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ÚVOD
S potěšením vám představujeme sborník mapující mezinárodní konferenci Defence and
Strategy, kterou uspořádalo Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií
Univerzity obrany ve dnech 15.–16. června 2015 v Brně. Námětem konference je
Pokračující transformace ozbrojených sil.
V posledních dvou letech jsme byli svědky výrazných změn v bezpečnostním prostředí
a nyní je potřeba reagovat na tento vývoj a zajistit, aby naše obranná politika, strategie
i ozbrojené síly odpovídaly novým podmínkám a byly schopny reagovat na nové výzvy.
Cílem konference je v tomto smyslu výměna názorů a zkušeností mezi politiky, vojáky
a akademiky a formulování relevantních doporučení v následujících oblastech:


Výzvy v našem bezpečnostním prostředí a jejich implikace pro tvorbu
obranné strategie a její průběžné aktualizace.



Operační koncepce vycházející ze scénářů jako nástroje transformace
ozbrojených sil – udržení jejich relevantnosti a zdrojové udržitelnosti.



Požadavky na celoživotní kariérové vojenské vzdělávání. Metody, formy
a vzdělávací proces personálu jako nejdůležitějšího pilíře úspěšné
organizace.



Metody, požadavky a nejlepší přístupy k obrannému plánování.
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PREFACE
It´s an honour to present you the collection, summarizing the international conference
Defence and Strategy, organized by the Centre for Security and Military Strategic
Studies of the Defence University on June 15-16, 2015 in Brno, with the theme “Armed
Forces Transformation continues”.
In last two years we have been witnessing a significant shift in security environment.
We must react on this development and make sure, that our defence policy, strategy
and armed forces remain relevant and fit for purpose. Saying so, the main objective of
the conference is to facilitate a comprehensive exchange of views among policy
makers, defence planners and scholars focused on three main areas:







Main challenges in our security environment and their implications for defence
strategy formulation and continues adaptation.
Scenario based operational concepts as a tool for Armed Forces
Transformation - staying militarily relevant and financially affordable in longterm perspective.
Requirements for life-long military career education. Methods, forms and best
practices fostering people as a paramount source of successful military
organisations.
Methods, requirements and best practises for Defence Planning.
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HLAVNÍ ŘEČNÍCI / KEY NOTE SPEAKERS
Josef Bečvář: Bezpečnostní prostředí a jeho implikace na tvorbu
obranné strategie a výstavbu AČR
Bezpečnostní prostředí prochází dynamickými změnami. ČR a její evropští spojenci se
nacházejí v nejhorší bezpečnostní situaci za posledních dvacet let. Vojenský konflikt,
bezprostředně ohrožující bezpečnostní zájmy ČR, může vzniknout v našem sousedství
neočekávaně a velmi rychle. Dochází k výraznému zkrácení varovací doby a armáda na
to musí bezpodmínečně reagovat. Musíme být schopni čelit duálnímu charakteru
hrozby - na jižní straně Evropy se jedná o nestabilní a zhroucené státy, nestátní aktéry,
radikalismus a extremismus s dominantním finálním efektem masové migrační vlny. Na
východě pak hrozbu představuje výrazná změna politiky Ruska, vedoucího silnou
diplomatickou a propagandistickou ofenzivu vůči NATO podpořenou intenzivní
modernizací ozbrojených sil a novou vojenskou doktrínou.
Trendy bezpečnostního prostředí vyvolávají zvýšenou poptávku po vyvážených,
připravených, multifunkčních, interoperabilních, rychle dostupných a nasaditelných
silách schopných působit v konvenčním i nekonvenčním konfliktu v mezinárodních
i národních operacích. To je náš cíl, a aby byl dosažen, musíme nejen využít našich
nejlepších dosavadní zkušenosti z transformací a výstavby sil v letech 2003-2012,
zahraničních i domácích operací AČR, ale připravit i strategii dalšího rozvoje ve
změněných podmínkách a tou je nová Koncepce rozvoje AČR. Základním předpokladem
pro efektivní zajištění obrany státu a rozvoj schopností armády je existence dlouhodobě
predikovatelného a stabilního zdrojového rámce. Pouze ten umožní koncepčně,
technicky, organizačně a v potřebném čase naplánovat, připravit a realizovat naše
záměry a plány.
Pracujeme s předpokladem, že bude docházet k postupnému nárůstu finančních
prostředků na zajišťování obrany, a to na 1,4% hrubého domácího produktu. V první
fázi do roku 2020 musíme zajistit stabilizaci, přehodnotit a případně nastavit nově řídící
procesy nezbytné pro plynulé fungování naší organizace, minimalizovat redislokační
a reorganizačních změny. S využitím novely Zákona 221/1999Sb musíme nastavit
karierní řád, stát se důvěryhodným zaměstnavatelem. Vytýčili jsme si ambiciózní
náborové cíle, jejichž dosažení bude v situaci nepříznivého demografického vývoje
a rostoucí výkonnosti domácího hospodářství extrémně náročné. Pouze jejich
naplněním ale můžeme ukončit proces vylidňování resortu. Útvary a zařízení musí být
doplněny vojenskou technikou a materiálem na počty, který potřebují k naplnění svého
poslání, v maximální možné míře pro ně budou vytvořeny operační rezervy dle
standardů NATO. Dokončena bude transformace systému velení a řízení. Modernizace
materiálu přichází v tomto období do úvahy pouze tam, kde je stávající výzbroj
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a technika na konci svého životního cyklu. K roku 2020 by tak měly být odstraněny ty
největší nedostatky stávajícího stavu a vytvořeny podmínky pro zahájení rozvoje
schopností armády.
Do roku 2025 bude pokračovat doplňování armády personálem a budou realizovány
modernizační projekty k obměně techniky a dalšímu rozvoji schopností. Ani v 2025 však
nebudou odstraněny veškeré nedostatky. Modernizace bude pokračovat i za tímto
horizontem.
Kde vnímám největší příležitosti pro další výstavbu armády?
Je to především zakotvení ČR v systému kolektivní obrany a naše schopnost poskytovat
odpovídající příspěvek do tohoto systému. Působíme v operacích, sdílíme unikátní
specifické schopnosti v oblasti OPZHN, pasivních sledovacích systémů a zdravotnictví.
Armáda se může opřít o zkušenosti z operačního nasazení sil a prostředků
v mnohonárodních operacích – máme zkušené kreativní, flexibilní a znalé profesionály
schopné pracovat se spojenci, musíme si je ale dokázat udržet. Pro armádu je zásadní,
že máme příslib koaličních stran navyšovat výdaje na obranu. Tento stav vytváří
předvídatelné prostředí pro plánování, musíme být ale schopni alokované zdroje
efektivně a bezezbytku využívat. Oceňuji i existence právního rámce pro stabilizaci
činnosti a rozvoje armády. Největší příležitost vnímám v nově nastaveném systému
řízení kariér vojáků, dokončit je ale třeba práce na ostatních normách branné legislativy
s cílem je maximálně provázat do smysluplného celku. Opřít se můžeme rovněž o nárůst
pozitivního vnímání armády a jejich potřeb ze strany veřejnosti a dlouhodobou vysokou
důvěru občanů.
Nedostatky:
Chybí nám národní systém obranného plánování provázaný se systémem plánování
v NATO. Systematické plánování schopností je u nás popelkou, chybí metodologie,
nejsou používány standardní manažerské postupy opřené o vědecké analytické metody.
Strategické dokumenty tvoří jednotlivci, nikoli projektové týmy, jak tomu bylo dříve. Je
třeba pozvednout odbornou úroveň jednotlivců, občanů i vojáků na všech úrovních,
potřebujeme nový systém přípravy personálu resortu obrany odpovídající 21. Století.
Závěr
Bezpečnostní prostředí vytváří zásadní výzvy pro výstavbu a použití armády. Klíčové je
posílení úrovně schopností a připravenosti armády pro řešení nejnáročnějších scénářů
jejich použití. K stabilizaci armády a nastartování jejího rozvoje jsou nastaveny
systémové podmínky a vytyčeny jsou i jasné cíle. Je nutné tvrdě pracovat k jejich
rozpracování a naplnění. Doufám, že výsledky této konference přispějí k tomuto úsilí
nejen v podmínkách ČR, ale v kontextu regionu střední Evropy.
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Josef Bečvář: The security environment and its implications on the
development of the defence strategy and on the Czech Armed Forces
The security environment presently experiences highly dynamic changes. The Czech
Republic and its European Allies are in the worst security situation over the past two
decades. A military conflict immediately threatening the Czech Republic’s national
security interests may occur in our neighbourhood unexpectedly and very quickly.
The warning time significantly shortens and the military has to respond unconditionally.
We must be able to face the dual nature of the threat: on the south flank of Europe,
that involves unstable and collapsed states, non-state actors, radicalism and extremism
with dominant final effect – a mass migration wave. In the east, the principal threat
comes from the major change in Russia’s policy, which now runs a robust diplomatic
and propaganda offensive against NATO, backed up by intensive modernisation of the
armed forces and a new military doctrine.
Trends in the security environment solicit an increased demand for well-balanced,
ready, multifunctional, interoperable, quickly available and deployable forces able to
act in conventional as well as unconventional conflicts on multinational as well as
national operations. That is our goal, and in order for it to be achieved, we have to use
the best experience we gained in force transformation and development in 2003-2012,
on foreign and home operations, but also to work out a future development strategy in
the changed conditions – and that is the new Czech Armed Forces Development
Concept.
In the long run, the essential prerequisite for an effective ensuring of national defence
and defence capability development is the existence of a predictable and a stable
resource framework. Only that will enable us to systemically, technically,
organisationally plan, prepare and realise our intentions and plans in a timely manner.
We are working on the presumption that defence appropriations will progressively
grow up to 1.4% of the Gross Domestic Product.
In the first phase until 2020, we have to stabilise, review and possibly realign the
control processes that are vital for seamless functioning of our organisation, and
minimize reorganisation and relocation. Using the amendment of the Act No.
221/1999, we have to implement the career management system to become
a trustworthy employer. We have set for ourselves ambitious recruitment targets,
whose achievement will be extremely challenging in the situation of a negative
demographic development and growing national economy. Only their achievement will
enable us to put an end to the process of Armed Forces depopulation. Units and
installations must receive new military equipment and materiel to achieve levels
needed to perform their mission, and operational reserves according to NATO
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standards will be generated for them to the maximum extent practicable. The
transformation of the command and control system will be finalised. Modernisation of
materiel will only be considered if the existing weapons and equipment currently in the
inventory reach the end of their life. The plan is to redress all the present major
shortfalls by 2020 and create conditions for defence capability development.
Until 2025, manning levels will increase and modernisation projects will be realised to
replace equipment and continue capability development. But even the year 2025 will
not see all shortfalls redressed. Modernisation will nevertheless continue beyond that
horizon.
What are the greatest opportunities for armed forces development?
It is primarily the Czech Republic’s anchoring in the collective defence system and our
ability to deliver adequate contribution into the system. We deploy for operations and
share unique specific capabilities in the domain of CBRN, passive surveillance systems
and military medicine. The Armed Forces may lean on lessons from operational
deployment of forces and assets on multinational operations – we have experienced,
creative, flexible and erudite professionals able to serve shoulder-to-shoulder with
NATO Allies, but we have to be able to retain them.
It is critical for the Czech Armed Forces that we have been promised an increased
defence budget by the ruling coalition parties. That creates a predictable environment
for planning, but we must also be able to spend the allocated resources effectively and
to one hundred percent. I also appreciate the existence of the legal framework for
stabilisation of the Armed Forces’ operations and development. The biggest
opportunities I believe are in the newly defined career management system, but we
also need to finalise other defence bills and regulations to the effect of integrating
them into a coherent system.
We may also capitalise on the Armed Forces’ increasingly positive image and
perception of its requirements by the public and on the sustained confidence our
citizens show in the military.
Shortfalls:
We lack a national defence planning system linked with the NATO planning system.
A systemic capability planning is a Cinderella service; we are lacking a relevant
methodology; standard management procedures that build on scientific analytical
methods are not used. Strategic policy documents are developed by individuals, not
project teams as was the case in the past. It is necessary to improve professional
standards of individuals, defence civilians and military personnel at all levels. Likewise,
we need a new system for MoD personnel training to answer 21st century challenges.
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Conclusion
The security environment poses major challenges for development and use of military
forces. The key is to strengthen the armed forces’ capabilities and readiness for
handling the most challenging scenarios. Systemic conditions and clear objectives have
been set for stabilisation of the Armed Forces and starting up its development. We
need to work hard to elaborate and accomplish them. I trust the outcomes of this
conference will foster that endeavour not only in the Czech Republic but indeed in the
whole Central European region.
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Luboš Dobrovský: K otázkám obrany ČR
Obrana ČR v rozsahu, v jakém ji vyžaduje Ústava ČR a legislativa týkající se obrany jako
celku, není zajištěna.
Vše, co se dosud dělá, včetně KVAČRu a novel zákonů, případně zákona o zálohách, týká
se pouze mírového stavu profesionální armády bez dostatečné součinnosti s ostatními
složkami ozbrojených sil, jak je problematicky, jako autonomní celky neřiditelné
z jednoho centrálního místa, definuje zákon o OS, zákon o VZ a o vojenské policii.
Ačkoliv jsou všichni příslušníci OS vojáky z povolání a slouží podle jednoho zákona,
vytváří tato skutečnost pro centrální řízení kariér neprostupné bariéry. To mimo jiné
vede i k nerovnoměrnému rozdělení hodností v jednotlivých součástech OS, nehledě
k nejasnostem a nerovnostem požadavků na kariérní růst vojáků v jednotlivých
součástech OS, což je v rozporu se záměrem zákona o vojácích z povolání a s požadavky
na kariérní řád VZP a narušuje princip rovnosti před zákonem.
Branný zákon ve své dnešní podobě, ba ani v podobě případně dosažené navrhovanou
novelou, není prakticky vymahatelný a nepřispívá k vytvoření vskutku dostatečně
připravených záloh umožňujících rozvinutí mírové profesionální armády v míře, která by
odpovídala skutečným možnostem českého státu v rozsahu, který je nezbytný pro
naplnění úkolů vyplývajících jednak z naší vlastní legislativy, jednak z úkolů, které pro
obranu teritoria členského státu Aliance stanoví třetí článek Washingtonské dohody.
Tuto skutečnost neřeší ani připravovaná nová koncepce výstavby AČR, v níž se sice
vyskytuje věta o připravenosti AČR k válečnému rozšíření, ale vzhledem k e stavu
legislativy, nedostatečnému počtu výcvikem připravených záložníků, je to věta
významově prázdná. Významově prázdná je konečně i proto, že v textu KVAČRu nemá
žádné pokračování.
Za skutečnou potřebou obrany ČR dlouhodobě zaostává nejen výše rozpočtu na
obranu, ale zejména způsob jeho vytváření. Však také v brožuře vydané k rozpočtu
ministerstvem obrany čteme větu: „Schváleným rozpočtem MO na rok 2015 jsou
zabezpečeny nezbytné výdaje mandatorního charakteru ve vztahu k osobám a výdaje
na úhradu závazků vyplývajících z již uzavřených smluv“. O dalších nezbytných
výdajích, zejména výdajích na výcvik, další provoz a trvalou modernizaci ani slovo.
Nicméně na jiném místě citované brožury čteme: „Trvalý cíl resortu ministerstva
obrany a poslání ozbrojených sil ČR se nemění. Ministerstvo obrany bude i nadále
vytvářet podmínky, za kterých budou ozbrojené síly ČR schopny účinným způsobem
zajistit svrchovanost, územní celistvost, principy demokracie a právního státu,
ochranu životů obyvatel a jejich majetku před vnějším napadením a efektivně
přispívat k prosazení strategických i dalších významných bezpečnostních zájmů ČR ve
spolupráci s aliančními partnery a v souladu s mezinárodním právem“.
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S tímto poněkud nadneseným tvrzením je v rozporu právě text nové koncepce výstavby
AČR, který předpokládá, že do roku 2025 nebude AČR – o dalších součástech OS se zde
nemluví vůbec – přes veškerou snahu dosáhnout něčeho více než pětadevadesáti
procentní personální naplněnosti mírové armády s částečným, avšak zcela
nedostatečným
rozvojem
modernizace potřebného
armádního
vybavení
a prostřednictvím problematicky definovaných záloh. Z kontextu dokumentu je zřejmé,
že jde o nouzové východisko, o iluzi, že mírová armáda je početně naplněna, i když
naplněna není. Zásadním argumentem pro tento zcela nevyhovující stav je omezenost
rozpočtového slibu koaliční vlády, navyšovat resortní rozpočet až do výše 1,4% HDP až
dosáhnout této výše v roce 2020.
Je zcela zřejmé, že v této rozpočtové situaci, není možné naplnit až do roku 2025
požadavek, který citovaná brožura uvádí jako cíl rozpočtového slibu. Je proto nezbytné
zvážit, zda by nebylo k prospěchu věci, kdyby roční rozpočty byly chápány a realizovány
jako rozpočty provozní, zatímco rozpočty investiční by byly odděleny a připravovány pro
časový interval nejméně pěti až deseti let s tím, že finanční zdroje pro dosažení
požadovaného stavu budou odpovídat odborně připraveným požadavkům, které
nebudou vycházet (jako dosud) z rozpočtového příslibu, ale ze skutečné potřeby
rozvoje obranných schopností ozbrojených sil.
K tomu ovšem schází nikoliv pouze ministerstvu obrany, ale vládám vůbec instituce,
která by se zabývala strategickými otázkami obrany jako celku. Obrana státu, zejména
v současné době, kdy částečně mizí nebo se stává nezřetelnou hranice mezi tradičními
hrozbami vnějšími a hrozbami vnitřními a na evropském teritoriu vede Ruská federace
„podivnou válku“ (drole de guerre) musí být do koncepce obrany zainteresovány
všechny resorty, tedy vlády jako celek. Dosavadní zákon o obraně státu je zastaralý
a obtížně vymahatelný. Je tedy nezbytné, aby se vyžadovaný strategický pohled dotýkal
mimo jiných oblastí zcela zásadně i legislativního řešení obranného celku.
Dosavadní tzv. Dlouhodobé výhledy vznikaly bez dostatečných vědecky vedených
výzkumů v oblastech, které se týkají obrany proti případným nebo dokonce
detekovaným vnějším hrozbám. Dokumenty s názvem Dlouhodobý výhled trpí absenci
odpovědí na otázku, proč stanovují svá doporučení právě tak, jak to činí, a nikoliv jinak.
Vycházejí zásadně pouze z dokumentu Bezpečnostní strategie státu, která až
donedávna trpěla (a do značné míry trpí i dnes, po částečné revizi) „politickou
korektností“, která znemožňuje pojmenovat nositele hrozby. Důsledkem je dlouhodobě
vládami posilovaná iluze, že AČR v rozsahu mírového stavu plní svá zadání dostatečně
efektivně, pokud plní své závazky uvnitř spojeneckého systému NATO.
Dalším omezujícím principem, který vedl k vytváření iluze o dostatečném souboru
obranných schopností OS, respektive AČR, byla trvalá ochota MO a GŠ AČR podřídit
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plánování rozvoje souborů schopností vždy zásadně rozměru ročních rozpočtů bez
ohledu na zajisté vědomé zaostávání těchto schopností za skutečnou, byť pouze
intuitivně poznávanou (vzhledem k dlouhodobé k absenci strategických výzkumů)
skutečnou potřebou. Iluze, že rozpočet určuje jedině možnou míru schopností vždy jako
míru dostatečnou, trvá i dnes, kdy i nová koncepce výstavby AČR vychází nikoliv
primárně z potřeb efektivní obrany, ale z možností daných vládním rozpočtovým
slibem.
Rozpočtová omezení jsou samozřejmě nezbytná, vzhledem k reálným finančním
možnostem vlád. Nicméně bez přesvědčivě zpracovaného strategického výhledu,
přizpůsobujícího obranné schopnosti nejen OS, ale státu jako celku, stávají se svévolná
rozpočtová omezení významným ohrožením bezpečnosti státu.
Východiskem z rozpočtově plánovacího dilematu je tedy kvalifikovaná, strategicky
pojatá studie, která nalezne optimální řešení pro rozvinutou válečnou armádu,
respektive OS jako jediný celek, jehož soubor obranných schopností bude odpovídat
úkolům stanoveným jednak vnitřními zákony ČR, jednak míře odpovědnosti, která
odpovídá povinnostem členských zemí Aliance vyplývajících z třetího článku
Washingtonské smlouvy až do okamžiku aktivace článku pátého. Až dosud nikdo
takovou odbornou studii strategického rázu, vycházející z rozsahu a pravděpodobnosti
aktuálních vnějších militárních hrozeb, jejichž nositel je nyní již dostatečně popsán
v Bezpečnostní strategii ČR, nezpracoval. Teprve po zpracování takové strategicky
pojaté studie bude možné, přizpůsobit náklady na vybudování vskutku efektivních
obranných schopností OS jednak míře ohrožení, jednak maximálním možnostem státu,
jeho lidských i hospodářských možností.
Současný nevyhovující stav obranných schopností ČR vyžaduje co nejrychlejší paralelní
zpracování dvou zásadních dokumentů. Jednak je třeba co nejrychleji dokončit text
nové koncepce výstavby AČR s tím, že jde o dokument hledající zcela otevřeně
východisko z nouzového stavu obranných schopností AČR (bohužel nikoliv OS, jak by se
slušelo), ve zdrojovém rozměru vládního slibu a časově paralelně s tímto dokumentem
zahájit práci na široce pojaté odborné studii míry vnějšího ohrožení a maximálního
extenzivně pojatého řešení obrany vůči možné realizaci identifikovaných hrozeb. První
náznaky takové studie lze již zaznamenat v Centru strategických a bezpečnostních studií
při Univerzitě obrany v Brně.
Domnívám se, že MO a GŠ by měly věnovat činnosti Centra více pozornosti než jí
věnovali dosud. Naskýtá se otázka, zda přiřazení Centra k UO v Brně bylo vskutku to
nejefektivnější řešení otázek strategického výhledu. Centrum by mělo mít přímý
kontakt jednak se SOPS, jednak s Generálním štábem AČR a nepochybně i s pracovišti
těch vysokých škol, které věnují odbornou, vědeckou pozornost otázkám bezpečnosti
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a obrany. Domnívám se, že by bylo k prospěchu věci, kdyby se Centrum mohlo věnovat
zásadně otázkám strategických výhledů ve vztahu k obraně státu a nebylo využíváno
k řešení úkolů, jimiž se má zabývat sama UO, případně personální sekce MO
a personální agentura při GŠ.
Pokud jde o smysl a účel dokumentu „Nová koncepce výstavby AČR“, bylo by
k prospěchu věci, kdyby jeho autoři navázali otevřeněji než jak v poslední verzi textu
činí, na původní.koncepci dokumentu. Ta vycházela z velmi otevřeného přiznání
dlouhodobě zanedbávaného rozvoje obranných schopností a nepopírala, že řešení
stavu je nouzové, dočasné a zásadně omezené rozpočtovým slibem. Je třeba přiznat
nedostatečnou efektivitu novely branného zákona; novela nezlepšuje podmínky
mobilizace a pokud jde o návrh zákona o zálohách, vytváří opět jakousi iluzi, zastírající
skutečnost, že pokud jde o počty a možnosti povolání záložníků, jde pouze jen
o doplnění mírového stavu AČR a nikoliv o možnost jejího válečného rozvinutí.
Významným nedostatkem současného stavu OS je neschopnost centrálního řízení kariér
VZP v činné službě. Trvale se vyskytující svévole v této oblasti, hledání vojáků inzeráty,
nedodržování podmínek stanovených zákonem a kariérním řádem musí být rozhodně
odmítnuto a nahrazeno personální přísností, stanovenou zákonem a vnitřními předpisy.
Vážný problém přípravy VZP v důstojnických hodnostních kategoriích spočívá v málo
srozumitelném oddělení Univerzity obrany od AČR. Je typické a typicky chybné, že
v dokumentu týkajícím se výstavby AČR nenalezneme o Univerzitě obrany ani slovo,
ačkoliv se trvale setkáváme s kritickým pohledem na její činnost a na nedostatečnou
vzdělanostní připravenost jejích absolventů. Hledat a nalézt efektivní řešení tohoto
nevyhovujícího stavu je společný úkol jak pro vedení MO, zejména pro personalisty, tak
pro GŠ a samozřejmě i pro vedení UO. Původní, nedávno ještě ministrem a NGŠem,
jakož i rektorem UO schválený plán na rozšíření vzdělávacího procesu o předměty
rozšiřující všeobecnou vzdělanost budoucích velitelů, nebyl naplněn.
Problém rozvinutí mírové profesionální armády v případě přímého ohrožení
bezpečnosti státu je zásadní a akutní. MO i GŠ musí dát najevo tuto potřebu tak
zřetelně, že se jí politická grémia budou muset zabývat nikoliv jako dosud z hlediska
svých možných volebních zisků či ztrát, ale z hlediska vskutku efektivní obrany státu
a hodnot, které pro občany představuje. Konečně to je úkol pro vládu jako celek, nikoliv
pouze pro MO a GŠ.
Některé aktuální, ba akutní problémy jsou podle mého soudu řešitelné poměrně rychle
a bez složitějších komplikací. Například získat co možná rychle vyšší počet příslušníků
tzv. povinných záloh, tedy vojáků, kteří prošli výcvikem a dokonce mnozí získali i bojové
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zkušenosti, by bylo možné rozhodným zkrácením kontraktů pro službu v nejnižším
hodnostním sboru mužstva a poddůstojníků.
Velmi by prospělo ke zvýšení obranných schopností mírové AČR, kdyby rozpočtové
prostředky určené k materiálnímu rozvoji, byly využity k vyrovnání materiální
nerovnosti mezi dvěma brigádami pozemního vojska.
Velmi zásadní otázka, která vyžaduje zlepšení koordinace mezi jednotlivými součástmi
MO a GŠ je otázka ubytování vojáků v záloze. Jednak těch, kteří budou povolání ke
cvičení, jednak těch, kteří budou případně povoláni při vyhlášení válečného stavu.
Trvalé rozšiřování kontrolních prvků v celé soustavě resortu obrany jednak zvyšuje
mandatorní výdaje, jednak snižuje ve skutečnosti odpovědnost těch, kdo velí nebo řídí
kontrolované prvky, jednak posiluje ve veřejnosti falešný dojem, že funkcionáři
v resortu včetně velitelů a štábů nejsou důvěryhodní.
Velice zanedbávaná je mediální prezentace AČR. OKAP by měl být daleko aktivnější, ba
dokonce asertivnější vůči mediím, především veřejnoprávním. Zprávy o činnosti vojáků,
o Armádě a dalších složkách OS měly by být pravidelnou součástí když ne denního, tedy
alespoň týdenního zpravodajství TV a rozhlasu. Informace o činnosti AČR v zahraničí
nestačí. Ozbrojené síly existují především a zejména proto, aby dávaly občanům pocit
jistoty doma.
Velmi nedostatečná je znalost angličtiny i u studentů a absolventů Univerzity obrany,
což znamená i budoucí komunikační nedostatečnost důstojníků vůbec.
Přimět alespoň vyšší důstojníky a generály k co možná nejčastějším veřejným
vystoupením je úkol prvořadý. Podle mého názoru je to také cesta k co možná rychlému
rozlišení mezi těmi, kdo jsou schopni ozbrojené síly reprezentovat a těmi, kteří jsou
v jistém smyslu málo prospěšní.
Samozřejmě bylo by možné dotknout se ještě mnoha dalších otázek a doporučovat
řešení některých zaostávajících funkcí ozbrojených sil ve veřejném i profesním životě,
ale to, co jsem měl na mysli tímto papírem především, je poukaz na zásadní otázky
zaostávání v základních funkcích, které OS ze své podstaty, nejen na základě zákonů
a předpisů, mají plnit.
Bude zřejmě nezbytné nově, respektive „postaru“ pojmenovat a vysvětlit občanům
smysl a účel armády nebo ještě lépe ozbrojených sil. Nově vysvětlit a vysvětlením
napravit chybu ve vědomí občanů, že veškerou odpovědnost za obranu země a jich
samých, přejímá profesionální armáda spolu s našimi spojenci v NATO. Bude nezbytné
napravit prostřednictvím široce pojaté vzdělávací či osvětové práce- s využitím zejména
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veřejnoprávních medií- chybnou představu o jakési podřízenosti ČR Severoatlantické
alianci. Výroky jako „Aliance od nás žádá“ jsou zavádějící a oslabují občanskou
odpovědnost za obranu vlasti. Početně až nadměrně obsazený OKAP není v tomto
ohledu efektivně využit. Pravidelné pořady o Armádě a OS v české televizi a v českém
rozhlase by porozumění smyslu a účelu ozbrojených sil významně prospěly. Stejně tak
by prospěly časté a pravidelné, včas připravené tiskové konference ministra obrany,
pokud možno s náměstky, s náčelníkem generálního štábu a veliteli druhů vojsk.
Reportáže z přípravy vojáků ve Vyškově, reportáže z vojenských cvičení a veřejná
aktivita pedagogů i studentů Univerzity obrany, to vše by přispělo k návratu zájmu
veřejnosti a tudíž i zájmu politiků o Armádu a ozbrojené síly.
Vážným nedostatkem současného stavu Armády a OS vůbec je motivace jejich
příslušníků. Ani škola, ani ozbrojené síly neposkytují budoucím vojákům, jakož i vojákům
v činné službě dostatek takového vzdělání, které by dostatečně hodnotově a mravně
ozřejmilo smysl a účel služby v ozbrojených silách. Jestliže se dejme tomu speciální síly
motivují písněmi Daniela Landy a jednu z nich si jejich příslušníci s podporou někdejšího
ministra obrany vybrali za svou hymnu, je to nepochybně vážný problém. Nabídka
a rozpracování nově pojatého systému všeobecného vzdělávání jako podmínky pro jiný,
morálně hodnotově přijatelný typ motivace příslušníků OS, to je jeden z hlavních,
a dosud zanedbávaných, úkolů personalistů.
Stručně řečeno, domnívám se, že bez celkově nového, velmi aktivního postoje k otázce
účelu a smyslu ozbrojených sil ČR celého vedení resortu, nedosáhneme potřebných
změn v jejich reálné obranné efektivitě. Bez vskutku aktivního informování o reálném
stavu našich obranných schopností (to se netýká pouze ozbrojených sil) nedokážeme
upoutat pozornost veřejnosti a jejím prostřednictvím i rozhodující pozornost politiků
k velice dnes aktuálním otázkám obrany.
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Luboš Dobrovský: On issues of the defence of the Czech Republic
If we want to fulfil the “challenge” which this meeting has in its title, we must truthfully
describe the initial situation. I would like to try to do it.
The defence of the Czech Republic, to the extent that is required by the legislature
concerning defence as a whole, is not ensured. Despite the efforts, a newly accepted
amendment of the act concerning the duty of professional soldiers, and despite the
prepared amendment concerning the conscript law and in spite of the bill concerning
reserves, as well as the completion of a new conception of the structure of the Czech
Army, we have not been able to achieve the development of a professional peacetime
army to such an extensive state that would correspond to the security situation which
is assumed, namely the case of an attack, according to the third article of Washington
agreement.
A certain change occurred at the conference on the fifteenth anniversary of the Czech
Republic’s ascension to NATO. On that occasion, military personnel described to sitting
politicians the unsatisfactory state of our defence capabilities and were hesitantly given
promises that the defence budget would be increased; gradually, however, through the
year 2020, and that at only a mere 1.4 % GDP. The politicians made this promise
without any analysis of the state’s capabilities or an analysis of the real needs that are
necessary to ensure sufficient defensive effectiveness.
On the basis of this promise and intuitive ideas about real defence needs, the work on
a new conception of the structure the Czech Army started. Gradually, it turned out that
what was possible to achieve based on the budget promise, is at the very most the
status quo of the defence capabilities of the Czech Army, not the country as a whole,
which should have been achieved in 2009. Not many people were vocal in their
disappointment. The particular document versions approached admission of the abovementioned reality indeed, they pointed to the causes of the situation, but the final
version forcefully weakens its appeal for the fundamental rectification to which the
government as a whole has to approach first of all.
Nowhere, for example, is the absurdity of the division the armed forces into separate
autonomous units mentioned in the document. Those defend themselves against
controlling the careers of their members from one personnel department in
consequence of the bad law of the armed forces and the military intelligence and the
military police. This leads among other things to unequal distribution of the ranks of the
senior officers and the generals. It also obstructs the adequate mutual coordination for
facilitating co-operation.

