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Úvodem 
  

V předmětu Bezpečnostní a vojenská strategie mohli v několika seminářích příslušníci 
21.kurzu generálního štábu Aloise Eliáše vyjádřit své názory v oblasti predikce a metod 
hodnocení bezpečnostního prostředí jako základu ke strategickému rozhodování odpovědných 
funkcionářů, v oblasti bezpečnosti a mezinárodních bezpečnostních vztahů, zvláště 
v identifikaci možných bezpečnostních hrozeb a hodnocení potenciálu možností hlavních 
aktérů mezinárodní bezpečnosti a konečně v oblasti výhod a nevýhod členství České 
republiky v NATO a EU. 

 

 
 
 
 Naprostá většina vystoupení jsou hodnotná a vyjadřují názory, v mnoha případech i 
odlišné od názorů oficiálních. I někteří vědecko-pedagogičtí pracovníci se aktivně zapojili 
svými věcnými vystoupeními. Zajímavým vystoupením byla analýza, resp. pokus o analýzu 
mezinárodních konfliktů z období let 1990 – 2006 a zapojení ozbrojených sil České republiky 
do nich.  
 Tímto sborníkem bychom chtěli přispět do banky názorů a dat z problematiky 
bezpečnosti, mezinárodních bezpečnostních vztahů.  
 
                                                                                      
                                                                                      pedadogický vedoucí KGŠ 
                                                                                      doc.Ing. Milan Kubeša, CSc. 
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Podstata frekventovaných pojmů bezpečnostní 
problematiky 
plukovník Ing. Gabriel Kovács a kol. 
Ředitel odboru kontroly odzbrojení – ZŘ ŘeZA, v letech 
1978–83 vystudoval RTZ letectva na VAAZ v Brně a VVLŠ v 
Košicích. V roce 1996 absolvoval kurz řízení obranných 
zdrojů na DRMI v Monterey, USA. V zahraničních operacích 
působil jako pozorovatel v misi EC MM v Jugoslávii a 
vojenský pozorovatel UNPROFOR v Bosně a v Chorvatsku. 
V letech 2000-3 byl vedoucím skupiny vojenských poradců 
Stálé mise ČR při OBSE ve Vídni. V současné funkci 
odpovídá za plnění mezinárodních závazků rezortu v oblasti 
kontroly zbrojení a odzbrojení. 

Specifické pojmy bezpečnostní problematiky jsou používány velice často 
v odborných publikacích a oficiálních dokumentech, přitom nejsou ve světě a různými 
renomovanými autory jednotně definovány a chápány. Přesto ale lze v interpretaci  
těchto pojmů nacházet společné styčné body. Jedním z hlavních pojmů bezpečnostní 
problematiky je bezpečnost jako taková. Existuje všeobecná shoda, že bezpečnost je 
skutečnou hodnotou pro jednotlivce i pro společnost, přesto je jako pojem, resp. stav, 
obtížně popsatelný anebo dokonce měřitelný. Nejjednodušší, nejlogičtější a nejméně 
kontroverzní je vymezení bezpečnosti z hlediska negativního a pozitivního. Negativní 
vymezení bezpečnosti znamená faktickou neexistenci nebo nepřítomnost hrozby. 
V případě neexistence hrozby namířené proti subjektu tedy vyvozujeme, že se tento 
nachází v bezpečí. Při pozitivním vymezení bezpečnosti hovoříme o stavu navozeném 
přirozenými okolnostmi nebo aplikací opatření, která aktivním a cílevědomým 
způsobem eliminují nebo minimalizují hrozbu vůči jednotlivci, společnosti nebo státu. 
Lze uvést řadu případů, například bezpečnost domu proti požáru lze zvýšit instalací 
protipožárního zařízení, bezpečnost automobilu před odcizením instalací autoalarmu a 
parkováním na hlídaném parkovišti, bezpečnost osob před pouliční kriminalitou 
instalací kamerového systému a hlídkováním policie, bezpečnost státu před útokem ze 
strany jiného státu vydržováním odpovídajících ozbrojených sil, účastí ve vojenské 
obranné alianci, aktivní diplomacií, atd. S pojmem bezpečnost úzce souvisí pojem 
bezpečnostní prostředí. Pojem bezpečnostní prostředí můžeme chápat jako aplikaci 
definice bezpečnosti na konkrétní popis bezpečnostní situace státu, skupiny států, 
kontinentů a jejich vzájemných vztahů. Bezpečnostní strategie států (strategie ve 
smyslu oficiálních dokumentů) a mezinárodních organizací věnují velikou pozornost 
charakteristice a popisu bezpečnostního prostředí, ve kterém existují. V tomto smyslu 
je bezpečnostní prostředí determinováno nejen výčtem a charakteristikou exitujících 
hrozeb, ale rovněž popisem rolí jednotlivých aktérů na mezinárodní scéně – států a 
jiných mezinárodních organizací, ovlivňujících nebo majících potenciál na 
ovlivňování bezpečnostního prostředí a tendencí jejich vývoje. Typický popis 
bezpečnostního prostředí obsahují Nová strategická koncepce NATO z roku 1999, 
Evropská bezpečnostní strategie z roku 2003, ve stručnější podobě Souhrnná politická 
směrnice NATO z Rigy z roku 2006, zatímco velice podrobný popis bezpečnostního 
prostředí přináší Bezpečnostní strategie ČR z roku 2003. Popis bezpečnostního 
prostředí není možný bez užití a ujasnění pojmů jako jsou hrozba a riziko. Pod 
pojmem hrozba rozumíme jakýkoli projev, jednání nebo fenomén, který má 
potenciální schopnost poškodit zájmy nebo přímo způsobit škody na straně 
ohroženého. Hrozba může být přírodním, tedy na lidské činnosti přímo nezávislým 
jevem, nebo může být způsobena aktérem nadaným vůlí a úmyslem - jedincem, 
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skupinou, organizací, nebo státem. Hrozba je svým charakterem objektivním jevem, 
působícím nezávisle na zájmech ohroženého. Na druhou stranu může ohrožený 
subjekt hrozbu svým jednáním zmírnit nebo dokonce úplně eliminovat. Z hlediska 
bezpečnostní strategie jsou za relevantní hrozby považovány ty, které plynou 
z úmyslného jednání jiných aktérů. Hrozby můžeme dělit a kategorizovat podle 
různých hledisek: geopolitické hledisko pro konkrétní stát znamená hodnocení, zda 
jistá všeobecně existující hrozba je pro něj bezprostřední nebo nepřímá, uplatněná 
cestou sekundárních dopadů přes utrpěné újmy jiných států nebo spojenců. 
Z časového hlediska dělíme hrozby na naléhavé vyžadující okamžitou reakci a 
latentní, přetrvávající dlouhodobě, které se za jistých okolností mohou změnit 
v naléhavé a závažné, vyžadující adekvátní protiopatření. Z hlediska sektorového 
můžeme hrozby dělit na vojenské, politické, ekonomické, ekologické, sociální a 
kulturní. Podle původce dělíme hrozby na záměrné nebo nezáměrné. Záměrné jsou 
vojenská agrese, teroristické útoky, ekonomické sankce, narušení toku zásobování 
surovinami a energiemi. Nezáměrné hrozby jsou ekonomické a měnové krize, 
zemětřesení, povodně, sucha, epidemie nemocí. 

Hlavní hrozby identifikované v Evropské bezpečnostní strategii jsou terorizmus; 
šíření zbraní hromadného ničení; regionální konflikty; zhroucení státní moci a 
organizovaný zločin, na druhou stranu tzv. „globální výzvy“ jako zranitelnost 
dopravní, energetické a informační infrastruktury, hladomor, AIDS, soupeření o vodu 
a energie se mohou stát za jistých okolností skutečnými hrozbami. 

Další významnou a v dnešní době stále bezprostřednější kategorii představují 
asymetrické hrozby, vycházející ze střetů mezi sobě nepodobnými či nerovnými 
silami. Technologická úroveň vyspělých států ve vědecké a vojenské oblasti je vysoko 
nad úrovní států třetího světa. Na druhé straně jsou rozvojové státy schopny za použití 
levných a na trhu dostupných prostředků útočit na citlivá a zranitelná místa 
technologicky vyspělejšího protivníka. Asymetrické hrozby můžeme charakterizovat 
jako střet mezi sobě nepodobnými či nerovnými silami; snahu technologicky slabšího 
soupeře překonat převahu protivníka využitím jeho slabých míst, a to s použitím 
metod, které se velmi liší od běžného konvenčního vedení operací. Asymetrické 
hrozby mají schopnost zaměřit se de facto na cokoliv bez respektování jakýchkoliv 
omezení. Bezpečnostní strategie Evropské unie a Bezpečnostní strategie ČR uvádí 
typickou asymetrickou hrozbu - terorizmus - shodně jako hlavní strategickou hrozbu. 
Naopak, za charakteristický příklad snahy o zvýšení bezpečnosti a dosažení stability 
ve vojensko-bezpečnostní oblasti na základě ideální symetrie lze považovat Smlouvu 
o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (podepsaná v roce 1990, vstup v platnost 
1992). Smlouva stanovila pro dva vojenské bloky – NATO a Varšavskou smlouvu 
stejné maximálně povolené počty v pěti kategoriích tzv. omezované konvenční 
výzbroje a skutečně splnila své cíle, vedla k likvidaci desítek tisíc těžké výzbroje a 
prohloubila otevřenost a předvídatelnost na evropském kontinentě. Výše rozebíraný 
pojem asymetrie a asymetrických hrozeb ale nemusí existovat pouze ve vztahu mezi 
státy a nestátními aktéry, nýbrž také mezi státy. Například na v současné době 
diskutovaný plán USA vybudovat prvky protiraketového obranného štítu v Evropě na 
území ČR a Polska odpověděl prezident Putin prohlášením, že proti tomuto štítu 
přijme Ruská federace účinná, blíže nespecifikovaná, svým charakterem asymetrická 
protiopatření. 

Pojmem riziko se rozumí možnost, že s určitou pravděpodobností vznikne událost, 
kterou považujeme z bezpečnostního hlediska za nežádoucí. Riziko je vždy 
odvoditelné a odvozené z konkrétní hrozby a má subjektivní charakter. Míru rizika, 
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tedy pravděpodobnost škodlivých následků vyplývajících z hrozby a ze zranitelnosti 
zájmu, je možno posoudit na základě tzv. analýzy rizik, která vychází i z posouzení 
naší připravenosti hrozbám čelit. Riziko se odvíjí od rozhodnutí a jednání těch, kdo 
situaci vyhodnocují a následně odvozují opatření. Vyhodnocování hrozeb je jedním 
z prvních kroků při formulování bezpečnostní politiky a strategie, přitom existuje 
riziko neadekvátního ohodnocení hrozeb. Jejich podcenění nebo naopak také 
přecenění může vést k riziku reálného nárůstu hrozeb. Jelikož bezpečnostní rizika 
odvozujeme od hrozeb, tak je kategorizujeme podle stejných kritérií jako hrozby, tedy 
rizika vojenského, politického, ekonomického, ekologického, sociálního a kulturního 
charakteru.  

 
Použitá literatura: 

- Eichler, J. Mezinárodní bezpečnost na počátku 21.století, AVIS, Praha 2006, ISBN 80-
7278-326-2 

- Evropská bezpečnostní strategie, Brusel, 12. prosince 2003  

- Nová strategická koncepce NATO, Washington, 24. dubna 1999 

- Souhrnná politická směrnice NATO, Riga, 24. listopadu 2006 

- Bezpečnostní strategie ČR, 10. prosince 2003 

Bezpečnostní a vojenská strategie Stránka 8 z 256

Stránka 8 z 256



Seminář Téma 5 BVSSeminář Téma 5 BVSSeminář Téma 5 BVSSeminář Téma 5 BVS

AAnalýza bezpečnostního nalýza bezpečnostního ý pý p
prostředí jako základ pro tvorbu prostředí jako základ pro tvorbu 

bezpečnostních dokumentůbezpečnostních dokumentů

Podstata frekventovaných pojmů Podstata frekventovaných pojmů 
bezpečnostní problematikybezpečnostní problematiky

Skupina „A“ 21.KGŠSkupina „A“ 21.KGŠ
k h ř k k b kk h ř k k b kplk. Bohuslav Dvořák, plk. Gabriel Kovács, plk. Petr Pecinaplk. Bohuslav Dvořák, plk. Gabriel Kovács, plk. Petr Pecina

2. října 20072. října 2007

Bezpečnostní a vojenská strategie Stránka 9 z 256

Stránka 9 z 256



Podstata pojmů bezpečnostníPodstata pojmů bezpečnostníPodstata pojmů bezpečnostní Podstata pojmů bezpečnostní 
problematikyproblematikyp yp y

BezpečnostBezpečnost
Bezpečnostní prostředíBezpečnostní prostředí
HrozbaHrozbaHrozbaHrozba
RizikoRiziko
Kategorizace hrozebKategorizace hrozeb
A t i t i ké h bA t i t i ké h bAsymetrie a asymetrické hrozbyAsymetrie a asymetrické hrozby

Bezpečnostní a vojenská strategie Stránka 10 z 256

Stránka 10 z 256



BezpečnostBezpečnostBezpečnostBezpečnost

Bezpečnost: Bezpečnost: ppojem tojem těžko měřitelnýěžko měřitelný
VymezeníVymezení bbezpečnosti: pozitivní a negativníezpečnosti: pozitivní a negativníVymezení Vymezení bbezpečnosti: pozitivní a negativníezpečnosti: pozitivní a negativní
Negativní: neexistence relevantní hrozbyNegativní: neexistence relevantní hrozby
Pozitivní: zabezpečena eliminace existujících Pozitivní: zabezpečena eliminace existujících 
hrozebhrozeb

Bezpečnostní a vojenská strategie Stránka 11 z 256

Stránka 11 z 256



BezpečnostBezpečnostBezpečnostBezpečnost

Bezpečnost v mezinárodních vztazích Bezpečnost v mezinárodních vztazích –– základní základní 
hodnota a nejvyšší cíl každého státuhodnota a nejvyšší cíl každého státuj yj y

Základ bezpečnosti státu: Základ bezpečnosti státu: 
jiš ě í b ú í j h ákl d í h h djiš ě í b ú í j h ákl d í h h dzajištění obrany území a jeho základních hodnotzajištění obrany území a jeho základních hodnot

zajištění fungování státních institucízajištění fungování státních institucíj gj g
zajištění ochrany obyvatelstvazajištění ochrany obyvatelstva

Stát usiluje o vlastní bezpečnost snahou Stát usiluje o vlastní bezpečnost snahou 
o eliminaci hrozebo eliminaci hrozeb

Bezpečnostní a vojenská strategie Stránka 12 z 256

Stránka 12 z 256



BezpečnostBezpečnostBezpečnostBezpečnost

Ú ň d ž b č žd lÚ ň d ž b č žd lÚroveň dosažené bezpečnosti je vždy relativníÚroveň dosažené bezpečnosti je vždy relativní
Objektivní faktory bezpečnosti státu:Objektivní faktory bezpečnosti státu:j y pj y p

GeografieGeografie
Přírodní zdrojePřírodní zdrojePřírodní zdrojePřírodní zdroje
HistorieHistorie

Subjektivní faktory bezpečnosti státu:Subjektivní faktory bezpečnosti státu:
Bezpečnostní politika diplomacieBezpečnostní politika diplomacieBezpečnostní politika, diplomacieBezpečnostní politika, diplomacie
Budování ozbrojených sil, účast v aliancích Budování ozbrojených sil, účast v aliancích 

Bezpečnostní a vojenská strategie Stránka 13 z 256

Stránka 13 z 256



BezpečnostBezpečnostBezpečnostBezpečnost

Základ bezpečnosti státu: Základ bezpečnosti státu: 
zajištění obrany území a jeho základních hodnotzajištění obrany území a jeho základních hodnotzajištění obrany území a jeho základních hodnotzajištění obrany území a jeho základních hodnot
zajištění fungování státních institucízajištění fungování státních institucí
zajištění ochrany obyvatelstvazajištění ochrany obyvatelstva

Stát usiluje o vlastní bezpečnost snahou Stát usiluje o vlastní bezpečnost snahou 
o eliminaci hrozebo eliminaci hrozeb
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Bezpečnostní prostředíBezpečnostní prostředíBezpečnostní prostředíBezpečnostní prostředí

Hl í i k é i á d í li ik ů á jí á d í áHl í i k é i á d í li ik ů á jí á d í áHlavními aktéry mezinárodní politiky zůstávají národní státy.Hlavními aktéry mezinárodní politiky zůstávají národní státy.
Bezpečnostní prostředí Bezpečnostní prostředí –– aplikace pojmů definice bezpečnosti na aplikace pojmů definice bezpečnosti na 

konkrétní popis bezpečnostní situace státu skupiny státůkonkrétní popis bezpečnostní situace státu skupiny státůkonkrétní popis bezpečnostní situace státu, skupiny států, konkrétní popis bezpečnostní situace státu, skupiny států, 
kontinentů nebo globalizovaného světa a jejich vzájemných kontinentů nebo globalizovaného světa a jejich vzájemných 
vztahů.vztahů.

Strat. koncepce NATO 1999: Strat. koncepce NATO 1999: 
OOdhodlání formovat bezpečnostní prostředí a posílit mír a dhodlání formovat bezpečnostní prostředí a posílit mír a 
stabilitu euroatlantického regionu stabilitu euroatlantického regionu 
Zvýšení odpovědností a kapacit evropských spojencůZvýšení odpovědností a kapacit evropských spojencůZvýšení odpovědností a kapacit evropských spojenců Zvýšení odpovědností a kapacit evropských spojenců 
s přihlédnutím k bezpečnosti a obranyschopnosti zvyšují s přihlédnutím k bezpečnosti a obranyschopnosti zvyšují 
bezpečnostní prostředí aliancebezpečnostní prostředí aliance..
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Bezpečnostní prostředíBezpečnostní prostředíBezpečnostní prostředíBezpečnostní prostředí

ČČBezpečnostní strategie České republikyBezpečnostní strategie České republiky
Bezpečnostní prostředí charakterizujeBezpečnostní prostředí charakterizujeBezpečnostní prostředí charakterizuje Bezpečnostní prostředí charakterizuje 
a) Mezinárodní situace a) Mezinárodní situace a b) Rizika a hrozby

V j ká i ČRV j ká i ČR k i l B B č ík i l B B č íVojenská strategie ČR Vojenská strategie ČR –– kapitola B. Bezpečnostní kapitola B. Bezpečnostní 
prostředíprostředí

Doktrína AČR Doktrína AČR –– kapitola 1 analyzuje bezpečnostní kapitola 1 analyzuje bezpečnostní 
prostředí jako východisko doktríny AČRprostředí jako východisko doktríny AČRprostředí jako východisko doktríny AČRprostředí jako východisko doktríny AČR
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Hrozby a rizikaHrozby a rizikaHrozby a rizikaHrozby a rizika

ČČNejednotnost až svévolnost při používání pojmů v ČR Nejednotnost až svévolnost při používání pojmů v ČR 
i zahraniční literatuřei zahraniční literatuře
Bezpečnostní strategie ČR používá pojem Bezpečnostní strategie ČR používá pojem 
bezpečnostní bezpečnostní hrozbahrozba pro nebezpečné jevy a procesy pro nebezpečné jevy a procesy pp p p j pp p j p
vyplývající z volního jednání. Jako bezpečnostní vyplývající z volního jednání. Jako bezpečnostní rizikarizika
pak chápe jevy a procesy, jejichž přímé nebo nepřímé pak chápe jevy a procesy, jejichž přímé nebo nepřímé 
negativní působení na společnost, funkce státu či negativní působení na společnost, funkce státu či 
občany není projevem volního jednání. Hranice občany není projevem volního jednání. Hranice 
používání obou pojmů však není ostře vymezena. používání obou pojmů však není ostře vymezena. 
(C. Bezpečnostní prostředí, b) Rizika a hrozby )(C. Bezpečnostní prostředí, b) Rizika a hrozby )
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HrozbaHrozbaHrozbaHrozba

Hrozba je jevem objektivního charakteru. Je Hrozba je jevem objektivního charakteru. Je 
schopností nebo záměrem způsobit škody schopností nebo záměrem způsobit škody p p yp p y
zájmům subjektuzájmům subjektu
Působí proti zájmům ohroženéhoPůsobí proti zájmům ohroženého ten můžeten můžePůsobí proti zájmům ohroženého Působí proti zájmům ohroženého –– ten může ten může 
hrozbu svým úsilím zmírnit nebo eliminovat, hrozbu svým úsilím zmírnit nebo eliminovat, 
taky naopak svým chováním znásobittaky naopak svým chováním znásobit

Bezpečnostní a vojenská strategie Stránka 18 z 256

Stránka 18 z 256



Kategorizace hrozebKategorizace hrozeb

Kategorizace hrozeb z hlediska:Kategorizace hrozeb z hlediska:
GeopolitickéhoGeopolitického přímépřímé -- nepříménepříméGeopolitického Geopolitického přímé přímé nepříménepřímé
Časového Časového naléhavé naléhavé –– latentnílatentní
Sektorového Sektorového vojenské, politické, ekonomické, vojenské, politické, ekonomické, 
ekologické, sociální, kulturníekologické, sociální, kulturníg , ,g , ,
Původce Původce záměrné (agrese, terorizmus,...) nezáměrné záměrné (agrese, terorizmus,...) nezáměrné 
(ži l é p h p d i k i ké k i )(ži l é p h p d i k i ké k i )(živelné pohromy, pandemie, ekonomické krize...)(živelné pohromy, pandemie, ekonomické krize...)
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Hlavní hrozby definovány Hlavní hrozby definovány 
v Evropské bezpečnostní strategiiv Evropské bezpečnostní strategii
TerorizmusTerorizmus
Šíření ZHNŠíření ZHN
Regionální konfliktyRegionální konflikty
Zhroucení státní mociZhroucení státní mociZhroucení státní mociZhroucení státní moci
Organizovaný zločinOrganizovaný zločin

Vs. „Globální výzvy“: zranitelnost dopravní, energetické a Vs. „Globální výzvy“: zranitelnost dopravní, energetické a 
informační infrastruktury, hladomor, AIDS, soupeření informační infrastruktury, hladomor, AIDS, soupeření 
o vodu a energie o vodu a energie –– mohou se stát hrozbamimohou se stát hrozbami
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RizikoRizikoRizikoRiziko

Riziko má subjektivní charakterRiziko má subjektivní charakter
Riziko je odvozeno od subjektivního posouzeníRiziko je odvozeno od subjektivního posouzeníRiziko je odvozeno od subjektivního posouzení Riziko je odvozeno od subjektivního posouzení 
hrozby a přijetí opatření. Míra přijatého rizika hrozby a přijetí opatření. Míra přijatého rizika 
vůči hrozbám je východiskem koncipovánívůči hrozbám je východiskem koncipovánívůči hrozbám je východiskem koncipování vůči hrozbám je východiskem koncipování 
bezpečnostní politikybezpečnostní politiky
Rizika dělíme stejně jako bezpečnostní hrozby Rizika dělíme stejně jako bezpečnostní hrozby 
(vojenské., politické., ekonomické., ekologické., sociální)(vojenské., politické., ekonomické., ekologické., sociální)(vojenské., politické., ekonomické., ekologické., sociální)(vojenské., politické., ekonomické., ekologické., sociální)
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Asymetrie a asymetrické hrozbyAsymetrie a asymetrické hrozbyAsymetrie a asymetrické hrozbyAsymetrie a asymetrické hrozby

Symetrie vs. asymetrieSymetrie vs. asymetrie
AsymetrickéAsymetrické hrozbyhrozby vycházejí ze střetů mezi sobě vycházejí ze střetů mezi sobě y jy j
nepodobnými či nerovnými silami nepodobnými či nerovnými silami 
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Asymetrie a asymetrické hrozbyAsymetrie a asymetrické hrozbyAsymetrie a asymetrické hrozbyAsymetrie a asymetrické hrozby
Asymetrické hrozbyAsymetrické hrozby::

ř i bě d b ý i či ý i il iř i bě d b ý i či ý i il istřet mezi sobě nepodobnými či nerovnými silamistřet mezi sobě nepodobnými či nerovnými silami
snaha technologicky slabšího soupeře překonat převahu snaha technologicky slabšího soupeře překonat převahu 
protivníka využitím jeho slabých míst, a to s použitím metod, protivníka využitím jeho slabých míst, a to s použitím metod, p y j ý , p ,p y j ý , p ,
které se velmi liší od běžného konvenčního vedení operací.které se velmi liší od běžného konvenčního vedení operací.
asymetrickéasymetrické hrozbyhrozby majímají schopnost zaměřit se de facto na schopnost zaměřit se de facto na 
cokolivcokoliv bez respektování jakýchkoliv omezeníbez respektování jakýchkoliv omezenícokolivcokoliv bez respektování jakýchkoliv omezeníbez respektování jakýchkoliv omezení
ttechnologická úroveň vyspělých států ve vědecké a vojenské echnologická úroveň vyspělých států ve vědecké a vojenské 
oblasti je vysoko nad úrovní států třetího světaoblasti je vysoko nad úrovní států třetího světa
rozvojové státy rozvojové státy jsou jsou schopny za použití levných a na trhu schopny za použití levných a na trhu 
dostupných prostředků útočit na citlivá a zranitelná místa dostupných prostředků útočit na citlivá a zranitelná místa 
technologicky vyspělejšího protivníkatechnologicky vyspělejšího protivníkag y y p j pg y y p j p
Bezpečnostní strategie ČR uvádí terorizmus jako hlavní Bezpečnostní strategie ČR uvádí terorizmus jako hlavní 
asymetrickou hrozbuasymetrickou hrozbu
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Asymetrie a asymetrické hrozbyAsymetrie a asymetrické hrozbyAsymetrie a asymetrické hrozbyAsymetrie a asymetrické hrozby

Asymetrická strategie teroristů:Asymetrická strategie teroristů:
vyhýbání se přímému střetuvyhýbání se přímému střetuy ý py ý p
útoky na území jimi definovaných protivníků, za útoky na území jimi definovaných protivníků, za 
objekt svého útoku vybírají převážně civilní cíleobjekt svého útoku vybírají převážně civilní cílebj sv vyb j p v c v cbj sv vyb j p v c v c
používání prostředků s účinky hromadné destrukce, používání prostředků s účinky hromadné destrukce, 
usilují ousilují o získání ZHNzískání ZHNusilují ousilují o získání ZHN.získání ZHN.
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Dota ?Dota ?Dotazy ?Dotazy ?
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Děkuji za pozornost  !Děkuji za pozornost  !
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Zóna aplikace SZóna aplikace S--KOS (CFE)KOS (CFE)Zóna aplikace SZóna aplikace S KOS (CFE)KOS (CFE)

ICIC

Příklady Příklady 
symetrického pojetísymetrického pojetí
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Maximální národní úrovně podle SMaximální národní úrovně podle S--KOSKOSMaximální národní úrovně podle SMaximální národní úrovně podle S KOS KOS 
pro skupiny smluvních stranpro skupiny smluvních stran

Kategorie výzbroje

MNÚ v aktivních 
jednotkách a TOS 20 000 30 000 20 000 6 800 2 000jednotkách a TOS 20,000 30,000 20,000 6,800 2,000

Aktivní jednotky 16,500 27,300 17,000 2,0006,800j y

Trvale označené 3 500 2 700 3 000 N/A N/Asklady 3,500 2,700 3,000 N/A N/A
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Počty konvenční výzbroje AČRPočty konvenční výzbroje AČR

1400

Počty konvenční výzbroje AČRPočty konvenční výzbroje AČR
k 1. lednu 2007k 1. lednu 2007
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Symetrie vojenské reakceSymetrie vojenské reakceSymetrie vojenské reakceSymetrie vojenské reakce

????
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XBR

MTA MTA 
BrdyBrdy
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Pplk. Ing. Milan DIVIAK 
Zadaný problém k semináři: 
Jaké jsou vazby mezi válkou, gerilou  a terorismem? Kdy je to odboj, kdy je to terorismus? 
Jaké je ohrožení vojáků?  
 
 Úvod 
 
 Válka provází lidstvo od nepaměti a téměř každému člověku nahání strach. Pro 
dvacáté století je příznačný nárůst její ničivosti a zejména pak podíl obětí z řad civilního 
obyvatelstva. Vedle obětí na lidských životech a zdraví se projevují další negativní dopady 
v oblasti ekonomické a sociální. Vývoj a výroba zbraní odčerpávají obrovské prostředky na 
úkor školství, vědy, zdravotnictví a sociálního systému.  
 
 Válka je nejčastěji definována jako přímé násilí mezi státy. Je to jeden ze způsobů 
k prosazení cílů států. Neustálé střetání zájmů v mezinárodní i vnitrostátní sféře nutí 
představitele států k jejich řešení. Převládá snaha zlepšovat schopnosti předcházet řešení 
sporů ozbrojenými konflikty, přesto je v mnoha případech nelze odvrátit. 
 
 Vazby mezi válkou, gerilou a terorismem 
 
 Pokud posuzujeme vazby mezi válkou gerilou a terorismem, je nutné vycházet ze 
strategických cílů a způsobů jejich naplňování u těchto jednotlivých hrozeb. Vzhledem 
k tomu, že válka představuje ozbrojený konflikt mezi státy za využití jejich ozbrojených sil, je 
snadnější hrozbu války zkoumat, předvídat či jí ovlivňovat. Můžeme studovat bezpečnostní a 
vojenskou politiku daného státu,  uspořádání jeho ozbrojených sil, způsoby jejich řízení, 
metody bojové přípravy či strategickou kulturu, jako souhrn zavedených myšlenkových 
postupů a konkrétních opatření při používání ozbrojených sil k dosahování politických cílů1. 
Válka je regulována mezinárodním právem a to jak v oblasti jejího vedení tak i v oblasti 
humanitárního. Státy jsou nuceny tyto mezinárodně přijatá pravidla respektovat a v případě 
jejich nedodržení jsou jednotlivci, odpovědní za tyto excesy, bráni k trestně právní 
odpovědnosti. Jsou předem stanoveny prostředky a způsoby boje, zacházení s raněnými 
kombatanty, válečnými zajatci i s civilním obyvatelstvem. Jsou definovány cíle, které se 
nemohou stát předmětem ozbrojeného konfliktu a jsou tu i nestranné a nezávislé mezinárodní 
organizace, které dohlíží nad dodržováním těchto pravidel. Toto vše vytváří určitý rámec 
právní jistoty a zaručení minimální garance humanity i v rámci tak násilné lidské činnosti jako 
je válka. 
 
 Oproti válce, gerila představuje méně předvídatelný a ovlivnitelný jev. Gerilovým 
uskupením rozumíme jednotky určené pro úderné akce, sabotáže, zastrašování, nebo likvidaci 
důležitých cílů. Jedná se většinou o nepravidelné jednotky stojící mimo státem uznané 
struktury, organizované armádním způsobem, které působí v ozbrojených konfliktech. 
Používají prvky nepřímé strategie a prvky opotřebení nepřítele ve vleklých bojích. Vzhledem 
k poměru sil na bojišti se vyhýbají přímým bojům s ozbrojenými silami, používají léčky, 
nástrahy a klamné manévry s cílem co nejvíce vyčerpávat a opotřebovávat mnohem silnějšího 
protivníka. Útočí na morálku a psychologii. Jejich cílem se stává především armádní 
infrastruktura (útvary, zařízení, vojenský materiál apod.), bezpečnostní sbory nebo 
představitelé vládních garnitur. Strategickým cílem je boj s okupačními silami nebo 
diktátorskými režimy se snahou jejich zničení či dosažení změny politických poměrů. Ve 20. 

                                                 
1 Eichler J., „Mezinárodní bezpečnost na počátku 21.stol“, AVIS 2006 
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století zaznamenala strategická kultura gerilové války velký rozmach zejména v asijských 
zemích (Maoce Tung v Číně, Ho Či Min ve Vietnamu). Na přelomu 20. a 21. století pak v 
Islámském světě (Afghánistán, Irák). V rámci gerilových uskupení je často kladena otázka 
legitimity a oprávněnosti takovéhoto způsobu boje. Jsou diskutovány otázky partizánského 
odboje  či národně osvobozeneckého boje v rámci 2.SV. Velice rozdílné jsou názory na 
kosovskou národně osvobozeneckou armádou UCK a její metody boje. Jak je možné v tomto 
kontextu například posuzovat ozbrojený boj povstaleckých struktur v Iráku po roce 2003 vůči 
koaličním silám? Pravděpodobně legitimita takového způsobu boje (národně 
osvobozeneckého) může být dána pravomocným rozhodnutím mezinárodního společenství, 
respektive nevydáním rozhodnutí k okupaci silami cizí mocnosti či řešení vnitrostátního 
konfliktu národními ozbrojenými silami.  
 
   Terorismus je a bude dlouho diskutovaným tématem. Vytvořit přesnější a obecnou a 
uznávanou definici je obtížné, protože terorismem byly označovány nejrůznější formy násilí, 
pojem je často užíván ve zpolitizovaných souvislostech a slouží k diskreditaci apod.  Jedna 
z používaných definic v USA deklaruje, že: „Terorismus je propočítané použití násilí nebo 
hrozby násilím, obvykle zaměřené proti nezúčastněným osobám, s cílem vyvolat strach, jehož 
prostřednictvím jsou dosahovány politické, náboženské nebo ideologické cíle. Terorismus 
zahrnuje i kriminální zločiny, jež jsou ve své podstatě symbolické a jsou cestou k dosažení 
jiných cílů, než na které je kriminální čin zaměřen.“2   
 
 Terorismus představuje nejzvrácenější strategickou kulturu. Až na výjimky se teroristé 
vyhýbají úderům na ozbrojené síly a zaměřují se na zabíjení bezbranného civilního 
obyvatelstva. Terorismus je iregulární asymetrickou variantou boje, která klade primární 
důraz na zastrašení. Cílem je především získat prostor pro mediální pozornost (viz. prezentace 
ikon terorismu v masových sdělovacích prostředků Al Džazíra, internet apod.), vytvořit 
atmosféru strachu, destabilizovat stát a vynutit si změnu vnitřní nebo zahraniční politiky. 
Terorismus prošel vývojovými etapami od národního terorismu, který si vynucuje změny ve 
vnitřní politice (IRA, ETA,), přes mezinárodní terorismus, který si vynucuje změny v 
zahraniční politice států (70 léta 20 stol., vraždy politiků s cílem změny mezinárodní politiky 
daného státu v cílové oblasti např.Libanon) až po globální terorismus, který se snaží se 
prosadit změny v mezinárodních vztazích na globální úrovni.(odstartoval 11.9.2001) 
 
 
 
 
 Válka vs. odboj vs. terorismus 
 
 Největší a nejvýraznější rozdíly mezi terorismem a klasickou válkou se odvíjí od 
způsobů vedení ozbrojeného boje. Klasické války se vyznačují přímými, čelními souboji států 
nebo koalic, které se odehrávají na jedné či více frontách. Usiluje se o dosažení výhody 
plynoucí z překvapení, ale v zásadě se ví kdo je nepřítel, jaké jsou jeho cíle, síly, jaké zbraně 
může použít a kde může udeřit. Nepřímá strategie je využívána gerilovými a teroristickými 
skupinami. V zásadě se vyhýbají přímým konfrontacím, útočí ze zálohy, překvapivě, zasahují 
cíle v nejcitlivějších a nejzranitelnějších bodech. Rozdíl mezi gerilou a terorismem je jaké 
cíle útoku si vybírají, vyhlášením či nevyhlášením otevřeného boje apod. Další rozdíly 
představují způsob života. Odboj se od teroristických skupin odlišuje tím, že žije mimo 
společnost, v odlehlých nepřístupných místech, např. v pralesech nebo těžko dostupném 

                                                 
2 časopis Policista 2/2001 
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terénu apod. Oproti tomu teroristické skupiny využívají civilní zázemí a anonymitu, které jim 
toto prostředí vytváří.  
 
 Společným rysem každého ozbrojeného násilí, bez ohledu jestli hovoříme o válce, 
terorismu nebo gerile, jsou krutosti, násilí jako takové. Teroristé však uplatňují násilí formou 
úderů bez vyhlášení války, útočí ze zálohy a výlučně na civilní cíle. Hlavní formy násilí jsou 
vraždy, atentáty, braní rukojmí, únosy osob, letadel, vydírání, používání NVS a sebevražedné 
atentáty. Smyslem je vytvoření atmosféry strachu a tím vytvářet tlak na administrativu daného 
státu ke změně vnitřní či zahraniční politiky. Jak teroristé, tak bojovníci asymetrických válek  
mohou své údery zaměřovat na celkem pět druhů cílů a to jsou nejvyšší političtí činitelé, 
průmyslové podniky, infrastruktura, ozbrojené síly a civilní obyvatelstvo. Teroristé téměř 
nikdy neútočí na ozbrojené síly protivníka a gerilová skupina si zase nikdy nevybírá za cíl 
svého útoku civilní obyvatelstvo. Údery na bezbranné civilní obyvatelstvo jsou vždy 
terorismem. 
 
 Hrozby pro příslušníky ozbrojených sil 
 
 Současné ozbrojené síly a jejich příslušníci čelí novým, různorodějším hrozbám, které 
jsou méně nápadné a hůře předvídatelné. Patří mezi ně především terorismus, šíření zbraní 
hromadného ničení, regionální konflikty, vliv destabilizovaných států a organizovaného 
zločinu. Pro příslušníky ozbrojených sil jsou to nové výzvy především ve způsobu přípravy a 
realizace příslušných opatření na tyto hrozby. Tradiční představy o přípravě ozbrojených sil, 
jejich struktuře a použití jsou stále více konfrontovány s aktuálními hrozbami a asymetrickým 
způsobem boje. Na jedné straně profesionálně vycvičené jednotky vybavené nejmodernějšími 
technologiemi. Na straně druhé bojovníci využívající prostředí a způsob boje, který je 
v rozporu s konvenčními pravidly ozbrojeného konfliktu. Jedině soustavné studium 
současných konfliktů, účinná a efektivní spolupráce s koaličními partnery a včasné příjímání 
opatření  z tzv. lesson learned může přinést úspěch při reakci na soudobé hrozby. 
 
 
 
 
 
 
      Pplk. Ing. Milan DIVIAK 
      Posluchač 21.Kursu GŠT UO Brno 
      Náčelník odboru obecné kriminality HVVP Praha 
  
Zdroje: 

o Eichler, J. „Mezinárodní bezpečnost na počátku 21. století“, AVIS, Praha 
2006; 

o Strategická koncepce NATO (1999); 
o Evropská bezpečnostní strategie (2003); 
o Bezpečnostní strategie České republiky  
o Policista 2/2001 
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Analýza bezpečnostníhoAnalýza bezpečnostního 
prostředí jako základ pro 
tvorbu bezpečnostních 
dokumentůdokumentů

plk. Igor ARVAY, plk. Martin ŠTOCHL, 
plk. Petr GAJDOŠ , pplk. Milan DIVIAK
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Zadání k semináři
Ústav operačně taktických studií 
Oddělení řízení obrany státu         

 
Zadání k semináři z předmětu:  

Bezpečnostní a vojenská strategie 
Téma 5 

 „Analýza bezpečnostního prostředí jako základ pro tvorbu bezpečnostních dokumentů“
Skupina: Kurz generálního štábu

Zpracovatelský tým:
lk I ARVAYp g

Čas: 2.10.2007 (09,50 – 13,10 hodin) 
Místo: základní učebna Tu 23- A212 

 
Účastníci: příslušníci 21.KGŠ, plk. gšt. Ing.Ján Spišák, doc.Ing.Milan Kubeša, CSc., pozvaní 
hosté (doc.PhDr.Jan Eichler, CSc. aj.); 
Problémy: 

1. Rozeberte podstatu frekventovaných pojmů bezpečnostní problematiky – bezpečnost, 
bezpečnostní prostředí, hrozba, riziko a jejich vztah, problém kategorizace hrozeb, 
asymetrie a asymetrické hrozby. 

plk. Igor ARVAY, 
plk. Martin ŠTOCHL, 

lk P t GAJDOŠo úvodní slovo 10 -15´(práce v týmu 3-4 příslušníků KGŠ- 
………………………………………………………...., přednese mluvčí), 
diskuse  

2. Jaké jsou vazby mezi válkou, gerilou  a terorismem? Kdy je to odboj, kdy je to 
terorismus? Jaké je ohrožení vojáků? Uveďte příklady z historie.  

o úvodní slovo 10 -15´(práce v týmu 3-4 příslušníků 
KGŠ…………………………………………………….., přednese mluvčí),
diskuse  

3. Porovnejte kapitoly dvou významných bezpečnostních dokumentů, které 
h k i jí b č íh ř dí

plk. Petr GAJDOŠ, 
pplk. Milan DIVIAK

charakterizují bezpečnostního prostředí:
o Strategické koncepce NATO (1999) a 
o Evropské bezpečnostní strategie (2003) a identifikujte rozdíly v obsahu. 

o úvodní slovo do 10´(práce v týmu 3-4 příslušníků 
KGŠ……………………………………………………., přednese mluvčí), 
diskuse  

Doporučené zdroje ke studiu - základní 
o Eichler, J. „Mezinárodní bezpečnost na počátku 21. století“, AVIS, Praha 

2006; 
o Strategická koncepce NATO (1999);o Strategická koncepce NATO (1999);
o Evropská bezpečnostní strategie (2003); 
o Články Vojenských rozhledů  

http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=3538 
Doporučené zdroje ke studiu – další: 

o Paul Kennedy: Svět v 21. století – Chmurné vyhlídky i vkládané naděje. 1996 
o Dančák, Břetislav (ed.)(2006): Perspektivy západní civilizace a pět let globálního 

terorismu. Brno: Masarykova univerzita v Brně.  
o Mareš, Miroslav (2005): Terorismus v ČR. Brno: Centrum strategických studií. 
o The National Security Strategy (http://www whitehouse gov/nsc/nss html)o The National Security Strategy  (http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.html) 
o Bezpečnostní strategie České republiky 

(http://www.mzv.cz/servis/soubor.asp?id=6344) 
o aj. 

                                                                                                 náčelník 
                                                                                    plk. gšt. Ing. Ján  Spišák 
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Obsah prezentace
základní charakteristika pojmů

válka
terorismus
gerilag

vymezení vazeb mezi definovanými 
pojmypojmy
ohrožení pro vojáky

Literatura: Jan EICHLER, Mezinárodní bezpečnost na počátku 21.století,     
AVIS 2006
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Válka
přímé násilí mezi státy (i uvnitř státu), za 
použití ozbrojených sil s cílem:

změnit světové uspořádánízměnit světové uspořádání
obsadit území nepřítele
ovlivnit vývoj ve vymezeném regionu apod.

dělení válek
materiální zájem (hranice, ek. cíle, pol cíle)
jiný zájem (etnickéjiný zájem (etnické, 
náboženské,ideologické)
podle intenzity (hegemonická, totální, 
omezené)omezené)

negativní a pozitivní dopady
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Terorismus
nejzvrácenější strategická kulturanejzvrácenější strategická kultura
taktika

ozbrojené násilí či hrozba násilí j
proti civilním cílům
konspirativní činnost 
překvapivost a zákeřnost útokůpřekvapivost a zákeřnost útoků

cíle
mediální pozornostmediální pozornost
šíření strachu
politické cíle (destabilizace státu, 

ě h ič í litik itř ízměna zahraniční politiky, vnitřní 
politiky, apod.)

Bezpečnostní a vojenská strategie Stránka 39 z 256

Stránka 39 z 256



Boj proti terorismu
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Gerilová uskupení

nepravidelné jednotky, většinou vojensky 
organizované uniformovanéorganizované, uniformované
úderné akce, sabotáže, zastrašování, likvidační 
akceakce
útočí na ozbrojené a bezpečnostní síly, 
logistické základny, sklady munice, policejnílogistické základny, sklady munice, policejní 
služebny apod.
cílem je boj s okupačními silami nebo j j p
diktátorskými režimy
insurgency – nový pojem
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Vazby mezi pojmyVazby mezi pojmy
válka-terorismus-gerila

způsob vedení boje 
přímé, čelní vedení boje států a koalic vs.přímé, čelní vedení boje států a koalic vs. 
nepřímá strategie (asymetrie sil)

cíle 
změna světového uspořádání a obsazení území nepřítele 
vs
podlamovat morálku protivníka, opotřebovávat ho a 
donutit ho k rezignaci (útoky na nejvyšší politické činitele, 
průmyslové podniky,infrastrukturu, ozbrojené síly nebo p y p y, , j y
obyvatelstvo)

taktika (přímé útočné strategie vs. asymetrické války)
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Co je a co není terorismus

údery na bezbranné civilní obyvatelstvo 
jsou vždy terorismemjsou vždy terorismem, 
teroristé se až na výjimku vojáků pod 
praporem OSN vyhýbají útokům napraporem OSN vyhýbají útokům na 
ozbrojené síly
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Ohrožení pro vojáky

hlavní bezpečnostní hrozby 21.stol
t iterorismus
šíření ZHN
destabili o ané stát (rog e states)destabilizované státy (rogue states)
organizovaný zločin

i ik t i ký h álká hrizika v asymetrických válkách 
taktika a strategie boje (např. Somálsko, 
Irák Afghánistán)Irák, Afghánistán)
patové situace neřešitelné vojensky
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Diskuse

vztahy mezi prezentovanými pojmy 
álk t i il é k iválka-terorismus-gerilové skupiny

příklady z historie
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Interpretace bezpečnostního prostředí, jak ho 
vnímá Strategická koncepce NATO a Evropská 
bezpečnostní strategie EU 
pplk.Ing. Jaromír Šebesta a kol. 
 
  Pilot,   velitel letky dopravních a speciálních 
vrtulníků  vrtulníkové základny v Přerově .  Toho času 
student 21. Kurzu generálního štábu gen. Aloise Eliáše při  
Ústavu operačně taktických studií Univerzity obrany v Brně. 

 
 
Základem pro tvorbu bezpečnostních dokumentů  je, 

a vždy bude, především důkladná analýza bezpečnostního prostředí. Analýza 
identifikující aktualní poměry, vývojové trendy a potenciální rizika tak jak se 
jeví v době  a prostředí jejího zrodu. 

  
Pokud chceme porovnat strategické koncepce dvou, pro nás evropany, 

nejpodstatnějších organizací NATO a Evropské 
Unie, musíme je porovnávat s ohledem na dobu, 
kdy byly zformulovány. Je jen málo příkladů  
v historii ,  kdy se během jen několika málo let,  
č i  měsíců  změnil pohled na bezpečnostní 
prostředí tak radikálně  jako tomu bylo na 
začátku 21. století .  Teroristický útok na WTC 
změnil hodnotovou úroveň  dosavadních 
bezpečnostních priorit  způsobem, který bychom 
mohli porovnat snad jenom s Pearl Harborem č i  
Hirošimou. Věta „The world will  never be the 
same“ (svě t  už nikdy nebude co býval) plně  
vystihuje vše.  

 
Strategické dokumenty vyjadřující se ke stejné problematice i .e.  

hodnocení bezpečnostního prostředí,  nevidí v době  kdy byly napsány reálnou 
možnost k napadení některého ze svých č lenů ,  přesto identifikují množství 
ohrožení a rizik, které mohou v krátké době  vést k destabilizaci a ohrožení 
situace ve světě .  Ale právě  proto, že byly sepsány jeden před a druhý po 11. 
září  2001, mají důležitostní žebříček hrozeb diametrálně  j iný.  

 
Pomineme-li dobu vzniku dokumentů ,  nacházíme i další podstatné 

rozdíly přístupu vyplývající z vlastního charakteru a poslání organizací. 
Charakter Strategické koncepce Aliance schválené nejvyššímí představiteli  
států  a vlád účastnících se jednání Severoatlantické rady ve Washingtonu 
D.C. ve dnech 23. a 24. dubna 1999 jasně  odráží především vojenské poslání 
NATO. Poslání organizace, která stratila tradičního nepř í tele, a se 
stále neodeznělou příchutí  pozůstatků  studené války, zatím stále hledá a 
nenachází jiného rovnocenného soka. Údálosti z 11. zář í  o dva roky pozděj i  
ukážou, že nepř í tel tady je, pouze nebyl dostatečně  doceněn. Naproti  tomu 
Evropská Unie jakožto především ekonomicko-politický svazek se ve svém 
dokumentu „Evropská bezpečnostní strategie“ předloženým Javierem Solanou 
a při jatý hlavami států  a vlád při  zasedání Evropské rady v Bruselu 12. 
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prosince 2003 zaměřuje zejména na ekonomické hledisko vlivu hrozeb,  
přesně  v duchu idey „bezpečnost je základní podmínkou rozvoje“. 

