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ÚVODNÍ POZNÁMKA 
 

 

Ve středu 13. června 2007 bylo v  Senátu Parlamentu ČR slavnostně zahájeno třídenní 
mezinárodní sympozium Bezpečnostní a obranná agenda Evropské unie, které proběhlo 
pod záštitou ministryně obrany Vlasty Parkanové. Pořadatelem sympozia byl Ústav 
strategických studií Univerzity obrany a rakouský Institut für Strategie und 
Sicherheitspolitik der Landesverteitidigungsakademie Wien. Jednalo se o další z výstupů 
dlouhodobého projektu bilaterální česko-rakouské spolupráce v oblasti bezpečnostních     
a strategických studií. Cílem tohoto sympozia bylo vytvořit odpovídající prostor                
a podmínky pro výměnu teoretických poznatků a praktických zkušeností v oblasti 
aktuálních problémů vývoje Evropské bezpečnostní a obranné politiky i využití cenných 
zkušeností členských zemí, které v nedávné době vykonávaly institut předsednictví v radě 
EU. Odborná diskuze napomohla  identifikovat možný soubor priorit a přístupů pro 
připravované předsednictví ČR v roce 2009 na základě zvážení výchozích podmínek         
a možností státu v této oblasti. 

Konferenční sborník poskytuje čtenářům možnost seznámit se s vybranými příspěvky  
přednesenými na sympoziu, přičemž jejich textová podoba zpravidla představuje přetisk 
ústních prezentací a nebyla dodatečně upravována. Spolu s tištěným sborníkem je vydána 
také jeho elektronická verze na CD-ROMu, která vedle textů ve formátu PDF nabízí 
rovněž powerpointové prezentace jednotlivých příspěvků. 

Doufáme, že publikace vám umožní nejen podrobněji nahlédnout do problematiky 
Evropské bezpečnostní a obranné politiky EU, ale zejména vám napomůže vytvořit si 
odpovídající obraz o podobě probíhající odborné diskuze na dané téma. 
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GENEZE BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNÉ AGENDY EVROPSKÉ 
UNIE 

 
 

Evropská unie je maastrichtskou Smlouvou o EU z roku 1992 projektována                 
jako chrámová stavba, která se opírá o tři pilíře. Pokud jde o první, zahrnují ho tři 
společenství – Evropské společenství uhlí a oceli (ECSC – European Coal and Steel 
Community), Evropské hospodářské společenství (EEC – European Economic 
Community) a Evropské společenství pro atomovou energii (European Atomic Energy 
Community). Druhý tvoří Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU (CFSP              
– Common Foreign and Security Policy) a do třetího pilíře spadá Spolupráce v oblasti 
vnitřních věcí a justice. 

Zatímco první pilíř představoval v závěru 20. století pevnou stavbu, druhý teprve 
čekal na podstatně razantnější zakotvení v politicko-institucionálních strukturách EU. 
Stalo se tak v prosinci 1999 na summitu v Helsinkách, na němž Evropská rada rozhodla         
– po dlouhém procedurálním „kvasu“ v otázce formování Evropské bezpečnostní              
a obranné politiky EU (ESDP) a jejího určení jako součásti širšího rámce druhého pilíře –     
o přijetí tzv. Evropského základního cíle (EHG – European Headline Goal), ve kterém se 
EU zavázala urychleně řešit cíle k dosažení společných operačních schopností 
„nadnárodních“ sil. Současně bylo rozhodnuto o vytvoření příslušných „silových“ 
institucí, konkrétně o zřízení Politického a bezpečnostního výboru (Political and Security 
Committee, PSC), Vojenského výboru EU (EU Military Committee, EUMC)                      
a Vojenského štábu EU (EU Military Staff, EUMS). Celému světu byl tím vyslán 
jednoznačný signál: „Pokud se podaří plně uvést v život Evropský základní cíl, bude EU 
schopna projektovat  nejen svou hospodářskou a politickou, ale i vojenskou moc za 
hranice svých členských zemí.“ 

Dnes je „historie“  Maastrichtu  o patnáct let „starší“ a bohatší o vyšší kvalitu, 
extrahovanou z rozsáhlého souboru pečlivě analyzovaných zkušeností z vývoje na „starém 
kontinentu“. I díky jim Evropská bezpečnostní a obranná politika EU udělala obrovský 
skok kupředu – od pouhého přívěšku zahraniční politiky k samostatné politice.  

Náročný proces hledání vlastní bezpečnostní a obranné tvářnosti EU, který 
nastartovala maastrichtská Smlouva o EU a který měla svým způsobem završit Smlouva  
o Ústavě pro Evropu, však zdaleka nekončí. Strategické, bezpečnostní a obranné dimenze 
Evropského základního cíle, resp. jeho novější verze Základního cíle 2010 (Headline Goal 
2010) musejí být totiž permanentně nastaveny tak, aby EU byla kdykoliv schopna čelit 
 dramatickým  změnám v geopolitickém  vývoji a mohla pohotově reagovat na nové 
hrozby. 

Jako kategorický imperativ tyto dimenze vyvstávají před všemi členskými státy EU, 
zejména však nad Českou republikou, která 1. ledna 2009 převezme předsednictví v Radě 
EU a která na úvod všem členským zemím předloží k posouzení cíle, jenž bude chtít 
prosadit v průběhu svého šestiměsíčního mandátu. Podle názorů odborníků by mezi nimi 
neměly chybět jasné vize o tom, jak dále posílit kontinuitu Evropské obranné                    
a bezpečnostní politiky EU a jejím prostřednictvím  ještě více zpevnit všechny tři základní 
„maastrichtské“ pilíře. Vize, z nichž některé možná nastíní i nadcházející sympozium. 
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PROGRAM SYMPOZIA 
 
 
JUNE 13TH, 2007 KNIGHTS’ HALL / SENATE OF THE PARLIAMENT OF THE CZECH 

REPUBLIC 
 
OPENING CEREMONY  

Vlastimil SEHNAL, Senate of the Parliament of the Czech Republic 

Martin BARTÁK, the First Deputy Minister of Defence  

Rudolf HECHT, Director of ISS LVAK Wien  

LtCol. Josef PROCHÁZKA, Deputy Director of ISS UoD 

Radomír ŠTÍHEL, Director of R-INCON 

 
JUNE 14TH, 2007 GREAT HALL OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE 

CZECH REPUBLIC  
 
PANEL I – THE PRESENT AND PERSPECTIVES OF THE EUROPEAN  
SECURITYAND DEFENCE POLICY PROJECT  

LtCol. Josef PROCHÁZKA, Deputy Director of ISS UoD  

Chair and first comment  
 

Jiří ŠEDIVÝ, Office of the Government of the Czech Republic 
 

Martin POVEJŠIL, Ministry of Foreign Affairs (Czech Republic) 
 

PANEL II – EXPERIENCES WITH EU CHAIRMANSHIP 

Rudolf HECHT, Director of ISS LVAK Wien  

Chair and first comment 
 

Thomas HAJNOCZI, Head of the Security Policy Department of the Austrian Ministry of 
European and International Affairs  

Experiences within the CFSP during Austrian EU presidency 
 

Jorma INKI, Ambassador of Finland  

Finland and EU presidency  
 

Erwin SCHMIDL, the Austrian National Defence Academy  

Austria and EU presidency 
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PANEL III – CONCEPTION AND USE OF MILITARY AND NON-MILITARY 
INSTRUMENTS 

Miroslav HREBÍČEK, ISS UoD – Chair 

 
Maj-Gen. Josef PROKŠ, Ministry of Defence (Czech Republic)  

Military aspects of CZE/SVK Battlegroup EU  
 
Brig. Gen. Rudolf STRIEDINGER, General Staff Office, Austrian Armed Forces  

Military aspects of ESDP – experiences of a task force commander (MNTF N / EUFOR / 
ALTHEA) 
 
Col. Bohumír MARTÍNEK, Ministry of Interior (Czech Republic) / Cpt. Pavel ŠPULÁK, 
Ministry of Interior (Czech Republic)  

The Contribution of the Czech Republic to European and EU Security in the Field of Civil 
Protection 
 
Cpt. Anežka PAŘÍKOVÁ, Ministry of Interior (Czech Republic)  

Cooperation of the Police of the Czech Reublic in International Peace Operations – Legal 
Aspects 
 
LtCol. Vendula ZÍKOVÁ, Ministry of Interior (Czech Republic)  

Participation of Czech Policemen in International Peace Operations 
 

PANEL IV – ESDP AND RAISING OF EUROPEAN DEFENCE CAPABILITIES  

Vlastimil GALATÍK, ISS UoD – Chair  

 
Dick ZANDEE, Representative from EDA (Brussels)  

Enhancing European Military Capabilities: The EDA Approach 
 
Lt.Col. Jean-Louis NURENBERG, Representative from Military Committee EU 
(Brussels)  

Practical experiences for the preparation and the course of the Luxembourg Presidency of 
the EU Council for ESDP matters – 1st semester 2005 – from the perspective of the PSC 
and the EUMC 

 
Radomír JAHODA, Security Policy Department of the Ministry of Defence (Czech 
Republic)  

Approach of the Czech Republic to ESDP with Focus on the Department of the Ministry of 
Defence 
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Col. Alfons MAIS, Representative from Military Section EU (Brussels)  

German EU Presidency – First Impression Report in ESDP 
 
Jaroslav KOMÁREK, Karel Engliš College in Brno (Czech Republic)  

Risk Management and Force Planning in Defence 
 
 
JUNE 15TH, 2007 GREAT HALL OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE 

CZECH REPUBLIC 
 
PANEL V – EUROPEAN DEFENCE AND FOREIGN POLICY – POTENTIAL, 
DEFICIT, POSSIBILITIES AND CHALLENGES  

 Josef JANOŠEC, Institute for Security Research, Brno – Chair 

 
Alexandra SARCINSHI, Center for Defence and Security Strategic Studies, National 
Defence University "Carol I"  

ESDP and Romania’s Security 

 
Elemír NEČEJ, Institute for Strategic Studies, National Academy of Defence, Liptovský 
Mikuláš, Slovakia  

Opinions of Slovak Experts on ESDP and CFSP 
 
Vladimír TARASOVIČ, Centre for European and North Atlantic Affairs, Bratislava, 
Slovakia 

Transition of EU Misions – Trends and Strategic Challenges for the Future 
 

Miloš BALABÁN, The Center for Social and Economic Strategies – Chair  
 
Jiří SCHNEIDER, Prague Security Studies Institute  
General priorities of the Czech EU presidency  
 
Tomáš KARÁSEK, The Faculty of Social Sciences of Charles University  
“High” and “Low” Foreign and Security Policy of the EU 
 
Josef FUČÍK, The Center for Social and Economic Strategies, Prague  
European Armament Market and its Consequences for the Czech Defence Industry 
 
Josef JANOŠEC, Institute for Security Research, Brno  
Possibilities of an integration of armed forces in NATO and the EU 
 
Closing remarks  
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ÚVODNÍ VYSTOUPENÍ  
 

Martin BARTÁK, 1. náměstek ministryně obrany České republiky 
 
 

Vážené dámy a pánové, 
 
dovolte mi, abych jménem ministryně obrany České republiky, paní Vlasty 

Parkanové, poděkoval organizátorům za vynaložené úsilí na přípravu a organizaci tohoto 
sympozia. Rád bych přivítal všechny jak mezinárodní účastníky tak i domácí představitele 
z  politické, akademické, vojenské i civilní sféry, kteří přijali pozvání a přispějí svými 
zkušenostmi a názory do diskuse.   

Evropa byla po staletí nadějí na mír a porozumění. Tato naděje se stala skutečností. 
Dnes žijeme společně tak, jak to nebylo možné nikdy předtím. Díky jednotě vytvořené 
mezi zeměmi EU za posledních padesát let je nyní válka mezi nimi nemyslitelná.  

Pokud si chce Evropská unie zachovat svoji vnitřní bezpečnost, musí se aktivně 
zajímat o dění v zahraničí a přispívat k projekci stability a míru mimo své hranice. Dopad 
globalizace ukazuje, že konflikty a nestabilita mohou plynout stejně svobodně jako 
obchod. Evropská unie proto musí být silná, schopná chránit své zájmy na mezinárodní 
scéně a prosazovat stabilitu, prosperitu, demokracii a dodržování lidských práv na celém 
světě.  

Evropská unie je věrohodným bezpečnostním hráčem nejen při řešení krizí, ale 
především v jejich prevenci, odhodlaným rozvíjet potřebné vojenské, diplomatické  
a průmyslové schopnosti. 

Přestože je bezpečnostní a obranná dimenze jednou z nejmladších společných politik, 
existuje řada příkladů, kdy bezpečnostní složky pod hlavičkou Evropské unie odvedly kus 
dobré práce. Evropská unie je dnes svými vojenskými a policejními misemi přítomná 
v řadě konfliktních a nestabilních zemích od Balkánu přes Irák až po Kongo. 

Před třemi lety vznikla Evropská obranná agentura, která má v dlouhodobém 
horizontu koordinovat proces vyzbrojování jednotlivých evropských armád tak, aby se 
zbytečně nedublovaly, ale spíše doplňovaly s ohledem na omezené prostředky plynoucí do 
resortů obrany.  

Od počátku letošního roku je plně operabilní koncept bojových uskupení tzv. 
battlegroups. Evropská unie je tak připravena vést dvě vojenské operace v rozsahu 
jednoho bojového uskupení téměř simultánně na dvou místech, i ve vzdálených regionech 
světa, po dobu 120 dní.  

Jestliže má Evropská unie vyvinout účinnou a efektivní vlastní obrannou                       
a bezpečnostní politiku, je klíčový její vztah k NATO. Dohoda Berlin plus nastiňuje 
způsob možné spolupráce mezi oběma organizacemi a umožňuje Evropské unii využít 
plánovacích zkušeností a logistického zázemí NATO. Evropská obranná a bezpečnostní 
politika se nesmí vyvíjet jako náhražka či konkurence, její budování musí Alianci 
posilovat.  
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Strategické partnerství mezi EU a NATO nikdy předtím nebylo tak důležité jako dnes. 
Globální hrozby vyžadují koherentní přístup k bezpečnosti, ve kterém jsou vojenské         
a civilní prostředky využívány společně a koordinovanou cestou.  

Spolupráce EU a NATO bude nosným tématem i předsednictví České republiky 
v Radě EU v prvním polovině roku 2009, na přípravu kterého se soustřeďuje naše 
pozornost. Uvítáme zkušenosti našich partnerů, kteří tento nelehký úkol již splnili a jsou 
ochotni se s námi podělit o své zkušenosti. 

Na závěr  bych vám chtěl popřát bohatou výměnu názorů a plodnou diskusi. Přeji vám 
hodně úspěchů.  
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THE POLITICS OF EUROPEAN ORDER IN THE 20TH CENTURY 
 

Rudolf HECHT 
 
 

The subject of our symposion: Security and Defence Agenda in the European Union 

• Security and Defence 

In this context are not abstract terms, but they are connected with the reality of the 
development of politics in the international relations. In this sense is security policy at the 
same time order policy too. Orientated on the EU and on the current European system of 
security policy we have to ask the question, what ideas or decisions of order policy in the 
last century have produced the current European system. This way of Europa can be 
devided in four phases, namly 

1. the way of Europe in the first world war  

2. the order of the Paris Peace Conference after W.W.I.  

3. the new order after second world war  

4. the multipolare system and the order after the end of east-west-conflict. 
 

The way of Europe in the First World War 
The substantial factors of the development of the European system on the end of the 

nineteen and the beginning of the twenty century were  

• the destruction of the policy of balance of the European pentarchy as the 
consequence of the building of the second German Empire and the international 
policy of this German Empire;  

• the effort to integrate a legal norm in the international system and  especially the 
effort for a useful legal norm in land war;  

• for the first time the appearance of the USA as power of order in a war of an 
European power in the Russian-Japan.War;  

• the first revolution in Russia 1905;  

• the failure of the policy in there causal function of conflict control and conflict 
solution in the time of  crises of the July 1914 and during whole the First World 
War. 

 
The First World War and the failure of the politics 
The policy failed not only by the authority of there primacy before the primacy of the 

military, but especially with the acceptance of there causal function for conflict control 
and conflict solution. It was the policy itselft,  that the solution of the conflict expected by 
the military without all control. 

One of the very critical observers on the side of the German Empire defined the 
military conflict  

1. as defense war opposite the France Republic,  

2. as preventive war opposite the Zarist Russia  
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3. as a battle against England about the domination in the world. 

George F. Kennan have had once the First World War as the central catastrophe of the 
20. century desiganted. This war have had the position of Europe in the world massive 
changed and the W.W.I. have had the societies in the European states fundamentaly 
changed. The war have had lead to the bolshevist revolution  and in this way existed for 
decades a longterm threat fort he bourgeoise societies in Europe. 

The W.W.I. resulted in the economic collapse of the old Europe. The great powers 
have had before 1914 the economy of the world organized and dominated.The war have 
had lead to an enormous process of impoverishment in Europe with the general known 
problems for the stability of the states and in the consequence for the stability of the 
international relations. Europe reduced to poverty, the successor were the USA, Canada 
and Japan. The center of the high finance after the war was not longer London, but now 
New York. 

 
The Paris Peace Conference and the Peace Program of President Wilson 
The European policy failed not only in time of W.W.I., but just in the preparation and 

the realization of peace conference and later by the securing of peace order. The only 
conference concept were the „foreteen points“ of President Wilson. The policy in the 
European states was not capable, to outline a own consisten political program as a basic 
paper for the peace conference. 

The central point in the program of President Wilson was the foundation of the League 
of Nations. This instrument of collective security should ensure 

• the political independence and territorial integrity of all states and  

• the domination of law in the international relations. 

The program of President Wilson expected a new concept of peace protection 

• not the former balance of power, but the system of collective security with                 
a mutual guaranty of the territorial situation  

• general realization of the principles of the USA: freedom of trade, democracy, 
self-determination. 

The objectives of the peace conference are not reached 

• no reconciliation in Europe  

• no longertime security for France 

but 

• retreat of the USA from joint responsibility for the Paris peace order.  

• On the other hand struggle for stabilization or revision of the Peace Treaties.  
 

New Order in Europe after W.W.II. 
Like in the time of W.W.I.President Wilson produced now President Roosevelt since 

beginning of the W.W.II. the concept for a global New Order. Basis of this order have 
been since 1941:  
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• the „Four Freedoms“ and  

• the „Atlantic Charta“.  

The consequences of this concepts: 

• the future political and economical control of Europe should be periphere the task 
of GB, general the task of Sovietunion – therefore the fundamental interest of 
President Roosevelt on good cooperation with the Soviet government. 

The end of W.W.II. was the end of the former hegemonial position of Europe in 
world. Europe was now not subject, but object of the international policy. The existance of 
the offensive strategic nuclear weapons und in consequence the possibility to produce 
strategic deterrence were the criterion of super power. Only the end of the East-West-
Conflict was the basis fort he new position of Europe as a subject of the international 
policy. 

 
The European Order after cold war 
The end of East-West-Conflict was at the same time the end of an old system of 

political order in Europe, namly  

• the end of the postwar order of the bipolarity and hegemony of US and SU,  

• the end of the order of the Paris Peace after W.W.I. as the order of the principle of 
national state,  

• the end of the order of peace of Westphalia as the order of identity of souvereignty 
and territory. 

The Charta of Paris from November 1990 demanded for the future  

• a protected and  credible self-determination of Europe as a system of European 
states. What lacks, is the common political intention and the common instrument, 
for the reaching of the political and strategic objectivs of the EU.  

In current time many unresolved problems stand in the foreground of the debat in the 
EU, for example the European identity or the common importance. Without the 
participation of citizen on the European project the EU would be an abstract institution. In 
the same way need the secuity policy the emotion and the participation of the population. 

I hope, we can help in the next two days, with the instrument of science, to contribute 
to a efficient security policy in Europe. 
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VÝZVY BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNÉ AGENDY EU 
 

Radomír ŠTÍHEL 
 
 

Dámy a pánové, 

 

dovolte, abych vás přivítal na mezinárodním sympoziu "Bezpečnostní a obranná 
agenda Evropské unie" jménem členů mezirezortní koordinační komise, která už řadu let 
„promlouvá“ do obsahu cyklu konferencí pro správní instituce, které jsou připravovány ve 
spolupráci s Agenturou Carolina. Jde především o konference k informatické podpoře 
personálních procesů v ozbrojených silách a státní správě – ICTfórum/Personalis –           
a sympozia For Army. 

Někteří z vás – pamětníků přítomných zde v Rytířském sále – si určitě vzpomene 
nejen na výše zmíněný „personalistický“ cyklus, ale i na rok 2002, na sympozium 
k Schopnostem a možnostem obranného průmyslu České republiky. 

Dnešní téma je sice trochu odlišné od toho z před pěti let, ale přesto je tady jeden 
společný jmenovatel – Ústav strategických studií Univerzity obrany.  Stejně jako před 
lety, i letos jeho pracovníci připravili pro sympozijní platformu na výsost aktuální téma.  

Myslím, že před tak vysoce kvalifikovaným a povolaným auditoriem nemusím 
zdůrazňovat, v čem zmíněná aktuálnost tkví. 

Z pohledu naší komise – a myslím, že nejenom z pohledu jejího – je navíc podstatné 
to, že se k tomuto „horkému“ vojensko strategickém a bezpečnostnímu tématu přihlásily 
nejen silové složky, ale i civilní sféra, především přední univerzitní a vysokoškolská 
pracoviště. Zcela určitě se tím umocňuje obsahový náboj samotného jednání. A to i díky 
vazbě na zahraniční zkušenosti, které zde zaznějí v hutné míře. 

Význam pravidelných dvou či třídenních konferenčních jednání – ať už v rámci cyklu 
ICTfórum/Personalis nebo cyklu For Army - komise samozřejmě nepřeceňuje … ale ani 
nepodceňuje. Důkazem toho je samotné obsahové zaměření jednotlivých ročníků 
konference – ať už to byla problematika služebních kariér, kariérního vzdělávání či 
dopadu rozšíření EU na personalistiku státních institucí v ČR, či schopnosti a možnosti 
obranného průmyslu a další témata, pokaždé se věnovaly těm nejaktuálnějším otázkám 
daného období. 

Z tohoto důvodu si myslím, že i komise, respektive její členové jsou neodmyslitelnou 
součástí konferenční tradice, která se zrodila v roce 1996 na půdě ministerstva obrany. 
Historickou pravdou zůstává, že určující vliv na obsahové zaměření jednotlivých ročníků 
získala komise teprve na přelomu milénia. Až do roku 1999 byla totiž konference 
výhradně vnitrorezortní záležitostí ministerstva obrany a generálního štábu armády,           
a teprve s přípravami služebního zákona začala oslovovat ostatní tzv. silové                          
a uniformované rezorty – konkrétně vnitro a policii, Vězeňskou službu a Celní správu. 

Nepřekvapuje proto, že konference „zaměřená“ na shora uvedené rezorty velmi rychle 
překročila jejich rámec a stala se inspirativní obsahovou platformou pro celou státní 
správu. Možnost pravidelného setkávání se pracovníků správních úřadů a institucí                 
– zejména jejich personalistů, pracovníků bezpečnostních referátů a vzdělávacích útvarů – 
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oslovila každého, kdo měl a má zájem aktivně řešit úkoly, tak jak je přináší „úřednický“ 
život. 

Přiznám se však, že teď mě trochu zamrazilo v zádech… Právě letošní téma 
bezpečnosti, především z pohledu silových rezortů, teď a v těchto okamžicích, minutách         
a hodinách, které žijeme, neúprosně potvrzuje, že kvalitu života a jeho nové dimenze 
určují především lidé a jejich skutky… 

Tento moment nezdůrazňuji náhodou. V uplynulých letech jsme se čas od času 
setkávali s názorem, že „naše“ konference jsou hodně akademické… a o počítačích… Ano 
jsou! Z několika stovek odborných přenášek a prezentací které v uplynulých deseti letech 
zazněly od řečnického pultu, byla řada z nich věnována softwarovým záležitostem  ... Ale 
ani jedna však neopomenula zdůraznit, že především lidský faktor rozhoduje o využití či 
zneužití jakýchkoliv technologií, informační a komunikační z toho nevyjímaje.  

Jsem přesvědčen – a skladba přednášek tohoto sympozia i dalších dvou 
připravovaných – k problematice procesních auditů ve státní správě, připravované na 
říjen, a k problematice Operačních schopností (velení a řízení) v prostředí NEC, 
připravované na listopad - to jednoznačně naznačuje, že otázka zmíněného „člověčího“ 
faktoru se stává ve všech směrech dominantní. Zvláště když jsme – občané, podniky, stát, 
prostě my všichni - ze dne na den více závislý na počítačích a počítačových sítích.  

