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Anotace:
Představení Ministerstva vnitřní bezpečnosti USA jako nového prvku bezpečnostního systému státu. Přehled o genezi vzniku, jeho struktuře a úkolech. Základní
přehled o přístupech k podrobnějším informacím, včetně kritiky tohoto rozhodnutí.
¬¬¬
ÚVOD
Pro bezpečnost v celosvětovém rozsahu má teoretickou i praktickou hodnotu rozhodování supermocnosti USA. V návaznosti na události 11. září 2001 byly dokonce
přehodnoceny státní orgány, které zajišťují strategickou úroveň bezpečnosti USA. Po
procedurálním procesu vzniklo nové Ministerstvo vnitřní bezpečnosti (Homeland Security Department, HLS).
V následujícím textu jsou shrnuty základní informace o novém prvku státního
bezpečnostního systému USA, který v roce 2003 začíná ověřovat svou pozici ve státní
administrativě. Rovněž se podílí na praktických opatřeních k posílení schopnosti státu
zajistit větší pozornost praktickým otázkám vnitřní bezpečnosti.
Předložený soubor informací má za cíl napomoci všem pracovníkům, kteří se
zabývají teorií obrany státu a jeho bezpečností k dokreslení informací o praktickém přístupu a záměrech tohoto přístupu v USA.
GENEZE VZNIKU HLS
Dne 14. listopadu 2002 Sněmovna reprezentantů a 20. listopadu 2002 Senát Kongresu USA schválili zákon o vytvoření Ministerstva vnitřní bezpečnosti (Homeland
Security Department, HLS).1 Prezident George W. Bush zákon podepsal 25. listopadu
2002. Co tomuto rozhodnutí předcházelo?
Bezprostředně po útocích ze dne 11. září 2002 prezident Bush užil své pravomoci a v rámci Bílého domu vytvořil nové poradní orgány, zabývající se problematikou
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vnitřní bezpečnosti – Kancelář pro vnitřní bezpečnost (The White House Ofce of
Homeland Security) a Radu vnitřní bezpečnosti (The Homeland Security Council).
Oba tyto orgány se zásadní měrou podílely na krocích, které bylo bezprostředně
po útocích na USA nezbytné učinit (posílení bezpečnosti letového provozu, zesílení
ochrany hranic, zajištění protilátek nebezpečných chorob – zejména antraxu, zefektivnění sdílení informací v rámci bezpečnostní komunity, přesuny zdrojů a personálu
ve prospěch ochrany kritické infrastruktury atd.). Poradcem prezidenta pro otázky
vnitřní bezpečnosti se stal Tom Ridge.
President Bush ještě v průběhu roku 2001 podepsal nařízení č. 13231, věnované
ochraně kritické infrastruktury, na jehož základě vznikl Prezidentský štáb pro ochranu
kritické infrastruktury (The President’s Critical Infrastructure Protection Board).
V rámci těchto struktur byly vyhodnoceny a aktualizovány klíčové dílčí strategie (resp. soubory opatření), spadající do agendy ochrany vnitřní bezpečnosti,
které zatím v USA vznikly:
– Tzv. Staffordův zákon / Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency
Assistance Act, Pub. L. No. 93-288,
– Národní bezpečnostní strategie pro nové století / The National Security Strategy
for a New Century (květen 1997),2
– Národní strategie pro bezpečnost kyberprostoru / The National Strategy to Secure
Cyberspace,3
– Národní strategie proti praní špinavých peněz / The National Money Laundering
Strategy (z roku 2001, roku 2002 byl dokument zásadně novelizován)4
– Národní vojenská strategie / The National Military Strategy,5
– Národní strategie pro kontrolu nelegálního obchodu s drogami / The National
Drug Control Strategy,6
– Národní bezpečnostní strategie USA / The National Security Strategy of the
United States (srpen 1991),7
– Systém pro informovanost a předcházení terorismu / The Terrorism Information
and Prevention System, TIPS.8
Vedle toho vznikaly i analytické materiály (a soubory opatření) zcela nové:
– Zákon o bezpečnosti letového provozu a dopravy / The Aviation and Transportation Security Act (2001),9
– Národní strategie pro boj s terorismem / The National Strategy for Combating
Terrorism (2. duben 2002),10
– Deklarace o vzájemné hranici v 21. století / The Common Border Declaration for
a 21st Century; kanadský program pro ostrahu vodní (námořní) hranice (Form
I-68)11 a další opatření, vztahující se k zefektivnění hraničního režimu mezi USA,
Kanadou a Mexikem, tak, aby nebyla ohrožena ekonomická spolupráci těchto
zemí v rámci organizace NAFTA.12
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První návrh, evokující nutnost tak širokých změn v bezpečnostní komunitě USA,
že by vedly ke zřízení nového ministerstva (tj. HLS) předložil senátor (a v roce 2000
kandidát na vicepresidenta za Demokratickou stranu)13 Joseph Lieberman. Svůj návrh
odůvodňoval selháním zpravodajských služeb, které nedokázaly včas odhalit přípravu
teroristických útoků z 11. září 2001.
Sám Bush původně se vznikem nového úřadu nesouhlasil a doufal, že pro dosažení uspokojivého stavu postačí vybavit dodatečnými pravomocemi dosavadní instituce.
V první polovině roku 2002 ale prezident názor změnil. Jeho tým nejbližších spolupracovníků se ukázal být vyčerpán a jeho klíčová poradkyně Hughesová odešla z Washingtonu, aby se věnovala rodině. Bylo již zřejmé, že existující instituce nemají dostatek
kapacit na zvládnutí celé agendy. Svou roli hrála i další odhalení, svědčící o tom, že
FBI a CIA ignorovaly důkazy, které mohly zabránit tragédii z 11. září 2001, což celkově
podkopávalo důvěru občanů v americké instituce.
Po těchto impulsech začal president Bush vybudování nového ministerstva prosazovat jako svou prioritu ve válce proti terorismu.14
Konkretizace tohoto projektu dostala podobu materiálů, použitých pro přípravu této informace, které jsou v jejím rámci k dispozici v plném znění:
Národní strategie vnitřní bezpečnosti / The National Strategy for Homeland Security
Materiál byl zveřejněn 16. července 2001, jedná se o text popularizační povahy, který
nepopisuje celou instituci dopodrobna, uvádí pouze příklady složek, které budou pod
HLS zahrnuty.15
Ministerstvo vnitřní bezpečnosti / The Department of Homeland Security
Konkrétnější a úplnější dokument, rozvádějící výše uvedený materiál.16
Zákon o vytvoření Ministerstva vnitřní bezpečnosti / The Bill to Establish a Department of Homeland Security a Reorganizační plán Ministerstva vnitřní bezpečnosti /
The Department of Homeland Security Reorganization Plan17
Detailní zákonná norma ze dne 25. listopadu 2002, na kterou navazuje reorganizační
rozpis přesunů složek a movitých a nemovitých prostředků, nutných pro chod nového
rezortu.
Národní bezpečnostní strategie USA / The National Security Strategy of the United
States of America18
Jedná se o dokument zahraničněpolitické povahy, který byl zveřejněn v září 2002.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NOVÉM REZORTU
Účinnost zákona (tj. datum zřízení ministerstva):
Tímto datem je ociálně 1. leden 2003 (v realitě bude ale celý proces pozvolný
a zahrnutí všech zamýšlených organizací bude dosaženo až 30. září 2003; prvních 15
dní po vzniku rezortu je považováno za vysloveně kritické – tj. mezi 1. a 15. lednem
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2003 panují obavy o vyšší zranitelnost USA z důvodu organizačního vakua). Bylo zapotřebí mnoho dílčích zákonů a nařízení – výslovně je zmíněno vymezení pravomocí mezi
HLS a Ministerstvem obrany – pro transfer složek, nancí a dalšího majetku pro vznik
a zajištění chodu HLS (včetně vypořádání úkolů, závazků, pohledávek atd., subjektů,
které jsou pod nový rezort převedeny).
Působnost zákona (resp. ministerstva):
Celé integrální teritorium USA (všechny státy Unie, Washington D. C., indiánské
a inuitské kmenové rezervace), všechna zámořská teritoria USA (Puerto Rico, Americké
Panenské ostrovy, Guam, Americká Samoa, Společenství Severní Mariany), teritoriální
vody USA a zóna ekonomického zájmu USA (tj. 200 mílové pásmo okolo výše vyjmenovaných prostor) – a „jakékoli další vody a území, o kterých rozhodne prezident Spojených států“.
Ministr:
Bývalý pensylvánský guvernér Tom Ridge, dosavadní prezidentův
blízký přítel a zároveň poradce pro otázky vnitřní bezpečnosti (viz
snímek vlevo).
Stav zaměstnanců:
Asi 169 000 osob – jde v tomto ohledu o jedno z největších
ministerstev v USA.