25

The University of Defence is not mentioned in the document, the argument being that
it is not the part of the Czech Army, and the General Staff of the army is therefore not
entitled to mention it, let alone with criticism of the educational level of the university’s
graduates or to commit to exceeding the level competency. The situation regarding
defence is very complicated at all legislative levels. The conscript law eventually
achieved by the amendment is not practically enforceable. The amendment that
entitles recruits, or more likely the registered citizens, without any basic training as
“a soldier in reserve” creates the illusion of the number of reserves. The amendment
does not contribute to the realisation that is necessary for development to the level
that corresponds to the requests for defence of our own territory until the moment of
activation of the fifth article of the Washington agreement, which is a complex and
lengthy process. The law also mentions that in case of declaration of state of war, the
emergency service will be implemented, to which the regular soldiers will be
transferred, but this emergency service is not described in the legislation. Nobody
knows what this emergency service legislatively and practically means.
And further. We can read a sentence about the peacetime readiness of the Czech Army
and about its development to a state of war in the text of the new conception of the
structure of the Czech Army but this sentence does not have any continuation in
a whole text. Indeed, it even cannot it have when we are able to count from the state
of the current legislation, including the prepared law of reserves, only as many soldiers
in reserve as we need for fulfilment the peacetime structure of the Czech Army plus
25%.
The solution to the problem of the development of the armed forces is apparently very
complex. The armed forces are not internally a democratic institution and if we do not
deal briskly enough with it and with awareness of that fact, except of the freedom and
also the duty to defend ourselves and our country belonging to citizenship, we will not
be able to change the peacetime structure to an extensive wartime structure. What
made an unpleasant impression on me was the fact that if we crossed out from the bill
about reserves those sections offering the recruits and the reservist's possibilities of
avoiding service in the armed forces and how the address of call-up letter should look,
its text would be probably shortened by half.
The current insufficient state of the defence capabilities is, except for the obsolete and
non-functional legislation, largely the consequence of long-term neglected financing by
the government. From the deficient budgets came the planning that could not have
weighed against any strategic analysis of relation between capabilities and a real threat
because none existed. In fact, there was no office tasked with undertake such studies.
The so called Long-term prospects processed by the section of defence politics and
strategy could not replace the real strategic study in either of their recent alternate
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versions. Furthermore, they also concealed the insufficient budget possibilities and
produced the false illusion of development.
The solution is plain enough. The annual budgets should be understood as operational
budgets and everything concerning developmental goals and their realization period
must be longer than a year and should be a part of the investment budget, whose time
interval should be between five and ten years. However, such a solution requires that
above mentioned strategic prospect, on which results the planning of development
would be based.
The strategic view of the defence needs must be true. And complex. It is the request
that the governments and political parties must be identified with even if this might
cause certain troubles by the elections. If politicians do not accept the axiom that any
budget expenses on anything do not make sense in situations when the country’s
existence is in real danger, it does not make sense to spend money on ineffective
defence.
That is why everything that I say here means, that we cannot understand the new
conception of the structure of the Czech Army as anything else but a temporary and
incomplete way-out of the current defence needs. And the governmental budget
promise, according to which the resort budget range should achieve 1.4% of GDP till
2025, than as a re- mopping the public eye from the fear that it would increase the
accountability of the defence in all areas, that affect the defence, especially civic duty
to defend our nation, might result in a loss of voter support for the political party that
would not only admit it but also decide to do something for the improvement.
However, without any fundamental political decision everything stays will start as it is.
The so-called “political correctness” for the production of basic security documents
threatens our national security. The security strategy of the country that suffered from
this “political correctness” until recently (and to certain extent suffers also nowadays)
makes it impossible to identify the wearer of the most significant military threat. The
suggestion that the Czech Army in its current numerical extent and with the current
level of material equipment can fulfils the assignments efficiently enough, in case it
fulfils the assignments inside the allied system of NATO, is a dangerous illusion.
According to the above mentioned reasons, the other documents are also incredible,
for example those relating to defence strategy.
Besides the politicians, the soldiers themselves are responsible for this state. They were
not enough professionally self-confident for the long time and they accepted the wrong
principle that they suppress their expertness towards politicians and they conform
politicians´ insufficient professional assignments. Nor soldiers nor politicians called for
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founding of the research workplace that would be scientific controlled. The General
Staff accepted insufficient budgets without qualified criticism for the long time and
they created the illusion of sufficient functionality of the Czech Army without reminding
the politicians of increasing backwardness of defence capabilities.
The budgetary restrictions are necessary with regard to the real financial possibilities of
the governments. However, without a clearly-stated strategic approach to adapt our
defence capability to the potential threats, unreasonable budget restrictions become in
of them significant a threat to national security . It is possible to subtracted something
from the strategic truly taken needs for the extensive defence development with the
regard to the real possibilities of the country.
The current state of defence capabilities of the Czech Republic requires the joint
elaboration of two fundamental documents as quickly as possible. One of them is the
New conception of the structure of the Czech Army with the condition that it will be
a document that admits that it represents only the searching for the temporary wayout of the state in need of defence capabilities (= emergency defence capabilities) in
the unsatisfactory situation, and a broad professional study describing not only the
range of the external threats but also extensively taken solution of the defence against
the possible realisation of the identified threats. The first conception of the access to
this study can be seen in the Centre of Strategic and Security studies at the University
of Defence in Brno.
The Ministry of Defence and the General Staff should devote more attention to the
activity of this centre. It is questionable whether joining the Centre to the University of
Defence was really the most practical solution of the problems of strategic prospect.
The Centre should have the direct connection with the SOPS and with the General Staff
of the Czech Army and, with no doubt, with those university offices that devote their
professional and scientific attention to the questions of defence and security. And of
course it should address the politicians.
The major deficiency of the current state of the armed forces is the inability to control
the central management of the careers of the soldiers in active service. Permanently
occurring arbitrariness in this area, soldiers search ads, failure to comply with the
conditions laid down by law and by the career order must be firmly rejected and
replaced by personnel strictness that is specified by law and internal regulations.
There is a serious problem of the preparation of professional soldiers in the officer rank
categories. It lies in the wrong-headed separation from the Czech Army. In the
document relating to the construction of the Czech Army there is not a single word
about the University of Defence to be found, while we consistently examine at its
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activities in debates and the insufficient educational readiness of its graduates. To
search and to find an effective solution to this unsatisfactory situation is a common task
for both the management of the University of Defence, especially for their human
recourses officers managers, and for the General Staff and also for the leadership of the
University of Defence. The original plan, approved by the Minister and by the Chief of
Staff as well as by the Vice-chancellor of the University of Defence, this original
approved plan for extension of study programs on subjects broadening the general
education of the future commanders was not fulfilled.
The problem of the development of a peacetime professional army in the case of
a direct threat to national security is essential and urgent. The Ministry of Defence and
the General Staff have to show this need so clearly so that the political establishment
will have to deal with it not as they do now in terms of their potential electoral gains or
losses, but in terms of really effective national defence and of the significance that it
poses for the citizens. This is a task for the government as a whole, for the politicians in
general, not just for The Ministry of Defence and the General Staff.
The image of the army, or rather of the armed forces, should be more active in relation
to the media, and even more assertive. Activity reports of the soldiers of the Czech
Army and of the other parts of the armed forces should be a regular feature of the
news on TV and on the radio. The information on the activities of the Czech Army
abroad is not sufficiently covered. The armed forces exist first and foremost to provide
the citizens at home a feeling of safety.
To make senior officers and generals to the most possible public performances is the
primary task. It is also the way to the possible rapid distinction between those who are
able to present the armed forces and those who are less helpful in certain cases.
I see as necessary newly, or in the old fashioned way, to name and explain to the
citizens the meaning and purpose of the armed forces. To explain and with the
explanation rectify the mistakes in the citizen´s minds that all responsibility for the
defence of the country and of themselves lies with the professional army together with
our allies in NATO.
There would be beneficial, frequent and regular press conferences of Minister of
Defence and Ministry leadership. Reports from preparing soldiers in Vyškov, reports
from military exercises and public activities of teachers and students of the University
of Defence.
A serious deficiency of the current state of the army and of the armed forces in general
is the motivation of its members. Neither the school nor the armed forces provide
future soldiers, as well as the soldiers in active service, the sufficiency of such education
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that would sufficiently clarify the value, moral meaning and purpose of their service in
the armed forces.
The offer and the development of the newly adopted system of general education as
a condition for a morally acceptable standard for the members of the armed forces is
one of the most important, and yet neglected tasks of the human recourses officers.
Indeed, without the active information about the real state of defence capabilities,
their meaning and reason for their creation, we fail to attract the attention of the
public and through it also the crucial attention of the politicians to the very topical
issues.
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SYNDIKÁTY / SYNDICATES
1. SECURITY ENVIRONMENT AND ITS IMPLICATIONS FOR DEFENCE
STRATEGY
Libor Frank: Trendy vývoje bezpečnostního prostředí a jejich důsledky
pro ozbrojené síly
Moje prezentace vychází z výzkumného projektu Trendy, který je v současnosti
realizován na Centru bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany.
Bezpečnostní prostředí představuje nesmírně rozsáhlý komplex jevů, faktorů a procesů,
které jsou významné z hlediska bezpečnosti státu. Ve svém příspěvku jsem se proto
zaměřil pouze na ty vybrané trendy vývoje bezpečnostního prostředí, jejichž znalost
nejen považuji za nutnou při koncipování obranné strategie státu, ale rovněž jsou
relevantní pro ozbrojené síly a jejich perspektivní schopnosti. Ve své prezentaci bych se
chtěl zamyslet zejména nad tím, zda a jakým způsobem se mění charakter, aktéři,
místo, formy působení a motivy ozbrojených konfliktů.
Účastníci konfliktu
Státy vs. nestátní aktéři
Nejméně od konce Třicetileté války se státy a jejich armády připravují především na
konflikt s jinými státy a jejich pravidelnými ozbrojenými silami. Nepřátelský stát byl
vnímán jako nejpravděpodobnější protivník téměř až do závěru Studené války –
zejména po jejím skončení lze empiricky doložit razantní kvalitativní i kvantitativní
proměnu ozbrojených konfliktů. Dnes se nacházíme v historicky unikátní situaci, kdy
tradičně nejrozšířenější a nejničivější typ konfliktu, tj. konflikt mezistátní, je velmi
vzácný a mnohem běžnější je konflikt vnitrostátní, resp. konflikt státu s nestátním
aktérem (guerillou, teroristy, partyzány). Vzájemné jaderné odstrašení velmocí, stejně
jako prohlubující se ekonomická provázanost a vzájemná závislost celého světa, vede ke
snižování rizika velkého mezistátního konfliktu, které však bohužel není možné zcela
vyloučit. Je proto otázkou, kdo bude potenciální soupeř, na jaký typ konfliktu se mají
ozbrojené síly primárně připravovat a jaké schopnosti mají dlouhodobě rozvíjet - zda
pro konflikt s jiným státem anebo pro konflikt s nestátním aktérem.
Privatizace bezpečnosti
V souvislosti s účastníky současných konfliktů je nutné zmínit rovněž další významný
trend, kterým je tzv. privatizace bezpečnosti. Státy stále ve větší míře využívají služeb
soukromých vojenských společností (PMFs), které suplují některé schopnosti