Výhody a přednosti těchto technologií však s sebou nesou – a to právě „zásluhou“ či 
vinou lidského faktoru - i nové a stále hrozivější hrozby…  

Proto, dámy a pánové, termíny jako bezpečnostní a obranná agenda, informační 
bezpečnost, bezpečnost personálních informačních systémů, bezpečná komunikace                 
a mnohé další nejsou vůbec prázdnými pojmy, na které se zapomene stejně rychle, jak 
rychle si na ně zvykáme… Právě naopak, s neúprosností sobě vlastní se stávají 
neodmyslitelnou součástí vědomí každého rozumně uvažujícího člověka. Kumulují totiž 
v sobě obrovský tvořivý i ničivý potenciál. Potenciál, jehož lícovou i rubovou stranu nelze 
prostě od sebe oddělit, protože vše v tomto ohledu je v rukou člověka! 

Věřím, dámy a pánové, že i mezinárodní sympozium Bezpečností a obranná agenda 
Evropské unie svým obsahem, průběhem i výsledky zdokumentuje tvořivý potenciál české 
bezpečnostní komunity a jejich schopností připravit odpovědně Českou republiku na její 
předsednickou funkci v Radě Evropy v prvním pololetí 2009. 

  

Děkuji vám za pozornost. 
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ESDP A PRIORITY ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ RADY EU 
V ROCE 2009 

 
Petr HLAVÁČEK, Josef PROCHÁZKA 

 
 

ÚVOD 

Následující příspěvek je výsledkem dlouhodobého zaměření a činnosti Ústavu 
strategických studií, jejichž součást tvoří také bezpečnostní a obranná agenda Evropské 
unie. Naším záměrem je přistoupit k této tematické oblasti z pohledu funkce předsednictví 
Rady EU jakožto eventuálního nástroje prosazování priorit daného členského státu, 
v našem případě České republiky.  

Konkrétní cíle příspěvku jsou: 

• Zhodnotit z pohledu ÚSS možné faktory ovlivňující výběr a realizaci vlastních 
priorit předsedající země Rady EU v oblasti Evropské bezpečnostní a obranné 
politiky (ESDP), 

• Posoudit potenciál předsednictví České republiky a nabídnout optimální tematické 
okruhy priorit v dané oblasti (s důrazem na jejich proveditelnost). 

Struktura příspěvku vychází z uvedených cílů, kdy nejprve zhodnotíme obecné 
aspekty ovlivňující tvorbu a realizaci priorit předsednictví, respektive konkrétní aspekty 
v případě českého předsednictví. Tento rozbor je završen přehledovou SWOT analýzou, 
z jejíchž výsledků se formulují nejvhodnější okruhy priorit v oblasti ESDP.  

 
 
1. POZICE ESDP V AGENDĚ EVROPSKÉ UNIE  

ESDP vznikla v roce 1999 jako doprovodná politika sloužící k realizaci stanovených 
cílů Společné zahraniční a bezpečnostní politiky (CFSP). Pro účel našeho referátu je 
důležité zdůraznit některé aspekty jejího současného stavu: 

• Rozhodovací procesy v rámci politiky vycházejí z mezivládního principu, 

• Přestože je v současnosti ESDP již etablována v evropské agendě, její profilace 
stále pokračuje (v institucionálním i rozhodovacím procesu, i v tvorbě konkrétních 
vojenských a civilních nástrojů), 

• ESDP není systémem kolektivní obrany; jejím cílem není pouze důraz na vojenské 
kapacity, ale na schopnost řešit krizové situace prostřednictvím použití široké 
škály nástrojů, 

• ESDP se stále nachází v prvních fázích svého vývoje; cíl EU působit jako 
politický a bezpečnostní globální aktér je dosud výrazně limitován, 

• Praktické naplnění ESDP lze účelně hodnotit pouze na základě efektivity 
dosavadních operací,  

• Předsednictví Rady jakožto krátkodobě vykonávaná funkce tvoří pouze jednu 
epizodu vzhledem k vývoji ESDP; proto je účelné zaměřit se na zefektivnění         
a realizaci již existujících nebo budovaných nástrojů a činností.  
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2. PŘEDSEDNICTVÍ RADY EU  

Předsednictví Rady EU plní funkci jednoho z nejvýznamnějších nástrojů zviditelnění 
členského státu na unijní i mezinárodní úrovni. Ve vztahu k ESDP představuje 
předsednictví důležitý politický prvek její realizace, z čehož vyplývá i povinnost 
spolupracovat s určenými unijními orgány. S přípravou a výkonem předsednictví souvisí 
také požadavek na spolupráci s tzv. trojkou předsedajících zemí. Na předsedající stát jsou 
tak kladeny vysoké nároky na jeho vyjednávací schopnosti. 

Priority předsedající země, které tvoří základní obsahový background pro její činnost 
v této funkci, by měly vycházet ze dvou obecných zásad: 

• Měly by korespondovat s aktuálními problémy EU, příp. vycházet z dlouhodobých 
priorit dané země, 

• Měly by být ve shodě s cíli předcházející a následující předsednické země.  
 
 

3. DOSAVADNÍ PŘEDSEDNICTVÍ RADY EU A JEJICH PŘÍSTUP K ESDP 

Na pozici ostatních předsedajících států se můžeme podívat také z pohledu jejich 
dosavadního přístupu k problematice ESDP, resp. jimi stanovených priorit v této oblasti. 
Reflexe tohoto postoje může nabídnout praktické návody, jakým způsobem by měla při 
přípravě priorit postupovat Česká republika. 

Dosavadní praxe je taková, že důraz předsedajících zemí na ESDP je výrazně 
limitován ostatními prioritami a není obvyklé, aby ESDP byla zařazena mezi hlavní 
deklarované cíle. Činnost předsedajících zemí v této oblasti vypovídá o tom, že 
k problematice ESDP přistupují především jako k povinnosti vykonávat příslušnou 
agendu (jako jednu z mnoha) než jako k tvořivé možnosti její obsah cíleně prohlubovat         
a formovat na základě vlastních cílů a zkušeností. 

Programy jednotlivých předsednictví v praxi vycházejí ze shody spolupředsedajících 
zemí, nikoliv z prosazování izolovaného souboru vlastních záměrů. Spolupráce 
s ostatními členskými státy při určování cílů předsednictví tak představuje jeden 
z hlavních předpokladů jejich úspěšné realizace.  

 
 
4. PŘEDSEDNICTVÍ ČR A FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ JEJÍ PRIORITY V ESDP 

Síla předsednictví Rady jakožto nástroje umožňujícího prezentovat a realizovat 
konkrétní národní zájmy členského státu Unie, je podmíněna stavem několika základních 
interních podmínek dané země: 

1. Politickým a ekonomickým potenciálem, 

2. Vyjednávacími schopnostmi (schopností dosahovat kompromisu a konsensu 
v agendě EU), 

3. Dosavadními zkušenostmi v oblastech potenciálních priorit.  
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Ad 1.  
Součástí politicko-ekonomického potenciálu je nejen celková politická a hospodářská 

pozice příslušné země, ale také stabilita vnitropolitické situace a rozpočtové politiky. 
(Jedná se o aspekty bezprostředně ovlivňující důvěryhodnost člena EU realizovat 
stanovené priority). Zatímco vnitropolitická situace je ze strany zahraničně-politické 
orientace stabilní, vzhledem ke stávajícímu stavu financí ČR se dá očekávat omezený 
rozsah disponibilních finančních zdrojů na oblast ESDP. 

 
Ad 2. 
Vyjednávací schopnosti vycházejí z dosavadního přístupu České republiky k agendě 

EU, a tedy i ESDP, který reflektuje reálnou sílu ČR a jako optimální volí uplatňování 
akomodační politiky. ČR koncipuje vlastní zahraniční a bezpečnostní politiku s ohledem 
na CFSP/ESDP, nicméně hlavní důraz v bezpečnostní oblasti je položen na princip 
kolektivní obrany v čele s NATO. Stávající strategický zájem ČR z tohoto pohledu tvoří 
pevná transatlantická vazba v rámci NATO, budování strategického partnerství mezi 
NATO a EU a komplementární rozvíjení obranných schopností NATO a EU. 

 
Ad 3. 
Uplatnitelné zkušenosti ČR v oblasti ESDP vycházejí zejména z dlouhodobé vojenské 

i civilní účasti republiky na mezinárodních misích, z realizace výcvikových                        
a vzdělávacích kurzů v rámci NATO a EU, i účasti na realizaci Headline Goal 2010 
v podobě plánovaného vytvoření česko-slovenského bojového uskupení ve druhé polovině 
roku 2009. 

 Vedle uvedených faktorů zastává významnou pozici při formulaci priorit ČR také již 
zmíněná role spolupředsedajících zemí, v našem případě Francie a Švédska. V potaz musí 
být brána především Francie, a to vzhledem k jejímu „členství“ v tzv. triumvirátu, který se 
nejvýraznějším způsobem podílí na podobě ESDP, i dlouhodobému vymezujícímu se 
postavení vůči vztahu NATO a EU.  

 
 
5. PŘEDSEDNICTVÍ ČR A PRIORITY V ESDP (SWOT ANALÝZA) 

Následující SWOT analýza shrnuje a doplňuje předchozí přehled příslušných aspektů, 
které ovlivňují či mohou ovlivňovat míru schopnosti České republiky v průběhu jejího 
předsednictví Rady EU realizovat vlastní priority v oblasti ESDP. 

 

Silné stránky 
• Pozice předsedající země vyplývající ze statusu předsednictví Rady EU (v oblasti 

agendy CFSP/ESDP) 

• Dosavadní přístup ČR k agendě Unie (akomodační politika) 

• Praktické zkušenosti 

o účast na misích  

o realizace kurzů 
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o příprava bojových uskupení  

 

Slabé stránky 
• Limitovaný politický (vyjednávací) potenciál ČR efektivně ovlivňovat vývoj 

ESDP 

• Jednomyslné rozhodování Rady v oblasti CFSP/ESDP  

• Neexistující zkušenosti s výkonem předsednictví Rady EU 

• Chybějící angažovanost ČR při tvorbě koncepčních dokumentů CFSP/ESDP 

• Limitovaný obranný rozpočet ČR) 

 

Příležitosti 
• Spolupráce se spolupředsedajícími zeměmi na tvorbě priorit (posílení vyjednávací 

pozice) 

• Reflexe zkušeností předcházejících předsednictví v oblasti ESDP 

• Reflexe zkušeností z realizace HG 2010 

• Dosažení politického konsensu v dalším institucionálním a rozhodovacím vývoji 
EU z hlediska ESDP 

 

Rizika 
• Vnitropolitická neshoda na prioritách v oblasti ESDP, resp. její nezařazení do 

priorit předsednictví (srov. motto předsednictví ČR – Evropa bez bariér) 

• Neshoda na společných prioritách se spolupředsedajícími zeměmi 

• Vliv ostatní agendy EU 

• Krizový institucionální/rozhodovací vývoj EU 

• Nečekaná mezinárodní/regionální krizová situace 
 
 
6. OPTIMÁLNÍ TEMATICKÉ OKRUHY ESDP PRO PRIORITY ČESKÉHO 

PŘEDSEDNICTVÍ (PROVEDITELNOST VS. AMBICIÓZNOST) 

Stanovení optimálních priorit České republiky v oblasti ESDP v průběhu jejího 
předsednictví Rady EU v roce 2009 představuje z pohledu potenciálních ambicí více 
překážek než možností. Ačkoliv nástroj předsednictví je nejdůležitějším nástrojem pro 
reprezentaci národních zájmů členských zemí EU, z předchozího textu je zřejmé, že síla 
tohoto nástroje vychází nejen z politicko-ekonomického potenciálu konkrétní země, ale 
z řady dalších faktorů, které ovlivňují možnost prosazovat vlastní zájmy (priority), resp. 
proveditelnost těchto zájmů. 

ESDP můžeme z pohledu tematických oblastí rozdělit na dvě základní skupiny:         
1. politicko-institucionální rovinu a 2. praktickou rovinu konkrétních nástrojů. Zatímco 
rozvoj politiky v rámci politické roviny vyžaduje široký konsensus, silný vyjednávací 
potenciál a řeší se zpravidla v dlouhodobém horizontu, cíle a nástroje v praktické rovině 
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nevyžadují potenciálně konfliktní politická rozhodnutí členských států, příp. mohou být 
realizovány po jednotlivých fázích. Z pohledu úspěšnosti jejich realizace se tak první 
skupina může označit za ambiciózní, zatímco druhá za pragmatickou.  

Pro Českou republiku se z hlediska proveditelnosti jeví jako reálnější zaměření se na 
praktickou rovinu ESDP. A to zejména z důvodu krátkodobosti výkonu funkce 
předsednictví, daného nízkého vyjednávacího potenciálu ČR, nezbytného požadavku 
spolupracovat na tvorbě priorit se spolupředsedající Francií, a v neposlední řadě kvůli 
dosavadní orientaci a zkušenostem ČR uplatnitelným především v praktické části ESDP. 

Na základě daných znalostí můžeme vygenerovat následující soubor konkrétních 
tematických oblastí: 

 
Možné tematické okruhy ESDP 
• Zefektivnění správy operací EU (důraz na stabilizaci Balkánu) 

• Rozvoj vzdělávacích a výcvikových programů s využitím kapacit ČR (kooperace 
NATO – EU) 

• Podpora unijního vědecko-technologického výzkumu 

• Inicializace debaty o úspěšnosti realizace a fungování BGs 

• Inicializace debaty o úspěšnosti stávajícího a podobě nového Headline Goal 

• Podpora projektů evropské spolupráce ve vyzbrojování  
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MILITARY ASPECTS OF ESDP – EXPERIENCES OF A TASK 
FORCE COMMANDER (MNTF N/EUFOR/ALTHEA) 

 
Brig. gen. Rudolf STRIEDINGER 

 
 

Ladies and gentlemen! 

 

First of all I want to say thank you for the opportunity to inform you about my 
experiences as a task force commander in BiH. When I realized the program and the aim 
of this seminar I asked myself what could be of interest for a nation preparing for               
EU-presidency from a task force commander’s side. Then I remembered what I always 
said namely that a task force commander has on the one hand the possibility to go down to 
the last soldier especially in the construction of a task force we had in TUZLA, on the 
other hand I was invited to participate in thinking about the operational and strategic level 
of European military forces on mission. During the next minutes I will cover this second 
part of my experiences which might be of greater interest for the distinguished audience. 

 
 
BACKGROUND 

At the end of 2004 the European Union took over command from NATO over the 
military mission in BiH and by that the name of the mission changed from SFOR to 
EUFOR. The greatest changes took place in sector north where the Americans were in 
lead - the other two sectors were transformed with more or less no major changes. After 
the US-withdrawal it was necessary to build up a new task force by taking over those 
contingents who agreed to continue in the new task force and by replacing the US troops 
and staff. The result was a typical European task force consisting of about 14 troop 
contributing nations held together by a Memorandum of Understanding where different 
nations took over responsibility for different tasks and parts of the force, and I will point 
out only two of them: Finland was responsible for all the Communications- and 
Information-Systems (CIS) and Sweden for all the logistics on the multinational level. So 
called multinational coordination group meetings attended by representatives of all troop 
contributing nations should make sure that the task force had all personnel and military 
assets to fulfill its tasks. In December 2004 Finland was the first nation to take over the 
lead of the task force and I think that it was made clear from the very beginning that the 
lead of the task force should be taken over by another nation after one year. In spring 2005 
Austria decided to take over the lead of the task force at the end of 2005 for one year and 
under the precondition that Finland continued in providing CIS and Sweden logistics, both 
originally planned to be provided for the task force for only one year. Finland and Sweden 
agreed to support Austria and therefore we had the possibility to take over the lead of the 
task force during the same time when Austria held the EU-presidency in the first half of 
2006. 
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PROBLEMS HAD TO BE SOLVED 

As the second Austrian commanding officer I took over command from my Austrian 
comrade at the end of May 2006 and I was immediately confronted with the question of 
the - I would call it - survival of the task force after my time of leadership. To understand 
the problems I have to go a little bit in details. A task force like Task Force North of 
EUFOR/ALTHEA is a fragile construction. Nations cannot be forced to provide soldiers 
and military assets and additionally cannot be forced to continue even when there is no 
nation willing to take over their responsibility. You cannot run a task force without CIS 
and to replace all the Finnish equipment and personnel would have been a great challenge. 
At the end it was not necessary. But the most critical situation was about logistics. Task 
Force North was stationed in three camps: the Turkish contingent in ZENICA, the 
Portuguese contingent in DOBOJ and apart from out LOT-houses (liaison and observation 
teams) spread all over the area of responsibility of the task force, all other contingents and 
the head quarters were stationed on Camp Eagle Base in TUZLA, the biggest camp in 
BiH. To run such a camp it takes a lot of contracts which have to be negotiated with 
different providers for example for water supply, electricity, food supply, maintenance of 
the infrastructure and so on. Because of the fact that the task force on its own was not able 
to have contracts of this kind it was the responsibility of Sweden as a nation to hold the 
contracts with the different providers. My predecessor informed me that there could occur 
a problem if Sweden as announced would really withdraw its logistics responsibility and if 
no other nation would take over this task. Informal talks with the senior national 
representatives of the troop contributing nations in my task force made it clear that at least 
when I took over command there was no solution to this problem visible. Therefore - in 
accordance with my multinational commander, COM EUFOR - I wrote a letter to describe 
the situation and I made it very clear that I had to close down Camp Eagle Base and by 
that also the whole task force at the end of my tour if no nation was willing to take over 
the logistics responsibility from Sweden especially concerning the supply of the base.        
I handed over this letter to the senior national representatives of my task force and asked 
them to forward this letter to their responsible national authorities to think about this 
challenging situation. I also sent the letter to COM EUFOR who forwarded it to the 
Operational Commander, General John Reith, DSACEUR at SHAPE in MONS being 
responsible for all European Union operations. I emphasized that the decision has to be 
taken till the end of August because after that Sweden would start to cancel the contracts 
by which they run Camp Eagle Base. And I stressed that it would be a pity if such a well 
functioning typical European project would fail because of lack of decisions which also 
would create major problems for the future of the whole force. The next multinational 
coordination group meeting held on June, 22, brought no solution to this problem;               
I expected that and therefore I invited the participants to come to Camp Eagle Base within 
two weeks to continue in discussing this problem. The next multinational coordination 
group meeting was scheduled for October, 2, and that would definitively be too late for 
taking care of this situation. Additionally to that it was not clear which nation would take 
over the lead of the task force from Austria at the end of my tour. Greece was planned to 
succeed but did not confirm this intention especially under these uncertain circumstances. 
Heavy discussions started in the different capitals especially in VIENNA, Austria being 
responsible for the results of the multinational coordination group meetings as lead nation 
of Task Force North and also holding EU-presidency. On July, 4, delegations of all troop 
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contributing nations met on Camp Eagle Base and after intensive talks we seemed to have 
a solution: Austria declared its willingness to take over major parts of the logistics 
responsibility from Sweden under the precondition that another nation would take over the 
lead of the task force. 

 
 
NEW PROBLEMS APPEARED 

At first it seemed that everything would be on track and that we could celebrate the 
survival of the task force. But soon we realized that there was no nation willing to take 
over the task force lead. Greece put up demands which were on the one hand new and on 
the other hand understandable. Greece wanted Finland to continue in providing CIS and 
did not accept major changes in the logistics construction. Additionally they wanted to 
have a guarantee that after their task force lead another nation should be nominated in 
advance to take over. The reason for that originated in the fact that leading the task force 
also meant being camp owner of Camp Eagle Base. And it was assessed to be                     
a challenging task to get rid of the camp after the dissolution of the task force as a whole 
which was already discussed during that time as next transformation step of EUFOR 
scheduled for 2007, that means during the task force lead of Greece. From now on it was 
the Operational Commander who put pressure on Greece and also on Finland to negotiate 
about CIS and as far as I know there was no agreement between the two nations when         
I handed over command to my Greek successor. Austria took over the logistics 
responsibility from Sweden especially concerning the camp supply even without final 
decision that Greece would take over the task force. By that it was at least made possible 
for the task force to continue in using Camp Eagle Base as a major camp. 

 
 
CONCLUSION 

At present Task Force North is closed down as the other task forces are in accordance 
with the planning and the political decisions on EU-level. During the next days the camp 
will be handed over form Greece as camp owner and Austria as camp manager to the 
Armed Forces of BiH. By that a successful chapter of European Security and Defense 
Policy can be closed and EUFOR is able to fulfill its tasks with a streamlined structure 
which from my point of view will be able to provide the necessary stability and security in 
BiH to continue in political and economic reforms. 

Apart from these challenges it was a great pleasure to lead this excellent task force. 
Thirteen nations on quite the same level working together in harmony in the field without 
a superior nation dictating everything left a lot of freedom and flexibility for the task force 
commander and his staff to fulfill the general task of providing a safe and secure 
environment for a peaceful development in the area of responsibility. We did not only do 
what we were ordered to, we also found additional and very useful work for the benefit of 
the population in our area by preventing illegal smuggling across the border to Croatia and 
Serbia and by supporting the population with different CIMIC-activities. 

What I wanted to point out is on the one hand the fragility of constructions as we had 
with Task Force North depending on the willingness of every nation participating in the 
task force to contribute with soldiers and assets in a responsible manner. On the other 
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hand it should not be the problem of a task force commander to deal with such 
circumstances although I must confess that it was a very interesting and fortunately                 
a successful experience. 

 

I thank you very much for your attention! 
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ZAPOJENÍ POLICIE ČR DO ZAHRANIČNÍCH MÍROVÝCH 
OPERACÍ – PRÁVNÍ ASPEKTY 

 
Anežka PAŘÍKOVÁ 

 
 

1. ÚVOD 
 
 
2. SOUČASNÉ BEZPEČNOSTNÍ HROZBY 

Současné bezpečnostní prostředí je charakteristické růstem nevojenských hrozeb. 
V dokumentu „Evropská bezpečnostní strategie“ z roku 2003 byl mezi takové hrozby 
zařazen např. terorismus, šíření zbraní hromadného ničení, regionální konflikty, zhroucení 
státní moci či organizovaný zločin. Nový typ hrozeb vyžaduje, aby při jejich potírání byly 
aplikovány nové nástroje a přístupy. Klíčová je v této oblasti koordinace, jak mezi 
jednotlivými státy, tak i mezi vojenskou a civilní složkou. Z tohoto důvodu jsou operace     
a mise stále častěji koncipovány jako civilně-vojenské. Vedle vojenských specialistů do 
nich jsou vysíláni experti zejména z těchto oblastí:  

• podpora právního státu 

• upevnění veřejné správy 

• civilní obrana 

• a zejména policie 

Tyto oblasti byly definovány jako priority rozvoje civilních (tj. nevojenských) aspektů 
krizového řízení EU na summitu Evropské rady v portugalském městě Santa Maria da 
Feira v červnu roku 2000. 

 
 
3. ČESKÁ REPUBLIKA A ZAHRANIČNÍ MÍROVÉ OPERACE 

Zahraniční mírové operace jsou funkčním nástrojem mezinárodního společenství pro 
podporu a udržování míru a stabilní bezpečnostní situace v globálním měřítku. Vysílání 
českých expertů do zahraničních mírových operací je významným projevem aktivní účasti 
našeho státu na činnostech mezinárodních organizací a bezpečnostních struktur, jichž je 
ČR členem. 

Jak vládou schválená Koncepce zahraniční politiky České republiky na léta 2003  
– 2007, tak i Bezpečnostní strategie České republiky považuje účast České republiky 
v mírových operacích za strategický zájem státu.  

Vzhledem ke specifickým podmínkám a okolnostem každé mírové operace je otázka 
zapojení České republiky do konkrétní mise posuzována samostatně. Česká republika se 
při svých možnostech nemůže účastnit každé mírové operace, proto se při rozhodování         
o svém zapojení řídí zejména následujícími kritérii: 

• míra naléhavosti řešení krizové či konfliktní situace 
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• institucionální a teritoriální hledisko (pořadí priorit je EU a OSN, NATO, 
OBSE) 

• cíl a charakter operace, včetně zajištění bezpečnosti vysílaných sil                      
a prostředků 

• personální, finanční a další kapacitní možnosti České republiky 

V souvislosti s vývojem mezinárodní situace po 11. září 2001 je za prioritu 
považována i účast České republiky v mezinárodních operacích zaměřených na potírání 
mezinárodního terorismu bez ohledu na jejich teritoriální a institucionální vymezení. 

Součástí rozhodování o zapojení České republiky do dané mírové operace by mělo být 
i komplexní zhodnocení zájmu a možností jejího zapojení do účasti na obnově a rozvoji 
krizí či konfliktem zasaženého regionu. 