ODŮVODNĚNÍ VZNIKU REZORTU
Ociálně jsou proklamovány tyto strategické cíle rezortu:
– předcházení teroristickým útokům na území USA;
– snížení zranitelnosti země před terorismem;
– minimalizace dopadu útoků, které již nastanou.
V praxi to znamená tyto úkoly:
vyřešit problémy v koordinaci, komunikaci a spolupráci mezi jednotlivými složkami aparátu vnitřní bezpečnosti.
Mnohdy se ukázalo, že tyto jednotlivé agentury chápou informace, které získají,
velmi izolovaně a jen velmi špatně komunikují jedna s druhou. Například Imigrační úřad
se ocitl pod palbou kritiky, protože se zjistilo, že když vláda chtěla informace o čtyř
tisících imigrantech, kteří by nějakým způsobem mohli být nápomocni s informacemi
o útocích z 11. září 2001, tak tento úřad nebyl schopen lokalizovat plnou polovinu
z nich.
Díky koordinaci zpravodajských služeb by měl mít nový rezort větší šance při
odhalování teroristů, jimž má zabránit ve vstupu do USA. Ty, kteří už v zemi jsou, by
měl být schopen rychle lokalizovat a zajistit.
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Odpovědnost za vnitřní bezpečnost USA nebude již moci být „přehazována“
z rezortu na rezort; HLS je jediným rezortem, majícím na starost zajištění hranic,
dopravních sítí, přístavů a kritické infrastruktury.
Co nejefektivněji využívat lidské, nanční a materiální zdroje
Značné zefektivnění (a zlevnění) práce bezpečnostní komunity údajně zajistí
odstranění duplicity řady úkolů a služeb. Plýtvání mozky, technikou a nancemi bude
omezeno a prostředky budou moci být alokovány do jiné části státního rozpočtu nebo
použity na umocnění bezpečnostních opatření.
Docílit určité funkční centralizace v této oblasti
Otevřená demokratická společnost, která je nad to silně technická a urbanizovaná
je ze své podstaty silně zranitelná. Zranitelnost USA umocňuje i fakt, že v zemi existuje 87 000 různých jurisdikcí, a to na celounijní, státní (státy Unie) a místní úrovni.
Federální systém, kdy jednotlivé státy Unie spolu nekomunikují ani co se týče klíčových
otázek vnitřní bezpečnosti, znamená sám o sobě velké bezpečnostní riziko.
Najít cestu k lepší potenciální mobilizaci nestátního sektoru19
Otevřená společnost však v sobě zároveň nese i obrovskou schopnost mobilizace,
kterou ztělesňují dobrovolné spolky patriotů, jiné nevládní organizace, charitativní sdružení atd., ale i jednotliví občané. Tyto kapacity jsou ale nezřídka promrhávány, protože
neexistuje jednoznačná odpověď na otázku, se kterým státním tělesem má tento sektor –
i jeden každý občan – spolupracovat v případě ohrožení vnitřní bezpečnosti USA. Tímto
rezortem má být právě HLS. Tento rezort má být rozhodujícím arbitrem, co se týče
vyhlašování různých úrovní poplachů (například zajištění minimálního standardu poplachových směrnic, homologace poplašných zařízení atd.), doporučení či výzev k veřejnosti i nestátním institucím všech typů.
Vyhodnotit nejefektivnější formu prevence i reakce na situace, ohrožující vnitřní
bezpečnost USA
Analytický i funkční systém rezortu má být připraven reagovat jak na případy
terorismu, tak využít své kapacity na eliminaci dopadů libovolné přírodní katastrofy
(požáry, záplavy, uragány, exploze bez teroristického podtextu).
Kapacity HLS stav vyhodnotí a rozhodnou, jaká protiopatření budou užita (např. –
v případě teroristického útoku – podle toho, jaká metoda útoku byla zvolena / konvenční
zbraně, zbraně hromadného ničení, špinavá bomba, kybernetický útok, dosud neznámé
formy útoku /, kdo útok vede / velká skupina, malá skupina, jedinec / atd.).
Vyloučit jakékoli možné komplikace a prodlevy při reakci na nebezpečí
To je jeden z důvodů, proč prezident chce získat pravomoci obcházet pracovní
(odborové) zákony a zvyklosti při tvorbě tohoto nového úřadu a tvrdí, že jinak nebude
možné lid USA před teroristickými útoky efektivně chránit (pokud by například v rámci
HLS došlo ke stávce).
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Kopírování celosvětového trendu
Podobný trend sjednocování, kumulace pravomocí a koordinace v oblasti vnitřní
bezpečnosti je zřejmý i jinde ve světě (ale i na horizontální úrovni – k unikaci těchto
složek došlo například ve městě Boston), například ve Velké Británii a to již v době hluboko před 11. zářím 2001.
l
l
l
l

l
l
l
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Další úkoly
výslovně je třeba dále zmínit tyto oblasti:
posílení bezpečnosti civilní letecké dopravy;
ochrana kritické infrastruktury;
snaha snížit riziko chemického, biologického či jaderného útoku na teritoriu
USA;
boj proti pašování drog na území USA;
naturalizační a imigrační agenda;
výcvik specializovaných složek i nejširší veřejnosti v zájmu zvládnutí základů
civilní ochrany;
výzkumná činnost;
zajišťování týlového materiálního zabezpečení pro jiné agentury, zabývající se
ochranou vnitřní bezpečnosti USA;
další úkoly, které rezortu udělí prezident.

