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1 JAK ČÍST
BACKGROUND?
Tento background report vznikl pro účely
simulovaného jednání Rady Evropské unie
na Pražském studentském summitu. Jeho
základním účelem je poskytnout delegátům
informace nutné pro pochopení problému
a napsání stanoviska za zastupovaný stát.
Background obsahuje stručný popis historie,
kontextu a důvodů pro zavedení fondu. Zaměřuje se také na kritické pohledy na fond a jejich zprostředkování.
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2 ÚVOD
Evropská unie v posledním desetiletí čelí komplikovanému bezpečnostnímu prostředí. Objevily se nové výzvy,
zejména v podobě asymetrických konfliktů a kybernetických útoků, a zároveň se vrátily některé tradičnější problémy. Evropská obrana se potýká s neefektivností plynoucí
z nedostatečné integrace obranných průmyslů jednotlivých
členských států. Obranné rozpočty členských zemí se také
staly předmětem významných rozpočtových škrtů. Tyto
výzvy ale zároveň představují příležitost pro posílení vzájemné spolupráce a vazeb mezi členskými státy Evropské
unie1.
Pro EU je důležité zachování strategické nezávislosti
a naplňování bezpečnostních potřeb prostřednictvím vzájemné spolupráce2. Za tímto účelem vznikl Evropský obranný
fond (European Defence Fond – EDF), který usiluje o posílení konkurenceschopnosti a inovativnosti evropského

zbrojního průmyslu. Vzájemnou spoluprácí a sdílením
know-how státy mohou ušetřit značné množství finančních prostředků. Cílem fondu je fungovat jako katalyzátor
programů spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje klíčových
obranných technologií. To by mělo vést k následným programům kooperativních investic do obrany. Fond si neklade
za cíl nahrazovat národní zájmy, ale zajišťuje EU přidanou
hodnotu díky koordinaci těchto aktivit.
Dosud proběhlo počáteční zkušební období v rámci
víceletého finančního rámce 2014–2020 (fakticky jen na 2
roky jako Program rozvoje evropského obranného průmyslu). Nyní přichází druhý krok. Zvláštní fond ve víceletém
finančním rámci 2021–2027 bude navyšovat finanční zdroje
pro kooperativní výzkum inovativních obranných produktů a technologií a pro následné fáze vývojového cyklu,
včetně vývoje prototypů3.

3 ÚVOD DO PROBLEMATIKY
3.1 Smlouva o fungování EU (SFEU)

3.3 Víceletý finanční rámec

SFEU4 patří spolu se Smlouvou o Evropské unii (SEU)5
ke dvěma hlavním smlouvám EU. Definuje zásady a cíle EU
a rozsah působnosti v rámci oblastí její politiky, a tak představuje podrobný základ práva EU. Dále popisuje organizační a funkční mechanismy institucí Evropské unie.
Konkrétně v článku 1736 SFEU se nachází právní základ
pro opatření zaměřená mj. na vytváření prostředí příznivého pro rozvoj podniků po celé Unii, pro spolupráci mezi
podniky a lepší využívání průmyslového potenciálu v oblasti inovací, výzkumu a technologického rozvoje.
Hlavním cílem Evropského obranného fondu je rozvoj
konkurenceschopnosti a inovativnosti obranné technologické a průmyslové základny EU podporou aktivit výzkumu
a vývoje, které se zaměřují na obranu, přičemž jeho cíl a obsah odůvodňují volbu článku 173 coby právního základu.