Pokud se podíváme na hodnocení hrozeb, tak jak je vidí jednotlivé 
dokumenty, na předních místech uvidíme především hrozby proliferace a 
šíření ZHN, techologií jejich výroby a z toho vyplývající možnost vniku 
dalších jaderných mocností.  Dále globální šíření technologií k výrobě  zbraní, 
hrozby zhroucení státní moci a krizí států  v citlivých oblastech světa,  
regionální konflikty, terorismus a organizovaný zločin. 
Zatímco však v dokumentu EU je hrozba terorismu na prvním místě ,  u 
strategie NATO zastává jedno z málo významných posledních míst.  
 
 Porovnáním hodnocení bezpečnostního prostředí podle NATO a EU 
můžeme identifikovat následující rozdílnosti:  

•  Rozdílnost v úhlu pohledu  kde NATO podtrhuje zejména vojenské 
aspekty zatímco EU se zaměřuje především na ekonomické a politické 
dopady hrozeb. 

•  Rozdílnost ve velikosti  záběru .  NATO publikuje globální pohled na 
bezpečnostní hrozby a EU se omezuje hlavně  na regionální přístup 
(Evropa a blízké okolí).  EU se také zaměřuje více na hrozby jako 
zhroucení státní moci, organizovaný zločin, regionální konflikty a 
novodobé etnické hrozby a náboženské  problémy. Snaží se hloubě ji  
popsat kořeny vzniku hrozeb s hodnocením reakce na terorismus. 
 

Popisované strategie jsou dokumenty organizací s rozdílným posláním, 
organizací,  které vznikly v jiných historických podmínkách za jiných 
souvislostí .  Současná jednání vrcholných orgánů  NATO a EU ukazují snahu 
po sladění pohledu obou organizací na způsob řešení nových hrozeb podporou 
bezpečnosti  a stability stejně  tak jako formováním úč inného systému 
mnohostranné spolupráce, která učiní svět  spravedlivějším, bezpečně jším a 
jednotnějším. 
 

 
 

 
Použitá literatura: 
Evropská bezpečnostní strategie, Brusel 12. 12. 2003 
Strategická koncepce Aliance, Washington D. C. 23.a24.4.1999 
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A lý b č t íhA lý b č t íhAnalýza bezpečnostního Analýza bezpečnostního 
prostředí jako základ pro tvorbuprostředí jako základ pro tvorbuprostředí jako základ pro tvorbu prostředí jako základ pro tvorbu 
bezpečnostních dokumentůbezpečnostních dokumentůbezpečnostních dokumentůbezpečnostních dokumentů

Porovnání dokumentůPorovnání dokumentů StrategickáStrategickáPorovnání dokumentů „Porovnání dokumentů „Strategická Strategická 
koncepce NATO“koncepce NATO“ a a „Evropská „Evropská 

bezpečnostní strategie“bezpečnostní strategie“ a jejich pojetía jejich pojetíbezpečnostní strategie  bezpečnostní strategie  a jejich pojetí a jejich pojetí 
bezpečnostního prostředíbezpečnostního prostředí

Tým C:Tým C: plk.   VAVRINEC Vladimír
plk.   LOŽEK Vladimírp
pplk. ŠEBESTA Jaromír
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Bezpečnostní prostředíBezpečnostní prostředíp pp p
by NATOby NATO

•• NepravděpNepravděp. přímá agrese proti státům NATO. přímá agrese proti státům NATO

Ri ik li k i í k l í h tátůRi ik li k i í k l í h tátů•• Riziko vlivu krizí okolních státůRiziko vlivu krizí okolních států
•• Existence silných jaderných sil mimo alianciExistence silných jaderných sil mimo alianci
ŠŠ•• Šíření zbraní hromadného ničení NBCŠíření zbraní hromadného ničení NBC

•• Globální šíření technologií k výrobě zbraníGlobální šíření technologií k výrobě zbraníg ýg ý
•• Další rizikaDalší rizika

Washington DC  ‐ duben 1999
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Bezpečnostní prostředíBezpečnostní prostředíp pp p
by EUby EU

•• NepravděpodNepravděpod. masivní útok proti státům EU. masivní útok proti státům EU

T iT i•• TerorismusTerorismus
•• Šíření zbraní hromadného ničení NBCŠíření zbraní hromadného ničení NBC
•• Regionální konfliktyRegionální konflikty
•• Zhroucení státní mociZhroucení státní moci
•• Organizovaný zločinOrganizovaný zločin

Brusel  ‐ prosinec 2003
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Přístupy k hodnocení Přístupy k hodnocení 
bezpečnostního prostředíbezpečnostního prostředí

NATONATO EUEUNATONATO
především vojenská aliancepředevším vojenská aliance
dokument z r. 1999 před 9/11dokument z r. 1999 před 9/11

EUEU
ekonomickoekonomicko‐‐politický svazekpolitický svazek
dokument z r. 2003 po 9/11dokument z r. 2003 po 9/11dokument z r. 1999 před 9/11dokument z r. 1999 před 9/11

příchuť pozůstatků studené příchuť pozůstatků studené 
válkyválky

ekonomické hledisko vlivu ekonomické hledisko vlivu 
hrozeb hrozeb 
b č t j ákl d íb č t j ákl d íhledání nepřítelehledání nepřítele bezpečnost je základní bezpečnost je základní 
podmínkou rozvojepodmínkou rozvoje

SpolečnéSpolečné
h í b čí ú kh í b čí ú knehrozí nebezpečí útokunehrozí nebezpečí útoku
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Porovnání hodnocení bezpečnostního prostředí Porovnání hodnocení bezpečnostního prostředí 
NATO NATO vsvs EUEU

o Rozdílnost v úhlu pohledu úhlu pohledu na bezpečnostní prostředí
NATO – vojenské aspekty
EU k i ké liti ké d dEU – ekonomické a politické dopady

o Rozdílnost ve velikosti záběru velikosti záběru hodnocení
NATO l bál í hl dNATO – globální pohled
EU – regionální pohled (Evropa a těsné okolí)

o Rozdílnost v hodnocení důležitostihodnocení důležitosti EU se víceo Rozdílnost v hodnocení důležitostihodnocení důležitosti, EU se více 
zaměřuje na hrozby jako zhroucení státní moci, 
organizovaný zločin, regionální konfliktyorganizovaný zločin, regionální konflikty

o EU (novější dokumentnovější dokument) již reaguje na novodobé 
hrozby (etnické, náboženské problémy, reakce nahrozby (etnické, náboženské problémy, reakce na 
terorismus) hlouběji popisuje kořeny hrozebhlouběji popisuje kořeny hrozeb
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PROLIFERACE ZHN – stále aktuální bezpečnostní hrozba  
plk. Ing. Miroslav Knopp 
 

Dlouholetý příslušník chemického vojska AČR. Absolvent Vysoké vojenské školy 
pozemního vojska-vojenská chemie ve Vyškově a postgraduální studia ve VA Brno. Působil na 
různých funkcích v rámci jednotek chemického vojska v Liberci. V letech 2002 – 2003 se 
zúčastnil operace „Enduring Freedom“ v Kuvajtu ve funkci náčelníka štábu kontingentu AČR 
a 1. česko-slovenského prrchbo. Od července 2007 velitel 31. brigády radiační, chemické        
a biologické ochrany v Liberci.  

 
 Dámy a pánové, 
proliferace zbraní hromadného ničení (ZHN) je považována po skončení studené války za 
jednu z nejvážnějších tzv. nových bezpečnostních hrozeb. Dokladem tohoto tvrzení jsou 
mimo jiné i nové bezpečnostní strategie dvou nejvýznačnějších aktérů současných 
mezinárodních bezpečnostních vztahů USA a EU, kde je otázce proliferace ZHN věnována 
mimořádná pozornost.  

Ve svém příspěvku se pokusím definovat základní pojmy související s touto 
problematikou, popsat podmínky ve kterých proces proliferace ZHN probíhá a specifikovat 
aktéry, kteří se na tomto procesu podílejí včetně jejich snah a konkrétních opatření. 
 
VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 
 Pro komplexní pochopení celého procesu proliferace ZHN je nezbytné definovat 
základní pojmy, které s touto oblastí souvisí. 
 
Zbraně hromadného ničení 
 

Jednotná, oficiálně schválená a všemi subjekty přijímaná definice zbraní hromadného 
ničení doposud neexistuje. A ani z hlediska mezinárodního práva, dosud neexistuje jednotná 

norma, která by se zabývala ZHN jako celkem, tím méně jejich úplným 
zákazem. Zbraně hromadného ničení se tak stávají předmětem zájmu 
mezinárodního práva ne jako celek, ale po jednotlivých kategoriích. To, 
mimo jiné, zapříčinilo, že ani stupeň či rozsah jejich zákazu není stejný, 
jak je možno doložit na konkrétních případech.  

Obecně jsou pod pojmem Zbraně hromadného ničení chápány 
zbraně, které jsou svými bojovými vlastnostmi schopny vyvolávat ničivé 
účinky ve velkém měřítku na velkých plochách. Dělí se na jaderné zbraně, 
chemické zbraně a biologické zbraně. Základní složkou těchto zbraní jsou 
jaderné, chemické nebo biologické látky, ale velmi významnou částí ZHN 

je současně prostředek dopravy těchto nebezpečných látek na cíl.  
Z hlediska soudobé proliferace ZHN jsou nejsledovanějšími technologiemi, 

využitelnými jako nosiče jaderných, chemických a biologických látek balistické rakety. Je 
však nutno si připomenout, že jako nosiče těchto nebezpečných látek na cíl lze využít řadu 
dalších prostředků, které jsou ve výzbroji většiny současných armád, ale také prostředků, 
které jsou běžně využívány v civilním sektoru k jiným účelům. Jedná se například o letadla 
různých typů (která mohou dopravit ZHN na cíl zpravidla ve formě leteckých pum nebo 
pomocí rozprašovačů), různé druhy raket a řízených střel, dále miny, dělostřelecké granáty 
apod. Teroristé však mohou použít celou řadu jiných prostředků, od vysoce sofistikovaných 
až po zcela jednoduché prostředky. V tomto případě přicházejí v úvahu spíše jednodušší 
nosiče například balíčkové bomby s chemickou či biologickou náplní, dopisy s infikovanými 
bakteriemi, klasické automobily, civilní letadla a řada dalších. V úvahu přichází i jednoduchá 
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přeprava těchto nebezpečných látek člověkem a jejich aplikace v kritických místech 
infrastruktury jakou jsou zdroje pitné vody a podobně. 

V poslední době se však hovoří i o tzv.konvenčních ZHN. Do této kategorie jsou 
zahrnovány zbraně, které k vyvolání ničivého účinku nevyužívají radioaktivních, chemických 
nebo biologických látek, ale jejichž účinky jsou minimálně srovnatelné s účinky 
jaderných,chemických či biologických zbraní. Jedná se například o infrazvukové zbraně, 
elektromagnetické zbraně, genetické zbraně, vakuové bomby a podobně. Do této kategorie lze 
zařadit i útoky na civilní či vojenská zařízení, která obsahují škodlivé radioaktivní, chemické 
či biologické látky a jejichž destrukcí s využitím klasických zbraní se mohou tyto škodlivé 
látky uvolnit do okolního prostoru. Uvedený výčet je, i přes svou neúplnost, značně široký 

V následující části mého příspěvku proto budu pod pojmem ZHN chápat zbraně podle 
obecně přijímané definice, to znamená, že budu mít vždy na mysli jaderné, chemické              
a biologické zbraně. Takto definované zbraně hromadného ničení jsou zpravidla chápány        
i jednotlivými aktéry při hodnocení hrozeb, v rámci jednání i v přijímaných dokumentech jak 
na úrovní jednotlivých států tak na úrovni mezinárodní.  

 
Proliferace 

Slovo proliferace je převzato z anglického slova „proliferation“, které v doslovném 
překladu znamená rozmnožovat, rozrůstat, rozšiřovat. Původ slova pak pochází z latinských 
slov  „proles“ (to co roste) a ferre (něco nésti). Původně bylo slovo proliferace používáno 
především v lékařství a botanice a vyjadřovalo novotvoření nebo chorobný růst tkáně.           
V bezpečnostní oblasti začal být pojem proliferace v anglosaské oblasti užíván pro označení 
šíření zbraní a s nimi souvisejících technologií. 
 Proliferaci je možné členit na základě různých hledisek. Asi nejlépe lze tento proces 
rozčlenit na: 

• Vertikální proliferaci 
• Horizontální proliferaci 

Toto členění umožňuje chápat proliferaci ZHN v širším kontextu neboť pod pojmem 
vertikální proliferace se rozumí rozvoj a zlepšování existujících kapacit  prostřednictvím 
vojenského výzkumu a vývoje, zatímco pod pojmem horizontální proliferace se rozumí 
všechny procesy, při nichž státy nebo nestátní aktéři získávají zbrojní arsenály, aniž by je před 
tím zlepšily. Vertikální a horizontální proliferace se při tom mohou vzájemně doplňovat. 
Někteří autoři využívají i jiné pohledy na pojem proliferace ZHN a z toho pak vyplývají          
i další možné členění. Zde mám na mysli kupříkladu členění na: 

• Státní a subnacionální proliferace 
nebo 

• Proliferace vědomostí a proliferace materiálů 
 
PODMÍNKY PROLIFERACE ZHN PO SKONČENÍ STUDENÉ VÁLKY 
 

V podmínkách studené války dochází k proliferaci 
zbraní především na vertikální úrovni. Zřetelně se tato 
skutečnost projevovala především v oblasti jaderných zbraní. Po 
té co USA ztratily monopol výroby a vlastnictví jaderných 
zbraní, dochází k vzájemnému soupeření dvou jaderných 
mocností USA a SSSR. Bezpečnostní politika založená na 
strategii jaderného zastrašování roztočila kolotoč vzájemných 

opatření a protiopatření. Výsledkem těchto závodů ve zbrojení byl masivní nárůst počtu 
jaderných zbraní především na straně USA a SSSR.  V průběhu těchto závodů se k hlavním 
jaderným velmocem přidaly také Velká Británie, Francie a Čína a později ještě také Izrael, 
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Indie a Jihoafrická republika. Tento poměrně nízký počet států vlastnící JZ se udržel až do 
skončení období studené války. Zatímco počet aktérů vlastnicích jaderné zbraně byl v tomto 
období poměrně nízký, celkový potenciál JZ byl na obou stranách obrovský a začalo se 
hovořit o pravděpodobnosti vzájemného zaručeného zničení. Závody ve zbrojení se stále více 
vymykaly politické kontrole a narůstalo riziko vzniku války, kterou si ani jeden z aktérů 
nepřál, ale které by se zároveň nedokázal vyhnout. Současně s pokračující proliferací JZ         
a celkově ZHN se naštěstí daří uskutečňovat postupné kroky v rámci jednání o kontrole 
zbrojení. Tato jednání byla v průběhu celé studené války nejdůležitějším fórem bezpečnostní 
spolupráce mezi NATO a Varšavskou smlouvou a zejména pak mezi jejich hegemony. Díky 
úspěchům v dosažení shody v průběhu těchto jednání se podařilo uvolnit mezinárodní napětí  
a postupně snižovat vytvořené arsenály nejenom jaderných zbraní, ale také chemických. 
Poněkud stranou zájmu všech aktérů zůstaly v tomto období biologické zbraně. 

Po skončení studené války dochází kromě jiného i k zásadní změně podmínek 
proliferace ZHN.  Tyto podmínky vytvářejí různorodé faktory jejichž výsledkem jsou často 
protichůdné tendence. Na jedné straně je snaha států sdružených v programech pro kontrolu    
a likvidaci ZHN (například v OPCW - Organization for the Prohibition of Chemical 
Weapons) a na straně druhé snaha řady zemí o získání, či vlastní vývoj nebo zdokonalování 
ZHN. Samostatnou kapitolou v tomto procesu, jak bude pojednáno dále, je bezesporu 
terorizmus ať již na státní nebo globální úrovni. Právě významná a mnohdy globální rizika 
vedou ke snahám dopátrat se konkrétních příčin, v oblasti proliferace, převážně nepříznivého 
vývoje. 

 
Podmínky a faktory umožňující proliferaci ZHN 

Německý expert Joachim Krause uváděl v polovině devadesátých let tři důvody, kvůli 
nimiž šíření ZHN vyvolalo po skončení studené války větší obavy než v předchozích 
desetiletích: 

1) Technologie k výrobě ZHN pocházejí ze čtyřicátých a padesátých let a jsou stále méně 
kontrolovatelné. V průběhu rozšiřování obecného technického pokroku                       
a industrializace a informační revoluce se zvýšil počet států, které mohou vyrobit ZHN 
a jejich nosiče. V polovině devadesátých let bylo více než 80 států techniky                 
a industriálně v situaci, kdy mohlo vyrobit chemické zbraně, asi 100 mohlo vyvíjet 
biologické zbraně a přes 50 států bylo schopno produkovat jaderné zbraně a balistické 
nosiče (rakety). 

2) Rozpad Sovětského svazu zřetelně zvýšil možnost proliferace jaderných zbraní a to     
z toho důvodu, že nebyla fyzicky garantována bezpečnost více než 30 000 jaderných  
zbraní. Mnohem závažnější byl odliv specializovaných technických vědomostí do 
problematických zemí, pašování radioaktivního materiálu nebo komponentů ZHN       
a jejich nosičů, jakož i výprodej sovětské vojenské technologie vzhledem k značným  
problémům. 

3) Konec konfliktu mezi „východem“ a „západem“ vedl i k tomu, že byly ukončeny nebo 
přinejmenším rozvolněny dřívější bezpečnostní vztahy mezi industriálními státy           
a státy třetího světa. To mělo za následek, že přinejmenším v některých regionech 
Asie a severní Afriky byla otázka získání nebo nezískání jaderných zbraní postavena 
do nového světla. V čase upadajícího vojensko-politického angažmá velmocí to může 
rovněž znamenat, že vlády s regionálními mocenskými ambicemi věří, že budou moci 
prostřednictvím hrozby použití  ZHN proti eventuelní externí intervenci zesílit nároky, 
vznášené s „normálními“ (konvečními) ozbrojenými silami. 

Nepoměrně více však faktory a podmínky v období po skončení studené války nahrávají 
možnosti získání a použití ZHN různými teroristickými skupinami. Hrozba použití ZHN 
teroristy získala na ještě větším významu po 11. září 2001. Po teroristickém útoku na USA      
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a následných teroristických útocích v Madridu a Londýně si svět začal uvědomovat jak 
mocným a nebezpečným prostředkem mohou být ZHN v rukou teroristů. Podmínky, které 
zvyšují riziko získání a použití ZHN teroristy lze shrnout následovně: 

• v některých současných krizových oblastech jsou dislokovány nukleární zařízení 
nebo výzkumné ústavy, které mohou být zneužity pro krádež komponentů, 
technologie nebo výrobu ZHN, nebo mohou být zneužity přímo vůdci totalitních 
režimů; 

• civilní nukleární průmysl produkuje obrovské množství plutonia, které, pokud není 
znovu zpracováno, není nepřístupné krádeži. V mnoha odvětvích (zdravotnictví, 
potravinářský průmysl) se v poměrně velkém rozsahu požívají radioaktivní 
materiály, které nejsou tak přísně chráněny a mohou se tak stát terčem krádeže. Ve 
vztahu k chemickým zbraním je množství výchozích látek dostupné z civilních 
zdrojů; 

• informační revoluce (internet) kombinovaná s velkým počtem fyziků, chemických 
inženýrů a biologů zvyšuje pravděpodobnost přístupu lidí ke kritickým informacím 
o tom, jak vyrobit nejenom výbušniny, ale i jedy a biologické látky; 

• organizovaný zločin existuje ve světě ve velkém rozsahu a disponuje takovými 
prostředky, že se může pokusit o získání buď hotových zbraní nebo materiálů        
a dokumentace pro jejich výrobu; 

• ukrytí a přeprava těchto zbraní je kvůli jejich malým rozměrům relativně snadná. 
Jako kontejnery pro chemické a biologické látky mohou sloužit termosky, lahve 
vína nebo jiné obyčejné předměty. Doručení ZHN je velmi usnadněno veřejným 
přístupem do Global Positioning System, který může navést malá pilotovaná 
letadla nebo neřízené prostředky se smrtelným nákladem do cílových oblastí. 
Nemůže však být vyloučen ani pozemní systém dodávek jako výraz globálního 
zásilkového systému; 

• urbanizace zvyšuje šanci masových ztrát v případě útoku; 
• detekce přítomnosti některých chemických nebo biologických zbraní u kterých je 

mnoho druhů je často obtížná a v mnoha případech nejsou známy protilátky; 
• na rozdíl od jaderných a chemických zbraní jsou biologické zbraně neustále 

poněkud stranou zájmu odborníků a především prezidentů a vlád. Výsledkem této 
skutečnosti je, že oblasti nešíření a zákazu biologických zbraní není doposud 
věnována patřičná pozornost a nedochází tak k žádnému pozitivnímu kroku na 
mezinárodní úrovni; 

• velké pokroky v genetické biologii zvyšují šanci etnického zaměření útoku, při 
němž by byly biologickými zbraněmi zasaženy pouze jiné „rasy“. 

 
Podmínky a faktory omezující proliferaci ZHN  
 Proti snaze některých subjektů získat ZHN a faktorům, které jejich snaze nahrávají, 
působí snaha a přijímaná opatření řady aktérů, které vytvářejí podmínky ke snížení tohoto 
rizika. Již od konečné fáze studené války dochází k postupnému snižování stavů jaderných 
arzenálů dvou hlavních rivalů Spojených států amerických a nástupce Sovětského svazu – 
Ruska. Obě tyto země se připojily k mezinárodním smlouvám, které zakazují držení a vývoj 
chemických zbraní. Několik států v devadesátých letech své jaderné programy zastavilo 
(Argentina, Brazílie, Jihoafrická republika) nebo se jaderných zbraní, které získaly v 
souvislosti s rozpadem SSSR, zřeklo (Bělorusko, Kazachstán, Ukrajina). Spojeneckou invazí 
v roce 2003 bylo zamezeno dalšímu vývoji ZHN v Iráku (hlavním důvodem zásahu USA       
a jejich spojenců byl právě irácký vývoj ZHN, protože ale žádné nebyly nalezeny, původní 
opodstatnění to poněkud zdiskreditovalo). Brzy poté se vývoje ZHN zřekla Libye. 
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Velká pozornost a úsilí bylo ze strany mnoha států 
věnována oblasti zákazu použití chemických zbraní. 
Výrazným posunem v této oblasti bylo přijetí Úmluvy         
o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití 
chemických zbraní, která vstoupila v platnost v roce 1993   
a kterou již podepsalo a ratifikovalo 181 států světa. Proces 
likvidace CHZ je řízen a kontrolován OPCW (Organizací 
pro zákaz chemických zbraní) a i když se potýká s řadou 
problémů a časových zdržení jeho přínos pro likvidaci         

a omezení možnosti použití celé jedné položky ZHN je nepopiratelný. Podle časopisu NBC 
International č. 3/2007 provedla OPCW za dobu své existence více jak 2.800 inspekcí ve více 
jak 1.500 zařízeních v celkem 77 zemích. Jen v USA tak bylo k 30. 7. 2007 zlikvidováno 
různými způsoby téměř 3 miliony kusů chemické munice. 

Další významnou změnou podmínek po skončení studené války je i změna přístupu 
řady států a nadnárodních organizací k otázce terorismu. Boj proti terorismu se dostává do 
centra pozornosti jednotlivých států a mezinárodních organizací, které se cítí být terorismem 
ohrožení.  V důsledku toho je postupně přijímána řada opatření, s cílem zamezit nebo alespoň 
omezit možnosti teroristických skupin získat a použít nejenom ZHN, ale i další možné 
prostředky ke spáchání teroristických útoků.  

 
AKTÉŘI PROLIFERACE ZHN A JEJICH ČINNOST 
 

Pojem aktér je v mezinárodních vztazích užíván pro jakoukoliv entitu, která hraje             
v mezinárodních vztazích identifikovatelnou roli.Používání tohoto pojmu umožňuje flexibilně 
označovat tímto pojmem nejenom státy (jako nejdůležitějšího činitele mezinárodních vztahů), 
ale i osoby, organizace nebo instituce. Proliferace je pak velmi komplexním jevem, do 
kterého různým způsobem tito aktéři zasahují. Jak již bylo uvedeno, na jedné straně stojí 
aktéři, kteří usilují o získání ZHN nebo materiálu a technologií potřebných pro jejich výrobu   
a na straně druhé protiaktéři, kteří se naopak snaží proliferaci ZHN zabránit. 

Podle Doc. JUDr. PhDr. Miroslav MAREŠE, Ph.D. lze aktéry proliferace ZHN rozdělit do 
tří skupin: 

• aktéři usilující o získání ZHN; 
• aktéři, kteří zprostředkovávají zboží, potřebné k získání ZHN; 
• aktéři, kteří jsou původci (dodavateli) zboží, které je potřebné pro získání ZHN. 

 
Aktéři usilující o získání ZHN 

Je zcela zřejmé, že pokud by neexistoval zájem o získání ZHN, neexistoval by ani 
problém proliferace ZHN. Z tohoto pohledu jsou aktéři usilující o získání ZHN aktéry 
klíčovými. Mezi jednotlivými aktéry v této kategorii však existují značné rozdíly, které 
ovlivňují i celkovou nebezpečnost jejich úsilí. Pojem proliferace se začíná používat již v době 
studené války a to v souvislosti s rozšiřováním jaderných zbraní mimo respektovaných pět 
jaderných mocností (USA, SSSR, Francii, Velkou Británii a Čínu). V roce 1974 se ke státům 
vlastnící jadernou zbraň přidává Indie a v roce 1998 také Pákistán. Existuje silné podezření, 
že JZ vlastní také Izrael. Velké znepokojení v posledních letech vyvolávají ambice a zaváděné 
jaderné programy u států, které jsou ze strany Americké zahraniční politiky považovány          
a označovány jako tzv. „darebácké státy“. Z hlediska jaderných zbraní se jedná především      
o Irán a KLDR. Vážnost tohoto problému narůstá i s rozvojem schopností těchto států 
v oblasti balistických raket a tím rostoucím počtem ohrožených států. Obdobné pochybnosti a 
obavy panují i v oblasti vlastnictví a vývoje chemických zbraní těmito státy. Tyto obavy jsou 
pak umocněny skutečností jak KLDR tak ani Irán doposud nepodepsaly resp. neratifikovaly 
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Úmluvu o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní. Existují 
obavy, že některé státy zaměřují svojí pozornost i na vývoj a výrobu biologických zbraní, 
které jsou v mnoha směrech pro tyto státy dostupnější a hovoří se o nich jako o „zbrani 
chudých“. Ani na úrovni zemí, které již JZ vlastní, nelze hovořit přes řadu příznivých opatření 
vedoucích ke snížení jaderného potenciálu, o úplném zastavení proliferace. V jejich případě 
hovoříme o vertikální proliferaci, která se projevuje pokračujícím vývojem jaderných zbraní 
zaměřeným například na vývoj jaderných bomb malých ráží. O tom, že tento vývoj nadále 
probíhá svědčí i skutečnost, že do roku 2006 pouze čtyři státy ratifikovaly Smlouvu                
a všeobecném zákazu jaderných zkoušek. Mezi těmi státy, které tuto smlouvu nepodepsaly 
(ČLR, KLDR, Egypt, Indie, Irán, Izrael, Pákistán a USA) jsou i státy, které vyvolávají určité 
obavy. 

Pravděpodobně nejvážnější hrozbou pro světovou bezpečnost jsou aktéři usilující        
o získání ZHN z okruhu tzv.„darebáckých států“. Ze strany USA jsou do této kategorie 
zařazeny země, které kromě toho, že usilují o získání ZHN podporují mezinárodní terorismus, 
systematicky utlačují a zneužívají vlastní obyvatelstvo a jejich politika je zaměřena 
nepřátelsky především vůči USA, případně dalším demokratickým státům. ZHN si opatřují 
tyto státy primárně k agresivním účelům (tj. k jejich použití či k hrozbě jejich použitím           
v případě nesplnění požadavků) vůči mírumilovným zemím v regionu, ale také vůči dalším 
zemím západního společenství. Významnou charakteristikou těchto států bývá i jejich 
podpora mezinárodního terorismu a organizovaného zločinu. Dá se předpokládat, že tyto státy 
jsou schopny přímo předat ZHN teroristům nebo jim dovolit výrobu těchto zbraní na jejich 
území (na teroristických základnách apod). Nejčastěji jsou do kategorie „darebáckých států“ 
řazeny Korejská lidově demokratická republika, Irán, Súdán a Sýrie, donedávna také Libye      
a Irák.  

Jelikož šíření technologií a know-how potřebných k výrobě ZHN a jejich nosičů do 
krizových oblastí a „darebáckých států“ je z demokratických průmyslových zemí většinou 
podrobeno přísným pravidlům, resp. je zakázáno, pokouší se země usilující o tyto zbraně 
anebo nosiče překážky obejít různými metodami. Doc. JUDr. PhDr. Miroslav MAREŠ, 
Ph.D.uvádí ve své práci následující možné varianty obcházení přísných pravidel: 

• obstarávají si je s pomocí tajných služeb, jejichž spolupracovníci jednají jako 
objednavatelé či kupci; 

• obstarávají si je s pomocí státních firem, částečně řízených tajnými službami, přičemž 
fingování obchodní firmy k oklamání prodávajícího přes řídící tajnou službu je 
klasickou zpravodajskou metodou; 

• obstarávají si je prostřednictvím konspirativně pracujících „pořizovacích sítí“, tj. 
státem iniciovaných struktur (firem, institucí, organizací), které sledují cíle stanovené 
přijímacím státem, přitom však navenek vystupují jako soukromé firmy(„krycí 
firmy“); 

• zastírají konečného uživatele prostřednictvím neškodně znějících jmen firem; 
• využívají neutrální nebo matoucí označení projektů; 
• využívají jako domnělé konečné uživatele univerzity; 
• zakládají malé firmy ve vlastní zemi nebo v zahraničí pouze k uzavření jediného 

obchodu a poté jsou opět zrušeny (jako místo pro takové obchody a sídlo takových 
firem jsou zpravidla určovány Singapur, Kypr, Malta nebo Dubai); 

• zneužívají v exportu nezkušené dodavatele; 
• využívají firmy v zemích výrobců, popř. dodavatelů, které skrývají ilegální obchody 

pod množstvím legálních obchodů; 
• rozdělují požadované dodávky do mnoha položek, které nejsou samy o sobě 

podezřelé, takže proliferační relevance celého obchodu je obtížně rozeznatelná. 
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Aktéři zprostředkovávající zboží, důležité k získání ZHN 
Aktéry zprostředkovávající zboží důležité k získání ZHN mohou být jak samotné státy 

nebo jejich státní orgány a organizace. Aktéry tohoto obchodu však mohou být také soukromé 
firmy či jednotlivci. Motivy jejich činu mohou být různé, od ideologických až po čistě 
komerční a v některých případech se mohou tyto subjekty stát účastníky těchto obchodů          
i nevědomě. Asi nejvážnějším možným a vědomým zprostředkovatelem zboží k získání ZHN 
jsou struktury organizovaného zločinu. Některé specifické části struktury organizovaného 
zločinu jsou připraveny, vybaveny a v případě patřičné motivace i odhodlány k překonání 
vážných a nelehkých zábran potřebných k získání materiálů nebo technologií nutných pro 
výrobu ZHN. Někteří autoři dokonce hovoří v případě ilegálního obchodu s nebezpečnými 
biologickými, chemickými a především radioaktivními materiály jako o specifickém druhu.  
organizovaného zločinu.  
 
Aktéři, kteří jsou původci anebo dodavateli zboží, které je potřebné k získání ZHN 

Původcem nebo dodavatelem se může stát aktér buď dobrovolně nebo dobrovolně.  
V případě dobrovolného aktéra se zpravidla jedná o obchodní transakci, která je založena na 
získání finančních prostředků či jiných výhod. Tato transakce může probíhat zcela oficiálně 
na státní úrovni a to v případě, že je šíření ZHN, jejich nosičů, materiálů a součástí k jejich 
výrobě v souladu s jejich oficiální politikou. Tyto případy však nejsou příliš časté a jsou 
zpravidla součástí širší mocenské politiky v kontextu globálního či regionálního soupeření 
(příkladem může být čínský nebo severokorejský vývoz raketových technologií). Častěji však 
oficiální politika některých států maskuje své exportní proliferační aktivity (z obavy před 
mezinárodní společenstvím) „soukromoprávním“ charakterem vývozců. Ve skutečnosti však 
tyto firmy realizují státní zájem vlastní země (v tomto směru je diskutována např. pomoc 
ruských firem Íránu v jeho jaderném programu). 

Jiným a mnohem pravděpodobnějším oficiálním způsobem získání ZHN je oslovení 
pouze dílčích vnitrostátních aktérů, kteří na oficiální politiku mohou být vázáni pouze 
částečně nebo vůbec (např. stát, který by příslušné materiály či technologie poskytnul cíleně 
teroristům by značně zvýšil riziko mezinárodních sankcí vůči němu). V tomto případě se 
původci zboží relevantního z hlediska ZHN a obchodními partnery mohou stát soukromé 
výrobní firmy či výzkumné ústavy. 
 Původcem se mohou stát výše uvedené subjekty i nedobrovolně a to v případě, že se 
stanou objektem krádeže nebo špionážních aktivit. Jako nejdůležitější průmyslová odvětví       
z hlediska proliferace lze  vymezit chemický, biochemický, farmaceutický, zbrojní, 
strojírenský a telekomunikační průmysl. Objektem krádeže se mohou  stát především různá 
jaderná zařízení, chemická zařízení a různá lékařská, biologická či veterinární zařízení 
pracující s látkami, využitelnými k výrobě biologických zbraní. 
 
 
AKTÉŘI PŮSOBÍCÍ PROTI TRENDU PROLIFERACE ZHN A JEJICH ČINNOST 
 

Proliferace ZHN je většinou států světového společenství chápána jako jedna                
z nejvážnějších hrozeb míru a bezpečnosti. Jedná se o hrozbu záměrnou, která má vojenský 
charakter a směřuje proti řadě států. Může však být namířena i proti celému systému 
mezinárodních bezpečnostních vztahů na regionální nebo dokonce globální úrovni. Této 
charakteristice hrozby odpovídá i charakter aktérů, kteří usilují o potlačování proliferace 
ZHN. Jsou jimi jak jednotlivé státy, tak především mezinárodní orgány a organizace, případně 
vojenské aliance. Míra zapojení jednotlivých států do boje proti proliferaci ZHN na národní 
úrovni i mezinárodní úrovni je závislá na jejich bezpečnostní strategii, která vychází z analýzy 
a hodnocení bezpečnostních hrozeb vůči danému subjektu.  
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Z hlediska jednotlivých států klíčovou a vůdčí úlohu v celém tomto procesu sehrávají 
především Spojené státy, které mají podstatně odlišnou pozici od ostatních států a EU díky 
svým vojenským, technologickým a diplomatickým možnostem. Snaha těchto aktérů o řešení 
problému proliferace ZHN je jednoznačně vyjádřena jak v jejich bezpečnostních strategiích 
tak v přijímání konkrétních opatření. V následujícím textu se budu zabývat přístupem těchto 
dvou hlavních aktérů boje proti proliferaci ZHN.  

V obou těchto strategiích je proliferace ZHN uváděna jako jedna z největších hrozeb 
současné bezpečnosti. V obou strategiích je však možno nalézt rozdílné přístupy k řešení 
tohoto problému.  

Text bezpečnostní strategie USA přisuzuje největší podíl na hrozbě proliferace hlavně 
darebáckým státům a teroristům. Možnost, že by se jaderné zbraně dostaly do rukou těchto 
subjektů, pro něž jsou ZHN díky své ničivé síle samozřejmě lákavým cílem, je vnímána jako 
vážná hrozba. Strategie uvádí, že v oblasti jaderných zbraní je nutností  vůbec neumožnit 
darebáckým státům a teroristům přístup k základním ingrediencím štěpných materiálů.          
V podobném duchu jako otázka jaderných zbraní je pak Spojenými státy vnímána i hrozba, 
vyplývající z případného zisku zbraní biologických a chemických, neboť v jejich případě je 
snazší si obstarat materiály pro jejich výrobu a tím pádem je i náročnější jejich celková 
kontrola. Spojené státy jako dlouhodobý vlastník obrovského arzenálu jaderných zbraní, 
měly  po dlouhá léta obrovský odstrašující a obranný potenciál. Podle současné bezpečnostní 
strategie si však nové strategické prostředí žádá také nové přístupy. Efekt jaderného zastrašení 
nepůsobí v dnešní době již tak spolehlivě jako v minulosti. Nová bezpečnostní strategie se 
výrazně orientuje na opatření, které by měla napomoci k efektivnější ochraně USA. Jedním 
z těchto opatření je takzvaný pre-emptivní úder. To znamená že americká strana počítá 
s možností užití síly ještě před tím než se útoky na USA vyskytnou a dokonce i jestli nebude 
ještě známo, kdy a kde nepřítel udeří. Je tedy patrné, že Spojené státy jsou v zájmu své 
ochrany připraveny i tak radikálnímu řešení, jakým je pre-emptivní úder ještě před  
momentem domnělého útoku. Dalšími kroky, které hodlá americká vláda učinit dle této 
bezpečnostní strategie je rozvinutí tzv. nové triády, složené z útočných úderných systémů 
(jaderných a vylepšených konvenčních zbraní), aktivní a pasivní obrany, včetně poměrně 
značně diskutované protiraketové obrany. 

Rozdílnost přístupu k řešení problému proliferace ZHN mezi USA a EU spočívá 
především  v tom, že Spojené státy chtějí na stávající hrozbu  reagovat  celkem radikálně, 
včetně možnosti vojenské operace, v nejhorším případě vedené i jen vlastními silami bez 
mandátu OSN . Naproti tomu státy EU většinou upřednostňují rozvážnější způsoby řešení a 
možnost použití síly vidí až jako krajní variantu. I v takovém případě však většinou žádají, 
aby prováděná vojenská operace měla řádný mandát RB OSN   a byla tak schválena 
mezinárodním společenstvím. Státy EU a jejich bezpečnostní strategie stejně jako USA 
spatřují v proliferaci ZHN jednu z největších hrozeb dneška. Nejděsivějším scénářem tak dle 
evropské bezpečnostní strategie  je možnost, že by se ZHN dostaly do rukou teroristů. V této 
oblasti lze nalézt jednoznačnou shodu s americkým pohledem na problém ZHN. Evropská 
strategie se však mnohem méně, než její americký protějšek, zmiňuje o konkrétních zemích, 
které představují hrozbu v oblasti šíření ZHN a ve svém textu nenavrhuje obdobu pre-
emptivních úderů, nýbrž se daleko více zaměřuje na komplexnější řešení celého problému. 
Hrozbu proliferace stejně jako další současné hrozby nepovažuje za čistě vojenskou hrozbu a 
proto nemůže být řešena pouze vojenskými nástroji. Vzhledem ke globálnímu charakteru 
uvedené hrozby zaměřuje Evropská unie svoji pozornost na posílení efektivní multilaterální 
spolupráce na celosvětové úrovni a zejména pak v rámci Organizace spojených národů. 
Prostřednictvím některých členských států také nepřímo usiluje o zpřísnění bezpečnostních 
režimů i v rámci jiných mezinárodních organizací (např. v rámci G8 a jejího Globálního 
partnerství proti šíření zbraní hromadného ničení a jejich materiálů, podpora kontrolních 
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inspekčních režimů Mezinárodní agentury pro atomovou energii apod.). Evropská unie také 
přijala speciální Evropskou strategii proti šíření zbraní hromadného ničení (se speciální tzv. 
doložkou neproliferace). V úsilí o potírání a omezování proliferace klade Evropská unie důraz 
na komplexní uplatňování řady postupů a nástrojů, od diplomatického jednání a nátlaku (např. 
zapojení do diplomatického řešení sporu okolo íránského jaderného programu), přes 
posilování preventivních opatření (kontrola obchodu s látkami                        a technologiemi 
zneužitelnými pro výrobu ZHN), užší policejní spolupráci (např. v oblasti pašování materiálů 
a komponentů) až po účinnou a efektivní zpravodajskou činnost. Úspěch v boji proti 
proliferaci ZHN spatřuje EU především v přijímání komplexních opatření na národní a 
především mezinárodní úrovni. Jednoznačně upřednostňuje jednání před použitím síly. 
Použití síly považuje za krajní prostředek k zamezení proliferace ZHN a to vždy s řádným 
mandátem RB OSN. 

 
ZÁVĚR 
 Proces proliferace ZHN je nesporně velice komplexní problémem, ve kterém působí 
nejen řada protichůdných tendencí ale i řada aktérů, jejichž jednání je dopředu těžko 
předvídatelné. Vzhledem k existenci významného množství aktérů, kteří neustále usilují          
o získání ZHN je nepravděpodobné, že se přes značné úsilí proti-aktérů, kteří se jim v tomto 
snaží zabránit, podaří v nejbližším horizontu hrozbu proliferace ZHN úplně odstranit. To že 
v posledních 15 letech byl zaznamenán pouze jediný případ použití ZHN (v roce 1995 použila 
náboženská sekta Óm Shinrikyo v tokijském metru sarin) s poměrně nízkým počtem obětí (12 
mrtvých a téměř 1000 osob se zdravotními problémy), neznamená, že tato hrozba neexistuje   
a že není nutné přijímat opatření k její eliminaci. Naopak, ve svém příspěvku jsem se snažil 
na základě popisu podmínek a jednotlivých aktérů naznačit, že hrozba proliferace je 
v současné době stále reálná a riziko použití ZHN jedním z aktérů (především z řad teroristů) 

je poměrně vysoké. Právě z tohoto důvodu je nezbytné 
v cílené a úspěšné proti-proliferační politice na 
mezinárodní úrovni pokračovat. Jednou z možností je 
zavádění moderních technologií do procesů kontroly       
a evidence rizikových zařízení a materiálů. Další- 
účinnější boj proti terorizmu. To jak jsou současná 
opatření k zamezení proliferace ZHN účinná i do 
budoucnosti však budeme moci zhodnotit až s určitým 
časovým odstupem. 
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Hlavní bezpečnostní hrozby na počátku 21. století 
 
plk. Ing. Jaroslav PROCHÁZKA, plk. Ing. Aleš VODEHNAL, plk. Ing. Miroslav KNOPP, 
plk. Ing. Josef LUKŠA 

 
 
Na počátku 21. století zůstává otázka bezpečnosti velmi 

významným problémem současného světa. Tato problematika se 
odráží na globální úrovni, v několika základních oblastech, 
zejména v nových bezpečnostních hrozbách. 
 
 
Charakteristika bezpečnostního prostředí počátku 21. století. 
 

V důsledku působení celé řady negativních trendů na 
přelomu 20. a 21. století se bezpečnostní situace na globální 
úrovni zhoršila. Nové trendy ústí v jen obtížně předvídatelné 
hrozby, jejichž vznik a rychlé šíření usnadňuje globalizace. 

Původci jsou stále častěji nestátní aktéři (tradiční a nové teroristické organizace, radikální 
náboženská, sektářská a extremistická hnutí a skupiny), kteří vytvářejí účelová spojenectví 
mezi sebou nebo s různými totalitními, diktátorskými a ideologicky nesnášenlivými režimy. 
Cíleně ohrožují náš způsob života a demokratický systém chránící základní lidská práva a 
svobody. 

Nejvážnější hrozbu dnešního světa představuje souhrnné působení terorismu, šíření 
ZHN a destabilizačních aktivit. Tyto hrozby jsou  hrozbami jak pro národní, tak i pro 
mezinárodní právo, pro lidská práva a zejména také pro bezpečnost mnoha států, v prvé řadě 
pak USA a jejich spojenců. Zároveň s tím to jsou hrozby asymetrické, protože jejich původci 
jsou slabší a těžko postižitelní, a je tedy velmi nesnadné je odstrašovat nebo vyrovnávat jejich 
působení.  

Spojené působení hrozeb terorismu a diktátorských režimů má dva hlavní původce. 
Prvním z nich jsou fanatičtí stoupenci kulturní a rasové nenávisti vůči USA a jejich 
spojencům. Druhým činitelem jsou diktátorské a nacionalistické režimy. První z nich mohou 
působit především jako vykonavatelé teroristických úderů na vytypované cíle politického či 
ekonomického charakteru, tedy jako konkrétní podoba hrozby terorismu. Na druhou stranu, 
od diktátorských režimů se očekává, že mohou sponzorovat teroristy, především formou 
finanční podpory, poskytování základen a důležitých informací. Navíc mohou diktátorské 
režimy působit jako inspirátoři konkrétních teroristických akcí. 

Dalším rysem současného světa jsou války na civilizačních zlomech. Tyto války 
propukají tam, kde se setkávají rozdílné civilizace a různá náboženství. Jejich prvním 
průvodním jevem je zdůrazňování vlastní identity a zároveň s tím démonizace druhé strany, 
aby se dopředu ospravedlnilo použití jakéhokoliv násilí. Příkladem mohou být války z konce 
20. století na území bývalé Jugoslávie, někdejší SSSR, Indie apod. 

Třetím neméně důležitým rysem bezpečnostního prostředí na počátku 21. století je 
vysoký stupeň zapojení muslimských zemí a národů do ozbrojených konfliktů současného 
světa. Tyto země se vyznačují vysokým vojenským koeficientem, tedy počtem vojenského 
personálu na 1000 občanů. To někteří odborníci považují za projev spojitosti mezi islámem a 
militarismem. Další skutečností je, že islámské země mají silnější sklon používat při řešení 
svých sporů ozbrojené násilí. Zároveň s tím je to ale také důsledek represivních přístupů, 
které vůči nim volí jejich civilizační sousedé – Izraelci na Blízkém a Středním východě, 
Rusové v Čečensku, Američané v Iráku.  
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Bezpečnostní hrozby na počátku 21. století. 
 

1. Vojenské hrozby: 
 

Hrozba globálního válečného konfliktu je na počátku 21. století omezená, není však 
zcela vyloučená. Pravděpodobnou příčinou by mohl být konflikt o zdroje a suroviny nebo i 
určitá náboženská intolerance. Aktéry těchto konfliktů  by se mohli stát určité mocnosti a 
jejich koalice, případně i celé civilizace. 

Další význačnou hrozbou se jeví problém regionálních konfliktů. Na světě existuje 
řada méně stabilních regionů a států, např. Kašmír, oblast velkých afrických jezer, Korejský 
poloostrov nebo Blízký východ. V případě, že nestabilita v regionu přeroste v krizi nebo 
ozbrojený konflikt, který je často doprovázen masovým porušováním základních lidských 
práv a svobod, vzniká hrozba rozsáhlých migračních vln. Zároveň se tyto oblasti nestability 
zpravidla stávají živnou půdou a útočištěm pro teroristy, extremisty a organizované zločince 
včetně mezinárodních pašeráků a obchodníků se zbraněmi a nebezpečnými materiály. 
Regionální konflikty vyvolávají nestabilitu a ovlivňují i bezpečnost nezúčastněných zemí. 

Šíření zbraní hromadného ničení je potenciálně největší hrozbou naší bezpečnosti. 
Díky mezinárodním úmluvám a vývozním kontrolám v posledním období se sice podařilo 
šíření zbraní hromadného ničení a systémů jejich přenosu zpomalit ale v současné době 
existuje zvýšená snaha jak řady agresivních států tak i dalších nestátních aktérů získat tyto 
ZHN. Z hlediska šíření ZHN jsou tedy nejrizikovějšími oblastmi Blízký a Střední východ a 
jižní a východní Asie. Šíření ZHN je podporováno rostoucí dostupností know-how, 
technologií, materiálů dvojího užití a mobilitou vědců a to zejména z oblasti bývalého 
Sovětského svazu. Také pokrok v biologických disciplínách může v příštích letech zvýšit 
účinnost biologických zbraní, na lehkou váhu nelze brát ani možné útoky s použitím 
chemických a radiologických materiálů. Šíření raketové technologie je dalším prvkem 
zvyšujícím nestabilitu a může pro představovat vzrůstající riziko. Nejobávanějším z možných 
scénářů budoucího vývoje je ten, v němž by se teroristickým skupinám podařilo získat zbraně 
hromadného ničení.  
 

2. Nevojenské hrozby: 
 

Jednu z nejvážnějších hrozeb dnešního světa představuje souhrnné působení 
terorismu a extremismu. Teroristické útoky na počátku 21. století ukazují, že teroristé již 
nepůsobí lokálně a izolovaně, nýbrž globálně a koordinovaně. Nejnovější vlna terorismu je 
navíc spojena s násilným náboženským extremismem. Její příčiny jsou složité, patří k nim 
tlak modernizace, kulturní, společenské a politické krize a pocit odcizení, rozšířený zejména 
mezi mladými lidmi, kteří žijí v jiných než svých původních domovských společnostech. 
Terorismus ve spojení s extremistickými ideologiemi a v kombinaci se šířením ZHN vytváří 
hrozbu strategického významu. Teroristé používají asymetrickou strategii, tzn., že se vyhýbají 
přímému střetu, útočí na území jimi definovaných protivníků, přičemž si za objekt svého 
útoku vybírají převážně civilní cíle. Snaží se používat prostředky s účinky hromadné 
destrukce, usilují o získání ZHN. Tento fenomén je i součástí naší vlastní společnosti. 
Teroristé se zaměřují na evropské země a také už proti nim zaútočili. Tzn., že dnešní Evropa 
je jak cílem, tak i základnou zmíněného typu terorismu. 