STRUKTURA KOMUNITY PRO OCHRANU VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI V USA
Celá bezpečnostní komunita USA sestává z těchto složek:
1) president;
2) jeho poradní orgány (které i po vzniku HLS pokračují ve své činnosti):
– Kancelář pro vnitřní bezpečnost,
– Rada vnitřní bezpečnosti,
– Presidentův poradce pro otázky vnitřní bezpečnosti,
– Prezidentský štáb pro ochranu kritické infrastruktury,
3) rezort HLS;
4) další složky na horizontální úrovni – tj. federální, státní a místní koordinátoři protiteroristických opatření;20
5) další rezorty / složky, které nebyly do HLS zahrnuty:
– Ministerstvo obrany – v případech likvidace následků teroristických útoků velkého rozsahu budou použity jejich síly a materiální kapacity,
– Ministerstvo zemědělství – potravinářská inspekce a hygienické stanice,
– Ministerstvo zahraničí,
– Ministerstvo dopravy – služby monitorování dálnic, železnic a letového provozu,
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– zpravodajské služby (zejména CIA, co se týče zpravodajské činnosti v zahraničí).
STRUKTURA HLS
Do struktury HLS bude zcela či částečně zahrnuto několik desítek dosud samostatných či do jiných rezortů spadajících organizací. Tento stav popisuje následující
ilustrace (legenda: trojité orámování = jiná ministerstva, ze kterých došlo k přesunu pravomocí a subjektů do struktury HLS).
HLS zahrne i Integrovaný systém informací o rizicích / The Integrated Hazard
Information System21, spadající zatím pod Hydrometeorologický ústav (National Oceanic and Atmospheric Administration).
V rámci HLS vzniknou i zcela nové subjekty:
– Kancelář pro domácí připravenost (The Ofce for Domestic Preparedness)
– Agentura pro bezpečnost letecké dopravy (The Ofce for Aviation Security)
Ústřední zpravodajská služba (Central Intelligence Agency, CIA) a Federální úřad
pro vyšetřování (Federal Bureau of Investigation, FBI, který je součástí Ministerstva
spravedlnosti)22 nebudou přímo součástí HLS, ale budou jím částečně úkolovány, monitorovány a HLS bude analyzovat jejich informační výstupy.23
Aby byly zřejmé přesuny těchto subjektů, bude účelné uvést, že v USA zatím
existují tato ministerstva (celkem 14):24
Rezort

Anglický původní název

Zkratka Internetová
prezentace rezortu

Ministerstvo
Department of Agriculture
zemědělství25
Ministerstvo obchodu Department of Commerce

USDA

Ministerstvo obrany

Department of Defense

DOD

Ministerstvo školství
Ministerstvo
energetiky
Ministerstvo
zdravotnictví
Ministerstvo pro
otázky bydlení a
rozvoje měst
Ministerstvo vnitra26
Ministerstvo
spravedlnosti
Ministerstvo práce
Ministerstvo
zahraničních věcí
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo financí
Ministerstvo pro
záležitosti vyloužilců

Department of Education
Department of Energy
Department of Health and Human
Services
Department of Housing and
Urban Development

DOC

http://www.usda.gov/
http://www.commerce.g
ov/
http://www.defenselink.
mil/
http://www.ed.gov/
http://www.energy.gov/

HHS,
DHHS
HUD

http://www.dhhs.gov/

Department of the Interior
Department of Justice

DOI
DOJ

http://www.doi.gov
http://www.usdoj.gov/

Department of Labor
Department of State

DOL

http://www.dol.gov
http://www.state.gov/

Department of Transportation
Department of the Treasury
Department of Veterans Affairs

DOT

http://www.dot.gov
http://www.ustreas.gov/
http://www.va.gov/

http://www.hud.gov/
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Struktura HLS se skládá z následujících šesti úseků (viz schéma č. 1):
Úsek náměstka pro zajištění bezpečnosti hranic a vnitrostátní dopravy (Border
and Transportation Security)
Úsek náměstka pro krizový management (Emergency Preparedness and
Response)
Úsek náměstka pro zajišťování protiopatření vůči zhoubnému působení chemických, biologických, radiologických a nukleárních látek (Chemical, Biological,
Radiological and Nuclear Countermeasures)
Úsek náměstka pro informační analýzu a ochranu infrastruktury (Information
Analysis and Infrastructure Protection)
Tajná služba (Secret Service)
Úsek náměstka pro lidské zdroje (Human Resorces)

–
–
–
–
–
–

Přímo ministrovi jsou podřízeny 3 nezávislé kanceláře:
– Kancelář pro koordinaci státních a místních vlád (The Ofce for State and Local
Government Coordination),
– Kancelář mezinárodních záležitostí (The Ofce of International Affairs),
– Kancelář pro koordinaci v rámci regionu hlavního města (The Ofce of National
Capital Region Coordination).
NÁPLŇ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ HLS
I – Úsek náměstka pro zajištění bezpečnosti hranic a vnitrostátní dopravy
(Border and Transportation Security)
Struktura (konstituující složky) úseku:
Původní umístění

Který subjekt

Anglický název subjektu

Zkratka

Ministerstvo financí
Ministerstvo
spravedlnosti

Celní služba
Imigrační a naturalizační
služba a pohraniční stráž

The USA Custom Service
The Immigration and
Naturalization Service
and Border Patrol
The Animal and Plant
Health Inspection Service
The Unied States Coast
Guard
The Transportation
Security Administration
The Federal Protection
Service

USCS
INS,
USINS

Ministerstvo
Inspekční služba zdraví
zemědělství
zvířat a rostlin
Ministerstvo dopravy Pobřežní stráž27
Ministerstvo dopravy Dopravní bezpečnostní
služba
Federální ochranná služba28
Všeobecná
administrace služeb
(General Servces
Administration)

