsobem a obsáhnout jí 
tak, jak by její téma vyžadovalo. V komplexu se ale text snaží o shrnutí principiální teorie  
a poznatků z praxe. Měla upozornit na některé z oblastí, které nemohou být ignorovány, 
pokud má být zlepšena spolupráce, kooperace a vzájemná koordinace mezi NATO a EU při 
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řešení krizí, ale zejména při předcházení nebo zamezení jejich vzniku. Pokud studie svými 
závěry přispěla k diskusím o těchto otázkách, splnila cíl, který jsm si vytýčila.  
 
Kombinaci mnou zvolených metodologií hodnotím kladně, i když v určité fázi bádání jsem 
musela hledání bližších, doplňujících nebo rozšiřujících informací ukončit a začít již získané 
informace konsolidovat, analyzovat, zjednodušovat a zobecňovat. Nebylo by jinak možné je 
řádně zpracovat, a to s poukazem na to, že bezpečnostní prostředí se stále vyvíjí,  
a s ním se vyvíjejí i informace, které se problematiky dotýkají. 
 
Přínosem pro čtenáře může být právě sumarizace vybraných informací k tomuto tématu. Pro 
mě byla studie přínosná hlavně v tom, že jsem si studiem literatury aktualizovala 
a prohloubila znalosti z popisované problematiky. Otevřely se mi tak nové horizonty pro 
vědecké bádání v dané oblasti a zcela jistě v nich budu hledat inspiraci při svém dalším 
výzkumu. Každá z kapitol by si totiž zasloužila samostatnou pozornost. 