Další, neméně důležitou bezpečnostní hrozbou globálního měřítka je organizovaný 
zločin, který se stává v poslední době stále agresivnějším a využívá stále důmyslnějších 
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metod. Organizovaný zločin se zaměřuje zejména na výrobu a distribuci drog, nelegální 
migraci, obchod s lidmi, krádeže duševního vlastnictví, počítačové pirátství, krádeže aut, 
prostituci a nelegální obchody včetně obchodu se zbraněmi. Lze očekávat také snahu pronikat 
i do dalších oblastí. V poslední době dochází rovněž k propojování organizovaného zločinu s 
teroristickými skupinami do účelových aliancí. Tady se organizované skupiny zločinců 
uchylují zejména k finanční kriminalitě za účelem získávání prostředků pro svoji činnost 
formou daňových úniků, bankovních podvodů a legalizace finančních prostředků z trestné 
činnosti. 

Ke vzniku hrozeb přispívá také prohlubující se nerovnováha mezi Severem a Jihem. 
Ekonomické a sociální zaostávání Jihu vede k nespokojenosti jeho obyvatelstva. To vytváří 
živnou půdou pro radikalizaci, extremismus a terorismus. Nespokojenost se životními 
podmínkami poté vede k migraci, mnohdy ilegální, do zemí Severu. Užívání nešetrných 
technologií v méně rozvinutých oblastech významně přispívá ke zhoršování životního 
prostředí. Dochází i ke zostřování soupeření o neobnovitelné či těžko dostupné zdroje – např. 
vodu, což představuje další bezpečnostní hrozbu a v nadcházejícím období patrně způsobí v 
různých oblastech světa další otřesy a migrační vlny. 

Vlivem lidské činnosti dochází ke globálním klimatickým změnám. Důsledky těchto 
změn v životním prostředí mohou vytvářet určité hrozby v podobě rozsáhlých živelních 
pohrom. Je také nutné věnovat pozornost dalším možným hrozbám jako jsou ekologické 
havárie. V důsledku globalizace se zvyšuje i možnost rychlého šíření nakažlivých smrtelných 
chorob. Pokud by taková choroba nabyla charakteru pandemie, jako je tomu například u 
nemoci AIDS v subtropické Africe, mohla by hrozba dosáhnout až strategického charakteru. 
 
 
Hlavní hrozby v jednotlivých regionech současného světa 
 

1. Subsaharská Afrika 
 

Současná subsaharská Afrika prošla v posledních padesáti letech značnými 
ekonomickými, sociálními ale i politickými změnami, které byly způsobeny především 
dekolonizací. Tyto nové africké státy, vznikající v nepřirozených hranicích dle koloniálních 
měřítek, jsou charakteristické častými diktaturami a autoritářskými režimy, které uvrhly 
životní úroveň Afričanů do hluboké propasti. Většina nových místních elit se rovněž velmi 
brzy sžila se západním kapitalismem, nejpozději poté, co poznala, že nejjistější cestou k 
soukromému blahobytu je výprodej přírodního bohatství „vlastní“ země. Hřebíkem do rakve 
subsaharské Afriky pak byly v osmdesátých a devadesátých letech programy strukturálních 
úprav, tzv. „pomoc“ Světové banky a Mezinárodního měnového fondu vrcholící naprostým 
hospodářským rozvratem a závislostí.  

Afrika se stala po Asii kontinentem, kde je vedeno nejvíce válek a ozbrojených 
konfliktů. V Africe je ale na rozdíl od ostatních kontinentů vedeno nejméně mezistátních 
válek, většina z nich je vnitrostátní povahy tzv. občanské války. Tyto války pak provázejí 
hladomory, nemoci a masové migrace obyvatelstva.   

V současné době je díky aktivně probíhajícím ozbrojeným konfliktům situace 
nejsložitější v regionu velkých afrických jezer (Súdán, Kongo, Uganda, Burundi), kde etnické 
běsnění mezi kmeny Hutuů a Tutsiů dosáhlo genocidní charakter s 2,5 miliony zabitých lidí, 
mnoho z nich bylo ubito chladnými zbraněmi. Jedná se o africkou podobu totální války. Další 
krizovým ohniskem je oblast zvaná Sahara a Sahel (Severní Súdán, Čad, Niger, Mali a 
Mauretánie) známá jako vyhledávané útočiště vzbouřenců a teroristů z islámského světa, kteří 
terorizují místní obyvatelstvo. Neméně závažná bezpečnostní situace je i v Alžírsku, kde FIS 
a GIA vyhlásily svůj vlastní národ za odpadlický a vyhlásily mu válku, ve které kombinují 
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zákeřné výpady proti vládním jednotkám s teroristickými akcemi proti místním funkcionářům 
a prostým lidem jako jsou exemplární popravy a mučení. 

Hlavním důsledkem těchto konfliktů je hluboká destabilizace celých regionů, bída 
a strádání desítek milionů obyvatel a v neposlední řadě také ohromující počty obětí na 
životech a také obrovské množství uprchlíků do okolních zemí a lidí vyhnaných z jejich 
domovů v rámci určitého státu. Téměř veškerá tíha těchto konfliktů přitom leží na bedrech 
civilního obyvatelstva. 

Bezpečnostní faktory mající původ v Africe mohou v budoucnu vážným způsobem 
ohrozit i bezpečnostní situaci v Evropě, zejména formou masových migračních vln do států 
jižní Evropy, což by mohlo vést k určité destabilizaci daného regionu. 

2. Střední a jihovýchodní Asie 
 

Po skončení studené války neztratil bezpečnostní faktor aktuálnost rovněž pro Asii. A 
co víc, do popředí se dostaly nové hrozby a výzvy jako je terorizmus, extremizmus, obchod s 
narkotiky, obchod s lidmi, nelegální obchod se zbraněmi, epidemie a přírodní katastrofy.  

Díky aktivně probíhajícím ozbrojeným konfliktům je situace nejsložitější v některých 
oblastech Asie jakými jsou Čečensko, Afghánistán, Indonésie a Srí Lanka, kde se střetávají 
rozdílné civilizace a rozdílná náboženství. Zatímco konflikt v Čečensku je kombinací 
asymetrické války s terorismem, konflikt v Indonésii nebo na Srí Lance sklouzává stále více 
k teroristické taktice.  

Také probíhající konflikt v Afghánistánu je vážnou hrozbou pro celý svět, zejména 
však pro USA. Operace NATO „Enduring Freedom“, zpočátku relativně bezproblémová, se 
po operaci Iraqi Freedom přeměnila ve vleklou válku proti terorismu. Záškodnická činnost, 
výpady, nástrahy a léčky skupin extremistů proti vojskům NATO se prolíná s  taktikou 
terorismu jako jsou vraždění, únosy, mučení, mrzačení, provokace a incidenty. Začíná se  
hovořit o tzv. irákizaci Afghánistánu, kdy zkušenosti a taktika vedení boje je přenášena 
z iráckého konfliktu do konfliktu na území Afghánistánu. 

Vážnou hrozbou globálního charakteru v této oblasti je mezinárodní terorismus. Země 
jako např. Čečensko a Afghánistán ztratily schopnost vykonávat základní funkce státu, nemají 
ústřední vládu nebo kontrolu nad částí svého území. Takto vzniklého mocenského vakua 
využívají nejrůznější kmenové, náboženské, separatistické, teroristické nebo kriminální síly, 
které pak mají příležitost působit relativně nerušeně z vlastního nebo i cizího území. 
Nejrůznější teroristické skupiny se tak samy o sobě stávají mocnějšími entitami než mnohé 
národní státy. 

Další bezprostřední bezpečnostní hrozbu zde představuje mezinárodní organizovaný 
zločin, zastoupený globálním obchodem s narkotiky. Nejkritičtějším regionem je Střední 
Asie, zejména Afghánistán. Pěstování rostlin používaných k produkci drog se však v místních 
podmínkách jeví jako čistě tržní chování chudých rolníků, pro něž je nejen ekonomicky 
mnohem výhodnější než běžná zemědělská malovýroba, ale mnohdy je i jediným způsobem 
uživení rodiny. 
 

3. Blízký a Střední Východ 
 

Posledním krizovým regionem mající dopad na bezpečnostní situaci globálního 
měřítka je Blízký a Střední Východ, tedy krize Izrael-Palestina a válka v Iráku. Konflikty 
v těchto regionech se vyznačují značnou asymetričností, útoky extremistických skupin proti 
okupačním vojákům a jejich základnám jsou doplňovány terorismem, zejména 
sebevražednými útoky proti civilnímu obyvatelstvu.  
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Válka v Iráku, která měla za cíl svržení Sadáma Husajna a nastolení demokracie, 
v zemi postupně přerostla ve válku občanskou. V zemi řádí skupiny vzbouřenců, Al-Kájda, 
eskadry smrti a zločinecké bandy. Ozbrojené útoky proti koaličním silám jsou doplňovány 
sektářským násilím. Zemi hrozí kolaps, humanitární katastrofa a i rozpad Iráku, což by mohlo 
mít vážný destabilizační dopad jak zejména pro Turecko (snaha o vytvoření Kurdského státu 
včetně připojení kurdských částí Turecka) tak i pro celý region Blízkého a Středního Východu 
(posílení vlivu Iránu na šiítké oblasti Iráku). 

 
4. Další krizové regiony současného světa 

 
Ve světě na počátku 21. století existuje řada dalších krizových regionů. Ať už je to 

hrozba organizovaného zločinu zastoupená výrobou a produkcí drog v Jižní Americe, 
zejména v Kolumbii, tak to mohou být i snahy Iránu nebo Severní Koreje o získání jaderné 
zbraně. Stejně závažnou hrozbou s dopadem na evropský region to byly i etnické konflikty na 
území bývalé Jugoslávie včetně následných masových migrací na území sousedních států.  
 
 
Možné důvody a potenciální cíle útoků teroristů na území ČR 
 

1. Obecná charakteristika hrozby terorismu pro ČR 
 

Terorismus je jednou z nejzávažnějších bezpečnostních hrozeb současnosti. Na 
bezpečnost Česká republika mají v kontextu hrozby terorismu významný dopad celosvětové 
trendy, její strategická poloha a její členství v EU a NATO a její bilaterální spojenectví.  

Česká republika je permanentně ohrožena terorismem různých směrů. Tato hrozba 
doposud nebyla v zásadnější míře realizována. Tzn., že Česká republika byla doposud jeho 
projevů ve větší míře ušetřena, což ale neznamená, že by se jí tento fenomén zcela vyhnul. 
Území České republiky je teroristy využíváno. Byla zde realizována řada logistických a 
propagačních aktivit různých teroristických skupin. Území České republiky slouží i 
k pronikání teroristů do západních států EU. Na českém území rovněž teroristé realizovali 
několik akcí, byly zde budovány teroristické struktury, zveřejňována teroristická prohlášení a 
výzvy k terorismu a pobývali zde příslušníci či sympatizanti různých teroristických 
organizací.  
 

2. Možné důvody útoků teroristů proti ČR 
 

Existuje celá řada důvodů kvůli kterým by mohli teroristé, zejména islámští teroristé 
zaútočit  naproti cílům na území České republiky. ČR se nachází uprostřed integrující se 
Evropy. ČR je součástí EU, NATO vůči níž jsou islámští teroristé v nepřátelském poměru a je 
tedy vnímána jako relativně významný spojenec USA a Izraele a to i díky plánované výstavbě 
radarové základny ozbrojených sil USA. 

Dalším důvodem může být vysílání Rádia Svobodná Evropa z území ČR. 
Území ČR je hojně navštěvováno turisty z USA, Izraele a Velké Británie, což jsou 

země, které jsou islámskými teroristy v současnosti vnímány jako nejvíce nepřátelské, 
čečenští teroristé mohou zaútočit i na ruské cíle.  

Čeští vojáci se zúčastňují misí v zahraničí, které islámští teroristé vnímají jako 
nepřátelské (Afghánistán, Irák). 
 

3. Potenciální cíle teroristických útoků na území ČR 
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Na území České republiky existuje řada potenciální cílů na něž by mohli teroristé 
zaútočit. 

Jedná se především o selektivně vybrané cíle, kterými jsou politici a kulturní osobnosti 
známí kritikou fundamentálního islámu, novináři a redakce médií vnímaných jako nepřátelské 
k islámu, příslušníci židovské komunity a židovské objekty, turisté se zemí vnímaných 
islamisty jako nepřátelské (včetně jejich ubytovacích objektů a dopravních prostředků), vojáci 
a policisté známí postupem vůči islámským teroristům apod. 

Další skupinou potenciálních cílů by mohli být neselektivně vybrané cíle 
charakteristické velkým uskupením obyvatel jako jsou frekventované pěší zóny, obchodní 
domy, hotely, veřejné dopravní prostředky, letiště, nádraží, hlediště sportovních utkání a 
kulturních představení, manifestace nebo církevní shromáždění. Mohlo by se také jednat o 
zničení důležitých objektů infrastruktury jako mostů, tunelů, přehrad, exploze v benzínových 
pumpách, skladech výbušnin nebo továrnách. Neméně důležitým cílem útoků by se mohly 
stát i vodní zdroje velkých aglomerací nebo i základní potraviny. 
 
 
Závěr 
 

Na počátku 21. století existuje řada nových hrozeb, které ovlivňují bezpečnostní prostředí 
na celosvětové úrovni. Vzhledem ke globalizaci musíme tyto hrozby jak posuzovat, tak i na ně 
reagovat globálně. Ve světě nových hrozeb, ale existují také nové příležitosti. Mezinárodní 
společenství na počátku 21. století má potenciál k tomu, aby se významnou měrou zapojila jak do 
boje s uvedenými hrozbami, tak do využívání zmíněných příležitostí.  
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Pracovní seminář 21.KGŠ a K 401Pracovní seminář 21.KGŠ a K 401

Téma: Bezpečnost a mezinárodní Téma: Bezpečnost a mezinárodní pp
bezpečnostní vazby na bezpečnostní vazby na 
počátku 21. stoletípočátku 21. stoletípočátku 21. stoletípočátku 21. století

1. Hlavní bezpečnostní hrozby na 1. Hlavní bezpečnostní hrozby na 
počátku 21. stoletípočátku 21. stoletípp

Zpracoval: plk. Ing. Jaroslav PROCHÁZKA, plk. Ing. Aleš VODEHNAL, 
plk. Ing. Miroslav KNOPP, plk. Ing. Josef LUKŠA 

Brno 10.10.2007
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Charakteristika bezpečnostníhoCharakteristika bezpečnostníhoCharakteristika bezpečnostního Charakteristika bezpečnostního 
prostředí počátku 21. stoletíprostředí počátku 21. stoletíp pp p

Terorismus, šíření ZHN a Terorismus, šíření ZHN a 
destabilizační aktivitydestabilizační aktivitydestabilizační aktivitydestabilizační aktivity
Války na civilizačních zlomech Války na civilizačních zlomech 
Konfliktnost islámského světaKonfliktnost islámského světa
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Konfliktnost islámského světaKonfliktnost islámského světaKonfliktnost islámského světaKonfliktnost islámského světa
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Střet civilizacíStřet civilizacíStřet civilizacíStřet civilizací
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Bezpečnostní hrozbyBezpečnostní hrozbyBezpečnostní hrozby Bezpečnostní hrozby 

VojenskéVojenské::

Globální válečný konfliktGlobální válečný konflikt
Regionální konfliktyRegionální konflikty
Proliferace ZHNProliferace ZHNProliferace ZHNProliferace ZHN
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Regionální konfliktyRegionální konfliktyRegionální konfliktyRegionální konflikty
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Šíření zbraní hromadného ničeníŠíření zbraní hromadného ničeníŠíření zbraní hromadného ničeníŠíření zbraní hromadného ničení
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Bezpečnostní hrozbyBezpečnostní hrozbyBezpečnostní hrozbyBezpečnostní hrozby

NevojenskéNevojenské::

Terorismus a extremismusTerorismus a extremismus
Organizovaný zločin a masová Organizovaný zločin a masová 
kriminalitakriminalitakriminalitakriminalita
Ekonomické, energetické a Ekonomické, energetické a 
s o ino é h o bs o ino é h o bsurovinové hrozbysurovinové hrozby
Masové migraceMasové migracegg
Další hrozby Další hrozby –– ekologické, zdravotní..ekologické, zdravotní..
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Hlavní hrozby v jednotlivých Hlavní hrozby v jednotlivých 
regionech současného světaregionech současného světa

Af ikAf ikAfrikaAfrika::
AlžírskoAlžírsko
Sahara a Sahel Sahara a Sahel Sahara a Sahel Sahara a Sahel 
(Severní Súdán, Čad, (Severní Súdán, Čad, 
Niger, Mali, Niger, Mali, g , ,g , ,
Mauretánie)Mauretánie)
SúdánSúdán

C d diC d diDRC, Uganda, BurundiDRC, Uganda, Burundi
Pozn.:Pozn.:

•• války vnitrostátníválky vnitrostátníyy
•• genocida,hladomor a genocida,hladomor a 

masové migracemasové migrace
•• možný zásah EUmožný zásah EUýý
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Hlavní hrozby v jednotlivých Hlavní hrozby v jednotlivých 
regionech současného světaregionech současného světa

AsieAsie::AsieAsie::
IndonésieIndonésie
Srí LankaSrí LankaSrí LankaSrí Lanka
ČečenskoČečensko

Pozn.:Pozn.:
tř t díl ý h i ili í  tř t díl ý h i ili í  •• střet rozdílných civilizací a střet rozdílných civilizací a 

náboženstvínáboženství

á áá áAfghánistánAfghánistán
Pozn.:Pozn.:

•• vážná hrozba pro celý světvážná hrozba pro celý světp ýp ý
•• vleklá NATO operacevleklá NATO operace
•• nutná ekonomická nutná ekonomická 

rekonstrukce zeměrekonstrukce země
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Hlavní hrozby v jednotlivých Hlavní hrozby v jednotlivých 
regionech současného světaregionech současného světa

Blí ký  Stř d í Blí ký  Stř d í Blízký a Střední Blízký a Střední 
východ:východ:
I l I l P l tiP l tiIzrael Izrael -- PalestinaPalestina
IrákIrák

Pozn.:Pozn.:
t i ká álkt i ká álkasymetrická válkaasymetrická válka

humanitární katastrofahumanitární katastrofa
destabilizační dopad na destabilizační dopad na pp
celý světcelý svět
střet civilizací střet civilizací 
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Obecná charakteristika hrozby Obecná charakteristika hrozby 
terorismu pro ČRterorismu pro ČR

permanentní ohrožení ČR terorismempermanentní ohrožení ČR terorismem
ČČstrategická poloha ČR a její členství v strategická poloha ČR a její členství v 

EU a NATO EU a NATO EU a NATO EU a NATO 
logistické a propagační aktivity logistické a propagační aktivity 
t i ti ký h k i   ú í ČRt i ti ký h k i   ú í ČRteroristických skupin na území ČR.teroristických skupin na území ČR.
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Možné důvody útoků teroristů Možné důvody útoků teroristů 
proti ČRproti ČR

ČR vnímána jako významný spojenec ČR vnímána jako významný spojenec 
USA  I l  USA  I l  USA a Izraele USA a Izraele 
vysílání Rádio Svobodná Evropa z vysílání Rádio Svobodná Evropa z 
ČRČRČR.ČR.
Hojné návštěvy turistů z USA, Izraele Hojné návštěvy turistů z USA, Izraele 

lké álké áa Velké Britániea Velké Británie
Účast AČR v zahraničních misíchÚčast AČR v zahraničních misích
ČR součástí EU, NATOČR součástí EU, NATO
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Potenciální cíle teroristických útoků Potenciální cíle teroristických útoků 
na území ČR na území ČR 

1   S l k i ě b é íl   1   S l k i ě b é íl   1.  Selektivně vybrané cíle:  1.  Selektivně vybrané cíle:  
•• politici a kulturní osobnosti, politici a kulturní osobnosti, 
•• novináři a média  novináři a média  •• novináři a média, novináři a média, 
•• židovská komunity a židovské objekty, židovská komunity a židovské objekty, 
•• turisté, turisté, 
•• vojáci a policistévojáci a policisté

2. Neselektivně vybrané cíle: 2. Neselektivně vybrané cíle: 
f k t é i il í bj kt  f k t é i il í bj kt  •• frekventované civilní objekty frekventované civilní objekty 

•• frekventované dopravní prostředky a dopravní frekventované dopravní prostředky a dopravní 
infrastrukturainfrastruktura

•• Kulturní, sportovní a náboženské akceKulturní, sportovní a náboženské akce
•• Otrava vodních zdrojů a potravinOtrava vodních zdrojů a potravin
•• Další důležité objektyDalší důležité objekty

Bezpečnostní a vojenská strategie Stránka 81 z 256

Stránka 81 z 256



 

 

Analýza významných mezinárodních ozbrojených konfliktů z období let 1990 - 2006 
(operace „Pouštní bouře“, „Spojená síla“, ,,Trvalá svoboda“ a „Irácká svoboda“) 
z pohledu Mezinárodního práva (obecná charakteristika, legitimita, legalita). Zapojení 
OS ČR do těchto konfliktů z pohledu platného právního řádu ČR. Možné cesty 
k zefektivnění fungování a postupů mezinárodního společenství k vyšší kvalitě globální 
bezpečnosti z hlediska mezinárodního práva. 
  
plk. Ing. Bohuslav Dvořák, plk. Ing. 
Gabriel Kovács, plk. Ing. Petr 
Pecina, plk. Ing. Zbyněk Hubálek. 
 
  Zpracovatelský tým je tvořen 
posluchači 21. kurzu generálního 
štábu na UO Brno. Členové týmu 
mají za sebou bohaté zkušenosti 
nejen ze služby na různých pozicích 
v rámci AČR nebo NATO, ale i 
osobní zkušenosti z mezinárodních 
operací. V současné době se aktivně 
zapojili do zkoumání historických i 
současných krás nejen vojenské 
historie města Brna.  

 

Po ukončení studené války na počátku 90 let minulého století zavládla krátká euforie 
ze zmizení hrozby války mezi dvěmi supervelmocemi. Euforie se promítla i do politických 
studií. Jedním z typických představitelů politického optimismu byl i americký politolog 
Fukuyama, který ve své práci „The End of History and the Last Man” charakterizoval svět 
po skončení Studené války jako svět naprostého vítězství liberální demokracie. Ve svém díle 
rozdělil svět na dvě části. Historický svět, ve kterém platí staré řešení konfliktů vojenskou 
silou a svět nový post-historický, který se již dostal na takovou úroveň, že konflikty nebudou 
řešeny vojenskou silou, ale za použití diplomacie, ekonomických nástrojů a šířením 
universálních morálních hodnot. 

Bohužel 90. léta a počátek nového století ukázal, že Fukuyamův pohled na světové 
uspořádání je až příliš optimistický. Již začátek 90 let byl ve znamení konfliktů, které musely 
být řešeny vojenskou cestou. Nedůslednost při řešení těchto konfliktů a následný vývoj 
bezpečnostního prostředí vedly k dalším konfliktům, u kterých již docházelo k postupné 
diverzifikaci názorů na nezbytnost použití vojenské síly a nejednotnost v hodnocení, zda tyto 
konflikty byly a nebo nebyly v souladu s mezinárodním právem veřejným.  

 
V současné době jsou nejvíce v centru pozornosti čtyři hlavní „velké konflikty“. 

Seřadíme-li si je chronologicky podle časové osy, je na prvním místě Operace „Pouštní 
Bouře“ (Operation Desert Storm - ODS) nebo také 1. válka v zálivu, která byla reakcí 
mezinárodního společenství na invazi Iráku do Kuvajtu.  

Další z takzvaně „velkých operací“ je Operace „Spojená síla“ (Operation Allied 
Force - OAF), která byla odpovědí států NATO na působení srbských vojsk na území 
Kosova.  

Po 11. září 2001 přišla odveta USA a dalších států proti Al Quadě, která působila 
hlavně z území Afghánistánu. Operace „Trvalá Svoboda“ (Operation Endooring Freedom 
- OEF) je tedy třetí operací, kterou se budeme blíže zabývat z hlediska mezinárodního práva. 
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Poslední a také nejvíce diskutovanou je Operace Irácká svoboda (Operation Iraqi 
Freedom - OIF) nebo také 2. válka v zálivu.  

Při hodnocení jednotlivých operací zhodnotíme také krátce účast OS ČR 
v jednotlivých konfliktech a legalitu jejich nasazení z hlediska českých zákonů.  

Na závěr si dovolíme pouze nastínit možnosti zlepšení fungování a postupů 
mezinárodního společenství, které by mohly vést ke zvýšení mezinárodního bezpečí 
a spolupráci národů při řešení mezinárodních sporů. 

 
Při hodnocení první operace (ODS) je potřebné krátce zdůraznit okolnosti, za kterých 

tato operace začala. Po skončení irácko – iránské války byl Irák značně ekonomicky 
vyčerpán. Jeho celková zadluženost dosáhla 30 mld USD. Irák v té době neměl dostatek 
prostředků na rekonstrukci vlastního hospodářství a tak Sadám Hussajn a jeho administrativa 
požádala o pomoc Ligu Arabských Států. Jeho žádost, stejně jako pozdější žádosti na snížení 
těžby ropy (v té době stála ropa pouze 18 USD za barel) nebo odpuštění válečných dluhů, 
byly zamítnuty. Kuvajt byl právě tou zemí, která stála za zamítnutím Iráckých žádostí o 
pomoc. Navíc Kuvajt překračoval už tak vysoké těžební kvóty ropy a tlačil tím cenu ropy 
dolů.  

Tuto situaci se rozhodl Sadám Hussajn řešit vojenskou silou. Je však potřeba 
zdůraznit, že dřív než se pustil do vojenské operace, prověřoval diplomatickou cestou možný 
postoj USA na konflikt mezi arabskými státy. Od velvyslankyně USA při OSN dostal 
odpověď, že Spojené státy nemají zájem na řešení konfliktů mezi  arabskými státy. Saddám 
Hussajn si tuto odpověď vysvětlil jako zelenou a dne 2. srpna 1990 zahájil invazi do Kuvajtu. 
Jako hlavní příčinu uvedl územní nároky, které Iráku historicky náleží. Téměř okamžitě 
nastala reakce Arabských států, které chtěly svolat Ligu Arabských států a požádat Saddáma 
Hussajna o stažení Iráckých vojsk z Kuvajtu. Saddám Hussajn se odmítl této schůzky 
zúčastnit. Saudská Arábie se cítila ohrožena a požádala USA o pomoc. Tím začala operace 
Pouštní štít (Operation Desert Shield). 

Rada bezpečnosti OSN (RB OSN) vydala již 2. srpna 1990 resoluci č. 660, ve které 
vyzvala Sadáma Hussajna k okamžitému stažení vojsk Iráku z území Kuvajtu. 
Pak následovaly další rezoluce, až konečně resoluce RB OSN č. 678 umožnila použití všech 
prostředků, včetně ozbrojené síly k nastolení míru v oblasti Perského zálivu. Snad poprvé 
v historii RB OSN hlasovalo všech 5 stálých členů Rady jednotně. 

Tím byl položen základ legálního použití ozbrojených sil proti okupačním silám 
na území Kuvajtu (Ius ad Bello - IAB). 

K tomu, abychom splnili další požadavek mezinárodního práva na zahájení 
ozbrojeného konfliktu (IAB), zbývalo pouze naplánovat vojenskou operaci, která bude mít 
šanci na úspěch. Plánování i samotné vedení operace proběhlo pod vedením USA. 
Z vojenského hlediska je zajímavé, že při plánování byl na přímou žádost generála 
Schwarzkopfa povolán John Warden, který úspěšně uvedl do praxe svou teorii „The enemy as 
system“.   

Abychom mohli hodnotit jakýkoliv ozbrojený konflikt jako legální je nutné dodržet 
i principy vedení války (Ius in Bello - IIB). Samotný průběh ODS byl ukázkou obrovského 
rozdílu v kvalitě výcviku a technologického náskoku spojeneckých ozbrojených sil (OS) 
a zvláště OS USA.  Ani v této oblasti se nevyskytuje příliš mnoho odpůrců způsobu vedení 
ODS v souladu s Mezinárodním právem válečným. Zřídka se objevují názory, že použití 
některých druhů munice bylo nepřiměřené a znamenalo zbytečné ztráty na straně iráckých 
vojsk i civilní infrastruktury. Bohužel i v této válce, jako i v těch pozdějších, zemřeli 
spojenečtí vojáci působením vlastních prostředků palebné podpory. 

Pokud však hodnotíme použití síly v konfliktu a vezmeme v úvahu veškeré informace, 
které v té době mělo velení koaličních sil k dispozici, pak nutně musíme dojít k závěru, 
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že Operace Desert Storm byla vedena v souladu s Mezinárodním právem. Je však nutné 
zdůraznit, že oproti pozdějším operacím se této války v předních liniích nezúčastnili zástupci 
médií. Informace dostávali zprostředkovaně z vojenských zdrojů. 

Tehdejší Československo poprvé ve své historii od ukončení II. světové války nasadilo 
svou vojenskou jednotku v zahraniční operaci. Chemická jednotka byla nasazena na území 
Saudské Arábie k ochraně jednotek Saudsko Arabské armády. Nasazení jednotky bylo 
schváleno parlamentem ČSFR, který tak legalizoval její nasazení v ODS. 

Tato válka je dodnes snad jediným příkladem, kdy OSN sehrálo svou úlohu 
a jednotlivé státy byly ochotné se dohodnout na společném řešení krizové situace v oblasti 
Perského zálivu. Resoluce RB OSN legalizovaly použití ozbrojených sil a cíle operace. 
Spojené se širokou celosvětovou podporou podtrhly legitimnost jejich nasazení. 

 
Jestliže dnes hovoříme o ODS jako o operaci, která svou legalitu opírala o rozhodnutí 

RB OSN, pak to samé nelze říci o OAF. OAF byla reakcí států NATO na situaci v oblasti 
KOSOVA. Srbská armáda se rozhodla řešit narůstají snahy Kosovských Albánců 
o samostatnost vojenskou cestou. Vojenské jednotky srbské armády zahájily potlačování 
separatistických hnutí nátlakem na civilní obyvatelstvo Kosova. Docházelo k vraždění 
civilního obyvatelstva a stoupající vlně uprchlíků z této oblasti. Politická jednání 
ani ekonomický nátlak na Slobodana Miloševiče nevedly k řešení této situace.  

Státy Evropy na čele se Spolkovou republikou Německo měly stále v živé paměti 
problémy, které přinesla vlna uprchlíků z předcházející války na Balkáně. OS NATO byly 
kritizovány za nečinnost při genocidách obyvatelstva na území Bosny a Hercegoviny. 
Smutným příkladem je vraždění civilního obyvatelstva u obce Srebrenica.  

To vše vyústilo v jednomyslné schválení urychleného zásahu sil NATO na území 
Kosova s cílem zabránit humanitární krizi a následnému odlivu uprchlíků. K zahájení 
konfliktu došlo i přesto, že RB OSN neschválila tento zásah. Hlavním důvodem byl postoj 
Ruska, které stálo na straně Srbska. 

Je tedy otázkou, zda z pohledu IAB je schválení ozbrojeného zásahu na území jiného 
státu legální, když tento souhlas vydá „pouze“ 19 států. Čistě z pohledu Mezinárodního práva 
je tento konflikt nelegální. V tehdejším i současném stavu mezinárodních vztahů je však 
nemožné získat 100 procentní souhlas všech států, každý ze států si hájí své zájmy a jen 
zřídkakdy mohou být v souladu. Je však důležité, že všech 19 členů Severoatlantické aliance 
hlasovalo jednotně. Je rovněž podstatné, že kvalita, představovaná demokratickými státy 
a humanitární důvody operace, poskytly legitimitu tomuto zásahu. Není sporu o tom, 
že schválení RB OSN by mělo větší váhu z mezinárodního pohledu, ale to už v té době bylo 
nemožné. 

Samotný průběh operace přinesl další otazníky v oblasti dodržování mezinárodního 
práva. Byla to první válka, která byla od počátku vedena hlavně za použití leteckých sil. OAF 
se stala první operací přenášenou tzv. v přímém přenosu. Veřejnost všech států mohla 
sledovat následky bombardování a utrpení civilního obyvatelstva. To mělo za následek 
prudký pokles podpory ozbrojeného konfliktu i ve státech, které vedly ozbrojený konflikt 
včetně USA (tzv. „CNN efekt“). 

Je však potřeba zdůraznit, že byl prováděn pečlivý výběr cílů a zvažováno, zda jejich 
zničení je nezbytné pro úspěšné splnění operace. Joint Prioritized Target List (JIPTL) pokaždé 
procházel rukama právníků a každý cíl byl pečlivě zvažován. Dohady o možném záměrném 
zásahu čínské ambasády v Bělehradu jsou tedy opravdu jen dohady. JIPTL se skládá z mnoha 
cílů a při vedení bojové činnosti stále platí Clausewitzovo pojetí vedení válečného konfliktu 
na základě nepřesných informací a jejich možného chybného vyhodnocení. Ozbrojený 
konflikt, i přes veškeré technické vymoženosti, stále přináší chyby a omyly, které jsou 
neúmyslné a při použití prostředků ničení dochází i ke ztrátám na životech civilního 
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obyvatelstva. Znovu je však nutné zdůraznit, že tyto zásahy jsou neúmyslné a přináší je 
s sebou sama podstata vedení ozbrojeného konfliktu. Všechny státy NATO důsledně dodržují 
zásady vedení ozbrojeného konfliktu a úmyslné porušení těchto zásad je trestně stíháno.   

Pokud jde o samotné vedení války, zásady IIB byly dodrženy. Ke zmírnění utrpení 
civilního obyvatelstva byly na území Albánie urychleně operačně nasazeny síly okamžité 
reakce NATO – AMF (L) v operaci Allied Harbor. Cílem bylo pomoci vládě Albánie 
zvládnout přísun uprchlíků z Kosova a zmírnit jejich utrpení. V této operaci byla nasazena 
také naše 6. polní nemocnice. Samotné operace se účastnili i důstojníci AČR, kteří působili 
hlavně na velitelstvích NATO (např LCC Center  s dislokací v Heidelbergu).       

Zajímavostí je také, že prvním státníkem, který přiletěl poděkovat vojákům států 
NATO do Kosova, byl tehdejší president Václav Havel. Jeho výraz „Humanitární 
bombardování“ je však poněkud nešťastný. Žádné bombardování nelze považovat 
za humanitární. 

Operace OAF bude vždy předmětem polemik ze strany zastánců liberální demokracie. 
Hlavním předmětem kritiky je zahájení ozbrojeného konfliktu bez předchozího schválení RB 
OSN a také způsob vedení operace hlavně vzdušnými silami. Pokud budeme hodnotit 
legálnost zahájení čistě v oblasti mezinárodního práva, pak zahájení války bylo nelegální. 
Rozhodně však tímto způsobem došlo ke značnému snížení ztrát na životech v řadách 
spojeneckých vojáků a v konečném důsledku i civilního obyvatelstva. Dostatečnou legitimitu 
dává souhlas 19 demokratických států, které podstoupily riziko konfliktu pro vyšší 
humanitární cíle. 

Otázka, jak by se bezpečnostní situace vyvíjela bez OAF, zůstává nyní pouze v oblasti 
fikce. Historie však dává za pravdu urychlenému řešení těchto krizí a to i za použití vojenské 
síly. Jakékoliv váhání nebo dokonce nečinnost vždy ve svém důsledku znamenaly větší ztráty 
na životech i majetku.   

 
Třetí operace, kterou se budeme zabývat je OEF. Tato operace byla odpovědí 

na teroristické útoky provedené dne 11. září 2001 v New Yorku, ve Washingtonu 
a v Pensylvánii. Způsob, jakým byly tyto útoky provedeny, a rozsah jejich následků pobouřil 
veřejnost USA a rovněž veřejnost na celém světě. Pákistán, Indie, Rusko, Čína a řada dalších 
států nabídly svou podporu USA v boji proti terorismu.  

Poprvé v historii NATO byla daná situace vyhodnocena jako napadení jednoho 
ze států NATO a situace řešena podle článku „V“ Washingtonské smlouvy – „jeden 
za všechny, všichni za jednoho“.  

Afghánistán pod diktaturou hnutí Taliban dostal ultimátum k ukončení podpory 
teroristické organizace Al-Qaeda. Tím, že Taliban vytvořil tzv. Safe Heaven pro Al-Qaedu, 
se stal prioritním cílem odvetného útoku USA.  

Z hlediska mezinárodního práva byl použit článek č. 51 Charty OSN – práva 
na sebeobranu. Z tohoto důvodu nebylo nutné žádat o souhlas k ozbrojenému útoku RB OSN.  

Tím byl legalizován ozbrojený útok na Afghánistán v souladu s mezinárodním 
právem. Legitimitu operaci daly její cíle i široká mezinárodní podpora.  

Samotný průběh operace se vyznačoval využitím pozemních sil Afghánské Severní 
Aliance za spolupráce se SOF (Special Operations Forces USA) a vzdušných sil. Hlavní 
otázkou v této operaci bylo, jak najít protivníka v tak členitém terénu Afghánistánu a jeho 
odlišení od civilního obyvatelstva. Důležitou úlohu sehrály zpravodajské služby a jejich 
mezinárodní spolupráce. Při vedení operace pak bylo využito informací získaných téměř 
v reálném čase z UAV (Unmaned Areal Vehicles) a ze zpravodajských družic. Není 
tajemstvím, že území Afghánistánu je dodnes monitorováno 24/7. Nicméně ani nejnovější 
technologie nezabránila ztrátám na životech vlastních vojáků a civilního obyvatelstva. 
Příkladem může být bombardování příslušníků 1st Princes Patricia Bn, které však bylo chybou 
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jednotlivce a nikoliv systému. Otevřela se otázka použití zbraňových systémů přímo na 
bezpilotních prostředcích - UAV. UAV řízený po svém vzletu ze základny USAF Nellis 
v Nevadě mohl účinně zasáhnout v reálném čase proti zjištěnému protivníkovi. Dle našeho 
názoru tento způsob naopak eliminuje možnost ztrát na lidských životech způsobených 
časovým zpožděním při předávání výsledků průzkumu bojovým jednotkám, které pak mají 
zasáhnout. Současná technologie umožňuje prověřit cíl z více zdrojů a jeho následné bodové 
zasažení. I zde je však nutné mít na paměti míru rizika, kterou s sebou přináší použití 
zbraňových systémů a oprostit se od tzv. „Hollywood efektu“, ke kterému tíhne valná část 
laické veřejnosti (přeceňování současných technologických možností zpravodajských 
i zbraňových systémů).  

Po skončení první fáze OEF nastala fáze druhá, která měla přinést bezpečnost, stabilitu 
a postupný rozvoj Afghánistánu, založeném na prosperitě a stabilitě. Naplnění této fáze je 
však podstatně složitější než zničení hlavních ohnisek odporu protivníka. Zvláště situaci 
na jihu Afghánistánu nelze hodnotit jako stabilizovanou. Příčinou je přetrvávající podpora 
bojovníků Talibanu ze strany mezinárodních teroristických organizací. Je nutné si přiznat, 
že obnova Afghánistánu není otázkou let, ale desetiletí. Země, která prošla za posledních 200 
let tolika konflikty a má tak zanedbanou infrastrukturu, navíc s mnoho-etnickým složením, 
potřebuje na svou obnovu čas a hlavně pomoc od mezinárodních organizací a států.  

České republika se zúčastnila operace OEF tak, jak už bývá zvykem - 6. polní 
nemocnicí a následně se do operace zapojily i jednotky speciálních sil a vojenské policie. 
Do sil ISAF pak byly zařazeny další jednotky, kterých se vystřídala na území Afghánistánu 
celá řada - naše účast v PRT ve Fajzabádu, nedávno ukončená mise LN KAIA (velení 
na mezinárodním letišti v Kábulu), polní nemocnice i chemický odřad působící na letišti 
Kábul pod velením RCC (Regional Command Capital). Co však není až tak docela známo, 
je skutečnost že na velitelstvích ISAF působí čeští vojáci, kteří jsou služebně zařazeni 
na funkcích v rámci mezinárodních štábů NATO.  

 OEF měla od svého počátku širokou podporu mezinárodního společenství i široké 
veřejnosti. Můžeme polemizovat, zda současné situace v Afghánistánu je důsledkem způsobu 
vedení vojenské operace nebo nedostatečnou podporou ze strany politiků, či nevládních 
organizací.      

Faktem však zůstává, že z hlediska mezinárodního práva byl tento konflikt legitimní 
i legální z obou hledisek IAB i IIB.  

 
Jestliže OEF je dnes obecně považována za legitimní a legální a nevyvolává tolik 

diskusí, pak operace Irácká svoboda (OIF) je pravým opakem. Tato operace neměla 
jednoznačný mandát RB OSN a neměla ani jednoznačnou podporu ze strany všech států 
v NATO. Na straně jedné stály USA, Velká Británie a Španělsko a na straně druhé hlavně 
Francie, Německo, ale třeba i Belgie.  

V čem tedy spočívala tato nejednotnost. Za prvé je nutné si uvědomit, že bezpečnostní 
situace ve světě prošla určitým vývojem. Rusko ani Čína nebyly příliš nakloněny posílení 
vlivu USA v oblasti středního východu. Bezpečnost je však hodnocena subjektivně z hlediska 
zájmů jednotlivých států a dokonce i v samotných státech je stejná hrozba hodnocena 
z různých pohledů. To samé proběhlo a stále probíhá i uvnitř USA. K hodnocení situace  
je dobré si připomenout, co samotné invazi předcházelo. 

Ukončení 1. války v zálivu nepřineslo stabilizaci v oblasti Středního východu. Saddám 
Hussajn zůstal u moci. Nespolupracoval dostatečně s inspektory OSN při jejich kontrole 
dodržovaní jednotlivých rezolucí OSN. V této situaci nebylo možné ani potvrdit, ani vyvrátit, 
že Irák nedisponuje zbraněmi hromadného ničení (WMD Weapons of Mass Destruction). 
Historie potvrdila, že Irák je schopen WMD použít. V případě nedodržení rezolucí OSN stále 
platila rezoluce 678, která byla USA považována za povolení použít OS k prosazení ostatních 
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resolucí RB OSN. Z tohoto hlediska také někteří stoupenci Bushovy politiky poukazují na to, 
že se jedná o pokračování první války v zálivu a nikoliv novou válku. Bushova administrativa 
však požádal RB OSN o novou rezoluci, která by dala souhlas k ozbrojenému zásahu proti 
Iráku. Tento souhlas však neobdržela. Z čistě právního hlediska je to jasné nevydání legálního 
oprávnění k uskutečnění ozbrojeného konfliktu.  

Navíc politika USA neměla plnou podporu od všech států NATO. To je dodnes 
nejsložitější v hodnocení legitimity OIF. USA však nejednaly unilaterálně, jak se v mnoha 
případech snaží dokázat jejich odpůrci. OIF se zúčastnilo od počátku více jak 40 suverénních 
států z celého světa. Je to tedy dostatečné k tomu, abychom mohli tuto operaci považovat za 
legitimní? Hodnocení nebude jednoznačné a znovu bude záviset na jednotlivých subjektech. 
 OIF rozvířila diskusi o legitimnosti preventivních válek, zda jsou v souladu 
s mezinárodním právem nebo ne. Je však v současném bezpečnostním prostředí možné 
reagovat až na vzniklou situaci? Jakým způsobem se dá definovat bezprostřední ohrožení 
v době, kdy šíření různých druhů WMD a jejich použití nabylo reálných rozměrů. USA jako 
představitel západní kultury jsou rozhodně více ohroženy než jiné státy. 11.září 2001 je toho 
konec konců důkazem. Není se tedy čemu divit, že hodnocení rizika možného zneužití zbraní 
hromadné ničení je v USA na jiné úrovni než v ostatních státech.  

Samotný způsob vedení operace byl v souladu s mezinárodním právem. Spojené státy 
i jeho spojenci dodržují válečné právo při vedení vojenských operací a OIF není výjimkou.  
Pokud dojde k porušením těchto zásad, jsou příslušníci jejich sil vedeni k právní odpovědnosti 
a soudně trestáni. 

Česká republika sehrála svou roli „Chytré Horákyně“ svým typickým způsobem. 
Na území Kuvajtu byla opět rozmístěna chemická jednotka, ale ta se nezúčastnila bojů 
na území Iráku. Když se Česká republika objevila na seznamu koaličních zemí, požádala 
o vymazání svého jména ze seznamu koaličních partnerů. Teprve v další fázi, kdy RB OSN 
schválila USA a GB jako okupační mocnosti, se OS ČR zapojily do operací v Britském 
sektoru v Basře. Příslušníci VP napomáhali při vojenském výcviku v Basře a v současné době 
se podílejí na střežení zdejšího letiště. 

Na závěr tedy můžeme říci, že tato operace zůstává nejkontroverznější ze všech čtyř 
uvedených. Její legálnost a legitimita bude  vždy větším otazníkem než v případě operace 
OAF. Je otázkou, zda vůbec může dojít ke konsenzu v tak senzitivní oblasti pro celý svět, 
jakým Střední východ bezesporu je. Obava z unilaterálního jednání USA a nedodržování 
křehkých základů liberálně demokratického institucionalismu nutně vedou k zamyšlení, 
že současné mezinárodní právo je postaveno na velmi křehkých základech. 

 
Snahy o zlepšení mezinárodního práva a zefektivnění institucí naráží na samu podstatu 

anarchistického prostředí, ve kterém jednotlivé suverénní státy řeší své spory. Přikláníme se 
k názoru, že je nutné změnit mezinárodní právo i pravomoci institucí tak, aby mohly lépe čelit 
výzvám boje s mezinárodním zločinem a terorismem ve spojení se šířením WMD. Jak ale 
dosáhnout konsensu mezi státy, které nejsou schopné dohodnout se na definici terorismu jako 
takového a dokonce ani na jednotném žebříčku morálních hodnot?  

V zásadě všechny státy dávají přednost tomu, aby měly při použití síly zmocnění RB 
OSN podle čl.42 Charty OSN. Velká Británie a USA vidí i jiné zdroje legitimity pro použití 
síly. Francie prokazuje ve své praxi „pružnost“ (měří rozdílně sobě a jiným, viz případ 
Pobřeží slonoviny). 

Všechny členské státy NATO vycházejí teoreticky z pojetí, že vojenské akce může 
autorizovat NAC (Rada NATO). Tento princip však odmítá Rusko a Indie. 

Humanitární intervence zpochybňují klíčový předpoklad mezinárodního práva, 
že státy jsou na svém území suverénní. Současně ale ustanovení mezinárodního práva 
o zákazu genocidy, zdůrazňující ochranu lidských práv, směřuje k překonání principu zákazu 
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intervence. Příklady selhání OSN lze vidět v Srebrenici a Rwandě, kdy pasivní přístup 
nezabránil genocidě civilního obyvatelstva a páchání válečných zločinů. 

Je nutné hledat a přijmout nové standardy a procedury pro mezinárodní společenství, 
aby se výše uvedený rozpor neřešil návratem mezinárodních vztahů k jednostranným 
intervencím velkých mocností. OSN musí prokázat, že je schopna řešit legitimní bezpečnostní 
obavy členských států multilaterálními nástroji. Práce na hledání řešení začala 
již pod vedením bývalého GT OSN Kofi Anana, který ustavil panel expertů a bývalých 
prominentních politiků. 

Řešení bezpečnostních hrozeb ze strany silných zemí prostřednictvím použití síly, 
bez legitimity ze strany OSN, může v konečném důsledku podlomit multilaterální 
mechanismy mírového řešení sporů a krizí, jakožto jednoho z pilířů stabilního 
a předvídatelného mezinárodního bezpečnostního prostředí postaveném na dodržování 
mezinárodního práva. 

 
Při hodnocení legislativního prostředí České republiky jsme došli k závěru, 

že je správné, aby dlouhodobé vyslání OS ČR do zahraničních operací schvaloval Parlament 
ČR. Tím předejdeme unáhlenému rozhodnutí úzké skupiny politiků.  

Velitelé kontingentů OS ČR působících v zahraničních operacích čelí legislativním 
problémům, které vyplývají ze současných zákonů o Ozbrojených silách ČR. Tyto zákony 
jsou postaveny tak, že rozlišují mírový a válečný stav. Problém spočívá v tom, že zatímco 
na území ČR je mírový stav, v některých operacích (například na jihu Afghánistánu) jsou 
vedeny bojové operace. Stejný rozpor je v interních normativních aktech resortu MO.  

