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Anotace:
Článek se zabývá změnami v činnosti a v postavení zpravodajských služeb po útocích Al-Kajdy 11. září 2001. Popisuje trendy, vzniklé v 70. a 90. letech, jež vedly k oslabení efektivity služeb, úsilí tento stav změnit a současný růst významu, změny vnímání
služeb veřejností, změny zaměření i postavení služeb. V článku se rekapitulují legislativní změny, týkající se bezpečnosti a též oprávnění služeb.
Velmi záhy po teroristických útocích z 11. září 2001 bylo zřejmé, že – vedle diplomatické ofenzívy, vojenských akcí, pronikavého zesílení bezpečnostních opatření v nejširším kontextu a aktivizace policejních složek – bude jedna z nejvýznamnějších rolí
v protiteroristickém úsilí ležet na zpravodajských službách.
Zákonné vymezení jejich kompetencí a oprávnění, jejich koordinace v národním i
mezinárodním měřítku, jejich úsilí a efektivita se skutečně změnily a nyní, po 9 měsících,
nastává čas nastavší změny alespoň předběžně zhodnotit. Poslouží nám četné příklady
ze Spojených států – odtud je totiž k dispozici nepoměrně nejvíce informací.
¬¬¬
Výchozí stav – neutěšeno
Komunita zpravodajských služeb liberálně demokratických zemí euroatlantického prostoru žije od skončení studené války v setrvalé, byť okolím málo vnímané krizi
své identity.
Zpravodajské služby byvšího Západu stály před rokem 1990 v podmínkách bipolárně uspořádaného světa především v prvé linii proti Sovětskému svazu a jeho souputníkům. Ovšemže i tehdy byly v rámci zajištění národní bezpečnosti formulovány
další úkoly, pokrývající širší škálu různých ohrožení1, nicméně komunistické země byly
jednoznačně hlavním protivníkem a „klasická“ špionáž a kontrašpionáž hlavní náplní.
Ztráta tohoto protivníka vyvolala hledání nového raison d´être, hledání nových náplní,
nového modu operandi.
Euforie z pádu komunismu, alespoň onoho sovětského, a dobová atmosféra
počátku 90. let v médiích, mezi politickými profesionály i v široké veřejnosti přála iluzi
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„nyní již bezpečného světa“2. Rezultátem dobového mínění byly restrikce zpravodajských služeb co do nancí, počtu personálu, i povolených oprávnění. Zazněly vážně
míněné hlasy zpravodajské služby jako nepotřebné zrušit3.
Trend, jenž změnil postoj společnosti ke zpravodajským službám, je staršího data.
Na podrobný výklad procesu „oslabení“ zde není místo, proto jen stručná rekapitulace,
dobře ilustrovatelná na vývoji ve Spojených státech. Vyšetřování CIA a dalších amerických služeb komisemi Kongresu v období po aféře Watergate kolem roku 1975 vedlo
k odhalení postupů z 50. a 60. let, postupů, jež ve světle převládající politických konceptů 70. (a následujících) let byly nazírány jako nemorální, nesprávné, ne-li zločinné.
Následovala řada restrikcí a reforem, zpřísnění vnitřních pravidel a zpřísnění vnější i
vnitřní kontroly služeb.
Ředitelé CIA, počínaje Stanseldem Turnerem (ve funkci 1977—1981), upřednostňovali získávání zpravodajských informací sostikovanými dálkovými technickými
prostředky (SIGINT, IMINT) a „klasická“ zpravodajština „z lidských zdrojů“ (operativec a jeho utajený agent = HUMINT) nebyla na výsluní. Dílem z obdivu k zázrakům
nové techniky, dílem z neochoty nést rizika. Prvé větší rozčarování z disproporce mezi
preferovanými prostředky a výsledky nastalo po vpádu iráckého diktátora do Kuvajtu.
Tehdy se začalo psát o tom, že „družice z oběžné dráhy do úmyslů, motivací a plánů lidí
bohužel nenahlédnou“.
V celém západním světě denitivně zvítězila politická lozoe státu, který se
chová ke svým občanům stále korektněji, s prioritou dodržování lidských práv, do jisté –
byť nevelké – míry i v mezinárodních vztazích. To přineslo světu mnoho dobrého, civilizované země se ještě více zcivilizovaly, na ty necivilizované se účinněji mohl vyvíjet
tlak. Tento trend ale doprovází též odvrácená strana mince – nechuť nést riziko, defenzivní až alibistický postoj, „dobrovolné“ zřeknutí se síly.