Původně pětiletý, od roku 1993 sedmiletý, víceletý finanční rámec (VFR) slouží k zajištění řádného vývoje výdajů EU a zachování finanční kázně. Mezi hlavní cíle víceletého finančního rámce EU patří udržení rozpočtové
disciplíny Unie, kontrola rozpočtových výdajů a navázání
lepší spolupráce mezi unijními institucemi při schvalování
ročního rozpočtu9.
Víceletý finanční rámec tak přispívá především k větší
stabilitě financování EU. Na základě Lisabonské smlouvy se
status VFR změnil z interinstitucionální dohody na právně
závazný akt. Nařízení o VFR stanovuje výdajové stropy pro
obecné kategorie výdajů, jimž se říká „okruhy“. VFR stanoví
rozpočtové priority EU a určuje stropy výdajů pro každou
z priorit na jednotlivé roky. Pro každý rok a každý okruh
i jeho části stanoví víceletý finanční rámec výši přídělů na
závazky, celkové výdaje pro jednotlivé roky jsou uvedeny
i ve formě přídělů na platby10. To zjednodušeně znamená, že
VFR rámcově určuje výši fondu.
Aktuální období je zajímavé zejména tím, že končí VFR
pro období 2014–2020 a rozhoduje se o VFR pro období 2021–
2027. I kvůli odchodu Velké Británie z EU a neochotě států
přispět může dojít k čerpání financí na EDF z jiných oblastí11.

3.2 Fond
Financování ze strany EU se obecně řídí přesně vymezenými pravidly – panuje přísná kontrola nad využíváním
finančních prostředků a nad tím, aby tyto prostředky byly
vynakládány transparentním a odpovědným způsobem7.
Všech 27 evropských komisařů nese jako skupina odpovědnost za to, že s finančními prostředky EU je náležitě nakládáno. Avšak vzhledem k tomu, že většinu prostředků spravují
jejich příjemci, tj. jednotlivé země, spočívá odpovědnost za provádění kontrol a ročních auditů na vládách členských států8.

3. 3. 1 Období 2021–2027
Dne 2. května 2018 předložila Komise legislativní návrhy nového VFR na období 2021–2027. Pro toto období
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se původně počítalo s 13 miliardami EUR pro EDF (oproti
předchozímu období, kde bylo na fond vyhrazeno 90 mil.
EUR pro roky 2016–2020). Po úpravě rozpočtu EU pro období mezi lety 2021–2027, zejména v důsledku odchodu
Spojeného království z Evropské unie, došlo ke snížení rozpočtu EDF na 8 miliard EUR 12.
Podle konference MEU 2019 jsou oblasti a programy
předpokládané pro VFR 2021–2027 tyto13:

elektronice a komplexním know-how v oblasti řízení projektů. V poslední době se podíl jejich aktiv v civilním sektoru dokonce zvýšil.
Z toho vyplývá důležitá synergie mezi
Monopson je jedna z forem ne‑
obranným a civilním
dokonalé konkurence. V tomto
stavu existuje pouze jeden sub‑
sektorem,
nemluvě
jekt na straně poptávky a zpra‑
o vedlejších výhodách
vidla více subjektů na straně
investic do obranné
nabídky. Subjekt na straně
I.
Jednotný trh, inovace a digitální vysílání, včetně
technologie civilního
poptávky má tak dominantní
programů, jako je Evropský vesmírný program
sektoru. V současné
a rozhodující postavení36.
nebo program EU pro boj proti podvodům.
době je kolem 80 %
II.
Soudržnost a hodnoty, včetně programu 		
veřejných zakázek na
Erasmus+ nebo Evropských regionálních fondů a
obranu provozováno
Fondu soudržnosti.
čistě na vnitrostátní úrovni. To vede k nákladné duplicitě
III. Přírodní zdroje a životní prostředí, včetně
vojenských prostředků. Velká část – 86 %16– evropského
akčního programu pro životní prostředí a změnu
obranného průmyslu se kromě toho nachází v šesti velkých
klimatu.
zemích: ve Francii, Německu, Itálii, Španělsku, Švédsku
IV. Migrace a správa hranic, včetně azylového a miga Velké Británii. Dále pak ve Finsku, Nizozemsku, Polsku
račního fondu.
a Portugalsku. Velikost tohoto odvětví je zhruba úměrná
V.
Bezpečnost a obrana, včetně Fondu pro vnitřní
úrovni vládních výdajů na veřejné zakázky v oblasti obrany,
bezpečnost a Evropského obranného fondu.
výzkumu a vývoje. Větší členské státy mají největší obranný
VI. Sousedství a svět, včetně nástrojů humanitární
průmysl a představují zásadní podíl na veškerých výdajích
pomoci a mezinárodní spolupráce.
na obranu a výzkum v EU17.
VII. Ostatní nástroje mimo zastropování, jako je naJeden z problémů tohoto průmyslu je malý počet fipříklad Rezerva na pomoc při mimořádných udárem. Důvod je prostý. Toto odvětví je „monopsonní”
lostech nebo Fond solidarity EU.
a technologické, ekonomické i politické bariéry vstupu
jsou obrovské. Existuje pouze jeden odběratel v každé
V rámci víceletého finančního rámce pro roky 2021–
zemi – vláda. Ta je kromě jediného koncového zákazníka
2027 je Evropský obranný program jako jeden z programů
i specifikátor požadavků, regulátor a často také podporozahrnutých v bodě V14.
vatel exportu. Mnoho firem je také buď přímo vlastněno,
nebo značně dotováno státem 18.
3.4 Evropský obranný
V neposlední řadě je nutné zmínit,
průmysl
že vývoj v rámci obranného průmyEvropský obranný průmysl je ceslu je dlouhodobý a zahrnuje vysoké
V současné době je
losvětově konkurenceschopný, zavádí
riziko. Výzkum vyžaduje mnoho let,
kolem 80 % veřejných
inovace a vyspělé technologie. Obranné
někdy i desetiletí, a obranné technozakázek na obranu
technologie jsou svou povahou vysoce
logie musí být mezi těmi nejlepšími,
provozováno čistě na
citlivé a většina států považuje svůj objinak by neposkytovaly vojenskou
ranný průmysl za klíčovou složku návýhodu nad protivníky. To pochopivnitrostátní úrovni.
rodní bezpečnosti. Tento sektor přímo
telně znamená, že provozní potřeby se
To vede k nákladné
zaměstnává půl milionu lidí a nepřímo
mohou v průběhu vývoje měnit. V důduplicitě vojenských
více než 1,2 milionu lidí s celkovým ročsledku toho potřebují vlády flexibilitu
prostředků.
ním obratem téměř 98 miliard EUR15.
k přizpůsobení svých požadavků; poVětšina velkých evropských obkud k tomu nedojde, může být projekt
ranných společností má navíc výv nejhorším případě úplně zastaven.
znamné zájmy i v civilním sektoru, zejména v oblasti civilV těchto podmínkách je pro firmy obranného průmyslu
ního letectví, vesmíru, bezpečnosti či v dalších oblastech,
velice náročné přijmout všechna rizika a začít s výzkumem
které využívají podobné špičkové systémy založené na
a vývojem nové technologie19.
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Obrázek 1: Počet typů zbraňových systémů pro vybrané kategorie zbraňových systémů.
Zdroj: NATO, International Institute for Strategic Studies, SIPRI, Munich Security Report 201737

4 STRUKTURA EVROPSKÉHO OBRANNÉHO FONDU
4.1 Obecné informace
Vznik Evropského obranného fondu byl oznámen předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem v roce
v roce 2014. Hlavním cílem Fondu mělo být zvýšení obranyschopnosti EU. 30. listopadu 2016 následně Komise představila návrh Evropského obranného akčního plánu, jehož
cíle jsou:
»»
»»
»»
»»

Podpora investic pro dodavatelské firmy v obranném průmyslu.
Posílení jednotného trhu v oblasti obrany.
Zlepšení legislativy v oblasti ochrany hospodářské
soutěže nebo přeshraničního obchodu.
Zřízení Evropského fondu pro obranu, který se
měl zaměřit na financování výzkumu a společných
akvizic vojenské techniky20.