APHIS
USCG
TSA
FPS
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Poznámka: fakta o hraničním provozu USA
Hranice USA měří 5 525 mil s Kanadou a 1 989 mil s Mexikem.29 K tomu je
třeba připočíst 95 000 členitého pobřeží a 3.4 milionu čtverečních mil výhradní námořní
ekonomické zóny (tj. 200 mílové pásmo vod).
Každoročně hranici do USA překročí 500 milionů osob, z toho 330 milionů neobčanů USA. Z obou sousedních zemí do USA každoročně míří asi 11,2 milionů kamionů a 2,2 milionů vlaků.
Asi 360 mezinárodních přístavů každoročně přijme 7 500 lodí (mnohé zde kotví
opakovaně, což činí 51 000 zakotvení ročně).
Dosavadní stav byl například ten, že pokud zahraniční loď vstoupila do přístavu,
složky INS, USCS, USCG a pokud to bylo účelné i APHIS, vstoupily na její palubu.
USCS se zajímala o zboží, INS o pasažéry, APHIS konkrétně o potraviny atd., ačkoli
USCG mělo teoreticky zájmy těchto složek koordinovat, v praxi docházelo ke kompetenčním sporům, které snižovaly obranyschopnost USA před vstupem teroristů na jejich
půdu. Výměna informací nebyla dostatečně operativní a existují případy, kdy se – kvůli
těmto kompetenčním sporům – i odhalené lodi podařilo přistát a vyložit lidský či materiální náklad.
Za zmínku stojí i fakt, že USCG po 11. září 2002 povolala do služby 2 000 reservistů, tj. její stav je nejvyšší od konce II. světové války. Znovu jsou důkladně střežena
i sladkovodní jezera na hranici s Kanadou, která byla vyhodnocena jako slabý článek
systému.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti, je náplní práce úseku:
l zamezení vstupu zahraničních teroristů (a pašování zbraní, se zvláštním důrazem
na zbraně hromadného ničení) na území USA a v tomto smyslu zabezpečení
pozemní hranice, teritoriálních vod, přístavů, vodních cest a prostředků pozemní,
vzdušné a vodní dopravy;
l výhradní provádění imigrační, vízové a naturalizační politiky v rámci USA –
úsek / rezort je výhradní autoritou pro rozhodování o udělování povolení vstupu
cizinců na teritorium USA; HLS bude míti i konečné slovo ohledně přiznání statutu, opravňujícího k nabytí studentských víz, pracovních povolení a jiných specických kategorií víz;
l v součinnosti se zastupitelskými úřady USA v zahraničí provozování databáze
o nežádoucích osobách a sdílení takto získaných údajů s dalšími složkami bezpečnostní komunity (žadatelé o víza USA se budou muset podrobit procesu zjišťování
biometrických údajů);
l provádění celní politiky v rámci USA;
l provádění práce spojené se zaváděním nových identikačních průkazů;
l provádění náboru, školení a prověrek personálu civilního letectví (včetně realizačního pokrytí nové úpravy, umožňující pilotům civilních amerických aerolinií nosit
na palubu letadla zbraň – tito piloti musí předtím projít výcvikem v zacházení
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l

l
l

–
–
–
–
–

střelných zbraní / typy akceptovatelných zbraní rovněž určí HLS / v letadle, který
bude právě zajišťovat tento úsek HLS);
zpřísnění bezpečnostních předpisů při nakládaní s kontejnerovými zásilkami
(obdobně, jako je tomu v Kanadě);
boj s nelegálním rybařením;
monitorování zdrojů znečišťování vod.
Relevantní internetové odkazy:
http://www.ins.usdoj.gov/graphics/index.htm (prezentace INS)
http://www.ins.usdoj.gov/graphics/hr5005.pdf (materál INS: připomínky k myšlence HLS, 261 stran)
http://www.uscg.mil/uscg.shtm (presentace USCG)
http://www.usdoj.gov/ag/terrorismaftermath.html (další materiály o protiteroristické agendě INS)
http://www.aphis.usda.gov/ (prezentace APHIS)
II – Úsek náměstka pro krizový management
(Emergency Preparedness and Response)30
Struktura (konstituující složky) úseku:

Původní umístění

Který subjekt

- (samostatný subjekt) Federální agentura krizového
managementu
Kancelář pro vnitřní
Kancelář justičních
programů (The Office připravenost
of Justice Programs)
FBI
Národní kancelář pro vnitřní
připravenost
Ministerstvo
Vnitrostátní krizové
spravedlnosti
podpůrné týmy
Ministerstvo
agenda náměstka pro
zdravotnictví
přípravu veřejnosti na situace
ohrožení - konkrétně
Kancelář pro připravenost na
ohrožení; Národní systém
medicíny katastrof; Zdravotní
odpovědní systém hlavního
města)
Ministerstvo
Strategická národní
zdravotnictví
zásobárna tablet

Anglický název subjektu

Zkratka

The Federal Emergency
Management Agency
The Office for Domestic
Preparedness

FEMA

The National Domestic
Preparedness Office
The Domestic Emergency
Support Teams
The Assistant Secretary
for Public Health
Emergency Preparedness
(The Office of Emergency
Preparedness, The National
Disaster Medical System;
The Metropolitan Medical
Response System)
The Strategic National
Stockpile

NDPO

ODP

DEST
(OEP,
NDMS,
MMRS)

SNS
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l

l

l

l

l

l

l

l

S ohledem na výše uvedené skutečnosti, je náplní práce úseku:
zvyšování obecné připravenosti na teroristické útoky a jejich následky (ve spolupráci s relevantními složkami Ministerstva energetiky), například certikace prostředků individuální ochrany (masky, ltry), provádění cvičení civilní ochrany
a nakládání s fondy pro účely zvýšení bezpečnosti před účinky zbraní hromadného ničení (investice do výstavby krytů atd.);
nařízení a provádění evakuace a zajištění úkrytů v případě neštěstí či teroristického útoku a zajištění léků (protilátek, vakcín, jódu) a látek pro chemickou, bakteriologickou a nukleární dekontaminaci;
privilegium nelimitované pravomoci při likvidaci následků (vyprošťování obětí
a odklízení trosek) domácího nevojenského teroristického útoku či jiného neštěstí
(tj. bez ohledu na to, zda se jednalo o teroristický útok, přírodní či jinou katastrofu), při kterém se uvolnily nukleární látky (ve formě obdobné koordinaci
složek IZS v ČR ze strany HZS);
vytvoření součinnostních krizových plánů pro státní správu ale i nestátní subjekty
v USA obecně (vrcholem tohoto úsilí by měl být zastřešující jednotný krizový
plán pro celé USA);
příprava součinnostních plánů pro použití armády a Národní gardy v těchto situacích;
podnikat kroky pro iniciaci vytvoření systémů civilní ochrany (Citizen Corps) na
lokální úrovni ve všech obcích, továrnách atd. v USA; vyčlenit pro tyto složky
výcvikové kapacity;
provádění osvěty a cvičení zaměřené na relevantní organizace, instituce a veřejnost ve smyslu zvýšení připravenosti na krizové situace;
vývoj a výzkum v oblasti technologií nouzového spojení, udělování grantů pro
takový výzkum.

Relevantní internetové odkazy:
– http://www.nrcs.usda.gov/ (prezentace Národní služby rezerv / The Natural Resources Conservation Service – NRCS)
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III – Úsek náměstka pro zajišťování protiopatření vůči zhoubnému působení
chemických, biologických, radiologických a nukleárních látek
(Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Countermeasures)
Struktura (konstituující složky) úseku:
Původní umístění

Který subjekt

Anglický název subjektu

Ministerstvo
zdravotnictví
Ministerstvo
energetiky

kancelář Tajemníka pro
zdraví a službu veřejnosti
– Laboratoř pro opatření
na ochranu přírody
– Národní laboratoř
Lawrence Livermora
(počítačová
zpravodajská agenda)
– nařízena je součinnost
v rámci dalších
realizačních a
výzkumných programů
pro boj s proliferací a
pašováním těchto látek
Národní analytické
centrum pro ochranu před
biologickými zbraněmi
Centrum pro výzkum
chorob zvířat na
„Švestkovém ostrově“

The Secretary of Health
and Human Services
The Environmental Measures
Laboratory
The Lawrence Livermore
National Laboratory

Ministerstvo obrany
Ministerstvo
zemědělství

l

l

l

l

l
l

l

The National Bio-Weapons
Defense Analysis Center
The Plum Island Animal
Disease Center