31

pravidelných armád. Dostupnost a ekonomická výhodnost služeb PMFs je však
problematizována samotnou komerční podstatou jejich fungování. PMFs mají
principiální zájem na existenci ozbrojených konfliktů a jejich loajalita vůči státním
zákazníkům je založena na finančním základě. Tyto společnosti jsou mimo striktní státní
kontrolu a často disponují takovými vojenskými schopnostmi, které mohou být za
úplatu nabídnuty komukoliv či dokonce mohou být hrozbou pro samotný stát, v jehož
službách působí.
Demokratizace konfliktu
Rozšiřující se okruh účastníků ozbrojených konfliktů také vede k jeho demokratizaci.
Jestliže v období I. světové války připadalo 90% přímých obětí tohoto konfliktu na
vojáky, kteří proti sobě bojovali na relativně jasně vymezených frontách, a jen 10% na
civilní obyvatelstvo, tak tento poměr se za posledních sto let zcela obrátil. Přenesení
války do urbanizovaných oblastí, lepší ochrana vojáků, vyšší účinnost zbraní stejně jako
často problematické odlišení kombatantů od civilistů, to vše přináší drastický nárůst tzv.
collateral damage. Civilní obyvatelstvo se stává přímým, nedílným a nejpočetnějším
účastníkem i obětí soudobých konfliktů. Tato skutečnost více než kdy jindy vede
výskytu sekundárních hrozeb a výzev, jako je např. současná masová migrace do
Evropy.
Způsob vedení války
Asymetrický konflikt
Skutečnost, že nejčastějším aktivním účastníkem konfliktu je dnes nestátní aktér, který
nemá k dispozici obdobné technologické, finanční a personální zdroje jako stát, vede
k hledání nových nebo inovovaných forem působení na jeho pravidelné ozbrojené síly.
Jsme svědky rozšiřujícího se fenoménu tzv. asymetrické války, kdy dochází
k jednostrannému masivnímu a permanentnímu používání z našeho pohledu eticky
neakceptovatelných nebo přímo ilegálních způsobů vedení boje. Cílem tohoto působení
je podkopávání soupeřovi morálky a vyčerpávání jeho vůle nadále se konfliktu účastnit.
Je zajímavé, že konflikt státního a nestátního aktéra významně ovlivňuje obě bojující
strany a dochází k přejímání a prolínání forem vzájemného působení. Někteří nestátní
aktéři disponují např. těžkou výzbrojí, kterou využívají stejným způsobem jako
pravidelná armáda, na straně druhé je možné zaznamenat výskyt tzv. hybridního
konfliktu.
Hybridní konflikt
Hybridní konflikt můžeme považovat za nekonvenční, nepřímou a zároveň efektivní
formu nepřátelského působení jednoho státu vůči státu jinému. Hybridní konflikt se jeví
jako nový fenomén, který se do centra pozornosti dostává zejména v souvislosti se
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současnou situací na Ukrajině, nicméně je zajímavé si také připomenout např. události
v Československu v roce 1938. Dochází ke stírání hranice mezí mírem a válkou, kdy snad
ani není možné rozlišit, zda válka probíhá, nebo nikoliv a není jasné, kdo přesně je
agresorem. K dosažení politického cíle hybridního konfliktu nejsou primárně
a exklusivně využívány pravidelné ozbrojené síly státu, ale dochází k aplikaci celého
komplexu vojenských, politických, ekonomických, informačních a humanitárních
opatření. Dálková, bezkontaktní, nepřímá akce, se stává hlavním prostředkem
k dosažení bojových a operačních cílů. Posun od přímého ničení nepřítele k jeho
nepřímému ovlivňování a jeho vnitřnímu rozkladu, od války v reálném fyzickém
prostředí k válce v lidském vědomí a kyberprostoru, to vše relativizuje a problematizuje
použití konkrétních odvetných vojenských opatření nebo sankcí dle mezinárodního
práva vůči agresorovi.
Nová dimenze bojiště
Nejen v souvislosti s hybridní válkou se stále více dostává do popředí zájmu vojáků
i bezpečnostních expertů také kybernetický prostor, který dnes není jen prostředím,
které umožňuje sdílení a výměnu informací, ale rovněž se stává významným bojištěm.
Virtuální prostor je pátou dimenzí, v níž probíhá ozbrojený konflikt. Soupeření zde
nemá podobu přímého fyzického násilí a ničení, nicméně jeho důsledky mohou být
srovnatelné. Všeobecná rostoucí závislost na informačních a komunikačních
technologiích zvyšuje zranitelnost států a zároveň usnadňuje možnosti manipulace
s veřejným míněním. Kybernetické útoky se stávají nejen nedílnou součástí hybridní
války, ale stále častěji jsou využívány státy a přímo jejich ozbrojenými silami (např. ČLR,
USA, RF) k poškozování soupeřů a nepřátel (Stuxnet). Důvodem rozmachu
kybernetického působení je skutečnost, že kybernetické útoky jsou relativně levné,
velmi efektivní a jen obtížně lze identifikovat a sankcionovat jejich původce. Objevuje se
zde možnost, jak bez fyzického ničení protivníka dosáhnout politického cíle, a zároveň
se vyhnout standardní obranné reakci napadeného státu. Přestože oblast cyberdefence
je vnímána jako záležitost resortu vnitra, zpravodajských služeb či specializovaných
agentur, kybernetické útoky se stávají významnou bezpečnostní hrozbou důležitou i pro
ozbrojené síly. Považuji za nutné připomenout čl. 72 z Wales NATO Summit Declaration
ze září loňského roku, kde členské státy připouští možnost reagovat na kybernetický
útok aktivací článku V. Washingtonské smlouvy. Jinými slovy, na kybernetický útok vůči
Alianci nebo jejímu členskému státu může Aliance reagovat i použitím vojenské síly.
Motivy ozbrojených konfliktů
Národní zájmy aneb návrat Realpolitik
Posilování autoritářského režimu v Rusku a zejména agresivní zahraniční politika této
země v posledním období nám znovu připomněla skutečnost, že národní zájmy států
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zůstávají velmi důležitým motivem pro vedení konfliktů. Rusko nyní otevřeně vrací do
mezinárodních vztahů sílu (power), demonstrativně dává na odiv své modernizované
vojenské schopnosti a neváhá je používat při ovlivňování situace (zatím jen) v bývalých
státech Sovětského svazu (Ukrajina, Moldávie, Gruzie…).
Bezprecedentní anexe Krymu a nepochybné ruské angažmá v hybridní válce na
východní Ukrajině na straně jedné ukázaly na znovuzískané ruské schopnosti
a sebedůvěru, na straně druhé odhalily nejednoznačnost a nepřipravenost reakce
Západu. Je samozřejmě otázkou, nakolik jsou rostoucí ruský nacionalismus a asertivita
při prosazování ruských zájmů motivovány potřebou vnitřního upevnění Putinova
režimu a nakolik se jedná o reakci na chování ostatních velkých hráčů, především USA.
Je třeba si uvědomit, že Rusko bylo, je a bude významnou mocností, která bude
prosazovat své zájmy všemi dostupnými prostředky, včetně ozbrojených sil, a důsledky
tohoto chování mají a budou mít konkrétní dopady i na úroveň bezpečnosti našeho
regionu. Respektování Ruska a reálné hodnocení možností jeho ovlivňování jsou
nezbytným předpokladem pro prevenci mezinárodního napětí v Evropě.
Náboženské války
Jestliže pro státy je důvodem pro účast v konfliktu ohrožení nebo prosazení národních
zájmů, u nestátních aktérů je v současnosti motivem především etablování nového
společenského řádu, často založeného na náboženském základě.
Konflikty 20. století byly silně ovlivněny velkými sekulárními ideologiemi (komunismus,
nacismus, fašismus…) a je proto určitým paradoxem, že ve 21. století, ve kterém lidstvo
dosahuje nevídaného technologického pokroku a všeobecného rozvoje, jsme svědky
renesance nábožensky motivovaných konfliktů. Pojem náboženská válka si v našem
středoevropském prostoru spojujeme především s obdobím středověku či s třicetiletou
válkou, ale dnes je nábožensky motivovaný konflikt realitou na Blízkém a Středním
Východě, na Kavkaze, v subsaharské Africe a v dalších regionech. V něm dominantní roli
hraje fundamentalistický výklad islámu (Islámský stát, Boko Haram, Tálibán, Kavkazský
emirát…), ale neměli bychom zapomínat ani na jiná náboženství a jejich konfliktní
projevy.
Praktické a násilné prosazování radikálního islámu a jeho široký ideologický vliv jsou
v přímém rozporu s hodnotami euroamerické civilizace a představují jednu
z nejvýznamnějších hrozeb pro naši bezpečnost. Přestože Islámský stát a další podobní
nestátní aktéři disponují vojenskými kapacitami a jsou přímými protivníky Západu, je
otázkou, nakolik je vojenská akce vůči nim dlouhodobě efektivní a zda skutečně
odstraňuje příčiny nábožensky motivovaných konfliktů.
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Shrnutí
Ve svém příspěvku jsem se pokusil nastínit některé skutečnosti a trendy, které je dle
mého názoru nutné brát v potaz v debatě o způsobu zajišťování naší bezpečnosti
a obrany, o úkolech, zaměření a perspektivních schopnostech ozbrojených sil.
Z globálního pohledu je současný svět dynamickým, komplikovaným a poměrně
nebezpečným místem. Bezpečnost není samozřejmostí a její míra je přímo úměrná
našemu úsilí, které jejímu zajištění věnujeme.
Stabilní a adekvátní zdrojové zajištění ozbrojených sil, posilování efektivního
multilateralismu, dosahování rychlejšího a jednotného konsensu v reakci na
bezpečnostní krize, budování dostatečného odstrašujícího potenciálu i akceschopnosti
Aliance, zvyšování vlastní odolnosti vůči hybridnímu působení i např. osvojování si
nových forem strategické komunikace, to jsou jen některé směry, kterými bychom se
mohli a měli v debatě o obraně a ozbrojených silách ubírat.
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Libor Frank: Trends in the Security Environment and Their Implications
for the Armed Forces
My paper is based on the research project called "Trends", which is currently being
implemented by the Centre for Security and Military Strategic Studies of the University
of Defence. The security environment represents an extremely large complex of
phenomena, factors and processes that are important for the security of the state.
Therefore, I am focusing in my contribution only on selected trends in the evolution of
the security environment, the knowledge of which I consider to be not only necessary
for framing the defence policy of the state, but also relevant for the armed forces and
their prospective capabilities. I would like to think, in particular, about whether and
how the nature, actors, place, forms and motives of armed conflicts actually change.
Participants in the conflict
States vs. non-state actors
At least since the Thirty Years' War, the states and their armies have prepared primarily
for a conflict with other states and their regular armed forces. The enemy state was
seen as the most likely opponent almost until the conclusion of the Cold War particularly after its end, it can be empirically demonstrated that a sharp change in the
quality as well as quantity of conflicts occurred. Today, we find ourselves in
a historically unique situation, where the traditionally most widespread and most
destructive type of a conflict, that is an international conflict, is rather rare, while
conflicts at a national level are more common, namely conflicts between a state an
a non-state actor (e.g. guerilla or terrorists). Mutual nuclear deterrence of
superpowers, as well as the deepening economic interdependence and mutual
interconnection all over the world have led to reduction of the risk of a large
international conflict, which unfortunately still cannot be entirely excluded. Therefore,
there is a question, who will be the potential rival, what type of conflict should the
armed forces be primarily prepared for and what capacities should they develop in the
long term - whether for a conflict with another state or with a non-state actor.
Privatization of security
In the context of participants in the current conflicts, another major trend should be
mentioned, namely the so called security privatization. States still to a larger extent use
the services of private military firms (PMFs), which supply some capabilities of regular
armies. The availability and economic advantage of services of PMFs, however,
presents a problem which lies in the commercial basis of their functioning itself. PMFs
pursue fundamental interest in the existence of armed conflicts and their loyalty to
state customers is based on the financial concern. These companies are outside strict
state control and often have such military capabilities, which may be offered to anyone
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else in return for payment or even may become a threat to the very state which they
serve.
Democratization of the conflict
An ever widening circle of participants in the armed conflict also leads to its
democratization. While in the World War I period 90% of direct casualties of this
conflict were soldiers who fought each other in a relatively well-defined fronts, and
only 10% originated from the civilian population, the ratio has turned entirely over the
last hundred years. Transferring war to urban areas, better protection of soldiers,
higher efficiency of weapons as well as often problematic distinguishing of combatants
from civilians, all of this has contributed to the extreme increase in the so-called
collateral damage. The civilian population becomes a direct, inherent and most
numerous participant as well victim in contemporary conflicts. This fact more than ever
leads to the occurrence of secondary threats and challenges, such as the current mass
migration to Europe.
The way of waging war
Asymmetric conflict
The fact that the most frequent active participant in a conflict today is a non-state actor
lacking technological, financial and human resources comparable to those of a state,
leads to searching for new or updated forms of action against its regular armed forces.
We are witnessing an expanding phenomenon of the so called asymmetric warfare,
which has the form of unilateral massive and permanent use of - from our point of view
- ethically unacceptable or downright illegal methods of warfare. The aim of this activity
is to undermine the morale of the rival and deplete their will to continue their
involvement in the conflict. It is interesting to note that the conflict between a state
and non-state actor has significant effects on both warring parties, when taking over
and blending of forms of influence occur. E.g., some non-state actors have heavy
weapons, which they use in the same way as a regular army, while it is possible to
observe the occurrence of some hybrid conflict elements on the opposite side.
Hybrid conflict
Hybrid conflict can be considered as unconventional, indirect and at the same time an
effective form of hostile action of one state against another. Hybrid conflict appears to
be a recent phenomenon, which has become the centre of attention in particular in
relation to the current situation in Ukraine, but it is also interesting to recall the events
in Czechoslovakia in 1938. There is a blurring of borders between peace and war, and
sometimes it is even impossible to distinguish whether the war is or is not under way
and it is not exactly clear who the aggressor is. In order to achieve the political goals,
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the hybrid conflicts do not primarily use regular armed forces of the state, rather, the
entire complex of military, political, economic, informational and humanitarian
measures comes to play. Remote, contactless, indirect action has become a major
means to achieve combat and operational objectives. The shift from direct destruction
of the enemy to exercising indirect influence and causing their internal disintegration,
from the war in the real physical environment to the war in cyberspace and human
consciousness, all of this makes the use of particular military response measures or
sanctions against the aggressor relative and problematic under international law.
New dimension of the battlefield
Not only in the context of hybrid war there is an increasing interest among the soldiers
as well as security experts also in the cyberspace, which today does not only provide
environment for sharing and exchange of information, but it is also becoming a major
battlefield. Virtual space is the fifth dimension, in which armed conflicts are fought. The
rivalry here does not take the form of direct physical violence and destruction, but its
consequences can be comparable. General increasing dependence on information and
communication technology increases the vulnerability of states and at the same time
facilitates the options for influencing the opinions of general public. Cyber attacks have
become an integral part not only in the hybrid war, but they are still more often used
directly by the states and their armed forces (e.g. PRC, US, RF) to cause damage to
opponents and enemies (Stuxnet). The reason for this expansion of cyber activities is
the fact that cyber attacks are relatively cheap, very effective and it can be difficult to
identify and sanction their originators. They present the possibility to achieve a political
goal without physical destruction of the opponent and at the same time to avoid the
standard defensive response of the attacked state. Although the area of cyberdefence
is perceived as subject to the ministries of the interior, intelligence services or
specialized agencies, cyber attacks have become a major security threat that is also
important for the armed forces. I consider it important to remind of the Article 72 of
the Wales NATO Summit Declaration from September last year, where member states
acknowledge the possibility to respond to a cyber attack by the invocation of Article 5
of the Washington Treaty. In other words, the cyber attack against the Alliance or its
member state can be responded to with the use of military force.
Motives for armed conflicts
National interests or the return of Realpolitik
Strengthening of the authoritarian regime in Russia, and in particular the aggressive
foreign policy of this country in the last period reiterated the fact that the national
interests of states remain a very important motive for waging a war. Russia now openly
brings power back to the sphere of international relations, shows its upgraded military
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capability in a demonstrative way and does not hesitate to use it for influencing
situation (so far only) in the former Soviet states (Ukraine, Moldova, Georgia, ...). The
unprecedented annexation of Crimea and undoubted Russian involvement in the hybrid
war in eastern Ukraine have on the one hand shown that Russia has regained ability
and self-confidence, on the other hand revealed the ambiguity and lack of readiness to
respond on the part of the West. The question is, of course, to what extent the growing
Russian nationalism and assertiveness in promoting Russian interests are inspired by
the need for internal consolidation of Putin's regime and to what extent it is a response
to the behaviour of other big actors, especially the US. It should be realized that Russia
has been, is and will be an important power that will promote its interests through all
available means, including armed forces, and the consequences of this behaviour have
had and will have specific impacts also on the level of security of our region. Respecting
Russia and realistic assessment of the possibilities of influencing it are necessary
prerequisites for the prevention of international tension in Europe.
Religious wars
If the reason for states to participate in a conflict is either a threat or pursuing national
interests, for non-state actors, the establishment of a new social order, often based on
religious basis, is currently the most frequent motive. Conflicts in the 20th century were
strongly influenced by large scale secular ideologies (Communism, Nazism, Fascism ...),
st
therefore, it is paradoxical to a certain extent, that in the 21 century, in which
humanity reaches unmatched technological progress and overall development, we are
witnessing a renaissance of religiously motivated conflicts. In our central European area
we often link the term of religious war to the period of the Middle Ages or the Thirty
Years' War. Today, however, the religiously motivated conflicts are reality in the Middle
East, in the Caucasus, in Sub-Saharan Africa and also other regions. The dominant role
is played by the fundamentalist interpretation of Islam (Islamic State, Boko Haram,
Taliban, Caucasus Emirate, ...), but we should not forget other religions and their
conflicting manifestations. Practical and violent enforcement of radical Islam and its
broad ideological influence are in direct contradiction with the values of the EuroAmerican civilization and constitute one of the most important threats to our security.
Although the Islamic State and other such non-state actors have military capabilities
and are direct rivals of the West, it is a question, to what extent the military action
against them is effective in the long term and whether it actually removes the causes
for religiously motivated conflicts.
Summary
In my paper I tried to outline some of the facts and trends, which in my opinion should
be taken into account in the debate over the way of ensuring our security and defence,
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and the tasks, focus and prospective capabilities of the armed forces. From a global
point of view, the current world is a dynamic, complicated and relatively dangerous
place. Security is not a matter of course and its intensity is directly proportional to our
efforts that we develop to ensure it. Stable and adequate provision of sources for the
armed forces, strengthening effective multilateralism, achieving faster and uniform
consensus in response to security crises, building an adequate deterrence potential and
also fighting power of the Alliance, increasing our own resistance to hybrid activities
and also e.g. acquiring new forms of strategic communication, these are just some
guidelines that we can and should address in the debate on the topics of defence and
armed forces.
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Tamás Csiki: Misperception, Misunderstanding or Mismanagement?
What Europe has (not) learnt from its dynamically transforming
security environment.
In recent years Europe has witnessed the dynamic deterioration of its security
environment, while lacking both the political will and the necessary tools of power to
counter the unfavorable trend. Despite observing these trends and emerging crises,
Europe has remained unable to forecast strategic shocks such as the Arab Spring or the
Ukraine Crisis, and remained incapable of managing crises in the European
neighborhood. Here I provide a brief overview of those processes that have resulted in
Europe losing ground and ask the questions of what lessons have we learnt from the
past couple of years, whether Europe had misperceived, misunderstood or
mismanaged emerging challenges?
Misreading the strategic context
Rapid and dynamic changes in our security environment have characterized the
strategic context both from within Europe and in the European neighborhood since the
review of the European Security Strategy in 2008. These changes, along with new
emerging challenges have repeatedly revealed that Europe possesses only limited
capabilities to react and respond in order to pursue European values, interests, and to
restore stability and peace in the European neighborhood. In the European
neighborhood, that has unfavorably transformed from a ‘Ring of Friends’ to the ‘Ring of
Fire’, while Europe itself has been shaken by the effects of the 2008 financial and
economic crisis. Meanwhile, European elites have been misreading the strategic
context in various ways.
First of all, common European strategic thinking remained stuck at the level of the 2003
European Security Strategy and its review report (2008). Although experts’ initiatives
since 2010 have attempted to make some progress in this field, substantial progress
has not been made, and until 2013 the management of the economic crisis was
prioritized. Over the past few years – mainly due to the lack of political will and
consensus – the European Union’s response to the crises in the neighboring regions
(Georgia – 2008, Libya – 2011, Syria – 2012) has lacked strategic and political
perspective and practical results in crisis management, thereby demonstrating the
weakness of the Common Security and Defense Policy.
Over the same period the shifting trends of global power became apparent: along with
capabilities, Europe lost some of its geostrategic leverage, gradually moving on a path
of relative power decline in the global environment. Meanwhile, traditional (Russia)
and emerging (China, India, Brazil) great powers have gradually been gaining more
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economic, political and military weight. With the U.S. strategic shift towards the Pacific
theatre, the previous U.S. stance of automatically providing key military capabilities and
strategic enablers to its European allies needed for fourth-generation warfare became
both limited and conditional. (This is one of the main lessons from the Libyan
operations). We can clearly see that ever since Robert Gates’ memorable and critical
1
speech in 2011 it has been openly requested that Europe should take more
responsibility in preserving its ‘strategic autonomy’ in managing its security
environment (North Africa, the Middle East, the Caucasus and Eastern Europe), and
should the need arise, manage emerging crises.
However, the limits of European capabilities have repeatedly been displayed over the
past years with regards to political will (Syria), political solidarity (Mali, Libya, Central
African Republic) and military capability (Libya) as well. The direct consequences and
spill-over effects of the Arab Spring have been underestimated by Europe, while the
Ukraine crisis and Russia’s assertiveness / aggressiveness has taken Europe by surprise
as a strategic shock. In the short term, these developments question the credibility of
European crisis management, whether within EU or NATO framework, as well as
European stabilization and power projection capabilities. While in the long term these
could lead to the degradation and even loss of the current capabilities, weapons
systems and arms manufacturing capacity.
Breaking the dual spiral of diminishing capabilities
Summing up the strategic developments of the period 2008-2013 (before the Ukraine
conflict), that accompanied an overall scarcity of resources in the European defense
sector, one could observe two parallel processes in the political and economic domains,
bringing about the degradation of military capabilities and the weakening of the
military tools of European power. These can be described as the ‘dual spiral of
2
diminishing capabilities’.