Po 80. i 90. léta – navzdory snaze a postojům následných ředitelů CIA Webstera či
Woolseyho – „risk – averse“ přístup v CIA i jinde ve zpravodajských službách a dalších silových složkách vzrůstal. V roce 1996 po aféře, kdy jeden Guatemalan byl zavražděn člověkem, o němž se zjistilo, že v minulosti byl informátorem (spolupracovníkem)
CIA, zakázalo vedení v Langley operativcům v terénu bez explicitního dovolení „navázat vztah se subjektem, který spáchal vážný zločin nebo jiný nesprávný (repugnant) čin
či porušil lidská práva“. Službám bylo zakázáno spolupracovat s lidmi, „které byste si
nepozvali domů na večeři“.4
Krizi identity zpravodajských služeb a nejistoty kolem smyslu zpravodajské činnosti ovšem – více či méně – vnímali sami pracovníci zpravodajských služeb. Ti, kteří
s nastalým trendem nahlas polemizovali, byli považováni za dullesovské jestřáby (což
doopravdy často byli). Operativci i analytici tradičního ražení zpravodajské služby
opouštěli, nebo byli propouštěni. Uvádí se, že v začátku 90. let postihl největší zpravodajské služby 30 % úbytek personálu!
Bývalý čelný pracovník odboru CIA pro Blízký východ konstatuje [1] : „CIA
pravděpodobně nemá ani jednoho řádně kvalikovaného člověka s kulturním zázemím
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z Blízkého východu, který by byl ochoten hrát autentického muslimského fundamentalistu a byl ochoten strávit dlouhá léta svého života v horách Afghánistánu a jíst tam
hnusné jídlo a žít tam bez žen. Proboha, většina našich lidí žije na příjemných městských
předměstích ve státě Virginia. My prostě tyhle věci neděláme. Jeden mladý příslušník
CIA to řekl ještě drsněji: Operace, jejichž součástí by musel být průjem jako způsob
života, se prostě nekonají. … Protiteroristické akce CIA v terénu protivníka jsou pro
příslušníky CIA příliš nebezpečné na to, aby se jich mohli přímo účastnit. Když jsem
pracoval v ředitelství operací (Directorate of Operations), CIA vždycky použila celou
malou armádu agentů na setkání s cizincem, který by mohl být nebezpečný, jestliže ho
nešlo přilákat ke schůzce na americkém velvyslanectví nebo konzulátu. Pracovníci, kteří
jsou stále ještě v CIA v aktivní službě, hovoří o tom, že je CIA v současnosti nesmírně
byrokratická a nechce nic riskovat – což přirozeně odráží rostoucí nechuť americké
veřejnosti nic neriskovat. A tento postoj se v poslední době jen prohlubuje.“
Úpadek operativní práce v 80. a 90. letech popisuje jiný frustrovaný bývalý operativec v rozsahu celé knihy [2].
Podobná nálada – obava riskovat, móda politické korektnosti, nepřízeň veřejnosti
a médií – převládala i v ostatních západních zemích. Taková byla doba, takové bylo převládající mínění, takový byl rovněž postoj těch, kdož rozhodují. Zpravodajské služby se
prostě nikterak výrazně nevymykají z obecně panujících poměrů a sdílených postojů v té
které společnosti. Proto měly strach být aktivnější …
Cítí se potřeba změny
Nechci tvrdit, že shora uvedený popis je vyvážený a komplexní, a že proti „oslabujícím“ faktorům současně nepůsobily aktivity, trendy a úsilí protichůdné. Na povrchu
bylo jakoby všechno v pořádku. Zpravodajské služby pracovaly a měly v onom období
přibližně stejné procento úspěchů a neúspěchů jako v jiných dobách. Ve druhé polovině
90. let se objevují kritici oné rozpačité a defenzivní epochy. Někteří politici, vysocí úředníci5 a dokonce i novináři publikují kritické statě, analýzy, varování. Útoky teroristů na
východoafrické ambasády a na loď v jemenském přístavu Američany vyburcovaly a kritikům poměrů ve zpravodajských službách daly za pravdu. Asi od roku 1998 se projevuje v amerických službách – a souběžně i jinde ve světě – nový ofenzivní duch6. Nové
trendy ve zpravodajství se začaly uvádět v život nastaly už před událostmi 11. září.
Teroristický útok je nevyvolal, stal se jen katalyzátorem či akcelerátorem urychlení potřebných a již nastartovaných změn.
Po útoku – nové vnímání role a potřebnosti ZS
Útok Al-Kajdy na americké cíle 11. září vyvolal celosvětový šok. V brzku bylo
lze zaznamenat, že veřejnost a média si uvědomují, že v zápase s novým nepřítelem je
jedním z nejúčinnějších nástrojů činnost tajných služeb. Pohled veřejnosti ke službám se
náhle pronikavě mění; dříve opovrhované a obávané instituce se stávají jakousi nadějí.
Nově nabývá významu obrana demokracie, obrana bezpečí obyvatel, obrana euroamerické kultury. Občan zemí zhýčkané euroamerické kultury přitom očekává, že stát se
65

OBRANA A STRATEGIE

postará, nese přece odpovědnost. Význam státu se ve vnímání veřejnosti nečekaně zvyšuje.
