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Role a vliv agentury neustále roste, 
zejména s tím, jak je prováděna globální 
strategie EU  (2016), která členské státy 
také vedla v  roce 2017 k posílení poslání 
této agentury.

Odborné znalosti a  činnosti agentury EDA 
pokrývají celé spektrum spolupráce: 
od požadavků na harmonizaci po 
zajišťování operativních schopností, od 
výzkumu, technologií a  inovací po rozvoj 
technologických demonstračních systémů, 
od odborné přípravy a  cvičení po podporu 
operací SBOP.

Evropská obranná agentura (EDA), založená 
v roce 2004 na podporu a usnadnění 
obrany v  Evropě, se stala místem, kde 
země, které chtějí rozvíjet své schopnosti 
obrany, tak činí společnými silami.

Agentura EDA úzce spolupracuje s  ev-
ropským obranným odvětvím 
s  cílem zlepšit evropskou obrannou tech-
nologickou a  průmyslovou základnu, po-
moci posílit toto odvětví a zajistit jeho větší 
konkurenceschopnost.

Založena v roce 2014 
jako agentura Rady EU, se sídlem 
v Bruselu;

26 členských států 
(všechny země EU kromě Dánska);

+– 180 zaměstnanců 
plus síť zhruba 2 500 vnitrostátních 
odborníků;

Správní ujednání 
s Norskem, Švýcarskem, Srbskem 
a Ukrajinou;

Řízená výkonným ředitelem Jiřím Šedivým z úřední moci  Josepa Borrella,  
vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.
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> Agentura EDA v současnosti provádí a řídí přípravné opat-
ření Evropské komise v oblasti obranného výzkumu (PADR), 
které připravuje půdu pro evropský obranný výzkumný 
program v rámci budoucího Evropského obranného fondu 
(EDF) od roku 2021.

> Dvanáct skupin technologií schopností agentury (Cap-
Techs) sdružuje odborníky z  členských států, odvětví 
a  výzkumných organizací. Jejich prostřednictvím řídila 
agentura EDA od roku 2004 téměř 200 výzkumných a tech-
nologických projektů.

> Od roku 2016 zavedla EU několik nových nástrojů obranné 
spolupráce EU: revidovaný plán rozvoje schopností (CDP), 
koordinovaný každoroční přezkum v oblasti obrany (CARD), 
stálou strukturovanou spolupráci (PESCO) a Evropský ob-
ranný fond (EDF).

> Všechny tyto nástroje jsou propojeny: CDP určuje priority 
v  oblasti schopností, CARD poskytuje přehled stávajících 
schopností v Evropě a  identifikuje příležitosti ke spoluprá-
ci, PESCO nabízí možnosti, jak rozvíjet upřednostňované 
schopnosti formou spolupráce, a  EDF poskytuje finanční 
prostředky EU pro projekty obranné spolupráce.    

> Aby celá tato struktura fungovala, musí se všechny ná-
stroje spojit a působit vzájemně. Agentura EDA při tom hraje 
ústřední roli: zapojuje se do každé nové iniciativy v oblasti 
obrany a zajišťuje soudržnost mezi nimi, a to i s NATO.

> Agentura EDA organizuje nadnárodní odbornou přípravu / 
cvičení s  cílem rozšířit interoperabilitu mezi vojenskými 
oddíly a vojenským vybavením členských států v různých 
oblastech, jako jsou vrtulníky, letecká doprava, ochrana 
proti improvizovaným výbušným zařízením (C-IED), simu-
lace výcviku RPAS, kybernetická obrana, správci obranné 
energie.

> Agentura EDA dostala od členských států za úkol působit 
jako zprostředkovatel při práci s Evropskou komisí a agen-
turami EU a jednat jako vojenské rozhraní za účelem využití 
širších politik EU ku prospěchu obrany. Agentura tak činí 
v různých oblastech, zejména jako: 

>> vojenské rozhraní při provádění iniciativy jednotné evrop-
ské nebe a politik v oblasti kybernetické bezpečnosti,

>> realizátor Konzultačního fóra Evropské komise pro udrži-
telnou energii v odvětví obrany a bezpečnosti (CF SEDSS),

>> mluvčí členských států, které chtějí minimalizovat do-
pad právních předpisů EU týkajících se chemických látek 
( REACH) na obranu.

> Agentura EDA nabízí svým členským státům platformu 
k účasti v nadnárodních projektech schopností: od pláno-
vání, výzkumu a  standardizace po vývoj, zadávání veřej-
ných zakázek a odbornou přípravu. 

> Je malá a  flexibilní, agentura pracuje „à  la  carte“: člen-
ské státy se mohou případ od případu rozhodnout, zda se 
budou na projektech podílet. Agentura EDA v současnosti 
řídí více než 100  programů a  projektů v  oblasti výzkumu 
a schopností a více než 200 dalších činností souvisejících 
s  rozvojem, výzkumem a  technologiemi schopností a  ob-
ranným průmyslem.

> V  roce  2017 potvrdily členské státy úlohu agentury EDA 
jakožto „hlavního nástroje stanovování priorit na úrovni EU 
při podpoře rozvoje obranné schopnosti“. Klíčem je zajistit, 
aby se rozvoj schopnosti spolupráce zaměřoval na opera-
tivní potřeby určované ozbrojenými silami.

> Agentura je hnací silou pravidelného přezkumu plánu roz-
voje schopností EU, který nyní povede plánování národní 
obrany členských států a  bude sloužit jako klíčový refe-
renční prvek pro obranné nástroje EU, jakož i pravidelné-
ho přezkumu zastřešujícího strategického plánu výzkumu 
a klíčových strategických činností.

Dnes, 15 let od svého vzniku,  
je agentura EDA etablovaná jako:

Tréninkový prostor EU  
pro větší interoperabilitu 

Vojenský hlas v dalších 
politikách EU 

Správce obranného 
výzkumu EU

Strážce soudržnosti

Architekt pro priority 
v oblasti schopností EU 

Platforma obranné 
spolupráce EU