První kroky ke změně stávající legislativy byly zahájeny již před více jak rokem. 
Kdy a v jaké podobě vstoupí v platnost je otázkou. 

 
Závěrem bychom chtěli zdůraznit, že hodnocení bezpečnostního prostředí bude vždy 

subjektivní. Subjektivita vychází z hodnocení bezpečnostních hrozeb jednotlivými 
suverénními státy. Anarchické (nikoliv chaotické) uspořádání mezinárodních vztahů nemá 
žádného arbitra, který by mohl vymáhat dodržování mezinárodního práva. Demokratické 
státy, které vyznávají stejné nebo alespoň blízké morální, sociální a jiné hodnoty, by měly 
svou politickou aktivitu zaměřit na zvýšení efektivnosti a postavení mezinárodních organizací 
při řešení otázek mezinárodní bezpečnosti.  

To, že tato cesta nebude jednoduchá, naznačuje již kniha jednoho ze zakladatelů 
neorealismu Roberta Kagana „Of paradise and power“, v níž autor přirovnává Evropu 
k Venuši a USA k Marsu, čímž zdůrazňuje názorovou rozdílnost mezi USA a státy Evropy 
na řešení otázek mezinárodní bezpečnosti.  
 
 
 
 
 
Použitá literatura: 
J. Eichler. „Mezinárodní bezpečnost na počátku 21. století“, AVIS, Praha 200 
F. Fukuama „The end of civilisation and the last man“ 
R. Kagan „Of paradise and power“ 
Larry P. Goodstone „Afghanistan’s Endless War: State Failure, Regional Politics, and the rise 
of the Taliban. 
G. John Ikenberry (2002) „America’s Imperial Ambition” 
A. Moseley „Just War Theory“  
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Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky ze dne 22. dubna 1998, ve 
znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. 
Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky ze dne 14. září 1999,  ve znění 
pozdějších předpisů. 
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky ze dne 14. září 1999,  ve znění 
zákona č. 320/2002 Sb. 
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ze 
dne 28. června 2000, ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ze dne 
28. června 2000, ve znění pozdějších předpisů. 
Bezpečnostní strategie České republiky, schválená vládou dne 10. prosince 2003. 
Vojenská strategie České republiky, schválená vládou v červnu 2004 
Strategická koncepce NATO, schválená nejvyššími představiteli států a vlád účastnících se 
jednání Severoatlantické rady ve Washingtonu D.C. ve dnech 23. a 24. dubna 1999 
Česká bezpečnostní terminologie; výklad základních pojmů. Brno, Masarykova univerzita v 
Brně, Ústav strategických studií 2002 
Bezpečnostní strategie EU, 2003 
USA NSS, 2006 
 
Webové stránky:  
http://cs.wikipedia.org 
http://www.un.org/english/ 
http://www.defenselink.mil/ 
http://www.state.gov/ 
http://europa.eu/documents/index_cs.htm 
http://consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf 
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Ob hObsah
úvod
90 léta minulého století
ODSODS
OAF
OEFOEF
OIF
MPV a globální bezpečnost ve vztahu kMPV a globální bezpečnost ve vztahu k 

mezinárodnímu společenství.
České právo a zahraniční operacep p
Otázky a komentáře
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Ú dÚvod

Law is becoming a key factor in the planning and 
execution of air operations

“Military commanders have long had legal advisers. But more than 
ever attorneys are in the teams that choose the strategies the targetsever, attorneys are in the teams that choose the strategies, the targets, 
and even the weapons to be used.”

Steven Kamarow
USA T d 11 M 03USA Today 11 Mar 03
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90 lét90 léta

Konec „Studené války“
Liberálně demokratický optimismusLiberálně demokratický optimismus

Fukuyama - „The End of History and the Last 
Man”

Neorealismus
Anarchie v mezistátních vztazích

OSN
Charta OSN použití síly je povoleno proti jinémuCharta OSN použití síly je povoleno proti jinému 

národu ve dvou základních případech:
Pokud je to autorizováno RB OSN
V sebeobraně – nejlepší obrana jeV sebeobraně – nejlepší obrana je......

“Akt války” je politickým a nikoliv právním termínem
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O D t StOperace Desert Storm

Charakteristika
IRÁK

ukončení války s Iránem
dluh 30 mld USDdluh 30 mld USD
selhání pokusů o řešení jinou cestou
2. srpen 1990 zahájení invaze do Kuvajtu

Koaliční síly
Liga Arabských státůg ý
Operace Desert Shield
Rezoluce RB OSN 660 2. srpna 1990
Rezoluce RB OSN 678  jednotné hlasování

Č
j

ODS koalice 28 států (včetně ČSFR)

Bezpečnostní a vojenská strategie Stránka 94 z 256

Stránka 94 z 256



O D t StOperace Desert Storm

Ius ad Bello
Rezoluce RB 678

Šance na úspěch ?Šance na úspěch ?

Ius in Bello
John Warden „enemy as system“

“[W]e must fight our wars with a minimum of casualties to “[W]e must fight our wars with a minimum of casualties to 
ourour forcesforces...[...[andand]] we must we must alsoalso win our wars with a minimum win our wars with a minimum 
number of casualties inflicted on the enemy...number of casualties inflicted on the enemy... No military No military 
service in history has ever had placed upon it the requirement service in history has ever had placed upon it the requirement 
for victory at a minimum cost to for victory at a minimum cost to bothboth sidessides.”.” Walter J. Boyne
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O D t StOperace Desert Storm

ČSFR
Chemická jednotka

Schváleno parlamentem

Zá ě

Schváleno parlamentem

Závěr
Legitimníg

Legální
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O Alli d FOperace Allied Force

Charakteristika
Válka v BaH
Srebrenica – genocida civilního obyvatelstva
Uprchlíci
Kredibilita NATO
Změna bezpečnostního prostředí
Válka v přímém přenosu

• Vliv médií na veřejné mínňení „CNN efekt“

„Humanitární bombardování“
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O Alli d FOperace Allied Force

Ius ad Bello
Rezoluce RB OSN/ 19 států NATO ??

?
Rezoluce RB OSN/ 19 států NATO 
Šance na úspěšné dokončení konfliktu ??

Ius in Bello
Použití pouze leteckých sil 
John Warden enemy as systém“John Warden „enemy as systém“
Civilní cíle – televizní vysílače
Čínská ambasáda
JIPTL
Operace Allied Harbour (AFOR – AMF (L))
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O Alli d FOperace Allied Force

Česká Republika
OAF ne ve vzdušné kampaniOAF ne ve vzdušné kampani
KFOR

• Průzkumná rota
Č• ČR SR Bn

• LN MNB C/MNTF C – plk. Ing. Aleš Vodehnal
• Zastoupení na velitelství KFORp

OAH 
• 6. polní nemocnice
• AMF (L)• AMF (L) 

Schváleno parlamentem
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O E d i F dOperace Enduring Freedom

Charakteristika
11. září 2001
Podpora USA – Rusko, Čína, Pákistán, IndiePodpora USA Rusko, Čína, Pákistán, Indie
NATO článek „V“  Washingtonské smlouvy
Af há i tá S f h “Afghánistán – „Safe heaven“
Koalice severních kmenů a SOF
UAV, B-1 i B-52 – CAS 
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O E d i F dOperace Enduring Freedom

Ius ad Bello
Článek 51 Charty OSN právo na sebeobranuČlánek 51 Charty OSN – právo na sebeobranu 
Šance na úspěšné dokončení konfliktu

Ius in Bello 
Rozlišení příslušníků Al Quady od civilního 
b lobyvatelstva

Transformační fáze konfliktu - OEF a ISAF
1st Princes Patricia Bn ; Bombardování1st Princes Patricia Bn.; Bombardování 
svatebčanů???
UAV a zbraňové systémy
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O E d i F dOperace Enduring Freedom

Česká Republika
OEFOEF 

• 6. polní nemocnice (Kábul)
• SOF/SOG (601 a VP)( )

ISAF 
• PRT
• EOD/IED a Meteorolgické zabezpečení (KAIA)
• LN KAIA
• Zastoupení na HQ ISAFZastoupení na HQ ISAF 
• Polní nemocnice a chemický odřad

Schváleno parlamentemp
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O I i F dOperace Iraqi Freedom

Charakteristika
I ák k č í ODSIrák po skončení ODS

• Bezletové zóny
• Odzbrojeníj
• Inspekce OSN

OSN rezoluce
Politika USA

• Preventivní válka 
• Americký exceptionalism• Americký exceptionalism
• CIA 

NATO
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O I i F dOperace Iraqi Freedom

Ius ad Bello ?????
Dvě nebo jedna válka v zálivu? 
RB OSN/NATORB OSN/NATO
Koalice více jak 40 států

Colin Powell at the United Nations Security Council
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O I i F dOperace Iraqi Freedom

Despite the Bush administrations claims about Iraq’s weapons of mass
Destruction, U.S. intelligence agencies have been unable to give Congress
Or the Pentagon specific information about the amounts of banned weapons
Or where they are hidden…the assertions have (raised) concerns…about whether 
Administration officials have exaggerated intelligence to convince the public
Iraq is violating U.N. prohibitions (resolutions)…”

Washington Post

George Bush and Tony Blair have presented
What they claim to be hard evidence against Iraq

16 Mar 2003

What they claim to be hard evidence against Iraq
Proving Baghdad  is pursuing WMD. Recently this 
evidence has been discovered to be false

Pravda 10 Oct 2002Pravda 10 Oct 2002

Bezpečnostní a vojenská strategie Stránka 105 z 256

Stránka 105 z 256



O I i F dOperace Iraqi Freedom

Ius in Bello
bojová fáze
Abu GrajbAbu Grajb
Poválečné uspořádání

• Zabezpečení řízení okupační správy “ Saddam will seek to maximize civilian• Zabezpečení řízení okupační správy

CNN efekt
“ Saddam will seek to maximize civilian
deaths and create the false impression
That coalition forces target  innocent
Iraqi civilians”

Sec Donald Rumsfeld
Washington Post
March, 12 2003
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O E d i F dOperace Enduring Freedom

Česká republika
Chytrá Horákyně „ani na voze ani na koze“
Chemická jednotka (pouze Kuvajt)Chemická jednotka (pouze Kuvajt)

Schváleno parlamentem
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Dílčí á ěDílčí závěr

ODS Legitimní a legální
OAF Legitimní z humanitárních důvodů; 
legalita?legalita?
OEF Legitimní i Legální (Článek 51)
OIF Legitimní???; Legální ???
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M i á d í á l č t íMezinárodní právo a společenství

Mezinárodní pořádek
A hi ké řádá í t hů i tátAnarchické uspořádání vztahů mezi státy

Liberální demokratismus
iNeorealismus

Evropa a USA (Robert Kegan „Of Paradise and Power“)

Universální žebříček hodnot???
OSN
Využít všech prostředků k posílení vlivu 
demokratických států v OSNý
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M i á d í á l č t íMezinárodní právo a společenství

Reflektuje členství Rady bezpečnosti OSN, 
j é álí čl é č i á d ězejména stálí členové, současnou mezinárodně 

politickou realitu a rozložení sil ? Pokud ne, 
j ký ů b b ěl být čl t í RBjakým způsobem by mělo být členství v RB 
OSN reformováno ?
Mohou existovat rozpory mezi legitimními 
bezpečnostními obavami států a  zásadami 
mezinárodního práva ? 
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Č ké á í tř díČeské právní prostředí

Parlament
Právní postavení velitelů v zahraničních 
operacíchoperacích

Změna legislativy 
ěZměna INA

SOC MO zahájil jednání k nápravě (před 
více jak rokem)
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Otá kOtázky
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Aktéři mezinárodní bezpečnosti 
Kolektiv autorů:  
plukovník Ing. Martin Štochl, plukovník, Ing. Igor Arvay, podplukovník Ing. Milan Diviak a 
plukovník Ing. Petr Gajdoš. 
 

Autoři plukovník Ing. Martin Štochl - Centrum vojenské 
dopravy Ředitelství logistické a zdravotnické podpory, plukovník Ing. 
Igor Arvay - Ředitelství logistické a zdravotnické podpory, 
podplukovník Ing. Milan Diviak – Hlavní velitelství vojenské policie a 
plukovník Ing. Petr Gajdoš - Sekce rozvoje druhů sil-Operační sekce 
Generálního štábu, jako účastníci 21. Kurzu generálního štábu, 
zpracovali příspěvek v rámci pracovního semináře 21. KGŠ a Ústavu 
operačně taktických studií University obrany na téma „Bezpečnost a 
mezinárodní bezpečnostní vztahy na počátku 21. století“. 
 
 
Vážení kolegové, drazí hosté, 

 
úkolem naší skupiny, pro dnešní seminář, bylo zhodnotit potenciál ohrožení a potenciál 

možností  hlavních aktérů mezinárodní bezpečnosti v procesu zajištění globální bezpečnosti a 
naznačit cesty  k vyšší efektivnosti působení hlavních aktérů mezinárodní bezpečnosti při 
zajišťování globální bezpečnosti. 
 

Je zřejmé, že o budoucím světovém dění v oblasti bezpečnosti bude rozhodovat strategie a 
vzájemné vztahy čtyř světových aktérů a dalších dvou aktérů potenciálních: 
a) USA jako jediné světové supervelmoci, která pokud jde o bezpečnostní strategii a zahraniční 
politiku prokazatelně chce a bude po určitou dobu chtít rozhodovat o budoucnosti světě, 
b) Evropy, která se zejména zásluhou Evropské unie postupně ekonomicky, politicky, sociálně, 
bezpečnostně a kulturně integruje a vytváří základy evropské identity, takže může vyrůst v 
dlouhodobém horizontu v další supervelmoc, i když o to cílevědomě neusiluje, 
c) Číny, která rozvojem tržní ekonomiky ve státě řízeném komunistickou stranou dosáhla 
nebývalého rozvoje, ale má právě pro rozpor mezi trhem se zpětnou vazbou a politickým 
vedením nejasnou budoucnost, 
d) islámského světa, jehož militantní fundamentalistická část vede bez zjevného odporu 
ostatních věřících a jejich institucí teroristickou a kulturní válku proti ostatnímu světu, zejména 
západnímu. 
e) Rusko jako regionální velmoc snažící se o světově velmocenské postavení, 
f ) Indie jako země s perspektivou dalšího rozvoje. 

Nelze pominout, že aktéry světové bezpečnosti v současné době nejsou již jenom velmoci 
(s výjimkou islámského světa, který by možná měl být zařazen do následující skupiny), ale také: 
g) mezinárodní organizace a vojenská uskupení (OSN, Severoatlantická aliance, Evropská 
unie, OBSE, Světová banka, Mezinárodní měnový fond ad.) 
h) mezinárodní monopoly a jejich organizace, 
i) mezinárodní terorismus obecně, 
j) mezinárodní organizovaný zločin. 
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USA 

Hegemonem dnešního světa a hybnou silou boje proti nejnaléhavějším hrozbám dnešního 
světa jsou USA. Jsou jedinou světovou supervelmocí a nemají konkurenta. Základní 
determinantou jejich úlohy v dnešním světě se stala odpověď na 11. 9. 2001 a zejména pak 
vojenská invaze do Iráku. USA dokázaly svrhnout zločineckou diktaturu v Iráku a dopadnout 
jejího nejvyššího činitele. Celému světu impozantně předvedly obrovský náskok v 
nejmodernějších vojenských technologiích a zejména ve schopnosti projekce ozbrojené síly na 
velkou vzdálenost vyúsťující ve změnu režimu. 

Předpokládá se, že Spojené státy si vzhledem k neustále modernizovanému vojenskému 
potenciálu udrží v horizontu roku 2020 status jediné supervelmoci. Otázkou je, zda si toto 
postavení vzhledem k vysokým finančním nárokům vynakládaným k zajištění bezpečnosti a 
budoucím energetickým problémům udrží ještě v dalších desetiletích. Proti takové snaze se dříve 
či později může postavit americké veřejné mínění, zvláště pokud se bude dále snižovat nebezpečí 
mezinárodního terorismu, nepodaří-li se stabilizovat situaci v Iráku a zlepšit vztahy s Íránem. 
První náznaky se projevily i v posilování Demokratické strany. Tyto tendence a faktory ovlivní i 
příští prezidentské volby v roce 2008. Nemůže to však v éře globalizace významněji posílit 
tendence ve Spojených státech k izolaci. 
 
Islámský svět 

Zařazení islámského světa do rozhodujících aktérů světové bezpečnosti je problematické, 
možná aktuální, ale ne zcela perspektivně. Z bezpečnostního hlediska je nejrizikovější politická 
nestabilita, která ohrožuje valnou část muslimských zemí a současně špatná ekonomická situace 
tamního obyvatelstva. Rizikovým je však též z druhého pohledu vytváření globálního nepřítele 
v podobě islámu, jehož jsme po událostech v roce 2001 svědky, a zesilování nevraživosti obecně 
vůči muslimům v Evropě i USA. K omezení rizik v daných oblastech může pomoci zvýšení 
kontroly nad vývozem vojenského materiálu a podpora tamních umírněných islámských lídrů a 
organizací. Důležité je zpřehlednění finančních toků a eliminace praní špinavých peněz. Pro 
politiky by bylo užitečné hlouběji se seznámit s kulturami těchto zemí a principy muslimské víry, 
aby dokázali korigovat své požadavky a představy na bezhlavé přebírání hodnot západní 
společnosti a okamžitých změn ze strany islámských společností. Takovýchto násilných snah 
bylo plné 20. století a dnes se ukazuje, jak tyto uměle přenesené prvky poškodily a deformovaly 
hodnotový dávný systém a staly se původci současného příklonu části muslimské populace k 
radikálním islamistickým skupinám. Představitelé západních států by také měli opustit pozici 
mentorů a hledat možné kompromisy k docílení postupného sbližování kultur. 
 
Čína 

Čínské lidová republika se stane těžko ohrozitelným regionálním aktérem, jejíž 
dramaticky rostoucí vojenské schopnosti jí umožní v případě potřeby zasahovat v celoasijském 
měřítku Úrovně globálního hráče srovnatelného s USA zřejmě ani do roku 2050 nedosáhne. Bude 
muset řešit vnitřní problémy (disproporce nevyváženého ekonomického vývoje, politické ambice 
ekonomicky úspěšných regionů, vztah s menšinami, modifikace politického zřízení a jeho 
adaptace na podmínky 21. století, ambice nových elit apod.). Problémem bude i další 
vnitropolitický vývoj, zvláště jaký bude tržní ekonomika vyvíjet tlak na další demokratizaci 
země, resp. jak se osvědčí nebo neosvědčí možnost, že do Komunistické strany Číny mohou 
vstupovat i podnikatelé. To by mohlo vést k vytvoření jakési stranicko-podnikatelské oligarchie, 
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která by pod tlakem dalšího rozvoje ekonomiky při nedostatku energetických zdrojů mohla 
inspirovat k výraznější velmocenské politice. 

Každopádně v regionu jihovýchodní Asie bude Čína vůdčí zemí a prvořadým vojenským 
a politickým subjektem. Je zcela zjevné, že se chce stát do roku 2020 pokračujícím ekonomickým 
vývojem (nyní ji předstihují jen USA, Japonsko a Německo) při zachování kontroly nad médii a 
lidskými právy světovou dvojkou po USA. Bude toho chtít dosáhnout i zvyšující se spoluprací se 
Spojenými státy, protože má vliv  na Severní Koreu, Írán a Pákistán, které představují ohniska 
bezpečnostních hrozeb a z nich vyplývajících rizik. Čína může být USA prospěšná i v boji proti 
terorismu vůbec.  

Lze tedy uvážit následující varianty ve vývoji čínského mezinárodního postavení: 
1. Čína posílí natolik, že může přistoupit k asertivnějšímu způsobu mezinárodního chování. 
Vyhrotí se napětí mezi ní a USA a proamericky orientovanými zeměmi – zejména s Japonskem, 
Indií. Konflikt s USA však s ohledem na vojenskou, politickou a ekonomickou váhu USA by 
musel pro Peking být výhodný. Čína ve svém vojenském chování tradičně spíše zvažují nenásilné 
způsoby, jak dosáhnout svých priorit. Vzhledem k provázanosti ekonomik ČLR a USA se 
varianta otevřeného konfliktu jeví jako velmi riskantní. 
2. Ve světě ovšem existuje velmi silná názorová skupina, považující americko-čínský konflikt za 
pravděpodobný, či dokonce nevyhnutelný. 
3. ČLR se může sama zhroutit pod náporem vnitřních problémů. Příčin může být řada: kolaps 
finančního systému, zpomalení ekonomického růstu a následné sociální nepokoje, ekologická 
nebo přírodní katastrofa, případně zdravotní epidemie - v návaznosti na ztrátu prestiže vlády 
(např.korupční skandál, neúspěšná válka o Tchaj-wan). Namísto čínské hrozby pak přijde v 
úvahu spíše varianta humanitární podpory za zahraničí. 
4. Vrůstání do globálního ekonomického systému a úspěchy v prosazování zájmů - diplomacií, 
lobbingem, korupcí. S růstem vzdělání a s generační výměnou elit může dojít k erozi čínského 
egoismu a nedůvěry vůči Západu – směrem k větší zodpovědnost a pocitu zúčastněnosti v 
zahraniční politice. Rozhodne západní vidění Číny – coby hrozby nebo partnera. 
5. Čína nemá budoucí vývoj mocenské rovnováhy v Asii i na světě ve své moci. Masivní posílení 
americké vojenské základny na Guamu i bilaterální vojenské aliance s asijskými spojenci 
(Japonsko, Indie, Tchaj-wan) vytvářejí silnou protiváhu proti případné čínské expanzi. Jen 
regionální konflikt o Tchaj-wan by vedl k zablokování námořních cest ze Středního východu na 
Dálný východ.  

Vojenská síla současné Číny vyniká především z hlediska kvantitativního, ale z hlediska 
kvalitativního naopak vyniká její zaostalost nejen za USA, ale i za evropskými státy. Tato 
skutečnost spolu se zaměřením zahraniční a bezpečnostní politiky nasvědčují, že dnešní Čína 
nepředstavuje vážnou hrozbu pro světový mír a bezpečnost.To je tím důležitější, že se jedná o 
jednu z nejsilnějších světových velmocí. Čína by se mohla stát nanejvýš hrozbou pro své 
sousedy, zejména pak pro Tchaj-wan. Musí však brát v úvahu, že strategickým partnerem těchto 
zemí jsou USA. 
 
Rusko 

Rusko zůstane významnou regionální velmocí, avšak přes hospodářskou konsolidaci a 
vzestup vojenských schopností již ve světě nedosáhne váhy bývalého SSSR. Bude soutěžit s 
Čínou, USA a EU a potýkat se s řadou vnitřních problémů: počínaje hospodářskou situací, přes 
pacifikaci odbojných regionů až po řešení sociálních a demografických otázek. 

Základní výzvou pozitivního charakteru je udržet kooperativní charakter vztahů mezi 
Ruskem a Západem a jejich rozvíjení v jednotlivých oblastech mezinárodní politiky. Z toho 
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vyplývá nezbytnost nadále podporovat pozitivní prvky v zaměření vnitřní, zahraniční a zejména 
pak bezpečnostní politiky Ruské federace. Vedle toho Západ čelí několika výzvám negativního 
charakteru. Tou první je předcházet takovému oslabování Ruské federace, které by mohlo vést k 
jejímu zhroucení. Stejně tak je třeba bránit vnějšímu podněcování šovinistických snah v rámci 
dnešní Ruské federace, které by mohly mít nedozírné destabilizační dopady na evropskou 
bezpečnost. Další negativní výzvou je zamezit tomu, aby mezinárodní terorismus rozšiřoval na 
okrajích dnešní Ruské federace svůj vliv pod zástěrkou boje za samostatnost, svobodu a 
nezávislost utlačovaných národů. Afghánská zkušenost varuje, že na konci může být násilná 
islamizace celých států a jejich přeměna v rukojmí globálních teroristů a v základny útoků na 
země Západu. 
 
Indie 

Indie jako již v podstatě regionální velmoc má před sebou vzhledem ke svému 
ekonomickému, politickému, kulturnímu a populačnímu rozvoji pravděpodobně 
nepřehlédnutelný perspektivní význam. Předpokladem je vyřešit si mírově vztahy se sousedy.  
 
OSN 

Po celé období po skončení studené války se stále naléhavěji projevovala nezbytnost 
reformy OSN s cílem posílit ji ve třech hlavních směrech jejího působení, jimiž jsou 
univerzálnost, legitimnost a účinnost. Největší pozornost se soustředila na Radu bezpečnosti 
OSN, kterou vytvořilo pět vítězných mocností po skončení 2. světové války. Od té doby se ale 
svět zásadně změnil: počet členských států OSN z původních 51 stoupl na 191), na SRN či na 
Japonsko už nelze pohlížet jako na poražené země. Zásadně se změnil pohled na suverenitu států 
a na právo mezinárodního společenství na intervenci do vnitřních záležitostí ohrožených států. 
Změny se projevují také v chování zemí z Asie, Latinské Ameriky a Afriky, které se hlásí o větší 
podíl na globálním rozhodování.  

Konečný neúspěch jednání o změně složení RB OSN ukázal, že základním problémem 
dnešního světa není OSN jako taková, ale je jím nejednota jeho členských zemí a jejich návrat k 
sobeckým národním zájmům. 

Výzvy 21. století vyžadují, aby se změnilo nejen fungování OSN jako takové, ale 
především jejích států, aby se změnily jejich priority a způsoby jejich dosahování. 

 
OSN na počátku 21. století: 

• OSN je i nadále nezbytným aktérem mezinárodních bezpečnostních vztahů na globální úrovni 
• nenahraditelná instituce při uplatňování tzv. soft power a při hledání odpovědí 
• na tzv. měkké hrozby 
• na počátku 21. století není nutné hledat alternativy k Radě bezpečnosti OSN, ale je třeba 

hledat možnosti, jak zlepšit její fungování 
 

Další možné směry působení OSN: 
• opatření proti extremismu a nesnášenlivosti 
• důraz na celosvětovou spolupráci 
• opatření proti náboru do teroristických organizací 
• kontrola nebezpečných materiálů 
• nalezení všeobecně přijatelných kritérií pro vojenské zásahy 
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NATO 
Hlavní znaky NATO na počátku 21.století: 

- Program Partnerství pro mír 
- Rozvoj spolupráce s Ruskem 
- Působení NATO při udržování míru (IFOR a SFOR) 
- Strategie NATO při omezování zbrojení 
- Rozšiřování NATO 
- Transatlantická solidarita po 11.9.2001 
Probíhající vnitroatlantický dialog znovu potvrzuje, že se zánikem studené války také 

skončila doba tzv. konsensuální americké hegemonie uvnitř NATO. Zánikem sovětské hrozby se 
tento konsensus oslabil a nová hrozba (hrozba terorismu) jej zatím nenahradila, ba naopak – 
vedla k zvýraznění neshod a rozdílů. 

V Evropě dochází k diferenciaci, jejíž podstata spočívá v tom, že „některé země podporují 
USA proto, že v nich spatřují příznivě působící liberální impérium. Jiné politiku USA odmítají, 
protože neodpovídá jejich zájmům. A další zase berou imperiální nadvládu USA jako fakt, který 
nemohou změnit. Další vývoj ukáže, jak se budou tyto tři základní přístupy dále profilovat a jak 
se navzájem ovlivní. 

Z hlediska překonávání vnitroatlantických rozdílů a neshod je velmi dobré, že nejen v 
Evropě, ale také v USA sílí počet a snad i vliv těch, kteří už otevřeně připouštějí, že k 
systémovým příčinám dnešního terorismu patří nerovné a destabilizující dopady globalizace, 
americká podpora nespravedlivých vlád v muslimském světě (Saúdská Arábie, Egypt, Pákistán a 
Uzbekistán) a vojenská přítomnost USA na Arabském poloostrově. Pod vlivem těchto 
skutečností se v letech 2004 a 2005 projevil návrat USA k multilateralismu, ke spolupráci s OSN, 
s NATO a s EU. 

Z hlediska nejbližší budoucnosti by bylo přínosem, kdyby se prosadily posuny v postupu 
USA. Půjde především o pochopení nezbytnosti řady kompromisů a jednání, a to nejen s 
partnery, ale i s tzv. obtížnými státy, jakými v očích USA jsou nejen ČLR či Rusko, ale ve stále 
větší míře také Francie či dokonce SRN. 
 

V Evropě sehraje s vysokou mírou pravděpodobnosti rozhodující roli Evropská unie. 
Evropa ale zřejmě na cestě k celoevropskému státu nedosáhne ani v dlouhodobém horizontu 
výrazného pokroku. Bude totiž nyní muset řešit vnitřní ekonomické a zdrojové problémy a její 
ochota aktivně působit jako významný aktér mezinárodní politiky nebude příliš přesvědčivá. To 
ovšem nijak nesnižuje roli Evropy jako kulturní mocnosti, která je tak chápána na celém světě. V 
krátkodobém výhledu nedojde v Evropě k tak výrazné politické a vojenské integraci, aby se stala 
supervelmocí. Nanejvýš bude zasahovat ve svém okolí jako je Afrika, Blízký a Střední Východ a 
východní Evropa, ale pro postavení supervelmoci jí chybí dostatek politické vůle, neochota nést 
dlouhodobé náklady vyplývající z pozice supervelmoci (zejména na vojenské kapacity), lpění na 
národní suverenitě a protekcionismu. K tomu lze přičíst dramatické narůstání demografických, 
sociálních a ekonomických problémů, které budou vyžadovat prioritní řešení. Dále je to 
„nezkušenost“ s postavením supervelmoci a odlišný kulturní, historický a politický vývoj, 
absence evropského politického národa nebo nedostatečné ztotožnění se s ideou evropanství 
jakožto nosnou ideou sebeidentifikace nadřazenou národní příslušnosti, absence skutečné 
celoevropské politické kultury, celoevropských „národních zájmů“ atd. 

Bezpečnostní a vojenská strategie Stránka 117 z 256

Stránka 117 z 256



Evropská unie zůstane významným kontinentálním aktérem, avšak z vojenského hlediska 
bude na poli mezinárodní politiky relativně nevýznamným hráčem. Ekonomická integrace sice 
postoupí, protože se přirozenou cestou prosadí již dříve nastartovaný proces, ale v bezpečnostní 
oblasti nedojde zatím k integraci, prohloubí se jen vzájemná spolupráce všech bezpečnostních 
složek tak, jak budou spolupracovat při eliminaci společných skutečných hrozeb. V politické a 
sociální oblasti se bude Evropská unie především vyrovnávat s problémy a následky svého 
dosavadního rozšiřování. Je však možné, že později dojde k určité politické integraci mezi 
některými, především původními státy EU. 

Základem evropské bezpečnosti bude nadále Severoatlantická aliance a jen zčásti 
Evropská bezpečnostní a obranná politika. Evropě nebude hrozit s největší pravděpodobností 
klasické vojenské ohrožení, ale ještě dlouhodobě teroristické útoky. Hrozbou může být i 
energetická krize. Neurovnaná je stále situace na Balkáně. 
 
OBSE 

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě je regionální bezpečnostní 
organizací, která sdružuje celkem 55 účastnických států z celé Evropy, Kavkazu, Střední Asie a 
Severní Ameriky. OBSE navíc spolupracuje se zeměmi jižního Středomoří a s některými 
asijskými zeměmi. Disponuje bezpečnostními kompetencemi a nástroji pro politické řešení krizí 
a jejich předcházení. 

 
Hlavní směry působení OBSE: 

Jako regionální organizace je hlavním nástrojem pro působení v následujících směrech: 
• Vytváření norem pro chování států ve vojenské, ekonomické, humanitární a dalších 

oblastech.  
• Usměrňování procesu kontroly zbrojení a odzbrojení a upevňování důvěry a bezpečnosti. 

(Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, která je všeobecně považována za 
základní pilíř evropské bezpečnosti.) 

• Preventivní diplomacie a prevence konfliktů, která je vedena především cestou politických 
konzultací v rámci fóra OBSE pro spolupráci v oblasti bezpečnosti. 

• Peace-keepingové aktivity zaměřené na předcházení konfliktů a na řešení krizí, jejichž 
hlavním cílem je přispět k zachování míru a stability podporou úsilí o politické řešení 
existujících problémů. 

• Mise OBSE a operace v terénu, zaměřené na podporu mírového řešení krizí a konfliktů a na 
postižení všech fází konfliktů: včasné varování, preventivní diplomacie, krizový management 
a budování. 

Zánikem bipolarity a změnami v přístupu k suverenitě států se vytvořily příznivé 
podmínky pro činnost OBSE. Přesto však situace OBSE není ani zdaleka jednoduchá. Stále 
častěji totiž dochází k tomu, že „agenda OBSE buď není natolik důležitá, aby se tím zvýšila její 
vážnost, nebo se významných námětů zmocňují jiné mezinárodní organizace, které je mohou řešit 
účinnější (než OBSE)“. Pro ilustraci lze připomenout přenosné komplety protivzdušné obrany 
(MANPADS), jejichž nelegálním šířením se jako první začala zabývat OBSE, ale pak se staly 
záležitostí účinnějších mezinárodních organizací. 

Pokud by vývoj šel i nadále tímto směrem, pak nelze vyloučit, že význam OBSE by se 
propadl na úroveň jakéhosi barometru politické atmosféry v Evropě nebo fóra pro výměnu názorů 
na důležité otázky mezinárodní bezpečnosti. Ani jedna z těchto perspektiv není pro OBSE příliš 
lákavá. 
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Závěr 

I na počátku 21. století nadále platí, že ideálem pro globální bezpečnost by byla 
organizace, která by měla legitimitu, jaké se těší OSN, vojenskou sílu, jakou disponuje NATO a 
hospodářskou sílu a výkonnost, jak vykazuje EU. Zatím však není možné takovou organizaci 
vytvořit, a tak je nezbytné co nejvíce rozšiřovat a prohlubovat spolupráci mezi stávajícími 
institucemi. Jinak řečeno, cesta k oslabování a k eliminování bezpečnostních hrozeb současného 
světa a k posilování jeho bezpečnosti vede přes multilateralismus, přes mnohostrannou spolupráci 
nejvýznamnějších mezinárodních organizací. 

Největší pozitivní potenciál má tzv. trojúhelníková spolupráce mezi OSN, NATO a EU. 
OSN je především jedinou mezinárodní organizací, která může legalizovat použití síly v 
mezinárodních vztazích obecně a zvláště pak v mírových operacích. NATO zase disponuje 
nejsilnějšími a nejvýkonnějšími jednotkami vybavenými nejmodernější bojovou technikou. A 
konečně státy EU jsou ve svém souhrnu největšími přispěvateli do rozpočtu OSN. 

Největším dosavadním zklamáním je chování evropských zemí v jednáních o reformě 
OSN, kde bohužel převládají partikulární zájmy a ambice jednotlivých evropských států před 
zájmy globální bezpečnosti. To by mohlo oslabit potenciál spolupráce jak při mírových 
operacích, tak i na poli pozitivního vymezení globální bezpečnosti. Globální rozměr 
bezpečnostních hrozeb i výzev vyžaduje ochotu a vůli povznést se nad dílčí zájmy a myslet a 
jednat vskutku globálně. 

 
 

Použitá literatura: 
– Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc., Mezinárodní bezpečnost na počátku 21. století, Praha 

2006 
– PhDr. Antonín Rašek a kol., Aktéři světové bezpečnosti (K nové teorii středního 

dosahu v bezpečnostní oblasti), In: Vojenské rozhledy, č.2, ročník 16 (48), 2007 
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Pracovní seminář 21 KGŠ a K401Pracovní seminář – 21. KGŠ a K401

Bezpečnost a mezinárodní Bezpečnost a mezinárodní 
bezpečnostní vztahy na počátkubezpečnostní vztahy na počátkubezpečnostní vztahy na počátku bezpečnostní vztahy na počátku 

21. století21. století

Aktéři mezinárodní bezpečnostiAktéři mezinárodní bezpečnostiAktéři mezinárodní bezpečnostiAktéři mezinárodní bezpečnosti

Skupina BSkupina B
plkplk Štochl MartinŠtochl Martin ved úkoluved úkolu
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plk.plk. Štochl MartinŠtochl Martin –– ved. úkoluved. úkolu
plk.plk. Arvay IgorArvay Igor
plk.plk. Gajdoš PetrGajdoš Petr
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Aktéři mezinárodní bezpečnostiAktéři mezinárodní bezpečnostiAktéři mezinárodní bezpečnostiAktéři mezinárodní bezpečnosti

Z hl d l íZ hl d l íZ pohledu velmocí:Z pohledu velmocí:
Hlavní aktéři:Hlavní aktéři:
–– USA USA 
–– Evropa Evropa (bude zmíněna jako organizace (bude zmíněna jako organizace -- EU)EU)

–– islámský světislámský svět
–– Čínská lidová republikaČínská lidová republikapp

Potencionální aktéři:Potencionální aktéři:
–– Ruská federace Ruská federace 
–– IndieIndie–– IndieIndie

Další aktéři mimo velmocí:Další aktéři mimo velmocí:
–– mezinárodní organizace a vojenská uskupení mezinárodní organizace a vojenská uskupení -- OSN, Severoatlantická OSN, Severoatlantická 

aliance Evropská unie OBSE (Světová banka Mezinárodní měnový fond)aliance Evropská unie OBSE (Světová banka Mezinárodní měnový fond)aliance, Evropská unie, OBSE, (Světová banka, Mezinárodní měnový fond)aliance, Evropská unie, OBSE, (Světová banka, Mezinárodní měnový fond)
–– mezinárodní monopoly a jejich organizace mezinárodní monopoly a jejich organizace 
–– mezinárodní terorismus mezinárodní terorismus nebudou analyzoványnebudou analyzovány

mezinárodní organizovaný zločinmezinárodní organizovaný zločin
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USAUSAUSAUSA
h d š íh ěh d š íh ěhegemon dnešního světa hegemon dnešního světa 
odpověď na 11. 9. 2001 = základní determinace úlohy USAodpověď na 11. 9. 2001 = základní determinace úlohy USA
náskok v nejmodernějších vojenských (i nevojenských) technologiíchnáskok v nejmodernějších vojenských (i nevojenských) technologiíchnáskok v nejmodernějších vojenských (i nevojenských) technologiích náskok v nejmodernějších vojenských (i nevojenských) technologiích 
schopnost působení ozbrojené síly na velkou vzdálenost vyúsťující schopnost působení ozbrojené síly na velkou vzdálenost vyúsťující 
ve změnu režimu (viz válka v Iráku)ve změnu režimu (viz válka v Iráku)

Možná nebezpečí:Možná nebezpečí:
otázka udržitelnosti stavu supervelmoci v dlouhodobém měřítku zotázka udržitelnosti stavu supervelmoci v dlouhodobém měřítku zotázka udržitelnosti stavu supervelmoci v dlouhodobém měřítku z otázka udržitelnosti stavu supervelmoci v dlouhodobém měřítku z 
hlediska obrovské finanční náročnostihlediska obrovské finanční náročnosti
otázka veřejného mínění uvnitř USAotázka veřejného mínění uvnitř USA
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Islámský světIslámský světIslámský světIslámský svět
(P bl ti ké ř í d h d jí í h kté ů ět é b č ti)(P bl ti ké ř í d h d jí í h kté ů ět é b č ti)(Problematické zařazení do rozhodujících aktérů světové bezpečnosti)(Problematické zařazení do rozhodujících aktérů světové bezpečnosti)

Problémy:Problémy:yy
z bezpečnostního hlediska je nejrizikovější politická nestabilita z bezpečnostního hlediska je nejrizikovější politická nestabilita 
špatná ekonomická situace tamního obyvatelstva špatná ekonomická situace tamního obyvatelstva 
riziko vytváření globálního nepřítele vriziko vytváření globálního nepřítele v podobě islámu a zesilovánípodobě islámu a zesilováníriziko vytváření globálního nepřítele vriziko vytváření globálního nepřítele v podobě islámu a zesilování podobě islámu a zesilování 
nevraživosti obecně vůči muslimům v Evropě i USA. nevraživosti obecně vůči muslimům v Evropě i USA. 

Možné cesty:Možné cesty:
ýš í ý é áýš í ý é ázvýšení kontroly nad vývozem vojenského materiálu zvýšení kontroly nad vývozem vojenského materiálu 

podpora tamních umírněných islámských lídrů a organizací podpora tamních umírněných islámských lídrů a organizací 
zpřehlednění finančních toků a eliminace praní špinavých penězzpřehlednění finančních toků a eliminace praní špinavých penězzpřehlednění finančních toků a eliminace praní špinavých penězzpřehlednění finančních toků a eliminace praní špinavých peněz
oprostit se od bezhlavého vnucování hodnot západní společnosti a oprostit se od bezhlavého vnucování hodnot západní společnosti a 
požadování okamžitých změn islámských společnostípožadování okamžitých změn islámských společností
hledathledat možnémožné kompromisykompromisy kk docílenídocílení postupnéhopostupného sbližovánísbližování kulturkultur

4410.10.200710.10.2007 Skupina BSkupina B

hledathledat možnémožné kompromisykompromisy kk docílenídocílení postupnéhopostupného sbližovánísbližování kulturkultur

Bezpečnostní a vojenská strategie Stránka 123 z 256

Stránka 123 z 256



Čínská lidová republikaČínská lidová republikaČínská lidová republikaČínská lidová republika
ěžk h i l ý i ál í k éěžk h i l ý i ál í k étěžko ohrozitelný regionální aktértěžko ohrozitelný regionální aktér

rostoucí vojenské schopnosti s možností zasahovat v celoasijském rostoucí vojenské schopnosti s možností zasahovat v celoasijském 
měřítku měřítku ě t uě t u
zřejmě nedosáhne úrovně globálního hráče srovnatelného s USAzřejmě nedosáhne úrovně globálního hráče srovnatelného s USA
vnitřní problémy (nevyvážený ekonomický vývoj, politické ambice vnitřní problémy (nevyvážený ekonomický vývoj, politické ambice 
k i k ú ěš ý h i ů t h ši i difikk i k ú ěš ý h i ů t h ši i difikekonomicky úspěšných regionů, vztah s menšinami, modifikace ekonomicky úspěšných regionů, vztah s menšinami, modifikace 

politického zřízení na podmínky 21. století). politického zřízení na podmínky 21. století). 
tlak tržní ekonomiky na další demokratizaci země tlak tržní ekonomiky na další demokratizaci země yy
možná zvyšující se spolupráce s USA (vliv Číny na Severní Koreu, možná zvyšující se spolupráce s USA (vliv Číny na Severní Koreu, 
Írán a Pákistán) Írán a Pákistán) 
Čí ůž být USA ěš á i b ji ti t i ůbČí ůž být USA ěš á i b ji ti t i ůbČína může být USA prospěšná i v boji proti terorismu vůbec Čína může být USA prospěšná i v boji proti terorismu vůbec 
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Čínská lidová republikaČínská lidová republikaČínská lidová republikaČínská lidová republika
M ž é i ý ji čí kéh i á d íh íM ž é i ý ji čí kéh i á d íh íMožné varianty ve vývoji čínského mezinárodního postavení:Možné varianty ve vývoji čínského mezinárodního postavení:

masivní posílení Číny vedoucí až k mezinárodnímu asertivnímu masivní posílení Číny vedoucí až k mezinárodnímu asertivnímu 
chování chování -- vyhrocení se napětí s USA (Japonsko, Indie), nikoli však vyhrocení se napětí s USA (Japonsko, Indie), nikoli však c o ác o á y oce se apět s US (Japo s o, d e), o šay oce se apět s US (Japo s o, d e), o ša
vojenská konfrontacevojenská konfrontace
americkoamericko--čínský konflikt čínský konflikt 
h í Čí li itř í h blé ůh í Čí li itř í h blé ůzhroucení Číny vlivem vnitřních problémůzhroucení Číny vlivem vnitřních problémů

nárůst čínského egoismu a nedůvěry vůči Západu vstupem do nárůst čínského egoismu a nedůvěry vůči Západu vstupem do 
globálního ekonomického systémuglobálního ekonomického systémug yg y
posílení americké přítomnosti (Guam) a bilaterální vojenské vztahy posílení americké přítomnosti (Guam) a bilaterální vojenské vztahy 
USA sUSA s asijskými spojenci (Japonsko, Indie, Tchajasijskými spojenci (Japonsko, Indie, Tchaj--wan) = silná wan) = silná 
protiváha proti případné čínské expanzi (např jen regionálníprotiváha proti případné čínské expanzi (např jen regionálníprotiváha proti případné čínské expanzi. (např. jen regionální protiváha proti případné čínské expanzi. (např. jen regionální 
konflikt o Tchajkonflikt o Tchaj--wan by vedl k zablokování námořních cest ze wan by vedl k zablokování námořních cest ze 
Středního východu)Středního východu)
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Ruská federaceRuská federaceRuská federaceRuská federace
ý á i ál í lý á i ál í lvýznamná regionální velmocvýznamná regionální velmoc

přes hospodářskou konsolidaci a vzestup vojenských schopností přes hospodářskou konsolidaci a vzestup vojenských schopností 
zřejmě nedosáhne váhy bývalého SSSRzřejmě nedosáhne váhy bývalého SSSRej ě edosá e á y bý a é o SSSej ě edosá e á y bý a é o SSS
řada vnitřních problémů (hospodářská situace, nutnost pacifikace řada vnitřních problémů (hospodářská situace, nutnost pacifikace 
odbojných regionů, řešení sociálních a demografických otázek)odbojných regionů, řešení sociálních a demografických otázek)

M ž é tM ž é tMožné cesty:Možné cesty:
udržet kooperativní charakter vztahů mezi Ruskem a Západem udržet kooperativní charakter vztahů mezi Ruskem a Západem 
podpora pozitivních prvků vpodpora pozitivních prvků v zaměření vnitřní zahraniční azaměření vnitřní zahraniční apodpora pozitivních prvků vpodpora pozitivních prvků v zaměření vnitřní, zahraniční a zaměření vnitřní, zahraniční a 
bezpečnostní politiky RFbezpečnostní politiky RF
bránit vnějšímu podněcování šovinistických snah bránit vnějšímu podněcování šovinistických snah 
zamezit tomu, aby mezinárodní terorismus rozšiřoval svůj vliv pod zamezit tomu, aby mezinárodní terorismus rozšiřoval svůj vliv pod 
zástěrkou boje za samostatnost, svobodu a nezávislost utlačovaných zástěrkou boje za samostatnost, svobodu a nezávislost utlačovaných 
národů v RF. národů v RF. 
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IndieIndieIndieIndie
i ál í li ál í lregionální velmoc regionální velmoc 

rostoucí ekonomická sílarostoucí ekonomická síla
závislost na importu surovinzávislost na importu surovinzávislost na importu surovinzávislost na importu surovin
nerovnoměrný ekonomický a sociální vývojnerovnoměrný ekonomický a sociální vývoj
vnitropolitická heterogenitavnitropolitická heterogenita
populační vývojpopulační vývoj
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Organizace spojených národůOrganizace spojených národůOrganizace spojených národůOrganizace spojených národů
ů bí tř h hl í h ě hů bí tř h hl í h ě h i ál t l iti ti ál t l iti tpůsobí ve třech hlavních směrech působí ve třech hlavních směrech -- univerzálnost, legitimnost a univerzálnost, legitimnost a 

účinnostúčinnost
dlouhotrvající projevy nezbytnosti reformy OSN (zejména RB OSN)dlouhotrvající projevy nezbytnosti reformy OSN (zejména RB OSN)
neúspěchneúspěch jednáníjednání oo změnězměně složenísložení RBRB OSNOSN == nejednotanejednota členskýchčlenských
zemízemí aa jejichjejich návratnávrat kk sobeckýmsobeckým národnímnárodním zájmůmzájmům..
nutnostnutnost změnyzměny nejennejen fungovánífungování OSN,OSN, aleale předevšímpředevším jejíchjejích státůstátůyy jj gg ,, pp j jj j

OSNOSN dnesdnes::
nadálenadále nezbytnýmnezbytným aktéremaktérem mezinárodníchmezinárodních bezpečnostníchbezpečnostních vztahůvztahů
nana globálníglobální úrovniúrovninana globálníglobální úrovniúrovni
nenahraditelnánenahraditelná instituceinstituce připři uplatňováníuplatňování tzvtzv.. softsoft powerpower aa připři hledáníhledání
odpovědíodpovědí nana tzvtzv.. měkkéměkké hrozbyhrozby (extrémní(extrémní chudoba,chudoba, nedostateknedostatek
pitnépitné vodyvody zhoršovánízhoršování životníhoživotního prostředíprostředí pandemiepandemie atdatd ))pitnépitné vody,vody, zhoršovánízhoršování životníhoživotního prostředí,prostředí, pandemie,pandemie, atdatd..))
nenínení nutnénutné hledathledat alternativyalternativy kk RaděRadě bezpečnostibezpečnosti OSN,OSN, aleale jeje třebatřeba
hledathledat možnosti,možnosti, jakjak zlepšitzlepšit jejíjejí fungovánífungování
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Organizace spojených národůOrganizace spojených národůOrganizace spojených národůOrganizace spojených národů
D lšíD lší ž éž é ěě ů b íů b í OSNOSNDalšíDalší možnémožné směrysměry působenípůsobení OSNOSN::

opatřeníopatření protiproti extremismuextremismu aa nesnášenlivostinesnášenlivosti
důrazdůraz nana celosvětovoucelosvětovou spoluprácispoluprácidůrazdůraz nana celosvětovoucelosvětovou spoluprácispolupráci
opatřeníopatření protiproti náborunáboru dodo teroristickýchteroristických organizacíorganizací
kontrolakontrola nebezpečnýchnebezpečných materiálůmateriálů
nalezenínalezení všeobecněvšeobecně přijatelnýchpřijatelných kritériíkritérií propro vojenskévojenské zásahyzásahy
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Severoatlantická alianceSeveroatlantická alianceSeveroatlantická alianceSeveroatlantická aliance
Hl í k NATO čá k 21 l íHl í k NATO čá k 21 l íHlavní znaky NATO na počátku 21.století:Hlavní znaky NATO na počátku 21.století:

Program Partnerství pro mírProgram Partnerství pro mír
Rozvoj spolupráce s RuskemRozvoj spolupráce s RuskemRozvoj spolupráce s RuskemRozvoj spolupráce s Ruskem
Působení NATO při udržování míru (IFOR a SFOR)Působení NATO při udržování míru (IFOR a SFOR)
Strategie NATO při omezování zbrojeníStrategie NATO při omezování zbrojení
Rozšiřování NATORozšiřování NATO
Transatlantická solidarita po 11.9.2001Transatlantická solidarita po 11.9.2001
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Severoatlantická alianceSeveroatlantická alianceSeveroatlantická alianceSeveroatlantická aliance
Z k t tl ti kéh di lZ k t tl ti kéh di lZnaky transatlantického dialogu:Znaky transatlantického dialogu:

zánikem studené války = konec konsensuální americké hegemonie zánikem studené války = konec konsensuální americké hegemonie 
uvnitř NATO uvnitř NATO 
zvýraznění neshod a rozdílů zvýraznění neshod a rozdílů 
diferenciace v Evropě:diferenciace v Evropě:
–– podpora politiky USApodpora politiky USA –– považování USA za příznivě působící liberálnípovažování USA za příznivě působící liberálnípodpora politiky USA podpora politiky USA považování USA za příznivě působící liberální považování USA za příznivě působící liberální 

impérium impérium 
–– odmítání politiky USA odmítání politiky USA –– neodpovídá zájmům některých zemíneodpovídá zájmům některých zemí
–– považování imperiální nadvlády USA za fakt, který nelze změnit.považování imperiální nadvlády USA za fakt, který nelze změnit.považování imperiální nadvlády USA za fakt, který nelze změnit.považování imperiální nadvlády USA za fakt, který nelze změnit.