1

Robert Gates: The Security and Defense Agenda (Future of NATO). Brussels, June 10, 2011.
Tamás Csiki: Az Európai Tanács közös biztonság- és védelempolitikai csúcstalálkozójának háttere
és eredményének értékelése. SVKK Elemzések, 2014/1. p. 2.
2
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In the economic domain the self-sustaining process of capability loss is triggered by
scarce resources as a consequence of the 2008 crisis, which evolved from a primary
(debt) crisis into a secondary (fiscal-monetary) crisis, bringing about deep societal and
political consequences in several European countries. Diminishing resources dedicated
to the defense sector resulted in cutting armament modernization plans, R&D, as well
as reducing procurements for national armed forces even in the short term. The
reduced domestic orders and cut contracts for weapons systems and defense
equipment increasingly forced European manufacturers to turn towards the world
market where they face increased competition from the arms manufacturers of
emerging major powers, while their resources for cutting edge R&D are being
diminished. As a result, the missing crisis management capabilities – such as strategic
enablers – either had not been or not fully been developed or suffered delays and
shortcomings due to a lack of the technological background and/or financing. The
resulting medium-term loss of military capabilities also limits crisis management
capabilities, thereby reducing Europe’s ability for both power projection and the
assertion of foreign policy interests in the European neighborhood.
In the political domain, the loss of capabilities stems from the interaction of internal
and external factors. The rapid and dynamic transformation (degradation) of the
security environment (emerging crises and new types of threats) resulted in a sustained
demand for military and civilian crisis management. However, European societies did
not perceive any direct, imminent (military) threat triggered by regional instability and
local conflicts. This lack of perceived threats in a time of resource scarcities obviously
meant that it was difficult to advocate funding defense budgets at a sustainable level at
least (not to mention increasing them), when the very same economic crisis turned
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people’s attention towards the non-military dimensions of security, prioritizing societal,
welfare and employment issues. In such an environment, the short-term interests of
elected political representatives (the effective management of the financial-economic
crisis) and economic uncertainties (the scarcity of resources) overruled long-term
strategic planning, necessary for meaningful capability development. The overall
consequence was diminishing political will and popular support for sacrificing funds for
the development of defense capabilities, and refraining from more active foreign policy
and involvement, as well as crisis management efforts in the European neighborhood.
The key factor in these processes is that while the incentives for European defense
policy are clearly present and accounted for both by the political and military elite,
short-term necessities and interests almost always overrule the steps necessary for
medium- and long-term planning and capability development. Thus these two parallel
downward spirals had triggered the loss of military capabilities before the Ukraine crisis
began and the threat of the so called ‘Islamic State’ (ISIS) emerged in the direct
European neighborhood already characterized by instability and insecurity.
The situation – seems to have – changed in the course of 2014 when resulting from the
two new crises (Ukraine, ISIS) many people and various governments across Europe
began to perceive direct and indirect threats to Europe from the military domain. These
appeared as both symmetric (conventional armed conflict on European soil), and
asymmetric (terrorism, or the threat of Russian-backed destabilization) threats.
Regarding the military conflict in Ukraine the Baltics, Poland, Romania and Bulgaria,
regarding the ‘Islamic State’ and terrorism primarily France and the United Kingdom
were subjects to perceiving such threats, even though warning calls have been issued in
almost every European state. These examples might have also shown us the possible
ways to break the dual spiral of diminishing capabilities through changing threat
perception: through identifying direct, imminent or close threats from the military
domain. If coupled with the necessary support in the economic domain (increasing
defense expenditures for example), these changes may also result in sustainable midto long-term strategic planning, increased procurement and R&D, as well as a more
conscious and well-grounded crisis management efforts in the future.
Measuring substantial change – or the lack of it: Defense expenditures in Europe
However, we cannot be overoptimistic with regard to defense expenditures in Europe
for numerous reasons. First of all, the trends within NATO do not support any positive
expectations: despite of repeated calls since 2011, when Smart Defense has been
initiated, the alliance-wide defense expenditure has been shrinking on average. Even
though Brussels (and Washington) would expect 2% of the gross domestic product to
be spent on defense by each member state and the goal after the financial crisis was to
keep defense expenditures at level at least and then gradually move towards the 2%
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threshold, we have witnessed exactly the opposite trend. In 2006 1.72% of the GDP was
spent of defense by 26 member states on average; in 2010 1.65%, while in 2014 only
1.38 percent – according to data provided by SIPRI Military Expenditures Database.
A positive turn is expected building upon the Defense Pledge signed at the Newport
Summit in September 2014 as a consequence of emerging threats and new challenges
in the European neighborhood in the East and South alike. We are still to see if the
political commitment to move member states’ defense budgets towards the 2%
threshold would be realized in the mid-term.
The uneven burden-sharing patterns within NATO are even more alarming. If we
observe the trends of defense spending for the alliance as a whole since the turn of the
millennium, we can see that aggregate non-US military expenditures have only
increased by about 15% at the height of the period (2009) when the most intensive
phase of operations began in Afghanistan, and by 2014 have returned to the same level
as in 2000 – despite of the effects of the Arab Spring, subsequent crises in the MENA
region and lately in Eastern Europe.

The unsustainable nature of this unbalanced situation has repeatedly been highlighted
by various NATO officials over the years – but (maybe) surprisingly the downward trend
of defense expenditures has not been reversed. Not so, even after the economic output
of European countries has stabilized, and following the 2008-2009 recession returned
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to modest growth since 2010. European defense spending in real value has continued
3
to decrease by more than 13% if compared with the pre-crisis year of 2007.

The effects of the financial crisis within NATO can be measured, highlighting how
increased indebtedness and shrinking defense expenditures have been going hand-inhand in most European countries. If we compare data from a pre-crisis year (2006) with
those from the post-crisis period (2012), we can see major increase in terms of national
debt (74% increase for European NATO members in six years); coupled with
a significant decrease of defense spending (-11.8%). This has been the case especially in
Central and Eastern Europe, where national debts had risen by 92%, while defense
4
expenditures shrunk by more than 23%.

3

Katharina Wolf: Defense Spending 2014: The EU picture. EUISS Issue Alert, 2015/25. April 2015,
p. 2.
4
Source of data: IMF World Economic Outlook Database and SIPRI Military Expenditures
Database, April 2013. Tamás Csiki: A gazdasági válság hatása Magyarország és egyes szövetséges
államok védelmi reformjaira és stratégiai tervezésére I. SVKK Elemzések, 2013/9. p. 6.
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Change in debt
(2006-2012)

Change in defense
expenditures
(2006-2012)

NATO-28

+71,69%

-9,75%

NATO Europe

+74,00%

-11,80%

NATO Western Europe

+77,00%

-0,50%

NATO Central and Eastern Europe

+92,00%

-23,10%

NATO South Europe and Balkans

+65,00%

-14,00%

This trend can be observed in the case of the Visegrad countries as well. With the
exception of Poland defense expenditures begun to decrease practically from
2005/2006 on, thus by the end of the 1999-2014 period (since joining NATO) Hungary
nominally lost 33% of its defense expenditure, the Czech Republic lost 30%, while
Slovakia lost 24% since its accession in 2004. The key question is, whether this trend
can be reversed in the spirit of the 2014 Defense Pledge.

Misperception, misunderstanding or mismanagement?
Two decades after the establishment of the institutions of the Common Security and
Defense Policy the European Union is still in a state where we have institutions and
mechanisms in place, but its means are limited and it lacks both the unified political will
and the grand strategy vision to use those limited means. Many European member
countries of NATO also lack the capabilities and the political leverage to act, to counter
challenges and to transform their security environment for their benefit. But if we see
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and we can identify and analyze the trends and processes described above, the
question arises: Why are European countries not acting together, increasing and
deepening cooperation, fostering joint action? Is it caused by the misperception of
events, the misunderstanding of trends, or the mismanagement of strategic affairs and
European security issues? Julian Lindley-French summed this up in a very suggestive
manner on December 10, 2013 in Brussels, at a NATO post-2014 conference: ‘While
Europe talks about institutions, the world talks about power. While Europe plays chess,
the world plays poker.’ The Summit of the European Council on June 25-26 should take
the next steps towards a more sincere, more effective and more meaningful discussion
about European security in the spirit of cooperation.
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2. CHALLENGES FOR THE NEXT ARMED FORCES TRANSFORMATION
Ján Spišák: Scénáře a operační koncepce - vize pro transformaci
ozbrojených sil
Úvod
Problematika tvorby a rozvoje scénářů a operačních koncepcí sehrává klíčovou roli
v rámci dlouhodobého transformačního procesu v podmínkách Ministerstva obrany
(MO) i Ozbrojených sil České republiky (OS ČR). Primárním cílem tohoto příspěvku je
dosáhnout pochopení významu scénářů a operačních koncepcí a jejich souvislosti
s požadavky na rozvoj budoucích vojenských schopností. Rozvoj těchto schopnosti má
značný význam pro jejich uplatnění vojenskými silami v budoucích vojenských
operacích. Informace uvedené v příspěvku mohou být prospěšné nejen pro úzce
specializované odborníky, zabývající se procesem tvorby scénářů a operačních
koncepcí, ale i pro širší okruh řídících funkcionářů ze všech úrovní velení, pracujících na
otázkách spojených s transformací a použitím ozbrojených sil (OS) v budoucnosti.
Trendy, výzvy a jejich dopad na rozvoj scénářů a operačních koncepcí
Jsme svědky mnoha příležitostí, během nichž odborníci, zapojeni do této problematiky,
diskutují o bezpečnostním prostředí, které ovlivňuje bezpečnost a stabilitu České
republiky. Co je rozhodující pro stratégy, osoby s rozhodovací pravomocí a vojenské
plánovače, je jejich pohled za horizont, obraz rychlých změn, komplexnost,
nepředvídatelnost a nejistota, které v tomto bezpečnostním prostředí existují. Hlavní
trendy a výzvy, jakými jsou například růst různých národních (vojenských,
ekonomických) ambicí a schopností, objevení se budoucích možných nepřátel, jak
státních, tak i nestátních aktérů, pokles bezpečnosti a stability v okrajových regionech
Evropy či měnící se národní obranné postoje jednotlivých aktérů, jsou často označovány
za hlavní zdroje různých bezpečnostních hrozeb. Všechny z nich, v určitém měřítku,
ukazují nutnost přijetí odpovídajících národních a/nebo mezinárodních strategií, které
tyto hrozby mají eliminovat.
Tedy primárním cílem pro osoby, zabývající se otázkami obranného plánování, je
navrhnout a realizovat určitá schůdná řešení, která umožní rychle a efektivně reagovat
na širokou škálu různých nepředvídaných událostí, v celém spektru možných scénářů
a situací. Tato řešení - jak se vypořádat s naznačenými výzvami, mohou být realizována
prostřednictvím vojenských schopností, navržených a popsaných v operačních
koncepcích. Operační koncepce, jako návrh možného řešení výše uvedených aspektů,
může být, v širším slova smyslu, viděna jako určitý druh vize budoucna.
Operační koncepce - vize, jak ozbrojené (společné) síly budou působit v budoucím
operačním prostředí, v reakci na bezpečnostní výzvy, s požadovanými (dostačujícími)
schopnostmi.
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Operační koncepce představuje základní myšlenku o způsobu vedení budoucích
vojenských operací, myšlenku, jak ozbrojené síly budou působit v reakci na nově
vznikající bezpečnostní hrozby, představované možným, ale ne zcela přesně
definovaným nepřítelem.
Operační koncepce jsou základem pro definování budoucích schopnosti, potřebných ke
zdolání schopností nepřítele, schopností, které umožní vedení operací v očekávaném
nebo specifickém prostředí, jež naznačuje rámec operačního scénáře. Z toho lze
vyvodit, že vývoj operační koncepce závisí na scénáři - vzájemně mají úzkou spojitost.
Poznat tuto spojitost, vyžaduje pochopit význam scénáře, v rámci kterého může být
operační koncepce aplikována.
Jedna z definicí, vybrána z různých zdrojů, specifikuje scénář jako obsahově závislý
popis možné budoucí (fiktivní) situace, hypotetický řetězec událostí, vedoucí k tomuto
stavu a podrobnosti o požadované situaci (konečný stav). Plánovači, kteří se zabývají
tvorbou scénářů, používají tzv. „metodu scénářů“ pro vypracování a použití různých
situací, k získání náhledů na problémy, které charakterizují budoucí prostředí a výzvy
z něj vyplývající. Takže pro tvorbu politiky a pro obranné plánování je zásadní, co se
stane nebo by se mohlo stát v budoucnu.
K řadě situací skutečně dojde, takže plánovači musí vzhlížet do budoucnosti a zabývat
se nepředvídatelností a nejistotou. Jako součást procesu dlouhodobého plánování
obrany, scénář vykresluje možnou budoucí situaci, v níž vojenské jednotky by mohly být
použity v operačním smyslu.
Které vlastnosti scénáře jsou zvýrazněny, závisí na kontextu problému. V závislosti na
použití scénáře, může být jeho popis obecný nebo více realistický.

Obrázek 1 - příklady hypotetických scénářů
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Obecně může existovat široké spektrum hypotetických scénářů, které mohou
naznačovat zasazení OS buď v rámci širšího mezinárodního úsilí, nebo pouze
v národním prostředí. Jak je znázorněno na obrázku 1, scénáře v modrém a žlutém
obdélníku (scénáře 1, 2 a 3) představují pouze fiktivní situace, které mohou vést
k použití národních případně mnohonárodních ozbrojených sil proti vnějšímu ohrožení,
v rámci širšího úsilí. Scénář v zeleném obdélníku naznačuje různé další situace, ve
kterých národní, v tomto případě české ozbrojené síly, pouze podporují operační
činnost spojenců, jakou je např. podpora hostitelskou zemí (HNS) nebo podporují
činnost vnitrostátních civilních orgánů na území vlastního státu.
Tyto scénáře, přesněji řečeno oficiální scénáře, které je potřeba podrobněji rozpracovat
a rozvíjet v rámci resortu obrany, mohou naznačovat budoucí minimální požadavky na
operační schopnosti. Některé z nich mohou být podobné těm, jež vlastní spojenci a jsou
použitelné pro všechny scénáře, některé z nich mohou být více specifické, především
pro vnitrostátní operace, na kterých se ozbrojené síly budou podílet.
Kromě toho, jak je vidět na spodní části obrázku 1, typ scénáře může dále předpokládat
typické činnosti jednotek, které budou pravděpodobně prováděny v průběhu operace,
související s daným scénářem. To je významným a užitečným poznatkem pro plánovače
a tvůrce operační koncepce. Jedna z důležitých otázek, které mohou být vzneseny
během procesu tvorby operační koncepce, může pak znít: „Jak víme, které schopnosti
budeme potřebovat v budoucnu“?
Hledání odpovědi zpravidla není jednoduchou záležitostí, nicméně to, co by mohlo být
bráno v úvahu, je tzv. „ztělesnění možného nepřítele“. Co to znamená? Plánovači
mohou popsat a předem určit model hypotetického protivníka, působícího v různých
scénářích nebo v různých situacích. Nejnebezpečnější (fiktivní) scénáře jsou velmi často
nejnáročnější pro jejich přesně zpracování.
Plánovači mohou předpokládat široké spektrum schopností, které takový „všemohoucí“
protivník vlastní, jako například schopnost zajištění vlastních životních a strategických
zájmů, schopnost provádět rozsáhlé operace, vlastnictví vyspělých konvenčních či
nekonvenčních zbraní, a v nejhorším případě i zbraní hromadného ničení. Takový
nepřítel může jednat asymetricky různými způsoby a různými prostředky, všemi druhy
svých vojsk a služeb. Existují i další schopnosti, které nepřítel může současně nebo
postupně vyvíjet a plánovači je musí vzít v úvahu.
Vzhledem k těmto jeho schopnostem, nepřítel může představovat pro stát, jeho
spojence a partnery nepřijatelnou hrozbu, nejen v regionálním, ale i celosvětovém
měřítku. Na základě tohoto příkladu, plánovači by měli zvažovat plánování a rozvíjení
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schopnosti vlastních sil, které by měly reagovat na schopnosti nepřítele, vzdorovat jim,
a v nejlepším případě je přemoci.
Od scénářů k vojenským úkolům a schopnostem
V návaznosti na rámec scénářů, plánovači mohou dále stanovovat vlastní
předpokládané činnosti, které jejich OS budou provádět. Existuje široké spektrum
různých úkolů, v závislosti na scénáři a charakteru konkrétního operačního prostředí. Je
vysoká pravděpodobnost, že typ operace bude zpravidla odpovídat budoucímu scénáři
a naopak, scénáře naznačí případné operační úkoly. Takže existuje vzájemná závislost
a plánovači mohou zvažovat požadavek na vlastní schopnosti, v návaznosti na různé
bojové či nebojové činnosti.