 
 
4. ZAHRANIČNÍ MÍROVÁ OPERACE 

Závazná definice pojmu „mírové operace“ v mezinárodním právu neexistuje. 
Mírovými operacemi se obvykle rozumí nejméně 6 měsíců trvající operace na udržení, 
obnovení nebo podporu míru v ohniscích napětí, krizových oblastech a místech konfliktů, 
které mohou zahrnovat jak ozbrojenou či neozbrojenou vojenskou složku, tak i civilní 
složky z různých odvětví. Jsou v nich nestranně používány diplomatické, civilní                
i vojenské prostředky, zpravidla podle zásad a principů Charty OSN. Každá mírová 
operace má své specifické úkoly, ale za společný cíl všech lze považovat zmírnění utrpení 
a vytvoření podmínek a vybudování prostředků a institucí pro nastolení a trvalé udržení 
míru. V obecné rovině lze poslání mírových operací rozdělit do těchto kategorií: 

1. předcházení vzniku či rozšíření konfliktu 

2. stabilizace situace poté, co konflikt již vypukl, a vytváření podmínek, aby strany 
mohly dospět k mírovému řešení 

3. asistence při provádění mírových dohod 

4. pomoc státům či regionům během období přechodu ke stabilní veřejné správě, 
založené na principech dobré správy a demokracie a pomoc při rozvoji ekonomiky 

 
 
5. ZAHRANIČNÍ MÍROVÉ OPERACE JSOU ZEJMÉNA 

V tomto smyslu pod pojem „mírové operace“ spadají:  

a) Mírové operace, jejichž zřizovatelem je některá z mezinárodních 
vládních organizací 
 

EU   

Zahraniční operace, z nichž první byla zahájena v roce 2003, jsou vrcholem dosavadní 
integrace v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU. 

Operace evropské bezpečnostní a obranné politiky jsou legislativně ukotveny v hlavě 
V Smlouvy o Evropské unii. Zahrnují humanitární a záchranné mise, mise k udržení míru 
a mise bojových jednotek k řešení krizí, včetně prosazování míru. Tato formulace přesně 
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kopíruje závazky Západoevropské unie – tzv. Petersberské úkoly z roku 1992. Jednotlivé 
mise odpovídají společným akcím Rady podle článku 14 Smlouvy o EU a mohou probíhat 
bez geografického omezení. 

EU rozlišuje tři druhy operací evropské bezpečnostní a obranné politiky:  

• vojenské operace 

• policejní operace 

• mise na podporu právního státu 

Tyto typy se od sebe odlišují povahou nasazeného personálu, kterým mohou být 
vojenské jednotky, policisté, civilní úředníci, a zejména svou funkcí.  

 

OSN  

V souladu s kapitolou 6 nebo kapitolou 7 Charty OSN. OSN dělí mírové operace na 
ty, které jsou vedeny bez použití síly a vedou k zajištění sjednaného mírového procesu           
a ty, které jsou určeny k vynucení míru použitím síly. Operace nejsou omezeny 
geograficky a ani z hlediska své velikosti. 

 

NATO 

Povádí operace převážně v euroatlantickém prostoru. 

 
OBSE  

Může realizovat operace bez použití síly. 

 

b) Ad hoc operace  
Prováděné koalicí zemí ochotných řešit situaci související s ohrožením mezinárodního 

nebo regionálního míru a stability, v rámci boje proti mezinárodnímu terorismu a k řešení 
dalších situací 

 
 
6. ZAPOJENÍ POLICIE ČR DO ZAHRANIČNÍCH MÍROVÝCH OPERACÍ 

Vysílání pracovníků z řad Policie ČR na zahraniční službu je významným projevem 
aktivní účasti České republiky na činnostech mezinárodních organizací a mezinárodních 
bezpečnostních struktur, jejichž je Česká republika členem.  

Česká republika disponuje množstvím kvalitních policejních expertů, kteří mají zájem 
účastnit se zahraničních mírových operací a splňují náročné požadavky jejich zřizovatelů. 
Tito policisté nejen přispívají k naplnění cílů operací globálního významu, kterých se 
účastní, ale též vynikajícím způsobem reprezentují ČR na mezinárodním poli. Svým 
působením v zahraničí rovněž získávají nezanedbatelné zkušenosti, které mohou poté 
uplatňovat ve své další policejní práci v ČR.  

Příslušníci Policie ČR jsou do zahraničních mírových operací vysíláni již od roku 
1999. Do dnešního dne bylo vysláno 109 policistů do 8 zahraničních mírových operacích 
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na třech kontinentech. Vzhledem k tomu, že někteří policisté byli do zahraničí vysíláni 
opakovaně, dosahuje celkový počet jejich vyslání čísla 196. 

 
 
7. MISE EVROPSKÉ UNIE 

Hlavním zřizovatelem misí, jichž se Česká republika účastní, je Evropská unie. V této 
chvíli jsou čeští policisté vysláni do policejní mise EU v Bosně a Hercegovině, hraniční 
asistenční mise v oblasti Podněsteří na moldavsko-ukrajinském pomezí a do integrované 
mise na podporu právního státu v Iráku. Ukončena již byla monitorovací mise 
v Makedonii. Připravuje se zapojení do policejní mise v Afghánistánu, Palestině a chystá 
se též převzetí mise UNMIK v Kosovu orgány Evropské unie. 

 
 
8. MISE OSN 

Dalším významným zřizovatelem misí je OSN. V současnosti probíhají mise 
v Kosovu, Libérii a Gruzii. 

 
 
9. MISE NATO 

Připravuje se zapojení České republiky do operace ISAF pod velením NATO, v jejímž 
rámci by měl být vytvořen český  provinční rekonstrukční tým. 

 
 
10. MISE AD HOC 

Prozatím jedinou misí, jejímž zřizovatelem nebyla mezinárodní vládní organizace, byl 
dnes již ukončený projekt střediska pro výcvik irácké policie v Jordánsku. 

 
 
11. PRÁVNÍ ASPEKTY VYSÍLÁNÍ POLICISTŮ NA ZAHRANIČNÍ MÍROVÉ OPERACE 

Vysílání sil a prostředků České republiky do zahraničních mírových operací má 
aspekty ve dvou právních rovinách – mezinárodní a vnitrostátní.  

Z hlediska mezinárodního je nutné, aby vyslání bylo v souladu s mezinárodním 
právem. Z tohoto důvodu se každé vyslání uskutečňuje na základě mezinárodní smlouvy, 
kterou je Česká republika vázána, na základě rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je 
Česká republika členem nebo na základě souhlasu či žádosti přijímajícího státu.  

Z vnitrostátního hlediska je třeba splnit náležitosti požadované českým právním 
řádem. Mezi základní předpisy vnitrostátního práva patří zákon o policii a služební zákon, 
plus sekundární legislativa. 

 
 
12. ZÁKON Č. 283/1991 SB., O POLICII ČESKÉ REPUBLIKY 

Policisté jsou na základě § 48c odst. 1 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České 
republiky, oprávněni působit na území jiného státu za podmínek, v rozsahu a způsobem, 
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stanoveným mezinárodní smlouvou; na základě rozhodnutí vlády o účasti na mírových 
operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je ČR členem, nebo s níž má 
uzavřeny příslušné dohody, nebo jsou-li vysláni k plnění úkolů policie na základě 
rozhodnutí ministra se souhlasem příslušného orgánu cizího státu nebo na žádost 
příslušného orgánu cizího státu. Tato úprava plně respektuje uvedené podmínky 
mezinárodního práva. 

 
 
13. ZÁKON Č. 361/2003 SB., O SLUŽEBNÍM POMĚRU PŘÍSLUŠNÍKŮ 

BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ 

Vysílání policistů do zahraničních mírových operací je řešeno zákonem č. 361/2003 
Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Policisté vyslání k výkonu 
služby v zahraničí za účelem plnění úkolů vyplývajících z mezinárodních smluv či 
z předpisů Evropské unie jsou zařazeni do činných záloh a spadají do personální 
pravomoci policejního prezidenta. 

Zákon rovněž upravuje jejich finanční podmínky, náleží jim náhrada cestovních 
výdajů (tzv. diet) jako při zahraniční služební cestě a příplatek za službu v zahraničí, který 
stanovuje policejní prezident v rozpětí 700 – 4000 USD měsíčně. 

 
 
14. KONCEPCE VYSÍLÁNÍ POLICISTŮ ČR NA ZAHRANIČNÍ MÍROVÉ OPERACE 

Zákonná úprava ovšem zmiňuje pouze základní otázky. K řešení dalších podrobností 
vypracoval OMPS PP ČR materiál Koncepce vysílání policistů ČR na zahraniční mírové 
operace, jehož cílem bylo zmapovat všechny aspekty dosavadní praxe, organizačního 
zabezpečení, legislativy a koordinace vysílání policistů na zahraniční mírové operace, 
definovat nedostatky v těchto oblastech a navrhnout konkrétní opatření a postupy k jejich 
řešení.  

Tento materiál byl následně schválen 1. NMV dne 30. ledna 2007. 
 
 
15. INTERNÍ AKT ŘÍZENÍ 

Jako nejvhodnější řešení pro sjednocení stávající praxe a komplexní úpravu všech 
zásadních aspektů vysílání policistů na zahraniční mírové operace bylo zvoleno vydání 
IAŘ – dne 21. března 2007 byl vydán ZP PP č. 38, kterým se upravuje postup                     
a organizační zabezpečení vysílání příslušníků Policie ČR do zahraničních mírových 
operací. 

 
 
16. NÁBOR UCHAZEČŮ O ÚČAST V ZAHRANIČNÍ MÍROVÉ OPERACI 

ZP PP chronologicky upravuje postup při vysílání policistů na zahraniční mírové 
operace. V první řadě je to nábor uchazečů o účast v zahraniční mírové operaci.  

Policisté jsou o této možnosti informováni prostřednictvím resortní sítě MV                
a Internetu, kde naleznou též formulář přihlášky do zahraničních mírových operací, jehož 
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vzor je přílohou ZP PP. Účast v zahraničních mírových operacích je tedy plně založena na 
principu dobrovolnosti, policista je do evidence uchazečů o účast v zahraniční mírové 
operaci zařazen na základě vlastní žádosti.  

 
 
17. VÝBĚR KANDIDÁTŮ NA VYSLÁNÍ DO ZAHRANIČNÍ MÍROVÉ OPERACE 

Po doručení podepsaného formuláře přihlášky posoudí pracovníci OMPS PP ČR, zda 
uchazeč splňuje základní předpoklady pro vyslání, zejména 5 let ve služebním poměru, 
znalost AJ minimálně na úrovni STANAG 2, ŘP skupiny B a minimálně dvouletá 
zkušenost s řízením motorových vozidel, dobrý zdravotní stav a psychická odolnost. 

Poté následuje přezkoušení zkušebními komisaři OSN, které probíhá hromadně 
zpravidla jednou ročně. Testována je znalost AJ, řízení motorového vozidla s náhonem na 
4 kola a střelecké schopnosti. Kladné stanovisko vydané zkušební komisí má platnost         
18 měsíců, poté je třeba zkoušky opakovat. 

Uchazeči, kteří ve zkouškách uspěli, podstoupí komplexní zdravotní prohlídku            
a psychologické vyšetření. 

Pokud uchazeč veškeré tyto požadavky splní, je zařazen do evidence kandidátů na 
vyslání do zahraniční mírové operace a o této skutečnosti je informován jeho nadřízený. 

 
 
18. PŘEDVÝJEZDOVÁ PŘÍPRAVA 

Policista, který byl zařazen do evidence kandidátů na vyslání do zahraniční mírové 
operace, je zároveň zařazen do programu předvýjezdové přípravy. V této oblasti Policie 
ČR spolupracuje s Ministerstvem obrany, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem 
vnitra a různými útvary a organizačními články Policie. V posledních letech se osvědčila 
zejména spolupráce s Armádou ČR, která pořádá pro kandidáty na vyslání do 
zahraničních mírových operací speciální přípravné kurzy ve Vojenské akademii Vyškov. 

 
 
19. VYSLÁNÍ DO ZAHRANIČNÍ MÍROVÉ OPERACE 

Kandidát na vyslání do zahraniční mírové operace může OMPS PP ČR sdělit své 
preference týkající se destinací či typů zahraničních mírových operací, kterých by měl 
zájem se zúčastnit, OMPS PP ČR tato sdělení zohledňuje při vysílání na zahraniční 
mírové operace. 

Když je Policie ČR vyzvána zřizovatelem zahraniční mírové operace k zajištění účasti 
v ní, pracovníci OMPS PP ČR vyberou z evidence vhodné kandidáty, kteří splňují 
požadavky stanovené zřizovatelem zahraniční mírové operace a vyžádají si stanovisko 
nadřízeného policisty, o jehož vyslání se jedná. 

Příslušníci Policie ČR jsou do zahraničních mírových operací vysíláni rozhodnutím 
policejního prezidenta na návrh OMPS PP ČR. 

Policisté se do zahraničních mírových operací vysílají zpravidla na dobu 1 roku 
s možností prodloužení až o 6 měsíců. Vyslat policistu lze i opakovaně, ale za 
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předpokladu, že mezi vysláními uplyne alespoň 6 měsíců pobytu v ČR. Policejní prezident 
však může udělit v této věci výjimku. 

OMPS PP ČR zajistí, aby vysílaný policista byl seznámen se všemi příslušnými 
předpisy a dokumenty, které se vztahují k výkonu služby v dané zahraniční mírové 
operaci.  

Po vyslání je policista zařazen do evidence účastníků probíhajících zahraničních 
mírových operací. 

 
 
20. ZPĚTNÉ ZAŘAZOVÁNÍ 

Po návratu ze zahraniční mírové operace je policista vyňat z činné zálohy a ustanoven 
na služební místo, pro které je stanovena alespoň stejná služební hodnost, jako pro 
služební místo, na něž byl ustanoven před zařazením do ní.  

Za předpokladu, že doba vyslání nepřesáhla 12 měsíců, má policista po vynětí z činné 
zálohy nárok na ustanovení na stejné služební místo, na němž byl ustanoven před 
vysláním. Toto umožňuje služební zákon, na jehož základě policejní prezident může 
rozhodnout o tom, že se volné služební místo nebude dočasně obsazovat a podrží se tak 
policistovi působícímu v zahraniční mírové operaci.  

Po návratu ze zahraniční mírové operace je policista dále veden v evidenci policistů 
navrátivších se ze zahraniční mírové operace. Tyto údaje se uchovávají po celou dobu 
trvání služebního poměru policisty a ještě 5 let po jeho skončení.  

 
 
21. ZPĚTNÁ VAZBA 

Velmi důležitou problematikou je možnost získávání zpětné vazby od policistů, kteří 
působili v zahraniční mírové operaci. Získané informace se využívají zejména pro 
definování a eliminaci případných nedostatků v organizačním zabezpečení vysílání 
policistů na zahraniční mírové operace a pro zkvalitnění předvýjezdové přípravy                   
a rozšíření informací poskytovaných dalším účastníkům.  

Z tohoto důvodu ZP PP obsahuje zmocňovací ustanovení k vydání pokynu vedoucího 
OMPS PP ČR, který upravuje formy součinnosti požadované od účastníků zahraničních 
mírových operací. Pokyn byl vydán pod číslem 1/2007.  

Požadovaná součinnost spočívá zejména ve vypracování závěrečné zprávy jak 
velitelem kontingentu, který zároveň provádí průběžné služební hodnocení, tak                  
i jednotlivými účastníky zahraniční mírové operace. Vzorová osnova pro obě zprávy je 
přílohou pokynu vedoucího OMPS PP ČR.  

 
 
22. DALŠÍ OBLASTI UPRAVENÉ ZP PP Č. 38/2007 

ZP PP se zabývá i dalšími zásadními otázkami souvisejícími s vysíláním policistů na 
zahraniční mírové operace. Je to například postavení velitele kontingentu, zabezpečení 
komunikace s určenou osobou v ČR, otázky zdravotnického zabezpečení a psychologické 
péče, která je v případě potřeby poskytována i rodinným příslušníkům vyslaných policistů, 
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dále otázky materiálního zabezpečení vyslaných policistů, jejich výstroj a výzbroj, 
přeprava do místa určení, nakládání s osobními údaji policistů apod. 

 
 
23. PREZENTACE PŘED VEŘEJNOSTÍ 

Vzhledem k tomu, že vysílání policistů do zahraničních mírových operací je 
významnou aktivitou Policie ČR, která tak velmi dobře reprezentuje Českou republiku 
v zahraničí, je vhodné, aby v tomto smyslu byla při vhodných příležitostech informována 
veřejnost. Informace o úspěších českých policistů v zahraničí a o jejich kladném 
hodnocení ze strany mezinárodních partnerů mohou rovněž přispět ke zlepšení vnímání 
Policie ČR českou veřejností. 

Na základě ZP PP č. 90/2005 je policistům působícím v zahraničních mírových 
operacích udělován účastnický odznak „Služba v zahraničí“ a pokud tito policisté 
v zahraniční mírové operaci či v místě ozbrojeného konfliktu působili déle než 30 dní, 
mohou rovněž požádat o udělení osvědčení válečného veterána.  

 

 Děkuji za pozornost. 
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PŮSOBENÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČR V ZAHRANIČNÍCH 
MÍROVÝCH OPERACÍCH 

 
Vendula ZÍKOVÁ 

 
 

Policie ČR se do zahraničních misí zapojila  v září roku 1999. Před tímto datem 
bránila aktivní účasti našich policistů dikce zákona, který říkal, že policista nesmí 
vykonávat svoji práci mimo  Českou republiku a pod velením cizího státního příslušníka. 
Na základě sílícího tlaku některých zahraničních (i našich) politiků a za nemalého 
osobního přispění bývalého prezidenta Václava Havla a bývalé americké ministryně 
zahraničí Madeleine Albraightové byla přijata nová právní úprava, která dovoluje našim 
policistům vyslání do zahraničí v rámci mezinárodních policejních sil.  

Zpočátku se jednalo pouze o mise zřizované OSN, ale od ledna 2003 se čeští policisté 
zapojili také do misí, které od OSN převzala Evropská unie. 

Generalizovat pravomoci policistů v zahraničních misích není možné, neboť jejich 
úprava se vždy odvíjí od dokumentů zřizovatele mise. Stejně tak i to, zda budou policisté 
mít oprávnění nosit zbraně a za jakých podmínek, závisí na okolnostech každé konkrétní 
mise, například na tom, k jakému účelu je zřízena, jaké úkoly tam budou policisté plnit          
a na stavu bezpečnostní situace v cílovém regionu. Pracovní náplň zahrnuje širokou škálu 
úkolů:  

• monitoring 

• poradenství, mentoring 

• reforma a restrukturalizace místní policie 

• výcvik a vzdělávání nových policistů 

• vytváření nového policejního sboru 

• vlastní výkon policejní práce při absenci funkční místní policie 
 
 
PROBÍHAJÍCÍ MISE 

V současné době příslušníci Policie České republiky působí v rámci mezinárodních sil 
na různých místech ve světě. Aktuálně probíhají tyto zahraniční mise: 

• Mise EU v Bosně a Hercegovině (EUPM) 

• Mise EU v Moldávii a na Ukrajině (EUBAM)  

• Mise EU v Iráku ( EUJUST LEX ) 

• Mise OSN v Kosovu (UNMIK) 

• Mise OSN v Libérii (UNMIL) 

• Mise OSN v Gruzii (UNOMIG) 
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Mise EU v Bosně a Hercegovině (EUPM)  
Policisté zde vykonávají službu beze zbraně. Jejich pracovní náplní je především 

monitorování činnosti místní policie a dohled nad výkonem její služby. Od letošního roku  
zde působí 3 policisté,  (početní stav byl snížen z 5).  

Dne 11. března 2002 schválila Rada EU Společný postup týkající se policejní mise EU 
(EUMP), jímž stanovila základní principy a cíle činnosti mise. Od 1. ledna 2003 převzala 
EU policejní misi v Bosně a Hercegovině od orgánů OSN pod svoji správu. Česká 
republika byla vyzvána, stejně jako další kandidátské země, k účasti na této misi.   
V červenci 2002 bylo rozhodnuto na úrovni EU o počtu účastníků ze strany ČR, která se 
do mise zapojila v lednu 2003 (usnesení vlády ČR a Dohody mezi ČR a EU o účasti ČR 
v policejní misi v Bosně a Hercegovině ze dne 11.12.2002).  

V zemi je relativně klid a  místní policejní složky pracují dobře. Přesto však se na 
mnoha místech setkáváme s následky války, bombardování, ostřelování. Ruiny domů lze  
nalézt ve všech městech, vesnicích i na samotách.  Ani přímo v Sarajevu ještě nestačili  
všechny válkou zničené domy dát do pořádku. A navíc nebezpečí min. Podle vyjádření 
odborníků je úplné odminování území Bosny a Hercegoviny dlouhodobou  záležitostí. 
Rozsáhlá území v kopcovitém terénu jsou pro pyrotechniky tvrdým oříškem. Použití 
techniky je v obtížném terénu téměř vyloučeno a ruční odminovávání je velmi pomalé.           
O nebezpečí pro lidi, zejména pak pro děti, není třeba hovořit.     

 Policejní prezidium ČR ve spolupráci s odborem azylové a migrační politiky 
Ministerstva vnitra ČR a zejména z iniciativy českých policistů působících v policejní 
misi EU v Bosně a Hercegovině, připravilo jako dar pro děti do škol v Bosně                           
a Hercegovině brožury "Malý policista".  Děti se v nich zábavnou formou seznámí 
s uniformami, policejními auty a činností místní policie, vštípí si hlavní zásady 
bezpečnosti na veřejných komunikacích, v přírodě, ale i doma či ve škole. Velice 
důležitou kapitolou v brožuře je informace o minách, nechybí jejich vyobrazení ani 
značení nebezpečných zaminovaných oblastí.  Důležitost těchto brožur vyplývá ze 
zkušeností českých policistů, kteří již několik let působí v Bosně a Hercegovině v 
mezinárodních policejních misích a setkávají se velmi často s naprosto nedostatečnou 
informovaností místních dětí v oblasti bezpečnosti a prevence. Brožury jsou vyhotoveny 
ve dvou jazykových verzích, a to v srbštině a v bosenštině. Celkem bylo expedováno do 
škol v Bosně a Hercegovině přes 10 tisíc těchto brožur. 

K zajímavostem této mise patří i fakt, že se příslušníci policie České republiky, která 
je čistě vnitrozemským státem, podíleli aktivně na ochraně mořské hranice Bosny              
a Hercegoviny, která zasahuje do chorvatského pobřeží v délce zhruba 26 km.  

 
Mise EU v Moldávii a na Ukrajině (EUBAM)  
Dne 1. prosince 2005 rozhodla Evropská komise o vytvoření hraniční asistenční mise 

EU v Moldávii a na Ukrajině (EUBAM). Mandát mise je založen na Memorandu                  
o porozumění ze dne 7. 10. 2005, které podepsala Evropská komise a republiky Moldávie  
a Ukrajina. 

Tato mise je zaměřená na  zajištění efektivní a transparentní kontroly podněsterské 
části moldavsko-ukrajinské státní hranice, ať už jde o asistenci v potírání korupce, 
pašování zboží nebo obchodu se zbraněmi, drogami a lidmi. To vše zejména v souvislosti 
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s tzv. Transnistrií (Podněsteří, Podněstrovje), což je část moldavského území při 
moldavsko-ukrajinské hranici s určitou autonomií.   

Mezi hlavní úkoly příslušníků pohraniční policie zde patří: 

• sledovat, pomáhat, radit, doporučovat a zajišťovat průběžný každodenní výcvik 
moldavským a ukrajinským pohraničníkům 

• zefektivnit přeshraniční spolupráci mezi oběma státy pomocí předávání zkušeností 
a dovedností včetně např. hodnocení rizik, používání zvláštního vybavení apod. 

• zajišťovat aktivní poradenství a podporu oběma pohraničním službám 
v praktickém pracovním prostředí založeném na příslušné moldavské a ukrajinské 
legislativě 

• pomáhat a radit místním orgánům při odhalování pašování zboží, určování ceny 
zboží pro účely cla, v boji proti padělání a předcházení korupci 

• pomáhat a radit při vytváření kapacit místních orgánů a vytváření efektivnější 
hraniční kontroly a režimu dozoru. 

Jednou ze zdejších zajímavostí je asi 20kilometrový úsek silnice, která vede přes 
moldavské území a spojuje dva hraniční přechody. Samotná silnice, resp. vozovka – je 
územím patřícím Ukrajině, případné dopravní nehody na tomto úseku silnice řeší 
ukrajinská policie. Pokud ale vozidlo při nehodě skončí mimo vozovku, spadá řešení 
dopravní nehody do jurisdikce Moldávie. 

V současné době zde působí tři policisté z řad příslušníků cizinecké a pohraniční 
policie ČR. 