Náznaky zlepšení:Náznaky zlepšení:
částečné uznání, že globalizace, americká podpora nespravedlivých částečné uznání, že globalizace, americká podpora nespravedlivých 
vlád (Saúdská Arábie Egypt Pákistán a Uzbekistán) a vojenskávlád (Saúdská Arábie Egypt Pákistán a Uzbekistán) a vojenskávlád (Saúdská Arábie, Egypt, Pákistán a Uzbekistán) a vojenská vlád (Saúdská Arábie, Egypt, Pákistán a Uzbekistán) a vojenská 
přítomnost USA na Arabském poloostrově mají destabilizující dopady přítomnost USA na Arabském poloostrově mají destabilizující dopady 
návratnávrat USAUSA kk multilateralismu,multilateralismu, tjtj.. keke spoluprácispolupráci ss OSN,OSN, ss NATONATO aa
ss EUEU
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Evropská unieEvropská unieEvropská unieEvropská unie
h d jí í l EU E ěh d jí í l EU E ěrozhodující role EU v Evropěrozhodující role EU v Evropě

v dlouhodobém horizontu zřejmě nedojde k vytvoření v dlouhodobém horizontu zřejmě nedojde k vytvoření 
celoevropského státu celoevropského státu ce oe ops é o státuce oe ops é o státu
nutnost řešit vnitřní ekonomické a zdrojové problémy nutnost řešit vnitřní ekonomické a zdrojové problémy 
nevýrazná ochota aktivně působit jako významný aktér mezinárodní nevýrazná ochota aktivně působit jako významný aktér mezinárodní 

litiklitikpolitiky politiky 
významná role Evropy jako kulturní mocnosti významná role Evropy jako kulturní mocnosti 
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Evropská unieEvropská unieEvropská unieEvropská unie
Dů d t ké liti ké j ké i tDů d t ké liti ké j ké i tDůvody stagnace evropské politické a vojenské integrace:Důvody stagnace evropské politické a vojenské integrace:

nedostatek politické vůlenedostatek politické vůle
neochota nést dlouhodobé náklady (zejména na vojenské) kapacity,neochota nést dlouhodobé náklady (zejména na vojenské) kapacity,y ( j j ) p y,y ( j j ) p y,
lpění na národní suverenitě a protekcionismu. lpění na národní suverenitě a protekcionismu. 
narůstání demografických, sociálních a ekonomických problémů = narůstání demografických, sociálních a ekonomických problémů = 
nutnost prioritního řešenínutnost prioritního řešenínutnost prioritního řešení. nutnost prioritního řešení. 
„nezkušenost“ s„nezkušenost“ s postavením supervelmoci postavením supervelmoci 
odlišný kulturní, historický a politický vývojodlišný kulturní, historický a politický vývoj

é é áé é áabsence evropského politického národaabsence evropského politického národa
nedostatečné ztotožnění se s ideou evropanství jakožto nosnou nedostatečné ztotožnění se s ideou evropanství jakožto nosnou 
ideou sebeidentifikace nadřazenou národní příslušnostiideou sebeidentifikace nadřazenou národní příslušnostipp
absence skutečné celoevropské politické kultury a celoevropských absence skutečné celoevropské politické kultury a celoevropských 
národních zájmůnárodních zájmů
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Evropská unieEvropská unieEvropská unieEvropská unie
Výhl dVýhl dVýhledVýhled::

významnývýznamný kontinentálníkontinentální aktér,aktér, aleale nepřílišnepříliš významnývýznamný zz vojenskéhovojenského
hlediskahlediska aa mezinárodnímezinárodní politikypolitiky
postuppostup ekonomickéekonomické integraceintegrace (prosazení(prosazení přirozenoupřirozenou cestou)cestou)
nedojdenedojde zatímzatím kk integraciintegraci vv bezpečnostníbezpečnostní oblastioblasti (zlepšení(zlepšení
spoluprácespolupráce bezpečnostníchbezpečnostních složeksložek připři eliminacieliminaci společnýchspolečných hrozeb)hrozeb)p pp p pp pp p ýp ý ))
nutnostnutnost vyrovnatvyrovnat sese ss problémyproblémy aa následkynásledky rozšiřovánírozšiřování EUEU vv politicképolitické
aa sociálnísociální oblastioblasti (pozdější(pozdější určitáurčitá politickápolitická integraceintegrace mezimezi některýminěkterými
zeměmizeměmi nenínení vyloučena)vyloučena)zeměmizeměmi nenínení vyloučena)vyloučena)
základzáklad evropskéevropské bezpečnostibezpečnosti nadálenadále tvořítvoří SeveroatlantickáSeveroatlantická aliancealiance
(Evropská(Evropská bezpečnostníbezpečnostní aa obrannáobranná politikapolitika jenjen zčásti)zčásti)
ss největšínejvětší pravděpodobnostípravděpodobností nehrozínehrozí klasickéklasické vojenskévojenské ohroženíohrožení alealess největšínejvětší pravděpodobnostípravděpodobností nehrozínehrozí klasickéklasické vojenskévojenské ohrožení,ohrožení, aleale
teroristickéteroristické útokyútoky (možná(možná ještěještě dlouhodobě)dlouhodobě)
hrozbouhrozbou můžemůže býtbýt ii energetickáenergetická krizekrize

áá áá á ěá ě
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OBSEOBSEOBSEOBSE
i ál íi ál í b č íb č í iiregionálníregionální bezpečnostníbezpečnostní organizaceorganizace

5555 účastnickýchúčastnických státůstátů (z(z Evropy,Evropy, Kavkazu,Kavkazu, StředníStřední AsieAsie aa SeverníSeverní
Ameriky)Ameriky)e y)e y)
spoluprácespolupráce sese zeměmizeměmi jižníhojižního StředomoříStředomoří aa ss některýminěkterými asijskýmiasijskými
zeměmizeměmi
di jdi j b č t í ib č t í i k t ik t i á t jiá t ji liti kéliti kédisponujedisponuje bezpečnostnímibezpečnostními kompetencemikompetencemi aa nástrojinástroji propro politicképolitické
řešenířešení krizíkrizí aa jejichjejich předcházenípředcházení
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OBSEOBSEOBSEOBSE
Hl íHl í ěě ů b íů b í OBSEOBSEHlavníHlavní směrysměry působenípůsobení OBSEOBSE::

VytvářeníVytváření noremnorem propro chováníchování státůstátů veve vojenské,vojenské, ekonomické,ekonomické,
humanitárníhumanitárníu a táu a tá
aa dalšíchdalších oblastechoblastech
UsměrňováníUsměrňování procesuprocesu kontrolykontroly zbrojenízbrojení aa odzbrojeníodzbrojení aa upevňováníupevňování
dů ědů ědůvěrydůvěry
aa bezpečnostibezpečnosti
PreventivníPreventivní diplomaciediplomacie aa prevenceprevence konfliktůkonfliktůPreventivníPreventivní diplomaciediplomacie aa prevenceprevence konfliktůkonfliktů
PeacePeace--keepingovékeepingové aktivityaktivity zaměřenézaměřené nana předcházenípředcházení konflkonfl iktůiktů aa nana
řešenířešení krizíkrizí
normalizacenormalizace situacesituace popo ozbrojenémozbrojeném konfliktukonfliktu (poválečná(poválečná obnova)obnova)
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ZávěrZávěrZávěrZávěr

Ideálem pro globální bezpečnost by byla organizace s vlastnostmi  Ideálem pro globální bezpečnost by byla organizace s vlastnostmi  
OSN, NATO a EU. OSN, NATO a EU. OS , O a UOS , O a U

Návrhy na oslabování bezpečnostních hrozeb:Návrhy na oslabování bezpečnostních hrozeb:
prohlubováníprohlubování spoluprácispolupráci mezimezi stávajícímistávajícími institucemiinstitucemi
prosazování multilateralismu a mnohostranné spolupráce prosazování multilateralismu a mnohostranné spolupráce 
nejvýznamnějších mezinárodních organizacínejvýznamnějších mezinárodních organizacínejvýznamnějších mezinárodních organizacínejvýznamnějších mezinárodních organizací
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K vyhodnocování bezpečnostních hrozeb  
a poznámka k pojmu „bezpečnostní prostředí“ 
doc.Ing. Milan Kubeša, CSc. 
 
  Vysokoškolský učitel, docent na oddělení řízení obrany státu Ústavu operačně 
taktických studií Univerzity obrany v Brně. Zabývá se vojensko-strategickými a operačními 
aspekty výstavby, přípravy a použití ozbrojených sil. Je členem několika vědeckých a 
oborových rad na Univerzitě obrany a členem sekce „Operační umění a taktika“  v rámci 
rady resortu MO pro výzkum a vývoj. Několik let vykonával funkci pedagogického vedoucího 
Kurzu generálního štábu. 
 
 

V příspěvku se vyjádřím ke dvěma problémům, které spadají do bloku s názvem 
„Hlavní bezpečnostní hrozby na počátku 21. století“. 
 
1. Chci poukázat na důležitost vyhodnocování bezpečnostních hrozeb: 

• Není se třeba přesvědčovat o tom, že objektivita hodnocení hrozeb „zápasí“ se 
subjektivistickým přístupem;   

• Státy či mezinárodní organizace provádějí své analýzy a mohou se dopustit dvou 
krajností: 

o Přecení určitou hrozbu, ovlivní veřejné mínění a výsledkem může být 
přijímání „přehnaných opatření“ k omezení dopadů (nepřesně eliminaci dané 
hrozby) – hovoří se o „sekuritizaci“; dokonce se může stát, že hrozba 
neexistuje a přesto jsou vynakládány nemalé lidské, materiální a finanční 
zdroje, které mohou jinde chybět – hovoří se o „paranoi“; Jako příklad mohu 
uvést – údajnou existenci ZHN v Iráku a hrozbu jejich použití proti USA a 
evropským  demokratickým státům, což byl důvod k operaci Irácká svoboda; 

o Podcení určitou hrozbu, ovlivní veřejné mínění a výsledkem může být 
sebeuspokojení, nicnedělání – hovoří se o „nesekuritizaci“; Jako příklad mohu 
uvést povodně u nás v létech 1997  nebo z oblasti mezinárodní bezpečnosti – 
teroristický útok 11.9.2001; 

• Tato nízká objektivita hodnocení hrozeb státem či mezinárodní organizací (přecenění i 
podcenění) může mít své nepříznivé dopady na subjekty, resp. nositele oněch hrozeb: 

o V obou případech paradoxně motivuje tyto subjekty k posílení potenciálu 
hrozby a ve své podstatě zvyšuje bezpečnostní riziko pro první státy či 
mezinárodní organizace; 

• V období studené války docházelo ze strany „Západu“, resp. NATO a ze strany 
„Východu“, resp. VS k takovémuto neobjektivnímu hodnocení bezpečnostních 
hrozeb; obě strany se předháněly v masírování veřejného mínění o nebezpečí, což 
iniciovalo závody ve zbrojení, hovořilo se o balancování na pokraji světové jaderné 
války, panovala atmosféra nedůvěry a podezřívání jednoho vůči druhému 
z agresivních choutek; 

• Jde o pojem z oblasti mezinárodních vztahů – „Bezpečnostní dilema“ – znamenající 
pohyb po spirále – první přijímá opatření, druhý protiopatření, první protiprotiopatření 
atd. Jedině bezpečnostní spolupráce, důvěra mezi státy může být lékem k zastavení a 
postupné destrukci tohoto pohybu po bezpečnostní spirále;    

• Toto „Bezpečnostní dilema“ je aktuální i v dnešní době – 17 let po skončení studené 
války; Pokud se jednomu státu daří upevňovat svou identitu a suverenitu, může to u 
jiného státu (třeba souseda) vyvolávat  pocit oslabení vlastní identity a suverenity a 
tím i bezpečnosti (Balkán, Izrael a arabské státy aj.); 
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• Problematika rozmístění radarové a raketové základny USA na území ČR a Polska 
z důvodu obrany USA, ale i Evropy před raketami z Iránu nebo KLDR je očima Rusů 
hodnoceno jako hrozba vůči nim; 

• Jsme opět u hodnocení bezpečnostních hrozeb z hlediska objektivnosti; Je zde 
určité nebezpečí, že některé rysy studené války by se mohly navrátit; Jsme svědky, jak 
se narušuje složitě dosažená určitá úroveň důvěry a bezpečnostní spolupráce; uvidíme, 
jak se tento konflikt vyřeší; Je zajímavé, že státy, proti kterým se má protiraketová 
obrana budovat, tento systém vůbec nezajímá;  

• Určitou „zbrklost“ v hodnocení hrozeb se pak promítá do tvorby koncepcí a strategií, 
což můžeme spatřovat ve Strategické koncepci NATO z roku 1999 a Evropské 
bezpečnostní strategii z roku 2003, kde v relativně krátké době (4 roky) se diametrálně 
změnil pohled na existující hrozby – terorismu (v minulém semináři na to poukázal 
mluvčí 3. pracovního týmu); myslím, že určitý stupeň objektivnosti zde absentuje!?   

• Jaké vidím cesty k prosazování potřebné objektivnosti hodnocení bezpečnostních 
hrozeb? 

o Význam bezpečnostních studií, tj. „zvědečtění“ celého procesu; zde je místo 
nezávislých vědeckých institucí, univerzit apod.; 

o Následně po objektivní identifikaci bezpečnostních hrozeb vytvářet 
podmínky pro jejich „rozmělnění“, resp. snižování rizika konkrétních 
bezpečnostních hrozeb a to především politikou důvěry, (bezpečnostní) 
spolupráce mezi státy a mezinárodními organizacemi atd.;   

o Je nutné nápomoci v objektivizaci hodnocení i tím, že je nutné se „vžít“ do 
subjektu, který hrozbu produkuje a uvažovat o dopadu opatření ke snížení 
úrovně bezpečnostního rizika objektu dané konkrétní hrozby;   

o Považuji za nesprávné, jestliže se hrozby, resp. rizika hrozeb řeší silou, 
vojenskou silou – tím se sice dočasně sníží riziko dané hrozby, ale samotná 
hrozba zůstává nebo se dokonce ještě prohloubí nebo transformuje do jiné 
hrozby (jako příklad uvádím násilný „vývoz demokracie“ do Iráku nebo úvahy 
o násilný zásah v Iránu);  

o Souhlasím s mnoha kritiky Buschovy „globální války s terorismem“ a považuji 
za nemožnou jakousi „výhru“ nad ním;  

o Jsem toho názoru, že sama globalizace se postupem času (možná během 
několika desetiletí) vypořádá nejen s terorismem, ale i s jinými hlavními 
soudobými záměrnými hrozbami; stále větší ekonomické, politické, sociální  a 
jiné propojení  vytvoří podmínky k tomu, aby hrozby vůbec nemusely vznikat 
(alespoň hrozby vojenské); 

• Dovolte mi v závěru vyslovit názor – doplnil bych výčet hlavních bezpečnostních 
hrozeb na počátku 21. století o následující hrozbu: 

• neobjektivní hodnocení hrozeb a neopodstatněné použití vojenské síly, tj. 
uplatnění  „intervencionismu“ – vychází ze supervelmocenského postavení a 
představy, že bezpečnostní hrozby jsou řešitelné především za použití síly a násilí);  

 
2. Krátká poznámka k pojmu „bezpečnostní prostředí“ a vztahu tohoto pojmu k jeho okolí: 

• Existují názory, že bezpečnostní prostředí je jen jedno (globální) a hovořit o 
bezpečnostním prostředí evropském, asijském, africkém, středovýchodním atd. není 
správné a že v tomto smyslu je třeba hovořit o „bezpečnostní situaci“;  

• Tento názor nesdílím: 
o Bezpečnostní prostředí je vždy vztaženo k určitému teritoriu, prostoru, 

regionu, objektu apod. (bezpečnostní prostředí v ČR, bezpečnostní prostředí 
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v Jihovýchodní Asii atd.) a odráží základní, relativně konstantní konstrukci 
bezpečnostních vztahů, bezpečnostních systémů, hrozeb atd.; 

o Bezpečnostní situace, podle mého názoru, vyjadřuje aktuální stav 
bezpečnostního prostředí v čase (globální bezpečnostní situace, bezpečnostní 
situace na Středním východě atd.); 

o Globalizace však způsobuje stav, kdy se bezpečnostní prostředí postupně 
jakoby transformovalo směrem k tomu jedinému, jednotnému bezpečnostnímu 
prostředí – vše je však relativní, nikdy nemůže dojít k naprosté transformaci 
(přímořský stát by měl zůstat přímořským státem, ostrovní Velká Británie 
zůstane zřejmě ostrovním státem, Izrael se zřejmě „nepřestěhuje“ na Sibiř 
apod.); 
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Vyhodnocování 
bezpečnostních hrozebbezpečnostních hrozeb

Poznámka k pojmu 
b č t í tř dí“„bezpečnostní prostředí“
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Vyhodnocování bezpečnostních hrozeb

subjektivistický přístup

Přeceňování hrozby

Sekuritizace, paranoiaHrozba

Podceňování hrozbyPodceňování hrozby

Nesekuritizace
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Vyhodnocování bezpečnostních hrozeb

Nízký stupeň objektivity 

HrozbaHrozba

Hrozba
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Vyhodnocování bezpečnostních hrozeb

Bezpečnostní dilema protiprotiopatření

Stát B
protiopatření

Stát B

Stát A

opatření
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Vyhodnocování bezpečnostních hrozeb

Strategická koncepce NATO Bezpečnostní strategie EU
4 roky

Strategická koncepce NATO
(1999)

Bezpečnostní strategie EU
(2003)

• terorismus
lif ZHN

• regionální konflikty
• proliferace ZHN
• regionální konflikty

hro cené stát

• proliferace ZHN
• terorismus

• zhroucené státy
• organizovaný zločin

• organizovaný zločin
• ….

• ….
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Vyhodnocování bezpečnostních hrozeb

Cesty k vyšší objektivnosti
Bezpečnostní studia
Posilování důvěryPosilování důvěry
Bezpečnostní spolupráce

Gl b li X h b ?Globalizace X hrozby ?
Intervencionismus – hrozba ?
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B č t í tř dípojem Bezpečnostní prostředí

Bezpečnostní prostředí 
Globální (jen jedno celosvětové)
Regionální (vtahuje se na region)
Lokální ….

Bezpečnostní situace – aktuální stav 
bezpečnostního prostředí v danémbezpečnostního prostředí v daném 
čase 
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MEZINÁRODNÍ PRÁVO A BEZPEČNOST 
 

Ing. et Bc. Leopold SKORUŠA 
 
V současné době je odborným asistentem na Ústavu operačně taktických studií Univerzity 
obrany a zabývá se mimo jiné problematikou mezinárodního práva veřejného - práva 
zbrojených konfliktů. V doktorandském studiu se orientuje na problematiku právní úpravy 
ochrany obyvatelstva v boji s terorismem před napadením prostředky NRBC. Od roku 2000 
pracoval v právní službě organizační složky státu – Ministerstvo obrany na různých stupních 
jako právní poradce, právník. Do roku 2000 byl ve služebním poměru vojáka z povolání a 
pracoval na štábních a velitelských funkcích u průzkumných jednotek a Vojenské policie. 
Vystudoval Vysokou vojenskou školu Pozemního vojska a Vojenskou akademii na úrovní 
operačně-štábního kurz. V oblasti práva vystudoval na Masarykové univerzitě specializaci – 
trestní právo, v současnosti studuje magisterský studijní program – právo a právní věda.  

 

 Příspěvek se pokouší doplnit probíranou tématiku z oblasti mezinárodního práva 
veřejného, a tak rozšířit právní povědomí příslušníků kurzu generálního štábu a zúčastněných 
příslušníků (i čtenářů) rozšířeného semináře zabývajícího se současnou mezinárodní 
bezpečnosti. Ve svém obsahu je zaměřen na oblast definování nejzákladnějších deliktů, 
kterých se subjekty mezinárodního práva při různých konfliktech dopouštějí nebo mohou 
dopouštět. Zabývá se také problematikou vynutitelnosti a odpovědnosti za porušení norem 
mezinárodního práva. V této části si článek klade za úkol stručně charakterizovat genezí 
mezinárodních trestních institucí s důrazem na Mezinárodní trestní soud. 

 

1. Zločin podle mezinárodního práva versus Mezinárodní zločin 
Mezinárodní právo veřejné bylo ve své poválečné podobě založeno v roce 1945 Chartou 

OSN, s cílem vytvořit soubor právních norem, které zajistí mírovou existenci a plynulý vývoj 
mezinárodního společenství. Byla přijata určitá pravidla vztahující se na všechny státy bez 
výjimky, na která měla dohlížet OSN. Na prahu 21.století  se začíná jevit, že mezinárodní 
právo veřejné ztrácí vynutitelnost, vyhasíná a OSN včetně mezinárodního společenství jakoby 
nad tím zavíraly oči. Pohledem skeptika, by se s tímto konstatováním dalo celkem souhlasit. 
Avšak člověk zabývající se touto problematikou hlouběji s naprostou určitosti nebude s tímto 
tvrzením souhlasit, i když ani bezbřehý optimismus zde není zdaleka na místě. 

Zásady mezinárodního práva uznané ve Statutu a rozsudku Norimberského tribunálu, 
vypracované Komisí OSN pro mezinárodní právo (1950)1 i čl. 1 odst. 2 návrhu Kodexu 
zločinů proti míru a bezpečnosti lidstva (1966), podle kterého zločiny proti míru a 
bezpečnosti lidstva jsou zločiny podle mezinárodního práva a vždy trestné jako takové, ať jíž 
jsou nebo nejsou trestné podle práva vnitrostátního. Odvozením od Norimberského tribunálu 
patří mezi mezinárodní zločiny tři kategorie zločinu: 

 zločiny proti míru, 
 zločiny proti lidskosti a  
 válečné zločiny 

Ze zločinů proti lidskosti se postupně vydělil zločin genocidy. 
  

                                                           
1 V. Outrata, Dokumenty ke studiu mezinárodního práva a politiky, sv. I, Praha, 1963, s.536 
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 V dalším považujeme, a to z hlediska důkladnějšího pochopení problematiky, za nezbytné 
poněkud blíže objasnit zdánlivě sémanticky podobné pojmy v oblastí mezinárodního práva, tj. 
pojem „zločin podle mezinárodního práva“ a pojem „mezinárodní zločin“. 
 Mezinárodní zločin (International crime) je zločinem států a vyjadřuje vyšší stupeň či 
přísnější režim odpovědnosti státu za mezinárodní protiprávní chování. Tyto zločiny 
představuji porušení závazků, které mezinárodní společenství jako celek považuje za zásadní 
pro ochranu svých základních zájmů. Mezinárodní zločiny a mezinárodní delikty lze 
charakterizovat jako2: 

1. Chování státu, jež představuje porušení mezinárodního závazku, je mezinárodně 
protiprávním chováním, a to bez ohledu na obsah takto porušeného závazku. 

2. Mezinárodním zločinem je mezinárodně protiprávní chování, kterým stát poruší 
mezinárodní závazek tak zásadní povahy pro ochranu základních zájmů 
mezinárodního společenství, že je toto společenství jako celek pokládá za zločin. 

3. S výhradou odst. 2 a podle platných pravidel mezinárodního práva může mezinárodní 
zločin vyplývat zejména ze: 
 závazného porušení mezinárodního závazku, který má zásadní význam pro udržení 

mezinárodního míru a bezpečnosti, jako je zákaz agrese; 
 závazné porušení mezinárodního závazku, který má zásadní význam pro ochranu 

práva národů na sebeurčení, jako je zákaz vytváření koloniální nadvlády nebo její 
násilné udržování; 

 závažného a v širokém měřítku provedeného porušení mezinárodního závazku, 
který má zásadní význam pro ochranu lidského bytí, jako zákaz otroctví, genocidia 
a apartheidu; 

 závažného porušení mezinárodního závazku, který má zásadní význam pro 
ochranu a uchování životního prostředí, jako je hromadné znečišťování ovzduší 
nebo moří. 

4. Každé mezinárodně protiprávní chování, které není mezinárodním zločinem podle 
odst. 2 je mezinárodním deliktem. 

  
 Zločinem podle mezinárodního práva (crime under international  law) na druhou stranu 
rozumíme chování těch fyzických osob, které postavení státního orgánu způsobily, že jejich 
chování se přičítá státu jako porušení norem mezinárodního práva, jako mezinárodní zločin 
státu samotného.3 Různí mezinárodní autoři se shodují v tom, že jde o jednání osob, jehož 
trestnost má právní podklad přímo v mezinárodním právu. Toto prakticky znamená, že 
mezinárodní právo zde stojí na místě zákona pro účely trestního postihu, bez ohledu na to, zda 
vnitrostátní právo trestnost určitého jednání, osoby v jeho jurisdikci, stanoví či ne. Někdy jsou 
takto označovány jakékoli trestné činy jednotlivců, jejichž skutkové podstaty obsahuji 
mezinárodní smlouvy, co v praktické podobě vede k neopodstatněnému rozšiřování této 
kategorie. 

 

2. Mezinárodní trestní soud 
Zájem o trestání zločinů proti mezinárodnímu právu a o ustavení mezinárodní trestně 

soudní instituce má poměrně dlouhou historii. Taková snaha zde byla již před první světovou 
válkou, zásadním problémem však zde bylo přesné vymezení protiprávných činů a jejich 

                                                           
2 čl. 19 přijat mezinárodní Kodifikační komisi o odpovědnosti států za mezinárodně 
protiprávní činy 
3 Č.Čepelka, V.David, Úvod do teorie mezinárodního práva,  AUB Iuridica No. 51, Brno, 
1983 s. 188 
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povahy z hlediska možného postihu. Versailleská mírová smlouva (1919) se stala takovým 
prvním pokusem. Několik návrhu bylo také vypracováno v meziválečném období, zejména za 
strany některých nevládních organizací. Úmluva o potlačování a předcházení terorismu 
(1937) vypracována v rámci Společností národů se stala faktickým odrazem této snahy. Zde 
se objevují počátky mezinárodně trestní odpovědnosti jednotlivce. Bohužel, ani tato 
mezinárodní smlouva nebyla později ratifikována. 

 
Jako první skutečně fungující soud byl zřízen na základě Dohody o stíhání a potrestání 

hlavních válečných zločinců evropské osy – Mezinárodní vojenský tribunál se sídlem 
v Norimberku.4 Obdobná Charta pro Mezinárodní vojenský tribunál pro Dálný Východ 
v Tokiu byla přijata v roce 1946. V obou těchto případech šlo o ad hoc vytvoření 
mezinárodních soudů mimořádné, vojenské povahy. Nezpochybnitelný je význam 
Norimberského tribunálu jako nástroje mezinárodní spravedlnosti, jako orgánu, který potvrdil 
a rozvinul pravidla mezinárodního práva. Mezinárodní vojenské tribunály v Norinberku  
a Tokiu byly svým vznikem a fungováním jedinečnými institucemi, které neměly přímé 
nástupce. Vývoj mezinárodního práva se však od té doby nezastavil, i když v tzv. období 
studené války markantně zpomalil. S mezinárodním trestním soudem sice počítaly článek VI 
Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidia (1948) a článek 5 Mezinárodní úmluvy o 
potlačení a trestání zločinu apartheidu (1973), avšak ani v jednom případě ke zřízení takového 
soudu nedošlo.  

 
Kusé řešení přinesla až mezinárodně neúnosná situace na území bývalé Jugoslávie, 

v rámci konfliktů, vzniklých po jejím rozpadu. Byl zřízen Mezinárodní tribunál pro stíhání 
osob, odpovědných za vážná porušení mezinárodního humanitárního práva spáchaná na 
území bývalé Jugoslávie od roku 1991. Nevnikl však na základě mezinárodní smlouvy, nýbrž 
z rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN na základě hlavy VII Charty OSN. Obdobně byl na 
základě rezoluce Rady bezpečnosti5 roce 1994 zřízen Mezinárodní pro Rwandu6. Oba tyto ad 
hoc tribunály jsou založeny na konkurenční jurisdikci, což ve své podstatě znamená, že při 
konkurenci pravomocí těchto tribunálů s vnitrostátními soudy, mají fakticky přednost 
Mezinárodní tribunály7. Mimořádná povaha těchto soudů přispěla k oživení zájmu o stálý 
trestní soud. 

 
Komise pro mezinárodní právo, jako hlavní kodifikační orgán OSN, se po několika 

výzvách v různých rezolucích Valného shromáždění, začala zabývat návrhem na zřízení 
mezinárodního trestního soudu8. V lednu 1977 Valné shromáždění rozhodlo na pozvání 
italské vlády o svolání Diplomatické konference zplnomocněných zástupců ke zřízení 

                                                           
4 M.Ch.Bassiouni, op.cit. 306,s. 183 ;srov.též. jennings and Watts,Oppenheim’s International 
Law, London 1996, s.969-970 
5 Viz. rezoluce Rady bezpečnosti 808 (1993) a 827 (1993) s přílohou „Report of the 
Secretary-General pursuant to paragraf 2 of the Security Council Resolution  808 (1993), 
Doc. S/2504 (3.5.1993); k tomu blíže srovnej J.C. O’Brien, The International Tribunal for 
Violations of International Humanitarien Law in the former Yugoslavia, 
AJIL,1993,vol..87,s.693 
6 Viz Rezoluce Rady bezpečnosti 955 (1994), in:International Legal Materiále,vol.33 (1994) 
s.1600 
7 P.Šturma, Jurisdikce Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávií, Právní 
rozhledy 6/1996,s.429 
8 Viz Report of the ICL on the work of its forty-sixth session, GAOR Suppl.No.10 (A/49/10) 
s.24-25 §§ 29-30; 
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Mezinárodního trestního soudu (MTS) do Říma. Jíž v roce 1997 se téměř žádná vláda 
nestavěla otevřeně proti myšlence na zřízení MTS. Nutno vzpomenout, že členem iniciativní 
skupiny pro tento záměr byla i Česká republika. Posléze byl dne 17.7.1998 přijat Statut 
Mezinárodního trestního soudu  (Římský statut) jako mezinárodní smlouva otevřená k podpisu 
všem státům. 

 
Mezinárodní trestní soud je nezávislý stálý soud, který je příslušný k vedení soudního 

procesu vůči osobám obviněným z nejzávažnějších trestných činů, týkajících se porušení 
mezinárodního práva veřejného, jako jsou genocida, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny. 
Byl zřízen mezinárodní smlouvou, tzv. Římský statut, kterou k 1.10.2007 podepsalo a 
ratifikovalo 105 zemí. (Česká republika signovala tento statut 13.4.1999 avšak  ke dnešnímu 
dni ho neratifikovala). Statut vstoupil v platnost 1. července 2002. Mezinárodní trestní soud 
sídlí v nizozemském Haagu.  

 
Jurisdikce Soudu je omezena na nejzávažnější zločiny, které se dotýkají mezinárodního 

společenství jako celku. Soud má podle Statutu obligatorní pravomoc, ale je příslušný pouze 
ve vztahu ke zločinům, jimiž jsou: 

 zločin genocidy, 
 zločiny proti lidskosti, 
 válečné zločiny a 
 zločin agrese (zatím se však nepodařilo do Statutu začlenit jeho definici-

suspendování příslušného článku Statutu) 
 
     Fakticky také existují dvě kategorie zločinů, vůči kterým se aspoň zatím kompetence 
Soudu neuplatní. První se týká výše uvedeného zločinu agrese (de iure je do Statutu zařazen, 
ale de facto z něj vyloučen). Druhá se vztahuje ke zločinům, jejichž trestnost nevyplývá 
z obecného mezinárodního práva. Jde zde o závažné trestné činy s mezinárodním rozměrem, 
které vyžadují mezinárodní spolupráci států při jejich postihu, ale nenaplňují nejzávažnější 
zločiny, kterými je dotčeno mezinárodní právo jako celek. Celkem významnou otázkou je 
určení, podle jakého práva bude soud rozhodovat. Na prvním místě to je samotný Statut, dále 
Znaky skutkové podstaty zločinů (elemenst sof crimes) a Procesní řád a pravidla důkazního 
řízení. Na místě druhém se bude soud řídit, tam kde je to vhodné, se bude Soud při 
rozhodování řídit aplikovanými smlouvami, zásadami normami mezinárodního práva, včetně 
zásad mezinárodního práva ozbrojených konfliktů. 
 
 V dalším se skýtá otázka, jakým způsobem bude zahájen vyšetřovací a soudní proces? 
Statut MTS předpovídá tři způsoby zahájení vyšetřování zločinů. K iniciaci řízení jsou 
oprávněny tyto subjekty: 

 smluvní strana Statutu (podá oznámení prokurátorovi), 
 Rada bezpečnosti OSN (vedle pozitivního oprávnění disponuje i negativním právem 

dočasně pozastavit vyšetřování či stíhání), 
 Prokurátor z vlastní iniciativy 

Pod tlakem některých stálých členů RB se dospělo určité anomálii, podle které nepotřebuje 
Soud k výkonu své jurisdikce souhlasu RB, ale RB má právo výkon jurisdikce pozastavit na 
12 měsíců, pokud se na tom výslovně usnese v rezoluci, přijaté dle kapitoly VII Charty OSN. 
Může také nastat situace, že za určitých okolností může věc patřit do jurisdikce Soudu, ale ten 
ji nemůže vykonávat. Jedná se o případy: 

 vyšetřování  vede stát, do jehož jurisdikce věc spadá, 
 vyšetřování vedl stát,do jehož jurisdikce věc spadá, a tento stát se rozhodl nestíhat 

dotčenou osobu,  
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 dotčená osoba již byla souzena pro skutky, které jsou předmětem stížnosti, 
 věc není dostatečně závažná, aby dávala důvod dalšímu postupu Soudu. 

 
 

3. Mezinárodní trestní soud a Česká republika 
  
 Česká republika je jediným členským státem EU, který dosud k Mezinárodnímu trestnímu 
soudu nepřistoupil. Tato skutečnost nevěstí pro Českou republiku nic dobrého s ohledem na 
nadcházející předsednictví EU v roce 2009. Pokud Česká republika do té doby nebude 
ratifikovat, velmi vážným způsobem ohrozí Společný postoj EU k ICC. Je čas, aby se Česká 
republika připojila k dalším 26 členským státům EU v jejich odhodlání bojovat s beztrestností 
v oblasti Mezinárodního práva. 
 
 4. října 2007 byla v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu pořádána konference o 
ICC, které se zúčastnil Prezident ICC Philippe Kirsch a hlavní prokurátor ICC Luis Moreno-
Ocampo. Tato událost, spoluorganizovaná Ministerstvem zahraničních věcí, navázala na 
předchozí snahy o podpoření procesu ratifikace českou vládou. Česká republika patří mezi 
tzv. “Přátele ICC” - skupinu států, které spolupracují na podpoře cílů ICC. CICC doufá, že 
tyto kroky spolu s vyjádřeními premiéra ČR a pokračujícími výzvami k ratifikaci ze strany 
členských států ICC, pomohou vytvořit podporu pro brzkou ratifikaci Římského statutu v 
České republice. Poslanci a senátoři Parlamentu by měli učinit ratifikaci Římského statutu 
svou prioritou a dokončit tento proces v nejbližší možné době. 
 
      Rok 2007 představuje pětileté výročí jeho vzniku a devítileté výročí sjednání Římského 
statutu. Základním principem soudu je zásada komplementarity, která znamená, že Soud 
může zasahovat, pouze pokud národní systémy nejsou toho schopny nebo ochotny. V 
současné době Soud provádí vyšetřování ve čtyřech oblastech: Uganda, Demokratická 
republika Kongo, Darfúr (Súdán) a Středoafrická republika. 
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Mezinárodní právo a 
bezpečnost

Zločin podle mezinárodního právaZločin podle mezinárodního práva
Mezinárodní trestní soud

International Criminal Court (ICC)

11Ing. et Bc. Leopold  SKORUŠA
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Ze slovníku Českého práva

Legalita – zákonnost
- princip a způsob vládnutí při kterém se funkce státu a vztahy občansképrincip a způsob vládnutí, při kterém se funkce státu a vztahy občanské 

společnosti vůči státu uskutečňují na základě práva a pomoci práva. 
Obecný pojem představuje dva základní aspekty:

1. Legislativní  
Obsahuje požadavek tvorby kvalitního a účinného práva. Vychází z toho, že 
právní normu může vydávat jen ten orgán, který je k tomu zákonem 
pověřen, v mezích, ve kterých je k tomu pověřen, a zákonem předepsanou 
formou. Důležitým znakem je i zásada přetrvávání práva i po změněformou. Důležitým znakem je i zásada přetrvávání práva i po změně 
zákonodárného orgánu, který ji vydal.

2. Aplikační
Znamená, že každý je povinen dodržovat právo a je stíhán zákonem 
stanovenou sankcí, jestliže je poruší, včetně státu.

Zá d l lit j čá tí j PRÁVNÍ STÁT j dř jí í i t iZásada legality je součástí pojmu PRÁVNÍ STÁT, vyjadřující existenci 
státu, který je vázán svým právem (včetně mezinárodních závazků) a 
uznává nadřazenost práva.

22
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Legitimita
od latinského slo a LEXod latinského slova LEX, 

má tedy normativní povahu,má tedy normativní povahu, 

co je legitimní je společností nějakým způsobem přijímáno, 

politickou legitimitou je kvalita toho, co by mělo být podle názoru 
občanů vnitřní vlastnosti politického režimuobčanů vnitřní vlastnosti politického režimu, 

racionální teorie legitimity je spojená s moderním úřednickým 
státem, v němž politická moc se opírá o profesionalitu lidí v 
orgánech státní moci a správa a o pojetí vlády jako služby 
OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI.OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI.

33
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Mezinárodní zločinMezinárodní zločine á od oče á od oč
International crimeInternational crime

á í č á ů šší ň ě ří ě šíMezinárodní zločiny států - vyšší stupeň odpovědnosti (přísnější 
režim)

š í á ků kt é i á d í l č t í j k l kporušení závazků, které mezinárodní společenství jako celek 
považuje za zásadní pro ochranu svých základních zájmů
(tzv odpovědnost erga omnes)(tzv. odpovědnost erga omnes)

44
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Zločin podle mezinárodního právaoč pod e e á od o p á a
Crime under internantional law

Identifikační znaky:Identifikační znaky:yy
1.1. Trestní činy, za něž jsou trestně stíhány konkrétní osobyTrestní činy, za něž jsou trestně stíhány konkrétní osoby--

jednající v postavení orgánů států, jeho jménem, či pod jednající v postavení orgánů států, jeho jménem, či pod 
jeho záštitou.jeho záštitou.

2.2. Mimořádně vysoká závažnost a nebezpečnost protiprávního Mimořádně vysoká závažnost a nebezpečnost protiprávního 
á íá íchování.chování.

č íč íZločiny proti míru,Zločiny proti míru,
Válečné zločiny, Válečné zločiny, 
Zločiny proti lidskostiZločiny proti lidskostiZločiny proti lidskostiZločiny proti lidskosti

o V roce 1948 se vydělil zločin  GENOCIDY
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Historický vývoj - exkurs

Válka jako legální prostředek mezinárodní politiky – neexistuje mezinárodně 
právní ochrana;
Obyčejová smluvní pravidla v oblasti práva ozbrojených konfliktů -Obyčejová smluvní pravidla v oblasti práva ozbrojených konfliktů 
válečného práva (kon. 19. zač. 20.století);
Lieberův kodex 1863 – zavádění stanného práva na okupačním území;
Ženevská úmluva pro zlepšení osudu raněných a nemocných při armádách vŽenevská úmluva pro zlepšení osudu raněných a nemocných při armádách v 
poli (1906) – stanovuje poprvé závazek smluvních stran přijmout legislativní 
opatření ke kriminalizaci a postihu určitých jednání v době války;
Versailleská smlouva (1919) – čl. 228;( ) ;
Norimberské  (Tokijské) zásady- tzv. Londýnská charta 8.8.1945;
Ad hoc - Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii a Rwandu;
Mezinárodní trestní soudMezinárodní trestní soud
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MezinárodníMezinárodní trestní soudtrestní soud

Idea založení Mezinárodního trestního soudu (ICC) – na 
půdě OSN projednávána v souvislosti s přijetím Úmluvy o p p j p j y
genocidě v roce 1948. 
Názorová nejednota států –ustrnutí vývoje 
1992 Valné shromáždění pověřilo Mezinárodní právní komisi 
přípravou Statutu Mezinárodního trestního soudu. 
Statut přijatý na konferenci v Římě (červen/červenec 1998) –
Římský statut Mezinárodního trestního soudu
ICC je nezávislý stálý soud, který je oprávněn soudit obviněné z 
nejzávažnějších trestních činů, jmenovitě:

G idGenocidy
Tr. činy proti lidskosti a 
Válečné zločiny
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Přednostní soudní pravomoc zůstane i nadále v rukou státních p
soudů jednotlivých států.
Pod pravomoc Soudu by měl spadat i akt agrese. Reálně k 
t š k ůž d jít t t hd ž b d t ř átomu však může dojít teprve tehdy, až bude stanovena přesná 
definice tohoto zločinu a až budou vymezeny podmínky 
uplatňování pravomocí Soudu (zatím neúplná definice z r 1974uplatňování pravomocí Soudu. (zatím neúplná definice z r. 1974 
– VS OSN)
Od roku 1998, kdy Mezinárodní trestní soud formálně vznikl, , y ,
podepsalo jeho ustavující Římský statut 139 zemí a 104 zemí ho 
ratifikovalo. 
Nikd š k ůž být t tá l či á h é ř d 1Nikdo však nemůže být trestán za zločiny spáchané před 1. 
červencem 2002, kdy vstoupil Římský statut v platnost.
Obviněný se dostane před soud jedině v případě že jehoObviněný se dostane před soud jedině v případě, že jeho 
domovský stát není ochotný nebo schopný ho sám soudit. 
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Organizace souduOrganizace soudu

Předsednictvo Předsednictvo 
Podle čl. 38 Římského Statutu, zvolilo 18 soudců dne 11. března 2006 toto  předsednictvo

S d Phili Ki h (C d ) ř d dSoudce Philippe Kirsch (Canada) předseda, 
Soudkyně Akua Kuenyehia (Ghana) první-místopředseda, 
Soudce René BLATTMANN (Bolivia) druhý-místopředsda

o Odvolací komora
o Soudní komora

o Před-soudní komora
o Kancelář žalobce
o Registr 
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Postkonfliktní stabilizace – příklad (nejen) Iráku 
Ing. Vlastimil GALATÍK, CSc. 
 

plk. gšt. (v z.) Ing. Vlastimil GALATÍK, CSc., nar. 1956. Vysokou vojenskou školu 
pozemního vojska absolvoval v r. 1980. V letech 1980 – 86 zastával velitelské a štábní funkce 
u tankového útvaru, 1986 –89 postgraduální studium na VA, 1989 – 1992 interní vědecká 
aspirantura, 1993 kandidát vojenských věd. Jako náčelník skupiny strategie, operačního 

umění a dějin vojenského umění katedry 
řízení obrany státu pracoval v letech 1993 – 
98. V r. 1996 absolvoval vyšší akademický 
kurz generálního štábu a v r. 1999 C.I.D. 
(Vševojskovou školu obrany) v Paříži. Od 
října 1999 zástupce ředitele  a od r. 2005 
vědecký pracovník Ústavu strategických 
studií VA a UO v Brně. Zabývá se teorií 
vojenského umění, vojenskou strategií, 
operačním uměním a schopnostmi sil. 

 

Dvacátého března 2003 tři hodiny a 
třicet pět minut ráno SEČ začala útokem na Bagdád vojenská operace proti Iráku. 

Koalice poměrně snadno  porazila regulérní iráckou armádu a  1. května prezident 
George W. Bush při projevu k námořníkům a národu z lodě USS Abraham Lincoln, nedaleko 
pobřeží San Diega, ohlásil konec hlavních vojenských operací. Vše se zdálo jednoduché a 
„světlá budoucnost Iráku byla na dosah.“ Situace po ukončení hlavních vojenských operací 
ale nenaplnila očekávání. Téměř okamžitě vyvstaly  problémy s gerilovými jednotkami, 
jejichž aktivity s časem spíše stoupaly. Následně i veřejné mínění v USA se postupně s 
narůstající četností partyzánských a teroristických útoků odklánělo od přesvědčení, že 
prezident  a jeho administrativa zvládá situaci v Iráku dobře.  

ÚSS si nekladl za cíl analyzovat průběh vojenských operací a nalézt nové poznatky 
pro rozvoj vojenského umění. Tyto poznatky jsou poměrně dobře zobecněny v řadě pramenů. 
Zaměřil se do stabilizační fáze operace a soustředil  se na hledání příčin  teroru a násilí ve 
stabilizační fázi ( i když v řadě případů musí z analýz bojových fází vycházet), na problémy 
s vytvářením nových mocenských struktur uvnitř Iráku a na nastínění některých možných 
řešení.  

Přestože jde o  postkonfliktní stabilizaci Iráku, lze zobecnění a společné rysy spojit i 
s jinými mírovými operacemi v různých částech světa, kde se mezinárodní společenství 
potýká s obdobnými a vleklými problémy. Přitom je možné sledovat opakování a kupení chyb 
již známých z předešlých intervencí, kterým by bylo možné se vyhnout a tím vytvořit 
mnohem příznivější podmínky pro nastolení požadovaného a normálního stavu. 