Zkratka
SHHS
EML
a LLNL

NBWDAC
PIADC

S ohledem na výše uvedené skutečnosti, je náplní práce úseku:
zabezpečovat obyvatelstvo, infrastrukturu, majetek atd., před hrozbami, způsobenými působením výše uvedených látek;
koordinovat celostátní vědecké výzkumné programy v této oblasti (včetně správy
grantové agendy) materiálový výzkum, vývoj v oblasti detekce;
činit technické kroky pro lepší detekci nukleárních, chemických a bakteriologických látek;
vyvinout a okamžitému použití připravit dostatečné množství vakcín a protilátek
chorob, jejichž výskyt byl vyhodnocen jako nejpravděpodobnější;
zajistit aby výsledky tohoto výzkumu nepadly do rukou teroristů;
možnost intervenovat do práce dalších civilních subjektů, zabývajících se agendou chemických, biologických, radioaktivních a nukleárních látek;
zajistit vybavení, nákup, dislokace, rovnoměrné pokrytí teritoria USA mobilními
laboratořemi pro detekci nebezpečných patogenů a zabránit dovozu patogenů ze
zahraničí;
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l
l
l

bojovat proti znečišťování moří, řek a jezer;
zajišťovat rezervy potravin a nezávadné vody pro případy krize;
podílet se na monitorování výsledků testování nových léků v USA.

Relevantní internetové odkazy:
– http://www.atsdr.cdc.gov/ Agentura pro registraci toxickýxch substancí a kultur
nemocí / Agency for Toxic Substances and Disease Registry – ATSDR, agenda
boje s toxickým odpadem atd.)
– http://www.bt.cdc.gov/ (Centra pro kontrolu a předcházení nemocí / Centers for
Disease Control and Prevention – CDCP, prezentace uvádí řadu pouček o ochraně
proti anthraxu, o vakcinaci, bioterorismu atd.)
– http://www.nih.gov/ (Národní institut zdraví / National Institutes of Health, NIH
– zdravotnická věda a výzkum)
IV – Úsek náměstka pro informační analýzu a ochranu infrastruktury
(Information Analysis and Infrastructure Protection)
Struktura (konstituující složky) úseku:31
Původní umístění

Který subjekt

Anglický název subjektu

Zkratka

FBI

Národní centrum pro
ochranu infrastruktury
(s výjimkou oddělení
vyšetřování v rámci
počítačové sítě a
operačního oddělení / The
Computer Investigations
and Operations Section CIOS /)
Národní komunikační
systém
Kancelář pro ochranu
kritické infrastruktury
Oddělení zabezpečování
počítačů

The National Infrastructure
Protection Center

NIPC

The National Communications
Systém
The Critical Infrastructure
Assurance Office
The Computer Security
Division

NCS

Ministerstvo obrany
Ministerstvo
obchodu
Národní institut pro
standardizaci (The
National Institute of
Standards)
Ministerstvo
energetiky
Všeobecná
administrace služeb
(General Servces
Administration)

Národní infrastrukturní
simulační a analytické
centrum
Federální centrum
odpovědné za počítačová
neštěstí

The ational Infrastructure
Simulation and Analysis
Center
The Federal Computer
Incident Response Center

CIAO
CSD

NISAC
FCIRC
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l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l

l

l
l
l

l

l
l

l

Poznámka: rozdělení odpovědnosti za kritickou infrastrukturu v rámci USA:
zemědělství (Ministerstvo zemědělství),
potraviny (Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo zdravotnictví),
pitná voda (Agentura na ochranu životního prostředí / EPA – Environment Protection Agency),32
veřejný zdravotnický sektor (Ministerstvo zdravotnictví),
vláda (všechny rezorty),
základny obranného průmyslu (Ministerstvo obrany),
informační a telekomunikační oblast (HLS),
energetika, rozvodná síť (Ministerstvo energetiky),
doprava (HLS a Ministerstvo dopravy),
chemická výroba (EPA),
poštovní a doručovací služby (HLS),
národní památníky (Ministerstvo vnitra).
S ohledem na výše uvedené skutečnosti, je náplní práce úseku:
přijímat a analyzovat relevantní informace z otevřených a zpravodajských zdrojů
a vyvozovat z nich výsledky, vztahující se zejména ke snaze ochránit USA před
teroristickými útoky na domácí půdě;
systematicky se snažit odhalit a napravit zranitelná místa v systému;
vytvářet analytické materiály pro potřeby prezidenta (včetně denní svodky);
vytvářet rámcové strategie pro ochranu klíčových zdrojů a kritické infrastruktury;
vydávat doporučení státům Unie, veřejnosti atd., věnované problematice snížení
obecné zranitelnosti před teroristickými útoky na domácí půdě (public relations,
osvěta);
zajistit, aby se toky informací „dostaly tam, kam se dostat mají“;
vytipovat a „oznámkovat“ potenciální cíle teroristů, a zajistit jejich adekvátní
ochranu;
zmapovat co vlastně spadá pod civilní kritickou infrastrukturu (rámcově lze říci,
že 85 % patří do soukromého sektoru), zajistit, aby její správci byli nápomocni
státnímu záměru – přičemž na oplátku obdrží státní příspěvek na pokrytí nákladů
na prevenci a ostrahu.

Po konzultaci s FBI tento Úsek vyhodnocuje a stanovuje stupně ohrožení společnosti Spojených států. Této problematiky se týká Presidentské nařízení o vnitřní
bezpečnosti (The Homeland Security Presidential Directive) č. 3 ze dne 12. března
2002, kterým se zřizuje Hodnotící systém vnitřní bezpečnosti (The Homeland Security
Advisory System).33
152

Krulík.indd

152-153

10.11.2003, 16:17

MÍSTO A ÚKOLY MINISTERSTVA VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI USA

Jedná se o jednotný přístup k analýze a vyhodnocení informací a
rizik. S výsledky analýzy souvisí konkrétní úroveň opatření, které
by měla přijmout jak státní tak nestátní sféra. Celkem se jedná o pět
úrovní („barev“), seřazených od nejmenšího do nejširšího záběru
opatření (resp. pravděpodobnosti a/nebo dopadu očekávaného
útoku):
–
–
–
–
–

nízký (low) – zelený
vyžadující ostražitost (guarded) – modrý
zvýšený (elevated) – žlutý
vysoký (high) – oranžový
naprostý (severe) – červený

Stupně mohou být všeobecné, nebo soustředěné na konkrétní území
či sektor hospodářství či společnosti (např. bude důvodné
podezření, že dojde k útoku na přístav, elektrárnu atd., aniž by bylo
zřejmé, kde přesně v USA se tak může stát). Úrovně opatření při
jednotlivých stupních jsou:

Zelený stupeň
– průběžná kontrola funkčnosti ochranných opatření (hasicí přístroje atd.),
– přezkušování obeznámenosti personálu s prostředky osobní ochrany,
– zajištění omezení přístupu nepovolaných osob do nežádoucích prostor.
Modrý stupeň
Vedle opatření z předchozího stupně se dodatečně doporučuje:
– občasné přezkoušení funkčnosti výstražných systémů (sirény, alarmy) a komunikačních sítí (telefony, vysílačky),
– kontrola aktuálnosti poplachových směrnic,
– zajištění informování relevantní veřejnosti o případných změnách v systému
(umístění hasicích přístrojů, únikových východů, způsob ovládání poplachových
hlásičů atd.).
Žlutý stupeň
Vedle opatření z předchozího stupně se dodatečně doporučuje:
– kontrola stavu krytů a obsahu lékárniček a stavu zásob pro případ ohrožení
v potenciálně ohrožených lokalitách,
– trénování součinnosti bezpečnostních týmů sousedících lokalit (ulic, továren, ale
i okresů, států),
Oranžový stupeň
Vedle opatření z předchozího stupně se dodatečně doporučuje:
153
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– aktivizace koordinace mezi místní, lokální, státní a federální úrovní agentur, zabývajících se otázkami zajišťování vnitřní bezpečnosti,
– aktivizace místní Národní gardy a místních dobrovolnických ozbrojených složek
(Střelecká asociace atd.),
– zvážení zrušení či přesunutí akcí, které znamenají velké soustředění obyvatelstva
(slavnosti, sportovní zápasy),
– vybídnutí obyvatelstva k přípravě evakuačních zavazadel,
– zvážení zrušení práce v nejrizikovějších lokalitách (federální úřady, výškové
budovy),
– omezení vstupu nepovolaných osob do budov či jinak specikovaných lokalit.

–
–
–
–

Červený stupeň
Vedle opatření z předchozího stupně se dodatečně doporučuje:
personální posílení bezpečnostních složek a jejich materiálního vybavení,
vytvoření zvláštních dobrovolnických týmů a trénování veřejnosti v otázkách
poskytnutí první pomoci,
přesměrování dopravy z nejohroženějších lokalit (mosty, tunely),
úplné uzavření vytipovaných úřadů a veřejných zařízení.

Relevantní internetové odkazy:
– http://www.epa.gov/ (prezentace EPA),
– http://www.ejobs.org/epa.html (prezentace EPA),
– http://www.tsa.gov/public/index.jsp (prezentace TSA).
V – Tajná služba (Secret Service)
Náplň práce této složky by se dala charakterizovat jako obdoba Ochranné služby
v ČR. Zmíněna je i její role při zajištění bezpečnosti jednorázových prestižních akcí
(Olympiády, velké tenisové a hokejové turnaje) ale tato instituce může být prezidentem
pověřena i dalšími úkoly (jak analytické, tak operativní povahy).
VI – Úsek náměstka pro lidské zdroje (Human Resources)
Náplní jeho práce je otázka náboru personálu a zajištění materiálního zabezpečení
pro chod rezortu.
FINANCOVÁNÍ NÁKLADŮ REZORTU
V rozpočtovém roce 2001 bylo na opatření v oblasti vnitřní bezpečnosti vynaloženo 17 miliard dolarů. V roce 2002 tato suma vzrostla – s odůvodněním, že USA
jsou ve válce – na 29 miliard dolarů.
Jedním z nejčastěji opakovaných důvodů pro vznik rezortu HLS je argument, že
efektivní sdílení údajů ve smyslu teorie řízení (HLS je bude koordinovat mezi vlastními
složkami, ale i složkami z jiných rezortů – CIA, Ministerstva dopravy, Ministerstva hospodářství, Ministerstva spravedlnosti / FBI a Protidrogová kancelář – The Drug Enforce154
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ment Administration – DEA / atd. – právě HLS je rezortem odpovědným za vytvoření
komplexní mapy údajů, využitelných pro zvýšení vnitřní bezpečnosti USA) přinese
úspory, které vyváží dodatečné výdaje na vnitřní bezpečnost.
Úsek

miliard USD

Úsek náměstka pro zajištění bezpečnosti hranic a vnitrostátní dopravy
Úsek náměstka pro krizový management
Úsek náměstka pro zajišťování protiopatření vůči zhoubnému působení
chemických, biologických, radiologických a nukleárních látek
Úsek náměstka pro informační analýzu a ochranu infrastruktury
Tajná služba
celkem

3,626
0,364
23,841
8,371
1,248
37,450

Rozpočet HLS na skální rok 2003 byl Kongresem schválen v tomto rozsahu:34
Budoucí předpokládané úspory, ke kterým dojde ukončením dosavadních duplikací, jsou – již pro rok 2003 – vyčísleny odhadem na 169,154 miliard dolarů!
Vedle náplně práce HLS další analytické materiály, věnované problematice
vnitřní bezpečnosti USA považují za nutné uskutečnění následujících kroků pro
zefektivnění protiteoristického úsilí USA (řadu těchto kroků zmiňuje Národní bezpečnostní strategie USA / The National Security Strategy of the United States of
America ).35
USA jsou nyní po všech stránkách nejsilnější zemí světa a nesou odpovědnost
nejen za sebe a za své přímé spojence, ale i za celou (západní) civilizaci, kulturu a pojetí
demokracie. Boj proti terorismu je sice velmi nákladný, ale jedná se o plnění civilizačního poslání Ameriky.
Po konci studené války se zviditelnily nové konstelace, rizika a hrozby (výslovně
je vedle extremismu a terorismu zmíněno nebezpečí šíření nakažlivých chorob).36
V reakci na jejich existenci je třeba komplexnější, než jen ryze vojenský přístup.
Zároveň s tím je třeba vystříhat se jakéhokoli útoku na lidskou důstojnost (např.
mučení) a nedopustit žádnou diskriminaci z důvodů barvu pleti, vyznání atd. (v této
snaze hrají velkou roli ombudsmani).
USA budou v této souvislosti zejména usilovat o:
primárně v zahraničně-politickém směru
l uzavření co největšího počtu dohod o vzájemném vydávání osob a tak snáze zajistit, že se všechny osoby, zapojené do útoku z 11. září 2001 dostanou před americký soud;
l provádění i další mezinárodní spolupráce při vynucování práva (například v rámci
struktur OSN, G-8, NATO, ASEAN, ANZUS, APEC, NAFTA – zde i v otázce
kritické infrastruktury, atd.)
l nabídka pomoci všem zemím, které se upřímně zapojily do boje s terorismem,
i v ne zcela demokratických zemích je nezbytné podpořit alespoň relativně umír155
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l

l

l

l

něné vůdce a ne extrémní síly (to platí výslovně pro Čínu, Indii, Rusko Sýrii, Írán
atd.);
potlačit možnosti nancování terorismu a navazující hospodářské kriminality
(včetně praní špinavých peněz);
za užití diplomacie i zpravodajských služeb zabránit šíření zbraní hromadného
ničení;
tišit regionální konikty (za užití rozvojové pomoci, diplomacie i různě odstupňovaného tlaku), například to platí pro situaci v Palestině, Kašmíru, Kolumbii atd.,
které by se jinak mohly stát podhoubím mezinárodního terorismu (ačkoli konkrétně tyto výše jmenované lokality takovým podhoubím už řadu desetiletí jsou);
zajistit celosvětovou expanzi, demokracie, principů otevřené společnosti, svobodného trhu a ekonomického růstu, to vše ruku v ruce se snahou o kontrolované
rodičovství (jmenovitě v Indii) a bojem proti pandemiím (malárie, AIDS) a hladomorům.