 
Mise EU v Iráku ( EUJUST LEX)  
21. února 2005 rozhodla Rada EU o vytvoření Integrované mise v oblasti podpory 

právního státu v Iráku (EUJUST LEX), s výhradou úředního pozvání iráckými orgány. 
Následně dne 7. března 2005 Rada EU přijala společnou akci rady 2005/390/SZBP v níž 
byla mise zřízena. 

Mise EUJUST LEX se zabývá urgentními potřebami v iráckém systému trestního 
soudnictví prostřednictvím poskytování výcviku (školení) pro důstojníky na střední úrovni 
vyššího velení a kriminálního vyšetřování. Cílem tohoto výcviku je zlepšení kapacity, 
koordinace a spolupráce různých součástí iráckého systému trestní justice, dále by měla 
mise posílit řídící schopnosti vyšších důstojníků/úředníků zejména z policie, soudnictví            
a vězeňské služby a zlepšit dovednosti a postupy vyšetřování trestných činů s ohledem na 
zákonnost a lidská práva. 

V březnu roku 2005 byla Policie ČR vyzvána cestou Stálého zastoupení ČR při EU, 
aby se zapojila  do operační fáze mise EU pro Irák EUJUST Lex a nominovala své 
kandidáty na obsazení postu styčného důstojníka, který bude působit v Bagdádu. 
Vzhledem k důležitosti, jakou ČR zapojení EU do rekonstrukce Iráku přikládá, 
zareagovala   PČR kladně na tuto výzvu a k nominaci navrhla dva kandidáty, příslušníky 
PČR, kteří splňovali požadovanou kvalifikaci. V následném výběrovém řízení, byl komisí 
v Bruselu jeden z českých policistů vybrán do týmu expertů na pozici styčného důstojníka 
v Bagdádu a nastoupil službu v červenci 2005.  O rok později byl na základě výzvy EU do 
Iráku vyslán další český policista, který úspěšně prošel výběrovým řízením. 
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Mise je neozbrojená a o její fyzické a psychické náročnosti a zejména                          
o bezpečnostních rizicích není třeba dlouze hovořit. Celková situace v Iráku, resp.            
v Bagdádu,  je všeobecně známa.  Oba naši policisté jsou v pořádku a věříme, že tomu tak 
bude i nadále. 

 
Mise OSN v Kosovu  (UNMIK)  
V této jediné  ozbrojené misi  působí  čeští policisté od září roku 1999. Byla to vůbec 

první zahraniční mise kam byli příslušníci PČR vysláni. Bylo to na základě rezoluce Rady 
bezpečnosti OSN č. 1244/1999 ze dne 10.6.1999. Policisté jsou zde zařazováni                    
k přímému výkonu policejní práce na taková místa, pro která mají zkušenosti a praxi ze 
svého policejního působení v ČR. V poslední době se výběr vhodných policistů do 
Kosova zužuje, na základě požadavku OSN, na specialisty zejména pro vyšetřování 
organizovaného zločinu všeho druhu, ale ani policisté jiných odborností se zde neztratí.  
Přestože dochází ze strany OSN k radikálnímu snižování početních stavů kontingentů 
jednotlivých zemí, byla vyzvána ČR k udržování stejného početního stavu, to je nyní 18 
policistů.  

Očekává se, že správu mise v Kosovu převezmou v letošním roce orgány EU. 
Pravděpodobně dojde k postupnému předávání kompetencí, ale i personálu během 
několika měsíců. 

 To, že na rozdíl od snižování početních stavů kontingentů ostatních zemí, je počet 
příslušníků PČR na žádost orgánů OSN udržován stále na stejné úrovni, svědčí o vysoké 
odborné kvalitě našich policistů zejména v oblasti boje s organizovaným zločinem.      

Spory kosovští Albánci vers. Srbové – v Kosovu jsou všeobecně známé. Přesto se 
jednomu českých policistů podařil husarský kousek. Zorganizoval rybářské závody mezi 
oběma etniky. Převážně děti, ale i dospělí ze dvou sousedních vesnic – jedna z nich 
albánská, druhá srbská – se sešli u jednoho rybníka a soutěžili v rybářských disciplínách. 
Přes počáteční nedůvěru a za asistence vojenské jednotky se nakonec všichni sešli 
společně u občerstvení, poznali, že není vůbec žádný problém mezi sebou komunikovat, 
bavit se i smát. Bohužel tato ojedinělá akce upadla v zapomnění. Už se nikdy nepodařilo 
něco takového zorganizovat. Nenávist a nedůvěra je zakořeněná příliš hluboko v těchto 
lidech. 

Bohužel se našim policistům nevyhnula ani zranění. Jeden z nich byl postřelen při 
zatýkání nebezpečného ozbrojeného pachatele. Ve vojenské nemocnici byl na místě 
ošetřen, byla mu poskytnuta veškerá dostupná péče a následně byl převezen do ČR, kde se 
podrobil operaci a léčbě ve Vojenské nemocnici v Praze.  Druhý policista byl postřelen při 
nepokojích, které propukly v kosovské Prištině počátkem roku 2004.    

Služba v Kosovu je spojena i s určitými zdravotními riziky. Životní prostředí je velmi 
znečištěno.  Například  elektrárna Obilič nedaleko hlavního města  Prištiny. Pokud vane 
vítr směrem k městu, je zde téměř nedýchatelno. Elektrárna postrádá jakékoliv zařízení 
pro ekologické spalování a zamořuje okolí dusivým dýmem. A k tomu se musí připočítat 
také likvidace odpadků tím, že se prostě zapálí.  

Přesto patří služba v misi v Kosovu k velice žádaným. Od počátku zde působí největší 
kontingent příslušníků Policie ČR. Nyní je zde 18 policistů. 

 
 



BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNÁ AGENDA EVROPSKÉ UNIE 

 38

Mise OSN v Libérii (UNMIL)   
Rada bezpečnosti OSN přijala ve své rezoluci č. 1509 dne 19. září 2003 ustanovení           

o zřízení mise OSN v Libérii – UNMIL. Jedná se o nezbrojenou misi. Jejím úkolem je 
zajištění stabilizace situace v zemi.  Policisté se zde podílí  na formování policejního 
sboru, výcviku a  vzdělávání  policistů. 

Příslušníci  PČR se do této mise zapojili počátkem února 2004. V současné době zde 
působí  pět českých policistů a tento početní stav bychom chtěli zachovat i do budoucna, 
bude-li takový požadavek ze strany OSN. 

Jeden z českých policistů se podílí na budování specielní zásahové jednotky,  další 
působí na místní policejní akademii v sekci taktického výcviku. Dva policisté pracují na 
policejním oddělení v hornaté  oblasti na severu Libérie při hranicích s Guineou. Právě 
díky své poloze zde  dochází ke konfliktům, zejména narušeni hranice a ozbrojené 
loupeže ze strany organizovaných skupin. Poslední policista pracuje jako vyšetřovatel 
v jednotce, kterou  lze přirovnat k Inspekci MV. Zabývá se vyšetřováním veškerých 
oznámeni podaných na civilní pracovníky  OSN, policisty mezinárodní policie OSN                 
a vojenské pozorovatele OSN. 

Práce našich policistů v Libérii rozhodně nespočívá v tom, že by seděli v kanceláři              
a dohlíželi na činnost místní policie.  Vzhledem k hospodářské a politické situaci v zemi 
není jednoduchá služba v ulicích hlavního města Monrovia, natožpak v odlehlých 
oblastech v džungli, kam jsou naši policisté zařazováni. O tom svědčí i těch několik 
obrázků, které můžete vidět. V listopadu 2004 zažili naši policisté výjimečný stav, kdy 
vypukly nenávistné vášně mezi křesťany a muslimy a v ulicích Monrovie se střílelo.  V té 
době byli naši policisté v policejní akademii a za pomoci rekrutů a hrstky kolegů z dalších 
zemí ji chránili. I když chránili je nadnesený výraz, protože policisté pod hlavičkou OSN 
v Libérii jsou neozbrojeni.  Daleko větší riziko však hrozí po zdravotní stránce. Je třeba 
dávat pozor, co člověk jí a pije a dbát na prevenci daleko víc než v jiném prostředí. 
Olíznout si rty, promnout oko, okousávat tužku – tomu se člověk musí naučit vyvarovat. 
A samostatnou kapitolou je malárie, na kterou umírají v Libérii tisíce lidí, bohužel 
výjimkou není ani úmrtí z řad mírových jednotek.    

K největším úspěchům českých policistů pracujících v Libérii bezesporu patří jejich 
podíl na zadržení českého obchodníka se zbraněmi.  V roce 2004 byl v ČR zadržen a 
obviněn z trestného činu porušování předpisů o zahraničním obchodování s vojenským 
materiálem a nedovoleného ozbrojování.  Měl rozsáhlé kontakty v zemích bývalého 
Sovětského svazu či arabských státech, s překupníky, kteří dodávali zbraně militantnímu 
vojenskému palestinskému hnutí Hammas, jednal s obchodníky z Jemenu o dodávkách 
samopalů a munice. Ti měli zbraně po určité době odeslat teroristům do Íránu. Neváhal 
ani nabízet prodej zbraní a munice překupníkům v Iráku, přestože na dovoz zbraní do této 
země platilo tenkrát přísné embargo. Soud jej ale propustil z vazby a on odletěl do Libérie, 
kde se ukrýval. Tady byl zatčen místní policií na základě výsledků šetření českých 
policistů, kteří v té době v Libérii pracovali, a ve spolupráci s mezinárodními jednotkami 
OSN. Podařilo se mu však uplatit místní úřady a byl propuštěn. Loňského roku byl zatčen 
Interpolem na letišti v Bruselu. Zvláštní velvyslanec OSN v Libérii jej označil za riziko 
pro celou Západní Afriku. Podílel se na vyostřování konfliktů v oblasti tím, že prodával 
zbraně různým ozbrojeným skupinám.  
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Mimo policejní práci se čeští policisté podílejí i na podporování dětských útulků.  
Opuštěných dětí je v Libérii v důsledku dlouhodobých válečných konfliktů velké 
množství. Když  během pobytu policisté jezdili domů, do ČR, na dovolenou, vozili zpět 
do Libérie hromady hraček, dětského oblečení i sladkostí.   
 

Mise OSN v Gruzii (UNOMIG)  
Neozbrojená mise, jejím úkolem je především dohled nad dodržováním mírové 

dohody mezi Gruzií a Abcházií. Dva čeští policisté zde působí jako poradci v oblasti 
pořádkové policie.                 

Na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 858/1993 byla ustanovena mírová mise 
OSN v Gruzii. Zpočátku se jednalo pouze o vojenskou operaci, teprve na základě rezoluce 
1494/2003 Rada bezpečnosti rozhodla i o začlenění civilní složky a to v počtu maximálně 
20 policistů. Tato operace je zaměřena na stabilizaci situaci v zemi a jejím hlavním 
úkolem je dohled nad dodržováním sjednané dohody o příměří mezi gruzínskou                       
a abcházskou stranou.  

  Počátkem měsíce února 2007 se na nás také obrátil cestou Stálé mise ČR  
sekretariát OSN, který mimořádně kladně hodnotí působení českých policistů v mírových 
operacích, se žádostí o zapojení PČR do této akce. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraničně politickou prioritu České republiky 
doporučilo Ministerstvo zahraničních věcí spolu se Stálou misí ČR při OSN podpořit 
deklarované postoje konkrétním příspěvkem a byli jsme požádáni o kladné posouzení 
nabízených možností.   

PČR zareagovala na tuto výzvu a k nominaci navrhla pět kandidátů, příslušníků PČR, 
kteří splňovali požadovanou kvalifikaci.   

V následném výběrovém řízení,  byli  komisí v New Yorku vybráni do týmu expertů   
dva policisté, kteří byli dne 5.4.2007 vysláni do Gruzie k výkonu roční služby. 

 
 
UKONČENÉ ZAHRANIČNÍ MÍROVÉ OPERACE 

Makedonie – Mise EU (PROXIMA)   
15. prosince 2003  vstoupila v platnost Dohoda mezi Evropskou unií a Bývalou 

jugoslávskou republikou Makedonie o postavení a činnosti Policejní mise Evropské unie 
v bývalé jugoslávské republice Makedonie. Česká republika byla vyzvána jako přístupový 
stát, aby se této mise rovněž zúčastnila. Se souhlasem vlády ČR byli do mise vysláni          
4 policisté.  Působili zde téměř do ukončení mise, což bylo v prosinci 2005.  

 
Jordánsko  
Na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN  č. 1511/2003 vypracovala a koordinovala 

Dočasná koaliční správa Iráku (CPA) projekt na výcvik iráckých policistů. Dne 17. 10. 
2003 uzavřela CPA s Jordánskem dohodu o vybudování výcvikového střediska na 
jordánském území. Účast českých policistů na výše uvedeném projektu schválila vláda 
ČR svým usnesením č. 1276 ze dne 17. prosince 2003. Projekt byl zahájen v polovině 
listopadu roku 2003.  První skupina policistů byla vyslána v lednu roku 2004. Čeští 
policisté se v Jordánsku střídali v šestiměsíčních intervalech. Ve skupině bylo vždy              
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10 policistů. Ukončení této akce bylo původně plánováno na konec roku 2005. V květnu 
téhož roku však bylo osloveno Ministerstvo vnitra ČR Velvyslanectvím USA v Praze se 
žádostí o prodloužení působení českých policistů ve výcvikovém středisku v Jordánsku, 
eventuelně i posílení, i v roce 2006. Působení policistů v Jordánsku i v roce 2006 bylo 
schváleno usnesením vlády č. 17 ze dne 4.1.2006.  Projekt byl ukončen v  prosinci 2006.         
 

 

PŘIPRAVOVANÉ ZAHRANIČNÍ OPERACE 

Mise EU v Afganistanu (EUPOL AFGHANISTAN)  
30. dubna 2007 byla členským státům EU adresována výzva k poskytnutí personálu do 

této mise. Česká republika nominovala do výběrového řízení pět policistů. Všech pět 
policistů výběrem prošlo úspěšně a budou v misi působit jako mentoři či poradci. Podle 
posledních informací se jejich nástup očekává během několika týdnů, možná už koncem 
června. Dva policisté budou pracovat ve Feyzabadu a zbývající tři v Kunduzu.  

 
Mise EU v Kosovu (ICM)  
předpokládá se převzetí kompetencí mise OSN v Kosovu – UNMIK orgány EU 

v letošním roce. Vzhledem k tomu, že by měl být přebírán i personál, počítáme s tím, že 
čeští policisté přejdou pod velení EU.  

 
Mise EU v oblasti Palestiny (EUPOL COPPS)  
V listopadu 2005 Rozhodla Rada EU o vytvoření policejní mise pro palestinská území 

s termínem zahájení dne 1. 1. 2006.  

Tato mise měla být zaměřena na podporu palestinské nevojenské policie formou 
vlastní odborné asistence a poradenství palestinské policii při implementaci jejího 
transformačního plánu.  

Úkoly mise jsou rozděleny do dvou základních celků: tradiční dohled a poradenství 
prostřednictvím přidělení evropských policejních odborníků ke svým palestinským 
protějškům podél jejich velící struktury. Druhou oblastí je pak pokračování v koordinaci a 
nasměrování mezinárodní pomoci určené pro policii přitékající do Palestiny od 
nejrůznějších zahraničních sponzorů. Obnova policie má probíhat podle již schváleného 
tříletého plánu rozvoje palestinské civilní policie, s jehož přípravou Palestincům pomáhal 
tým EU COPPS. Navržená délka mise odpovídá tříletému rozvojovému plánu, vzhledem 
k nepředvídatelnosti politické a bezpečnostní situace v místě působení bude podléhat 
pravidelnému vyhodnocení.  

V prosinci roku 2005 byla Policie ČR vyzvána cestou Stálého zastoupení ČR při EU, 
aby se zapojila do operační fáze mise EUPOL COPPS a nominovala své kandidáty na 
obsazení postu specializovaného poradce. Vzhledem k důležitosti, jakou ČR této akci 
přikládá, zareagovala  PČR kladně na tuto výzvu a k nominaci navrhla dva kandidáty, 
příslušníky PČR, kteří splňovali požadovanou kvalifikaci.  V následném výběrovém 
řízení, byl komisí v Bruselu jeden z českých policistů vybrán do týmu expertů na pozici 
poradce v terénu.  

 Vzhledem k politické situaci v Palestině, však EU rozhodla odložit vyslání policistů 
na pozdější dobu, až se situace v Palestině stane průhlednější a bezpečnější. 
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Afghánistán (NATO/ISAF)  
Jedná se o projekt zemí G-8 zaměřený na reformu bezpečnostního sektoru pro 

budování afgánské policie. Afghánistán byl zařazen mezi prioritní země pro vysílání 
civilních expertů.   

Tzv. mentorský program pro afgánskou policii spočívá ve vysílání zkušených 
policejních důstojníků ke každodennímu poradenství vysokým afgánským policejním 
velitelům. Podle koncepce programu mentor podporuje a radí vybrané klíčové osobě 
v afgánské policii ohledně operačních metod, administrativních postupů a etických 
standardů. Mentoring nemá být primárně ani tréninkem ani dohledem práce svěřence, ale 
spíše osobním poradenstvím založeným na každodenním osobním kontaktu                            
a vybudovaném vztahu osobní důvěry. 

Hlavním cílem je urychlit proces vytvoření dobře vycvičeného a funkčního 
policejního sboru právního státu a zajistit tomuto procesu další podporu. Poradci kromě 
výuky standardů prosazování práva podporují a pomáhají při zavádění nových 
dohodnutých bezpečnostních složek. 

Česká republika byla oslovena Německem, jež je vedoucí zemí projektu, a které 
v současné době spravuje dva rekonstrukční týmy na severu Afghánistánu, za účelem  
vyslání českých policistů do této oblasti. 

Po personální stránce je P ČR schopna bez problémů zajistit účast policistů 
v Afghánistánu. V současné době probíhají intenzivní jednání mezi ČR, Německem                
a Afghánistánem k podepsání mezinárodních dohod nezbytných pro vyslání našich 
policistů. 
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MANAGEMENT RIZIKA A KRIZE V BEZPEČNOSTNÍ                       
A OBRANNÉ POLITICE EVROPSKÉ UNIE 

 
Jaroslav KOMÁREK 

 
 

Nadcházející předsednictví České republiky v Evropské unii je politicky významným, 
ale nepochybně i náročným úkolem. Předsednictví je sice příležitostí ke zviditelnění na 
mezinárodní úrovni a případně i k prosazování vlastních priorit, ale na straně druhé je 
nutno zmínit limity našeho politického a vyjednávacího potenciálu. Jsou to především 
žádné zkušenosti s předsednictvím, okrajová účast na tvorbě bezpečnostní a obranné 
politiky Evropské unie (ESDP), ale na druhé straně evidentní zkušenosti s plněním úkolů 
ve společných policejních a vojenských operacích. Předsednictví Evropské unie není ale 
jen o politice, jedná se především o náročnou manažerskou úlohu  na nejvyšší úrovni, 
která bude vyžadovat mimo věcnou znalost i perfektní zvládnutí odpovídajících 
manažerských nástrojů. Tento předpoklad je zásadní zejména v oblasti ESDP, protože se 
jedná o oblast specifickou svým obsahem i nástroji. Charakteristickými manažerskými 
disciplínami pro oblast bezpečnostní a obranné politiky jsou řízení (management) rizika            
a krizové řízení, které jsou si v řadě aspektů blízké, což v praxi vede k jejich ne vždy 
správnému pochopení a použití. Navíc aplikace těchto disciplín se neomezuje jen na 
oblast bezpečnosti a rizika a rozdíly v aplikacích do podnikatelské sféry jsou markantní. 

Podobnost obou disciplín vyplývá obecně z toho, že shodně vycházejí z identifikace         
a hodnocení rizik, jejich cílem je redukce důsledků realizace rizika nebo krize a jedním 
z prostředků redukce je rizikový nebo krizový plán. Zásadní rozdíl ale spočívá v tom, že 
ne každé riziko vede ke krizi („stav zásadně omezující funkci nebo samotnou existenci 
objektu krize“) a že těžiště řízení rizika je v prevenci, zatímco krizové řízení je 
orientováno především na řešení (korigování) již vzniklé krizové situace. Praktické otázky 
řízení rizika a krizového řízení „nevojenského“ charakteru jsou obecně známé, 
legislativně zakotvené (krizové zákony, požární ochrana, BOZP atd.) a organizačně 
zajištěné ve veřejné i podnikatelské sféře. Vývoj prostředí obrany a bezpečnosti v Evropě 
a ve světě prošel ale od počátku devadesátých let celou řadou peripetií a bezpečnostní               
a obranná politika EU je poměrně „mladou“ iniciativou, která teprve hledá odpověď na 
řešení zásadních problémů. Jestliže chceme aktivně přispět v rámci předsednictví k jejich 
řešení, měli bychom využít všech dosavadních teoretických i praktických poznatků,                 
a proto i tento příspěvek. 

Těžiště poznatků o řízení rizika neleží v oblasti bezpečnosti a obrany, ale 
v hospodářské praxi. Schopnost úspěšné práce v podmínkách krize a rizika se stala 
charakteristickým rysem moderního manažera. Nečekané změny poptávky i nabídky 
výrobků a služeb, konkurence nebo dostupnosti zdrojů v globálním podnikatelském 
prostředí vyžadují nejen pružnou reakci, ale i značnou předvídavost a připravenost. 
Prakticky žádný proces v organizaci totiž neproběhne v důsledku celé řady náhodných 
vlivů jednoznačně podle předem připraveného plánu a může se vyskytnout riziková 
událost, kdy výsledek je nejistý a alespoň jedna z možných variant nežádoucí. Na druhé 
straně je ale nutno si uvědomit, že samou podstatou podnikání je vyhledávání a využívání 
náhodných nebo záměrně vytvářených příležitostí na trhu pro tvorbu hodnot s nadějí na 
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úspěch (šance) a kdo není ochoten přijmout i druhou stránku, možnost neúspěchu, nemůže 
podnikat. Základní úlohou je  stanovit takový metodický přístup, který by rizika buď 
preventivně odstraňoval, nebo snižoval na akceptovatelnou míru, ale zejména zajišťoval 
přípravu opatření pro reagování na vznik rizikové události, tj. umožňoval její aktivní 
ovlivňování - řízení rizik. Manažerský nástroj řízení rizik obecně zahrnuje čtyři základní 
procesy: 

• identifikaci rizik (určení rizik, která mohou ovlivnit hodnotu aktiv                               
a dokumentování jejich charakteristik); 

• hodnocení rizik (analýza rizik a zejména určení vztahu k možnému ovlivnění 
aktiva); 

• příprava a realizace opatření pro vznik rizikové události; 

• sledování a operativní řízení rizika (reagování na vývoj rizika). 

Podstatou řízení rizika je právě příprava a realizace opatření pro vznik rizikové 
události, kde jsou  k dispozici čtyři základní principy řízení rizika: 

• vyhnutí se riziku (např. nelegální podnikání); 

• redukce rizika přijetím opatření ke snížení pravděpodobnosti jeho vzniku 
(preventivní údržba, použití bezpečnější technologie, dodatečné informace, právní 
ochrana) nebo omezením dopadu rizikové události  (diverzifikace předmětu 
podnikání, dodavatelů nebo odběratelů, sdílení rizika více podnikatelskými 
subjekty); 

• transfer (přenesení) rizika mimo subjekt (pojištění, faktoring, akreditiv, leasing); 

• přijetí rizika, a to buď aktivní (vypracování rizikového plánu a provedení 
připravených opatření) nebo pasivní (akceptování dopadů rizikové události nebo 
reagování až podle situace). 