 

Historie se opakuje 
Situace a zkušenosti získané ve stabilizační fázi operace v Iráku dokumentují 

opakování některých chyb v rozhodování a řešení konfliktů a krizí, které se stávají téměř 
zákonitostí. Z vojenského hlediska a při patřičné převaze v silách a prostředcích je možné 
shrnout, že je poměrně jednoduché zvítězit ve válce, ale co následuje ve fázi stabilizační je 
velkou neznámou a často celkovou politickou prohrou. Vždyť intervence Francie a USA ve 
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Vietnamu, Sovětského svazu v Afghánistánu, Ruska v Čečensku, Izraele v Libanonu, situace 
v Kosovu, prohloubení letité krize v Afghánistánu i současný stav ve stabilizační fázi v Iráku 
jasně dokumentují bezvýchodnost situace a slabost vojenských prostředků ve fázích, které 
následují po fázi bojové. Přitom je třeba vzít na vědomí, že již  poměrně dlouho před 
ozbrojenou intervencí, ale i ve fázi bojových operací se rozhoduje, jaké budou bojovou 
činností vytvořeny výchozí podmínky a do značné míry i jak bude probíhat  fáze stabilizační. 
Již v období přípravy ozbrojené intervence dochází ke střetávání zcela protichůdných zájmů, 
zejména v domácí a zahraniční politice, s politikou zemí v regionu a cílové zemi intervence, 
ve střetech  podpůrců a odpůrců intervence doma i v zahraničí. Střety na půdě mezinárodních 
organizací jako je OSN či uvnitř EU, umocněné celkově působením médií vytvářejí a  
dokreslují celkovou složitost prostředí, které již v této době formuje možnosti budoucích 
činností v předpokládaných prostorech zájmu.  

Chyby v zásadních rozhodnutích k provedení, přípravě k intervenci a v průběhu 
vedení bojových operací se řetězí a násobí, aby svými negativními projevy v plné síle 
vytryskly ve fázi stabilizační. 

Jak  lze tedy shrnout závěry, které vyplynuly z analýzy situace v Iráku? K tomu je 
potřebné vycházet již z cílů operace (intervence) a vnitropolitické situace před a po bojových 
operacích. 

 
Naplňování cílů operace 
Bojová fáze operace proběhla velmi rychle a úspěšně, ale oproti tomu postkonfliktní 

stabilizaci provází řada závažných a dlouhodobých problémů. Operace Irácká svoboda byla 
zahájena se třemi základními cíly:  

1) bude odstraněn režim Saddáma Husajna a nahrazen demokratickou vládou,  
2) budou zničeny irácké zbraně hromadného ničení,  
3) bude dosaženo blahobytu a prosperity Iráku a jeho lidu.  

Nejúspěšněji se zatím daří naplňovat pouze první ze tří deklarovaných cílů: 
odstranění Saddáma Husajna a nahrazení jeho režimu transparentní demokratickou vládou. 
Proběhly demokratické volby, byla připravena a schválena irácká ústava, podařilo se položit 
základy demokratického politického uspořádání, které jsou však zatím závislé na vnější 
podpoře.  

Druhý deklarovaný cíl operace, tj. zajistit irácké zásoby, vývojové programy a 
kapacity na výrobu zbraní hromadného ničení, se nepodařilo naplnit. Zbraně hromadného 
ničení představovaly casus belli vojenského zásahu vůči Iráku, avšak dosud nebyly nalezeny 
důkazy o držení těchto zbraní režimem Saddáma Husajna v době zahájení konfliktu.  

Třetí z cílů, tj. zajištění blahobytu a prosperity iráckého lidu, se daří naplňovat jen 
částečně. Přestože funguje základní správa země, je zajištěna funkčnost kritické 
infrastruktury, zásobování a služby obyvatelstvu a makroekonomická situace je díky výnosům 
z prodeje irácké ropy a zahraniční pomoci relativně stabilní a má rostoucí tendence, 
bezpečnostní situace nedovoluje plné rozvinutí irácké ekonomiky a fungování standardního 
ekonomického prostředí.  

 
Vnitropolitická situace 
Budoucí osud iráckého státu je jednoznačně determinován postojem tří dominantních 

společenství – kurdského, sunnitského a šíitského. Míra jejich ochoty ke vzájemné spolupráci 
a koexistenci v jednom státním celku je však značně limitována jejich partikulárními zájmy. 
Navzdory vnějšímu tlaku ze strany Spojených států se dá předpokládat, že východiskem 
z dosavadní vleklé vnitrostátní krize bude dezintegrace Iráku a vznik tří nových státních entit. 
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Takovýto vývoj by ve svých důsledcích znamenal vznik nového regionálního zdroje napětí 
představovaného nezávislým Kurdistánem, který by zahrnoval pouze část kurdského 
etnického prostoru. Došlo by i k posílení iránského vlivu v oblasti, tj. stavu 
odporujícímu národním zájmům Spojených států. Východiskem by snad z pohledu koaličních 
sil mohla být realizace irácké konfederace po vzoru postdaytonské Bosny a Hercegoviny, tj. 
státní entity se silnou zahraniční podporou směřující k udržení jednoho celku fakticky 
rozděleného mezi tři ostře se vymezující etnika. Náklady na takovouto stabilizaci by však 
byly nepochybně enormní. V krátkodobém horizontu lze očekávat spíše snahu výrazněji 
zasáhnout do vnitropolitické situace, např. silovou eliminací nezávislých polovojenských 
formací a podporou centrální irácké administrativy, byť i na úkor pomalejší demokratizace 
irácké společnosti.  
 

Přání a realita  

Irák může být stabilizován, bude-li ponechán v klidu, ať již iráckými a zahraničními 
vzbouřenci, či zeměmi, které se zajímají o jeho přírodní zdroje.  

Iráčané jsou schopni vyřešit své problémy ekonomické, sociální, politické, 
náboženské, bezpečnostní, vojenské. Podpora arabského  a světového společenství je 
nezbytná, ale nedostatečná.  Vměšování arabského a mezinárodního společenství do vnitřních 
a zahraničních záležitostí Iráku představuje vysoké riziko pro proces stabilizace této země.  

Je třeba zdůraznit, že Irák pro svou stabilizaci musí mít vytvořeny příznivé podmínky, 
to je mír, klid, materiální, finanční a morální podpora ze strany celého světa, svoboda výběru 
vlastní cesty ekonomického, politického, sociálního rozvoje a  podobně. 

Konečně, výstavba svobodné, demokratické, nezávislé, suverénní země v Iráku musí 
být realizována iráckým lidem, jistě že s podporou mezinárodního společenství, ale bez 
jakéhokoli zahraničního vměšování do vnitřních či vnějších záležitostí iráckého státu. 
 

Plánování operací s požadovaným výsledkem 
Příprava a plánování poválečné obnovy a rekonstrukce v případě válečného konfliktu 

nebo mimořádné krizové situace je nedílnou součástí válečných strategií, vojenských 
operačních a krizových plánů. 

Příprava, plánování a vedení operací založených na dosažení požadovaných výsledků 
(EBO) případně i krizové řízení  vyžadují efektivní nadrezortní koordinaci s využitím 
širokého spektra expertů nejen v otázkách vojenských, ale i politických, právních, 
ekonomických, náboženských, zdravotnických a dalších.  

Příznivého stavu lze dosáhnout mimo jiné společným vzděláváním vojáků a civilistů 
v rámci krizového řízení a hledáním společných přístupů k řešení problémů ve formě cvičení, 
které se dotýkají synergického využívání vojenských a civilních nástrojů v přípravě, 
plánování a vedení EBO a zvládání krizových stavů. 

Operace v Iráku dokumentuje celou řadu přetrvávajících nedostatků a problémů, které 
jsou sice identifikovány, ale reálně neřešeny. 
 

Utváření výchozích podmínek pro stabilizaci 
Žádná operace se neobejde bez důsledného zhodnocení politických a vojenských 

cílů.. Nelze ztotožňovat politické a vojenské cíle (cíle intervence a cíle operace). Prostředky 
ozbrojených sil jsou schopny realizovat jen vojenské cíle. 
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Ozbrojené síly mohou vytvářet příznivé podmínky pro stabilizaci bezpečnostní 
situace ale nemohou stabilizaci garantovat, protože disponují jen omezenými vojenskými 
prostředky. Jsou tedy jen jedním z prvků přispívajících ke stabilizaci. 

Mediální politika a její uplatňování v období přípravy a vedení operace musí 
směřovat k vytvoření příznivých podmínek pro zahájení a průběh postkonfliktní 
stabilizace. Teprve stabilizační fáze může definitivně vyřešit problém, pro který byla 
vojenská operace vedena. Významným nástrojem ovlivnění veřejnosti se stává schopnost 
účinné civilně - vojenské spolupráce, která je současně požadavkem kladeným na všechna 
vojska v operaci a v kterékoli fázi 

Způsob vedení operace musí mít od samého počátku na zřeteli následující 
stabilizační fázi a tedy vytvořit pro ni co nejvýhodnější podmínky. 

 
Role ozbrojených sil při stabilizaci 

 Akce Irácká svoboda se stala nejkontroverznější vojenskou operací a to jak 
v politickém, tak i ve vojenském slova smyslu. 

 Absolutní převaha USA a koalice ve vyspělosti sil a prostředků spolu s informační a 
vzdušnou nadvládou měla rozhodující podíl na vítězství v bojových operacích, ovšem při 
řešení následných požadavků na konsolidaci poměrů po válce je to již velmi diskutabilní. 

Lze konstatovat, že existuje jeden společný problém a to, že vojska mohou být jen 
velmi těžko používána k řešení poválečných situací. Současná situace v Iráku tomu plně 
nasvědčuje.  Vojáci mohou sice přispět ke stabilizaci po ukončení hlavních bojů, ale nemohou 
být jejím nositelem a garantem. 

Prvořadým úkolem je dosáhnout odzbrojení všech milicí, kterému musí předcházet 
intenzivní proces národního usmíření, doplněný některými gesty dobré vůle vůči sunnitské 
menšině, legalizace strany Baas očištěné od pro-saddámovského vedení, otevření státní 
správy pro všechny komunity, spravedlivé přerozdělení ropné renty mezi všechny provincie,  
výstavba nové irácké armády, investice do válkou poničené infrastruktury v sunnitském 
středním Iráku a řada dalších.  

 
Vojensko – politická řešení 

Vzniklou situaci nelze dost dobře řešit jen vojenskou silou a zvyšujícím se 
násilím! Nesporný vojenský úspěch spojeneckých armád je postupně stále více zastiňován 
rostoucími zápory dosud používané taktiky. Válku nelze vést do nekonečna, zejména když 
původní protivník byl poražen. Neustálé posilování počtu vojenských sil a podpora režimu, 
který řeší společenské rozpory dalším vojenským násilím vyžaduje jiný přístup. Zde se jeví 
jako vhodné uplatnit Clausewitzův nejznámější postulát, že „válka je pokračováním politiky 
jinými, totiž násilnými prostředky“ a začít uvažovat i relacích poválečných, tedy že  
pokračováním války je přechod od násilí (války) k politice.   V postkonfliktní situaci, 
v období stabilizace země to pak znamená, že vojenská východiska jsou jen dílčím 
příspěvkem k nalezení celospolečenské shody ve stávajícím, stále více vnitroiráckém 
konfliktu. Musí být přistoupeno na  diplomatická jednání hledající kompromisy a v nich 
respektování etnického a náboženského principu při členění  země a vytváření nových 
mocenských struktur, což  se jeví přijatelné v tom, že to bude irácké řešení iráckého 
problému.  
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Zbraně a stabilizace 
Zbraňové systémy koaličních sil použité v bojové fázi operace Iraqi Freedom byly 

v bojích v otevřeném, ale i zastavěném terénu účinné a efektivní. Většina velitelů koaličních 
jednotek se zkušenostmi z postkonfliktních operací ale poukazuje na potřebu změn 
ve výzbroji a vybavení jednotek pro použití ve stabilizační fázi konfliktu.  

 Téměř absolutní převaha v technologické vyspělosti zbraňových systémů, podpořená 
naprostou informační a vzdušnou nadvládou, má rozhodující podíl na vítězství v bojových 
operacích. V postkonfliktní situaci je ale použití a využití technologických vymožeností 
moderních zbraňových systémů, především pozemních sil velmi sporadické,  diskutabilní a 
případ od případu velmi rozdílné. Přesto lze konstatovat, že technika, která byla velmi účinná 
v bojové fázi je s určitými modifikacemi použitelná i ve fázi stabilizační nebo je použitelná po 
určitých úpravách. Ani v budoucnu není možno předpokládat možnost nahrazení bojové 
techniky jinou „stabilizační“ technikou pro postkonfliktní fázi. Nejspíše bude technika více 
modifikovatelná a víceúčelová. 

 
Informační válka a psychologické operace 
Válečný konflikt v Iráku a po něm následující období jednoznačně potvrzují 

opodstatněnost a význam vedení informačních a psychologických operací. Zkušenosti z Iráku 
potvrzují, jak účinnými zbraněmi jsou masmédia. Smyslem speciálně zaměřených  relací 
vysílaných do předem určených prostorů je ovlivňování názorů, postojů a chování lidí 
k vytvoření příznivých podmínek pro dosažení národních, politických a vojenských cílů. 

  Psychologické operace prováděné v Iráku podpořily a nadále podporují různé 
vojenské, politické a diplomatické činnosti. Z hlediska hodnocení problematiky IW, 
PSYWAR, PSYOPS ukazuje Irák na  nutnost vybavení armády  speciálně upravenými 
prostředky a systémy, ale i pro tuto činnost speciálně připravenými osobami.  

Na základě zkušeností z Iráku, podobně jako jiných historických zkušeností, lze  
konstatovat, že digitální bojiště současnosti a budoucnosti je a bude trvale spjato s mohutným 
nástupem nových forem boje, kde informační a psychologické operace budou zcela jistě 
sehrávat velmi důležitou, v řadě případů dokonce i rozhodující roli. Válka a postkonfliktní 
období v Iráku jsou tak dalším krokem v poznání souvislostí, vedoucích k přesné definici a 
určení směrů rozvoje všech forem informační války. 
 

Finance a stabilizace 

Již před zahájením války v Iráku byly predikovány možné celkové náklady nejen na 
válku v Iráku, ale i na poválečnou obnovu této země, které se pohybovaly v rozmezí od 44 
miliard dolarů do 1,9 biliónů dolarů.  

Poválečná obnova země si vyžádala dodatečné náklady k již vyčleněným. Celkově tak 
válka v Iráku a následná stabilizace do dnešních dní stála 364 miliard dolarů.  

Vzhledem k neustálému navyšování finančních zdrojů a tlaku veřejnosti na snižování 
vojenských výdajů již v loňském roce vláda prezidenta Bushe zvažovala, zda radikálně 
neomezí plány obnovy Iráku, zdevastovaného válkou a diktaturou. Vzrůst vojenských výdajů 
USA byl ostře kritizován právě v důsledku přerozdělení finančních zdrojů do oblastí 
postižených přírodními živly – hurikány Rita a Katrina. Avšak rozhodnutí nepokračovat 
s programem rekonstrukce v Iráku by však v konečném důsledku znamenalo, že Irák by musel 
zápolit s břemenem nedokončených projektů v hodnotě desítek miliard dolarů a s ropným a 
energetickým průmyslem, který dosud není schopen dosáhnout předválečné úrovně výroby. 
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Na obyvatelé Iráku, kteří nesou na svých bedrech traumata minulých i současných konfliktů, 
by tak o to tíživěji dopadala ekonomická tíseň jejich země.  

 

 

Závěrem 
Stabilizační fáze operace v Iráku ještě zdaleka nekončí a její završení je ještě velmi 

vzdálené. Je třeba ale zvažovat, jak se ctí předat zemi Iráčanům k jejich vlastní správě a 
zamezit dalším a dalším prohrám mezinárodního společenství, a to jak fyzickým, tak i 
morálním. Jakákoli ztráta na lidském životě, a zde není rozhodující na které straně, je 
prohrou, kterou není možné bagatelizovat a do nekonečna omlouvat. 

 

Literatura: 
 
GALATÍK, V. a kol. Postkonfliktní stabilizace – příklad Iráku: vědecká monografie.  

Ed. Vlastimil Galatík. Brno: ÚSS UO, 2007, 104 s., ISBN 978-80-7231-249-8. 
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EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ NÁSTROJE PRO BOJ S TERORISMEM  
plk. gšt. Ing. Ján SPIŠÁK  

 
Nar. 1958, v r. 1983 absolvoval 

VVŠ PV ve Vyškově, je absolventem 
praporního velitelského 
kurzu v roce 1997, brigádního 
velitelského kurzu v roce 2001 a kurzu 
generálního štábu v roce 2007. Od roku 
1983 do roku 2003 prošel velitelskými a 
štábními funkcemi u vojsk po divizi. 
V letech 2003 až 2007 působil na 
operačním odboru a na Správě Doktrín 
ŘeVD. V současné době vykonává funkci  
náčelníka oddělení řízení obrany státu na 
ÚOTS UO Brno, kde se zabývá otázkami 
vojenské strategie a operačního umění. 
 

Bezpečnost Evropské unie a 
jejích členských států získala nový rozměr naléhavosti zejména ve světle teroristických útoků 
v USA, Madridu a Londýně. Od Evropské unie se oprávněně očekává účinnější společný 
přístup k přeshraničním problémům, jako jsou ilegální migrace, pašování lidí a nedovolený 
obchod s nimi, terorismus a organizovaný zločin – při záruce respektování základních práv a 
svobod. 

 
V návaznosti na teroristické útoky v USA z 11. září 2001 je nezbytné upozornit na 

zásadní rozhodnutí Evropské rady z mimořádného zasedání v září roku 2001. V dokumentu, 
který bezprostředně reagoval na tyto události, dala Evropská rada nezbytný podnět k akcím 
Evropské unie po teroristických útocích z 11. září s tím, že považuje na základě rezoluce 
Rady bezpečnosti OSN č. 1368 a Charty OSN vojenskou odvetu Spojených států při zásahu 
v Afghánistánu za „legitimní“. Současně vyzývá k co nejširší celosvětové koalici proti 
terorismu pod záštitou OSN. Byl přijat Akční plán Unie na boj proti terorismu, který 
obsahoval mj. výzvu k zavedení evropského zatýkacího rozkazu a k přijetí společné definice 
terorismu.  

 
Akční plán Unie na boj proti terorismu počítal s intenzifikací spolupráce 

v oblastech justice a vnitřních věcí a za tímto účelem byla rozšířená Rada Evropské unie pro 
justici a vnitřní věci instruována k přijetí konkrétních opatření:  

o vypracování seznamu teroristických organizací,  
o těsnější součinnost všech zpravodajských služeb v Unii,  
o zintenzivnění spolupráce v rámci Europolu či vytvoření specializovaného 

protiteroristického týmu spolupracujícího též s protějšky v USA. 
 
Typologie protiteroristických nástrojů EU 
 

Protiteroristické nástroje Evropské unie lze v zásadě rozdělovat na: 
 

o politické nástroje  
o právní nástroje  

 
Politické nástroje přijímají příslušné orgány EU k zajištění komplexního zvládání 

boje proti terorismu s vytyčováním cílů a úkolů a stanovením základních realizačních 
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možností a prostředků. Přijaté právní nástroje jsou zaměřeny zvláště do oblastí policejní a 
justiční spolupráce, civilní ochrany a na úsek prevence.  

Politické nástroje Unie – přijaté po 11. září 2001 – je možno vidět ve 3 základních 
skupinách: 
 
Základní dokumenty komplexního charakteru, kterými jsou zejména  
Evropská bezpečnostní strategie  
Haagský program s Akčním plánem k jeho provádění  
 
Specifické protiteroristické dokumenty, kterými jsou:  
Prohlášení k boji proti terorismu (Madrid).  
Akční plán EU na boj proti terorismu.  
Prohlášení Rady k útokům v Londýně.  
Strategie EU pro boj proti terorismu s Akčním plánem (2006).  
Strategie EU na boj proti radikalizaci a náboru teroristů s Akčním plánem.  
 
 
Zvláštní sektorové dokumenty pro oblast civilní ochrany:  
Program solidarity EU (CBRN).  
Ochrana kritické infrastruktury proti terorismu.  
 
Přijaté právní nástroje jsou hlavně: 

o Organizace Europol a Eurojust  
o Úmluva EU o právní pomoci ve věcech trestních; 
o Evropský zatýkací rozkaz; 
o Společné vyšetřovací týmy;  
o Opatření proti praní peněz;  
o Opatření k určení teroristických organizací a teroristů. 
o Právní nástroje v oblasti civilní ochrany  

 
1. Evropská bezpečnostní strategie (2003) 
 

Cíle Evropské bezpečnostní a obranné politiky byly uvedeny v Evropské bezpečnostní 
strategii schválené Evropskou radou v prosinci 2003. Dokument obsahuje specifikaci 
současných hrozeb a naznačuje možné způsoby jejich zvládání. Vymezuje rozsáhlý soubor 
nástrojů, které má Unie k dispozici: politické, diplomatické, vojenské, civilní aktivity i 
nástroje obchodní a rozvojové politiky.  
 
2. Haagský program (2004) 
 

Evropská rada na svém zasedání (5. listopadu 2004) přijala na období pěti let 
„Haagský program: posílení svobody, bezpečnosti a práva v Evropské unii“. Program 
představuje zásadní text určující základní politické směry a priority, od kterého se odvíjí další 
aktivity Unie v dané oblasti zvláště pokud se týká otázek vnitřní bezpečnosti a veřejného 
pořádku. Haagský program reaguje na teroristické útoky po 11. září 2001, které se staly 
realitou rovněž pro Evropu po útocích v Madridu (resp. Londýně). Zabývá se všemi aspekty 
politik souvisejících s prostorem svobody, bezpečnosti a práva, zejména pak otázkami 
základních práv a občanství, azylu a migrace, řízení hranic, integrace, boje proti terorismu a 
organizované trestné činnosti, soudní a policejní spolupráce a otázkami občanského práva. 
Zahrnuje též protidrogovou strategii Unie.  
 

Bezpečnostní a vojenská strategie Stránka 169 z 256

Stránka 169 z 256



3. Prohlášení k boji proti terorismu (Madrid - 2004) 
 

Dne 11. března 2004 došlo k závažnému teroristickému útoku v Madridu, který byl 
dílem islámských extremistů. Tento útok představuje první přímou hrozbu mezinárodního 
terorismu v Evropě. Bezprostředně po tomto teroristickém útoku přijala Evropská rada v 
březnu 2004 dokument Prohlášení k boji proti terorismu s doplněnými strategickými cíly 
k posílení Akčního plánu Unie na boj proti terorismu (z 21. září 2001). 

Dokument se v úvodu odvolává na Chartu OSN a závazky zakotvené v rezoluci Rady 
bezpečnosti OSN č. 1373 (2001). Obsahuje tzv. doložku solidarity (bod 2) charakterizovanou 
jako politický závazek členských států (přijatý nyní) postupovat společně proti teroristickým 
činům. Další části prohlášení jsou označeny podle jednotlivých úkolů a závazků: 
Bezpečnostní strategie; Pomoc obětem; Rozvíjení současné spolupráce; Posílení ochrany 
hranic a zabezpečení dokladů; Závěry Unie ke společnému postupu v boji proti terorismu; 
Strategické cíle revidovaného Akčního plánu Unie pro boj proti terorismu; Sdílení 
zpravodajských informací; Předcházení financování terorismu; Opatření na ochranu dopravy a 
obyvatelstva; Mezinárodní spolupráce; Spolupráce s USA a partnery; Zřízení funkce 
protiteroristického koordinátora. Přílohy k prohlášení obsahují důležité Strategické cíle 
Evropské unie v boji proti terorismu (revidovaný Akční plán) a dále prohlášení o solidaritě 
proti terorismu. 
 
4. Akční plán EU na boj proti terorismu (2004) 
 

Již na svém zasedání v září 2001 přijala Evropská rada zmiňovaný Akční plán boje 
proti terorismu, který byl od té doby doplněn o řadu významných iniciativ. Pro účinný boj 
proti terorismu je ovšem nutné, aby členské státy komplexně a efektivně implementovaly 
přijatá opatření. Prohlášení Evropské rady k boji proti terorismu z roku 2004 (Madrid) určilo 
k rozpracování v Akčním plánu sedm strategických cílů: 
 

o Prohloubit mezinárodní shodu a podpořit mezinárodní snahu bojovat s terorismem; 
o Omezit teroristům přístup k finančním a ekonomickým zdrojům; 
o Zesílení kapacity zjišťování, vyšetřování a stíhání teroristů a prevence teroristických 

útoků mezi orgány EU a členskými státy; 
o Ochránit bezpečnost mezinárodní dopravy a zajistit efektivní systém hraniční 

kontroly; 
o Zlepšit možnosti Evropské unie a členských států vypořádat se s následky 

teroristických útoků; 
o Určit faktory, které přispívají k podpoře a (personálnímu) posílení terorismu; 
o Nasměrovat akce externích vztahů Unie do prioritních třetích zemí, kde musí být 

posíleny protiteroristické kapacity nebo přijata protiteroristická opatření. 
 
5. Prohlášení Rady k útokům v Londýně (2005) 
 

Prohlášení k reakci Evropské unie na bombové útoky v Londýně přijala Rada EU pro 
justici a vnitřní věci 13. července 2005. Většina těchto opatření je zakotvena v Akčním plánu 
EU pro boj s terorismem. Nejedná se o úkoly nové, spíše jde o urychlení přijetí a 
implementaci těchto opatření. Kromě toho Rada žádá členské státy, aby se zaměřily na úkoly:  

 
o zintenzívnily výměnu policejních a soudních informací, zejména cestou Europolu (a 

jeho protiteroristické operační skupiny) a Eurojustu, a v souladu s Haagským 
programem zesílily podporu SITCENu ze strany bezpečnostních a zpravodajských 
služeb členských států;  
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o zlepšily sdílení informací o ztracených a odcizených výbušninách.  
Dále se zdůrazňuje nutnost chránit občany a infrastrukturu a snížit tak zranitelnost vůči 
teroristickému útoku.  
 
6. Strategie EU pro boj proti terorismu (2005)  
 

Rada EU koncem roku 2005 schválila Strategii Evropské unie pro boj proti terorismu. 
Dokument shrnuje dílčí aspekty protiteroristické politiky Unie do jednoho koncepčního 
dokumentu a představuje ucelenou strategii Unie pro tuto oblast. K tomuto dokumentu byl 
následně přijat Akční plán EU boje proti terorismu. Za strategický závazek Evropské unie, 
vyplývající z předmětného dokumentu, se považuje: 

 
o celosvětově bojovat proti terorismu a současně dodržovat lidská práva,  
o učinit Evropu bezpečnější,  
o umožnit jejím občanům žít v prostoru svobody, bezpečnosti a práva.  

 
Dokument zakotvuje (zavádí) tzv. čtyři pilíře Strategie EU pro boj proti terorismu, 

které mají představovat komplexní a přiměřenou odpověď na mezinárodní teroristické hrozby.  
Jedná se o pilíře označené jako: Prevence, Ochrana, Pronásledování, Reakce.  
 
7. Akční plán EU boje proti terorismu (2006)  
 

Akční plán EU boje proti terorismu z ledna 2006 reflektuje nové kroky plynoucí 
z unijní protiteroristické Strategie včetně opatření směřujících k potírání radikalizace a náboru 
osob pro terorismus. Úkoly Akčního plánu, legislativní i nelegislativní, jsou zakotveny 
v jednotlivých podoblastech označených podle zmíněných čtyř pilířů Strategie EU pro boj 
proti terorismu. Jedná se o tyto úkoly: rozložit aktivity sítí a jednotlivců, které vtahují lidi do 
terorismu; ochrana kritické infrastruktury; shromažďování, analýzy a výměna informací; 
zabraňování pohybu a aktivitám teroristů; policejní spolupráce; justiční spolupráce; rychlá 
odpověď Unie za využití schopností civilní ochrany vypořádat se s následky teroristického 
útoku či rychlá vojenská odpověď za využití schopností vypořádat se s teroristickým útokem.  
 
8. Strategie EU pro boj proti radikalizaci a náboru teroristů (2004) 
 

V prosinci 2004 bylo na zasedání Evropské rady v Bruselu odsouhlaseno, že je 
nezbytné přijmout strategii a akční plán boje proti radikalizaci a rekrutování do teroristických 
organizací. S přijetím těchto (utajovaných) dokumentů počítá základní Strategie EU pro boj 
proti terorismu. Při tvorbě a přijímání Strategie Evropské unie pro boj proti radikalizaci a 
náboru teroristů bylo bráno v potaz, že většina Evropanů včetně muslimů, neakceptuje 
extrémistické ideologie. 

Za klíčové oblasti mají být pokládány např. oblasti médií, vzdělávání, integrace, dále 
rovné šance a mezikulturní dialog. Tento dokument by neměl obsahovat problematiku 
trestního postihu za účast na teroristických aktivitách. 
 
Terorismus a situace v ČR 

 
Boj proti terorismu je v České republice jednou z klíčových priorit bezpečnostní 

politiky státu jako takové. Děje se tak přesto, že současná situace v České republice je 
z hlediska teroristických projevů klidná. Česká republika se po dobu své existence naštěstí 
zatím nestala dějištěm žádné akce, kterou lze označit za teroristický útok klasického 
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charakteru, tedy politicky motivované násilí nebo pohrůžka násilím, jehož cílem je  vyvolání 
atmosféry strachu ve společnosti.  

Na území ČR byl rovněž zjištěn zájem o nákupy zbraní či technologií ze strany osob 
podezřelých ze spolupráce s teroristickými organizacemi a byly zaznamenány i snahy o 
založení poboček zahraničních nevládních organizací, podezřelých z podpory terorismu. 
Z výše uvedených důvodů se tedy bezpečnostní komunita České republiky na eventualitu 
konfrontace s terorismem soustavně připravuje. 

Sumarizací dosud dosažených výsledků a nově navrhovaných opatření v uvedené 
oblasti, je dokument Národní akční plán boje proti terorismu. Jeho první verze pochází 
z roku 2002. Aktuálně platné (již čtvrté v pořadí) znění dokumentu, určené pro léta 2005 až 
2007, bylo schváleno usnesením vlády ze dne 16. listopadu 2005 č. 1466. Koordinátorem 
aktivit souvisejících s přípravou, vyhodnocením a aktualizací dokumentu je Ministerstvo 
vnitra. 

Text Národního akčního plánu je úzce spojen jak s dalšími příslušnými vnitrostátními 
(Bezpečnostní strategie České republiky, atd.), tak unijními dokumenty (Evropská 
protiteroristická strategie, Akční plán Evropské unie proti terorismu, Haagský program, atd.). 
 
Závěrem 

 
Rozhodující pro boj s terorismem bude řádné plnění úkolů obsažených 

v protiteroristických nástrojích Unie. V této souvislosti bude hlavně záležet na skutečné a 
účinné realizaci prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Tomuto úsilí by mohlo napomoci i 
přijetí Ústavní smlouvy. Na realizaci Národního akčního plánu boje proti terorismu 
participuje v úzké kooperaci řada resortů včetně Bezpečnostní informační služby.  

 
 
Použitá literatura: 

– PIKNA, B. Politické nástroje EU pro boj s terorismem. 
– KRULÍK, O. Priority České republiky v oblasti boje proti terorismu 
– European Security Strategy (A Secure Europe in a Better World). Brussels, 12 

December 2003 
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POLITICKÉ NÁSTROJE EU PRO BOJ
S TERORISMEM

Smlouva o Evropské unii („Smlouva o EU“) z roku 
1999 tzv Amsterodamská1999, tzv. Amsterodamská

EU stanovila za cíl zajistit svým občanům:
• vysokou úroveň bezpečnosti v prostoru svobody,

be pečnosti a prá abezpečnosti a práva;
• včleněn ZVLÁŠTNÍ ODKAZ NA TERORISMUS
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POLITICKÉ NÁSTROJE EU PRO BOJ
S TERORISMEM

Rozhodnutí Evropské rady z mimořádného 
zasedání v září roku 2001

• Evropská rada považuje na základě rezoluce RB 
OSN č 1368 a Charty OSN vojenskou odvetuOSN č. 1368 a Charty OSN vojenskou odvetu 
USA při zásahu v Afghánistánu za „LEGITIMNÍ“

• co nejširší celosvětová koalice proti terorismu 
pod záštitou OSN.

• Akční plán Unie na boj proti terorismu, 
• výzva k zavedení evropského zatýkacího rozkazuvýzva k zavedení evropského zatýkacího rozkazu
• přijetí společné definice terorismu.
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POLITICKÉ NÁSTROJE EU PRO BOJ
S TERORISMEM

Akční plán Unie

•intenzifikace spolupráce v oblastech justice a 
vnitřních věcí

R d EU j ti i itř í ě i“ řij tí•„Rada EU pro justici a vnitřní věci“  - přijetí 
konkrétních opatření:

• vypracování seznamu teroristických organizací, 
• těsnější součinnost všech zpravodajských služeb• těsnější součinnost všech zpravodajských služeb 

v Unii,
• zintenzivnění spolupráce v rámci Europolu
• vytvoření specializovaného protiteroristického týmu.
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POLITICKÉ NÁSTROJE EU PRO BOJ
S TERORISMEM

Typologie protiteroristických nástrojů EU

Protiteroristické nástroje Evropské unie:
• politické nástroje 

– přijímají příslušné orgány EU k zajištění komplexního 
zvládání předmětné záležitosti způsobem představujícím 
vytyčování cílů a programových úkolů včetně základníchvytyčování cílů a programových úkolů včetně základních 
realizačních možností a prostředků.

á í á t j• právní nástroje

– zaměřeny zvláště do oblastí policejní a justiční y p j j
spolupráce, civilní ochrany a na úsek prevence.
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POLITICKÉ NÁSTROJE EU PRO BOJ
S TERORISMEM

ZÁKLADNÍ DOKUMENTY KOMPLEXNÍHO CHARAKTERU:

Politické nástroje Unie – přijaté po 11. září 2001:
ZÁKLADNÍ DOKUMENTY KOMPLEXNÍHO CHARAKTERU:
• Evropská bezpečnostní strategie 
• Haagský program s Akčním plánem k jeho provádění 

SPECIFICKÉ PROTITERORISTICKÉ DOKUMENTY:
• Prohlášení k boji proti terorismu (Madrid). 
• Akční plán EU na boj proti terorismu. p j p
• Prohlášení Rady k útokům v Londýně. 
• Strategie EU pro boj proti terorismu s Akčním plánem (2006). 
• Strategie EU na boj proti radikalizaci a náboru teroristů s Akčním 

láplánem. 

ZVLÁŠTNÍ SEKTOROVÉ DOKUMENTY PRO OBLAST CIVILNÍ OCHRANY:
Program solidarity EU (CBRN)• Program solidarity EU (CBRN). 

• Ochrana kritické infrastruktury proti terorismu. 
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POLITICKÉ NÁSTROJE EU PRO BOJ
S TERORISMEM

• Europol;

Právní nástroje Unie – přijaté po 11. září 2001:

• Europol; 
• Eurojust; 
• Úmluva EU o právní pomoci ve věcech• Úmluva EU o právní pomoci ve věcech 

trestních; 
• Evropský zatýkací rozkaz;Evropský zatýkací rozkaz; 
• Společné vyšetřovací týmy; 
• Opatření proti praní peněz;Opatření proti praní peněz; 
• Opatření k určení teroristických organizací 

a teroristů; 
• Právní nástroje v oblasti civilní ochrany. 
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POLITICKÉ NÁSTROJE EU PRO BOJ
S TERORISMEM

• precizovány Cíle Evropské bezpečnostní a obranné

1. Evropská bezpečnostní strategie (2003)
• precizovány Cíle Evropské bezpečnostní a obranné 

politiky; 
• identifikovány bezpečnostní hrozby po skončení 

t d é álkstudené války:

– terorismusterorismus, 
– proliferace zbraní hromadného ničení, 
– regionální konflikty, 
– „nefunkční“ státy (State Failure) – korupce, 

zneužívání moci, nefunkční instituce, 
organizovaný zločin– organizovaný zločin.
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POLITICKÉ NÁSTROJE EU PRO BOJ
S TERORISMEM

2. Haagský program (2004)

• posílení svobody, bezpečnosti a práva 
v Evropské unii“ tzv Haagský program;v Evropské unii , tzv. Haagský program;

• dokument určuje základní politické směry a 
priority;priority;

• otázky vnitřní bezpečnosti a veřejného 
pořádkupořádku.
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POLITICKÉ NÁSTROJE EU PRO BOJ
S TERORISMEM

• Dokument se v úvodu odvolává na Chartu OSN

3. Prohlášení k boji proti terorismu (Madrid - 2004)
• Dokument se v úvodu odvolává na Chartu OSN 

a závazky zakotvené v rezoluci Rady bezpečnosti 
OSN č. 1373 (2001). 
Ob h j t d l žk lid it liti ký• Obsahuje tzv. doložku solidarity  - politický 
závazek členských států postupovat společně proti 
teroristickým činům.

• Další úkoly a závazky: 
Bezpečnostní strategie; Pomoc obětem; Rozvíjení současné spolupráce; 
Posílení ochrany hranic a zabezpečení dokladů; Závěry Unie ke společnému 
postupu v boji proti terorismu; Strategické cíle revidovaného Akčního plánupostupu v boji proti terorismu; Strategické cíle revidovaného Akčního plánu 
Unie pro boj proti terorismu; Sdílení zpravodajských informací; Předcházení 
financování terorismu; Opatření na ochranu dopravy a obyvatelstva; 
Mezinárodní spolupráce; Spolupráce s USA a partnery; Zřízení funkce 
protiteroristického koordinátora. Přílohy k prohlášení obsahují důležité p ot te o st c é o oo d áto a o y p o áše obsa uj dů e té
Strategické cíle Evropské unie v boji proti terorismu (revidovaný Akční plán) 
a dále prohlášení o solidaritě proti terorismu.
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POLITICKÉ NÁSTROJE EU PRO BOJ
S TERORISMEM

7 strategických cílů:

4. Akční plán EU na boj proti terorismu (2004)
7 strategických cílů:
• Prohloubit mezinárodní shodu a podpořit mezinárodní snahu 

bojovat s terorismem 
O it t i tů ří t k fi č í k i ký d jů• Omezit teroristům přístup k finančním a ekonomickým zdrojům 

• Zesílení kapacity zjišťování, vyšetřování a stíhání teroristů a 
prevence teroristických útoků mezi orgány EU a členskými státy 
O h á it b č t i á d í d ji tit f kti í té• Ochránit bezpečnost mezinárodní dopravy a zajistit efektivní systém 
hraniční kontroly 

• Zlepšit možnosti Evropské unie a členských států vypořádat se s 
následky teroristických útokůnásledky teroristických útoků 

• Určit faktory, které přispívají k podpoře a (personálnímu) posílení 
terorismu 

• Nasměrovat akce externích vztahů Unie do prioritních třetích zemí• Nasměrovat akce externích vztahů Unie do prioritních třetích zemí, 
kde musí být posíleny protiteroristické kapacity nebo přijata 
protiteroristická opatření
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POLITICKÉ NÁSTROJE EU PRO BOJ
S TERORISMEM

Dokument obsahuje konkrétní úkoly:

5. Prohlášení Rady k útokům v Londýně (2005)

Dokument obsahuje konkrétní úkoly:

• urychlení přijetí a implementaci opatření. y p j p p
• Rada žádá členské státy, aby:

– zintenzívnily výměnu policejních a soudních informací, 
– zlepšily sdílení informací o ztracených a odcizených 

výbušninách. 
– Dále se zdůrazňuje nutnost chránit občany aDále se zdůrazňuje nutnost chránit občany a 

infrastrukturu a snížit tak zranitelnost vůči teroristickému 
útoku.
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POLITICKÉ NÁSTROJE EU PRO BOJ
S TERORISMEM

• shrnutí dílčích aspektů protiteroristické politiky Unie do 1dokumentu

6. Strategie EU pro boj proti terorismu (2005)
shrnutí dílčích aspektů protiteroristické politiky Unie do 1dokumentu

• ucelená strategie Unie pro tuto oblast. 

Strategický závazek Evropské unie:

• celosvětově bojovat proti terorismu a současně dodržovat lidská práva, 
• učinit Evropu bezpečnější, 
• umožnit jejím občanům žít v prostoru svobody bezpečnosti a práva• umožnit jejím občanům žít v prostoru svobody, bezpečnosti a práva. 

Pilíře Strategie EU pro boj proti terorismu, 

• Předcházení (prevent). 
• Ochrana (protect). 
• Pronásledování (persue). 

Společný rys Strategie: zvýšení úlohy Unie ve 
světě ve smyslu převzetí větší odpovědnosti za 

• Reakce (respond). příspěvek k celkové bezpečnosti světa. 
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POLITICKÉ NÁSTROJE EU PRO BOJ
S TERORISMEM

• odráží nové kroky plynoucí z unijní protiteroristické

7. Akční plán EU boje proti terorismu (2006)

• odráží nové kroky plynoucí z unijní protiteroristické 
Strategie včetně opatření směřujících k potírání 
radikalizace a náboru osob pro terorismus;
j t t b lk ě d j d tli ý h úk lů• je sestaven tabulkově do jednotlivých úkolů 
rozdělených podle čtyř pilířů Strategie označených: 
„Opatření / akce“; „Kompetentní orgán“; „Konečný 
t í l ě í“ St t / l ě í“termín splnění“; „Status / plnění“; 

• úkoly Akčního plánu, jsou zakotveny v jednotlivých 
podoblastech označených podle čtyř pilířů Strategiepodoblastech označených podle čtyř pilířů Strategie 
EU pro boj proti terorismu – Prevence; Ochrana; 
Pronásledování; Reakce.

Bezpečnostní a vojenská strategie Stránka 186 z 256

Stránka 186 z 256



POLITICKÉ NÁSTROJE EU PRO BOJ
S TERORISMEM

ÚKOLY:

7. Akční plán EU boje proti terorismu (2006)

ÚKOLY: 
• rozložit aktivity sítí a jednotlivců, které vtahují lidi do 

terorismu; 
• ochrana kritické infrastruktury; 
• shromažďování, analýzy a výměna informací;
• zabraňování pohybu a aktivitám teroristů;• zabraňování pohybu a aktivitám teroristů; 
• policejní spolupráce a justiční spolupráce; 
• rychlá odpověď Unie za využití schopností civilnírychlá odpověď Unie za využití schopností civilní 

ochrany vypořádat se s následky teroristického 
útoku;

• či rychlá vojenská odpověď za využití schopností• či rychlá vojenská odpověď za využití schopností 
vypořádat se s teroristickým útokem.
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POLITICKÉ NÁSTROJE EU PRO BOJ
S TERORISMEM

8. Strategie EU pro boj proti radikalizaci
a náboru teroristů (2004)

• je nezbytné přijmout strategii a akční plán boje proti 
radikalizaci a rekrutování do teroristických 

i íorganizací. 
• většina Evropanů včetně muslimů, neakceptuje 

extrémistické ideologie.extrémistické ideologie.
• série „měkkých“a „tvrdých“opatření.
• klíčové oblasti:

– médií, 
– vzdělávání, 
– integrace, 
– dále rovné šancedále rovné šance
– mezikulturní dialog
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POLITICKÉ NÁSTROJE EU PRO BOJ
S TERORISMEM

• Rozhodující pro boj s terorismem:
Závěr

Rozhodující pro boj s terorismem: 
– řádné plnění úkolů obsažených 

v protiteroristických nástrojích Unie. 
– Skutečná a účinná realizace prostoru svobody, 

bezpečnosti a práva, nastavena tzv. 
tamperskými dokumenty a posílena Haagskýmtamperskými dokumenty a posílena Haagským 
programem. 

– Národní akční plán (ČR) boje proti terorismup ( ) j p
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Počítačový terorismus jako jedna z možných hrozeb na počátku 21.století 
plk. Ing. Petr PECINA 

 
Posluchač 21. kurzu generálního štábu armádního 
generála Aloise Eliáše, absolvent VAAZ Brno, od roku 
1987 sloužil na různých pozicích ve své původní 
specializaci Elektronické počítače – automatizované 
systémy velení a řízení, v letech 1994-1996 absolvoval 
postgraduální studium v oboru management na VŠE 
v Praze, v roce 2006 studium bezpečnostní politiky na 
NATO Defence College v Římě, v současnosti náčelník 
Odboru komunikačních a informačních systémů na 
Velitelství Společných sil v Olomouci. 
 
 Svět na konci 20.století prožíval mnohdy velmi 
nečekané a náhlé změny v mnoha oblastech lidského 

konání, rovněž tak probíhal neustálý technologický vývoj a především zrychlená aplikace 
nových technologií do všech sfér našeho života. Použití těchto technologií, zvláště pak high-
end komunikačních a informačních, bylo velmi zřetelné i ve všech dosud vedených „velkých 
konfliktech“ na konci 20.století, počínaje první válkou v Perském zálivu a konče dosud 
vedenými vojenskými akcemi spojenců v rámci operací Trvalá svoboda v Afghánistánu a 
Irácká svoboda v Iráku na počátku století 21. 
 Souběžně s těmito procesy a zároveň i se stejnou, ne-li větší, intenzitou docházelo 
k rozšiřování a zvyšování dostupnosti těchto nejmodernějších technologií mezi nejrůznější 
subjekty působící na celosvětové i lokální bezpečnostní prostředí.  Technologický rozvoj 
a postupná globalizace přináší s sebou i vytváření či změnu možných výchozích podmínek 
pro novou bezpečnostní hrozbu – počítačový terorismus, resp. terorismus s využitím (lépe 
zneužitím) komunikačních a informačních technologií. 

Jako příklad může sloužit nejen masové rozšíření počítačových technologií a jejich 
relativně snadná dostupnost při podstatném nárůstu počítačové vzdělanosti, téměř neomezené 
a nekontrolovatelné rozšíření internetových technologií, satelitní navigace, vysoký stupeň 
zapojení těchto technologií do všech úrovní ekonomických, politických, bezpečnostních 
a řídících subjektů, ale i stupeň závislosti kritické infrastruktury právě na zabezpečení 
použitých technologií. 

 
Je však hrozba počítačového terorismu skutečně nová, nebo má jen lepší, lépe 

využitelné podmínky? Jaké typy „akcí“ lze v nedávné minulosti či v přítomnosti pozorovat 
a jakému účelu dosud slouží? 

Výčet nejrůznějších aktivit od náhodných amatérských pokusů o získání přístupu 
např. k bankovním účtům, přes šíření počítačových virů až po rozsáhlé, plánované a vysoce 
sofistikované „testování“ zabezpečení komunikačních a informačních systémů velkých 
společností a mezinárodních institucí. Dosud izolované nebo v menší míře skupinové útoky 
na komunikační a informační infrastrukturu měly většinou spíše kriminální podtext s cílem 
finančního nebo průmyslově-špionážního charakteru, diskreditujícího v rovině ekonomické 
či dokonce politické. Kdo z „mocných“ byl ušetřen některé z těchto aktivit?  

Z hlediska tradičnosti se při počítačovém terorismu jedná o neletální formu útoků 
(nejedná se primárně o ztráty na životech, i když vyřazením důležitých systémů to není 
nemožné), která inklinuje spíše k nekonvenčním metodám terorismu. Paradoxně vysocí vládní 
představitelé nehodlají za akty počítačového terorismu přijmout nic jiného, než-li útoky 
vedené na infrastrukturu státu, což je z hlediska definování počítačového terorismu poněkud 
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zavádějící, neboť typické útoky jsou vedeny i na běžné uživatele internetu nebo přímo 
na služby, nikoliv na konkrétní firmy a podniky (i když i takový druh útoku samozřejmě také 
není vyloučen – viz útoky na služby update serveru Microsoft Update v roce 2005).  

 
Z pohledu hodnocení dosavadních aktivit jako možné hrozby však vyvstávají mnohem 

závažnější souvislosti. Jaké další skryté důvody mohly mít nebo měly tyto aktivity? Šlo pouze 
o „testování“?  

Zcela nepochybně můžeme považovat některé dnešní aktivity, především realizované 
v „nekonečném“ a „diskrétním“ prostoru mezinárodní sítě internet, jako postupné testování 
kapacit a schopností, vytváření virtuálních sítí a přípravu podmínek na jejich další „využití“. 
V úvahu je nutné vzít i fakt, že pro mnoho ze schopných hackerů, často sdružených ve větších 
klanech, je využití jejich vlastních schopností v kombinaci s finančním a materiálním 
potenciálem potenciálního „zákazníka“ jen otázkou času a výše odměny. Tento finanční 
stimul však nemusí být podstatný pro skupiny vysoce kvalifikovaných a schopných IT 
specialistů z oblastí Indie, Pákistánu či dalších převážně muslimských oblastí. 

Již od počátku tohoto století všichni „velcí hráči“ na poli mezinárodní bezpečnosti, 
tj. USA, Rusko, Čína, a další, pokračují ve zvyšování potenciálu schopností vedení 
informační války v počítačovém prostoru. Oblast „informačního boje“ a počítačového 
terorismu je řešena i v rámci NATO. V rámci programu NATO - Science for Peace and 
Security vznikl v červnu 2006 spojením Science Committee a Committee on the Challenges 
of Modern Society nový výbor Science for Peace and Security Committee (SPS) pro podporu 
mezinárodní spolupráce ve vědě a inovacích. Ten mimo jiné zahrnuje i Information and 
Communication Security (ICS) Panel řešící oblast počítačového terorismu. 