primárně ve vnitrostátním rozměru
l posílení prezidentských pravomocí ohledně přidělování peněz na protiteroristický
boj;
l zajištění toho, aby všechny státy Unie sjednotily předpisy pro vydávání řidičských
průkazů, které jsou hlavními identikačními doklady v zemi;
l sestavení skupin agentů, jejichž úkolem bude uvažovat jako teroristé (hrát strategické hry), čímž by se lépe dařilo vytipovat slabiny bezpečnostního systému;
l prosadit reformu armády USA – baterie mezikontinentálních střel se mají omezit
na funkční minimum, důraz je třeba klást na exibilní a technicky dobře vybavené
expediční sbory;
l posílit pravomoci a personální i technické kapacity CIA pro získávání zpravodajských informací;
l rozšířit ustanovení Vlasteneckého zákona (USA Patriot Act, 26. říjen 2001);
l vytvořit modely efektivní spolupráce mezi státním a soukromým sektorem (tzv.
Public Private Partnership, PPP);
l akcelerace vojenského a hospodářského výzkumu, jehož výsledky jsou použitelné
pro boj s terorismem;
l vykonat další krok na cestě k vytváření celonárodních amerických norem (například napětí v elektrických rozvodech atd.);
l propojit protiteroristickou agendu s reformou zdravotnického a důchodového systému.
KRITIKA PROJEKTU
1. Nové vedení rezortu stráví měsíce, ne-li roky, slaďováním práce jednotlivých
úseků, než se soustředí na vlastní práci. Plánovaný termín 30. září 2003 pro zahájení plného fungování rezortu je považován za kci.
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2. Kritika nechybí ani ze strany odborů: Federální zaměstnanci se už nyní těší
o poznání menším právům, než pracovníci v soukromém sektoru. Podle nového
návrhu by na půdě HLS odbory nemusely vzniknout vůbec, pokud by to prezident
považoval za skutečnost, zvyšující rizika při zajištění ochranu státu a jeho obyvatel.
3. Stále chybí analýza neúspěchu tajných služeb před 11. zářím roku 2001. Tuto
analýzu přitom považují za klíčovou k budování lépe fungujícího bezpečnostního
systému.
4. Ve jménu boje za svobodu je svoboda spíše omezována. „Zhruba dvanáct set
neobčanů USA americké úřady tajně zatkly a držely ve vazbě v rámci vyšetřování
útoků 11. září, vláda ovšem neřekla přesné číslo … jsou uvalovány nezákonně
dlouhé vyšetřovací vazby, neposkytování informací právním zástupcům a další
porušování procesních pravidel; stovky vězňů, umístěných na americké základně
na kubánském Guantanamu, jsou podle jiných zpráv podrobovány mučení, které
zákony USA zakazují.“
5. CIA údajně nutí své spojence v Indonésii, Egyptě, Jordánsku i jinde používat při
výslechu vězňů mučení, aby získala potřebné informace o teroristických sítích
islamistů.
6. Úřady přijímají diskriminující zákony, mohou vyhošťovat lidi bez záruky dodržení jejich práv, omezují svobodu slova a nová opatření umožňují chápat některé
dosud mírové aktivity jako teroristické akce nebo přípravu k nim. Skupina právníků proto zažalovala amerického ministra spravedlnosti Johna Ashcrofta kvůli
porušení základních práv.
7. Ministerstvo a nadále samostatné zpravodajské služby místo předpokládané spolupráce soupeří. To by bylo v příkrém rozporu se samotným posláním nového rezortu.
8. Tak, jako spolu dosud soupeřily jednotlivé rezorty a agentury, budou nyní spolu
soupeřit úseky, odbory a oddělení nového rezortu.
9. Nové ministerstvo pouze Američanům poskytne falešný a ničím neopodstatněný
pocit bezpečí – sníží jejich ostražitost, namísto, aby ji umocnilo.
10. Zákon o HLS obsahuje nepřípustné výjimky ze zákona o svobodě informací
a umožňuje používání necertikovaných očkovacích látek.
11. Celé vytvoření rezortu je hodnoceno jako uspěchaný zpolitizovaný krok. Stačilo
jen posílit a nančně podpořit existující agentury, státy a města, které zavádějí svá
opatření „šitá na míru“ (např. Boston).
12. Úspěchy či neúspěchy nového rezortu se jistě odrazí jako jedno z témat v prezidentské volební kampani roku 2004.
ZÁVĚR
Struktura, postavení, poslání a úkoly nového Ministerstva pro vnitřní bezpečnost USA, byly představeny postupně. Podobně je popsána geneze vzniku včetně jejího
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vztahu ke konkrétním bezpečnostním dokumentům (Národní bezpečnostní strategie,
Národní strategie vnitřní bezpečnosti).
Podrobné informace o novém rezortu zahrnují poznatky a argumenty, které byly
užívány při prosazování jeho vzniku. Rozlišovány jsou poznatky o „komunitě“ pro
ochranu vnitřní bezpečnosti USA a o struktuře ministerstva. Informace o náplni činností
jednotlivých částí rezortu a o místech, kde jsou podrobnější informace na stránkách
Internetu, vytvářejí dobré informační zázemí pro rozšiřování teoretických i praktických
poznatků.
Metodologicky přínosná je informace o „hodnotícím systému vnitřní bezpečnosti“. K tomu se řadí i přehled politických cílů USA směrem k zahraničí i ve vnitrostátním měřítku, který má napomoci prevenci. Zajímavé jsou rovněž informace o kritických
přístupech k tomuto rozhodnutí.
Teorie obrany státu zaznamenala praktický krok na cestě k posílení bezpečnosti
státu při hledání kvalitních cest pro postižení změn v reálných bezpečnostních hrozbách.
Patří zde instituování a realizace nových státních orgánů – Ministerstvo vnitřní bezpečnosti USA.
POZNÁMKY
1

V textu používaný výraz Ministerstvo vnitřní bezpečnosti je odvozen od anglo-amerického pojmu Department, který lze v jiném kontextu překládat i jako úřad či oddělení.
2

http://www.fas.org/man/docs/strategy97.htm

3

http://www.itaa.org/govt/securecyberspace.pdf

4

http://www.treas.gov/ofces/enforcement/ml.html

5

http://www.dtic.mil/jcs/core/nms.html

6

http://www.whitehousedrugpolicy.gov/

7

http://www.fas.org/man/docs/918015-nss.htm

8

http://www.elis.sk/mot/mo401.htm

9

http://www.tsa.dot.gov/interweb/assetlibrary/Aviation_and_Transportation_Security_Act_ATSA_Pub
lic_Law_107_1771.pdf
10

http://www.gao.gov/new.items/d02549t.pdf
http://www.gao.gov/new.items/d02550t.pdf
11

http://www.ins.usdoj.gov/graphics/lawenfor/bmgmt/inspect/boat.htm
http://www.ins.usdoj.gov/graphics/formsfee/forms/i-68.htm
O opatřeních, vycházejících z tohoto dokumentu, je zmínka i v rámci Národního akčního plánu boje proti
terorismu (Usnesení vlády ČR ze dne 10. dubna 2002 č. 385) – jedná se o úkol č. 3 v kapitole 4.4 (Opatření
proti ekonomické recesi): „Řešit zpřísnění dovozního režimu Kanady – zavedení elektronické evidence při
realizaci obchodní výměny“.
12