Obrázek 2 - Rámec budoucích scénářů a předpokládaných činností
Cestou od scénářů ke schopnostem (založených na těchto možných scénářích),
plánovači mohou dále předjímat možné úkoly, které mají být vykonány. S odkazem na
scénáře 2 a 3 (obrázek 2), které představují bojové činnosti proti nepříteli k zastavení
jeho činnosti a násilí proti obyvatelstvu, obnovení bezpečnosti a stability v zemi
a aktivity vedoucí k realizaci rezoluce OSN, plánovači mohou stanovit předpokládané
specifické úkoly, které mohou být prováděny v rámci těchto scénářů, a které budou
vyžadovat vývoj specifických schopností. K takovým může patřit:
 Zvládání davu;
 Oddělování jednotlivců nebo skupin;
 Záchrana jednotlivců / skupin;
 Vytažení jednotlivce z davu;
 Označení jednotlivců a skupin v davu;
 Rozptýlení davu;
 Zamezení vstupu osob do prostoru;
 Zamezení vjezdu vozidel, vletu letadel nebo vplutí plavidel osob do prostoru;
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Ochrana fyzických osob / skupin, zařízení a vybavení;
Neutralizace jednotlivců, skupin, vozidel, infrastruktury a zařízení;
Neutralizace zbraní a vojenského vybavení a další.

Je třeba zdůraznit jednu významnou skutečnost. Může se stát, a obvykle se stane, že
požadavek na schopnosti ve scénáři 1 nebo 2 a 3 bude odpovídat celkovým společným
požadavkům na schopnosti. Kromě toho může existovat výskyt souběžných úkolů, které
jsou více typické pro ostatní scénáře.
Na základě významu a určení operačních koncepcí, jejich obsah a struktura mohou být
odlišné. Nicméně, každá operační koncepce by měla naznačovat případné budoucí
schopnosti, které mají být rozvíjeny a uplatňovány ve specifickém prostředí. Tyto
schopnosti jsou tedy logicky odvozeny z operační koncepce samotné, v závislosti na
scénáři a situaci, k níž se vztahují. Mnohé z těchto schopností budou použity napříč
společnými (operačními) funkcemi, jakými jsou velení a řízení, zpravodajství, palby,
manévr, ochrana, udržování a informační operace.
Veškeré aktivity jednotek v operaci budou probíhat v závislosti na těchto funkcích.
Jednoduše řečeno, k zabezpečení každé z konkrétních operačních funkcí, jednotka musí
mít odpovídající schopnosti plnit tyto funkce. Navíc, většina z těchto schopností bude
mít důsledky pro oblasti DOTMLPFI (doktríny, organizace, výcvik, materiál, vedení
a vzdělávání, personál, zařízení a infrastruktura), stejně jako pro integraci
s mezirezortními i zahraničními partnery.
Seznam schopností uvedených v operační koncepci není všezahrnující ani jim
nestanovuje priority. Seznam závisí na charakteru koncepce a je určen pouze
k poskytnutí základu pro následný rozvoj dalších spolupůsobících koncepcí, jejich
analýzu a experimentování. Nicméně, schopnosti navržené a uspořádané podle
operačních funkcí by měly být dostatečně účinné na to, aby potlačily, degradovaly,
neutralizovaly nebo eliminovaly schopnosti nepřítele, o nichž se předpokládá, že mohou
být použity v budoucích operacích.
Seznam požadovaných schopností v operační koncepci, nedává odpověď na otázku,
jaká výzbroj, zbraně a organizace ozbrojených sil budou muset být v budoucnu
k dispozici; obvykle tyto údaje nejsou uvedeny, nebo jsou specifikovány pouze obecně.
Na konci této fáze, kdy schopnosti jsou definované, je nutné použít experimentování,
modelování a simulaci k ověření dopadů předpokládaných změn ve schopnostech pro
vybrané scénáře, a pokud je to nezbytné, určit další schopnosti, kterých bude zapotřebí.
Proces tvorby operačních koncepcí, v rámci celého procesu obranného plánování, je-li
správně ukotven, může být viděn jako prevence proti plýtvání zdroji, např. v rámci
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nákupu výzbroje či zbraní a taky prevence vůči neopodstatněným změnám
v organizačních strukturách. Navíc, znamená velkou výzvu pro vojenské i nevojenské
organizace k vynalézání a zavádění moderní výzbroje a techniky do OS, na základě
požadavků vyplývajících z operačních koncepcí. Nicméně, plánovači by měli stále mít na
mysli dostupnost těchto schopností a neustále hledat optimální řešení. Nejen to co je
životaschopné, ale také to, co je možné, a pro stát cenově dostupné.
Co nám překáží a co je potřebné udělat?
Existuje stálá potřeba průběžně sledovat výzvy a vytvářet scénáře, podle kterých
plánovači dále navrhují způsob činnosti vojenských nástrojů v operacích. Takový proces
by měl fungovat přesto tomu tak není. Otázkou je, jak reálně uvažujeme a postupujeme
v praxi.
Představme si jednoduché váhy. Na jedné straně existuje široká škála různých hrozeb,
které osoby s rozhodovací pravomocí a plánovači by měli neustále přezkoumávat,
a v závislosti na situaci, vytvářet a revidovat scénáře a operační koncepce. Na druhé
misce těchto vah leží tři oblasti; struktura ozbrojených sil, investiční možnosti a způsoby
činnosti OS, které stát používá, aby mohl účinně čelit celé škále různých operačních
výzev. Tyto tři oblasti by měly efektivně spolupracovat. Kromě toho by obě misky vah
měly zůstat v rovnováze. Ale jaká je současná praxe, jaká je realita?
Stát v některých případech investuje do zbraňových systémů a je měněna struktura OS,
bez jasného smyslu, jak bude nebo mohl by být použit personál, zbraně i materiál.
Proto vyvstává otázka, jestli používáme vhodné procesy, postupy a nástroje, které
mohou snížit nejistotu v oblasti výstavby, rozvoje a použití OS. Zkušenosti ukazují, že
existuje celá řada negativních aspektů, které komplikují usnadnění těchto procesů.
Jedná se o organizační, procesní, manažerské a další stránky. Jednoduše, stále ještě
málo využíváme vhodný analytický přístup k zajištění rovnováhy obou misek vah,
založený nejen na pragmatizmu, ale zejména na vědeckých prognostických pohledech
a vizích. Ani jsme prozatím nevytvořili optimální prostředí v rámci MO k zahájení tohoto
procesu. Tedy otázky, které kroky jsou vyžadovány a v jakém pořadí mají být
provedeny, měly by stát na vrcholu zájmu našich úvah.
Přes tento částečně „negativní pohled“, jsou hmatatelné některé užitečné výstupy,
které mohou podpořit nejen proces tvorby operačních koncepcí, ale i další významné
aktivity zahrnuté do procesu obranného plánování. Tyto výstupy jsou založeny na
projektu obranného výzkumu (POV) OPERKON. Úsilí věnované tomuto projektu bylo
vedeno Katedrou celoživotního vzdělávání na Univerzitě obrany v období let 2010 2012. I když některé z vytvořených dokumentů byly nabídnuty k dalšímu rozpracování
na strategické úrovni, zdá se, že další zájem o pokračování procesu na této úrovni,
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lidově řečeno, zamrzl. Mnoho otázek souvisejících se scénáři a operačními koncepcemi
zůstává otevřených, a stále nejsou vyřešeny.
Vzhledem k tomu, že poslední doba přináší pozitivní změny v přístupu k tvorbě
rozhodujících strategických dokumentů pro výstavbu a transformaci ozbrojených sil, je
žádoucí, aby proces tvorby scénářů i operačních koncepcí se dostal do středu naší
pozornosti a byly přijaty odpovídající opatření k zajištění výše uvedené rovnováhy.
Závěr
Základní myšlenky, které je třeba zdůraznit, jsou opět věnovány operační koncepci. Lzeli přidat některé specifické rysy, na rozdíl od její obecné definice, operační koncepce
může definovat časový rámec a podmínky, v nichž OS působí, aktivity a také
požadované schopnosti. Operační koncepce může rovněž popsat podstatu problému
nebo více problémů, které je třeba řešit, charakter a interakci jednotlivých aktérů
a nabídnout obecné možné řešení problému. Nicméně, operační koncepce rozhodně
nebude mluvit o financích, struktuře sil, typech výzbroje a počtech jednotek. Ty mohou
být součástí střednědobé plánování, ale operační koncepce vhlíží do budoucnosti
mnohem vzdálenější.
Vývoj a použití scénářů a operačních koncepcí jsou součástí a zásadním faktorem
procesu obranného plánování. Proto je potřeba stanovit jasná pravidla, využít
osvědčené postupy a nakonec vytvořit podmínky pro efektivní využívání zdrojů
a vojenských nástrojů, daleko za střednědobým horizontem, napříč celým rezortem
obrany. To jsou závažné otázky pro politiky, lídry a další jedince, uvažující a pracující na
těchto aspektech.
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Ján Spišák: Scenarios and operating concepts – a vision for the Armed
Forces transformation
Introduction
5
The issues of scenarios and operating concepts development certainly play crucial role
in the framework of the long term transformation process within the Ministry of
Defense (MoD) and the Czech Armed Forced (CZ AF) as well. The primary goal of
thoughts described in this paper is to reach understanding of operational scenarios and
operating concepts significance, in connection with requirements for future military
capabilities development. These capabilities are of the highest importance for the
military force, being deployed in future military operations. Information brought by this
paper may be beneficial not only for narrowly specialized experts who deal with the
scenarios and operating concept development process, but also for wider management
staff from all levels of command, working on those and other similar aspects,
corresponding with the Armed Forces (AF) transformation and use of forces in the
future.
Trends, challenges and their impact on scenarios and operating concept development
We have witnessed many occasions during which experts, who are being involved in
this issues, discuss the security environment that may affect the security and stability of
the Czech Republic. What is crucial for strategists, decision-makers and military
planners, is their look beyond the horizon to see rapid changes, complexity,
unpredictability and uncertainty taking place in this security environment.
Major trends and challenges, like the growth of different national (military, economic)
ambitions and capabilities around the globe, emergence of future possible enemies,
both states and non-states actors, decline of security and stability in Europe’s flank
regions, the changing national defense posture of individual actors, and others, are
usually highlighted as a source of different security threats. All of them, in a certain
scale, indicate necessity for adoption of adequate national and/or international
strategies to cope with them.
So far the primary goal for defense planners is to design and implement some workable
solution that will enable to respond quickly and effectively to the range of potential
contingencies in the whole spectrum of possible scenarios and situations. This solution
– how to deal with these challenges, can be brought via application of military
capabilities, through the ideas described in the operating concepts. Operating concept,
5

In literature we may find terms Operating Concepts, Operational Concepts and also Operations
Concepts. All terms are used with the same contextual meaning.
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as a possible solution of aforementioned aspects can be seen, in a broader meaning, as
some kind of the future vision.
Operating Concept - the vision how the Armed (Joint) Forces will operate in future
operational environment in response to security challenges with required (sufficient)
capabilities.
Operating concept means the basic idea for the conduct of future military operations,
the idea how the armed forces will operate in response to emerging security
challenges, represented by the possible, but not precisely determined enemy.
Operating concepts are the bases for defining the future capabilities, necessary to
oppose those of the enemy, capabilities which enable the conduct of operations in
expected or specific environment, indicated in the framework of operational scenario.
That implies that development of operating concepts depends on the scenarios and has
a close interconnectedness to them. To recognize this connection requires
understanding of the importance of scenarios under which operational concepts can be
applied.
One of definition, picked up from different sources, specifies the scenario as the
context dependent description of possible future (fictitious) situation, a hypothetical
chain of events, leading to this state and the details of a desired situation (end state).
Planners, who deal with scenarios planning, use so called “scenario method” for
creating and using of different future situation, to gain insight into problems that
characterize environment and challenges arising from it. So for policy making and
defense planning is crucial what happens or might happen in the future.
A number of situations will actually occur so planners need to look into the future and
deal with unpredictability and uncertainty. As being part of long term defense planning,
the scenario portrays a possible future situation in which military units are or might to
be employed in an operational sense. Which characteristics of the scenario are
highlighted, depends on the problem context. Depending on the use of the scenario, its
description may be general or more realistic.
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Picture 1 – Examples of hypothetical scenarios
Generally, there might be a wide spectrum of hypothetical scenarios which may
indicate commitment of the AF either in broad international effort or just only in
national environment. As portrayed on the Picture 1, scenarios in blue and yellow
rectangles (scenarios 1, 2 and 3) constitute only fictitious situations that may lead to
commitment of the national and/or allied AF against external threat in the framework
of a broader effort. The scenario in green box indicates different situations within
which the national, in this case the CZ AF, only support the Allied operational activities,
e.g. HNS or support the national civilian authorities on the own state’s territory.
These scenarios, better to say the official scenarios, which need to be developed within
the MoD, may indicate the future minimum operational capabilities requirement. Some
of them may be similar to those of allies and applicable for all scenarios, some can be
more specific, predominantly for intrastate operations.
Moreover, as seen on the bottom of the Picture 1, the type of the scenario may further
assume typical unit´s missions or activities, which will probably be conducted during
the operations related to this scenario. This is a significant and useful finding for
planners and developers of the operating concept. One of the important questions that
can be raised during the process of operational concepts development may be: "How
do we know which capabilities we will need in the future?"
Finding answers is usually not a simple matter; however, what could be taken into
account is so called "Personification of potential enemy." What does mean? Planners
may describe and to predetermine a model of a hypothetical adversary, operating in
different scenarios or different situations. The most dangerous (fictitious) scenarios are
very often the most challenging to be precisely elaborated.
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Planners might assume a wide spectrum of capabilities owning by such “almighty”
adversary, like capabilities to secure its own vital and strategic interests, capabilities to
conduct large-scale operations, possession of advanced conventional and
unconventional weapons and, in the worst case, even Weapons of Mass Destruction.
Such enemy may act asymmetrically in different ways by different means and across all
its services. There also exist other capabilities, which are concurrently or gradually
developed by the enemy and they finally have to be taken into the planners’
consideration.
Because of these capabilities, the enemy may pose an unacceptable threat not only on
regional but also on global scale to the state, its allies and partners. Assuming such
example, the planners should therefore consider planning and developing capabilities
of own forces, which should react on those of the enemy and in the best case to
oppose and overwhelm them.
From scenarios to military tasks and capabilities
Building on the framework of scenarios, planners may further predetermine own
assumed activities that their AF will conduct. There is a broad spectrum of different
tasks, according to the scenario and character of the specific operational environment.
It is a high probability that the type of the operation will obviously respond to future
scenarios and conversely, scenarios determine possible operational tasks. So there is
mutual interdependence and the planners can consider own capabilities requirement
connected to different combat activities.