„Jsou období, kdy tajné služby, bezpečnostní služby v občanech vyvolávají strach,
nedůvěru. My dnes naopak prožíváme takovou výjimečnou dobu, kdy k tajným službám
hodně lidí vzhlíží s nadějí, že odhalí teroristy, a to i možná mezi námi, že se tedy tyto
tajné služby postarají o naší bezpečnost.“7 „Válka proti teroru musí být válkou tajných
služeb, špionů, malých, ale extrémně efektivních speciálních oddílů8 a náhlých nečekaných přepadů.“9 „Tento konikt nerozhodne palebná síla, nýbrž informace včetně lží“
píše český novinář10, úplně (bez jindy nezbytného) morálního rozhořčení. „Tajné služby,
po skončení studené války poněkud opomíjené, bude třeba opět posílit a vybavit opravdu
nejmodernější technikou.“11
*****
V následujícím textu se pokouším pojmenovat některé nové fenomény a trendy
v činnosti a postavení zpravodajských služeb. Nelze než vyjádřit obdiv nad úsilím
vojenských zpravodajských jednotek na taktické a operační úrovni, které jsou integrální součástí bojových akcí v Afghánistánu. Jejich výsledky nejsou předmětem mediálních komentářů, je však zřejmé, že bez nich by nemohly operace být úspěšně plněny.
Uznání by mělo dojít absolutní novum – operace jsou řízeny na dálku (velení sídlí na
jiném kontinentě). To by nebylo samozřejmě možné bez plně funkčního on-line spojení
přes spojovací družice, ale také bez zpravodajské podpory (např. „taktického“ radiového
zpravodajství – odposlechu komunikací). Prvotní raketové a bombové údery připravily
snímky špionážních družic. Renesanci v Afghánistánu prožil jeden prastarý prostředek
„zpravodajského řízení lidských zdrojů“, totiž úplatky, vhodně uštědřované náčelníkům a náčelníčkům. A konečně při déledobém pobytu cizích vojáků v kulturně cizím
prostředí není možno dosáhnout úspěchu bez propagandistické práce, čili psychologických operací. I ty spoluzajišťují zpravodajci. Novum je také prvé využití bezpilotních
letounů, dosud využívaných pouze k průzkumu a zobrazovacímu zpravodajství, jako
nosičů zbraní – z unmanned aerial vehicles (UAV) se stávají unmanned combat aerial
vehicles (UCAV) [3].
Při vší úctě k militárním zpravodajcům je však protiteroristické úsilí mimo vlastní
bojiště téměř výhradně náplní práce oněch „pravých“ zpravodajských služeb, jimž se
říká civilní. A těm se věnuje následující text.
Úroveň mezinárodní spolupráce
Po 11. září se pronikavě zintenzívněla výměna zpravodajských informací
v mezinárodním měřítku. Z obavy z možného zanedbání (složkou této obavy je ovšem
též alibismus) se nepouští ze zřetele jediné vodítko, jediný „signál“ či hlášení, ani ty,
které by dříve jako zcela nepravděpodobné nebyly prověřovány a ocitly by se v koši.
Na strategicko-geopolitické úrovni, na podkladě společně sdílených zájmů, dnes vznikají dříve obtížně představitelná spojenectví. Partikulární zájmy států a různých zemí i
vnitrostátních byrokratických uskupení ovšem nadále hrají roli. Bizarním důsledkem je
66

ZPRAVODAJSKÉ SLUŽBY PO 11. ZÁŘÍ

například vznik mnoha nových rádoby koordinačních a „řídících“ těles (výborů), které
jsou zakládány zhusta z prestižních důvodů.
Rivalita států i zpravodajských služeb „funguje“ i při vůli spolupracovat. Příkladem jsou do médií uniklé zprávy, kterak jednou německá, podruhé egyptská tajná služba
Američany na útok včas upozorňovala.12 Realita je jiná; konkrétní informace o hrozícím
útoku neměl nikdo.
Na nejvyšší politické úrovni jsou z diplomatických důvodů za zpravodajskou
pomoc chváleni Rusové. Na úrovni interní, utajované, panuje z rozsahu jimi odevzdaných informací zklamání. Jak byly předané informace užitečné se ovšem v úplnosti
dozvíme (možná) až po mnoha letech.
Ve zpravodajské činnosti se vyznává zásada, že neexistuje „čistý“ přítel, ani
„čistý“ nepřítel. Taky proto mohou zpravodajské služby různých zemí na jednom poli
spolupracovat a na druhém soupeřit. Takže Američané s Rusy vyměňují informace o
islamistech a v téže době si navzájem zavírají vyzvědače. Panuje kolem toho ovšem
méně rozruchu, než v předchozích dobách. Zvláště ilustrativním příkladem je aféra [4]
údajně 125 (!) členné izraelské výzvědné sítě, působící do léta 2001 ve Spojených státech. I když údaje médií o této operaci nutno brát cum grano salis, stěží k uvěření je
zpráva ministerstva spravedlnosti z února 2002, že jde o „městskou fámu“ …
Problémem mezinárodní spolupráce nadále zůstává neslučitelnost trestních
kodexů a zákonů na ochranu dat mezi spolupracujícími zeměmi.