Právě EDF má podle
Komise za cíl – jak již
bylo zmíněno – rozvíjet
kon k urenceschopnost
a inovativnost technologické a průmyslové
základny EU v oblasti
obranného
průmyslu,
a to podporou výzkumu
a vývoje se zaměřením
na obranu. V konečném
důsledku by potom čin-

nost fondu měla vést k lepšímu naplňování cílů Společné
zahraniční a bezpečnostní politiky. Stěžejní myšlenkou jsou
úspory z rozsahu a zvýšení efektivity při vynakládání prostředků na obranu v rámci Evropské unie. V současné době
dochází vlivem nedostatečné koordinace při vývoji nových
vojenských systémů k výraznému plýtvání a zbytečnému
zvyšování nákladů. Dle odhadů Komise členské státy kvůli
nejednotnosti a nedostatečné spolupráci v oblasti obrany
a bezpečnosti ročně zbytečně vynaloží mezi 25 a 100 miliardami EUR 21.

4.2 Praktické fungování
Fond je otevřen členům Evropského sdružení volného
obchodu (EFTA), kteří jsou členy Evropského hospodářského prostoru (EHP), v souladu s podmínkami stanovenými v Dohodě o Evropském hospodářském prostoru. EDF

Obrázek 2: Rozložení finančních prostředků fondu.
Zdroj: EU Budget for the Future38
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budou moci využít projekty, v kterých bude docházet ke
spolupráci členských států, resp. subjektů z těchto států.
Každý projekt by totiž měl mít alespoň 3 účastníky ze 3 různých členských států. Za specifických okolností se k projektům budou moci připojit také nečlenské státy22.
Fond bude také podporovat účast malých a středních
podniků poskytováním vyšší míry financování a upřednostňováním projektů konsorcií, která budou zahrnovat
menší subjekty, oproti tradičním velkým korporacím. Aby
se zajistilo efektivní využití zdrojů EU, fond bude spolufinancovat vývoj společných prototypů, pouze pokud se členské státy zaváží ke koupi konečného produktu. EDF bude
mít opět dvě hlavní části. První je zaměřena na výzkum
a druhá na vývoj prototypů23.
4. 2. 1 Financování výzkumu a vývoje
První část alokovaných prostředků je zaměřena na výzkum. EU tím chce dosáhnout spolupráce napříč státy, podpořit sdílení vědomostí a zamezit duplikování výzkumu.
Oficiální cíl tedy zní „podporovat projekty kooperativního
výzkumu, které by mohly významně podpořit přínos budoucích schopností, s cílem maximalizovat inovace a zavádět nové produkty a technologie v oblasti obrany, včetně
těch přelomových”24. Druhá část prostředků je poté určena
na vývoj prototypů, který je extrémně nákladný a existuje
zde velké riziko neúspěchu. Úspěšný výzkum může kvůli
technickým a finančním rizikům při praktické aplikaci nové
technologie ve vývojové části skončit neúspěchem 25.

4.3 Existující projekty

4. 3. 2 European Peace Facility
European Peace Facility je návrh fondu, který by stál
stranou VFR. Jeho cílem by byla podpora dalších činností
souvisejících s obranou prostřednictvím finančních prostředků ve výši 8 miliard EUR. Cílem tohoto nástroje by
bylo zvýšit podporu mírových operací, které jsou organizovány třetími stranami na celém světě. Dále by sloužil také
k pokrytí společných nákladů na vojenské mise v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky a umožnil EU zapojit
se do komplikovanějších akcí zaměřených na technologickou či infrastrukturní podporu ozbrojených sil partnerských zemí27.
4. 3. 3 Další možnosti spolupráce
Vedle EDF proběhlo či bylo na evropské úrovni plánováno více projektů zaměřených na posílení bezpečnosti.
Mohou sloužit jako inspirace pro fungování EDF či jiných
podobných projektů. Jedná se například o:
»»

»»

»»

European Security Research Programme, určený
na podporu výzkumu spojeného s bezpečnostními
otázkami28.
Internal Security Fund, který podporuje spolupráci mezi bezpečnostními složkami členských
států, zejména s ohledem na boj proti organizovanému zločinu na evropské úrovni a ochranu před
bezpečnostními riziky29.
Action Plan on Military Mobility, projekt zaměřený na zvýšení mobility ozbrojených složek členských států v rámci EU30.