Picture 2 – Framework of future scenarios and assumed activities
Going down from scenarios to capabilities, based on these possible scenarios, planners
may assume possible tasks, which will be required to be performed. With reference to
scenarios 2 and 3 (Picture 2), representing combat activities against enemy to stop its
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activities and violence against the population, restoring security and stability of the
country and activities leading to implementation of the UN resolution, planners may
determine assumed selected tasks, which may be conducted within those scenarios and
which will require development of specific capabilities. To these can belong:
 Crowd control;
 Separating groups of individuals;
 Rescuing of individuals/groups;
 Removing individuals from a crowd;
 Marking individuals and groups in a crowd;
 Dispersion of a crowd;
 Denying persons from accessing to area;
 Denying ground, air and sea vehicles from accessing to area;
 Protection of individuals/groups, facilities and equipment;
 Neutralization of individuals, groups, vehicles, infrastructure and facilities;
 Neutralization of weapons and military equipment and others.
The one point is necessary to stress. It may happen and usually it will happen that
capabilities requirement in scenario 1 or 2 and 3 must respond to common
requirements for all capabilities. Moreover it may be occurrence of concurrent tasks
which are more typical for other scenarios.
Based on meaning and determination of the operating concept, its content and the
structure may be different. Nevertheless each operating concept should indicate the
possible future capabilities that are to be developed and applied in the specific
environment. Thus these capabilities derive logically from the operating concept itself,
based on the scenario and situation they relate to. Many of these capabilities will be
applied across multiple joint (operational) functions, like command and control,
intelligence, fires, maneuver, protection, sustainment and information operation.
The whole unit’s activities in operation will occur dependently and in close relation to
these functions. Simply told, to secure each of the specific operational functions, the
unit must have appropriate capabilities to fulfill this function. Furthermore, the most of
these capabilities have implications for areas of DOTMLPFI (Doctrine, Organization,
Training, Materiel, Leadership & Education, Personnel, Facilities and Infrastructure) as
well as for integration with interagency and foreign partners.
The list of capabilities outlined in the operating concept is neither all-encompassing nor
prioritized. It depends on character of the concept and is designed merely to provide
a baseline for development of follow-on interacting concept, their analysis and
experimentation. Nevertheless, capabilities arranged within the operational functions
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should be effective enough for forcing, degradation, neutralization or elimination of the
enemy capabilities assumed to be used in the future operations.
The list of required capabilities in operating concept does not answer the question of
what armaments, weapons and organization the AF will have to have in the future; this
information are usually not specified or are specified only generally. At the end of this
this stage, when capabilities are defined, it is required to use experimentation,
modeling and simulations to verify the impacts of the assumed changes in the
capabilities for selected scenarios and, if necessary, determine other capabilities which
are to be needed.
The process of operating concept development, if properly fixed within the whole
defense planning process, can be seen as prevention against waste of resources e.g.
purchasing armament, weapons or prevention against unnecessary changes in
organizational structures. Moreover, it is a big challenge for military and non-military
organizations to invent and implement modern armaments and technology into the AF,
based on the requirements arising from the operating concepts. Nevertheless, planners
should still have in mind affordability of these capabilities and continuously search for
optimal solution. Not only what is viable, but also what is possible and affordable for
the country.
What are the obstacles and what do we need to do?
There is need to continuously monitor the challenges and develop scenarios according
to planners suggest and design the way the military instruments are applied in
operations. Such process should work nevertheless it does not. A question is how do
we think and work in practice now?
Let´s imagine a simple scale. On one side, there is a broad array of different threats that
decision-makers and planners should continuously reexamine, and based on the
situation, to start developing scenarios and operating concepts. On the other side of
this scale there are three areas; the force structure, investment options and methods of
the AF employment, the nation or Alliance use in order to remain effective across the
range of different operational challenges. These three areas should work together
effectively. Moreover, both bowls of the scale should remain in balance. But what is the
current practice, what is reality?
We sometimes invest in weapon systems and we do change the structure of the AF,
without a clear sense how the personnel and equipment will or could be used to cope
with the challenges. So far there is a question if we use appropriate processes and
tools, which can reduce the uncertainties in building-up, development and employment
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of the AF. Experience show that there are negatives which still complicate facilitation of
these processes. These are organizational, procedural, managerial and others. Simply,
we still do not use suitable analytical approach to guarantee balance of both bowls of
the scale, based not only on pragmatism but mainly on scientific prognostic
perspectives and visions. Neither had we created optimal environment within the MoD
to start the process. Thus the questions, which steps are needed and in which sequence
are to be conducted, are on the top of our consideration.
Despite this partly “negative point of view”, there are some useful tangible outcomes
which may support not only the operating concepts development process but also
other important activities included in defense planning process. These outcomes are
based on Defense Research Project (DRP) OPERKON. Effort dedicated to this project
was held within the Department of Lifelong Education at the University of Defense in
period 2010 - 2012. Even though several of created documents have been offered to be
more elaborated at the strategic level, it seems that the process at this level has frozen.
Many questions related to scenarios and operating concepts are opened and still not
resolved. So, it would be desirable to get the process into the centre of our focus and
take relevant actions to guarantee the aforementioned balance. Given the last period
brings positive changes in the approach to development of critical strategic documents
for the building-up and transformation of the AF, it is desirable to get the process of
scenario and operating concepts development into the center of our attention and to
adopt appropriate measures to ensure the aforementioned balance
Conclusion
Basic ideas which need to be stressed are devoted to the operating concept again. To
add some specific features, apart from its general definition, the operating concept
may define the time frame and the conditions in which AF operate, activities and also
required capabilities. Operating concept may describe the nature of the problem or
series of problems that need to be addressed, the character and interactions of
individual actors involved and to offer possible solution of the problem. However, the
operating concept does not talk about finance, the force structure, the types of the
armaments and numbers of units. These may be a part of medium term planning but
the operating concept proposes the future far beyond. Development and application of
scenarios and operational concepts are part and essential factor of defense planning
process. Therefore it is necessary to set clear rules, utilize the best practices and
ultimately to create the conditions for effective use of resources and military tools far
beyond the medium term horizon throughout the MoD. Those are serious matters of
consideration for politicians, leaders, decision-makers and other individuals thinking
and working on these aspects.
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3. LIFE-LONG MILITARY CAREER EDUCATION – THE KEY TO
INTEROPERABILITY
Vladimír Karaffa: Trendy ve vývoji systému celoživotního vzdělávání
personálu resort obrany
Cílem prezentace je představit některé trendy, které ovlivňují a budou ovlivňovat
organizaci celoživotního vzdělávání personálu ozbrojených sil, na kterém se podílí
Centrum Bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany.
Úvodem mi dovolte dvě poznámky:
1. Moje vystoupení se dotkne jen některých oblastí, které by podle našeho pohledu
měly být diskutovány v syndikátní části našeho semináře.
2. Ve svém vystoupení se na problematiku celoživotního vzdělávání budu snažit
dívat komplexně, z co nejširšího hlediska, přesto se můj pohled bude omezován
rámcem působnosti Univerzity obrany.
Myslím, že nemusím zdůrazňovat, že schopnosti ozbrojených sil jsou závislé na
schopnostech lidí, u jednotek, ve štábech a velitelů všech stupňů. Podmínky, ve kterých
naše ozbrojené síly působí, se stále vyvíjí a mění. To vyžaduje vojáky, připravené daleko
komplexněji, než kdykoliv v minulosti. Vzdělávací a výcvikový systém musí být průběžně
adaptován na nové podmínky. Bez cílevědomého a na vědeckých principech založeného
poznávání zákonitostí a trendů bojové činnosti by se vzdělávání a výcvik míjely účinkem.
Formy a obsah vzdělávacího systému se rovněž vyvíjí nejen z hlediska nejnovějších
poznatků didaktiky. Zavedení karierního řádu a měnící se požadavky praxe mění hlavní
principy vzdělávacího systému v resortu obrany.
Toho jsme si všichni vědomí. Naše centrum od svého vzniku řeší projekt, který má název
TRENDY. Jedním z dílčích projektů je i práce týkající se trendů vývoje celoživotního
vzdělávání příslušníků ozbrojených sil. Část výstupů z tohoto projektu se již realizuje
praxi. Například, kurzy generálního štábu, ale i kurzy vyšších důstojníků už rok probíhají
podle nového kurikula a v nových formách. Na některých úkolech ještě pracujeme.
Chceme Ministerstvu obrany nabídnout dynamický model, který bude v procesu
realizace karierního řádu generovat požadavky na vzdělávací aktivity. Platnost současné
Koncepce přípravy personálu v resortu MO je omezena do roku 2018. Již dnes
zahajujeme práce na její novelizaci, a to v oblasti celoživotního vzdělávání důstojníků.
Pro činnost systému obrany ČR je důležitá připravenost top managementu nejen
ministerstva obrany, ale i dalších státních institucí a odborníků politických stran. Pro ně
chceme v budoucnu nabídnout kurzy obranné politiky, které dnes citelně chybí.
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Bylo by škoda, kdyby naše práce neobohatila teorii v oblasti vzdělávání. Proto bychom
rádi tuto etapu ukončili zpracováním publikace, které by byla určena především pro
odbornou komunitu.
Při své práci musíme vzít v úvahu některé problémy, které ovlivňují naši práci:
 Velitelé, kteří vysílají své podřízené na UO do kurzů, by rádi, aby jejich
nepřítomnost u útvarů a na štábech byla co nejkratší. Zároveň chtějí, aby byli
připravováni zejména na to, co bezprostředně potřebují na svých funkcích.
Jsme rádi, že se nám už vloni podařilo prosadit systém, který stanovil pevnou
délku jednotlivých kurzů, která se co ve srovnání s minulostí zkrátila (Kurz
generálního štábu 6,5 měsíců, Kurz vyšších důstojníků 5 měsíců), ale především
nový obsah a formy výuky v kurzech, čímž se zvýšila jejich efektivnost. Cílem
kurzů je zvyšování všeobecného přehledu jejích účastníků, které by měl
odpovídat hodnosti, do které budou povýšeni.
 Studentům musíme poskytovat ty nejnovější poznatky. Vojenská věda a teorie
se však u nás nerozvíjí tak dynamicky, jak se rychle mění bezpečnostní
a operační prostředí.
Musíme však vzít v úvahu i řadu dalších problémů, mezi které patří i následující
skutečnosti, např.:
 Rádi bychom, aby naše kurzy byly certifikovány i pro nevojenské prostředí
v rámci ČR a UO. Zatím to neumíme.
 Nový karierní řád se zavádí postupně, spolu s implementaci novelizovaného
zákona o vojácích z povolání. To se odrazí i v systému vzdělávání.
 Distanční vzdělávání jsou vhodným doplňkem a v některých případech
i náhražkou prezenčních kurzů. Přestože dnes už běžně využíváme elearningový systém MOODLE, v této oblasti vidíme mnoho nevyužitých
možností.
K jakým zjištěním jsme se doposud dopracovali. O části z nich jsem se již zmínil, proto se
zastavím jen u některých:
 Naše centrum, které výuku v kurzech z větší části zajišťuje, má v současné
době 29 akademických a vědeckých pracovníků. V tomto počtu jsme schopni
zabezpečit plánované kurzy, avšak bez větší rezervy. Když se na nás podíváte,
zjistíte, že řada z nás je již v důchodovém věku.
 Velkou výzvou je jejich nahrazení experty v nižším věku a dostatečným
potenciálem růstu. Při demografických analýzách stávající struktury
ozbrojených sil, ale i potenciálních personálních zdrojů v naší společnosti je
zřejmé, že se problém s kvalitním doplňováním ozbrojených sil bude
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prohlubovat. Je zřejmé, že se bude zužovat i základna pro výběr kandidátů na
akademické a vědecké funkce.
Při hledání inspirace, jak zvýšit efektivnost vzdělávání jsme zamítli myšlenku,
že okopírujeme některý model z minulosti nebo ze zahraničí. To je nemožné.
Pozorně však studujeme formy a metody, které se používají ve vojenských
školách našich spojenců a partnerů a rovněž i zkušenosti z bývalé
Československé armády.
O jazykové přípravě bude mluvit Dr. Picka. Dovolte mi však jen jednu
poznámku. Pokud se nám nepodaří navést účinnější motivační systém pro
samostudium jazyků, nikdy nedosáhneme požadovaného stavu, který jsme
deklarovali v Bílé knize o obraně v roce 2011 - aby všichni vyšší důstojníci
dosáhli znalosti na úrovni SLP 3333.
Studium v zahraniční je nezbytné zejména pro speciální kurzy a pro důstojníky
v nejvyšších hodnostech. Obsah těchto kurzů je v různých zemích různý. Jsme
však přesvědčeni, že k ujednocení úrovně znalostí u karierových kurzů bude
nutné u nás zorganizovat „kurzy národního minima“.
Spolupráce mezi středoevropskými státy v oblasti vzdělávání vojenského
personálu zatím stagnuje. Není však možné čekat, že všechno zařídí naše
ministerstva obrany – je nezbytná iniciativa i z naší úrovně. Konečně, to je
i jeden z cílů naši konference. Věříme, že se k podrobné diskusi o možnostech
dostaneme v syndikátní části.

Na co bychom se měli zaměřit:
1. Metody a formy karierových kurzů
2. Formy jazykových kurzů a jejich provázanost se systémem řízení karier
3. Zkušenosti z implementace karierových řádů v jednotlivých zemích
4. Mezinárodní spolupráce mezi partnery v oblasti karierového vzdělávání
5. Výměna a sdílení lektorů, na platformě ERASMUS+.
Samozřejmě, že spektrum otázek diskuse může být, podle potřeby účastníků syndikátu
širší, závisí na potřebách, ale i časových možnostech, které jsou bohužel omezené.
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Vladimír Karaffa: Trends of the Lifelong Education Development System
of the Czech Armed Forces Military Personnel
The aim of my presentation is to introduce some of the trends that influence the
changes that affect now, and will influence in near future, the organization of lifelong
education of the of the Armed Forces personnel.
Let me just two notes in the very beginning:
1. I am going to mention mainly of the areas, which should be discussed in the
second part of our conference, during syndicate.
2. I will try to look to the issue of lifelong education comprehensively, from the
broadest perspective, even if, my perspective will be limited within the
framework of responsibility of the University of Defense.
I am convinced that it is not necessary to stress that the capability of the Armed Forces
depends on the capabilities of the people – people in units in headquarters and
commanders of all level. Our forces operate, in the dramatically changing conditions.
This requires perfect trained and educated soldiers prepared much more
comprehensively, than at any time in the past. The educational and training system has
to be continuously adapted to the new conditions. Consequently, it needs topical
theory, based the scientific knowledge of principles and trends of the condition, in full
spectrum of the possible military operations.
The form and content of the educational system also develops not only in terms of the
latest knowledge of didactics. The introduction of the career rules last year, and the
new requirements of the practice, all that change the main principles of the educational
system in the Defense Sector.
We are aware of it. Our Center, since the very beginning, is involved in the project, that
has the nickname TRENDS. One of the subprojects is related to the trends of
development of lifelong education of the members of the Armed Forces. Some from
the outputs of this project is already being implemented in practice. For example, the
General Staff Courses already one year take place according to the new curriculum and
new forms. We are still working on next tasks. For example, we prepare a dynamic
model, which will generate requirements of the educational activities in the process of
running of the new career rules. The validity of the current “Concept of the Education
and Training in the Ministry of Defense Sector” is limited to the year 2018. Already
today we are starting work on its update, in the field of lifelong education.
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Efficient management of the defense system of the Czech Republic needs capable top
management, not only within the Ministry of Defense, but also in other state
institutions and political parties. We want to offer defense policy course in the future,
which is now considerably missing.
We would like to enrich theory of military education. We want to conclude current
stage of the project by issuing of publication that would be useful mainly for
professional community.
We have to take into account some of the problems that we influence of our work:
 Commanders, sending their subordinate to the courses in University of
Defense, ask the courses as short as possible. In addition, they want to aim
education on what they need immediately in their particular positions. There
is a small misunderstanding. We are pleased that we managed to establish the
system last year, which set a fixed length of the courses, that are shorten in
comparison to the past – General Staff Course for 6 and half of months, Higher
Officers Corse 5 months. According to the first lessons learned, their efficiency
was increased. The aim of the courses is to evolve the general outlook of its
participants, which should match the rank to be promoted.
 We need to provide the latest theory for students. Military science and theory,
however, does not develop as dynamically as rapidly security and operating
environment is changing.
We have to take into account a range of other issues, among other, for example, the
following:
 Our courses would be certified for a non-military environment within the
Czech Republic and EU. So far, we are not able to arrange it.
 The new career rules are introducing gradually, together with the
implementation of the updated law on the professional soldiers. This will
reflects in the education system. Among other things, requirements on the
language skills of the students have to be reduced in the limited period of
time.
 Distance education is a convenient complement and, in some cases, substitute
for attendance courses. Despite of fact that we now commonly use e-learning
system MOODLE, we can a see big potential in this area.
The findings we have so far. I already mentioned a part of them, so I just will stop at
some of them:
 Our Center, teaching in career courses, has 29 academic and scientific
workers. We are able to provide the planned courses now, but already without
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reserve. When you look at us, you will find that many of us are already at
retirement age. Replacement us by experts in lower age and sufficient growth
potential is a huge challenge.
The demographic analyses of the current structure of the Armed Forces and
the potential human resources in our society, indicate the problem. It is
obvious that basis for the selection of candidates for academic and scientific
positions will be reducing.
We were searching inspiration abroad, how to increase the effectiveness of
the career education. We have learned, that it is impossible to copy. However,
carefully studying the forms and methods, which are used in military schools
of our allies and partners, as well as the experience from the former
Czechoslovak Army is beneficial.
Dr. Picka is going to speak probably, on the language training, therefore I will
avoid of this topic. Let me, however, just one note. If we fail to establish more
effective incentive system for self-learning of languages, we never reach the
desired objective, which we declared in a White Paper on Defense in 2011 –
so, that all senior officers will achieve level SLP 3333 from English.
Studying abroad is necessary in particular for special courses and for senior
officers. You know that the content of these courses in various countries is
different. We, however, believe that a "national minimum curses“, can unify
the level of knowledge.
Cooperation between the Central European Countries in the field of education
shows no progress. We cannot suppose that the Ministry of Defence arranges
everything. We are convinced that initiative from our level is necessary.
Finally, it is also one of the goals of our Conference. I believe in to the detailed
and fruitful discussion in the afternoon.