Zpravodajská diplomacie ožívá
Zpravodajská diplomacie nastupuje v okamžicích, kdy běžné diplomatické styky
a „kanály“ z různých důvodů nemohou plnit své obvyklé funkce. O utajených setkáních
ve třetích zemích a vzkazech přes náhradní prostředníky ze zpravodajských služeb se
obvykle hovoří a píše až po dlouhých letech; rozhodně se obvykle neodehrávají ve světle
reektorů. Role ředitele CIA George Teneta v „mírovém procesu“ mezi Izraelem a
Palestinou je v tomto smyslu bezprecedentní; je to nový fenomén. Tenet a jeho nejbližší
tým povaze izraelsko-palestinského koniktu rozuměl patrně lépe, než State Department
a NSC. Získal si důvěru nejen izraelských bezpečnostních a zpravodajských organizací,
ale i obdobného aparátu v Arafatově administrativě, takže za Clintona byl s to zprostředkovat jednání mezi znepřátelenými tábory. Před koncem Clintonovy kadence a nějaký
čas po nástupu Bushe mladšího Tenet ze hry na čas vypadnul. Po 11. září znovu získal
Bushovu důvěru a jako jeden z mála vyjednavačů se mohl vrátit na scénu. Výsledky
amerického zprostředkovatelského úsilí nejsou pravda obdivuhodné a v analýze izraelsko-arabském koniktu je mimořádně ošidné dopouštět se konkrétních předpovědí;
přesto lze říci, že ředitel americké zpravodajské služby je jedním z mála, kterého Palestinci berou vážně a jemuž jsou dokonce s to i něco splnit. V červnu 2002 Tenet tvrdě
vyjednával o redukci počtu a sil palestinských bezpečnostních organizací.
Mediálně není zatím známo nic o tom, jakému tlaku byla podrobena pakistánská
tajná služba a služby středoasijských republik; nepochybně to byla silná masáž.
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Rozpočty, nábor, pravomoci
Rozpočty zpravodajských služeb mírně vzrůstají cca od let 1996—1998. Po 11.
září parlamenty a vlády službám poměrně ochotně navyšují nanční prostředky, odhadem může jít o meziroční nárůsty více než 15% ní.
Vlna vlastenectví způsobila, že CIA obdržela 60 000 žádostí o přijetí. Mnohatisícové přílivy zájemců byly zaznamenány i ve Velké Británii a dalších zemích. Největší
hlad služeb je po překladatelích z orientálních jazyků. Je náročné a obtížně proveditelné
takové množství žadatelů podrobit bezpečnostním prověrkám a poté proškolit. Lze předpovědět, že čím více bude nábor nových, dnes aktuálně potřebných lidí podobný kampani, tím větší počet afér a skandálů po 5—7 letech zažijeme.
Obavy z terorismu přivodily v řadě zemí změnu zákonů z oblasti justice, trestního práva a vnitřní bezpečnosti. Řada z nich byla připravována již před 11. zářím.
V USA je nejvýznačnějším zákonodárným počinem komplexní novela asi 16 zákonů,
zvaná US Patriot Act; ve Velké Británii Anti-terrorism, Crime and Security Act. Novely
(protiteroristické legislativní balíčky – dánský termín) byly přijaty v Německu, Itálii,
Rusku, Francii, pobaltských zemích, Slovensku ….
Navzdory novinářským klišé se legislativní změny jen v menší míře týkají zpravodajských služeb a jejich pravomocí.
Stručný přehled alespoň některých nejdůležitějších změn13:
1. v trestním právu hmotném byly denovány nové trestné činy (skutkové podstaty) a jim odpovídající trestní sazby,
2. v trestním právu procesním se policejním a dalším represivním orgánům
usnadnily některé procedury, prodloužily některé lhůty zadržení atp.,
3. v oblasti „cizinecké“ problematiky (viz i níže) došlo k řadě restrikcí,
4. podstatně byla zpřísněna pravidla tzv. fyzické bezpečnosti, včetně organizačních restrikcí do jisté míry omezující svobodu pohybu na některých zranitelných místech (letiště); do praxe se zavádějí monitorovací kamerové systémy
ve spojení se softwary umožňující identikaci osob z obrazu a tzv. biometrické
metody; v té souvislosti se zakazuje maskování a zahalování osob v jistých
situacích14,
5. v zemích ve kterých to dosud nebylo zvykem, se uvažuje (tento trend – pro
USA a Velkou Británii zcela revoluční – zdaleka není dokončen) o zavedení
průkazů identity,
6. orgány daňové a instituce kontroly nančních toků získaly nové přístupy k
datům a pravomoci, např. zmrazovat účty; fyzické a právnické osoby mají
nové evidenční povinnosti; účelem je postihnout praní peněz a nancování
terorismu,
7. jsou vypracovány reglementující pravidla pro akutní nouzové situace,
8. některé policie a zpravodajské služby (Itálie) dosáhly lepší právní ochrany
(tzv. „funkční garance“) svých příslušníků, kteří pod hlubokým krytím (utajením) pronikají do zločineckého prostředí,
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9. poskytovatelé spojových služeb jsou povinni důsledně a déle uchovávat interní
záznamy o uskutečněných spojeních, aby je v případě potřeby mohly poskytnout oprávněným institucím,
10. ztěžuje se dostupnost sostikovaných šifrovacích technologií,
11. policiím a zpravodajským službám se usnadnila oprávnění odposlechu všeho
druhu, včetně elektronické pošty15, pohybu subjektů na internetu, obdržení
výpisu volaných čísel16; v civilizovaných zemích se prostředky penetrující do
soukromí povolují převážně výrokem soudců,
12. byly odstraněny zákonné bariéry poskytování informací mezi trestními orgány
a zpravodajskými službami17.