Podpora obranného a vojenského průmyslu pochopitelně nepřichází s Evropským obranným fondem, ale existuje již několik projektů zaměřených na podporu tohoto
průmyslu, které se s EDF překrývají nebo doplňují. Byť EDF
má v lecčem specifické cíle, pro lepší pochopení problematiky jsou níže uvedeny nejvýznamnější z těchto projektů.

4.4 Sporné body

4. 3. 1 PESCO

4. 4. 1 Etika

Projekt stálé strukturované spolupráce v obranné oblasti, známý pod zkratkou PESCO (Permanent Structured
Cooperation), byl spuštěn 11. prosince 2017. Jeho hlavním
cílem je posílení spolupráce Evropské unie v otázce bezpečnosti, která se dotýká suverenity národních států. Do
projektu se rozhodlo zapojit 25 členských států EU bez
Velké Británie, Dánska a Malty. Hlavním přínosem účasti
v PESCO by mělo být sdílení zdrojů, koordinované plánování nebo společný vývoj výzbroje a vojenské techniky.
To by mělo přinést nejen výrazné finanční úspory, ale také
posílení interoperability armád evropských zemí. V rámci
EDF dojde k zajištění úzkých vazeb mezi Fondem a projekty
prováděnými PESCO26.

Financování zbraní ze strany EU může vyvolávat etické
otázky už z podstaty věci. Krom toho např. Evropská síť
proti obchodu se zbraněmi (European Network Against
Arms Trade – ENAAT) upozorňuje na další závažné body,
ze kterých soudí, že Fond není vhodným řešením pro mír
a růst. Z Fondu nejsou vyloučeny zbraně hromadného ničení
či nukleární a jiné kontroverzní zbraně. „Ethical screening”
probíhá pouze před podepsáním grantové smlouvy. Činnosti vyvolávající eticky citlivé otázky nejsou automaticky
vyřazeny, ale podmínky pro jejich provedení jsou stanoveny
v dohodě o financování. Byla odstraněna možnost provádět
etické kontroly během fungování projektu, jakož i ukončit
již probíhající projekt z etických důvodů31.

Financování ze strany EU v takovém rozsahu se pochopitelně ocitá pod drobnohledem kritiků. Sporných bodů
může být víc a každý stát k nim může přistupovat jinak.
Níže jsou uvedeny příklady.
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4. 4. 2 Podpora mimoevropských subjektů

4. 4. 4 Právní problémy

Jedním z hlavních argumentů pro EDF je podpora konkurenceschopnosti evropského zbrojního průmyslu, a to i na
světovém trhu. Ačkoliv je fond financován EU a dávalo by
tak smysl omezit přístup k Fondu pouze pro subjekty členských států se sídlem v EU, v rámci Defence Industrial Programme jsou již zahrnutá pravidla a možnosti pro výjimku.
Návrh nařízení pro EDF 2021–2027 by mohl – zejména pod
tlakem transatlantických organizací – dále rozšířit výjimky
na subjekty, které se nenacházejí v EU32.

Předchozí body jsou primárně politické otázky, nicméně
ENAAT přichází ještě s dalším důležitým pohledem. Podle
smluv nemůže Komise předložit žádný legislativní návrh
a ani financovat opatření související se společnou obrannou a bezpečnostní politikou EU (SBOP), protože se jedná
o společnou mezivládní aktivitu, která spadá výhradně pod
kontrolu členských států. Proto EK předložila návrh na
podporu výzkumu a vývoje financovaného EU jako součást
průmyslové politiky, pro kterou má podle smluv plnou pravomoc. Toto hybridní řešení však vyvolává kritiku ohledně
právního základu pro takovou iniciativu a vyvolává závažné
rozpory mezi tradičními průmyslovými zájmy a zájmy souvisejícími s bezpečností34.
Německé právní stanovisko objednané Evropskou
sjednocenou levicí tvrdí, že obranný fond je více o obraně
než o průmyslovém výzkumu a vývoji. Jako takový by
měl být právně založen na zahraniční a obranné politice
EU, což znamená, že by nemohl být hrazen z rozpočtu
EU, ale pouze z rozpočtů členských států. Zároveň by
také platilo, že Evropská komise nesmí takový program
provádět 35 .