Možnosti aplikace těchto principů do bezpečnostní politiky jsou evidentní, ale také 
specifické. Je zřejmé, že riziku vojenského napadení se lze v určité situaci vyhnout 
vhodnou bezpečnostní politikou, ale na druhé straně dobrodružná bezpečnostní politika 
může takové riziko vyvolat, i když třeba objektivně nehrozilo. Analogií transferu velké 
škody s malou pravděpodobností na principu pojištění je v podstatě vznik stálých armád 
placených z pravidelných daní již od starověku. Tato analogie má ale další aktuální 
aspekt, protože funkci zajišťovny vůči pojišťovnám plní v bezpečnostní politice koalice, 
která je obdobně jako zajišťovna schopná  řešit rizika nad rámec schopností jednotlivých 
členů. Neoddělitelnou stránkou transferu je sdílení rizik, protože každý člen sice přispívá 
svým obranným potenciálem, ale současně přináší i svoje rizika. Toto sdílení rizik je 
oboustranné a každý člen přijímá nejen obranný potenciál koalice, ale i její rizika (což 
jsme poznali v praxi již deset dní po vstupu ČR do NATO). Nejnáročnější úkol stojí ale na 
samém počátku řízení bezpečnostních rizik a sice jejich identifikace a hodnocení. 
Důvodem je zejména možnost nepředvídatelných zvratů ve vývoji bezpečnostního 
prostředí a to i v průběhu několika let (viz např. Evropa v třicátých, padesátých nebo 
devadesátých letech). Problémem není ale jen fluktuace bezpečnostních rizik v čase, ale 
hodnocení jejich úrovně, protože některá bezpečnostní rizika jsou málo pravděpodobná, 
ale s fatálními důsledky, zatímco jiná jsou mnohem pravděpodobnější, ale s méně 
závažnými důsledky. Analogický problém řeší teorie finančního portfolia, založená na 
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diverzifikaci nákupu akcií tak, aby byl vhodným výběrem portfolia zajištěn buď 
maximální zisk při akceptovatelném riziku nebo minimální riziko při akceptovatelné míře 
zisku či jejich kombinace. Porovnáme-li ale portfolio bezpečnostních rizik s portfoliem 
akcií, kde investor může odmítnout akcie s velkým rozptylem výnosu (rizikem), portfolio 
bezpečnostních rizik musí být uvažováno jako celek a žádné riziko nelze úplně vyloučit. 
Dnes již také není nutné, ani možné, dimenzovat tak jako v minulosti ozbrojené síly na 
jeden nejzávažnější scénář globální konfrontace, který zdaleka pokrýval požadavky všech 
ostatních rizik, např. živelných pohrom, technických havárií, epidemií atd. 

Kompetentní zvládnutí manažerských úkolů vyplývajících z předsednictví EU 
v oblasti bezpečnostní a obranné politiky bude ale vyžadovat nejen orientaci v teorii řízení 
rizik, ale i v jejich konkrétní aplikaci. Jestliže jedním z nejdůležitějších cílů ESDP je 
dosažení obranných schopností garantujících bezpečnost EU, pak je nevyhnutelné 
zvládnout procesy obranného (krizového) plánování s jejich specifickými aspekty: 

• bezpečnostní rizika již nejsou tak jednoznačně vymezená jako v době bipolární 
konfrontace, je nutno předpokládat (a dlouhodobě předvídat) i vznik úplně nových 
rizik, 

• možnost vývoje nových technologií zásadně ovlivňujících boj a operace, 

• dlouhý životní cyklus zbraňových systémů (40 i více let), 

• setrvačnost vojenských struktur a doktrín. 

Z uvedených aspektů vyplývá jednak vzdálený horizont obranného plánování (20-25 
let) a z charakteru bezpečnostního prostředí nutnost použití výhradně modelového 
přístupu (reálný experiment je vyloučen, i cvičení s vojsky je pouze modelem). 
Modelování poskytuje pohotové, flexibilní a nákladově efektivní prostředky podstatně 
zvyšující úroveň obranného plánování, ale i výcviku, podpory operací nebo akvizice 
výzbroje. Modelování má tak zajistit co nejrealističtější a reprodukovatelnou prezentaci 
jak tradičních válečných operací, tak krizového managementu a operací na podporu míru. 
Současně umožňuje jak výcvik štábů, tak zkvalitnění výcviku vojsk s úsporou nákladů         
a omezením nepříznivých vlivů na životní prostředí. Armády států NATO, které jsou 
současně členy EU, mají s použitím modelů v řízení rizika a krizovém plánování rozsáhlé 
a dlouholeté zkušenosti a proto by bylo nanejvýš vhodné, aby v rámci přípravy na naše 
předsednictví byly vytvářeny v předstihu znalostní kapacity zajišťující, že budeme 
v oblasti ESDP „vést“ a nikoliv být „ve vleku“.   

Jako příklad možností i náročnosti simulačního modelování v obranném plánování lze 
uvést návrh modelu FORCESIM z projektu obranného výzkumu PERSONÁL, řešeného 
na Vojenské akademii v Brně v letech 1997-2000. Tento model sice není vzhledem 
k zásadní změně koncepce výstavby AČR již aktuální, ale ilustruje výstižně proces 
obranného plánování strategické úrovně v prostředí rizika a zdrojového omezení. Model 
FORCESIM vychází z volitelného portfolia scénářů, z nichž každý vyžaduje určitou 
skladbu jednotek a po sečtení všech požadavků s přihlédnutím k souběhu a zastupitelnosti 
vznikne jedna varianta ozbrojených sil schopných generovat odpovídající struktury sil pro 
jednotlivé uvažované scénáře. Zde je nutno zdůraznit, že vojenské operace jsou natolik 
složité, že je nelze vyjádřit analytickým modelem, který zpravidla nabízí jedno optimální 
řešení. Výsledkem simulačního modelu je pouze „co se stane, když“ a nalezení řešení 
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vyžaduje více simulací s různými vstupy a hledání závislostí mezi vstupy a výsledky. 
Jednotlivé varianty portfolia se skládají ze čtyř základních rizik (tab. 1): 

• konflikt mimo území státu („out-of-area“) 

• konflikt zasahující území státu (teritoriální) 

• terorismus (všeho druhu) 

• nevojenské ohrožení (havárie a pohromy) 

a každé z nich může tvořit teoreticky až 8 scénářů kombinací tří aspektů konfliktu: 

• T – technologie (nízká, vysoká) 

• I – intenzita (nízká, vysoká) 

• A – územní rozsah (lokální, regionální). 

Ke každému scénáři jsou přiřazeny odpovídající počty jednotek na základě kalkulací 
vycházejících z konkretizace scénáře do charakteristického operačního prostředí. 
Modelová struktura sil je redukována na 17 základních (generických) typů jednotek: GHO 
– Ground Heavy Offensive (tankové a mechanizované), GHD – Ground Heavy Defensive 
(obrněné dělostřelectvo), GLO – Ground Light Offensive (výsadkové a průzkumné), GLD 
– Ground Light Defensive (územní obrana), ADS – Air Defence Short-range, ADL – Air 
Defence Long-range, ATH – Air Force Tactical Heavy (nadzvukové letouny), ATL – Air 
Force Tactical Light (lehké bitevní), ALS – Air Lift Short-range (vrtulníky), ALL - Air 
Lift Long-range (dopravní letouny), ENG – Engineers, MED – Medical, LMM – Logistics 
Means Mobile, LMS – Logistics Means Stacionary, C3I – Command, Control and 
Intelligence, EW – Electronic Warfare a ABC – NBC Defence. Dále se ve vstupních 
datech uplatňuje časový aspekt scénáře a k základním plně pohotovým jednotkám 
(GHO1) se přiřazují ještě jednotky vyžadující mobilizační doplnění (GHO2) nebo 
jednotky úplně nově aktivované (GHO3). Model je tedy obrazem mírové armády včetně 
připravenosti k dlouhodobému konfliktu. 
 

Tabulka č. 1 Vstupní data portfolia rizik (příklad) 

Riziko Out-of-area konfllikt Teritoriální konflikt 

T 1 T 2 T 1 T 2 

I 1 I 2 I 1 I 2 I 1 I2 I 1 I 2 Aspekty 
A
1 

A
2 

A
1 

A
2 

A
1 

A
2 

A
1 

A
2 

A
1 

A
2 

A
1 

A
2 

A
1 

A
2 

A
1 

A
2 

GHO 0 0 2 3 2 3 3 4 2 3 4 6 4 6 4 6 

GHD 0 0 1 1 1 1 2 2 0 1 2 3 2 3 4 6 

GLO 1 1 3 3 0 0 0 0 2 2 4 4 2 3 4 6 

GLD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 
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Prvním krokem simulace je výběr scénářů do portfolia a následně je s ohledem na 
odstranění duplicit, úsporu sil částečnou zastupitelností i možnost současné realizace 
několika rizik sumarizována celková potřeba sil a porovnána s aktuální strukturou 
ozbrojených sil. Výsledkem tohoto kroku je představa, o které jednotky je třeba 
výhledovou podobu armády doplnit a které jsou nadbytečné. Další fáze simulace řeší 
omezení zdroji a předpokládaný obranný rozpočet (odvozený z vývoje HDP) s volitelným 
podílem investičních prostředků je porovnáván s náklady modelové struktury 
v simulovaném intervalu 20 let. Nákladová analýza je založena na údajích, jakou dobu         
a jaké jednotkové roční náklady vyžaduje zavedení nové jednotky, jaké jsou provozní 
náklady zařazené jednotky a jakou dobu a jaké náklady vyžaduje vyřazení nadpočetné 
jednotky. Počínajíce prvním rokem simulace jsou celkové roční požadavky na náklady 
porovnávány s rozpočtem a nepokryté požadavky podle volitelné priority jednotek 
posunuty automaticky na příští rok. Termíny vzniku nových jednotek je nutno zadat 
předem (aby se neúčelně nekoncentrovaly na začátku), případně velmi nákladné 
požadavky rozdělit (tab. 2) a model tak zahrnuje všechny fáze procesu plánování, 
programování a rozpočtování (SPPR). Zdrojovým omezením obranného plánování nejsou 
jen rozpočtové prostředky, ale podstatně méně ovlivnitelné lidské zdroje. 
  
Tabulka č. 2  Vstupní data nákladové analýzy (příklad) 

Zavedení Rušení Provoz Podprogramy 

1 2 3 

J 

e 

d 

n 

o 

t 

k 

y 

P 

o 

t 

ř 

e 

b 

a 

(N) 

roky 
náklad 
ročně 
mil. Kč 

roky 
náklad 
ročně 
mil. Kč 

náklad 
ročně 
mil. Kč N 1 rok N 2 rok N 3 

r
o
k 

GHO1 2 3 500 4 50 100 1 2004 1 2008   

GHO2 4 5 150 2 20 30 2 2006 2 2012   

GHO3 2 5 50 1 10 10 2 2010     

 

Ve vstupních datech modelu jsou proto každé jednotce přiřazeny počty základních 
personálních kategorií – vojáků základní služby (v té době), rotmistrů, praporčíků, 
důstojníků a civilních zaměstnanců. Grafické (obr. 1) a tabulkové výstupy simulace 
v prostředí systémové dynamiky Powersim poskytují informaci o vývoji počtu jednotek, 
nákladů a personálu. Dílčí podfinancování navržených sil je modelem identifikováno          
a může být řešeno v dalším běhu simulace posunutím podprogramů a tedy přesunem 
nevyužitých prostředků. Úplný nedostatek rozpočtových prostředků je možno řešit 
nastavitelnou redukcí vstupních požadavků, a tedy akceptováním nižší míry eliminace 
rizika. Postupnou simulací různých variant lze hledat strukturu ozbrojených sil zajišťující 
nejvyšší bezpečnost v daných mezích rozpočtu a optimální strategii jejího dosažení za  
současného stavu. 
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Obrázek č. 1 Řídící panel simulátoru 

 
V závěru této exkurse do problematiky řízení krize a rizika v prostředí bezpečnosti            

a obrany je ale nutno upozornit ještě na jednu zásadní okolnost. Plánování sil není ve 
svém principu vlastně zaměřeno na samotné síly, ale na jejich účinek – operační 
schopnosti. A problém je v tom, že operační schopnosti jsou vždy výslednicí tří a navíc 
vzájemně se ovlivňujících faktorů – materiálu, organizace a morálky. Materiální faktor je 
determinován parametry výzbroje a techniky, možnostmi její produkce, reprodukce                
a dalšího technologického vývoje. Organizační faktor podmiňuje zásadním způsobem 
využití možností materiálového faktoru a je určován zejména uspořádáním procesů           
a struktury sil a materiálových prostředků, řízením informací, komunikace a logistiky, 
strategickou a operační doktrínou, ale rovněž úrovní výcviku a velitelského sboru. 
Morální faktor může zvyšovat i snižovat účinek obou uvedených faktorů nebo je 
významně nahrazovat, ale jeho účinné ovlivnění výchovou, výcvikem, tradicemi                 
a sociálním prostředím není jednoduchým úkolem. Současně je nutno zdůraznit, že snahy 
o maximalizaci operačních schopností jsou limitovány růstem odpovídajících nákladů          
a tedy se jedná o optimalizační úlohu charakterizovanou výstižně otázkou „jak mnoho je 
dost pro obranu?“. Metodologické základy řešení této otázky byly sice položeny již před 
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více než čtyřiceti lety prací autorů Charlese Hitche a Rolanda Mc Keana “The Economics 
of Defence in the Nuclear Age”, ale bezpečnostní prostředí se od té doby podstatně 
změnilo. O vítězství již nerozhoduje především materiální převaha, ale zejména 
informační a znalostí převaha, samozřejmě s odpovídající materiální možností realizace 
operačního účinku. Ale pozor, je to stále ještě člověk a jeho možnosti, které nakonec 
operační schopnosti ozbrojených sil limitují. A tak je nutno také komplexně pohlížet na 
procesy ESDP vedoucí k rozvoji vojenských schopností EU jako věrohodné záruky 
evropské bezpečnosti.  
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ESDP AND ROMANIA’S SECURITY 
 

Alexandra SARCINSCHI 
 
 

The current debates on European Security and Defence Policy (ESDP) are focused 
both on its goals, institutions, and capabilities and also on its key-concepts. There are 
some voices arguing that the main goal of ESDP is to achieve international peace and 
order and other voices that plead for the security and defence of European homeland. If 
we translate this debate into conceptual dimension, we enter a new area of disputes on the 
ESDP key-concept: offensive defence or human security? 

The concept of offensive defence is obviously of American inspiration and underlines 
the fact that the changes in security environment don’t allow to counteract the new 
asymmetrical threats by territorial defence. The offensive dimension of the new military 
thinking is emphasized: the action is necessary outside own borders before the attack 
occurs.  Implementing such a concept permits a large scale of actions: from preemptive 
military strikes oriented against a specific threat to large scale military interventions in 
order to change a regime. Still, a security policy based on this concept must be completed 
with specific capabilities that EU still works to build1.  

The concept of human security was initially developed by United Nations (UN) in the 
1994 Human Development Report. The main goal was to broaden the traditional military 
meaning of security to a higher multidimensional level that will encompass economic 
security, food security, health security, environmental security, personal security, 
community security, and political security. 

Although the concept of human security itself seems to be an utopian project similar 
to the one of global security, its inclusion into ESDP debates offers it a human dimension 
that reflects the new trends in structuring national and international security policies. 
ESDP approaches human security in a way that refers exclusively to the security policy 
which bringing into force includes crises prevention, civil conflict management, political 
mediation, socio-economic stabilization, and state reconstruction. Unlike offensive 
defence, the human security does not imply the unilateral right of intervention, but the 
collective responsibility to intervene and protect. Thereby each state has the responsibility 
to safeguard the life of its citizens. If the state is not able to do it, this responsibility will 
be transferred to the international community that must forestall the threats to human 
security by all means, including military one. Accordingly, EU needs in this situation too 
extended military capabilities even the civilian structures have the most important role2. 
The use of military power is seen as a legitimate instrument for achieving human security 
only in severe cases of human rights violation, such as genocide. 

For that matter, the priorities of the Finish presidency of EU in the second half of 2006 
underlined three main trends for ESDP: the improvement of military capabilities, the 
development of civil-military co-ordination during crises management, and a stronger 
emphasis on human rights and human security during ESDP operations. The German 
presidency has taken at the beginning of 2007 some of the Finish priorities and has added 
a new one – the development of co-operation with USA in the field of civil crises 
management. 
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Also, all of the EU operations had in common that they required a joined-up agile, 
tailor-made and rapid response, each drawing on a mixture of civilian, military, economic, 
political and institution-building tools. This is becoming EU’s trademark, as Javier Solana 
said3. Thus, EU officials had put together documents and tools in order to develop a more 
comprehensive approach of ESDP, such as: the European Security Strategy4, the Human 
Security Doctrine5, the Human Security Response Force6, the Mainstreaming of Human 
Rights into ESDP7, etc. 

According to the Report of the EU High Representative for the Common Foreign and 
Security Policy, Javier Solana, in 2006, EU conducted 10 operations on three continents 
with approximately 10.000 men and women as personnel8. These operations covered both 
military and human security areas from exclusively military operations to rule-of-law 
missions and institution building. 

In this picture that I have drafted till now, Romania has its own role and contribution 
due to the responsibilities acquired as an EU member. Through its commitments toward 
EU, Romania is part of these operations. Since 1st of January 2007, our country has been 
an EU member. That is why the Romanian official documents must be consonant to the 
European and Euro-Atlantic ones. The commitment towards the development of EU’s 
security and defence component is one of the security and defence policy’s priorities.  

Thus, the new Romania’s National Security Strategy underlines that national security 
has an important external component that is achieved by active political, diplomatic, 
economic, informational, military part in promoting democracy, security and prosperity in 
the neighborhood of Romania and other strategic interest areas9.  Romania is a member of 
the most important security organizations and that is why it has as main priority to act in 
building international security. Our country is already part of ESDP civil, military and 
police operations and it is component of the EU Force Catalogue. Romania had deployed 
58 military in EU mission in Bosnia and Hertegovina (EUFOR – Althea)10 and in other 
closed missions such as:  

• The first EU military operation CONCORDIA that was followed up by 
PROXIMA, in Former Yugoslav Republic of Macedonia;  

• Police mission in Bosnia and Hertegovina (EUPM); 

• Assistance mission at Rafah border (EUBAM Rafah); 

• EUPOL Kinshasa in D.R. Congo;  

• A Romanian expert is member of the planning team for the future ESDP civil 
mission in Kosovo that will be deployed after the establishment of province’s 
status11.  

Also, in the last year, EU has validated the concept of Battle Groups. The main goal of 
EU is to act quickly and robustly where needed. 

Romania will contribute to two EU Battle Groups: Greece-led BG (participating 
nations: Romania, Bulgaria and Cyprus) to be operational in the second half of 200712 and 
Italy-led BG (participating nations: Romania and Turkey) to be operational by 2010. 
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RomRomaaniania’’s Participation to ESDPs Participation to ESDP
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Ever since the ESDP was launched, in 1999, Romania has been actively involved in 

this project. Based on its pre-accession operational and conceptual experience, Romania is 
committed to consolidate its contribution to ESDP. Our country participated in the debates 
concerning the European Security Strategy, and in the development of the concepts 
regarding the security sector reforms, civil-military co-operation and the long-term 
strategic vision on European capabilities 

Romanian Armed Forces are now in a deep process of transformation until 2025. The 
main goal of this process is to create new capabilities to enable Romania to present and 
future challenges of the security environment.  

The general objective of this strategy is to build up a modern, completely 
professionalized structure more mobile, efficient, flexible, deployable and sustainable 
having the capability to be engaged in a wide spectrum of missions in a joint manner. That 
is why its level of ambition is for the Armed Forces to perform simultaneously: 

• National territory defence by adequate military response to a military aggression 
and by supporting the civil authorities in civil emergencies; 

• Accomplishing the assumed obligations to NATO, EU and other regional 
organizations by implementing the Prague Capabilities Commitment (participation 
in NRF), EU Battle Groups and multinational operations. 

Minding the force restructuring, the deadlines to accomplish the requirements of the 
Force Objectives assumed and the necessities of the integration process into NATO and 
the EU, there will be three distinct stages of the transformation: 

1. Completing the basic restructuring (2006-2007); 

2. Operational integration into NATO and EU (2008-2015); 
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3. Technical integration into NATO and EU (2015-2025). 

In the process for transforming the Romanian Army we are confronting with the 
necessity of a profound investigation of the phenomena shaping the concept of ESDP, but 
the Romanian scientific research in security and defence area significantly helps in 
identifying, establishing and prioritizing the most suitable ways of action. Also, the 
Romania’s accession to EU represents to us an opportunity to improve the Romanian 
contribution to the development of the ESDP. Thus, Romania is able to help on the 
development of ESDP in two ways: by being part of the EU’s both civil and military 
Force Catalogue and by sustaining the understanding of this wide political strategy. 

 
 
NOTES 
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Security Response Force and it will be composed by three tiered elements that will need the already 
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human dimension of ESDP, including the framing of a standard field handbook and some training 
guide-books for ESDP missions. 
8 Javier Solana, From Cologne to Berlin and beyond – Operations, institutions and capabilities, at 
the European Security and Defence Policy Conference, Berlin, 29 January 2007. 
9 The President of Romania, Strategia de Securitate NaŃională a României. România Europeană, 
România Euro-Atlantică: pentru o viaŃă mai bună într-o Ńară democratică, mai sigură şi prosperă 
(Romania’s National Security Strategy. A European Romania, a Euro-Atlantic Romania: Towards 
a Betters Life in a More Democratic, Secure and Prosperous Country), 2006, p. 15. 
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10 According to the web-site of the Romanian Ministry of Defence 
(http://www.mapn.ro/indexro.php), May 2007. 
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12 Idem. 
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EURÓPSKA BEZPEČNOSTNÁ A OBRANNÁ POLITIKA                     
– NÁZORY SLOVENSKÝCH EXPERTOV 

 
Elemír NEČEJ, Vladimír TARASOVIČ 

 
 

Hoci Slovensko v predvstupovom období aj po vstupe do EÚ podporuje projekt 
Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (EBOP), zastáva pozíciu, že eminentným 
záujmom SR je zachovanie súdržnosti NATO a EBOP je vnímaná ako jeho doplňujúca 
štruktúra. Pri formovaní vlastných vojenských spôsobilostí sa to odráža v prístupe, že 
problém dostupnosti síl rýchlej reakcie by sa mal riešiť spôsobom „one country = one set 
of forces“, na čo má vplyv aj úroveň a dosažiteľnosť zdrojov . 

Smernica pre obrannú politiku 2004 navrhla zabezpečiť výstavbu a rozvoj 
ozbrojených síl SR prednostne spôsobilých plniť úlohy obrany štátu a podieľať sa na 
operáciách NATO a zabezpečiť aktívnu a efektívnu účasť SR a jej OS na tvorbe                  
a realizácii európskej EBOP pri zachovaní komplementarity s NATO1.  

Podľa Bezpečnostnej stratégie SR 2005 NATO zostáva hlavnou platformou pre rozvoj 
spolupráce v EA priestore, pričom BS SR predpokladá aktívny postoj k spoluvytváraniu 
a implementácii SZBP a budovaniu kapacít EBOP pri zachovaní komplementarity 
s NATO. 

Model 2015 ozbrojených síl predpokladá budovanie expedičných síl ako prioritu. 
V roku 2007 SR prispieva do NRF jednotkou v sile práporu, čo sa týka EBOP je to v roku 
2009 príspevok do bojovej skupiny s Českou republikou a v roku 2010 s Poľskom            
a baltickými štátmi. Zdá sa však, že predpokladané zdroje pre rezort obrany 1,85 % HDP 
(2006 – 2010) a 1,86 % (2011 – 2015) nebudú pokryté, čo môže ovplyvniť aj plánovanie 
pre vojenský príspevok do EBOP. Diskusia o predpokladaných cieľoch síl 2008 (NATO) 
nepochybne otvorí komplikácie, ktoré sa vynoria pri realizácii deklarovaných spôsobilostí. 
V prípade Slovenska v žiadnom prípade nepôjde o odmietnutie deklarovaných záväzkov, 
skôr o hľadanie vnútorných zdrojov v rezorte MO a vo vláde , súčasne však SR presadzuje 
aj otvorenie diskusie o zmene spôsobu financovania v NATO. 

Pretože agenda EBOP bola v slovenskej bezpečnostnej komunite v úzadí, z iniciatívy 
Centra pre európske a severoatlantické vzťahy, za spolupráce s Národnou akadémiou 
obrany maršala Andreja Hadika v Liptovskom Mikuláši a s podporou Nadácie Friedricha 
Eberta sa uskutočnila v roku 2006 širšia diskusia. Zapojilo sa do ktorej sa zapojilo okolo 
40 civilných a vojenských expertov, ktorí prezentovali svoj názor na päť okruhov  EBOP: 

1. Akú rolu môže a má zohrávať EÚ pri zaisťovaní mieru a bezpečnosti vo svete? 

2. Obranné ambície EÚ vers. NATO – ako ich zladiť a ako ďaleko môže Európa 
zájsť pri budovaní vlastných vojenských kapacít? 

3. Mali by sa preemtívne operácie stať nástrojom EBOP? 

4. Ktoré regióny majú z pohľadu EBOP špecifický význam pre EÚ? 

5. Zahraničná politika SR by mala byť v nasledujúcom období: 

o proatlantická – softeurópska, 

o softatlantická – proeurópska, 
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o iná, a prečo? 

Vzhľadom na vymedzený čas sa budem venovať niektorým vybraným problémom 
z prvých štyroch okruhov. Detaily má možnosť čitateľ získať z citovaných zdrojov. 

 
 
1. AKÚ ROLU MÔŽE A MÁ ZOHRÁVAŤ EÚ PRI ZAISŤOVANÍ MIERU 

A BEZPEČNOSTI VO SVETE? 