České republice se tento trend bohužel vyhnul; ani za nové situace zpravodajským
službám ČR nebylo zákonem umožněno mít přístup k informacím z databází jiných
státních orgánů; legitimní požadavek, o nějž české zpravodajské služby usilují už 7 let.
Trvá tedy málo potěšitelný stav, kdy zákon je různými způsoby obcházen, jestliže služby
například potřebují identikační data osob…
Proti uvedeným opatřením se poměrně záhy po 11. září zdvihla bouře odporu ze
strany odpůrců vlád, právnických sdružení a organizací obránců lidských práv. V médiích zaznívaly velmi emociální výlevy typu „Velký bratr už je tady“, tvrzení o návratu
policejního státu, debata o „výměně bezpečnosti za základní svobody“. Rozbor oprávněnosti obav a širších souvislostí této debaty je mimo možnosti tohoto textu. Postoj široké
veřejnosti je však relativně vstřícný; vlády jsou ochotny od některých záměrů ustoupit18
a nové přísnější zákony mají většinou své pojistky proti zneužití, nebo dokonce některá
opatření se zvažují jako dočasná. Polemika, na podzim a v zimě 2001 velmi ostrá, se od
jara 2002 zklidnila.
Lze však předpovědět, že tato polemika znovu ožije. Na jedné straně tedy bude
regulační, represivní a kontrolní funkce státu a jeho orgánů zesilovat, což bude společenský život přinejmenším znepříjemňovat a zcela jistě místy dojde k zneužitím a excesům ze strany státních orgánů. Na straně druhé bude trvat boj proti uvedeným trendům
ze strany obhájců občanských svobod, profesionálních právníků, ale i populistických
politiků (předvolební tahy) a také lobby podnikatelských19 subjektů. Přirozený fenomén
„únavy a šlendriánu“ bude střídavě posilovat tyto protikladné tendence.
Zesílený dohled kontrarozvědek nad přistěhovalci
V metropolích západoevropských měst žijí početné diaspory ze zemí třetího světa
a působí četné exilové skupiny stojící v opozici proti diktátorským a autoritářským režimům arabského a islámského světa. Řada organizací v exilu žijící opozice se těšila když
ne podpoře, tak benevolenci hostitelských vlád. Potíž je v tom, že mnoho z nich nejsou
disidenty, ctícími lidská práva v západním pojetí. V londýnských nebo bruselských čtvrtích se přívržencům teroristického či apokalyptického džihadismu žilo docela dobře a
mezi svými krajany nebyli příliš k rozeznání, ba nebyla ani vůle je rozeznávat. Mezi
stovkami nevládních organizací náboženského, kulturního či charitativního zaměření se
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v madrasách snadno skrylo tvrdé (a úspěšně konspirující) jádro militantního politického
islamismu.
Zdá se, že bezpečnostní organizace se rychle poučily a zpravodajsko-policejní
dohled nad „extremismem cizinců“ 20 se stává nepominutelnou náplní jejich činnosti.
V řadě zemí se zostřují cizinecké a azylové zákony, hraniční a další procedury; zde
ovšem primární pohnutkou nejsou protiteroristická opatření, nýbrž to, že komplex problémů spojených s přistěhovalectvím a zejména ilegální migrací se stal závažným ekonomickým a sociálním břemenem a přerostl ve vnitropoliticky ostře artikulované spory.
Obviňováni ze selhání
Jak se dalo snadno předpovědět, probíhá mediálně hojně prezentovaná debata o
tom, zda a jak zpravodajské služby selhaly, zda mohly či měly útok z 11. září předpovědět. Série obvinění, hovořící o selhání významnějším než je Pearl Harbor, se probírá od
jara 2002 v USA. Je to téma na samostatnou rozsáhlou studii, a zde se mu nemůžeme
věnovat. Bez ohledu na to, jak významná opominutí se CIA, FBI a dalším americkým
institucím prokáží, k jakým závěrům dospějí příslušné vyšetřující komise, lze upozornit
na to, že obvinění ze selhání jsou živena rivalitou soupeřících organizací a soupeřením
politiků.
Výměna šéfů, reorganizace
Proti očekávání některých nenastaly na špičkových postech ve zpravodajských
službách personální výměny a pokud ano, tak z jiných důvodů, než je situace po 11. září
a eventuální selhání práce služeb. V některých zemích došlo k výměně šéfů služeb po
volbách, jež přinesly změnu vlády (např. v listopadu 2001 v Itálii, v lednu 2002 v Bulharsku, v téže době v Rumunsku, v červnu 2002 v Maďarsku; nyní – konec června 2002
– se hovoří o obdobných změnách ve Francii). Jde o země, v nichž služby ingerovaly
do vnitřní politiky, nebo jsou z toho aspoň – někdy neprávem – podezřívány. V Polsku
socialistická vláda dávno před 11. zářím plánovala velkou reorganizaci zpravodajské
komunity; situace po 11. září proces zavádění plánované reformy spíše zpomaluje, než
urychluje. Nicméně radikálně nová struktura je v květnu 2002 dobudována21. V řadě
zemí se chystaly systémové reformy zpravodajské komunity již delší dobu (evolučně
Španělsko – CESID se proměňuje na CNI; vyostřeně se řeší reforma delší dobu neúnosného stavu v Chorvatsku). V USA ředitel FBI L. Freeh odešel z funkce dobrovolně v létě
2001, před vypršením možné desetileté kadence. Důvody byly spíše osobní a manažerské než politické.