4. 4. 3 Riziko vysokého financování
Výzkumné činnosti mohou být financovány až ze 100 %
prostředky Fondu, a to i pokud budou provozovány ziskovými subjekty. Pro vývoj prototypů sice financování začíná
na 20 %, ale u ostatních vývojových činností může dosahovat až plné výše. Řada bonusů a výjimek také umožňuje
financovat až 55 % činností týkajících se přímo vývoje prototypů. Není tak jisté, jak rychle by se vyčerpaly prostředky
z Fondu a zda dává smysl podporovat i komerční subjekty tak
vysokým podílem financování. Většina těchto prostředků
totiž bude poskytnuta jako granty, nikoliv jako úvěry33.

5 SHRNUTÍ
Evropský obranný fond může být velkým přínosem pro
rozvoj evropského obranného průmyslu a v důsledku toho
může vést k posílení bezpečnosti v Evropě. Zároveň je však
důležité si uvědomit rizika, která z něj plynou, zejména pro
konkrétní státy. Ty mohou mít přístup k rozšíření obranného průmyslu, avšak je důležité si uvědomit, kde se jednotlivé firmy zbrojního průmyslu nachází a jak se jich EDF
dotkne.
Další otázkou, kterou nelze opomenout, je, zda jsou podobná ad hoc řešení v podobě alokování prostředků dlouhodobě udržitelná a zda by neměla EU v budoucnu směřovat k trvalejšímu a dlouhodobějšímu řešení, které by pro

evropský obranný průmysl vytvořilo stabilnější prostředí.
Výzkum a vývoj v oblasti bezpečnostních technologií může
být velmi zdlouhavý proces přesahující trvání víceletého finančního rámce a předvídatelnější podmínky by mohly vést
k větší ochotě v tomto oboru na evropské úrovni spolupracovat.
Velkou otázkou je také množství prostředků, které je na
EDF z evropského rozpočtu alokováno. 8 miliard EUR se
může zdát jako relativně vysoká částka, ale v kontextu vývoje moderních obranných technologií se jedná o relativně
omezené množství prostředků a k výrazné změně ve struktuře tohoto odvětví určitě nepovedou.
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6 OTÁZKY PRO JEDNÁNÍ
1.

Potřebuje EU takový fond?

2.

Je tento fond v souladu se Smlouvami?

3.

Je výše fondu adekvátní?

4.

Má se EU zapojovat do financování vojenského průmyslu?

5.

Měla by EU podporovat vývoj umělé inteligence pro vojenské využití?

7 DOPORUČENÉ A ROZŠIŘUJÍCÍ ZDROJE
Text samotného návrhu:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0476&qid=1610977667661
Background pro XXIII. ročník PSS popisující předchůdce fondu a stále aktuální kontext – Společnou bezpečnostní a obrannou politiku:
https://www.studentsummit.cz/wp-content/uploads/2019/02/EU_obrana.pdf
Factsheet z dílny Evroské komise:
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-eu-defence-fund_en.pdf
Stránka popisující aktuální návrh Víceletého finančního rámce:
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_en
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Pražský studentský summit je unikátní vzdělávací projekt ex‑
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istující od roku 1995. Každoročně vzdělává přes 300 studentů
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středních i vysokých škol o současných globálních tématech,
a to především prostřednictvím simulace jednání tří klíčových
mezinárodních organizací – OSN, NATO a EU.
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Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)
AMO je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu avzdělávání v oblasti mez‑
inárodních vztahů. Tento přední český zahraničně politický think‑tank není spjat s žádnou politickou stranou
ani ideologií. Svou činností podporuje aktivní přístup k zahraniční politice, poskytuje nestrannou analýzu
mezinárodního dění a otevírá prostor k fundované diskusi.
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