Predstavitelia slovenskej bezpečnostnej komunity (SBK) zhodujú v tom, že EÚ by 
mala v budúcnosti zohrávať väčšiu rolu pri zaisťovaní mieru a bezpečnosti vo svete. 
Rozdiely existujú v názoroch na to, ako by mala úlohu tohoto globálneho aktéra 
realizovať, resp. ktoré nástroje zahraničnej a bezpečnostnej politiky využívať. SBK 
odporučila niekoľko oblastí, ktorým bude aj na Slovensku potrebné venovať vyššiu 
pozornosť: 

• vývoj  Európy, vyjasnenie čím Európa chce byť 

• vyjasnenie kompetencií voči NATO (v súvislosti s tým  s USA) 

• vypracovanie platformy spoločných záujmov 
  
Názory teoretického charakteru 
Autori z akademického prostredia sa zaoberali dvoma možnosťami vývoja Európy. 

Jedna z nich je euronacionálny či supranacionálny štát. Druhá – súčet síce tesne  
spolupracujúcich štátov ale presadzujúcich parciálne záujmy bez prenesenia základných 
rozhodovacích právomocí (poskytuje iba minimálne možnosti pre ďalší rozvoj SZBP            
a EBOP). Táto skupina analytikov predpokladá, že previazanosť prostredia, ktoré EÚ 
obklopuje, stieranie hraníc a ekonomická a sociálna kooperácia ovplyvnia aj potrebu 
spoločného čelenia problémom. Pri analýze budúcich úloh EÚ ako aktéra medzinárodných 
vzťahov odporúčajú vychádzať zo špecifík, ktoré EÚ má. Ich predpoklad je, že EÚ bude 
aj naďalej prednostne používať ako svoj nástroj príťažlivosť alebo „mäkkú moc“. 
Kondicionalitu, demokratizáciu, vládu práva (domáceho aj medzinárodného) 
a multilateralizmus považujú za to, čo môže a mala by EÚ do sveta exportovať.  
V súvislosti s prednostným uplatňovaním „mäkkej moci“ sa vyskytli aj úvahy, či 
v prípade ak sa Európa prikloní k vojenskému potenciálu viac než tak bolo doteraz,  
nestratí ako „normatívna mocnosť“. Táto dilema je detailnejšie riešená v iných okruhoch 
problémov.  

 
Názory vychádzajúce z praktického vývoja 
Rozvinutie inštitucionálnych prvkov EBOP, rozvoj spôsobilostí (Headline Goals) a už 

reálne vykonané operácie ukazujú na vyššie využívanie aj intervenčnej politiky. 
Z diskusie k problému vyplynulo, že je potrebné vychádzať z budúcich ambícií NATO           
a EÚ, pričom názory na zodpovednosť oboch organizácií sa v niektorých dimenziách 
rozchádzajú.2 SBK považuje za problém fakt, že EÚ nemá jasne definované záujmy. 
Vzhľadom na malú pravdepodobnosť že EÚ by bola schopná zjednotiť sa na nejakom 
širšom spektre spoločných záujmov, mala by sa zamerať sa na záujmy v oblasti 
bezpečnosti a v tejto súvislosti  na definovanie záujmov najmä vo vzťahu k NATO a USA. 
Najmä v oblasti bezpečnosti bude dôležité ovplyvňovať rovnováhu medzi tým ako štáty 
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využívajú svoje členstvo v NATO a EÚ na presadzovanie vlastných záujmov a tým ako 
toto členstvo využívajú na podporu a vytváranie spoločných politík a stratégií. Väčšina  
expertov vyjadrila súhlas s tým, že vplyv globalizácie a vznik nových hrozieb si logicky 
vyžiadali nielen reformu NATO, ale aj posilnenie bezpečnostnej a obrannej dimenzie EÚ. 
Ako pozitívum je hodnotená zhoda oboch organizácií pri hodnotení hrozieb, čo  
potvrdzuje ich klasifikácia v Európskej bezpečnostnej stratégii. Rovnako pozitívne bolo 
hodnotené, že aj európske strategické myslenie sa priblížilo k chápaniu USA t.j. že ide          
o presadzovanie hodnôt a záujmov a v EÚ nastal posun k proaktívnemu prístupu. 
Problémom zostáva prístup k transformácii oboch inštitúcií. Pri porovnaní oboch 
organizácií vychádza, že transformácia NATO (čo sa týka reakcie na krízy) sa začala skôr 
a podarila sa lepšie, než Európskej únii. Tým podľa väčšiny názorov NATO potvrdilo 
svoje opodstatnenie a transformovalo sa od koalície zameranej na teritoriálnu obranu 
smerom bezpečnostnovojenskej inštancii3.  

V závere problému bolo poukázané na dva prístupy. EÚ tým, že buduje prvky 
vojenského krízového manažmentu a má záujem manažovať operácie je považovaná za 
konkurenta NATO. NATO tým že sa snaží svoju krízu tlmiť  „peacekeepingovými“ 
operáciami, ale najmä tým, že prejavuje záujem aj o kompetencie a spôsobilosti civilného 
krízového manažmentu vyvoláva nevôľu EÚ. Práve na základe týchto komplikovaných 
vzťahov vychádza potreba jasnej definície záujmov EÚ predovšetkým vo vzťahu 
k NATO. Väčšina diskutujúcich sa zhodla v tom, že predpokladom zostane de facto 
komparatívna deľba práce na základe vyjasnenia pozícií v transatlantickom 
bezpečnostnom dialógu. 

Poznámka k diskusii: Otvorenou zostáva otázka, ako a kde by EU mala deklarovať 
bezpečnostné záujmy. Možnosti – ústavná zmluva, alebo jemu podobný dokument, alebo 
aktualizácia bezpečnostnej stratégie. Teoretická otázka je či, sa máme zamýšľať aj nad „ 
Homeland Security strategy“ (aj v súvislosti s TA vzťahmi), prípadne nejakou formou 
Obrannej stratégie (reagujúc na problematiku Headline Goals). S tým súvisia aj otázky 
možnej väčšej autonómie EBOP. Je otázne, kto by to mal otvoriť a či bude  ochota štátov 
vstupovať do týchto problémov. Čo sa týka postoja SR k ústavnej zmluve, prevláda názor, 
že SR nechce nič meniť, aj keď sme si vedomí , že určitým úpravám sa nevyhneme. Pre 
teoretickú sféru sú to nepochybne problémy, ktorým je potrebné sa venovať. 

 
 
 2. OBRANNÉ AMBÍCIE EÚ VERZUS  NATO – AKO ICH ZLADIŤ A AKO ĎALEKO 

MÔŽE EURÓPA ZÁJSŤ PRI BUDOVANÍ VLASTNÝCH VOJENSKÝCH KAPACÍT? 

Diskusia potvrdila vplyv zmien v chápaní pojmu „obrana“ od teritoriálnej obrany 
k obrane záujmov, čo je charakteristické aj pre strategické dokumenty SR. SBK považuje 
za reálne zladenie obranných ambícií oboch inštitúcií, stanovenie určitých hraníc                 
a limitov, pričom odporúčajú stavať na dohodnutom modeli z Pražského summitu NATO 
2002. Charakterizovanie pojmu „obrana“ bude dôležité z hľadiska rozširovania funkcií 
oboch organizácií ako aj ich priestorového vplyvu. V súčasnosti je potrebné analyzovať 
aký postoj by mala EÚ a jej členské štáty zaujať v možnej diskusii o „globalizácii“ 
NATO, resp. jej inštitucionálnej expanzii, ktorá podľa niektorých analytikov bude 
nastolená v roku 2008.   
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Tak ako to bolo naznačené v prvej otázke, NATO rozšírilo svoju funkciu od obrany 
cez šírenie zóny stability a prosperity, operácie mimo článku 5 až po najnovšie – boj proti 
terorizmu a proliferácii ZHN. Sporné zostáva preberanie funkcie civilného krízového 
manažmentu, čo bolo do súčasnosti doménou EÚ. Rozdiely sa vyskytli v názoroch na 
európske obranné ambície. Podľa niektorých autorov EÚ momentálne nemá obranné 
ambície a ani dostatočné autonómne vojenské kapacity a iba hľadá možnosti vybudovania 
reálnych spôsobilostí. Na druhej strane sú názory, že napriek pomalému rozvoju EBOP sa 
podarilo vytvoriť určité inštitucionálne prvky, spôsobilosti (aj keď obmedzené) a na 
základe toho už aj aktívne zasiahnuť v rôznych typoch misií.  

V diskusii o obranných ambíciách EÚ boli prezentované úvahy o význame vzťahov 
s USA, ktoré zostávajú vedúcou silou v transatlantických vzťahoch aj najsilnejšou 
vojenskou silou. Na základe analýzy rozporov, ktoré existujú pri pohľade EÚ a USA na 
„európsku obranu“ sa väčšina expertov zhodla v tom, že bude potrebné určité zjednotenie 
názorov na široký pojem „obrana záujmov“. Zhoda expertov je v tom, že obe strany si 
uvedomujú význam NATO ako inštitucionálneho nástroja  pri spoločnej vojenskej akcii. 
Na základe toho predpokladajú, že zladenie obranných ambícií NATO aj EÚ je 
najefektívnejším riešením4. Vychádzajú aj zo skutočnosti, že existuje názorové rozdelenie 
Európy pričom noví členovia zatiaľ zaujímajú proatlantický postoj.  

 Čo sa týka obranných ambícií EÚ je problém charakterizovaný skôr ako budovanie 
spôsobilostí intervenovať. Samotná EBOP nie je dimenzovaná iba na vojenskú zložku, 
paralelne sú rozvíjané aj civilné spôsobilosti a väčšina našich expertov predpokladá,  že 
pre EÚ budú charakteristické predovšetkým civilné misie krízového manažmentu. Čo sa 
týka vojenských ambícií,  napriek rozvoju Európskej obrannej agentúry zostáva EÚ 
závislá na kapacitách NATO a podľa doterajšieho vývoja ani sama nepredpokladá 
prekročenie „petersbergských misií“, ktorých rozšírenie padlo neúspechom Ústavnej 
zmluvy. O tomto názore sa dá diskutovať. Na základe bezpečnostnej stratégie EÚ boli 
misie rozšírené o dve ďalšie a návrh ústavnej zmluvy iba reagoval na realitu, ktorá 
v krízovom manažmente nastala. Väčšina expertov sa priklonila k názoru, že negatívny 
vývoj v tejto oblasti zabrzdí aj pokrok v EBOP.  

Na druhej strane boli aj názory, že EBOP je ktorá zaznamenala pokrok a budovanie 
spôsobilostí je  rozbehnutý proces. Problém je skôr v otázkach politických rozhodnutí. 
Vychádzajúc z Európskej bezpečnostnej stratégie sa slovenskí experti zhodujú v tom, že 
najmenej jasná zostáva otázka stanovenia reakcie na jednotlivé hrozby, ktoré prostriedky  
a v akých prípadoch chce EÚ nasadiť predovšetkým vojenské prostriedky.   

 
 
3. MALI BY SA PREEMPTÍVNE OPERÁCIE STAŤ NÁSTROJOM EBOP? 

 Všeobecný záver z diskusie je, že existuje výrazná potreba teoretického 
rozpracovania problematiky – definovanie pojmu preemptívna operácia a odlíšenie od 
pojmu intervencia. Rovnako existuje príklon k názoru že preemptívne operácie by sa mali 
stať nástrojom EBOP za predpokladu definície charakteristiky hrozieb voči ktorým by 
bola použitá, stanovenia kritérií jej použitia za súčasnej problematickej situácie ktorá 
existuje vo vývoji medzinárodného práva. 

Z hľadiska teoretického rozpracovania  je charakteristická zhoda všetkých oslovených 
analytikov v tom, že najdôležitejším problémom je definovať preemptívnu operáciu (resp. 
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princíp/koncepciu preempcie) a zmeniť doterajšie postoje k chápaniu takejto operácie. 
Preempcia (PE) nie je pojmom s univerzálnym rozšírením; slovenčina disponuje len 
pojmom prevencia a sémantické rozlišovanie bolo predmetom sporov aj pri iných 
pojmoch. Politické teórie pripúšťajú, že politické pojmy sú predmetom intelektuálnych          
a ideologických sporov, často bývajú využívané na obhajobu určitej politiky a dôraz kladú 
niekedy viac na propagandistickú hodnotu, než na presnosť a jednoznačnosť 
vyjadrovania5. Skutočnosť, že pojem existoval v pôvodnom návrhu EBS, ale v konečnom 
znení bol vynechaný, niektorí analytici považujú za znak že EÚ sa definuje pasívne, čo sa 
nezhoduje s jej ambíciou byť globálnym aktérom. Tlak USA na zmenu pravidiel pri 
použití sily pokračuje a medzi členskými štátmi EÚ nie je v tejto otázke konsenzus, čo 
sťažuje proces rozhodovania, prípadne schválenia preemptívnej operácie. 

V súvislosti s pojmom preempcia sa objavuje iný pojem – intervencia, ktorý nie je 
totožný. Pri posudzovaní oboch sa však dostávame na pôdu medzinárodného práva, podľa 
ktorého intervencia je narušením suverenity, ak sa nejedná o sebaobranu, alebo neexistuje 
mandát Bezpečnostnej rady OSN. Účastníci diskusie sa vo všeobecnosti priklonili 
k názoru, že intervenciu je možné chápať voľnejšie ako počas studenej vojny. Viacerí 
autori poukázali na ďalší súvisiaci problém, ktorým je percepcia bezprostrednej hrozby           
a jej odlíšenia od bezprostredného útoku. Zhodli sa na tom, že EÚ sa v medzinárodnom 
práve prikláňa skôr k existujúcemu „status quo“ a mala by sa angažovať smerom                
k zmenám.  

Pri charakteristike  preemptívnej operácie je možné vysledovať dva prístupy autorov. 
Jeden, ktorý sa venuje preemptívnej vojenskej operácii a druhý, ktorý sa snaží rozšíriť 
uvedený typ operácie aj na operácie nevojenského charakteru - „soft preempcia“. Druhý 
z nich je zaujímavý preto, lebo doteraz sa preemtívna operácia spájala s vojenskou 
operáciou6. Analytici, ktorí sa zaoberali PE operáciou vojenského charakteru vychádzali 
z toho, že zatiaľ stále aj pri existencii asymetrických hrozieb, predovšetkým terorizmu             
a ZHN bude nevyhnutné použitie vojenských nástrojov. V prípade ich vylúčenia 
z arzenálu EÚ predpokladajú , EÚ bude „krok pozadu“ voči teroristickým organizáciám. 
Zároveň sú názoru, že politické rozhodovanie (či už o intervencii alebo preempcii) 
v prípade potreby obrany záujmov bude jednoduchšie, ak budú existovať vojenské 
spôsobilosti. 

Druhá skupina analytikov prezentovala názor, že je potrebné posunúť chápanie 
preemptívnych operácií od operácií čisto vojenských aj k operáciám nevojenského 
charakteru.  

Podľa tejto kategórie expertov potrebné preempciu zaradiť do širšieho kontextu 
krízového manažmentu, ktorý aj podľa Európskej bezpečnostnej stratégie má dimenziu 
vojenskú aj civilnú. Vojenské operácie vedú k stabilizácii bezpečnostných pomerov a  k 
vytvoreniu vhodných podmienok na pôsobenie civilných misií. Pri zdôvodnení autori 
vychádzajú zo skutočnosti, že „základným princípom EBS je zaisťovanie stability 
v susedstve EÚ a prostredníctvom nej predchádzanie  vzniku bezpečnostných hrozieb. Ak 
tieto hrozby vzniknú, tak EÚ je pripravená využiť vojenské a civilné nástroje krízového 
manažmentu na ich elimináciu7. Súhlas sa však viaže na výnimočnosť – využitie 
preempcie ako opodstatnenej výnimky a podmienečnosť-stanovenie kritérií a podmienok, 
ktoré by ju oprávňovali – dostatočné podloženie) s predpokladom že by išlo o akcie 
menšieho rozsahu. V súvislosti s tým je zároveň potrebná diskusia o definovaní 
„bezprostrednej hrozby“ ako fenoménu, ktorý by mal byť spúšťačom preemptívnej 
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vojenskej akcie. Vo svojich príspevkoch sa členovia bezpečnostnej komunity venovali  
zotretiu rozdielu medzi potenciálnou a bezprostrednou hrozbou po studenej vojne              
a problematike percepcie vnímania nových hrozieb v Európskej únii. EÚ chýba 
zjednotenie postojov na „demokratickú intervenciu“ v prospech pádu diktátorských 
režimov a za nastolenie demokracie. Rovnako zatiaľ veľmi obecne sú stavané možné 
odpovede na terorizmus a hrozbu ZHN. 

Pretože preempcia leží z hľadiska medzinárodného práva na hranici legálnosti 
prevládol v diskusii názor, že je potrebné stanoviť kritériá, ktoré by ju oprávňovali. 
Problémom zostáva inštancia, ktorá by posúdila oprávnenosť jej použitia. Súčasne 
s priklonením sa k preempcii ako možnej reakcii v rámci EBOP bolo poukázané na ďalšie 
súvislosti skôr „rizikového“ charakteru, ktoré je potrebné zobrať do úvahy8.   

Užšia skupina analytikov sa zamerala skôr na novú filozofiu intervenčnej politiky 
v nových podmienkach európskej bezpečnosti. V úvahe o intervenčnej politike   
realizovanej na základe nového systémového chápania bezpečnosti nevylučuje použitie 
ozbrojených síl, ale nevychádza z ich nasadzovania ako z priority. Je orientovaná najmä 
na riešenie problémov formami (spôsobmi), ktoré sa označujú za mäkkú bezpečnosť9.  

 
 

4. KTORÉ REGIÓNY MAJÚ Z POHĽADU EBOP ŠPECIFICKÝ VÝZNAM PRE EÚ? 

Na základe komparácie vyplývajú z dodaných analýz je možné konštatovať, že všetci 
prispievatelia súhlasia s určitým geografickým „posadením“ akcií EBOP. Rozdiely sa 
vyskytujú v názoroch na to, či by malo existovať nejaké geografické obmedzenie. 

• Jedna skupina sa viac prikláňa k názoru, že sústredenie sa iba na regionálne 
aspekty je nedostatočné.  

• Druhá skupiny vychádza z predpokladu, že pôsobenie EÚ ako bezpečnostného 
aktéra sa  realizuje aj v regionálnych dimenziách a je možné stanoviť priority 
z regionálneho hľadiska. (Vychádza priestorových smerov stanovených v EBS). 

Prvá skupina ako dôvod uvádza globalizovaný svet v dôsledku čoho sa marginalizujú 
vzdialenosti a priestory. Preto za podstatnejšie považujú analýzu toho, čo hrozby môžu 
spôsobiť. Za jeden z problémov považujú prednostné riešenie bezpečnostných problémov 
EÚ na vlastnom území ako predpokladu pre aktivizáciu v ďalších oblastiach10. Z hľadiska 
vnútornej bezpečnosti predpokladajú vstup radikálnych organizácií do EÚ vplyvom 
veľkých migračných presunov. Autori však nevylučujú, že by sa EÚ nemala venovať 
regiónom, pretože existujú regióny odkiaľ vychádzajú vojenské a nevojenské ohrozenia. 
Preto súhlasia s názorom že existujú oblasti so špecifickým významom, ktoré treba 
stabilizovať (napríklad oblasti s energetickými zdrojmi).  

Druhá skupina vychádza z posunu geografických hraníc EÚ v dôsledku rozšírenia. 
V analýze možností pôsobenia EÚ v „geopolitických dimenziách“ nedochádza 
k zásadnejším rozporom, aj keď existujú určité rozdiely vyplývajúce z možných prognóz 
vývoja angažovania sa NATO ( v ňom špeciálne USA) a EÚ. Možné názory na regionálnu 
orientáciu EBOP vychádzajú z dimenzií, kde sa EÚ angažuje v rámci SZBP. Príkladom sú 
tri priestorové smery charakterizované v EBS11. Detailnejšie členenie oblastí podávajú 
ďalší autori (transatlantická, východoeurópska, balkánska, stredo a blízkovýchodná,  
stredomorská), pričom sa v skupine bezpečnostných expertov predpokladá, že širšia 
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Čiernomorskú oblasť (vrátane južného Kaukazu) sa v dôsledku vstupu Rumunska 
a Bulharska do  EÚ stane dôležitou sférou pôsobnosti SZBP aj EBOP.  

Z uvedeného pohľadu vychádza stanovenie priorít v poradí: Balkán, východná 
Európa, Blízky Východ, severná Afrika, subsaharská Afrika. Ako dôvody uvedená 
skupina autorov uvádza Balkán vzhľadom na rozbehnuté procesy vedúce k členstvu 
regiónu v EÚ. Bielorusko, Ukrajina či Moldavsko patria (potenciálne) do poľa mocenskej 
príťažlivosti EÚ a Stredomorie( hoci perspektíva členstva bola explicitne odmietnutá) 
súvisí so stabilizácii južnej periférie EÚ. Názory na využitie nástrojov EBOP 
v subsharskej Afrike boli skôr marginálne.12 Celkovo sa účastníci diskusie zhodujú 
v názore, že EÚ by mala sledovať  vo svojej zahraničnej politike cieľ, ktorému vďačí za 
vlastnú existenciu – postupné rozširovanie priestoru stability a bezpečnosti na čoraz väčší 
počet krajín, prípadne fungovať vo vzdialenejších regiónoch ako mierotvorca. 
Predpokladajú však okrem nasadenia ozbrojených síl využitie ďalších možností EBOP.  

 
 
NAMIESTO ZÁVERU 

Slovenská bezpečnostná komunita sa zhodla na návrhu možných tém, ktoré by mohli 
byť v popredí analýz. Vzhľadom na rozvíjajúcu sa spoluprácu medzi analytickými 
inštitútmi vojenských univerzít krajín V-4 je to zároveň aj ponuka pre výber niektorej 
spoločnej témy. 

1) Analýza ďalšieho vývoja NATO a EÚ, vplyv rozširovania oboch organizácií na 
rozširovanie ich kompetencií v bezpečnostnej oblasti (vyjasnenie kompetencií).  

2)  Ovplyvní geografické vymedzenie obrany záujmov realitu v tom, že NATO bude 
mať strategicky „širší“ priestor? 

3) Vytvorí zásah EÚ v demokratickej republike Kongo precedens pre širšie 
angažovanie sa v subsaharskej Afrike? Záujmy SR pri aktivizácii sa v uvedenej 
oblasti EBOP. 

4) Vytvorí neschopnosť dosiahnutia konsenzu na ďalší rozvoj EBOP možnosť 
vytvárania „ad hoc“ koalícií v EÚ?  

5) Do akej hľbky a akou formou by EÚ mala deklarovať svoje záujmy. Majú byť 
charakterizované v širšom bezpečnostnom kontexte, alebo by mohli začať 
vyčlenením voči NATO a USA ?  

6) Čo považuje SR za dôležité z hľadiska záujmov definovaných vo svojej doterajšej 
bezpečnostnej stratégii. Je potrebná ich aktualizácia vzhľadom na analýzu 
záujmov okolitých štátov a na diskusiu o definovaní záujmov EÚ? 

7) Potrebuje EÚ obranné kapacity na presadzovanie a obranu svojich záujmov? 
Názory SR na rozšírenie intervenčných možností nad „petersbergské „ misie.   

8) Je možné lepšie definovať resp. špecifikovať „preemptívnu“ operáciu? Ako by sa 
dala charakterizovať „softpreemptívna“ operácia ak vôbec je možná. Bude takýto 
nový prístup vyžadovať nový typ intervenčných síl (kombinácia vojenskej             
a civilnej zložky)? 