Větší či menší reorganizace uvnitř služeb se odehrávají téměř všude.
Lze řešit efektivitu služeb organizačními reformami ?
Na neuspokojivé – ať už tento náhled je spravedlivý či nikoliv – výsledky zpravodajských služeb reaguje politický a byrokratický establišment s oblibou tak, že navrhuje
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strukturální reformy a reorganizace celého systému. Neúplný přehled některých těchto
snah ve Spojených státech z posledních 25 let:
• v roce 1977 předložila Rada národní bezpečnosti 61 stránkový dokument
s návrhy organizačních reforem22
• základem studie23, iniciované předsedy výborů pro zpravodajství obou komor
amerického Kongresu v r. 1992, byl návrh pronikavé reorganizace americké
zpravodajské komunity
• mezi roky 1995 až 1997 pracovaly na návrzích reorganizací dvě významné pracovní skupiny – Brownova komise24 a výbor Sněmovny reprezentantů25; další
studie vypracovaly nevládní think-tanky a též bývalí pracovníci služeb26
• koncem března 2002 byla odevzdána zpráva tzv. Websterovy komise, mapující systémové závady ve zpravodajské části FBI, vyvolané případem zrádce
Roberta Hanssena [5]; doporučení komise jsou od dubna 2002 uváděny
v život
• v únoru 2002 vytvořily27 obě komory Kongresu společnou vyšetřovací komisi,
jejímž nepochybným vyústěním budou návrhy na reorganizaci komunity.
Návrhy na radikální restrukturaci zpravodajské komunity byly hojné a smělé;
realizované kroky naopak byly relativně skromné. Jedinou opravdu významnou organizační změnou v 90. letech bylo vytvoření NIMA28 v roce 1996. Jaké jsou příčiny tohoto
stavu ? Pochopitelně se nabízí vysvětlení, že jde o sebeobranu stávajících byrokratických struktur. Vskutku, zejména početné armádní služby29, 30za pomoci kongresových
výborů pro ozbrojené složky se vložily do účinné sebeobranné bitvy o prestiž, vliv a
podíl na rozpočtu. Takové vysvětlení však nestačí. „Mnoho návrhů prostě byly špatné
nápady – buď proto, že by výhody byly dosaženy za neúměrnou cenu, nebo proto, že
by způsobily více škody než užitku. [6]“ Americké služby nezačínají od nuly – mají za
sebou 55 letý vývoj, byť jejich dnešní struktura byla evolučně „vytvořena“ spíše sérií
pragmatických kroků a následků historických příležitostí než na přísně racionálním a
předem plánovaném základě.
Zpravodajské služby jsou velmi specické organizace, paradigmata jejich činnosti jsou odvozena z tzv. principu nezbytné znalosti (need to know) a vyvážená rovnováha řídících činností, toku informací a provozních aktivit špatně snáší pronikavější
vnější zásahy.31 Stroj na produkci informací se snadno poláme. Toho si odpovědná exekutivní moc je většinou vědoma32. Tím není řečeno, že určité vhodně volené makroreformy by nemohly přinést pozitivní změny. Náprava špatně fungujících mechanismů se
však spíše dosáhne cestou systémových, ale rozměrem menších a středních evolučních
změn. Primární je způsob řízení konkrétních operací a funkční tok informací. Nezbytná
je přestavba a modernizace informačních a komunikačních technologií, jež umožní
exibilní sdílení dat mezi institucemi. Nesmírně významná je správně zvolená míra
implementace manažerských dovedností. Nejvýznamnější potenciál změny se skrývá ve
změně vnitřní kultury služeb, kultury více riskující a více založené na reálném výkonu.
Taková strukturální, ale evoluční reforma se nemůže zdařit bez podpory politického
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establišmentu a dokonce bez přiměřené podpory veřejnosti. Evoluční cesta má ovšem
svá úskalí – řešit problémy uhýbáním, například vytvářením nových a nových koordinujících a řídících center a výborů je cesta do pekel; naopak, vhodné je některé ze stávajících rušit, nebo jim odebrat křížící se kompetence33.
Z tohoto pohledu je Bushův požadavek na zřízení nového ministerstva pro bezpečnost vlasti (Department of Homeland Security) odvážným krokem; je to makroreforma34 bezpečnostního systému, snažící se pokrýt určitá „prázdná místa“ a přeskupit do
logicky vypadajícího rámce řadu stávajících institucí35. Zda tato reorganizace – která se
netýká vlastních zpravodajských služeb – bude úspěšná, nelze dosud říci. Lze očekávat,
že se znovu vynoří návrhy na makroreorganizaci vlastních zpravodajských služeb; předpokládám, že Bushova vláda je nevyslyší.