V oblasti mimo pojmovou kategorii „informační válka“, tedy vysoce náročné 
a sofistikované kybernetické střety mezi jednotlivými státy, však může také jít o teroristické 
útoky bez konkrétní podpory nějakého státu, které pomocí prostředků digitálních technologií 
mohou narušit telekomunikace, bankovní systémy, průmyslové a energetické systémy, 
logistiku a další životně důležité zdroje. Takové útoky by pravděpodobně probíhaly 
s využitím masivního distribuovaného útoku (DoS - denial of service), uvolněním 
paralyzujících počítačových virů, včetně programů označovaných jako trojské koně.  

 
Jsou tyto úvahy pouze z oblasti sci-fi nebo hollywoodských filmových trháků 

(viz. poslední díl známé filmové série Smrtonosná past), nebo jde o reálnou hrozbu? 
Problematika počítačového terorismu je podle některých odborníků přeceňovaná, 

podle některých je dokonce celé problematice uměle přikládáno příliš mnoho pozornosti, 
zvláště díky snaze americké vlády. Počítačový terorismus je prý v rétorice některých 
představitelů USA pomalu stejnou hrozbou, jako jaderné zbraně na Blízkém východě.  

Podle některých analýz je možné konstatovat, že nejčastější motivací pro kybernetické 
útoky je reakce na konkrétní politické situace mezinárodní nebo národní politiky. Podle 
dopadů lze říci, že na stabilitu a funkčnost počítačové sítě (myšleno internetu) má větší vliv 
právě počítačový útok (např. šíření počítačového viru), než-li přímé destruktivní útoky 
(např. útok na ambasády či na WTC). Je to logické, protože počítačový útok je z hlediska 
strategického použití spíše záležitostí vojenskou. Jeho ideální použití je jako souběžného 
útoku společně s přímou likvidací či jako přípravu pro přímou bojovou operaci (např. umlčení 
komunikační soustavy protivníka). Přesto i v době míru je počítačový útok velmi 
nebezpečnou zbraní použitelnou k vydírání či likvidaci konkurence nebo oponenta neletální 
cestou (bez přímé konfrontace, nebojově).  

Uplatnění těchto metod a postupů je možné jak v rámci průmyslové či klasické 
špionáže, tak v konkurenčním boji či v rámci propagace teroristické ideologie nebo dokonce 
jako součást teroristické akce.  
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Teroristé sice v poslední době používají internet k šíření hrůzy zveřejňováním 
fotografií a videonahrávek poprav svých obětí v Iráku, ale běžně používají internet také 
k získávání nových stoupenců, peněz a informací. Naštěstí se zatím neprokázaly obavy 
především Spojených států z možných skutečných útoků přes internet. Zda se situace 
v nejbližší době skutečně změní a internetové ničivé útoky přijdou, ukáže až čas. Na druhou 
stranu pádu Dvojčat by nikdo v předstihu asi také nevěřil. 

Opatření proti počítačovému terorismu je nutné budovat již na lokální úrovni, počínaje 
domácími počítači a sítěmi, prostředky malých, středních i velkých organizací i na národní 
úrovni. Avšak vzhledem k tomu, že terorismus je globálním jevem, je třeba rozvinuté 
mezinárodní spolupráce a aktivit významných mezinárodních organizací včetně 
nejvýznamnějších technologických gigantů. 

Přesně v duchu známého výroku Tomáše Bati „Mysleme globálně – jednejme 
lokálně!“ 
 
 
Použité zdroje: 
 
1. Matějka Michal: Počítačová kriminalita, 80-7226-419-2, Computer Press, 2002 
2. Zelený, K.: Terorismus bez výstřelu – počítačové viry. Security magazín 1/2004. XI. 

Ročník. Praha : FAMily media, 2004. ISSN 1210-8723. s. 2-3. 
3. Hentschel, A.: S neviditelným pláštěm na internetu. CHIP – Magazín informačních 

technológií 9/2005. XV. Ročník. Praha: Vogel Burda Communications, 2005. ISSN 
1210-8723. s. 88-93. 

4. Směrnice OECD pro bezpečnost informačních systémů a sítí: směrem ke kultuře 
bezpečnosti, OECD Publications, 2, Paříž, Cedex 16, Francie.  

5. Válková, H., Kuchta, J.: Základy kriminologie a trestní politiky, ISBN 80-7179-813-4 
6. Kuchař, M.: Bezpečná síť, Grada, 1999 
7. Jírovský, V.: Počítačová kriminalita, Grada, 2005 
8. Science for Peace and Security Programme, Public Diplomacy Division (PDD), NATO 

- Bd. Leopold III, 1110 Brussels, BELGIUM, http://www.amvis.cz 
9. Schön, Otakar : Cyber-terorismus do dvou let realitou, Živě.cz, 25. 10. 2004 

Bezpečnostní a vojenská strategie Stránka 192 z 256

Stránka 192 z 256



 Josef Lukša 
 Chtěl bych reagovat na dva problémy přednesené na tomto semináři, které jak se 
 domnívám spolu úzce souvisí. 

1) v pořadí třetí prezentaci zazněla při popisu operace Allied Force jako možná legitimita 
této operací věta, že přesto že nebyla tato operace schválena RB postačoval k jejímu 
zahájení (Ius ad Bello) souhlas 19 demokratických 
států. Obdobná věta zazněla i k hodnocení operace Iraqi 
Freedom (zde jako Ius in Bello). Zarazilo mne zvýraznění 
onoho slova „demokratických“. Jako kdyby to, že se 
počítáme mezi tzv. demokratické státy, nás opravňovalo 
k jakési nadřazenosti nad ostatními (a zde mám na mysli 
státy sdružené v OSN, které jest nejširší globální 
platformou a mělo by dávat prostor pochopit problém 
z nejrůznějších pohledů). To že by útok jednoho státu 
proti druhému měl být schválen RB nebo by mělo jít o 
sebeobranu ponechávám stranou neboť jak se domnívám 
nebylo toto v případě operace Iraqi Freedom naplněno. 
Mám tedy za to, že upřednostňování jednoho 
společenského systému (zde demokratického) před systémem druhým bez souhlasu 
toho druhého je bezpečnostní hrozbou a především pak porušením mezinárodního 
práva považuji-li chartu OSN a její čl. 51 jako právní základ. Jak by se tvářila Česká 
republika  kdyby nějakých 19 (na čísle v podstatě nezáleží) jiných než námi 
uznávaných demokratických států si dalo souhlas k napadení našeho území 
v souvislosti např. s výstavbou radaru, kterou by mohly považovat jako bezpečnostní 
hrozbu pro svá území, pro jejich bezpečnost nebo v souvislosti s nalezištěm zlata 
v jižních Čechách? 

2) V předposlední prezentaci k bezpečnosti a mezinárodním bezpečnostním vztahům byl 
použit termín „Islámský svět“ a tento islámský svět byl odsouzen, zařazen či 
klasifikován jako tzv. „globální nepřítel“. Chtěl bych se pozastavit nad zde použitým 
termínem „islámský svět“. Co to vlastně je? Je to pás států vyznávajících islám a 
sahající od Indického subkontinentu až po Gibraltar? Jsou to muslimové i z jiných než 
ryze islámských zemí? Co taková Francie nebo části Německa kde v některých 
regionech nabývá islám vrchu a v některých prognózách je predikováno že se během 
několika desetiletí stane islám převažujícím náboženstvím. Jak se stavět k takovým 
občanům Evropy, kteří se hlásí k islámu, potažmo k zemím Evropy s výrazným 
podílem muslimů v jejich populaci. Jsou či budou to také nepřátelé? A proč vlastně je 
islámský svět klasifikován jako nepřítel? Je to skutečně nepřítel kterého je nutno 
porazit nebo je jeho nepřátelství pouze odrazem špatné zkušenosti s demokracií, či 
snad s arogancí tzv. západní společnosti, která demokracii propaguje jako to nejlepší 
společenské zřízení. A není nakonec vlastní aplikace demokracie slabým místem pro 
bezpečnost demokratického světa (zde chápáno jako západní civilizace). Pohleďme na 
Turecko, kde s využitím demokratických principů dostal islám v podobě nově 
zvoleného prezidenta Gúla možnou„zelenou“. Jaký to bude příklad pro ostatní země 
„islámského světa“ dá odpověď budoucnost. Možná by ony státy civilizovaného 
(demokratického) světa měly hledat jiná než násilná vojenská řešení. Mohla by se 
přiblížit epocha „islámské demokracie“ nebo ještě hůře „islamistické demokracie“ a to 
přímo ve staré dobré (křesťanské, demokratické, svobodné, aj.) Evropě. Bude pak 
takový islámský svět nepřítelem?  
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Souvislost mezi oběma problémy vidím v nedemokratickém přístupu demokratických zemí 
euroatlantického společenství k problémům především zemí s převahou či dominantou islámu 
jejichž zřízení nelze ze západoevropského pohledu chápat jako demokratické. Další takovou 
souvislostí je snaha demokratických států trestat jiné „nedemokratické“ státy za to že nejsou 
státy demokratickými. Jako kdyby v těchto vyspělých zemích přebýval duch studené války či 
snad ještě lépe inkvizice s neustálým hledáním viníků a potřebou je trestat namísto snahy 
pokusit se pochopit odlišných a v rámci možností jim pomoci (a zde bych ještě zdůraznil 
„pokud to nebude na úkor bezpečnosti).  
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PROVINČNÍ REKONSTRUKČNÍ TÝMY V AFGHÁNISTÁNU 
 
Ing. Pavel ZONA 
 

Vysokoškolský učitel na oddělení řízení obrany státu Ústavu operačně taktických studií 
Univerzity obrany v Brně. Zabývá se vývojem vojenské strategie a operačního umění ve 
dvacátém století a hlavně problematikou CIMIC. V této oblasti pravidelně publikuje a 
vystupuje na národních i mezinárodních konferencích. Od roku 2005 je externím studentem 
doktorského studijního programu rámci 1. fakulty UO Brno. 

 
Pánové.   
 
O PRT se začíná hovořit ve spojitosti s Operací Enduring Freedom /OEF/ 

v Afghánistánu v souvislosti s předpokládaným přechodem z bojové fáze této operace, do její 
stabilizační a rekonstrukční roviny.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Původní myšlenka, tak jak byla koncipována v listopadu 2002, hovořila o malých 

společných civilně vojenských týmech podporujících centrální kábulskou vládu cestou 
podpory bezpečnostních struktur a zahájením rekonstrukčních programů. První tři týmy 
vznikly na přelomu roku 2002 a 2003. V únoru 2003 pak byl přijat základní dokument 
„Principy práce PRT / PRT Working Principles/. V tomto materiálu jsou stanoveny 3 základní 
oblasti aktivit PRT. Jsou to : 

- bezpečnost, 
- rekonstrukce, 
- podpora centrální vlády. 
Postupně se do aktivit PRT zapojují i další státy NATO a v průběhu roku 2004 působí 

v Afghánistánu 19 týmů. Jejich velikost kolísá v závislosti na konkrétním prostoru, ve kterém 
působí /velikost , bezpečnostní situace, složitost situace místního obyvatelstva, podmínky, ve 
kterých pracuje místní vláda atd./  Obvykle mají 50 – 300 osob, při čemž výrazně převažuje 
počet vojáků nad civilními příslušníky /90-95%/. Typický PRT se skládá z : 

- velitelství, 
- sekce CIMIC,  
- rekonstrukční tým pod civilním vedením, 
- ženisté,   
- vojenské týmy k zajištění bezpečnosti, 
- zabezpečovací jednotky a logistika, 
- zdravotnický tým, 
- skupina tlumočníků.   
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PRT jsou vojensky zabezpečeny jen tak, aby byly schopny zajistit vlastní obranu. 
Důraz jejich činnosti je podobně jako u jiných mírových sil položen na vyjednávání a 
dosažení dohody mezi místními stranami. Nemají žádnou možnost zasáhnout do ozbrojených 
srážek, či bojů mezi místními představiteli,  proti obchodu s drogami nebo jiným formám 
kriminality.   

Nejdůležitějším faktorem práce těchto týmů je důraz na koordinaci civilních a 
vojenských aktivit vedoucích k vytvoření vhodných podmínek pro realizaci rekonstrukčních 
projektů a provedení reforem v oblasti bezpečnosti. V tomto ohledu jsou si velmi podobné 
PRT a CIMIC. Podobné ale nikoli stejné. Hlavní rozdíl mezi PRT a CIMIC není v oblasti 
společné civilně vojenské koordinace nebo propojení jejich aktivit. Ten se nachází v jejich 
dalších aktivitách a úkolech, které realizují. Zatímco klasický CIMIC tým lze nazvat 
vojenským nástrojem prvotně určeným k  podpoře vojenského úkolu, PRT jsou koncipovány 
mnohem šířeji.  Jedná se především o aktivity směřující k podpoře Afghánské vlády a 
v podpoře rekonstrukce regionu. To staví PRT na kvalitativně novou úroveň. 

 
Úkoly 
 
Pánové je pravidlem že v mnohonárodních operacích platí když dva dělají totéž 

není to totéž. 
PRT řízené NATO a koalicí v Afghánistánu mají různý mandát a organizaci. Část 

týmů nemá mezinárodní mandát a byly vystavěny na základě požadavku Afghánské vlády. 
Další část je řízena pouze USA, jiné jsou tvořeny několika národy, další pak vedou například 
Německo, Velká Británie, Dánsko. Všechny jsou však řízeny cestou „Koaličního úkolového 
uskupení civilně- vojenských operací“ / Coalition Joint Civil-Military Operations Task Force 
CJCMOTF/ v Kábulu. S nárůstem počtu a růstem aktivit PRT se na teritoriu Afghánistánu 
vytváří multinárodní předsunuté základny. 

Aktivity PRT pod vedením NATO jsou zakotveny v operačním plánu ISAF z 27. 
června 2004, který stanovuje jasné hranice v práci mezi civilní a vojenskou složkou PRT. 
Vojenská část zodpovídá za bezpečnost, zatímco civilní prvky jsou zaměřeny na realizaci 
úkolů spojených s vládním plánem obnovy a aktivitami OSN. PRT se tedy nezaměřují na 
klasické humanitární akce. Ty jsou zajišťovány mezinárodními vládními a nevládními 
organizacemi. Práci týmů ovlivňuje několik zásadních faktorů. Nejdůležitějším z nich je  
různý úkol a mandát, který mají dvě souběžně v Afghánistánu probíhající operace, jedná se o 
OEF a International Security Assistance Force /ISAF/. Různá jsou i zaměření jednotlivých 
PRT a jejich vůdčích států. Američané se soustřeďují především na znovu vytvoření 
Afghánské národní armády /ANA/, Německo se zaměřilo na policejní výcvik, Italové na 
reformu soudnictví, Britové na boj proti pěstování a obchodu s narkotiky, Japonsko na 
odzbrojení a demilitarizaci.  
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V praxi lze rozeznat tři základní modely PRT. Spojené státy /USA/,  Německo /G/ a 
Velká Británie /GB/ si vytvořily své vlastní modely PTR a jejich jednotlivé sekce či části jsou 
stavěny a koncipovány tak, aby zajišťovaly plnění úkolů jednotlivých týmů. Jednotlivé 
modely se odlišují jak způsobem vedení a složením řídících orgánů, tak civilně vojenskou 
organizací, operačním úkolem, využitím ozbrojených složek a velikostí, ale také způsoby 
financování a vztahy s nevládními organizacemi působícími v prostoru. Mají pochopitelně 
svoje výhody ale i nevýhody. 

 
V rámci německého PRT v provincii Badakshan s hlavní základnou ve Fayzabádu 

pracovalo v první polovině roku 2007 40 příslušníků AČR. Podíleli se na plnění hlavních 
úkolů  PRT a to : 

- podporovat afghánskou vládu, 
- podílet se na vytvoření a udržení bezpečného prostředí, 
- ochraně vlastních sil, 
- monitorovat situaci v operačním prostoru, 
- podporovat činnosti civilních organizací, 
- podporovat a zajistit rekonstrukce provincie Badakshan, 
- podporovat reformy ANA a ANP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzhledem k jejich zařazení prakticky do celé struktury PRT podílely se na plnění celé 

škály úkolů s důrazem na: 
-    patrolování (získávání informací), 
- ochranu základny (staré i nové), 
- ochranu letiště, 
- zabezpečení doprovodů a ochrany osob, 
- záloha velitele PRT. 

             
          Zkušenosti, které získali příslušníci AČR při svém působení, jsou výborným 
východiskem pro další účast České republiky při řešení krize v Afghánistánu.    

 
Pánové - dovolte několik slov na závěr 
V uplynulém období jsem pročetl poměrně obsáhlý soubor studií a informací které 

jsem dostal z Norfolku. Podrobně se zde rozebírají klady a zápory celé koncepce PRT a jeho 
jednotlivých modelů ale také jsou plné nových nápadů a návrhů řešení. Je totiž jasné, že 
některé z chyb koncepce PRT vedou nebo mohou v dlouhodobém horizontu vést k ohrožení  
další působení NGOs – bez kterých je jakákoli rekonstrukce země v podstatě nemyslitelná. 
Mohou tak ohrozit politický a vojenský výsledek operace jako takové. Východiskem může 
být vytvoření modelu nového, který by využil silných stránek /výhod/ popisovaných modelů. 
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Lze navrhnout jakýsi „ideální“ typ, jehož velikost, struktura a vnitřní postupy spolu s vnějšími 
vstupy by dokázal : 

- zvýšit rychlost,  adresnost a účinnost pomoci poskytované jak obyvatelstvu, tak 
místní vládě a jejím silovým složkám, 

- uplatnit britský přístup k zajištění bezpečnosti, což může vést v konečném 
důsledku k uvolnění sil, které jsou využívány v US a GE modelu k ochraně, 

- dosáhnout většího zapojení a NGOs do rekonstrukčních prací v provincii cestou 
společného plánování a koordinace aktivit s jasným oddělením aktivit 
prováděných vojáky a NGOs, což povede ke zvýšení bezpečnosti pracovníků 
těchto organizací, 

- vycházet z principu rovnosti mezi PRT a NGOs, 
- vytvořit jasná pravidla koordinace /podřízenosti/ vojenské a civilní části týmu, 

ujasnit statut civilních příslušníků týmu, 
- zajistit koordinovaný přístup k práci PRT s místními autoritami.               
- zajistit pro rekonstrukční programy dostatečné a dostatečně pružné finanční krytí. 

 
Tyto a mnoho dalších, neméně důležitých, podmínek by měly vést k vytvoření 

ideálního modelu PRT. Takový však není a z mnoha důvodů nikdy nebude. Ale nevyužít 
materiálů a informací, které jsou k dispozici při současně probíhající přípravě Českého PRT   
by bylo nemoudré.  

 
 
 
       
Literatura: 
 
PRTs in Afghanistan, Peter Viggo Jakobsen. Danish Institute for International Studies 
Prezentace ČinnostPRT, 4. brn    

Bezpečnostní a vojenská strategie Stránka 198 z 256

Stránka 198 z 256



Provinční rekonstrukční týmy v Afghánistánuý y g

velitelství- velitelství,
- sekce CIMIC,
- rekonstrukční tým pod civilním vedením,ý p ,
- ženisté,
- vojenské týmy k zajištění bezpečnosti,
- zabezpečovací jednotky a logistika,
- zdravotnický tým,

skupina tlumočníkůskupina tlumočníků

Bezpečnostní a vojenská strategie Stránka 199 z 256

Stránka 199 z 256



Úk lÚkoly

- podporovat afghánskou vládu,
- podílet se na vytvoření a udržení bezpečného prostředí,
- ochraně vlastních sil,
- monitorovat situaci v operačním prostoru,

podporovat činnosti civilních organizací- podporovat činnosti civilních organizací,
- podporovat a zajistit rekonstrukce provincie 
- podporovat reformy ANA a ANP.p p y
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Ideální model PRT ?
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Aleš Vodehnal 
Identifikujte výhody a nevýhody členství české republiky 
v NATO s důrazem na oblast bezpečnosti. Jakou vidíte 
střednědobou perspektivu? 
 

"Nevstupovali jsme do aliance z kalkulu, kvůli přímým 
ekonomickým výsledkům, ale kvůli těm nehmatatelným věcem. 
Bezpečnost se totiž nahmatat nedá. I hmotné výhody ovšem jsou 
- infrastrukturní investice NATO nám například pomáhají 
budovat a modernizovat zařízení, která bychom si sami nemohli 
dovolit. Jen za první dva měsíce letošního roku získala Česká 
republika přes miliardu korun například na modernizaci letišť.  

Český velvyslanec při NATO Karel Kovanda. 
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4.2. Význam Aliance v transatlantickém dialogu ................................................................. 4 
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1. Úvod 
Po rozpadu bipolárního světa vymizela přímá hrozba ozbrojeného globálního konfliktu. Přesto 
však globalizační snahy a potřeby již dosáhly takového rozsahu, že nebylo možné na ně 
nereagovat. V euforii po pádu železné opony a tzv. vítězství demokracie se zdálo, že nebude 
třeba dále rozvíjet vojenské struktury, že malé národní armády postačí k řešení vnitřních 
problémů a  naplnění mírových sborů OSN. Nicméně události 11. září  2001 ukázaly novou 
hrozbu demokracii, hrozbu, která byla dobře známa v národním měřítku ve Velké Británii, ve 
Španělsku, na Blízkém Východu i v Tichomoří – hrozbu teroristických útoků. Nicméně 
globální hrozba terorizmu, možnost zaútočit kdekoliv ve světě, kdykoliv, vytvořilo novou 
asymetrii v bezpečnostním prostředí, na kterou bylo třeba reagovat. Hrozba terorizmu se stala 
tak vážnou, že byl znovu položen důraz na čl.5 Washingtonských dohod a byla potvrzena jeho 
platnost i v současnosti. 
 Podobným přelomovým bodem byla operace NATO v srbské provincii Kosovo. Ve 
srovnání s operacemi v Iránu nebo Afghánistánu je zvláštní v tom, že se odehrála na 
evropském kontinentu, v prostředí tak blízko demokratickým zemím Evropy, mezi národy, o 
nichž se věřilo, že budou, určitě za čas, členy sjednocující se Evropy. Ukázal také, že mírové 
sbory nemají dostatek pravomocí, vybavení ani centralizovaného velení k řízení operací, které 
sice nejsou typicky vojenské, ale kdykoliv v ně mohou přerůst. 
 
2. Soudobé hrozby a reakce na ně 

Soudobé hrozby jsou definovány v literatuře různě, prameny se však shodují na tom, že 
hrozby v soudobém světě jsou jak vojenské, tak i nevojenské. Za rozhodující hrozbu je 
považován světový terorizmus a prakticky všechny státy hledají východiska, jak této hrozbě 
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čelit. Jako jednou z nejschůdnějších variant se jeví sdružování států v koalice, jak na 
regionální, tak i na globální úrovni. Je přirozené, že jedna ze stabilních politicko-vojenských 
aliancí – NATO – je jakousi určující, nebo možná lépe vzorovou organizací tvorby 
transatlantické stability. 

Posuzováno empiricky, jeví se současné NATO jako úspěšná a dynamicky se rozvíjející 
organizace, která výrazně rozšířila geografickou sféru svého působení, přijala nové členy ze 
střední, východní a jihovýchodní Evropy, pružně reagovala na novou hrozbu globálního 
terorismu a zahájila proces transformace svých vojenských a velitelských kapacit. 

Zjednodušeně řečeno se dokázalo NATO transformovat z uskupení, které mělo vojensky 
bránit hodnoty demokracie a svobody před vojenským útokem, ve vysoce akceschopného 
garanta demokratického vývoje ve stále větší části světa. 11. září 2001 stalo milníkem ve 
vývoji Aliance, hrozba globálního terorizmu se stala tou nejvážnější a Aliance začala řešit a 
plánovat svoji transformaci pro její řešení.  Zdálo se, že Aliance obstojí na výbornou. Členské 
státy aktivovaly článek 5 o kolektivní obraně a přijaly celou škálu praktických kroků k obraně 
před teroristickou hrozbou. Na Pražském summitu v listopadu 2002 byla zahájena zásadní 
modernizace vojenských a velitelských struktur NATO a rovněž strategické uvažování bylo 
přizpůsobeno potřebám reakce na nové hrozby terorismu a šíření zbraní hromadného ničení. 
Aliance však musela ustoupit sílícím tlakům vlastních politických struktur na rozšíření a 
přijetí nových členů. Bylo třeba rozšířit sféru vlivu, získat nové zdroje a v neposlední řadě 
posunout nárazníkovou zónu blíže k potencionálně problémovým regionům. 

Základními aktivitami se stalo hnutí PfP a samozřejmě přijímání nových členů. Zejména 
hnutí PfP mělo přiblížit struktury a činnost Aliance novým, potencionálním členům, podnítit 
jejich zájem o stabilizaci zdrojů a zahájení transformace armád v jednotky kompatibilní se 
strukturami a zájmy Aliance. 
 

3. Výhody členství v NATO 
Když v roce 1990 NATO podalo "přátelskou ruku" svým bývalým protivníkům z 

Varšavské smlouvy, ve formě PfP, jen málokdo mohl předpokládat, že během sedmi let 
budou tři z těchto zemí pozvány, aby se připojily k Alianci. Kromě množství politických 
překážek, které bylo nutno překonat, měly tyto země ozbrojené síly, jež byly vojensky 
nekompatibilní s armádami členů NATO. Zdálo se, že adaptace vojenských kapacit 
perspektivních členů a jejich obranné politiky na standardy NATO může trvat snad celá 
desetiletí. Asi deset let to konec konců trvalo také německé a posléze španělské armádě, než 
se po svém přijetí do NATO plně integrovaly s ozbrojenými silami spojenců.  

První překážkou tedy bylo společenské myšlení obyvatel těchto států. Aliance měla, 
v očích obyvatel a bohužel i části politického spektra, hrát úlohu jakéhosi „světového 
policisty“, organizace, která by poskytovala univerzální obranu. Výhodou návrhu vstupu do 
Aliance bylo, že si řada odborníků, politiků i velká část obyvatelstva uvědomila, že je třeba 
rozvíjet vojenské schopnosti tak, aby reakce na hrozby současnosti byla ne individuální, ale 
kolektivní. 
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Zdroj :  
 
 Nespornou výhodou členství v NATO tedy rozhodně byla stabilizace zdrojů na obranu 
a standardizace obranného plánování. Program PfP byl tím stabilizačním prvkem v myšlení 
možných budoucích členů Aliance.  

3.1. Partnerství pro mít 
Ve zpětném pohledu je však jasné, že Partnerství pro mír a později proces plánování a 
hodnocení (PARP) znamenaly jen zlomek té pomoci, jež byla potřebná k dokončení reformy 
bývalých armád Varšavské smlouvy, která je měla dostat na standardy potřebné ke splňování 
budoucích bezpečnostních požadavků.  
Úkol uskutečňování reforem se ukázal být daleko větším problémem, než se čekalo. Rozpočet 
na obranu byl příliš malý, obranné plánování a programování nedostatečné, připravenost sil a 
zbraňových systémů nevalná, technologická propast obrovská a kapacity pro vyslání 
dostatečného počtu personálu do funkcí v rámci struktur Aliance nepostačující. 

Technická a strukturální transformace obranných systémů AČR SE ve skutečnosti ukázala 
být menším ze dvou hlavních problémů, bez ohledu na otázku zdrojů. Daleko závažnější byly 
změny politického a systémového charakteru, jako je například zavádění účinné demokratické 
civilní kontroly ozbrojených sil. Počáteční obtíže v tomto ohledu bylo možno přičítat na jedné 
straně opozici ze strany armády, která se obávala ztráty svého rozhodujícího hlasu ve věcech 
strategie, rozpočtů, nákupů a personálu, a na druhé nedostatku odpovídajícím způsobem 
kvalifikovaných civilistů. 

3.2. Akční plán členství v Alianci 
Tato zkušenost, nejenom, České republiky v oblasti vojenské reformy přispěla k tomu, že byl 
v rámci NATO vypracován Akční plán členství (MAP), program, který měl připravovat další 
kandidátské země na případné členství v Alianci. MAP je robustnější mechanismus než 
Partnerství pro mír či PARP a poskytuje NATO prostředek k vyhodnocování výkonu 
kandidátů a účastnickým zemím větší představu o nárocích budoucího členství. Ačkoliv MAP 
bezprostředně nepomáhá při řešení všech otázek spojených s budováním požadovaných 
vojenských kapacit, rozhodně vytváří lepší příležitost připravit se na nadcházející úkoly. 
 
 Je tedy zřejmé, že výhody členství v Alianci jsou na obou stranách, nejenom na straně 
nových členských zemí, ale i na straně Aliance samotné. Shrneme-li tedy výhody členství 
v Alianci, lze konstatovat, že k rozhodujícím patří zejména: 
1. Uvědomění si odpovědnosti za individuální i kolektivní ochranu a obranu, zakotvená 

v základních dokumentech (Ústava ČR, Bezpečnostní strategie ČR atd.) 
2. Provedení reformy ozbrojených sil v souladu s potřebami kolektivní obrany, bez dopadů 

na schopnost reakce na vnitřní hrozby 
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3. Účast na rozhodování, řízení a provádění vojenských i nevojenských operací v rámci čl.5 
ale i mimo něj (princip obecného konsensu) 

4. NATO zůstává, a i v budoucnosti zřejmě zůstane, nejlépe organizovanou a naplněnou 
vojenskou silou v euroatlantickém prostoru.  

 

4. Nevýhody členství 
V nedávném vývoji Aliance nelze přehlédnout určité neshody. V Afghánistánu se Spojené 

státy rozhodly z praktických důvodů nevyužít alianční struktury a v zájmu efektivity provedly 
zásah s podporou tzv. „koalice ochotných“. Klíčový moment přišel při hledání společného 
postoje k Iráku, kdy především Francie a Německo odmítly podpořit razantní americký 
postup. Role NATO v obou těchto krizových zónách proto zůstává omezená či takřka nulová.  
Při bližší analýze je bohužel zřejmé, že problémy, jimž NATO čelí, jsou hlubšího rázu. Na 
rozdíl od situace po roce 1990 se totiž nedokázala Aliance shodnout na účinné politické 
strategii vůči regionu širšího Středního Východu, odkud pochází většina současných 
bezpečnostních hrozeb. Proměna NATO na vojenské úrovni tak není podložena novou 
politickou vizí obdobnou té, která pomohla pevně zakotvit státy Střední a Východní Evropy v 
euroatlantických strukturách a která stabilizovala Balkán.  

4.1. Politicko-strategické plánování 
S tímto opomenutím úzce souvisí fakt, že váha politicko-strategického plánování se 

přesunula z NATO jednak na USA, jednak na Evropskou unii. Jde o to, že Národní 
bezpečnostní strategie USA i Bezpečnostní strategie EU disponují tím, co NATO v současné 
době postrádá, a sice politickou vizí. V dokumentu USA můžeme za její zhutněnou podobu 
považovat formulaci „rovnováha moci ve prospěch svobody“ (balance of power that favours 
freedom), v evropské strategii je jejím ekvivalentem pojem „účinný multilateralismus“ 
(effective multilateralism). Bez ohledu na jejich hodnocení disponují jak americká, tak 
evropská bezpečnostní strategie základní politickou ideou, od níž se může odvíjet praktická 
politika. 

4.2. Význam Aliance v transatlantickém dialogu 
Pro NATO je tato situace mimořádně nepříznivá, protože je zbavuje jeho funkce 

ztělesnění určitých hodnot a staví je do pozice pouhé zásobárny vojenských sil. Nepřekvapuje 
proto, že se objevují projekty, které současnou situaci akceptují a navrhují, aby zásadní 
politický dialog probíhal nikoli na půdě NATO, ale na bilaterální úrovni mezi USA a 
Evropskou unií. Pomineme-li ideologické  námitky proti takovému uspořádání, zůstává ale 
skutečností, že EU není schopna domluvit se na zásadních politicko-bezpečnostních 
rozhodnutích o nic lépe než NATO a navíc postrádá zkušenosti plynoucí z dlouhodobé a 
intenzivní spolupráce v této oblasti.  

Kosovo ukázalo řadu problémů, kterým musí NATO čelit. Intervencí v Kosovu NATO 
vytvořilo důležitý precedent, který staví morální oprávnění intervence výše než mezinárodní 
právo. Toto právo je nejednoznačné, jeho výklad morálka závisí na tom, kdo je vykládá. 
V budoucnosti mohou i jiné vlády, a určitě budou, využívat této akce jako ospravedlnění 
podobné intervence v jiných zemích.  

NATO se vystoupilo v roli OSN a dalších mezinárodních institucí, jako je Organizace pro 
bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), vzalo na sebe zodpovědnost rozhodnout kde a za 
jaké situace je útočná vojenská akce oprávněna. Teprve dodatečně byla implementována 
Rezoluce RB 1244 a jednotky NATO se staly podpůrnou složkou OBSE. 
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Opět jsou tedy zřejmé nevýhody členství v Alianci. Ty jsou dány zejména složitým 
systémem konsensuálního řízení NATO, které v budoucnosti mohou vést k podobným 
problémům jak má OSN. Zároveň už není možné pohlížet na Alianci jako na společenství 
států, ale spíše jako na spojenectví dvou partnerů – Spojených států a EU. To by mohlo vést 
k snížení podílu suverénních států na rozhodování NATO. Záleží však na tom, jak 
k problémům a výzvám přistoupí samotná Aliance, aby minimalizovala dopady na své členy. 

Jako základní nevýhody členství v Alianci pak lze identifikovat: 
1. Prohlubující se neshody uvnitř Aliance snižují podíl rozhodování členských zemí 
2. Podíl HDP, vydávaný na budování OS se neustále zvyšuje 
3. Přestává být zřejmý přístup k operacím, NATO – z určitého úhlu pohledu – sklouzává 

k podpůrným operací, supluje např. OBSE 

5. Perspektivy řešení změn 
Aliance stojí před změněným prostředím, čelí novým hrozbám. Je zřejmé, že dlouhodobé 

koncepty a vize NATO zůstávají v platnosti a doznají jen mírných změn. Jedná se zejména o 
budování sil okamžité reakce, posilování společné logistiky a strategické přepravy a zejména 
princip kolektivní obrany – zdůrazněno obrany, ne podpory míru, stabilizaci apod. 

Pro začátek by postačil audit současného a potenciálního mocenského postavení 
euroatlantického prostoru v systému OSN. Je totiž zřejmé, že jeho pozice bude s největší 
pravděpodobností do budoucna slábnout. Rezignovat v této situaci na tak účinný 
mechanismus spolupráce, jakým je NATO, se jeví jako pošetilost a imperativ transatlantické 
spolupráce je proto platný i do budoucna. Po akceptování tohoto závěru by logicky mělo 
následovat stanovení společných priorit a souvisejících kroků. Není přitom pochyb o tom, že 
na prvním místě musí nezbytně stát zájem na úspěšné transformaci regionu Středního 
Východu. 
Dokáží-li evropští a američtí politici dohodnout, existuje reálná šance, že NATO překoná 
současnou politickou krizi a stane se opět svorníkem euroatlantického společenství. V 
opačném případě hrozí, že se poznání křehkosti postavení tohoto regionu ve světě a důkaz o 
vzájemné závislosti obou břehů Atlantiku v bezpečnostní sféře stane velmi bolestivou 
zkušeností. 
 Aliance si je vědoma těchto změn a je schopna na ně reflektovat. Na summitu v Praze, 
což bylo přelomové setkání představitelů NATO byla deklarována řada změn a byla 
zdůrazněna nutnost reformy Aliance, stejně jako ochota zemí tyto změny provádět. Byla 
potvrzena platnost washingtonských dohod a zahájeny práce na transformačním procesu. Na 
tomto základě expertní skupiny zpracovaly harmonogramy změn organizačních struktur, 
zejména velitelských, plány světového boje proti terorizmu a zdokonalení konceptu NRF. Na 
jednání v Istanbulu v roce 2004 měly být potvrzeny závěry Pražského summitu a zhodnoceno 
úsilí změn. Nicméně jednání proběhla ve znamení nesouladu a problémů. Spojené státy 
obtížně hledaly spojence pro válku v Afghánistánu, Francie kritizovala postup války v Iráku a 
zdálo se, že spolupráce z Prahy je ztracena. Ale není tomu tak.  
 Aliance překonala jednu z krizí ve své historii a dnes stoji před základním úkolem – 
vyřešit mocenské rozložení sil na evropském kontinentu. Pokud v budoucnosti NATO zůstane 
globálním strůjcem bezpečnosti, stane se Aliancí pro všechny a ne Aliancí pro sebe a EU 
bude partnerem NATO na evropském kontinentu a bude zdrojem ekonomického růstu, 
můžeme ve střednědobém horizontu využívat výhod členství v NATO. V dlouhodobé 
perspektivě však je třeba sledovat vývoj v Rusku, Číně i na Dálném východě.  
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Výhody a Střednědobé 
kti  nevýhody 

členství v NATO
perspektivy 

Aliance

11. prosince 200821. KGŠ – Brno
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Motto

"Nevstupovali jsme do aliance z kalkulu, kvůli 
přímým ekonomickým výsledkům, ale kvůli těm p ý ý ý ,
nehmatatelným věcem. Bezpečnost se totiž 
nahmatat nedá. I hmotné výhody ovšem jsou -
infrastrukturní investice NATO nám například p
pomáhají budovat a modernizovat zařízení, 
která bychom si sami nemohli dovolit. Jen za 
první dva měsíce letošního roku získala Českáprvní dva měsíce letošního roku získala Česká 
republika přes miliardu korun například na 
modernizaci letišť. 

Český velvyslanec při NATO Karel Kovanda.
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Soudobé hrozby 

Globální
Terorizmus
Proliferace zbraní a technologií
Surovinové krize
Enviromentální krize

Regionální
Rogue states – darebácké státy??Rogue states darebácké státy??
Místní verze globálních hrozeb
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Reakce na krize

Koaliční
Globální
Obnova zdrojů a ekonomikyj y
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Výhody členství

Uvědomění si odpovědnosti
Reforma ozbrojených sil
Účast na rozhodování o reakci
Členství ve fungující alianci
Výhled do budoucnostiVýhled do budoucnosti
Sdílení zdrojů
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Nevýhody členství

Neshody v názorech – ohrožení 
kkonsensu
Rostoucí náklady 
Změna účelu organizace 
Posun v transatlantickém dialoguPosun v transatlantickém dialogu
Politicko strategické plánování
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Střednědobý výhled

Dlouhodobé výhledy zůstávají v platnosti
R i kéh t í OSNRevize mocenského postavení v OSN
Shoda názorů na Balkán a Střední 
Východ

Pokračování transformace ڃ NRFڃ
Rozvoj EBA (EBAO)
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Dotazy komentářeDotazy – komentáře  
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VÝHODY A NEVÝHODY ČLENSTVÍ ČESKÉ REP/UBLIKY 
V EVROPSKÉ UNII S DŮRAZEM NA OBLAST 

BEZPEČNOSTI  
Ve vztahu k NATO jde o střetávání zájmů nebo společné úsilí? 

 
plk. Ing. Miroslav Knopp 
 

Dlouholetý příslušník chemického vojska AČR. Absolvent 
Vysoké vojenské školy pozemního vojska-vojenská chemie ve 
Vyškově a postgraduální studia ve VA Brno. Působil na různých 
funkcích v rámci jednotek chemického vojska v Liberci. V letech 
2002 – 2003 se zúčastnil operace „Enduring Freedom“ 
v Kuvajtu ve funkci náčelníka štábu kontingentu AČR a 1. česko-
slovenského prrchbo. Od července 2007 velitel 31. brigády 
radiační, chemické        a biologické ochrany v Liberci.  
 
Možné výhody a nevýhody členství ČR v EU 
v obecné rovině 
 

 Vstupem ČR do NATO 
(12.3.1999) a do EU (2004) se 
podařilo splnit jeden z hlavních cílů české zahraniční politiky, 
který byl krátce po listopadu 1989 formulován jako „návrat do 
Evropy“. Primárním cílem snahy představitelů ČR o vstup do 
NATO i Evropské unie bylo zajištění bezpečnosti České 

republiky, ochrana státu především proti jakékoli možnosti opakování našich neblahých 
zkušeností v letech 1938, 1948 a 1968. Vstupem ČR do NATO se podařilo naplnit především 
cíl zajištění kolektivní ochrany relativně malé republiky. Následujícím logickým krokem bylo 
zapojení ČR do probíhajícího evropského integračního procesu, charakterizovaného 
rozšiřováním a rostoucí spoluprácí států Evropy v rámci EU. Vstupem do EU se ČR připojila 
k rodině demokratických evropských států, které se zavázaly spolupracovat v zájmu 
zachování míru a prosperity a které si stanovily následující hlavní cíle: 

- dosažení jednoty evropských národů,; 
-  zajistit vyvážený a trvalý hospodářský a sociální pokrok, zejména vytvořením 

prostoru bez vnitřních hranic, posílením hospodářské a sociální soudržnosti               
a zřízením hospodářské a měnové unie; 

-  potvrdit svou identitu na mezinárodní scéně prováděním společné zahraniční            
a bezpečnostní politiky včetně politiky společné obrany; 

-  posílit ochranu práv a zájmů občanů členských států zavedením občanství Evropské 
unie; 

- rozvíjet úzkou spolupráci v oblasti justice a vnitra. 
Ačkoli byl vstup do Evropské unie jedním z primárních cílů naší zahraniční politiky          

a všechny polistopadové vlády deklarovaly tuto politickou vůli již v době přístupových 
jednání, řada politiků i občanů poukazovala, že kromě výhod nám naše členství v EU přinese i 
určité nevýhody.  Při úvahách o výhodách vstupu se většinou uvádí bezpečnostní záruky, 
prestiž členství, možnost těsné spolupráce a především možnosti ekonomického rozvoje dané 
velkým společným trhem. Výhodou je také zapojení do programů na vyrovnávání rozdílů 
mezi regiony ze společných peněz EU. Všechny uvedené výhody se však mohou změnit i v 
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rizika a nevýhody. Stačí změnit úhel pohledu. Velký společný trh může být kupříkladu 
výhodný pro úspěšnou softwarovou firmu, zatímco firma vyrábějící zastaralá jízdní kola na 
silnou konkurenci doplatí a případně zkrachuje. Sdílená suverenita může být nahlížena také 
jako ztráta suverenity, zavádění společných institucí jako centralizace atd.  

V následující části jsem se pokusil shrnout nejčastěji uváděné možné obecné výhody        
a nevýhody našeho členství v EU: 
 
Výhody členství ČR v EU 
-  větší bezpečnost, stabilita, zlepšení mezinárodního postavení ČR;  
-  právní prostředí, demokratické jistoty, vymahatelnost práva; 
-  možnost růstu naší životní úrovně až na úroveň členských států EU. Ekonomická 

prosperita, výhody plynoucí ze společného trhu;   
- zkvalitnění legislativy, urychlení reforem;  
-  volný pohyb osob, pracovních sil;  
- možnost studia v zahraničí, uznávání kvalifikace;  
-  možnost čerpání finančních prostředků ze fondů EU;   
-  zlepšení životního prostředí;  
 -  Schengenský systém, boj proti organizovanému zločinu;  
 -  výhody jednotné měny. 
  
Nevýhody členství ČR v EU 
-  nárůst cen potravin, snížení životní úrovně určitých rizikových skupin;  
-  přílišná regulace, zkomplikování administrativy, byrokracie; 
-  zdražení služeb; 
-  snížení dostupnosti bydlení, nárůst cen nemovitostí; 
-  částečná ztráta suverenity;  
-  odchod odborníků ze země, migrace obecně; 
-  větší konkurence; 
-  ztráta možnosti rozhodovat svobodně o vlastních zákonech;  
-  možnost ohrožení našeho zemědělství; 
-  problémy s ukončením členství v EU; 
-  přijetí hrozeb a rizik související s členstvím v EU.Střetávání zájmů a nutnost hledání 

kompromisu v přístupech a prioritách bezpečnosti ČR ve vztahu k NATO a EU. 
 
Vztahy mezi Evropskou unií a Severoatlantickou aliancí  
 

Vstupem ČR do NATO (12.3.1999) a do EU (2004) se podařilo splnit jeden z hlavních 
cílů české zahraniční politiky, který byl krátce po listopadu 1989 formulován jako „návrat do 
Evropy“. Primárním cílem snahy představitelů ČR o vstup do NATO i Evropské unie bylo 
zajištění bezpečnosti České republiky, ochrana státu především proti jakékoli možnosti 
opakování našich neblahých zkušeností v letech 1938, 1948 a 1968.  

Česká republika vzhledem ke svému geopolitickému postavení opírá svoji bezpečnostní 
politiku o mezinárodní ukotvení systému kolektivní obrany a bezpečnosti. Pilířem kolektivní 
obrany je pro ČR NATO, které zůstává základní bezpečnostní organizací v euroatlantickém 
prostoru. Po vstupu do EU se však ČR aktivně zapojuje i do Společné zahraniční                      
a bezpečnostní politiky (SZBP) EU a v jejím rámci do Evropské bezpečnostní a obranné 
politiky (ESDP). Hodnotit proto výhody či nevýhody našeho členství v Evropské unii 
z hlediska bezpečnosti odděleně bez současného posouzení vlivu našeho členství v NATO je 
velice problematické. Vazba a vztahy mezi EU a NATO jsou v oblasti bezpečnostní politiky 
velice úzké a o v mnoha oblastech poměrně složitě provázané.  
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Vztah EU a NATO 
 Vzájemný vztah a spolupráce EU a NATO je nejen důležitým prvkem evropské 
zahraniční a bezpečnostní politiky, ale i předmětem mnoha diskusí. Na toto téma je někdy 
nahlíženo jako nutnost přizpůsobit zahraniční a bezpečnostní politiku Evropské unie Alianci, 
jindy jako vytváření konkurence, ale také jako paralelní a tedy do určité míry nezávislé 
procesy rozvoje vojenských kapacit. Příčinou těchto stále se opakujících nejasností a diskusí 
na téma EU versus NATO je celý komplex vojenských, politických, ale i ekonomických 
okolností. 

Jedním z důvodů je, že sféry zájmu Evropské unie a NATO se již několik let překrývají 
podobně jako většina jejich členské základny. Řada zemí Evropy je současně integrována v 
obou těchto organizacích: 
- z 27  členů EU je 22 současně členy NATO (není pouze Rakousko, Malta, Finsko, Irsko     

a Kypr); 
- naopak z 26 členů NATO je 21 současně členem EU (není pouze Island, Norsko, Turecko 

Kanada a USA); 
- celkem 19 států je tedy současně členem NATO a EU. 

Dalším důvodem nejasností v průběhu vývoje vztahů mezi EU a NATO a zdrojem 
možných sporů jsou poměrně zásadní vojensko-politické změny (zvláště v Evropě), které mají 
výrazný vliv na vývoj obou organizací v posledních letech. Dochází tak v Evropské unii          
i Severoatlantické alianci k poměrně masivnímu přijímání nových členů a v souvislosti s tím 
nutně dochází i ke změnám v řídících orgánech. Výrazně se ve vztazích EU-NATO projevuje 
především přechod EU od pouhé mezinárodní hospodářské organizace k významnému 
subjektu mezinárodní politiky a bezpečnosti prosazující společná stanoviska a zájmy 
členských států. Evropská unie se rozšiřuje, pokračuje v procesech integrace a stále více 
směřuje své aktivity jak do oblasti zahraniční politiky, tak do vojenské oblasti a stává se tak 
významným aktérem i mimo ekonomickou oblast. Dochází k zásadním změnám ve vývoji 
bezpečnostní situace ve světě spojené se vznikem nových hrozeb jako je  globální terorismus,  
proliferace ZHN, regionální konflikty spojené s kolapsem států v důsledku špatné vlády a 
organizovaný zločin. Existuje shoda EU a NATO v oblasti identifikace a hodnocení 
současných hrozeb i v pohledu na nutnost jejich eliminace. Mnohem menší shoda již však 
panuje v otázkách, kdy použít vojenskou sílu, proti komu, a za jakých podmínek.  EU 
nepovažuje současné hrozby za hrozby čistě vojenského charakteru a proto jim podle EU 
nelze čelit pouze vojenskými prostředky. V boji proti současným hrozbám upřednostňuje EU 
využívání komplexu jak vojenských tak nevojenských prostředků. Naproti tomu NATO, ve 
které se více projevuje vliv USA, klade v boji proti současným bezpečnostním hrozbám větší 
důraz na použití síly, tedy vojenských prostředků. Výrazem těchto přístupů jsou bezpečnostní 
strategie NATO (Strategická koncepce NATO)  a EU (Evropská bezpečnostní strategie- 
Bezpečná Evropa v lepším světě), které byly v posledních letech přijaty a ve kterých lze výše 
uvedené rozdíly jednoznačně identifikovat.   
 