What we should discuss in the syndicate. I thing that we deal with the next topics:
1. Methods and form of the career courses?
2. Forms of language training and its interconnection with career courses?
3. Implementation of career rules in the Armed Forces - lessons identified?
4. International cooperation in the field of career education among partners?
5. Exchange and sharing of lectors in the framework of ERASMUS+?
Of course, the range of discussion may be broader, depends on the needs and also on
the time limitations.
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Irena Volfová: Strategie celoživotního vzdělávání v resortu Ministerstva
obrany
Hlavním strategickým dokumentem rezortu je Bílá kniha o obraně. Musíme
připomenout, že lidé jsou největší hodnotou a klíčovou složkou našich ozbrojených sil.
Není problém koupit vojenský materiál (přirozeně, pokud jsou peníze), ale dobře
připravit vojáka stojí kromě peněz i značné množství času. Takže je potřeba stabilizovat
dobře kvalifikované vojáky. Ale na rozdíl od minulosti, není povolání vojáka
celoživotním zaměstnáním. Musíme připravit vojáky na jejich, takříkajíc druhou kariéru,
která následuje po ukončení jejich aktivní vojenské služby.
Myslím si, že každý z nás souhlasí s tím, že celoživotní vzdělávání je v současné době
jedna z důležitých potřeb. Nelze si představit člověka, který by nestudoval nebo se
neučil po celou dobu svého života (např. nové počítačové technologie, mobilní telefony
a jazyky). To samé je ve vojenské službě. Musíme připravit dobrého vojáka pro jeho
vojenskou kariéru i pro druhou část jeho kariéry. Účinnost vojenského vzdělávání má
vztah k vzdělávání, které je zabezpečováno v průběhu vojenské služby v návaznosti na
druhou část kariéry.
Máme dva základní strategické dokumenty k celoživotnímu vzdělávání v rezortu
obrany. Strategie přípravy personálu MO na léta 2012 – 2018, která byla podepsána
ministrem obrany 20. 12. 2011 a příprava personálu MO ve vojenských kariérových
kurzech, která byla podepsána ministrem obrany 4. 7. 2013. Takže můžeme říct, že naše
strategické dokumenty jsou na nejvyšší úrovni ministerstva obrany.
Strategie činí rozdíly mezi vzděláváním pro kvalifikační předpoklady a vzděláváním pro
kvalifikační požadavky. Vzdělávání pro kvalifikační předpoklady znamená úroveň
vzdělávání v souladu s civilním právem. Zahrnuje vysokoškolské vzdělání na všech jeho
úrovních (bakalářské, magisterské a doktorandské studium), středoškolské vzdělání
s maturitou (v ČR nazývané maturita), které je směřované na vojáky, kteří nebyli
schopní dosáhnout této úrovně v průběhu civilního vzdělávání a vyšší odborné vzdělání,
které je čímsi mezi středním a vysokoškolským vzděláním a někdy je spojováno
s bakalářským studiem.
Vzdělávání pro kvalifikační požadavky znamená kariérové kurzy, odborné kurzy
a jazykové kurzy. My zabezpečujeme tyto typy kurzů během celého období vojenské
služby, zvláště pak kariérové kurzy, kdy určujeme, kdy je má voják absolvovat.
To znamená, že bylo rozhodnuto, který kariérový kurz je požadován pro každou
hodnost a kdy má být absolvován. Například, pokud jste kapitán a byl jste vybrán pro
povýšení do hodnosti majora, musíte úspěšně absolvovat kurz pro vyšší důstojníky.
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Ministerstvo obrany stanovilo, na základě předcházejících zkušeností, následující
pravidla:
1. obsah kurzů je založen na našich požadavcích na vojáky v každé hodnosti. Tímto
způsobem je zajištěno, že všichni absolventi mají stejné schopnosti a znalosti, které
odpovídají naším standardům.
2. kurzy nerozdojujeme podle vojenské odbornosti; kurzy jsou stejné pro všechny
vojáky v dané hodnosti.
3. v minulosti jsme připouštěli, že jste mohli naplnit požadavky kariérových kurzů
absolvováním některých odborných kurzů (např. já jsem právnička, takže jsem
mohla absolvovat administrativně správní kurz a ministerstvo obrany by to
akceptovalo jako kurz pro vyšší důstojníky). Podle mého, to nebyla správná cesta,
poněvadž jsme si nebyli jisti, zda např. všichni vyšší důstojníci měli stejnou úroveň
znalostí, kterou jsme očekávali. Tuto myšlenku jsme opustili a nyní požadujeme od
vojáků absolvování kariérových kurzů a ne žádné odborné kurzy k naplnění daných
požadavků.
Posledním bodem je pravidlo spojené s pravidlem předcházejícím. Ministerstvo obrany
akceptuje, že existují zahraniční kurzy, které jsou srovnatelné s kariérovými kurzy. Ale
pokud si máme být jistí, že vojáci té samé hodnosti mají ty samé minimální znalosti,
musí absolvovat témata jako je obranná strategie České republiky, národní systém
krizového řízení apod.
Odborné kurzy jsou velmi různorodé; záleží na funkci každého vojáka. I když nejsme
schopni deklarovat, že všichni vojáci té samé specializaci musí mít stejný odborný kurz.
Uvedu příklad z mé specializace: právník, který pracuje s mezinárodními smlouvami,
musí mít rozdílné kurzy než jeho kolegové, kteří jsou odpovědní za veřejné obchodní
smlouvy. Zbývá mnoho práce pro ty, kteří jsou zodpovědní za vzdělávání v rámci
určitých vojenských odborností. Snažíme se využít odborné kurzy nejenom pro
současnou kariéru vojáka, ale také pro jeho další život. Rozhodli jsme se změnit obsah
některých odborných kurzů, tak aby byly uznány i pro rekvalifikaci. To dává vojákům
novou kvalifikaci a připravuje je pro další kariéru po ukončení jejich vojenské služby.
Druhý bod znamená, že chceme nalézt společné části v našich kariérových kurzech,
které odpovídají Národnímu systému kvalifikací, a chceme mít oprávnění k vydávání
osvědčení v dané oblasti kvalifikace.
V neposlední řadě se jedná o jazykové vzdělávání. V této oblasti máme velké problémy.
Mnoho vojáků není schopno používat angličtinu na úrovni, kterou očekáváme. Jejich
znalosti jsou velice nízké. Ale hledáme cesty jak je zlepšit. Vím, že to zabere spoustu
času, ale musíme myslet pozitivně a já věřím, že budoucnost bude lepší. Jako členská
země NATO dáváme přednost jazykovému vzdělávání v souladu s normou STANAG
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6001, ale zároveň musíme myslet na další část kariéry vojáků. Rozhodli jsme se tedy
zabezpečit pro vojáky vydávání certifikátu, který je platný nejenom ve vojenském
prostředí, ale i v civilním sektoru. Máme srovnání mezi znalostmi podle normy STANAG
6001 a dalšími jazykovými zkouškami a na základě tohoto srovnání jsme schopni říci,
kterou úroveň znalostí má voják pro civilní sektor.
A nyní jsem opět na začátku své prezentace. Lidé jsou nejdůležitější součástí celé naší
pozornosti. Pokud vybavíme naše zaměstnance efektivním, využitelným a praktickým
vzděláním, budou kompetentní a motivovaní.
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Irena Volfová: Lifelong Education Strategy in the Scope of the Ministry
of Defence
The main strategy document in the MoD is the White Book of Defence.
We must remember that people are the highest value and the key element of our
military forces. There is not a problem to buy military equipment (of course if you have
money) but to prepare good soldiers costs a lot of money and it takes long. So we have
to stabilize well qualified soldiers. But contrary to the past, now the military service is
not a life-long job. We have to prepare soldiers for their so called second career which
follows after the end of their military service.
Each of us, I think, agrees with the statement that the life-long education is one of the
important needs nowadays. We cannot imagine a person, who does not study or learn
anything during all their life (for example new computer technologies, mobile phones
and languages). It is the same in the military service. We have to prepare a good soldier
for their military career and for their second career as well. The effectiveness of the
military education is in the use of the education provided during the military service
with the prospect for the second career.
We have two principal strategy documents in the life-long education of MoD. Strategy
of MoD personnel preparation for the years 2012 – 2018 which was signed by the
th
Minister of Defence on 20 December 2011. And MoD personnel preparation in the
military career courses which was signed by the Minister of Defence on 4 July 2013. So,
we can say that our strategy documents are on the highest level in the MoD.
Strategy makes a difference between education for qualification preconditions and
education for qualification requirements. The education for qualification preconditions
means the level of the education according to the civilian law.
It includes a university education in all its levels (bachelor, master and doctor),
a secondary education with A-level exam (in the CR we call it maturita), which is
orientated to the soldiers who were not able to reach this level during their civilian
education, and a higher professional education, which is something between the
secondary and the university education and sometimes may be connected with the
bachelor studies.
The education for qualification requirements means career courses, professional
courses and language courses. We provide these types of courses during the whole
period of soldier´s military service, especially career courses, where we determine
when the soldier has to pass them.
It means it was decided which career course is required for each rank and when it has
to be taken. For example if you are a captain and you are chosen to be a major, you
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have to successfully graduate the course for higher officers. MoD decided, based on our
experience in the past, to follow these rules:
The first rule – the content of the courses is based on our demands on the soldiers of
the each rank. This way we can be sure that all graduates have the same abilities and
knowledge that correspond with our standards.
The second rule – we do not divide these courses according to soldiers’ specialization;
the courses are the same for all soldiers of the same rank.
The third rule – in the past, we admitted that you could fulfil the requirement of the
career course by graduating some professional courses (for example: I am a lawyer, so
I could graduate the course of the administrative law and the MoD would accept this
course as I would graduate the course for higher officers). In my opinion, it was not
a proper way, because we were not sure, that for example all higher officers had the
same level of knowledge that we expected. We left this idea and now we insist on
soldiers to graduate career courses and not any professional ones for this purpose.
The last point is the rule connected with the previous one. The MoD admits that you
can take some chosen foreign courses which are comparable to career courses. But if
we want to be sure that soldiers of the same rank have the same knowledge, than the
national minimum has to follow after this course and has to contain the topics such as
Czech defence strategy, system of the Czech crises management etc.
The professional courses are very variable; they depend on the position of each soldier.
Even if we are not able to declare that all soldiers of the same specialization have to
have the same professional courses. I will use the example from my specialization: the
lawyer who works with the international agreements has to have different courses than
his colleague who is in charge of public business contracts. There is a lot of work for
those who are responsible for the education within the certain military specialization.
We try to use professional courses not only for the current career of a soldier, but also
for their next working life. We decided to change the content of some professional
courses in order to recognize them as a retraining. It gives a new qualification to the
soldiers and prepares them for their future life after their military service. The second
point means that we want to find the same parts in our professional courses that
correspond with the National system of qualifications and to have an authorization to
provide the attendees with the certificate in the given field of qualification.
At last, but not least, the language education. We have big problems in this field. A lot
of soldiers are not able to use English in the way we would expect. Their knowledge is
very low. But we try to find a way to improve it. I know it takes long time but we have
to think positively and I hope that the future will be better. We, as the member of the
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NATO organization, give a preference to the language education according to the
STANAG 6001 but at the same time we have to think about the second career of the
soldiers. Therefore, we decided to provide soldiers with the certificate which is valid
not only in the military environment, but also in the civilian sector. We have
a comparison between the knowledge according to STANAG 6001 and the other
language exams available and based on this we are able to say which level of
knowledge the soldier has for the civilian sector.
And now I am again at the beginning of my presentation. People are the most
important element of whole our attention. If we provide our employees with effective,
useful and sensible education, they will be competent and motivated.
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Jakub Picka: Minulost, současnost a budoucnost jazykové přípravy
v resortu MO
V souvislosti s novým zákonem o VZP a také RMO „o systemizaci“ je rezort obrany ČR
postaven před nezanedbatelnou výzvu v oblasti jazykového vzdělávání. Již nyní, kdy
byly jazykové požadavky stanovovány v zásadě ad hoc jich bylo v rezortu z asi 11 000 asi
6 000 nesplněných. V oblasti CT je tato situace ještě horší, což nevytváří příznivé
předpoklady pro období po 1. 7. 2015, kdy budou jazykové požadavky stanoveny plošně
od hodnosti rotného výše od úrovně SLP 1111 až po úroveň SLP 3333 u plukovníků
a generálů. Přesná čísla zatím neznáme, ale lze očekávat, že v žádném případě nebudou
lepší a pokud bychom očekávali deficit v rozsahu jedné úrovně, stojí před rezortem
nutnost otestovat a proškolit přibližně 16 000 vojáků v příštích 4 letech. I když se toto
číslo může v současném kontextu jevit jako neřešitelné, opak je pravdou. V oblasti
testování sice v posledních letech netestuje CJV UO více než 2,5 tis. osob ročně.
Racionalizací způsobu testování lze ale i při současné kapacitě Centra dospět až k 6 000
osob za rok.
Tomuto by mělo zejména napomoci zapojení učitelů do testování, úprava formátu testů
a především testování ve třech úrovních (1, 2, 3), kdy se kandidát může hlásit jen na
úroveň, která odpovídá požadavkům rezortu. Do budoucna se tak nebude dít, že by se
kandidáti usilující o získání úrovně SLP 2222 systematicky hlásili na úroveň SLP 3333,
kde je její dosažení snadnější.
Větším problémem, i když z mého pohledu řešitelným, je výuka. Kapacita Centra
nepřesahuje v žádné případě 800 osob na všechny úrovně ročně. Centrum ale hledá
způsoby, kterými nedostatek kapacit na prezenční výuku nahradit. Kromě e-learningu,
který bude na úroveň SLP 1111 i 2222 k dispozici všem zaměstnancům rezortu od
poloviny příštího roku je ve hře celá řada dalších možností.
Zásadním je také propojení výuky a testování, kdy Centrum v součinností se SST MO
vypracovává národní interpretaci normy STANAG 6001, nebo chcete-li definuje výstupy
z učení vedoucí k úspěchu u zkoušky, které poslouží nejen posluchačům v kurzech, ale
všem zájemcům o samostatnou přípravu v rezortu. Zde si jen dovolím zdůraznit, že
úspěch u zkoušky podle normy STANAG 6001 je podmíněn především samostatnou
prací a účast nebo neúčast v kurzu je až druhotná. Výstupy v této oblasti očekáváme na
podzim tohoto roku spolu s již zmiňovaným novým systémem testování. Od toho si
slibujeme překonání výše definované výzvy a to především tím, že každý zaměstnanec
v rezortu bude mít možnost minimálně třikrát uspět u zkoušky, bude vědět, co a z čeho
se má naučit a především jak bude testovaný. Samozřejmostí bude také přiměřená
zpětná vazba.
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Závěrem si dovolím říct, že přestože uvedená čísla vypadají hrozivě, Centrum, jako
součást Univerzity obrany, pokud k tomu dostane odpovědnost a především pravomoc,
vytvoří podmínky, aby ani jeden zaměstnanec rezortu, nebude-li sám chtít, nemusel po
31. 12. 2019 odejít z důvodu nesplnění jazykových požadavků.
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Jakub Picka: Past, Present, and Future of the Language Training in the
Czech Armed Forces
In connection with the new law on the professional soldiers and the MoD internal rules
on "systemization" the defence sector has considerable challenge on language learning.
The language requirements have been determined ad hoc, in principle. From roughly 11
000 posts, there language requirements exist, we have at about 6 000 outstanding. The
situation in the field of CT even worse, which does not create favorable conditions for
the period after 1.7.2015, when the language requirements will be established across
the all military ranks, from OR-4 to OF-6. So far we don't know the exact numbers, but
it can be expected that will not be better in any case. There will be approximately 16
000 people that we will have to train in the next 4 years. Even though this number can
be unsolvable in the current context, the opposite is true. The Language Education
Centre of the University of Defense have been testing 2 500 people per year, but the
capacity of the Centre, unless rationalization will be made, can reach up to 6 000
people per year.
This should in particular facilitate the involvement of teachers in testing, modifying the
format of the tests and the testing primarily in three levels (1, 2, 3), when the candidate
can pass the test only to level that corresponds to the requirements of the Armed
Forces. In the future, so it will not happen, that the candidates aspiring to get the level
of SLP 2222 systematically require test to the level SLP 3333 that can easier achieve.
A greater problem, from my perspective resolvable, is teaching. The capacity of the
Centre does not exceed in any case of 800 people on all levels in a year. But the Center
is looking for ways how the lack of capacity increases. In addition to e-learning, which
will be at the level of the SLP 1111 and 2222 available to all employees of the sector
from the middle of next year, we consider a number of other options.
The linkage between teaching and testing I consider as a crucial. The Centre in cooperation with the MoD is preparing now the national interpretation standards
STANAG 6001. In principle, we are defining the outputs of learning, leading to the
success of the test. It will serve not only for students of the courses, but for all
interested parties from the MoD sector, about a individual training. Here you just let
me point out that the success in the tests in accordance with STANAG 6001 is primarily
a individual learning, and participation in, or abstention in the course is secondary. We
expect the outputs in this area this autumn, along with the above-mentioned new
testing system. We expect to overcome the challenges defined above. Especially we
expect the fact that every employee at the MoD Sector will have the opportunity to
succeed at the test at least three times. He will know what and how to learn, and
especially how it will be tested. Of course there will also be an appropriate feedback.
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In conclusion, let me to stress that, although the numbers look threatening the Center,
as part of the University of Defense, unless it gets appropriate authority, creates
conditions so that not a single employee of the sector will not leave his job after 31. 12.
2019 because of failure to meet the language requirements.
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4. ADAPTATION OF DEFENCE PLANNING PROCESS
Josef Melichar: Proces obranného plánování – chybějící prvky
Téma práce čtvrtého syndikátu je soustředěno na identifikované nedostatky Českého
národního procesu obranného plánování, a na doporučení jak tyto nedostatky
odstranit.
Po skončení studené války se bezpečnostní prostředí znatelně změnilo a tato změna se
musí nevyhnutně promítnout do obranného plánování. Zkušenosti naznačují, že
musíme přejít od plánování založeného na hrozbách, které vycházelo ze známého
protivníka a ze znalosti potenciálních forem konfliktu, k plánování založenému na
schopnostech, které je relevantní současnému a budoucímu bezpečnostnímu prostředí,
vyznačujícímu se obtížně identifikovatelnými potenciálními protivníky, širokou škálou
nových forem konfliktů a narůstající asymetrií.
Cílem úvodní části je představit výstupy výzkumného projektu TRENDY, stejně jako
výstupy analýzy modelů obranného plánování vybraných zemí. Identifikované
nedostatky, chybějící elementy Českého národního obranného plánování, budou rovněž
představeny.
Ve výzkumném projektu TRENDY byly analyzovány následující modely obranného
plánování: model procesu obranného plánování NATO (NDPP), model obranného
plánování Evropské Unie (EDP), modely obranného plánování Spojených států
amerických, Velké Británie, Francie, Německa a Kanady. Výsledkem toho je řada
klíčových zjištění, závěrů a doporučení. Tato zjištění, závěry a doporučení byly
verifikovány odbornými subjekty při řadě pracovních jednání: v prosinci 2014
s příslušníky ACT Staff element Europe (ACT SEE), v březnu 2015 s odborníky pracujícími
na projektu k optimalizaci pracovních procesů Ministerstva obrany – OPRA2, v dubnu
2015 se členy panelu 096 Vědecké a technologické organizace NATO (NATO STO)
a v květnu 2015 na jednání se zástupci NATO Information and Communication Agency
(NCI Agency) a zástupci ACT SEE k projektu TRENDY.
Zjištění identifikovaná v průběhu realizace projektu TRENDY naznačují, že Česká
republika nemá komplexní systém obranného plánování, který by bral do úvahy
dlouhodobé plánování nebo nevojenské schopnosti. Systém, který by byl schopný
využívat funkční oblasti a produkovat uskutečnitelné plány pro budování schopností.
Model obranného plánování, který by byl univerzálně aplikovatelný jednotlivými státy,
neexistuje, a s největší pravděpodobností není možné jej vytvořit.
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Český národní proces obranného plánování nemůže být příliš odlišný od NDPP a musí
s ním být synchronizován. Český národní proces obranného plánování musí používat
společný jazyk s NATO týkající se schopností.
K tomu, aby obranné plánování naplnilo požadavky, které na něj klade jeho role, musí
poskytovat překlad politické směrnice do cílů formulovaných podle kritérií metody
SMART, musí stanovovat požadavky na schopnosti, musí nabízet uskutečnitelná
a dostupná řešení, a musí vyhodnocovat rizika spojená s nedostávajícími se
schopnostmi a poskytovat doporučení ke snížení těchto rizik.
Toto vše je předpokladem k vytvoření obrany, která má důvěryhodnost, a k odůvodnění
investic do obrany. Obranné plánování musí být založeno na schopnostech, musí být
orientováno na výsledky, musí být zaměřeno na vytváření efektů, musí hledat cesty
a prostředky jak těchto efektů dosahovat.
Obranné plánování musí pracovat s časovými perspektivami od krátkodobé po
dlouhodobou, se zaměřením na dlouhodobou perspektivu, což povede k vytvoření
odpovídajícího souboru plánů. Musí být komplexní, využívat funkční oblasti a také
měření výkonnosti (Klíčové ukazatele výkonnosti), měřitelnost musí být nastavena
v době, kdy se identifikují cíle. Měření výkonnosti musí pravidelně poskytovat
informace o tom, jak se daří cílů dosahovat. Obranné plánování je nezbytné navázat na
bezpečnostní prostředí, musí být vytvořeny a využívány scénáře a plánovací situace.
Takto bude identifikováno, co se může stát (scénáře jako potenciální krize), jak se s tím
země může vypořádat (plánovací situace) a na základě toho se mohou stanovit
odpovídající požadavky na schopnosti.
Obranné plánování musí být založeno na důkladných analýzách, musí využívat rozvoje
koncepcí a experimentování, simulací a dalších dostupných nástrojů. Základními vstupy
a výstupy, se kterými České národní obranné plánování pracuje, a které vytváří, jsou
tyto: Bezpečnostní strategie a Obranná strategie jako politické dokumenty, Dlouhodobý
výhled Ministerstva obrany a Koncepce výstavby Armády České republiky.
Od roku 2010 je zavedeno řízení pomocí cílů, které vyústilo ve tři úrovně cílů, se kterými
Ministerstvo obrany pracuje, z nichž dvě úrovně cílů jsou strategické. Toto vede
k vytváření dvou skupin strategických cílů, což přidává struktuře cílů nejednoznačnost.
V Českém národním obranném plánování je implementováno krátkodobé
a střednědobé plánování. Dlouhodobé plánování však chybí.
V Českém obranném plánování byla identifikována řada chybějících částí, z těch
nejvýznamnějších: komplexní analýza prostředí, scénáře, operační koncepce, katalog
schopností popisující stávající a plánované schopnosti, plán budování schopností
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a analytické nástroje. Byla identifikována následující strategická doporučení: je
nezbytné identifikovat a verifikovat zainteresované skupiny pro obranné plánování,
analyzovat jejich potřeby, a výstupy z obranného plánování těmto potřebám
přizpůsobit.
Politická směrnice musí být zaměřena na dlouhodobost a kontinuitu, tak aby mohla
nabídnout stabilní vodítko s dlouhodobou perspektivou, což znamená zvážení časového
horizontu přesahujícím minimálně 15 let. Je nezbytné využívat existující nástroje
k transformování Politické směrnice do požadavků na schopnosti.
K navázání Českého národního procesu obranného plánování na NDPP je nutné
používat společný jazyk s NATO, tedy terminologii schopností. Je také nutné dopracovat
DOTMLPFI metodologii, vytvořit dlouhodobý plán budování schopností, a rozšířit
analytickou a informační podporu (zlepšit spolupráci se subjekty disponujícími
analytickou kapacitou, zlepšit a využívat vlastních analytických kapacit a využívat
existujícího vybavení umožňujícího simulace).
Zásadní otázky k zarámování a nasměrování dalšího rozvoje Českého národního
obranného plánování:
Kdo jsou zainteresované skupiny se zájmy na Českém národním obranném plánování
a jaká jsou jejich očekávání?
Které jsou chybějící části Českého národního obranného plánování?
Jak můžeme vyplnit existující mezery?
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Josef Melichar: Defence planning process – the missing elements
The topic of syndicate four, is focused on the identified gaps in the Czech national
defence planning process and on the recommendations how to fill these gaps.
Security environment has changed significantly after the end of Cold War and this
change has to be inevitably reflected in the defence planning. As the experience
suggest, we have to move from threat based planning, which was based on the known
adversary and on the known form of the potential conflict, to capability based planning,
which is relevant to the current and future security environments, with potential
adversaries difficult to identify, with variety of new forms of conflict and with
increasing asymetry.
The aim of the introduction is to have the outputs of the research project TRENDS, as
well as the outputs of the analysis of the models of the defence planning of selected
countries, presented to the audience. The gaps, the missing elements of the Czech
national defence planning, which have been identified will be introduced as well.
In the research project TRENDS, the NATO Defence Planning Process, EU Defence
Planning, the defence planning of the United states, United Kingdom, France, Germany
and Canada, have been analyzed. That resulted in a number of key findings, conclusions
and recommendations. These findings, conclusions and recommendations have been
verified with expert bodies during number of working sessions, meeting with ACT Staff
Element Europe (ACT SEE) in December 2014, “Ministry of Defence business processes
optimization project” – OPRA2 meeting in March 2015, the NATO Science and
Technology Organization’s (NATO STO) Panel 096 workshop in March 2015, and
Defence planning workshop in May 2015 with participation of NATO Information and
Communication agency and ACT SEE representatives.
The findings suggest, that the Czech republic does not have a comprehensive defence
planning system, which would include long term planning or non-military capability
considerations, a system, which would be able to exploit functional areas, and produce
feasible plans for building capabilities. Defence planning model, which would be
universally applicable by single nations, does not exist, and most likely, it is impossible
to develop one.
The Czech national Defence planning process cannot be very different from the NATO
Defence planning process (NDPP), and it has to be synchronized with NDPP.
The Czech national Defence planning process has to use a NATO common language
related to capabilities.
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To meet the requirements of it’s role, the Defence planning has to produce
a translation of the Political guidance into the objectives formulated by SMART criteria,
it has to determine capability requirements, it has to offer feasible and affordable
solutions, and it has to assess risks associated with capability shortfalls and produce
recommendations for mitigating these risks.
All this is a precondition for building a credible defence and for justification of the
defence investments. Defence planning needs to be capability based and outcome
oriented, it has to be focused on creating effects, looking for ways and means to create
these effects.
It has to work with short- to long-term perspectives, with focus on the long-term
perspective, this way it will result in the appropriate set of plans. It has to be
comprehensive, exploiting functional areas.
It has to exploit performance measurement (Key Performance Indicators),
measurability has to be set at the moment, the objectives are being identified.
Performance measurement has to regularly inform, to what extent the objectives are
being achieved. It is necessary to link the defence planning to the security environment,
Scenarios and Planning situations have to be developed and exploited. This way it will
be identified what can happen (Scenarios as potential crises) and how can the country
deal with it (Planning situations). Based on that, appropriate capability requirements
can be determined.
Defence planning has to be based on thorough analyses, exploiting Concept
development and experimentation, simulations and other available tools.
The principal elements, Czech national defence planning produces and works with, are
as follows: Security and Defence strategies as political documents, Ministry of defence
long-term outlook and Concept of Armed Forces development.
Since 2010, a management by objectives has been applied, resulting in the Czech
Ministry of defence working with three levels of objectives, two of which are the
strategic level objectives. This produces two sets of strategic objectives, which adds
ambiguity to the structure of the objectives. Short- and mid-term planning has been
implemented in the Czech national defence planning. Long-term planning is missing.
A number of missing elements have been identified in the Czech defence planning, to
name the most significant ones: the comprehensive environment analysis, scenarios,
operational concepts, capability catalogue describing the existing and planned
capabilities, capability development plan, and analytical tools.
The following strategic level recommendations have been identified: it is necessary to
identify and verify, who are the key stakeholders of the defence planning, analyze their
needs and customize the required outputs of the defence planning for them.
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Political guidance has to be the long term and continuity focused, so that it can offer
stable guidance with long-term perspective, which means it has to consider time
horizon beyond at least 15 years. It is necessary to use existing tools to translate
political guidance into capability requirements.
To align the Czech national defence process with the NDPP, it is necessary to use
a common language with NATO in capability terms. It is also necessary to finalize the
DOTMLPFI methodology, produce long-term capability development plan and enhance
analytical and information support (improve the cooperation with subjects with
analytical capacity, improve and exploit own analytical capacity and exploit existing
facilities for simulations).
The principal questions to frame and to focus further improvement of the Czech
national defence planning process:
Who are the key stakeholders with interests in the Czech national defence planning and
what are their expectations?
What are the missing elements in the Czech national defence planning?
How could we fill the existing gaps?