Další trendy
Závažným problémem pro budoucnost zůstává svár paradigmat mezi „čistokrevnou“ zpravodajskou činností (intelligence) a jejím využitím v trestním procesu (law
enforcement) [7]. Zpravodajci se drží požadavků na ochranu zdrojů – ať „lidských“
nebo technických – a staví se velmi rozpačitě například k požadavku dodávat trestnímu
procesu informace o válečných zločincích. Nedávné poskytnutí radiového odposlechu
komunikací mezinárodnímu tribunálu pro zločiny v bývalé Jugoslávii je bezprecedentní.
Za problém možno označit i budoucí pravděpodobný „konikt úkolů“ [8] . Je-li dnes prioritou potřít nový mezinárodní terorismus typu Al Kajdy, musí se krátit síly a prostředky
věnované jiným legitimním úkolům. Bezpečnostní problémy, které existovaly před 11.
zářím, existují i nadále.
Závěr
Zpravodajské služby (ZS) vstoupily do 90. let oslabeny. Cca kolem roku 1998
je již znatelná potřeba změny tohoto stavu a sílí úsilí o nápravu. Zářijové útoky a následující vývoj změny v činnosti ZS nevyvolaly, nýbrž akcelerovaly implementaci připravovaných změn. Veřejnost nyní vnímá ZS pozitivněji. ZS obdržely více nančních
prostředků a byla přijata řada legislativních norem, které zvyšují efektivitu zpravodajské
činnosti. Úroveň mezinárodní spolupráce ZS je intenzivní jako dosud nikdy. Přijímají se
opatření pro zesílení operativní činnosti, zostřuje se dohled vnitřních ZS nad extremismem cizinců. Probíhá diskuse o selháních a služby se reorganizují. Některé probíhající
trendy však mohou mít v budoucnu určité negativní dopady.
Poznámky
1

Nejčastěji samozřejmě mezinárodní i vnitrostátní terorismus a jiné politicky motivované násilí, hrozba
šíření zbraní hromadného ničení, organizovaný zločin, ale i jiná bezpečnostní a také – více zastřeně – ekonomická témata.
2
Výrazem toho byly pop-mediální výklady Fukuyamova spisu „Konec historie“, naznačující, že teď už
zbývá svět v poklidu jen mírně reformně vylepšovat.
3
Předvolební (1998) prohlášení strany Zelených ve Spolkové republice Německo, ale i jinde.
4
Často citovaný bonmot, jehož originálního původce je dnes již těžko odhalit. Polemikou k němu byl jiný
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bonmot: „Matka Tereza nám o indickém jaderném programu nic neřekne …“.
5
Robert M. Gates, ředitel CIA pod Bushem starším, v článku „Threats and Opportunities: Leaders Need to
Speak Out“ píše, že současný stav je mizernou cestou jak ochránit a vylepšit americké bezpečnostní zájmy
(původně The New York Times; převzato z International Herald Tribune, 16.3.1999.
Frederick P. Hitz, generální inspektor CIA mezi léty 1990—8, zaslal do The Washington Post článek „The
CIA´s Gaping Front Line Won´t Win a War on Terrorism“ v němž m.j. píše: „Nikdo nechce vstoupit do
organizace, která ztratila víru sama v sebe, není si jista vlastním posláním a je postižena sklerózou byrokracie“; převzato z International Herald Tribune, 17.9.1998.
6
Zajímavým příznakem určitého obratu bylo i zmírnění předchozí (zejména Deutschovy – ředitel CIA
v letech 1995—1997) politiky rozsáhlého odtajňování a uvolňování archivních informací.
7
Komentátor a publicista Ivan Hoffman, Český rozhlas, 4.10.2001
8
Existence prostějovské 6. speciální brigády (české komando hloubkového průzkumu), využitelné i v protiteroristickém boji, byla po 12 let přísně utajována. Po 11. září premiér, ministr obrany, náčelník GŠ i ředitel
VZS českým občanům sdělili, že také máme takovou elitní jednotku.
9
Komentátor Petr Pravda „Armáda toho moc nespasí“, MFD, 18.9.2001
10
Komentátor Milan Vodička, MFD, 4.10.2001
11
Publicista a spisovatel Karel Pacner, „Jaká bude ta příští válka?“, MFD 24.9.2001
12
Mediální bublina o Attově přítomosti v Praze, jak je prezentoval Wall Street Journal a čeští politici, budiž
dalším příkladem.
13
Podrobnější rozbor a komparaci ponecháváme do jiného textu; je to ovšem téma, jež by zaměstnalo celou
katedru srovnávacího práva..
14
I nový shromažďovací zákon v ČR.
15
V USA zákon CALEA; softwarový nástroj Carnivore; možnost „napíchnout“ počítač (a vykonat tzv.
výjem) podezřelého, např. ke zjištění hesel a passwordů; a další.