9) V ktorých oblastiach EBOP predpokladá SR vyšší tlak od EÚ. Čím SR môže a 
bude musieť prispieť okrem vojenskej zložky krízového manažmentu? Aký by 
mal byť postoj SR k celkovému vývoju 2. Piliera EÚ? 
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POZNÁMKY 
 

                                                 
1 Predpokladá rozvíjať a  štruktúrovať OS SR v prospech štruktúr NATO. Z toho sa odvíjajú 
finančné priority. Ciele síl 2004 boli dané ako kľúčové, pričom sa má prihliadať aj na závery 
vyplývajúce z EU HG 2010; V súčasnosti usmerňujú plánovací proces Ciele síl 2006 a v priebehu 
leta 2007 prichádzajú ciele síl 2008.   
2 Na jednej strane názory: NATO ako obranná inštitúcia s čoraz väčším preberaním 
bezpečnostných funkcií a EÚ zameraná skôr na ekonomické a politické záležitosti. Na druhej 
strane: EÚ bude rozširovať aj obrannú agendu a NATO by nemalo „prekročiť“ určitú hranicu 
v preberaní zodpovednosti aj za civilný krízový manažment – pozn. autorov.   
3 Vyskytujú sa aj marginálne názory typu, že NATO je za zenitom svojej existencie. Na opačnej 
strane spektra existuje silnejšie zastúpenie „pro NATO“ názorov. Tie sa vyjadrujú, že ak „pridaná 
hodnota“ EÚ pôjde pomimo NATO bude problematická a vyjadrujú obavy, či sa EBOP  nestane 
protiamerickou zbraňou. – pozn. autorov.   
4 Čo sa týka ambícií SR, súčasná vládna koalícia je názoru, že  vojensko-politické ambície prijaté 
minulou vládou boli príliš ambiciózne. Keďže je jasné, že záväzok k NRF a bojovým skupinám nie 
je možné zrušiť,  MO SR navrhuje aby výdavky na prápor NRF (odhad 1,5–2 mld. Sk) boli kryté 
mimo rozpočtovej kapitoly MO iným spôsobom. Okrem toho je potrebné plánovanie nastavené na 
2 % HDP ročne prispôsobiť realite. – pozn. autorov.  
5 Bližšie napríklad : Andrew Heywood, Politická teorie, Eurolex Bohemia s. r. o Praha 2005, strana 
17–18. Štáty obhajujú svoj jadrový deterent, ale u iných odsudzujú jadrovú hrozbu. Podobne 
intervencia môže byť tak  narušenie zvrchovanosti  ako aj oslobodenie. (Je možné očakávať, že 
podobné diskusie vyvolá aj pojem PE. – pozn. autorov.  
6 Niektorí autori si v tomto kontexte kladú otázku, či sa dá hovoriť aj o preemptívnych zásahoch 
iných ako vojenského charakteru. (je ťažké si predstaviť preemtívny zásah civilného krízového 
manažmentu bez súhlasu oficiálnych orgánov daného štátu).  
7 Tento prístup považujú za rozchod s idealistickými predstavami o zaisťovaní medzinárodnej 
bezpečnosti, ktoré koncom 20. storočia dominovali v diskusiách o role EÚ ako bezpečnostného 
aktéra.  
8 Každá PEO vytvára precedens a spôsobilosti pre takéto operácie môžu získať aj ďalšie krajiny, čo 
nemusí  vyhovovať záujmom a bezpečnosti EÚ. Možnosť vytvárania „ad hoc“ koalícií aj v EÚ, čo 
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je problematika, ktorá nie je dostatočne zanalyzovaná. Neistota a nevypočítateľnosť takýchto akcií. 
Príprava formy a obsahu tak aby sa neobrátili proti tvorcovi (Irak).  
9 Výsledný stav musí byť bezpečnostnejší a stabilnejší ako pred intervenciou. Nevylučuje výstavbu 
bezpečnostných síl, ktoré budú mať  vojenskoorganizačnú podobu, ale bude v nich  viac prvkov 
nevojenského charakteru.  
10 Vyriešenie Turecko-Cyperského problému, stabilizácia Balkánu. Nevylučujú širšie – geograficky 
neobmedzené operácie za predpokladu že spĺňajú kritérium „bezpečnosť pre EÚ“.   
11 Západný (euro-atlantický), východný (ktorý je smerom spolupráce i potenciálneho rozširovania) 
a južný (stredomorský).   
12 Čo sa týka súčasnej zahraničnej politiky SR je pravdepodobné, že SR sa nebude prednostne 
koncentrovať na regióny kde nedokážeme byť efektívne prítomní kvôli limitovaným kapacitám. 
Predpoklad je dôraz na Západný Balkán a štáty susediace s východnou hranicou EÚ. Čo sa týka 
vojenských misií je to Balkán, Afganistan a cyprus – pozn. autorov. 
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TRANZÍCIA MISIÍ EÚ – TRENDY A STRATEGICKÉ VÝZVY DO 
BUDÚCNOSTI  

(POHLAD SLOVENSKEJ BEZPEČNOSTNEJ KOMUNITY) 
  

Elemír NEČEJ, Vladimír TARASOVIČ  
 
 

Od roku 2003 uskutočnila EÚ 15 operácií krízového manažmentu, z ktorých mnohé 
zahrňovali široké spektrum politických, vojenských a civilných aktivít. Niektoré operácie 
už boli ukončené a o niektorých (Kosovo a Afganistan) sa intenzívne diskutuje. 
V súčasnosti sa dostáva na stôl otázka, či v tejto oblasti skutočne ťahajú európske 
bezpečnostné politiky a aktéri za ten istý koniec povrazu? Otázka koherencie a spolupráce 
je o to naliehavejšia, že bezpečnostné misie sa v priebehu času menia svojim charakterom 
i v zložení, čo v konečnom dôsledku často znamená, že koncová stratégia jednej misie sa 
stáva vstupnou stratégiou pre druhú a naopak.  

Po priaznivej odozve na minuloročnú neformálnu diskusiu o intervenčnej politike EÚ1 
sa Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA) rozhodlo vytvoriť 
Slovenské strategické fórum2 (SSF) s cieľom vytvoriť priestor na otvorenú diskusiu 
o bezpečnostných otázkach týkajúcich sa Slovenskej republiky. V rámci prvého SSF sa 
otvorene diskutovalo o otázkach Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (EBOP)              
a Fórum hľadalo odpovede (názory slovenských expertov) na otázky: Aký dopad má 
narastajúci rozsah a počet operácií EBOP na vývoj bezpečnostnej politiky a stratégie 
v Európe? Bude EÚ schopná presadzovať svoj špecifický bezpečnostno-politický profil 
a previazať svoje civilné a vojenské nástroje v rámci integrovaného prístupu 
k bezpečnosti? Do akej miery je EÚ vo svojom bezpečnostnom angažovaní integrovaná 
alebo rozdelená? Ako by mala EÚ presadzovať koordinovaný a komplexný prístup ku 
krízovému manažmentu v rámci tak rozdielnych výziev, akým v súčasnosti svet čelí? 

 
 
TRANZÍCIA MISIÍ – SÚČASNÉ TRENDY BEZPEČNOSTNÝCH MISIÍ EÚ                       

A STRATEGICKÉ VÝZVY DO BUDÚCNOSTI 

Za prelomový rok Európske bezpečnostnej a obrannej politiky je väčšinou slovenskej 
bezpečnostnej komunity považovaný rok 2003 – rok invázie do Iraku, rozkolu                           
v transatlantických vzťahoch, ale aj vnútornej krízy Európskej únie. Jeden z expertov 
nazval tento rok “rokom hnevu”. Na druhej strane, v tom istom roku prijala EÚ svoj prvý 
strategický dokument týkajúci sa jej bezpečnosti, Európsku bezpečnostnú stratégiu (EBS). 
EBS, ktorá je považovaná za historický medzník európskej bezpečnosti, má aj svojich 
kritikov, ktorí tvrdia, že to nie je stratégia, ale alternatíva voči USA. Atmosféra                       
s prevládajúcim pocitom hnevu, v ktorej sa Európa v roku 2003 nachádzala, poznačila 
rodiacu sa bezpečnostnú filozófiu EÚ, pretože jej podstatou bolo posudzovanie “čo EÚ 
nie je a nie čo je”. Pre misie, ktoré sa nerodia vo vákuu, ale vychádzajú z filozofie 
“Mission of Choice” a sú tiež odrazom komunity, ktorá si túto filozofiu vybrala, to 
znamenalo dôraz na prevenciu, diplomaciu, starostlivé vyhýbanie sa vojenskej sile 
a sankciám. Predovšetkým silné európske štáty z rôznych dôvodov odmietali zveriť EÚ 
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zodpovednosť za misie a vo všeobecnosti nebola ochota k presadzovaniu „asertívnej 
politiky“.3 

Pri hodnotení vývoja EBOP po štyroch rokoch od prijatia EBS, sa mnohí diskutéri 
zhodli na tom, že je badať určitý posun od „soft power“ k „hard power“, ktorý by sa mal 
podľa nich ešte viac posúvať týmto smerom. Predpokladajú totiž, že USA budú viac 
presadzovať politiku izolacionizmu a po skúsenostiach z Afganistanu a hlavne z Iraku sa 
budú aj menej angažovať vojensky vo svete. Takýto vývoj by si v budúcnosti vyžadoval 
oveľa väčší dôraz na budovanie európskych spôsobilosti. 

Experti sa zhodli aj na tom, že pod vplyvom času a nadobudnutých skúseností došlo aj 
k tranzícií misií a to „pozitívnym smerom“. EÚ sa poučila z vlastných chýb, 
predovšetkým z neúspechu pri presadzovaní soft power politiky voči Iránu pri riešení jeho 
kontroverzného jadrového programu. Neúspech európskej diplomacie v tomto prípade bol 
asi najväčším impulzom zmeny v chápaní využívania celej škály nástrojov bezpečnostnej 
politiky. Výsledkom boli dve kolá sankcií, ktoré členské štáty EÚ navrhli Bezpečnostnej 
rade OSN (BR OSN) potom, čo Irán nepristúpil na jej požiadavky, a to v konečnom 
dôsledku znamená jednoznačný posun ku koherencii. Bezpečnostný vývoj vo svete, trpké 
skúseností z používania soft nástrojov a hlavne poznanie, že moc diplomacie je značne 
obmedzená, ale aj predpokladaný vývoj v USA, bude EÚ čoraz viac posúvať k akceptácii 
použitia sily. 

V tejto súvislosti sa v diskusii objavila teoretická úvaha o vzťahu centra a periférie. Je 
totiž nesporné, že v centre pretrvávajú závislosti na periférii. Sme závislí na surovinách, 
pričom periféria nie je zapojená do globálno-liberálneho poriadku, ktorý by vylúčil 
konflikty v periférnych krajinách. Ak hovoríme o periférii USA a EU, znamená to istý 
návrat geopolitiky do strategického uvažovania. Dochádza tak k efektu spojených nádob, 
nárast regionálnych konfliktov si vyžaduje nárast úloh hard power. Tie boli v 90. rokoch 
v úzadí, avšak neschopnosť iných zložiek svetového bezpečnostného systému 
intervenovať vo svete vyvolali potrebu zachovať, resp. vybudovať vojenské schopnosti 
v organizáciách ako je NATO a EÚ. Skúsenosti z posledných konfliktov však zároveň 
potvrdili, že potreba soft power naďalej zostáva, pretože ak sa nepodarí obnovovať vojnou 
zničené územia či riešiť konflikty preventívne, tak sa konfliktné situácie budú stále 
opakovať.  

V diskusii sa objavil aj názor, ktorý spochybnil východiskovú tézu (trend k používaniu 
asertívnej politiky), pretože podľa neho EÚ nie je jeden štát, jedná inštitúcia, ale 27 vlád, 
ktoré majú vlastné záujmy. To, či sa EÚ rozhodne intervenovať, je ovplyvňované piatimi 
parametrami: 

• politický systém (čím viac subjektov je v parlamente, tým je ťažšie prijať 
rozhodnutie o intervencii; 

• občianska spoločnosť (čím je vyspelejšia, tým je väčší predpoklad, že bude 
prejavovať odpor k intervencii); 

• profesionálna armáda (rýchlejšie je ju možné vyslať mimo územie krajiny); 

• multikulturalita spoločnosti (misia v zahraničí ohrozuje vnútornú bezpečnosť 
a to v prípade, ak na území vysielajúcej krajiny žijú veľké národnostné entity); 

• členstvo v medzinárodnej bezpečnostnej organizácii (plnenie záväzkov). 
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Podľa týchto parametrov v budúcnosti budú európske štáty oveľa menej ochotné ísť 
do misií.  

 
 
MA SR BUDOVAT PODPORNE ALEBO BOJOVE JEDNOTKY? 

Najväčšia časť diskusie sa sústredila na otázku, či má Slovenská republika pokračovať 
v skvalitňovaní podporných jednotiek (combat support service), alebo by sa mala 
preorientovať viac na bojové jednotky. Objavili sa dva protichodné názory, jeden, veľmi 
často prezentovaný aj zahraničnými odborníkmi, že „nie sme bojovníci a nemáme to ani 
historicky dané“ a preto by sme mali stavať na našich schopnostiach (ženijné, 
odmínovacie), ktoré sú aj v zahraničí vysoko cenené a požadované. Zástancovia opačného 
názoru tvrdia, že vieme prispieť aj inými schopnosťami, než tými, ktorými sme prispievali 
v minulosti a prispievame teraz. Ak sa totiž budeme sústavne vyhýbať bojovým 
jednotkám, môže sa z toho stať aj negatívny regrutačný faktor, ktorý zapríčiní, že do 
ozbrojených síl sa nebudú hlásiť tí, u ktorých je hlavným motívom potreba prekonať sám 
seba, pocit výnimočnosti vojenského remesla ale aj dobrodružstvo. Čo sa týka bojových 
jednotiek odznel ešte jeden názor, že bojové jednotky by nemali byť nasadené, pokiaľ nie 
sú na misiu dostatočne pripravené. Štát by mal budovať svoje sily na obranu vlastných 
bezpečnostných záujmov tak, aby nevznikli dve „armády“ jedna pre zahraničné misie 
a druhá na „doma“, pričom budú navzájom nekompatibilné. 

Diskutujúci veľmi často poukazovali na rozdielne prístupy k budovaniu ozbrojených 
síl na Slovensku a v Českej republike. V prípade budovania bojových jednotiek niektorí 
diskutujúci porovnávali vývoj od rozdelenia spoločného štátu a podľa nich od vzniku 
Armády Českej republiky sa Česká republika systematicky zaoberala prípravou bojových 
jednotiek. Keď prišiel Afganistan, mali čo ponúknuť. V SR nebol nikto schopný 
vypracovať koncepciu špeciálneho bojového útvaru.  

S predchádzajúcou otázkou je spojená aj ďalšia a to, do akej miery existuje politická 
vôľa a ochota slovenskej politickej scény ísť do rizika prípadných ľudských strát 
v bojových misiách. Tie by totiž mohli negatívne ovplyvniť ich voličskú podporu. Tento 
problém je však oveľa širší a zápasia s nim takmer všetky členské krajiny EÚ, pričom 
absolútne nehrá rolu, či je pri moci ľavicová alebo pravicová vláda. Na porovnanie české 
špeciálne jednotky boli do Afganistanu vyslané za ľavicovej vlády a v parlamente za to 
hlasovala veľká väčšina. Pôsobia v nebezpečnej južnej časti Afganistanu bez strát na 
životoch a sú za to vysoko hodnotení od NATO.  

V prípade SR, nová vláda, v ktorej má rozhodujúce postavenie strana s ľavicovým 
programom, stiahla vojakov z Iraku a proces rozhodovania o presune slovenských 
vojakov z Kábulu do oveľa nepokojnejšieho Kandaháru jej trval od leta 2006 do jari 2007, 
pričom vláda považovala operáciu v Afganistane za zmysluplnejšiu, než operáciu v Iraku. 
Avšak ani predchádzajúca pravicová vláda sa neodhodlala prijať rozhodnutie o nasadení          
a navyše ani pomenovať misie, do ktorých vysielala slovenských vojakov, ako bojové 
misie. Vždy boli označované za mierové, čo bolo viac menej pchaním hlavy do piesku. To 
potvrdzuje názor, že slovenské politické kruhy radšej stratia medzinárodné renomé, než by 
mali niesť riziko politických strát u svojich voličov za prípadné ľudské straty. Niektorí 
experti to zdôvodňovali tým, že je to dôsledok neschopnosti Slovenska zhodnúť sa na 
štátnych záujmoch4 iní neschopnosťou vedenia ministerstva obrany a velenia Generálneho 
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štábu Ozbrojených síl SR presvedčiť politikov o nutnosti vysielať bojové jednotky a to aj 
do nebezpečných oblastí. 

Hoci Obranná stratégia SR z roku 2005 hovorí, že sa sústredíme hlavne na operácie 
pod hlavičkou NATO a EÚ „ ...budeme prispievať do širokého spektra operácií NATO 
a EÚ bez geografického obmedzenia...“, skutočnosť je iná a naďalej prevažujú operácie 
pod hlavičkou OSN a na druhej strane, počet osôb nasadených do operácií pod vedením 
EÚ je marginálny5. Navyše sa znižujú počty reálne nasaditeľných vojakov a preto by malo 
dôjsť k reštrukturalizácii nášho pôsobenia v zahraničí v súlade so základnými 
bezpečnostnými dokumentmi. Už dlhšiu dobu sa hovorí o vysielaní organických jednotiek 
do misie, avšak ak má rota cca 100 ľudí a my vytvoríme misiu, ktorá ma 70 vojakov, tak 
túto požiadavku nemôžeme splniť.  

 
 
EURÓPA STOJÍ PRED NUTNOSŤOU VÄČŠIEHO STRATEGICKÉHO ANGAŽOVANIA 

SA V GLOBÁLNEJ BEZPEČNOSTI – DO AKEJ MIERY JE INTEGROVANÁ ALEBO 

ROZDELENÁ 

Diskusia sa v tejto oblasti zamerala na posúdenie spôsobilostí EÚ a jej ambícií využiť 
tieto nástroje z hľadiska vplyvu niektorých „najväčších hráčov“ a z toho vyplývajúcich 
implikácií pre angažovanie sa EÚ v globálnej bezpečnosti. 

Vo všeobecnosti sa prejavuje zhoda v názoroch expertov v tom, že pri posudzovaní 
EÚ ako globálneho aktéra (faktora) je potrebné diferencovať medzi jednotlivými 
oblasťami, v ktorých je schopná túto úlohu naozaj zohrávať. Napriek určitému pokroku 
pri dosahovaní jednoty pri angažovaní sa v globálnej bezpečnosti6, v oblasti EBOP 
pretrváva rozhodovanie na národnej úrovni. Preto je za dôležitý považovaný vplyv troch 
dôležitých hráčov - Francúzska, Nemecka a Veľkej Británie a vývoj ich spoločných 
pozícií v oblasti ambícií a použitia nástrojov EBOP. Podľa názorov expertov sa dá 
vysledovať pomerne závažný vplyv ich národných politík, ambícií a oblastí použitia 
nástrojov vojenského a civilného krízového manažmentu. Z hľadiska politicko-vojenských 
ambícií je najvyššie hodnotená spôsobilosť Veľkej Británie. Medzi faktory ktoré tomu 
nasvedčujú patrí schopnosť nasadenia väčšieho počtu síl, najlepšie možnosti pôsobiť ako 
„framework nation“ pri nasadení bojových skupín EÚ a schopnosti kombinovať 
konfigurácie síl. Vývoj francúzskeho prístupu je odlišný z hľadiska kategórií nasadenia 
v zahraničí aj z hľadiska politicko-strategických cieľov, ktoré by sa dali charakterizovať, 
že sú viac „proeurópske“. Nemecko na rozdiel od oboch predchádzajúcich krajín 
prechádza pomalšou reformou ozbrojených síl, ako aj menším predpokladom (či skôr 
väčším skepticizmom) z hľadiska reality nasadenia deklarovaných síl7. 

Na základe porovnania sa dá usudzovať, že odlišnosť bezpečnostných politík 
v tendenciách angažovania sa v zahraničí, v skúsenostiach i dostupných kapacitách 
a spôsobilostiach a politicko-strategických cieľoch bude pokračovať. Preto sa nedá 
predpokladať väčší posun angažovania sa EÚ v oblasti globálnej bezpečnosti. Tento posun 
bude (okrem iného) závisieť aj na posune u troch spomínaných hráčov, prípadnom spojení 
(koordinácii) ich potenciálu, prípadne nachádzaní nejakého „najnižšieho spoločného 
menovateľa“ ich politík. To platí všeobecne pre 27 európskych štátov, čo je 
v bezpečnostnej komunite SR považované za problém, ktorý bude pretrvávať.  
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Diskusia venovala problematike spôsobilostí EÚ z hľadiska realizácie vojenského 
Headline Goal 2010 (HG 2010) a civilného Civilian Headline Goal 2008 (CHG 2008). 
Slovenskí experti sa zhodujú v názore, že existuje určitá ambivalentnosť, ktorá ovplyvňuje 
schopnosť strategického angažovania sa EÚ v globálnej bezpečnosti. Na jednej strane 
pokrok (aj napriek problémom) pri výstavbe vojenských a civilných spôsobilostí v rámci 
EBOP, na druhej strane nedostatok strategického konsenzu, ktorý brzdí realizáciu tejto 
vízie8. V súvislosti s týmito problémami sa časť expertov vrátila k problému, ktorý bol 
riešený v diskusii slovenskej bezpečnostnej komunity v roku 2006, k problému 
neexistencie spoločného záujmu9 a vplyvu tohto faktora na akcieschopnosť EÚ. V tomto 
prípade boli vyjadrené skôr skeptické názory na motívy, spoločný záujem a tým aj na 
smerovanie k intenzívnejšej a asertívnejšej EÚ. Vzhľadom na pretrvávanie vysokej 
diferencovanosti sa nedá očakávať nejaká vyššia rýchlosť zjednocovania sa alebo „hlbšej 
identity“ v Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike (SZBP) a v EBOP. Pri analýze 
problematiky zjednocovania sa boli analyzované aj súvislosti s možným postojom USA 
k zjednocovaniu EÚ a k rozvoju EBOP10.  

Na základe záverov diskusie sa dá usúdiť, že pohľady slovenských expertov sú skôr 
skeptické a mnohé otázky sú považované za otvorené a budú si vyžadovať dlhodobý 
vývoj. Hoci existujú úspechy aj v oblasti EBOP, sú skôr malého rozsahu a ich efektivita sa 
prejavila skôr v misiách nadväzujúcich na misie NATO (tie nastolili „hard security“) 
a využili skôr synergický efekt vojenských a civilných prvkov krízového manažmentu. 
Príkladom je prevzatie vojenskej operácie a jej prechod na operáciu policajnú a právnu 
v Macedónsku, podobný vývoj v Bosne a Hercegovine, prípadne ďalšie operácie civilného 
krízového manažmentu. Diskutabilné je, či takáto kombinácia prvkov vojenského 
a civilného krízového manažmentu spolu s rozvojovou pomocou, prípadne stabilizačným 
a asociačným procesom môže byť účinná všade, nielen na západnom Balkáne (ten je 
zatiaľ motivovaný víziou členstva v EÚ), alebo tiež tam, kde je realizovaná „susedská 
politika“.  

Pre vyššiu účinnosť predpokladajú experti potrebu synchronizácie úsilia EÚ 
a ostatných hráčov (NATO, OSN, OBSE), ale aj potrebu pragmatického pohľadu na 
spôsobilosti a ambície EÚ. Z hľadiska strategického angažovania sa to znamená skôr sa 
zamerať na dlhodobú víziu, než iba „čistú“ snahu zamerať sa na zoznam hrozieb a čelenie 
týmto hrozbám. Napriek problémom však existuje súhlas v tom, že budovanie spôsobilostí 
v rámci HG 2010 a civilného CHG 2008 by malo pokračovať. Tu má široké možnosti, ale 
aj závažné rezervy aj Slovenská republika.  

Pri hodnotení ambícií a možností Slovenskej republiky by sa pri určitom „zveličení“ 
dalo vysledovať „opačné garde“ než je v EÚ ako celku. Politicko-vojenské ambície sú 
vyššie, než existujúce súčasné (a možno aj budúce) kapacity a spôsobilosti. Existuje 
niekoľko faktorov podporujúcich túto tézu. Najdôležitejším z nich je prístup SR „NATO 
first a jedna krajina – jeden balík síl“. Je logické, že SR sa prednostne zameriava na 
prípravu jednotky (prápor s jednotkami CS a CSS) pre NRF 10 v roku 2007, než na Battle 
Group s ČR v roku 2009 a ďalšiu BG v roku 2010. Podľa niektorých slovenských 
analytikov sa v tejto oblasti prejavuje aj vplyv toho, že SR začala pomerne neskoro 
reagovať na vývoj EBOP a boli sme medzi poslednými, ktorí začali uvažovať o príspevku 
do BG11. Napriek problémom je predpoklad, že Slovensko bude schopné realizovať tieto 
požiadavky, aj keď z hľadiska „intervenčných kapacít“ má napätú situáciu. Oveľa väčším 
problémom môže byť dilema, kde bude schopné a ochotné BG nasadiť. V porovnaní so 
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schopnosťou poskytnúť pre EÚ vojenské kapacity, je Slovensko neistým partnerom pri 
poskytovaní civilných kapacít na základe CHG 2008. V Panoráme globálneho 
bezpečnostného prostredia 2005/2006 bolo poukázané na pravdepodobnosť zvyšovania 
požiadaviek EÚ na prvky civilného krízového manažmentu najmä pre západný Balkán. 
[1] SR pripravuje 50 policajtov na pôsobenie v medzinárodných policajných misiách, 
v súčasnosti sú nasadení šiesti, šiesti sa vystriedali v misiách od roku 200412, čo podľa 
názoru analytikov nie je počet, ktorý by charakterizoval Slovensko ako aktívnu krajinu 
v policajných misiách. Policajný zbor zdá sa prechádza podobnými problémami ako 
ozbrojené sily v minulosti – nevyriešené problémy zaradenia ľudí po návrate z misií, 
nedostatočné chápanie významu misií ako súčasti formovania bezpečnostného prostredia     
a nedostatočné legislatívne ošetrenie. Podľa dostupných informácií ministerstvo 
spravodlivosti nepredpokladá nasadenie právnych expertov do misií na posilnenie 
právneho štátu, rovnako nie známa vízia vyslania expertov na výstavbu a reformu štátnej 
správy. Ak hodnotíme schopnosti SR prispievať do nástrojov EBOP zo širšieho hľadiska, 
chýba pre túto oblasť komplexný prístup. Rovnako nie je rozpracovaný prístup, ktorý EÚ 
zvolila pre koordináciu vojenských a civilných prvkov EBOP (Civil Military Co-
ordination – CIMCO), čo súvisí aj s problematikou bezpečnostného systému SR, ktorý 
potrebuje zmeny na to, aby mohol reagovať na požiadavky NATO a EÚ v oblasti 
krízového manažmentu.  