PREZENTACE / PRESENTATION:
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ZÁVĚRY / CONCLUSIONS
Výstupy ze syndikátu 1 / Syndicate 1 Outcomes
V rámci prvního syndikátu, který se zaměřoval na témata bezpečnosti a vývoje
bezpečnostního prostředí, se sešla široká škála zahraničních i domácích účastníků
konference, což nesporně výrazně zvýšilo kvalitu diskuse. Účast maďarských,
rakouských a chorvatských kolegů dala syndikátu výrazně středoevropský charakter.
Na základě vystoupení Key note speakerů byla následně moderátorem syndikátu
identifikována následující aktuální témata pro diskusi: Chybějící či nedostatečný
dlouhodobý výhled v oblasti vývoje bezpečnostního prostředí, trendy ozbrojených
konfliktů, PR ozbrojených sil, motivace vojáků pro službu v ozbrojených silách.
V otázce predikce bezpečnostního prostředí především kolegové z maďarského MO
pozitivně hodnotili své zkušenosti ze zahrnutí co největšího množství aktérů do prací na
dokumentech, které mají budoucí bezpečnostní prostředí definovat. Silným negativem
je však v takovém případě politická korektnost, která doslova zapleveluje strategické
dokumenty evropských zemí. Kolegové z Rakouska nabídli svůj náhled na problematiku
z pozice nečlena NATO, což jim podle jejich slov umožnuje skutečné bezpečnostní
hrozby pojmenovávat bez nutnosti brát ohled na zájmy USA.
Otázka ozbrojených konfliktů přitáhla asi největší zájem účastníků. Shoda panovala na
tom, že v budoucnu bude v konfliktech figurovat celá řada aktérů státních i nestátních
do té míry, že přestává být přínosné mezi nimi rozlišovat, protože celá řada nestátních
aktérů má konvenční schopnosti.
Jako příklad byl uváděn tzv. Islámský stát a diskuse se zaměřila na srovnání závažnosti
této hrozby s aktuální hrozbou ze strany Ruska. Téměř celé fórum se shodlo na tom, že
ISIS je nesporně významnější hrozbou pro Evropu. Rusko by naproti tomu mělo být
aktivně zahrnuto do řešení současného napětí na Ukrajině.
PR ozbrojených sil je opomíjenou – nicméně velmi důležitou oblastí. Syndikát se shodl
na tom, že paradoxně nejlepší PR pro ozbrojené síly je existence významné hrozby.
Západní státy ale v posledních desetiletích opustily zobrazování vojenských kvalit
a symbolů síly při mediální propagaci armády, což vede k rozmělnění obrazu vojáka
a snížení zájmu o armádu ze strany civilní populace. Ta totiž z těchto důvodů přestává
armádu vidět jako symbol síly státu a zdroj národní hrdosti.
PR armády by mělo začít již ve školách, vojáci by rovněž měli častěji nosit uniformu na
veřejnosti atd. Podtextem debaty se stalo motto „Invisible armed forces“, které nejlépe
vystihuje situaci, v níž se armáda nejen v ČR nachází.
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S předcházejícím tématem úzce souvisí také otázka motivace občanů pro vstup do
armády. Syndikát se shodnul na tom, že hlavní motivací bohužel jsou a zůstanou peníze.
Z celé řady příkladů od zahraničních kolegů nicméně bylo silně cítit, že podpůrnou
motivací mohou být i schopnosti, které voják po dobu služby v OS získá. Často citován
byl např. přístup k moderním technologiím. V situaci, kdy ale celá řada armád používá
několik desítek let staré vybavení, je tento motivační faktor velmi sporný. Chybou je
rovněž soustředění se na motivaci budoucích důstojníků. Vojáci na základních funkcích
jsou velmi často opomíjeni. Přitom jejich motivace je z podstaty zcela jiná a je nutno
brát v potaz inteligenční a vzdělanostní úroveň této skupiny vojáků ke správnému
zacílení propagace pro vstup do OS.

PREZENTACE / PRESENTATION:
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Výstupy ze syndikátu 2 / Syndicate 2 Outcomes
Based on presentation “Scenarios and operating concepts – a vision for the Armed
Forces transformation”, given by Mr. Spisak on the opening day of the Conference, the
members of Syndicate 2 discussed for two days the main issues of scenarios and
operating concepts development process. During their work in syndicate they raised
the main idea: “What we want to achieve in the future?” aimed to find some effective
solution to accelerate the defense planning process in all its aspects within the MoD.
To fulfill this idea, three core objectives were stated:





To persuade and pull politicians and decision-makers into the problem of
Concept Development and Experimentation (CD&E);
To enhance cooperation among politicians, decision-makers and SMEs from CZ
MoD, GS, UoD and other scientific centers related to better conditions for
following phases of the CZ AF Concept Development preparation;
To support decision makers and SMEs´ effort in elaboration of the CZ high level
Operational/Operations Concept.

Among those objectives that are to be pursued in following periods of time, the
members brought a clear statement to questions that were offered for discussion in the
syndicate.
The answers to these questions are as follows:
1. Do we have unified and coordinated concepts development process?
Yes, as a member of NATO we have this process in our hands, we can use and follow
the Allied CD&E process, nevertheless we do not follow it fully in national environment
2. Do we apply systematic and conceptual approach to this subject (CD&E)?
We apply this approach partially:
We have applied systematic and conceptual approaches to CD&E process since joining
NATO. There are few difficulties in the process:





Discontinuity of the middle and long term planning;
Weak knowledge of scientific methods applied;
Insufficient resources, and
Frequent organizational changes within the MoD structures dealing with the
CD&E process.

Based on these difficulties we have not been able to institutionalize the CD&E process
within the MoD yet.
3. Do we use appropriate methods within the MoD for this area (CD&E)?
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We use appropriate methods, however absence of institutionalized framework limits
the organization´s capability to apply/utilize the process and its management properly
and efficiently.
4. Are there any other obstacles which hinder the concept development process?
There are some visible negatives, from which these three are of the highest
importance:




Level of knowledge, awareness of importance, deeper involvement of
politicians/decision-makers in the area of CD&E;
CD&E is not fully incorporated in the plans;
Experimentation, modelling and simulation (M&S) are not used effectively.

5. Are operational concepts sufficient source for the AF development?
Not enough. Operational concepts are crucial for the AF development, but it is
desirable to have other complementary concepts (e.g. institutional, functional,
integrating...), that should support the AF development.
6. What is the most effective way to transform capabilities (outlined in the
operational concepts) into the forces and means?
There is requirement to possess all strategic document related to defense policy as
necessary inputs for the operational concepts development. Moreover, the defense
planning process and the concept development process have to be applied according
the rules adopted in NATO. These aspects are as follows:
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7. How can we test the concepts?





Others…

Modelling and Simulation (M&S);
o Live simulations
o Virtual simulations
o Constructive simulations
o War games;
Workshops;
Operational Research and Analysis (OR&A);
CDAG (Concept Development Assessment Game);

8. Which precautions should be adopted to fully implement the CD&E process?




Clear political guidance;
Enhance of organizational, personal, structural, financial and technological
stability within the MOD;
Institutionalization of CD&E process;
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Harmonization of national CD&E cycles with the NATO/EU planning processes.

As all these aforementioned aspects were discussed in syndicate in detail, the collective
agreement was reached. This was presented by facilitator Mr. Kolkus to participants of
the conference as viable outcome in plenary session.
Finally, the timeline of the operational concept development process was presented.
The process will start and proceed under custody of the Czech General Staff, with
collaboration of other selected institution, including CSMSS. The proposal of whole
process follows as indicated:

146

Výstupy ze syndikátu 3 / Syndicate 3 Outcomes:
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Výstupy ze syndikátu 4 / Syndicate 4 Outcomes
Diskuze čtvrtého syndikátu se soustředily na Český národní proces obranného
plánování, na způsob, jak může být zlepšen a na to, co jej spojuje s procesem
obranného plánování NATO (NDPP). Bylo potvrzeno, že navrhovaný model procesu
obranného plánování sestávající ze čtyř fází: 1 – Zpracování Politické směrnice, 2 –
Stanovení požadavků na schopnosti, 3 – Zpracování Plánu dosahování schopností a 4 –
Realizace a hodnocení plánu, je realizovatelný a aplikovatelný model. Byly nastíněny
návaznosti mezi NDPP a navrhovaným modelem, které spojují NDPP s národním
procesem obranného plánování.
Navrhovaný model národního procesu obranného plánování se řídí logikou NDPP. Fáze
1 národního procesu obranného plánování – Zpracování Politické směrnice, jak bylo
potvrzeno, v České republice probíhá a bere v úvahu základní úkoly NATO, úroveň
ambicí NATO, národní cíle dosahování schopností odsouhlasené Českou republikou jako
národní příspěvek pro NATO a další vstupy. Bylo potvrzeno, že národní bezpečnostní
zájmy, hrozby, politicko-vojenské ambice a další vstupy potřebné pro proces obranného
plánování jsou uvedeny v Bezpečnostní strategii České republiky.
Bylo potvrzeno, že České národní obranné plánování probíhá ve smyslu krátkodobého
a střednědobého plánování. Bylo rovněž potvrzeno, že České národní obranné
plánování nemá nástroj, který by spojil všechny části obranného plánování
a usměrňoval obranné plánování v dlouhodobém časovém horizontu, který by měl
přesahovat horizont 15 let jako minimum.
Jako nejdůležitější fáze procesu obranného plánování byla potvrzena fáze 2 – Stanovení
požadavků na schopnosti. Byla identifikována potřeba vypracovat a využívat scénáře
a plánovací situace jako vstupy vitální pro stanovení požadavků na schopnosti. Scénáře
představující potenciální krize, do kterých mohou identifikované hrozby vyústit,
a plánovací situace představující způsoby jakými je možné nastalé krize vyřešit.
Byla také identifikována nezbytnost identifikovat potenciální subjekty disponující
kapacitou pro vytvoření scénářů a plánovacích situací, stejně jako potřeba vytvořit
kapacity pro testování prvotních požadavků na schopnosti pomocí plánovacích situací
za použití válečné hry.
Na základě dřívějších doporučení odborníků z NATO Information and Communication
Agency (NCI Agency) a ACT Staff element Europe (ACT SEE) bylo identifikováno, že pro
stanovení požadavků na schopnosti a pro jejich porovnání se stávajícími a plánovanými
schopnostmi, je nutné přijmout terminologii schopností používanou NATO (popisy
schopností, kódy schopností, referenční schopnosti, logiku srovnávání schopností
a hierarchii schopností). Tato terminologie poskytuje společný jazyk pro NDPP,
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plánování operací, obranné plánování členských zemí NATO a pro obranné plánování
Evropské Unie (EDP). Tento společný jazyk přispívá k interoperabilitě a tvoří nezbytnou
spojnici mezi obranným plánováním a plánováním operací.
Jasně formulované požadavky na schopnosti, jasně formulované chybějící schopnosti,
prioritizované oblasti chybějících schopností a doporučení ke snížení rizik souvisejících
s chybějícími schopnostmi, poskytují vstupy nezbytné pro vytvoření plánu budování
schopností.
Diskuze potvrdily, že realizace a hodnocení plánu budování schopností, jako poslední
fáze procesu obranného plánování, poskytuje zpětnou vazbu tomuto procesu a dává
plánovačům a manažerům možnost upravovat plán budování schopností v reakci na
vývoj bezpečnostního prostředí nebo na nedostatky v rozpočtu na obranu, a je tedy
nezbytnou částí procesu.
Diskuze v syndikátu identifikovaly některé odpovědi na otázky, které byly položeny
k zarámování a nasměrování práce syndikátu, identifikovaly několik klíčových bodů,
a zaměření další práce do budoucna.
Při hledání odpovědi na otázku „Kdo jsou zainteresované skupiny a jaká jsou jejich
očekávání?“, byly identifikovány dvě hlavní skupiny zainteresovaných skupin, interní
a externí vzhledem k Ministerstvu
obrany a vzhledem k České republice. Na základě toho bylo formulováno doporučení
provést identifikaci zainteresovaných skupin za použití metody „Analýza
zainteresovaných skupin“.
Na otázku „Jaké jsou chybějící části v našem obranném plánování?“ byla identifikována
řada odpovědí. Jako chybějící, byly jmenovány následující části:








popis Českého národního plánovacího systému,
vyspělý proces obranného plánování, spojující všechny existující části obranného
plánování a produkující dlouhodobý plán budování schopností,
jasné vazby mezi Českým národním procesem obranného plánování, NDPP
a EDP,
nastavení vzájemných vazeb mezi ministerskými subjekty s jejich jasně
vymezenými zodpovědnostmi k procesu obranného plánování,
hodnocení bezpečnostního prostředí jako nezbytný vstup pro zpracování
Politické směrnice – SWOT analýza byla zmíněna jako jeden z aplikovatelných
nástrojů,
vypracovaný proces hodnocení rizik pro hodnocení rizik spojených s chybějícími
schopnostmi,
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terminologie schopností,
scénáře, plánovací situace a kapacity pro jejich vytvoření,
analytické nástroje na podporu procesu obranného plánování.

Byly identifikovány čtyři klíčové body:






definice a popis obranného plánování a procesu obranného plánování nejsou
dobře rozpracovány a zakotveny v zásadních dokumentech hovořících o obraně
České republiky,
návrh Českého národního procesu obranného plánování je vnímán jako
realizovatelná a aplikovatelná cesta vpřed,
zpracování Politické směrnice je nedílnou součástí procesu obranného
plánování,
České národní obranné plánování musí být dostatečně stabilní a robustní, aby
odolávalo osobním ambicím politiků, které pokryjí pouze jejich volební období,
musí udávat směr platný po dlouhá časová období (přesahující minimálně
15 let).

Jako závěr a zároveň odpověď na třetí otázku položenou k diskuzím, „Jak bychom mohli
vyplnit existující mezery?“, byla formulována cesta vpřed ve čtyřech bodech:






pokračovat v úsilí o vytvoření procesu obranného plánování v úzké spolupráci se
Sekcí obranné politiky a strategie Ministerstva obrany a se Sekcí rozvoje
a plánování sil Generálního štábu AČR,
dále rozvíjet spolupráci s ACT SEE a NCI Agency,
identifikovat potenciální subjekty a možnosti k vytvoření scénářů a plánovacích
situací,
identifikovat a analyzovat zainteresované strany vzhledem k Českému
národnímu procesu obranného plánování, identifikovat strategie pro tyto
zainteresované strany.
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[English Version]
Syndicate four discussions focused on the Czech national Defence planning process, on
the way, it has to be improved and on the links to the NATO defence planning process
(NDPP). It has been confirmed, that the proposed Defence planning process model,
consisting of four phases: 1 – Establishing Political guidance, 2 – Determine Capability
requirements, 3 – Developing Plan for achieving Capabilities and 4 – Implementing and
assessing the plan, is viable and applicable model. Links between the proposed model
and NDPP, which are aligning NDPP with the National defence planning process, have
been outlined.
The proposed model of the national Defence planning process follows the NDPP logic.
Phase 1 of the national defence planning process – Establishing Political guidance has
been confirmed to be in place in the Czech republic, phase 1 has been confirmed to be
working with the NATO Core tasks, NATO level of ambitions, National Capability targets
as a national contribution to NATO, agreed by the Czech republic and with other inputs.
It has been confirmed, that the Czech republic‘s national security interests, threats,
Political-Military ambitions and other inputs needed for the Defence planning process
have been stated in the „Security strategy of the Czech republic“.
It has been confirmed, that the Czech national Defence planning works in a sense of
short and mid-term planning. It has been confirmed as well, that the Czech national
Defence planning does not have a tool to link all the existing elements of the Defence
planning together, and to provide stable direction for the long-time horizon, which
should be, as a minimum, a horizon beyond 15 years.
The most important phase of the Defence planning process has been confirmed phase
2 – Determining Capability requirements. There has been identified a need to develop
and exploit Scenarios and Planning situations, as inputs vital for determining Capability
requirements. Scenarios, representing potential crises, in which the identified threats
can materialize, and Planning situations, representing the way, crises can be resolved.
Necessity to identify potential bodies with the capacity to develop the Scenarios and
Planning situations has also been identified, as well as the need to develop capacity for
testing the initial capability requirements against planning situations in a wargaming.
It has been identified, based on previous recommendations of NATO Communication
and Information Agency (NCI Agency) and ACT Staff element Europe (ACT SEE)
representatives, that for determining Capability requirements and comparing them to
the existing and planned ones, it is necessary to adopt a NATO Capability terminology
(Capability statements, Capability codes, Reference capabilities, Capability assignment
logic and Capability hierarchy). This terminology provides a common language to NATO
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Defence planning, Operations planning, member nations‘ Defence planning and EU
Defence planning. This common language contributes to interoperability and provides
the necessary link between Defence planning and Operations planning.
Clearly stated Capability requirements, Capability shortfalls, Priority shortfall areas and
recommendations for mitigating risks associated with Capability shortfalls, provide
needed inputs into Capability development plan.
It has been confirmed, that Implementing and assessing the Capability development
plan, as the last phase of the Defence planning process, provides a feedback to the
process and enables defence planners and decision makers to adjust the Capability
development plan in response to the Security environment developments or to the
defence budget deficiencies, therefore i tis a necessary part of the process.
Syndicate discussions identified some answers to the questions framing and focusing
the discussions, several key points and a way ahead.
To answer the question „Who are the key stakeholders and what are their
expectations?“, two two main groups of key stakeholders have been identified, internal
and external to the Czech MOD and to the Czech republic. Based on that,
a recommendation has been formulated to identify the stakeholders using the
„Stakeholder analysis“.
To the question „What are the missing elements in our Defence planning?“ there have
been a number of answers identified. As missing, the following elements have been
named:










description of the Czech national planning system,
mature Defence planning process, linking all the existing elements in the
Defence planning and producing long term Capability development plan,
clear links of the Czech national Defence planning system to NDPP and EDP,
established links among ministerial bodies with their clearly stipulated
responsibilities towards the Defence planning process,
Security environment assessment as a necessary input into the Political guidance
development – SWOT analysis was mentioned as one of the applicable tool,
elaborated risk assessment process for assessing the risks asociated with
Capability shortfalls,
Capability terminology,
Scenarios, Planning situations and capacity to develop them,
analytical tools to support Defence planning process.

Four key points have been identified:
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The definitions and descriptions of the Defence planning and the Defence
planning process are not well elaborated and embeded in the Czech
republic‘s defence related principal documents,
proposal of the Czech national Defence planning process has been viewed as
a viable and applicable way ahead,
Political guidance development is an integral part of the Defence planning
process,
Czech national Defence planning has to be stable and robust enough, to resist
personal ambitions of polititians, which cover only their election term, it has to
provide a direction valid for a long term period (at least beyond 15 years).

As a conclusion and the answer to the third question set for the syndicate discussion,
„How could we fill the existing gaps?“, way ahead have been formulated in four points:





Continue the defence planning process development efforts in close cooperation
with the Capability Development and Planning Division (Generall Staff) and with
the Defence Policy and Strategy Division (MOD),
further improve cooperation with ACT SEE and NCI Agency,
identify potential bodies and possibilities for developing Scenarios and Planning
situations,identify and analyze „Key stakeholders“ related to the Czech national
Defence planning process, identify strategies for approaching them.
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