16
Tzv. pen-register.
17
V USA do té doby např. CIA nebyla oprávněna znát informace projednávané v trestních kauzách velkými
porotami.
18
Např. britský ministr vnitra v prosinci 2001 a poté v květnu 2002.
19
Sféra podnikání má přirozený zájem na ztížení transparentnosti nančních toků a na nedostupnosti své
komunikace.
20
Ausländerextremismus – výraz používaný v bezpečnostních složkách SRN.
21
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
22
NSC, Report on Presidential review Memorandum/NSC-11 : Intelligence Structure and Mission, Feb.22,
1977.
23
Boren-McCurdy Intelligence Reorganization Plan, Feb. 5, 1992.
24
Presidential-Congressional Commision on the Roles and Capabilities of the U.S. Intelligence Community; jejím produktem byla studie „Preparing for the 21st Century: AN Appraisal of U.S. Intelligence“,
1996.
25
House Permanent Select Committee on Intelligence (dále jen HPSCI); produktem byla studie „IC21:
Intelligence Community in the 21st Century“, 1996.
26
Mezi nimi vynikl Robert David Steele, ředitel a majitel úspěšné rmy Open Source Solutions; do letoška
předložil na téma restrukturalizace služeb již několikátou knihu.
27
Viz např. materiály CRS (Rešeršní služby Kongresu) „Intelligence Issues for Congress“, IB10012
04-17-02, ze 17. dubna 2002.
28
Národní zobrazovací a mapová služba – National Imagery and Mapping Agency – NIMA vytvořená v r.
1996 z jednotek dříve zařazených pod CIA, NRO a ministerstvo obrany, zabezpečuje vyhodnocování satelitních snímků a všech informací o dislokaci a rozmístění objektů, o terénu, dále zpracování map atd.
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29

Je nutno si uvědomit, že ředitel CIA ve své souběžné funkci DCI (Director of Central Intelligence – volně
přeloženo jako „ředitel veškerého zpravodajství“) je do značné míry pouze formální hlavou zpravodajské
komunity; zejména vliv ministerstva obrany a jednotlivých armádních složek je obrovský; sama CIA spotřebuje pouze cca jednu desetinu rozpočtu na zpravodajské služby.
30
Ředitel CIA je co do vztahu k vojenským agenturám přirovnáván ke středověkým francouzským králům –
těm také šlechta přísahala věrnost, ale nebála se jich. (The Economist, „USA: Time for a rethink – America´s
intelligence services“, 20.4.2002).
31
Například strukturální reforma v podnikatelském sektoru zpravidla znamená nemilosrdné propuštění nadbytečného, „morálně zastaralého“ personálu. Provést ve větším měřítku totéž ve zpravodajské instituci znamená ochromit výkon těch zbývajících a hlavně, zadělat si na řadu nově vzniklých „národně bezpečnostních
rizik“.
32
Revoluční změny se v USA odehrály po vzniku dnešních základů americké zpravodajské komunity
mezi lety 1945—1947; jiný příklad z historie je proces destrukce starých služeb a vytváření služeb nových
v postkomunistických zemích střední Evropy začátkem 90. let. Takovéto „institucionální“ revoluce se prostě
nedějí často.
33
V USA je v exekutivě a zvláště ve zpravodajských záležitostech osvědčeným a zažitým způsobem řešení
problémů duplikace a multiplikace organizací, jejich funkcí a kompetencí. Tento postup je do určité míry
záměrnou redundancí. To je velmi úspěšné řešení zejména pro analyticko-syntetickou interpretaci, tzv. zpravodajské odhady a pro varování i prognózy; omezuje tzv. group-thinking. Rovněž je to účelné pro pěstování
životaschopnosti paralelních modů operandi u sběru informací. (Rovněž mírný překryv pracovních polí je
lepší, než existence „mezer“ – gaps.) Tato výhoda se však zvrhává ve svůj opak, přesáhne-li do pozic a poloh
řídících, velících a koordinačních.
34
Údajně největší reforma americké federální exekutivy od r. 1947.
35
Ministerstvu předchází již existující Ofce of Homeland Security, který je součástí prezidentského úřadu
(v širším slova smyslu); byl plánován dávno před 11. září, jeho vznik byl po teroristickém útoku uspíšen.
Denitivní ministerstvo má vzniknout od 1. ledna 2003 a jak bylo ohlášeno 6. června 2002, má mít 4 hlavní
náplně: bezpečnost na hranicích a v dopravě; mimořádné pohotovosti a okamžité reakce; chemická, biologická, radiologická a jaderná preventivní protiopatření; analýzu informací a ochranu infrastruktur“. Znamená to vyjmout některé instituce (např. imigrační službu, pobřežní stráž aj. aj.) z dosavadních resortů;
některé nové instituce vytvořit, jiné zase přetvořit. „Nová agentura má mít zhruba 170.000 zaměstnanců
a její roční rozpočet bude činit přibližně 37 miliard dolarů. Federální úřad vyšetřování (FBI) a Ústřední
zpravodajská služba (CIA) nadále zachovají svou nezávislost.“ (ČTK 7.6.2002)
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