Severoamerická dohoda o volném trhu / North America Free Trade Agreement
http://www.nafta-sec-alena.org/
13

V poslední době to přitom byli právě členové Demokratické strany, kdo projekt nejčastěji kritizovali jako
příliš ambiciózní a nákladný.
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14

Jedná se o nejrozsáhlejší a nejnákladnější reorganizační přesuny v struktuře exekutivy USA od konce 2.
světové války. Není překvapením, že současná reorganizace je srovnávána s dobou počátku studené války,
kdy prezident Truman přistoupil k reorganizaci ozbrojených sil USA (mezi lety 1945-1947 podnikl zásadní
kroky ke sloučení Ministerstva války a Ministerstva válečného námořnictva v jediné Ministerstvo obrany –
tuto změnu završil dokument nazvaný the National Security Act, 1947; ve stejné době došlo k založení CIA
atd.).
Na dobu Trumanovy reorganizace odkazuje i současná Bushova rétorika, opakující, že „současný stav je
válka“, ve které – na rozdíl od války studené, kdy bylo víceméně jasné, kdo je nepřítelem a ani jeho strategie
nebyla tajemstvím – USA čelí nepříteli, který mnohem neviditelnější, operativnější, nevypočitatelnější, než
nepřátelé, kterým USA čelily doposud.
15

http://www.whitehouse.gov/homeland/book/index.html

16

http://www.whitehouse.gov/deptofhomeland/
http://www.whitehouse.gov/deptofhomeland/book.pdf
17

http://www.whitehouse.gov/deptofhomeland/bill/hsl-bill.pdf

18

http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.html

19

Soukromý sektor vlastní 85 % kritické infrastruktury (a mnoho cílů) v rámci USA.

20

Prezident vyzval všechny guvernéry, aby ve svých státech vytvářeli podobné organizační schéma a aby
v tomto ohledu apelovali i na místní (okresní – county) úroveň ve svých státech.
21

Ten bude po začlenění do struktury HLS přejmenován na FIRESTAT.

22

FBI již kvůli lepší koordinaci uvnitř organizace ze svých řad vyčlenila protiteroristický „supertým“ o
stavu 1 600 agentů, včetně jazykových expertů a odborníků z nejrůznějších oblastí.
23

Někteří kongresmani chtějí pod tuto jednu střechu také zařadit i FBI a CIA. Nakonec ale převážil názor,
že tímto krokem by byla agenda vnitřní bezpečnosti příliš centralizována, byrokratizována a možnost její
demokratické kontroly by byla příliš malá. V této souvislosti stojí za zmínku, že mnohé texty, vztahující
se k agendě HLS, se snaží rozptýlit obavy, že nový rezort ve svých rukou shromáždí příliš velkou moc a
popisují způsob jakým bude práce rezortu monitorována jednotlivými výbory Senátu a výbory Sněmovny
reprezentantů.
24

http://www.rst.gov
http://www.rst.gov/Agencies/Federal/Federal_Government.shtml
25

Náplní jeho práce v rámci boje proti terorismu není jen kontrola zemědělských produktů v USA, ale i
zajištění potravinové pomoci, směřující do krizových oblastí světa (ve snaze předejít eskalaci regionálních
koniktů jako podhoubí pro terorismus).
26

Podobně jako jeho protějšek v ČR do jeho rámce spadá agenda požární ochrany, ale nikoli otázky policie.
Velmi se věnuje problematice správy a ochrany národních památníků.
27

Tato ozbrojená organizace byla vytvořena roku 1791 a v průběhu své existence plnila úkoly vojenského,
policejního, humanitárního či záchranářského charakteru.
28

Je to „ochranná služba“ vládních budov. Ochranou osob se zabývá Tajná služba (Secret Service) o které
je v tomto textu rovněž zmínka.
29

http://seattlepi.nwsource.com/national/80389_borders29.shtml
Média upozorňují, že do 10 měsíců po 11. září 2001 byla kanadská hranice posílena jen o 22 nových pohraničníků (z původního stavu 331 na 353 – hranici přitom tvoří 5525 mil), kdežto mexickou hranici aktuálně
střeží asi 9 100 pohraničníků (jedná se o úsek dlouhý 1989 mil).
30
Příklady ne zcela zvládnutých krizí tohoto typu je – vedle událostí z 11. září 2001 i nilská horečka v
Alabamě a antraxová vlna z října roku 2001.
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31

Další drobné personální přesuny – často formou „mezirezortních styčných důstojníků“ či „koordinátorů“
- od dalších rezortů a institucí dosahují velkých rozměrů.
32
Na internetové stránce organizace je v kolonce boj s terorismem například zmíněn podíl EPA na vyčištění
Manhattanu po 11. 9. 2001 (EPA sama na Manhattanu sídlí).
33
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/03/20020312-5.html
34

Úsek náměstka pro lidské zdroje ani kanceláře, přímo odpovědné ministrovi, nejsou uvedeny.

35

http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.html

36

Například komplikace, přisuzované skleníkovému efektu a od něho odvozovaného úkazu El-Nińo, však
vůbec zmíněny nebyly, protože USA bojkotují opatření, namířená proti vypouštění emisí, které tento efekt
způsobují.
37

„Aliance dobra je nutná, když existuje aliance zla, terorismu, jakou je Al-Qáida.“
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odbor protiopatření

odbor pro zajišťování ukrytí

Pobřežní stráž

odbor imigrační služby

dále se dělí na:
Kancelář pro koordinaci státních a místních vlád
Kancelář mezinárodních záležitostí
Kancelář pro koordinaci v rámci regionu hlavního města

*

odbor zmírňování následků

odbor zabezpečení vnitrostátní
dopravy

samostatné oddělení
pro vízovou agendu

odbor agendy chemických látek

odbor připravenosti

odbor zabezpečení hranic

odbor agendy radiologických
a nukleárních látek

odbor agendy biologických látek
a zemědělství

odbor vývoje vědy a techniky

Úsek krizového
managementu
Úsek pro zajišťování protiopatření
vůči zhoubnému působení
chemických, biologických,
radiologických a nukleárních látek

Ministr
Zástupce ministra

odbor financování

odbor komunikačních
a informačních technologií

odbor vyšetřování

oddělení fyzické ochrany

oddělení ochrany telekomunikací
a kyberprostoru

odbor lidských zdrojů

Úsek pro lidské zdroje

odbor ochrany kritické
infrastruktury

odbor analytický

Úsek pro informační analýzu
a ochranu infrastruktury

Kancelář pro koordinaci
federálních, státních, místních
a nestátních kroků *

STRUKTURA MINISTERSTVA VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI USA

Úsek pro zajištění bezpečnosti
hranic a vnitrostátní dopravy

Tajná služba
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