Bezpečnostní a obranná politika EU 

Domnívám se, že zásadní vliv na změnu vztahů mezi NATO a EU měl především 
geopolitický vývoj v evropské unii, především pak vývoj v oblasti 
zahraniční a bezpečnostní politiky. Zpracováním a schválením vlastní 
bezpečnostní strategie EU potvrdila své odhodlání skoncovat s tím, že 
byla považována za velmoc čistě ekonomického charakteru, ne však 
bezpečnostního. Vydala se tak na dlouhou cestu od pouhé mezinárodní 

hospodářské organizace k úloze významného aktéra na poli mezinárodní politiky a 
bezpečnosti prosazující společná stanoviska a zájmy členských států. Základy tohoto úsilí 
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byly položeny v roce 2003 v Maastrichtu přijetím Společné zahraniční a bezpečnostní politiky 
Evropské unie (SZBP).  V přijatém dokumentu definuje EU své obecné cíle v oblasti SZBP 
následovně:  
- Ochrana společných hodnot, základních zájmů, nezávislosti a integrity Unie v souladu se 

zásadami Charty OSN;  
- Posilování bezpečnosti Unie ve všech směrech; 
- Zachování míru a posilování mezinárodní bezpečnosti v souladu se zásadami Charty OSN 

a Helsinského procesu;  
- Podpora mezinárodní spolupráce;  
- Rozvoj demokracie a právního státu a respektování lidských práv a základních svobod.  

Hlavní působnost SZBP z hlediska konkrétních operací pak byla definována v Petersbergu 
jako tzv. Petersberské úkoly, na kterých se chce EU podílet (humanitární operace, záchranné a 
pátrací akce a operace na udržení a prosazení míru). 

Na zasedání Evropské rady v Kolíně nad Rýnem v roce 1999 byla vyhlášena Evropská 
bezpečnostní a obranná politika (EBOP) jako rámec pro společnou obrannou politiku, ze které 
by případně mohla vzejít skutečná kolektivní obrana. Jejím cílem by bylo především umožnit 
rozvoj vojenských i civilních kapacit pro zvládání krizí a prevenci konfliktů na mezinárodní 
úrovni, a tím přispívat k zachování míru a bezpečnosti ve světě v souladu s Chartou OSN.  
Smlouva o EU stanovuje, že „Společná zahraniční a bezpečnostní politika bude zahrnovat 
všechny otázky, které mají vztah k bezpečnosti unie, včetně eventuálního formování společné 
obranné politiky, což by mohlo časem vést ke společné obraně, rozhodne-li tak Evropská 
rada“.  

Evropská unie v dokumentech, které zakládají a rozvíjejí EBOP konstatuje, že potřebuje 
kapacitu pro autonomní akci, podpořenou věrohodnou vojenskou silou s možností samostatně 
rozhodnout o jejím použití. Současně si je však vědoma, že takováto akce  připadá v úvahu 
pouze, pokud se NATO rozhodne neangažovat v dané oblasti nebo v dané akci. Budováním 
vlastních kapacit však nechce EU vytvářet duplicitní vojenské síly a prostředky. Je si také 
vědoma, že významné části kapacit států EU, které jsou zároveň členy NATO, jsou vázány 
v aliančních silách. Vytváření duplicitních kapacit je ekonomicky náročné, pro některé státy 
z hlediska ekonomického také neproveditelné, ale hlavně celkově neúčelné. Cíle EU se tedy 
soustřeďují na možnost využívání kapacitních možností NATO v případě vlastní autonomní 
akce EU.  

Kromě chybějících vojenských kapacit naráží EU při realizaci své snahy prosadit se jako 
významný aktér světové bezpečnosti na řadu dalších problémů. Jedním z prvořadých úkolů 
EU je vyjasnění jejího vztahu a kompetencí vůči NATO. Poměrně významnou překážkou při 
konkrétní realizaci SZBP je  nutnost harmonizovat vůli všech 27 členů EU, což jak praxe 
ukázala při přijímání konkrétních jednomyslných rozhodnutí a opatření k bezpečnostním 
otázkám, není vždy jednoduché. Jedna z dalších překážek rychlejšího vývoje nezávislé 
společné obrany EU vyplývá z neutrality některých jejích členských států (Irsko, Švédsko, 
Rakousko a Finsko). Současná verze Smlouvy je sice se závazky plynoucími z neutrality plně 
kompatibilní (umožňuje konstruktivní absenci), ale při úsilí transformovat EU ve vojenskou 
alianci je tato neutralita zjevnou překážkou.  

V současné době se jedná o změně Smlouvy o EU, resp. jejím nahrazení „ústavní 
smlouvou EU“ nebo „reformní smlouvou“, která vnáší významné změny do oblasti 
SZBP/ESDP. I nová smlouva však nadále považuje NATO za základ kolektivní obrany svých 
členů a za místo její implementace. Spolupráce s NATO je považována za nevyhnutelnou         
a oboustranně prospěšnou. 

 
Bezpečnostní a obranná politika NATO 
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Stejně jako v Evropské unii došlo v posledních letech k poměrně 
zásadním změnám i na straně NATO. Severoatlantická aliance, která 
zajišťuje bezpečnost svých členů od svého vzniku v roce 1949 a jejímž 
základním cílem bylo zapojení Spojených států do obrany západní Evropy 
před Sovětským svazem a jeho souputníky, ztratila začátkem devadesátých 

let a rozpadem Varšavského paktu smysl své existence, která byla ještě umocněna snahou EU 
o vytvoření vlastní společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Dá se však říci, že 
v porovnání s EU začala Severoatlantická aliance pružněji reagovat na změněné podmínky      
a její transformace se uskutečnila mnohem lépe a rychleji. NATO se poměrně rychle 
transformovalo z koalice zaměřené na teritoriální obranu na bezpečnostně-vojenskou instituci 
schopnou reagovat na světové bezpečnostní problémy mnohem pružněji než samotná EU. 
Tato skutečnost nahrává zastáncům NATO, kteří poukazují na selhání EU při řešení krize na 
západním Balkáně, na neschopnost EU realizovat plánované projekty a zdlouhavé plnění 
stanovených záměrů v oblasti EBOP.  

Spolupráce EU a NATO při zabezpečení obrany euroatlantického prostoru a při řešení 
bezpečnostních problémů současného světa je stejně nutná jako výhodná. Nic na tom nemění 
určité rozdíly v přístupech a řešení některých bezpečnostních otázek. Obě organizace si toho 
jsou vědomy o čemž svědčí řada konkrétních opatření, která byla na poli spolupráce 
vykonána. 

 
Formy spolupráce EU a NATO 

Přes existenci rozdílných postojů  a rozporů mezi EU a NATO v otázkách bezpečnosti 
probíhá mezi oběma organizacemi neustálá diskuse se snahou sblížit stanoviska a postupně 
řešit vznikající problémy. Řadu rozporů a duplicit ve vztazích EU a NATO se již podařilo 
vyřešit, jiné na své řešení stále ještě čekají.    

 
Úspěchy ve spolupráci EU a NATO 
 
Spolupráce EU a NATO v oblasti využívání plánovacích a vojenských kapacit 

Nedostatky v chybějících vojenských kapacitách EU se podařilo vyřešit bez vytváření 
neefektivních duplicit v roce 2003 podepsáním dohody o principech spolupráce mezi NATO a 
EU (tzv. Berlin Plus). Na základě této dohody má Evropská unie zaručený přístup 
k plánovacím kapacitám NATO a pokud se rozhodne spustit vojenskou operaci může také 
využít alianční SHAPE (Vrchní velitelství spojeneckých sil v Evropě) k operačnímu 
plánování. Pokud se tak EU rozhodne, může také pověřit zástupce vrchního velitele 
spojeneckých sil v Evropě (který je vždy Evropan) velením operace v rámci EBOP. Navíc 
NATO určilo seznam kapacit, které je s velkou pravděpodobností ochotné dát k dispozici 
Evropské unii, pokud je potřebuje. 

Funkčnost formátu Berlin Plus se potvrdila například při operaci Concordia, kde EU 
využila kapacity NATO i dvojky ve velení evropských aliančních sil jako operačního velitele. 
Proběhlo již také společné cvičení zaměřené na spolupráci EU se SHAPE. V prosinci 2004 
unie převzala od NATO velení nad vojenskou operací v Bosně a Hercegovině. 

 
Spolupráce v oblasti vyzbrojování    

Určitá hrozba duplicit je patrná také při adaptaci evropských armád na hrozby 21. století. 
Vojenské síly jsou předmětem rozvojových a výzkumných programů NATO i EU od 
devadesátých let. Většina evropských států má však k dispozici jen jedny síly, které dává k 
dispozici jak NATO tak i EU. Je proto nutná nějaká forma koordinace obou reformních 
procesů. Programy NATO (Defence Capabilities Initiative a Prague Capabilities 
Commitments) i programy EU (Helsinki Headline Goal, European Capability Action Plan       
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a Headline Goal 2010) identifikovaly stejné nedostatky ve výzbroji evropských armád. Jsou 
jimi zejména strategický vzdušný a námořní transport, systémy pro doplňování paliva ve 
vzduchu, přesně naváděná munice nebo strategický průzkum a sběr informací. Koordinaci 
obou reforem zajišťuje Headline Force Task Plus, orgán složený z expertů obou organizací. 
Spolupráce v oblasti budování sil rychlé reakce 

Kromě programů na vyzbrojování se cíle EU i NATO překrývají i v programech budování 
zvláštních jednotek rychlé reakce, které mají být schopny nasazení mimo území členských 
států a stát se jednou z odpovědí na nové bezpečnostní hrozby. Aliance nazývá své jednotky 
NATO Response Force a Evropská unie buduje jednotky Rapid Response Force. Snahou obou 
organizací je sladit úsilí obou organizací při budování těchto jednotek opět bez vytváření 
neefektivních duplicit. O probíhajících konzultacích s NATO v této oblasti svědčí i to, že jsou 
do projektu bojových skupin zapojeny i Norsko, Bulharsko a Rumunsko. 

 
Přetrvávající problémy spolupráce EU a NATO 

Snaha o spolupráci a řešení řady duplicit ve vztazích EU a NATO zůstává stále 
nevyřešena. Příkladem může být neschopnost EU a NATO dohodnout se na společné pomoci 
Africké unii při operaci v Dárfúru. Výsledkem pak bylo vytvoření dvou oddělených leteckých 
mostů.  

Dalším příkladem jsou problémy praktické realizace dohod obou organizací při 
konkrétních operacích. Bruselské sekretariáty obou organizací například bez problémů 
připravily obecnou dohodu o dělbě práce v Afghánistánu, ale členské státy ji neschválily. 
Jednotky NATO tak mají chránit policejní a rekonstrukční mise EU, ale nikdo neví na jakém 
právním základě. Velitelé jednotek aliance v terénu tak řeší problém oklikou a každý zvlášť 
uzavírá s misemi EU dílčí dohody o spolupráci. Problémy se dají očekávat i v Kosovu. Podle 
návrhů hlavního vyjednávače by v Kosovu mělo zůstat na 16 tisíc vojáků NATO, ale policejní 
misi má od Spojených národů převzít EU. Nikdo ale neví, jak si unie a aliance rozdělí role. 
Instituce se pokusily uzavřít společnou dohodu, ta ale skončila u ledu opět kvůli propastným 
sporům mezi jejich členy. 

Další příklad: Evropská unie přijala v roce 2004 za člena Kypr, který není členem NATO. 
Přesněji řečeno, do EU vstoupila jižní, řecky mluvící část ostrova. Turecko, které patří do 
aliance od 50. let a od roku 1974 okupuje sever Kypru, ale vládu kyperských Řeků na jihu 
neuznává. Proto nedovolí alianci, aby unii poskytovala své tajné materiály. A Kypr 
podporovaný Maltou zase blokuje všechny snahy EU o dohodu s NATO. 

Současný stav a dosažená úroveň bezpečnosti a stability v Evropě a ve značné části světa 
je zcela jistě výsledkem kolektivní snahy NATO a EU. Význam této spolupráce neklesá ani 
v současnosti. Zkušenosti a dosažené výsledky ukazují, že spolupráce je nezbytná, a že je 
prospěšná pro obě strany při naplňování jejich poslání. I přes některé odlišnosti v cílech a ve 
způsobech řešení některých problémů by bylo chybou dublovat vojenské instituce Aliance 
tím, že by Evropská unie vytvářela své vlastní ozbrojené síly v celé škále vojenské moci. Jisté 
ale je, že propojování institucí a politiky EU a NATO nebude nikdy mít podobu čistého 
modelu bez překrývání funkcí a bez rozporů. To, že neexistuje ideální řešení však neznamená, 
že EU a NATO musí nutně být konkurenti či protivníci. Naopak, dle mého názoru odlišnost 
v postojích k hrozbám a ve způsobech jejich řešení může být prospěšné pro řešení složitých 
otázek bezpečnosti ve světě.  

 
Vliv členství ČR v EU a NATO na bezpečnostní politiku České 
republiky 
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V českém prostředí se od 90. let vyskytuje velmi zjednodušené vnímání NATO jako 
bezpečnostní organizace a EU jako instituce převážně ekonomického charakteru. Tato 
skutečnost byla dána reálným vývojem EU od doby jejího vzniku, kdy se skutečně profilovala 
spíše jako ekonomická organizace. Současně stále probíhá nepřetržitý vývoj jak NATO tak 
EU. Od roku 1993, kdy si první česká vláda určila vstup do NATO a EU jako svoje priority 
uplynulo již více jak 14 let. Obě organizace se od té doby několikrát rozšířily, obě změnily do 
značné míry svůj obsah, rozsah a záběr činnosti. ČR proto vstoupila do podstatně jiných 
organizací než do kterých chtěla vstoupit v roce 1993. A vývoj obou organizací pokračuje i po 
našem přijetí a začlenění do jejich struktur. 

Členství v obou organizacích bezpečnost našeho státu umocňuje. Přestože se NATO a EU 
liší v mnoha směrech, jejich výrazným společným rysem je sdílení obecných demokratických 
hodnot, jejich společné aktivní prosazování a obrana. V tom je jejich odlišnost od jiných 
mezinárodních organizací jako OSN či OBSE, jejichž přímý vliv a význam pro současnou 
bezpečnostní politiku ČR je nesrovnatelně menší. Za normálních okolností (tj. za 
předpokladu, že nedojde k nějakým dramatickým a dlouhodobě nepřekonatelným problémům 
mezi NATO a EU, což nepředpokládám), není členství v jedné z nich překážkou členství 
v druhé.  

Jak bylo zmíněno již dříve hodnotit výhody či nevýhody našeho členství v EU a NATO 
z hlediska bezpečnosti odděleně nelze. Vzhledem k velice těsným vazbám mezi oběma 
organizacemi je vždy nutno hodnotit vliv  našeho členství, komplexně, ve všech souvislostech 
a především ve vazbě na vztah NATO a EU.  

 
Možný pozitivní vliv na bezpečnost a bezpečnostní politiku ČR vyplývající z našeho 

členství v EU a NATO: 
- získání bezpečnostních záruk od našich spojenců v NATO a EU; 
- obratu ve vnímání ozbrojených sil občany ČR; 
- možnost zrušení vojenské základní služby - bez členství v NATO asi jinak velmi těžko 

proveditelné; 
- ztráta „exkluzivního“ postavení v „centru pozornosti“ na linii kontaktů dvou světů, 

které jsme měli v době studené války a našeho členství ve Varšavské smlouvě; 
- významným bezpečnostním prvkem je že ČR je kolem svých hranic v podstatě 

obklopena výhradně spojenci NATO a EU; 
- naše území už není v operačních plánech potenciálním válčištěm; 
- možnost prosazování národních priorit v rámci rozhodujících aktérů světové 

bezpečnosti; 
- možnost získávání informací a být tzv. „u toho“. 
 
Možný negativní vliv na bezpečnost a bezpečnostní politiku ČR vyplývající z našeho 

členství v EU a NATO: 
- ztráta části národní identity a problematická možnost samostatného působení                

a prosazování našich priorit v rámci silných organizací EU a NATO; 
- přijetí hrozeb a rizik související s členstvím těchto organizacích; 
- zvýšené nároky na finanční a lidské zdroje (profesionální armáda, plnění spojeneckých 

závazků, příprava a vyčlenění kvalifikovaných osob pro práci ve strukturách NATO     
a EU atd.); 

- relativní pokles našeho geopolitického významu; 
- perspektivní přítomnost spojeneckých vojsk na území ČR vnímaná značnou částí 

obyvatel prozatím spíše negativně. 
 

Závěr 
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 Ačkoli se strategie NATO a Evropské unie od sebe v některých podstatných otázkách liší 
(jak bylo ukázáno v předchozích kapitolách), v oficiálních dokumentech České republiky        
o zahraniční a bezpečnostní politice či o strategii lze nalézt shodně přísahy věrnosti jak 
politice Unie, tak i Aliance. Tato skutečnost svědčí to tom, že zahraničně politická orientace 
našeho státu (naší politické reprezentace) je v současné době neujasněná. Do doby našeho 
začlenění do NATO a EU byla zahraničně politická orientace našeho státu poměrně 
jednoznačná a konsistentní.  Po dosažení stanoveného cíle se uzavřela jedna kapitola a nyní je 
třeba jasně definovat všemi demokratickými politickými směry obecně přijatelné cíle nové, 
které se stanou základem pro budoucí zahraniční a bezpečnostní politiku ČR. Při vymezování 
této nové zahraniční a bezpečnostní politiky není podle mého názoru možné přeceňovat či 
podceňovat význam členství v jedné či druhé organizaci. Členství v obou organizacích 
bezpečnost našeho státu umocňuje a vzájemně si neodporuje.  
 
Jaké priority by měla ČR v NATO a v EU prosazovat: 

- podpora zachování významu rolí jak NATO tak EU a našeho členství v nich; 
- podpora soudržnosti a spolupráce NATO a EU při zajišťování bezpečnosti 

členských zemí; 
- základním cílem musí zůstat společná obrana a zvyšování obraných schopností 

ČR v rámci obou organizací; 
- podpora politiky rozšiřování EU i NATO zejména směrem na Balkán s cílem 

zlikvidovat (posunout) ohniska nestability (co nejdále od našeho území); 
- zaměření pozornosti na krizové oblasti na území bývalého SSSR. 

     Uvedené priority a jistě i některé další, vytvoří záruku nejen pro naplnění úlohy ČR 
v uvedených institucích, ale vytvoří platformu pro další demokratický rozvoj nejen ČR, ale      
i středoevropského geopolitického prostoru a Evropy obecně. 
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Výhody a nevýhody členství České republikyVýhody a nevýhody členství České republiky 
v Evropské unii s důrazem na oblast bezpečnosti. 

Ve vztahu k NATO jde o střetávání zájmůj j
nebo společné úsilí?

1
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politiku České republikypolitiku České republikypolitiku České republikypolitiku České republiky

2
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EVROPSKÁ UNIE

Evropská unie je mezinárodní společenství tvořené  27 členskými zeměmi

BelgieBelgie KyprKypr PortugalskoPortugalsko

BulharskoBulharsko LitvaLitva RakouskoRakousko

ČeskoČesko LotyšskoLotyšsko RumunskoRumunsko

Dá kDá k L b kL b k Ř kŘ kDánskoDánsko LucemburskoLucembursko ŘeckoŘecko

EstonskoEstonsko MaltaMalta SlovenskoSlovensko

FinskoFinsko MaďarskoMaďarsko SlovinskoSlovinsko

FrancieFrancie NěmeckoNěmecko Spojené královstvíSpojené království

IrskoIrsko NizozemskoNizozemsko ŠpanělskoŠpanělsko

ItálieItálie PolskoPolsko ŠvédskoŠvédsko

3
Kandidátské země, možní budoucí členové: Chorvatsko, Turecko, Makedonie, Norsko, Švýcarsko
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ZÁKLADNÍ  CHARAKTERISTIKY  EU

celkem 493 milionů obyvatel (přibližně 7,5celkem 493 milionů obyvatel (přibližně 7,5 % světové % světové 
populace, což je třetí největší populace na světě populace, což je třetí největší populace na světě po Číně po Číně 
(1  306 mil.) a Indii (1 080 mil.) (1  306 mil.) a Indii (1 080 mil.) 

celková  rozloha 4 314 000 km²  (7.největší)celková  rozloha 4 314 000 km²  (7.největší)( j )( j )

HDP stejně vysoké jako USA HDP stejně vysoké jako USA –– nejvíce ve světě (cca nejvíce ve světě (cca j y jj y j j (j (
1212 miliard USD)miliard USD)

4
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TŘI  ZÁKLADNÍ  PILÍŘE  EVROPSKÉ  UNIE

INSTITUCE EU
Evropský parlament
Rada evropská unie

I. Evropské společenstvíEvropské společenství II. Společná zahraničníII. Společná zahraniční
a bezpečnostní politikaa bezpečnostní politika

III. Policejní a justičníIII. Policejní a justiční
spoluprácespolupráce

Rada evropská unie
Evropská komise

•Společná zemědělská politika 
•Hospodářská a měnová unie 
•Celní unie a Společný trh 
•Společná obchodní politika

a bezpečnostní politikaa bezpečnostní politika

Zahraniční politika:

•Spolupráce v zahraniční

spoluprácespolupráce

●Pašování drog a obchod se 
zbraněmi 
•Obchod s lidmi•Společná obchodní politika 

•Regionální a strukturální 
politika 
•Dopravní politika 
•Sociální politika

•Spolupráce v zahraniční 
politice 
•Dodržování míru 
•Volební pozorovatelé 
Lid ká á

•Obchod s lidmi 
•Terorismus 
•Zločiny proti dětem 
•Organizovaný zločin
• Korupce•Sociální politika 

•Schengenský prostor 
•Občanství EU 
•Vědecko-výzkumná politika 
•Politika hospodářské soutěže

•Lidská práva 
•Demokracie 
•Rozvojová pomoc 

• Korupce

•Politika hospodářské soutěže 
•Ekologická politika 
•Politika ochrany spotřebitele 
•Vzdělání a Kultura 
•Společná rybolovná politika

Bezpečnostní politika:

•Evropská bezpečnostní politika 
•Evropské síly rychlé reakce

5

•Společná rybolovná politika 
•Azylová a přistěhovalecká 
politika

•Evropské síly rychlé reakce 
•Odzbrojování

Bezpečnostní a vojenská strategie Stránka 228 z 256

Stránka 228 z 256



INSTITUCE EUINSTITUCE  EU

Existují tři hlavní rozhodovací instituce:Existují tři hlavní rozhodovací instituce:

•• EvropskýEvropský parlamentparlament,, kterýkterý zastupujezastupuje občanyobčany EUEU aa jeje jimijimi přímopřímoEvropskýEvropský parlamentparlament,, kterýkterý zastupujezastupuje občanyobčany EUEU aa jeje jimijimi přímopřímo
volenvolen;;

•• RadaRada EvropskéEvropské unieunie,, kterákterá zastupujezastupuje jednotlivéjednotlivé členskéčlenské státystáty;;
•• EvropskáEvropská komisekomise,, kterákterá sese starástará oo ochranuochranu zájmůzájmů EvropskéEvropské unieunie

jakojako celkucelku..

Tento „institucionální trojúhelník“ vytváří politiky a právoTento „institucionální trojúhelník“ vytváří politiky a právo
(směrnice, nařízení a rozhodnutí), které jsou platné v(směrnice, nařízení a rozhodnutí), které jsou platné v celé EU.celé EU.( , ), j p( , ), j p

Soudní dvůrSoudní dvůr prosazuje vládu evropského práva prosazuje vládu evropského práva 
Úč t í d ůÚč t í d ů k t l j fi á í kti it E ké ik t l j fi á í kti it E ké i

6

a a Účetní dvůr Účetní dvůr kontroluje financování aktivit Evropské unie.kontroluje financování aktivit Evropské unie.
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INSTITUCE EUINSTITUCE  EU

Celý systém doplňuje pět dalších orgánů:Celý systém doplňuje pět dalších orgánů:
•• Evropský hospodářský a sociální výborEvropský hospodářský a sociální výbor zastupujezastupuje•• Evropský hospodářský a sociální výborEvropský hospodářský a sociální výbor -- zastupuje zastupuje 

občanskou společnost, zaměstnavatele a zaměstnance;občanskou společnost, zaměstnavatele a zaměstnance;

•• VýborVýbor regionůregionů zastupujezastupuje regionálníregionální aa místnímístní orgányorgány;;•• VýborVýbor regionůregionů zastupujezastupuje regionálníregionální aa místnímístní orgányorgány;;

•• EvropskáEvropská centrálnícentrální bankabanka -- odpovídáodpovídá zaza evropskouevropskou měnovouměnovou
politikupolitiku;;

•• EvropskáEvropská investičníinvestiční bankabanka --financujefinancuje investičníinvestiční projektyprojekty EUEU;;pp jj p j yp j y ;;

•• EEvropskývropský ombudsmanombudsman -- chráníchrání občanyobčany EUEU aa organizaceorganizace předpřed
á ě ý iá ě ý i d i i t ti í id i i t ti í i á há h

7

neoprávněnýmineoprávněnými administrativnímiadministrativními zásahyzásahy..

Bezpečnostní a vojenská strategie Stránka 230 z 256

Stránka 230 z 256



EU  JE  ZALOŽENA  NA  
Č Ř ÁČTYŘECH  SMLOUVÁCH

11.. SmlouvaSmlouva oo založenízaložení EvropskéhoEvropského společenstvíspolečenství uhlíuhlí aa ocelioceli (ESUO)(ESUO)
podepsánapodepsána 1818.. dubnadubna 19511951 vv PařížiPaříži

22.. SmlouvaSmlouva oo založenízaložení EvropskéhoEvropského hospodářskéhohospodářského společenstvíspolečenství (EHS)(EHS)
podepsánapodepsána 2525 březnabřezna 19571957 vv ŘíměŘíměpodepsánapodepsána 2525.. březnabřezna 19571957 vv ŘíměŘímě

33.. SmlouvaSmlouva oo založenízaložení EvropskéhoEvropského společenstvíspolečenství propro atomovouatomovou energiienergii
(Euratom),(Euratom), ježjež podepsánapodepsána vv ŘíměŘímě společněspolečně sese SmlouvouSmlouvou oo EHSEHS
TytoTyto dvědvě smlouvysmlouvy sese častočasto označujíoznačují jakojako „„ŘímskéŘímské smlouvysmlouvy““

44.. SmlouvaSmlouva oo EvropskéEvropské uniiunii (EU)(EU)
podepsánapodepsána vv MaastrichtuMaastrichtu dnedne 77.. únoraúnora 19921992

8

podepsánapodepsána vv MaastrichtuMaastrichtu dnedne 77.. únoraúnora 19921992
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VSTUP ČR DO EUVSTUP ČR DO EU

1993 – Kodaň

Evropská rada uznala právo zemí střední a východní Evropy stát se plnoprávnými
členy Evropské unie.

Podmínka splnění tzv kodaňských kritérií:Podmínka - splnění tzv. kodaňských kritérií:

- stabilita demokratických institucí ,dodržování lidských práv a práv menšin

i t f jí í t ž í k ik- existence fungující tržní ekonomiky

- schopnost převzít závazky vyplývající z členství

Č1995 (1.2.) – ČR přidruženou zemí Evropské unie

1996 (17.1.) - oficiální žádost ČR o vstup do EU (vláda V.Klause)

9
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VSTUP ČR DO EUVSTUP ČR DO EU

1997 – doporučení ČR ke vstupu do EU (spolu s  Estonskem, Kyprem, 
Maďarskem, Polskem a Slovinskem)

1998 – zahájení jednání o přistoupení České republiky k EU

2002 K d ň k č í ří t ý h j d á í t í řij tí ý h čl ů2002 – Kodaň – ukončení přístupových jednání, potvrzení přijetí nových členů
k 1.5. 2004

2003 (13 – 14 6 ) – referendum ke vstupu ČR do EU2003 (13. 14.6.) referendum ke vstupu ČR do EU,

Výsledky referenda:

pro vstup 77 33%- pro vstup - 77,33%

- proti vstupu - 22,67%

lk á úč 55 21% á ě ý h ličů
10

- celková účast - 55,21% oprávněných voličů
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ČR  JE PLNOPRÁVNÝM  ČLENEM  
EVROPSKÉ UNIEEVROPSKÉ  UNIE

VyjednanáVyjednaná přechodnápřechodná obdobíobdobí vv přístupovépřístupové smlouvěsmlouvě ČRČR kk EvropskéEvropské uniiunii::

• omezení volného pohybu pracovních sil

• postupné zavádění přímých plateb EU zemědělcům

• omezení nabývání zemědělské půdy a lesů cizozemci - občany EU (7 let) a
přechodné období pro nabývání nemovitostí pro cizozemce- občany EU (5 let)

• přechodné období do 2009 týkající se parametrů drůbežích klecí

• přechodné období pro sníženou spotřební daň z cigaret a další přechodná období pro
některé výrobky a služby v nižší sazbě DPH

• trvalá výjimka pro sníženou sazbu daně DPH z produktů pěstitelského pálení

• další přechodná období v oblasti ochrany životního prostředí (obalové odpady,
čištění měst odpadních vod omezení emisí znečišťujících látek do ovzduší apod )

11

čištění měst.odpadních vod, omezení emisí znečišťujících látek do ovzduší apod.)
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ZASTOUPENÍ  ČR  

V EVROPSKÝCH  INSTITUCÍCH

EvropskýEvropský parlamentparlament

• 24 mandátů (stejně jako srovnatelné státy, např. Maďarsko, Řecko)

EvropskáEvropská komisekomise

• 1 komisař1 komisař

RadaRada EUEU

• 12 hlasů (stejně jako srovnatelné státy)• 12 hlasů (stejně jako srovnatelné státy)

StáléStálé zastoupenízastoupení ČRČR − zastupuje ČR v EU
− plní funkce vyplývající z mezinárodních smluvplní funkce vyplývající z mezinárodních smluv
− je řízena MZV
− obsahuje i vojenskou část připři EvropskéEvropské uniiunii - diplomatická mise v Bruselu

12Česká republika má svého soudce u Evropského soudního dvora a u Soudu první instance
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MOŽNÉ  VÝHODY  

ČLENSTVÍ ČR V EUČLENSTVÍ  ČR  V  EU

• Mezinárodní prestiž členského státu EU

• Větší bezpečnost, stabilita, zlepšení mezinárodního postavení ČR

• Právní prostředí, demokratické jistoty, vymahatelnost práva

• Růst naší ŽÚ, ekonomická prosperita, výhody společného trhu

• Zkvalitnění legislativy, urychlení reforem

• Volný pohyb osob, pracovních sil

M ž di h ičí á á í k lifik• Možnost studia v zahraničí, uznávání kvalifikace

• Možnost čerpání finančních prostředků ze fondů EU

Zl š í ži t íh tř dí• Zlepšení životního prostředí

• Schengenský systém, boj proti organizovanému zločinu

• Výhody jednotné měny

13

• Výhody jednotné měny

Bezpečnostní a vojenská strategie Stránka 236 z 256

Stránka 236 z 256



MOŽNÉ  NEVÝHODY  

ČLENSTVÍ  ČR  V  EU

• Nárůst cen potravin, snížení životní úrovně rizikových skupin

• Přílišná regulace, zkomplikování administrativy, byrokracie

• Zdražení služeb

• Snížení dostupnosti bydlení, nárůst cen nemovitostí

Č• Částečná ztráta suverenity

• Odchod odborníků ze země, migrace obecně

Větší k k• Větší konkurence

• Ztráta možnosti rozhodovat svobodně o vlastních zákonech

• Možnost ohrožení našeho zemědělství• Možnost ohrožení našeho zemědělství

• Problémy s ukončením členství v EU

• Přijetí hrozeb společných pro EU kompromis ve vztahu k NATO

14

• Přijetí hrozeb společných pro EU, kompromis ve vztahu k NATO
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BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA EU
Společná zahraniční a bezpečnostní politika Evropské unie (SZBP)Společná zahraniční a bezpečnostní politika Evropské unie (SZBP)Společná zahraniční a bezpečnostní politika Evropské unie (SZBP)Společná zahraniční a bezpečnostní politika Evropské unie (SZBP)

(CFSP (CFSP –– Common Foreign and Security Policy)Common Foreign and Security Policy)

SpolečnáSpolečná zahraničnízahraniční aa bezpečnostníbezpečnostní politikapolitika EvropskéEvropské unieunie (SZBP)(SZBP)
1993 Smlouva a Evropské unii (Maastrichtská smlouva)1993 Smlouva a Evropské unii (Maastrichtská smlouva)1993 Smlouva a Evropské unii (Maastrichtská smlouva) 1993 Smlouva a Evropské unii (Maastrichtská smlouva) 

usnesení o prosazování společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP usnesení o prosazování společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP -- 2. 2. 
pilíř EU)pilíř EU)
Př h d d i á d í h dář ké i k úl ý éh ktéPř h d d i á d í h dář ké i k úl ý éh ktéPřechod od mezinárodní hospodářské organizace k úloze významného aktéra na Přechod od mezinárodní hospodářské organizace k úloze významného aktéra na 
poli mezinárodní politiky a bezpečnosti poli mezinárodní politiky a bezpečnosti 

Obecné cíle SZBP:Obecné cíle SZBP:
Ochrana společných hodnot, základních zájmů, nezávislosti a integrity;Ochrana společných hodnot, základních zájmů, nezávislosti a integrity;
Posilování bezpečnosti Unie ve všech směrech; Posilování bezpečnosti Unie ve všech směrech; pp
Zachování míru a posilování mezinárodní bezpečnosti ;Zachování míru a posilování mezinárodní bezpečnosti ;
Podpora mezinárodní spolupráce;Podpora mezinárodní spolupráce;
Rozvoj demokracie a právního státu a respektování lid. práv a základních svobod.Rozvoj demokracie a právního státu a respektování lid. práv a základních svobod.

15

Rozvoj demokracie a právního státu a respektování lid. práv a základních svobod.Rozvoj demokracie a právního státu a respektování lid. práv a základních svobod.
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EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ  A  OBRANNÁ  
POLITIKA (EBOP)POLITIKA  (EBOP)

1999  (KOLÍN NAD RÝNEM)

ÚkolyÚkoly (Petersberské(Petersberské úkoly)úkoly)

• humanitární operace

• záchranné operace

• operace na udržení míru

ři ládá í i á d í h k i í č t ě í• operace při zvládání mezinárodních krizí, včetně operací na
vynucování míru.

Cílem EBOP není vytvořit samostatnou evropskou armádu

EBOP je plně propojena a koordinována s cíli NATO

16
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HEADLINE GOALHEADLINE GOAL

Helsinky Headline Goal 1999Helsinky Headline Goal 1999
Do 2003 zabezpečit vojenské kapacity EU 
- až 15 brigád (50–60 000 vojáků) 
- zásah do 60 dní od vydání rozkazu

ž 1 k ů b í- až 1 rok působení
-- do 2003  evropské policejní jednotky (5000 osob) pro mezinárodní misedo 2003  evropské policejní jednotky (5000 osob) pro mezinárodní mise

Headline Goal 2010Headline Goal 2010
Bojové uskupení EU (EU BGs - EU Battlegroups)

patnáct sk pin po 1 500 ojácích- patnáct skupin po 1.500 vojácích
- doba nasazení do pěti až deseti dnů
- doba působení 30 dnů v případě rotace na čtyři měsíce

17

doba působení 30 dnů v případě rotace na čtyři měsíce
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ORGÁNY EU PRO ŘÍZENÍ SZBPORGÁNY EU PRO ŘÍZENÍ SZBP

EvropskáEvropská radarada

RadaRada EUEU

PolitickýPolitický aa bezpečnostníbezpečnostní výborvýbor (PSC(PSC –– PoliticalPolitical andand SecuritySecurity CommitteeCommittee;;
COPS)COPS) stálýstálý orgánorgán zabývajícízabývající sese všemivšemi aspektyaspekty SZBP,SZBP, včetněvčetně vojenskýchvojenských

VojenskýVojenský výborvýbor EUEU (EUMC(EUMC –– EUEU MilitaryMilitary Committee)Committee) jeje tvořentvořen náčelníkynáčelníky
generálníchgenerálních štábůštábů členskýchčlenských zemízemí EUEU

VýborVýbor propro civilnícivilní aspektyaspekty krizovéhokrizového řízenířízení (CivCom(CivCom –– CommitteeCommittee forfor
CivilianCivilian AspectsAspects ofof CrisisCrisis Management)Management)

G ál íG ál í t j íkt j ík R dR d V kýV ký ř d t it lř d t it l SZBPSZBP J iJ i S lS lGenerálníGenerální tajemníktajemník RadyRady aa VysokýVysoký představitelpředstavitel propro SZBPSZBP –– JavierJavier SolanaSolana

••VojenskýVojenský štábštáb EUEU (EUMS(EUMS –– EUEU MilitaryMilitary Staff)Staff) centrumcentrum včasnéhovčasného
varovánívarování situačníhosituačního vyhodnocovánívyhodnocování aa strategickéhostrategického plánováníplánování

18

varování,varování, situačníhosituačního vyhodnocovánívyhodnocování aa strategickéhostrategického plánováníplánování
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VOJENSKÉ AKCE EU NA POČÁTKU 21. STOLETÍVOJENSKÉ  AKCE  EU  NA  POČÁTKU  21.  STOLETÍ

DokončenéDokončené operaceoperace::

•Concordia (2003) - převzetí operací NATO v MakedoniiConcordia (2003) převzetí operací NATO v Makedonii

•Artemis (2003) - vojenská operace v Demokratické
republice Kongorepublice Kongo

•Eujust Themis - podpora právního prostředí v Gruzii

ProbíhajícíProbíhající operaceoperace::

•Proxima - policejní mise v MakedoniiProxima policejní mise v Makedonii

•EUPM - policejní mise v Bosně a Hercegovině

19

•Eufor Althea - vojenská operace v Bosně a Hercegovině
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VZTAH EU A NATO

Překrývání členství v EU a NATO (společný průnik 19 zemí)
zz 2727 členůčlenů EUEU jeje 2222 současněsoučasně členyčleny NATONATO (není(není pouzepouzejj yy (( pp
Rakousko,Rakousko, Malta,Finsko,Malta,Finsko, IrskoIrsko aa Kypr)Kypr)
zz 2626 členůčlenů NATONATO jeje 2121 současněsoučasně členemčlenem EUEU (není(není pouzepouze

l d k kl d k k dd SA)SA)Island,Norsko,TureckoIsland,Norsko,Turecko KanadaKanada aa USA)USA)..
Zásadní změny ve vývoji EU a NATO

R šíř í k i i EU d fé li i ké b éRozšíření aktivit EU do sféry politické a obranné
Masivní přijímání nových členů
Z ě i č í t kt řídí í h á ůZměny organizační struktury řídících orgánů

Zaujímání rozdílných stanovisek ke světovým bezpečnostním
problémům (bezpečnostní strategie)

20

problémům (bezpečnostní strategie)
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STRATEGICKÁ KONCEPCE NATO
(summit ve Washingtonu 1999)

k lid h i i h dkonsolidace a uchovávání pozitivních změn nedávné

minulosti a při řešení současných i budoucích

bezpečnostních výzev - právo zasahovat do vnitřních

záležitostí států?záležitostí států?

rozsáhlá agrese proti Alianci - málo pravděpodobná

komplex nových vojenských a nevojenských rizik

21
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STRATEGICKÁ KONCEPCE NATOSTRATEGICKÁ KONCEPCE NATO

možnostmožnost neobrannýchneobranných vojenskýchvojenských akcíakcí NATONATO bezbez
dádá RBRB OSNOSN ii áá l éhl éh i á d íhi á d íhmandátumandátu RBRB OSNOSN -- mimomimo rámecrámec platnéhoplatného mezinárodníhomezinárodního

právapráva

rolerole RBRB OSNOSN –– rozhodující,rozhodující, aleale nene universálníuniversální

Úkoly NATO:y

předcházení konfliktům

k i é ří í ř d i í í i člá k 5krizové řízení prostřednictvím operací mimo článek 5 -
zahraniční intervence, které nejsou vedeny na obranu
napadnutých členských států NATO

22

napadnutých členských států NATO
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STRATEGICKÁ KONCEPCE NATOSTRATEGICKÁ KONCEPCE NATO

Trojí záměrná neurčitost strategie NATO

vágnost z hlediska vymezení geografické oblasti 
působnostipůsobnosti

nezřetelnost, pokud jde o použité zbraně p j p
v konfliktu(nutnost přítomnosti konvenčních a 
jaderných sil v Evropě)

mlhavost, pokud se jedná o povahu konfliktu, v němž 
bude síla použita

23

bude síla použita 
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EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE 
(2003)(2003) 

„Bezpečná Evropa v lepším světě“

Hrozby současného světHrozby současného svět
Globální terorismusGlobální terorismus
Proliferace ZHNProliferace ZHN
Regionální konflikty, kolaps států vRegionální konflikty, kolaps států v důsledku špatné vládydůsledku špatné vládyg y, pg y, p p yp y
Organizovaný zločinOrganizovaný zločin

Hodnocení hrozebHodnocení hrozebHodnocení hrozeb Hodnocení hrozeb 
Žádná ze současných hrozeb není čistě vojenského charakteruŽádná ze současných hrozeb není čistě vojenského charakteru
N ý h bá l č lit či tě j ký i tř dkN ý h bá l č lit či tě j ký i tř dkNovým hrozbám nelze čelit čistě vojenskými prostředkyNovým hrozbám nelze čelit čistě vojenskými prostředky
Mezinárodní pořádek  založen na „efektivním    Mezinárodní pořádek  založen na „efektivním    

24

multilateralismumultilateralismu„(dodržování mez.práva,spolupráce EU a NATO,charta OSN)„(dodržování mez.práva,spolupráce EU a NATO,charta OSN)
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EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE 
(2003)(2003)

Strategické cíle EUStrategické cíle EU

Rozšiřování zóny bezpečnosti kolem Evropy Rozšiřování zóny bezpečnosti kolem Evropy –– 2 směry2 směry

na východna východ postsovětské republiky (nečlenové EU)postsovětské republiky (nečlenové EU)-- na východ na východ -- postsovětské republiky (nečlenové EU)postsovětské republiky (nečlenové EU)

-- středomoří a zejména pak Blízký východstředomoří a zejména pak Blízký východ

Vyřešení izraelskoVyřešení izraelsko--palestinského konfliktupalestinského konfliktu

Posílení mezinárodního řádu v rámci globalizovaného světaPosílení mezinárodního řádu v rámci globalizovaného světa

25

Bezpečnostní a vojenská strategie Stránka 248 z 256

Stránka 248 z 256



FORMY SPOLUPRÁCE 

EVROPSKÉ UNIE A NATO

Spolupráce EU a NATO vSpolupráce EU a NATO v oblasti využívání plánovacích a oblasti využívání plánovacích a 
vojenských kapacit vojenských kapacit -- Berlín + (2003)Berlín + (2003)
PřístupPřístup EUEU kk plánovacímplánovacím kapacitámkapacitám NATONATO
Velení operace v rámci EBOP Velení operace v rámci EBOP –– zást.vrchního velitele spoj.sil vzást.vrchního velitele spoj.sil v EvropěEvropě
SeznamSeznam kapacitkapacit NATONATO veve prospěchprospěch EUEUSeznamSeznam kapacitkapacit NATONATO veve prospěchprospěch EUEU

SpolupráceSpolupráce vv oblastioblasti vyzbrojovánívyzbrojování
StejnéStejné nedostatkynedostatky veve výzbrojivýzbroji (strategický(strategický vzdušnývzdušný aa námořnínámořní transport,transport,
systémysystémy propro doplňovánídoplňování palivapaliva veve vzduchu,vzduchu, přesněpřesně naváděnánaváděná municemunice atdatd..))
HeadlineHeadline ForceForce TaskTask PlusPlus (experti(experti NATONATO aa EU)EU)

SpolupráceSpolupráce vv oblastioblasti budováníbudování SRRSRRSpolupráceSpolupráce vv oblastioblasti budováníbudování SRRSRR
NATONATO –– jednotkyjednotky NATONATO ResponseResponse ForceForce
EU EU –– jednotky jednotky Rapid Response Force 
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PROBLÉMY VE VZATHU EU A NATO

SpolečnáSpolečná pomocpomoc EUEU aa NATONATO AfrickéAfrické uniiunii připři operacioperaci

vv DarfúruDarfúru

DělbaDělba prácepráce vv AfghánistánuAfghánistánuDělbaDělba prácepráce vv AfghánistánuAfghánistánu

KosovoKosovo

Turecko,Turecko, KyprKypr

atdatd..
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VLIV ČLENSTVÍ ČR V NATO A EU NA JEJÍ 

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU

Vstupem ČR do NATO (12.3.1999) a do EU (2004) se Vstupem ČR do NATO (12.3.1999) a do EU (2004) se 

podařilo splnit jeden zpodařilo splnit jeden z hlavních cílů české zahraniční hlavních cílů české zahraniční 

politikypolitiky -- návrat do Evropy“návrat do Evropy“politiky politiky -- „návrat do Evropy .„návrat do Evropy .

Primární cíle:Primární cíle:

ČČzajištění bezpečnosti České republikyzajištění bezpečnosti České republiky

ochrana státu proti opakování našich zkušeností vochrana státu proti opakování našich zkušeností v letech letech 

1938, 1948 a 1968.1938, 1948 a 1968.
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VÝHODY ČLENSTVÍ ČR V EVROPSKÉ 
UNII A NATO Z HLEDISKAUNII A NATO Z HLEDISKA 

BEZPEČNOSTI

získání bezpečnostních záruk získání bezpečnostních záruk 
obrat ve vnímání ozbrojených sil občany ČRobrat ve vnímání ozbrojených sil občany ČRobrat ve vnímání ozbrojených sil občany ČR  obrat ve vnímání ozbrojených sil občany ČR  
zrušení vojenské základní službyzrušení vojenské základní služby
t át kl i íh “ t í li ii k t ktů 2 ětůt át kl i íh “ t í li ii k t ktů 2 ětůztráta „exkluzivního“ postavení na linii kontaktů 2 světůztráta „exkluzivního“ postavení na linii kontaktů 2 světů

hranice ČR je tvořena spojenci NATO a EUhranice ČR je tvořena spojenci NATO a EU
území ČR již není potenciálním válčištěmúzemí ČR již není potenciálním válčištěm
možnost prosazování národních priorit (v rámci rozhodujících  možnost prosazování národních priorit (v rámci rozhodujících  p p ( jp p ( j
aktérů svět.bezpečnosti) aktérů svět.bezpečnosti) 
možnost získávání informací a být tzv u toho“možnost získávání informací a být tzv u toho“
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MAPA STÁTŮ EU
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NEVÝHODY ČLENSTVÍ ČR V 
EVROPSKÉ UNII A NATO Z HLEDISKAEVROPSKÉ UNII A NATO Z HLEDISKA 

BEZPEČNOSTI

ztráta části národní identityztráta části národní identity
nemožnost sam. působení a prosazování našich priorit nemožnost sam. působení a prosazování našich priorit 
přijetí hrozeb a rizik související spřijetí hrozeb a rizik související s členstvím v EU a NATOčlenstvím v EU a NATOpřijetí hrozeb a rizik související spřijetí hrozeb a rizik související s členstvím v EU a NATOčlenstvím v EU a NATO
nároky na lidské finanční a lidské zdroje (profesionální nároky na lidské finanční a lidské zdroje (profesionální 

ád l ě í j ký h á ků ří k lif bád l ě í j ký h á ků ří k lif barmáda, plnění spojeneckých závazků, příprava kvalif. osob armáda, plnění spojeneckých závazků, příprava kvalif. osob 
pro práci ve  strukturách NATO a EU atd.)pro práci ve  strukturách NATO a EU atd.)
relativní pokles našeho geopolitického významurelativní pokles našeho geopolitického významu
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PRIORITY ČR V EU A NATO

Podpora zachování významu rolí Podpora zachování významu rolí jakjak NATO tak EU a našeho členství NATO tak EU a našeho členství 

Podpora soudržnosti a spolupráce NATO a EU Podpora soudržnosti a spolupráce NATO a EU 

Základním cíle musí zůstat společná obrana a zvyšování obraných Základním cíle musí zůstat společná obrana a zvyšování obraných 

schopností ČR vschopností ČR v rámci obou organizacírámci obou organizacíschopností ČR vschopností ČR v rámci obou organizacírámci obou organizací

Podpora politiky rozšiřování EU i NATO zejména směrem na Balkán Podpora politiky rozšiřování EU i NATO zejména směrem na Balkán 

Zaměření pozornosti na krizové oblasti na území bývalého SSSR Zaměření pozornosti na krizové oblasti na území bývalého SSSR 
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Děkuji za pozornostDěkuji za pozornostDěkuji za pozornostDěkuji za pozornost
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