Ako určitý teoretický vklad do diskutovaného problému možno považovať reakcie na 
návrh nemeckej kancelárky Angely Merkelovej vybudovať európsku armádu. Názory 
slovenských expertov sú také, že v súčasnosti sa dá o tomto probléme diskutovať naozaj 
iba v teoretickej podobe. Väčšina sa však zhodla na tom, že tento krok je potrebný, bude 
možné ho realizovať, ale v dlhodobom časovom horizonte13.  

 
 
SÚČASNÉ TRENDY V BEZPEČNOSTNÝCH OPERÁCIÁCH EÚ A BUDÚCE 

STRATEGICKÉ VÝZVY 

Pri diskusii o súčasných trendoch v bezpečnostných operáciách stáli v popredí otázky 
nadväznosti vojenských a civilných operácií na základe názorov na skončenú misiu 
v Demokratickej republike Kongo (DRC), na súčasnú misiu Althea v Bosne 
a Hercegovine v spojení s policajnou misiou a možnou misiou v Kosove. Súhrn názorov 
by sa dal nazvať opatrným pesimizmom. Príslušníci slovenskej bezpečnostnej komunity 
predpokladajú, že EÚ nadviaže hlavne na skúsenosti a čiastočné úspechy dosiahnuté na 
západnom Balkáne, než by využila limitovanú misiu v DRC ako model pre budúce 
vojenské angažovanie sa EÚ. 

 
 
MISIA V DRC 

Misia v DRC bola krátkodobá (5 mesiacov), bola podpornou misiou pre operáciu OSN 
MONUC počas volieb14, z počtu 2400 príslušníkov bola iba malá časť rozmiestnená 
v DRC, ostatní boli v Gabone. Väčšina účastníkov panelu, v ktorom bol problém 
diskutovaný, sa priklonila k názoru, že deklarované hodnotenie jej úspechu Európskou 
úniou bolo nadhodnotené.15 Stotožnili sa s prezentovanými názormi, že misia bola skôr 
symbolickým gestom, s dlhým trvaním jej prípravy, čo nebolo v súlade s požiadavkami 
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rýchleho nasadenia. Pri odpovedi na otázku, či by misia mala byť modelom pre budúce 
angažovanie sa EÚ prevládol názor že skôr nie ako áno. Hoci účastníci seminára súhlasili 
s tým, že Európa je previazaná s Afrikou, je v regióne aktívna (ale sú to predovšetkým 
aktivity jednotlivých štátov, než celej EÚ - súvislosť s predchádzajúcim panelom otázok) 
a že prvá línia ochrany a obrany môže byť často mimo teritória EÚ,16 nepredpokladajú 
rýchle a robustné zasiahnutie iba vojenskými nástrojmi EBOP v tomto regióne. Z hľadiska 
rozľahlosti krajín subsaharskej Afriky, nedostupného terénu a nedostatku komunikácií, 
súčasné spôsobilosti EÚ neumožňujú takýto spôsob nasadenia, ale najmä udržania 
jednotiek v regióne na potrebnú dobu.17 Za pozitívum je považované následné nasadenie 
misie EUPOL na pomoc pri vytváraní integrovanej policajnej jednotky a misie na podporu 
reformy bezpečnostného sektora, čo by mohlo byť príkladom pre prestavbu 
bezpečnostného sektora v ďalších krajinách. 

 
 
MOŽNOSTI VYUŽITIA SKÚSENOSTÍ ZO ZÁPADNÉHO BALKÁNU 

Nadväzujúc na diskusiu v roku 2006, kde sa v spektre názorov sa vyskytla tak kritika 
EÚ (resp. jej neschopnosti zrealizovať niektoré opatrenia SZBP a najmä EBOP), ako aj 
názory na ďalšie rozširovanie jej zodpovednosti, slovenská bezpečnostná komunita 
pokračovala v tejto diskusii s pokusom načrtnúť ďalší vývoj EBOP, ale najmä analyzovať, 
čo by Slovensko mohlo a malo v tejto oblasti urobiť v budúcnosti. 

Pri analýze rozšírenia angažovanosti EÚ na západnom Balkáne je možné brať do 
úvahy expanziu pôsobenia EÚ aj mimo tento región, či už z vlastnej iniciatívy, alebo na 
požiadanie (možné pôsobenie v Afrike, na strednom Východe a v Ázii). V  súvislosti 
s diskusiou o misii v DRC je možné predpokladať skôr rozšírenie pôsobenia v oblastiach 
„nad vojenskú intervenciu“. Inštitút pre bezpečnostné štúdie EÚ hovorí o „strategickom 
paradoxe“, kedy samotné vojenské prostriedky nie sú schopné adekvátne riešiť krízovú 
situáciu najmä v oblastiach peacekeepingu, posilňovaní (rozširovaní) prímeria, či 
hraničného manažmentu.18 

Predpokladá sa, že práve nedostatok nevojenských nástrojov sa môže stať handicapom 
EÚ pri riešení kríz, čo je potrebné brať do úvahy aj v slovenskej bezpečnostnej politike.19  

Diskusia potvrdila zhodu názorov slovenských expertov s predikciou Inštitútu pre 
bezpečnostné štúdie EÚ (IBŠ EÚ), že v rámci EBOP nebudú vojenské prvky 
(battlegroups) použité izolovane, skôr je predpoklad kombinácie ich pôsobenia                      
s „Civilian Response Teams“, alebo integrovanými policajnými jednotkami (Integrated 
Police Units), či silami žandarmérie (EU Gendarmery Forces).20 Slovenská bezpečnostná 
komunita však nezdieľa optimizmus IBŠ EÚ týkajúceho sa robustnosti nasadenia 
prostriedkov EÚ, schopnosti (a vôle) nasadiť ich aj vo vzdialených regiónoch. 

Čo sa týka západného Balkánu, prejavila sa zhoda v názoroch, že po vojenskej fáze 
nastáva fáza civilná. Príkladom je Macedónsko, kde po vojenskej operácii NATO, nastala 
vojenská operácia EÚ Concordia, postupne nahradená väčšou policajnou misiou 
PROXIMA a neskôr minimálnou EUPAT. Okrem integrácie samotných nástrojov EBOP 
je v hre ešte integrácia nástrojov EBOP s „komunitnými“ nástrojmi alebo inak povedané 
s nástrojmi prvého piliera, za ktorý zodpovedá Európska komisia. Hoci je jasné, že 
z hľadiska použitia kombinácie týchto nástrojov bude testom ich efektívnosti 
predovšetkým Bosna a Hercegovina a Kosovo, slovenskí experti sú skôr opatrní pri 
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hodnotení možného úspechu, minimálne čo sa týka časového hľadiska. Hoci sa prejavila 
zhoda v hodnotení významu Kosova a Bosny a Hercegoviny, rôznosť názorov sa prejavila 
v odpovedi na otázku, ktorá z akcií (Kosovo, či Bosna) by mohla byť príkladom 
úspešného „peacebuildingu“ EÚ a skúsenosťou pre ďalšie rozvíjanie kombinovaných 
(vojenských a civilných) nástrojov EBOP. 

Ako model pre vyskúšanie komplexného a koordinovaného prístupu by podľa 
niektorých názorov mohla byť Bosna a Hercegovina. EÚ začala pripravovať posilnenie 
mandátu špeciálneho predstaviteľa EÚ (EUSR) a vytvorenie „dvojitej úlohy“ 
(EUSR/vedúci delegácie EÚ) s výhľadom, že EÚ prejde od úloh vojenskej a policajnej 
misie k pôsobeniu na transformáciu v inštitucionálnom, politickom, ekonomickom                  
a spoločenskom kontexte. Uvedená dvojitá funkcia by umožnila lepšiu koordináciu 
vojenskej operácie s operáciami civilnými ako aj väčšie spojenie nástrojov EBOP s tzv. 
„kondicionalitou“ – plnením podmienok pre vstup do EÚ ako motív pre politické                 
a ekonomické zmeny.21 Skepticizmus názorov viacerých účastníkov diskusie vyvolávajú 
negatívne elementy. Patria k nim známe problémy s prijatím ústavy BaH a tým aj 
s formovaním funkčného štátu, problémy s prestavbou polície, ako aj obštrukcie 
Republiky Srbskej pri formovaní jednotného štátu. Okrem toho pre mnohé autority BaH 
zostáva EÚ nedôveryhodná, prejavuje sa väčšia orientácia na USA, EÚ je kritizovaná že 
skôr preferuje (doposiaľ) agendu EBOP než rozvojovú agendu. Podobne negatívne bude 
pôsobiť odďaľovanie prístupového procesu do EÚ s možnosťou, že stabilizačný 
a asociačný proces nemusí byť motivačným prostriedkom.  

V tomto sa slovenskí analytici zhodujú s názormi International crisis group22. Aj keď 
pôsobenie v BaH umožňuje EÚ využívať komplexnejšie nástroje EBOP, diskutujúci sa 
zhodli v tom, že z hľadiska dôležitosti bude v popredí Kosovo.23 Úloha EÚ a nástrojov 
EBOP v Kosove bude zložitejšia než v BaH. Hoci Rada aj Európsky parlament24 prijali 
určitú víziu, stále existujú nejasnosti v tom, ako dlho bude trvať odovzdávanie 
zodpovednosti UNMIK novej „Medzinárodnej civilnej správe“ a ako bude vyzerať civilná 
správa25, aké úlohy budú pridelené misii EBOP (opäť tu nebude mať rozhodujúce slovo 
pri stanovení mandátu EÚ ale BR OSN). Predbežne sa hovorí o policajnej operácii (účasť 
27 krajín) s mandátom (okrem iného) aj zvládnuť nepokoje a násilie, čo prinesie skôr 
negatívny postoj Albáncov voči EÚ. Napriek tomu, že NATO si pravdepodobne zachová 
nezávislosť velenia v Kosove, bezpečnostní experti so skúsenosťami z práce                          
v  štruktúrach NATO nepredpokladajú, že by to mohlo byť problémom. Existujú pozitívne 
skúsenosti z koordinácie opatrení v prípade zhoršenia situácie, aj keď jednotky NATO 
slúžia skôr ako odstrašujúci prostriedok.  

 
 
ZÁVER 

Pri hodnotení vývoja európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (EBOP) po štyroch 
rokoch od prijatia EBS, sa mnohí diskutéri zhodli na tom, že je badať určitý posun od 
„soft power“ k „hard power“, ktorý by sa mal podľa nich ešte viac posúvať týmto 
smerom. Predpokladajú totiž, že USA budú viac presadzovať politiku izolacionizmu a po 
skúsenostiach z Afganistanu a hlavne z Iraku sa budú aj menej angažovať vojensky vo 
svete. Euroatlantický región očakáva od EÚ, že prejaví dostatok zodpovednosti za 
bezpečnosť vlastného kontinentu a že v prípade kríz bude konať. Na to si však potrebuje 
EÚ vybudovať patričné spôsobilosti. Frustrácia z neschopností reagovať na krízu na 
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Balkáne v deväťdesiatych rokoch (Chorvátsko, Bosna) boli pri zrode EBOP, pocit hnevu 
plynúci z irackej krízy ju ešte viac formoval a je celkom možné, že kaziace sa vzťahy 
v Kosove a na Ukrajine vývoj EBOP ešte viac vystupňujú. Doposiaľ bola limitujúcim 
faktorom neochota použiť vojenskú silu, dnes je to otázka spôsobilosti, rozpočtov                     
a neuspokojivý pokrok pri procese transformácii síl v členských štátoch EÚ. Napriek 
tomuto trendu, skúsenosti z posledných konfliktov potvrdili, že úlohy soft power 
zostávajú nenahraditeľné pri snahe o prevenciu krízy a po splnení hard power úloh. Ak sa 
totiž nepodarí obnovovať vojnou zničené územia, riešiť konflikty preventívne, tak sa budú 
krízy v tom regióne opakovať. 

Otázka, do akej miery má Slovenská republika pokračovať v skvalitňovaní 
podporných jednotiek (combat support service), alebo by sa mala preorientovať viac na 
bojové jednotky priniesla na stôl dva protichodné názory. Jeden, že by sme mali 
pokračovať v doterajšom smerovaní, so sústredením sa viac na podporné jednotky 
a druhý, že by sme sa nemali báť preniesť pozornosť aj na budovanie bojových jednotiek. 
Problémom ostáva, do akej miery sú slovenské politické kruhy ochotné nasadzovať naše 
jednotky v nebezpečných operáciách.  

V diskusii sa prejavila zhoda v názoroch expertov v tom, že pri posudzovaní EÚ ako 
globálneho aktéra je potrebné diferencovať medzi jednotlivými oblasťami, v ktorých je tá 
schopná túto úlohu naozaj zohrávať. Napriek určitému pokroku pri dosahovaní jednoty pri 
angažovaní sa v globálnej bezpečnosti, v oblasti EBOP pretrváva rozhodovanie na 
národnej úrovni. Preto je za dôležitý považovaný vplyv troch dôležitých hráčov - 
Francúzska, Nemecka a Veľkej Británie a vývoj ich spoločných pozícií v oblasti ambícií 
a použitia nástrojov EBOP. 

Na základe záverov diskusie sa dá usúdiť, že pohľady slovenských expertov sú 
v tomto smere skôr skeptické, mnohé otázky sú považované za otvorené a budú si 
vyžadovať dlhodobý vývoj. Nepopierajú úspechy v oblasti EBOP, ale tie sú prevažne 
malého rozsahu a ich efektivita sa prejavila najčastejšie v misiách nadväzujúcich na misie 
NATO s využitím synergického efektu vojenských a civilných prvkov krízového 
manažmentu. 

Čo sa týka Slovenska, väčšina expertov je toho názoru, že politicko-vojenské ambície 
sú vyššie, než existujúce súčasné (a možno aj budúce) kapacity a spôsobilosti. Podľa 
niektorých sa v tejto oblasti prejavuje aj vplyv neskorého reagovania na vývoj EBOP. 
Príkladom sú Battle Groups a Európska obranná agentúra. Ak hodnotíme schopnosti SR 
prispievať do nástrojov EBOP zo širšieho hľadiska, chýba pre túto oblasť komplexný 
prístup. Slovensko má problém s nasadzovaním policajtov do policajných misií a zatiaľ 
takmer vôbec neuvažuje o nasadení právnych expertov do misií na posilnenie právneho 
štátu, ako aj vyslania expertov na výstavbu a reformu štátnej správy. Je to o to väčší 
paradox, že Slovensko sa stalo priekopníkom riešenia reformy bezpečnostného sektoru na 
pôde BR OSN.  

Veľkou skúškou EÚ bude Kosovo, ktoré bude do značnej miery atypické v použití 
nástrojov od ostatných krajín západného Balkánu. Okrem nástrojov EÚ tu bude pôsobiť 
kombinácia ďalších nástrojov medzinárodnej komunity a je predpoklad, že možnosti EÚ 
budú viac zviazané predpokladaným rozhodnutím BR OSN. Okrem toho v Kosove sa dá 
predpokladať najzložitejšia situácia vo výstavbe funkčného štátu a najvyššie riziko 
„mäkkých hrozieb“.  
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Z hľadiska implikácií pre Slovensko sa dá hovoriť o potrebe vyššieho podielu na 
civilnom krízovom manažmente, čo však vzhľadom na problémy pertraktované 
v jednotlivých častiach príspevku bude zložité. Slovensko však môže ponúknuť svoje 
skúsenosti z prestavby ozbrojených síl a budovaní síl nového typu (na čo má Slovensko 
ľudský potenciál), ako aj z civilnej a demokratickej kontroly ozbrojených síl. Iniciovať je 
možné prácu mimovládnych organizácií, ktoré majú skúsenosti zo západného Balkánu (aj 
iných oblastí), čo však vyžaduje predovšetkým štátnu podporu v oblasti grantov, resp. ich 
orientácie na oblasť Kosova. To je zároveň aj spôsob, ako medzinárodnej verejnosti 
dokázať, že západný Balkán je skutočne našou prioritou. 
 
 

ZDROJE 

[1] Bezpečnostná stratégia SR 2005, http://www.mosr.sk/materialy-a-dokumenty. 
[2] Gibert, Marie V.: Monitoring a Region in Crises: the European Union in West 

Africa In Chaillot Paper No. 96, EU Institute for European Studies, January 2007, 
www.iss-eu.org/chaillot/chai96.pdf, 16. 4. 2007. 

[3] Gnesotto, Nicole: Why EU strategy is relevant today, EUROPE Diplomacy & 
Defence, Nº 10, 1. 3. 2007 http://www.iss-eu.org/new/analysis/analy164e.html, 16. 
4. 2007. 

[4] International crisis Group: Ensuring Bosnia’s Future: A New International 
Engagement Strategy, Europe Report N°180, 15. 2. 2007.. 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4655&CFID=13843016&CFTOKE
N=37362429, 10. 4. 2007. 

[5] Lindstrom, Gustav: Enter the EU Battlegroups, in Chaillot Paper nº 97, EU Institute 
for European Studies February 2007, http://www.iss-eu.org/chaillot/chai97e.html, 
16. 4. 2007. 

[6] Nečej, Elemír a Vladimír Tarasovič: EBOP - názory slovenských expertov, in: 
Lupták, Ľubomír a A. Hersi, R. Ondrejcsák, V. Tarasovič: Panoráma globálneho 
bezpečnostného prostredia 2005 – 2006, s. 37–54, 
http://www.mosr.sk/publikacie?PHPSESSID=0b339b2b4513c4acd8b674e2e48c945
b. 

[7] Ondrejcsák, Róbert: Nové trendy v bezpečnostných politikách Spojených štátov 
amerických, Francúzska, Spojeného kráľovstva a Nemecka, Inštitút bezpečnostných 
a obranných štúdií MO SR, Bratislava, 2005. 

 
 

POZNÁMKY 
                                                 
1 Jej závery sú prezentované  v článku Elemír Nečej – Vladimír Tarasovič: EBOP – názory 
slovenských expertov, in: Lupták, Ľubomír a A. Hersi, R. Ondrejcsák, V. Tarasovič: Panoráma 
globálneho bezpečnostného prostredia 2005 – 2006, s. 37–54, http://www.mosr.sk/publikacie. 
2 V rámci SSF môžu zástupcovia parlamentu, vládnych štruktúr a odborníci otvorene diskutovať 
o otázkach bezpečnosti SR. Tento projekt organizuje CENAA za podpory Nadácie Friedricha 
Eberta (FES) – pozn. aut. 
3 Asertivita, ústretovosť, sebapresadenie – pojem asertívna politika bol v diskusii veľmi často 
používaný a v tomto poňatí znamenal minimálne nevylúčenie použitia vojenskej sily, resp. väčšiu 
pravdepodobnosť použitia ozbrojeného zásahu. V tomto pohľade to súvisí aj so sankciami, ktoré 
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EÚ v tom čase vo svojom slovníku nemala. Dôvodom boli pravdepodobne obavy, že by museli 
uvažovať o vojenských nástrojoch, pokiaľ by všetky úrovne sankcií zlyhali. 
4 V Programovom vyhlásení súčasnej vlády začína časť Zahraničná politika slovami: „Zahraničná 
politika vlády SR bude dôsledne vychádzať zo štátnych záujmov Slovenskej republiky ...“ avšak 
bližšie ich nepomenováva. Slovensko má definované svoje bezpečnostné záujmy a to v I. kapitole 
Bezpečnostnej stratégie SR 2005 z ktorých vychádza aj Obranná stratégia SR. Viac 
http://www.mosr.sk/materialy-a-dokumenty.Niektorí politici, ale aj účastníci diskusie, používali 
ešte pojmy národné záujmy, národno-štátne záujmy...  
5 V súčasnosti má SR nasadených okolo 540 osôb (5–6 kontingentov) v misiách: OSN (299 
vojakov), NATO (201), EÚ (37), iné (6). Ak porovnáme náš príspevok do operácií OSN členskými 
štátmi EÚ a SR, dospejeme k zaujímavému číslu. V polovici roku 2006 prispela vtedajšia EU-25 
 do operácií OSN (mimo Libanon) z celkového počtu 63 000 modrých prílb svojimi 2750 vojakmi 
(4,4 %), pričom príspevok Slovenska (299 vojakov) tvoril viac než 10 % z príspevku EU-25. 
Údaje sú zo stránky MO SR http://www.mosr.sk/index.php?page=166. 
6 Bezpečnostná stratégia EÚ, stratégia v boji proti terorizmu, ale najmä nepochybné úspechy 
v rozvojovej pomoci 
7 Konkrétne k jednotlivým štátom: Britské ozbrojené sily sú pripravené v celom svojom rozsahu na 
nasadenie v zahraničných misiách, na základe najnovšieho strategického dokumentu 
sumarizujúceho skúsenosti z Iraku majú byť schopné okrem krátkodobej intervenčnej operácie 
realizovať (po boku USA) aj rozsiahlu intervenčnú operáciu. Francúzsko, napriek deklarácii 
redukcie vlastných síl v záujmových štátoch Afriky, tieto počty neznížilo a z hľadiska ambícií chce 
zohrávať väčšiu rolu a do európskych operácií chce vyčleniť až 30 % svojich síl, pre operácie 
NATO 10 %. Nemecko, hoci ráta s rozšírením spôsobilostí pre intervenčné operácie (Response 
Force v rámci NATO 15 000, v rámci EU BG 18 000) plus značný počet stabilizačných síl, 
neplánuje unilaterálne nasadenie svojich síl. Viac pozri: Ondrejcsák, Róbert: Nové trendy 
v bezpečnostných politikách Spojených štátov amerických, Francúzska, Spojeného kráľovstva 
a Nemecka, Inštitút bezpečnostných a obranných štúdií MO SR, Bratislava, 2005. 
8 EÚ má podľa účastníkov seminára oveľa väčší potenciál, než je využívaný a pokiaľ nenastane 
vyššia zhoda v politicko-strategických rozhodnutiach, nie je možné očakávať, že by EÚ bola ako 
celok schopná a ochotná realizovať opatrenia so zásadným strategickým vplyvom.  
9 Pozri Nečej, Elemír, Tarasovič, Vladimír: EBOP: názory slovenských expertov, in: Lupták, 
Ľubomír a A. Hersi, R. Ondrejcsák, V. Tarasovič: Panoráma globálneho bezpečnostného prostredia 
2005/2006, Ministerstvo obrany SR, Bratislava, , 2006, s. 37–54. 
10 Na jednej strane názory, že Európa podľahla určitému tlaku USA na zjednocovanie sa a na 
zvyšovanie svojich spôsobilostí krízového manažmentu, na druhej strane otázka, či USA budú za 
alebo proti EBOP. Väčšina diskutujúcich sa pozerá na problém skôr skepticky - USA nebudú 
podporovateľom (nesedia v tomto prípade „za jedným stolom“ pri rokovaniach. Určitý vplyv môže 
zohrávať zlyhanie (Otázna je tiež možnosť vplyvu zlyhania) EBOI v rámci NATO v minulosti). 
11 Z rozhovorov s vojenskými expertmi sa zdá, že politické rozhodnutie o BG (počty, rozsah 
príspevku a termíny) prinieslo problémy vojenským plánovačom. 
12 Štyria policajti  boli  vyslaní na plnenie úloh v misii EUPM II v Bosne a Hercegovine. Dvaja 
policajti, z toho jedna policajtka, pôsobia v misii EUBAM v Macedónsku a na Ukrajine. Bližšie 
http://www.minv.sk/archiv/misiepz/misiecvic/text.htm. 
13 Víziu až dlhodobejšej budúcnosti potvrdzuje neúspech francúzsko - nemeckej brigády (čím 
myšlienka Eurocorpsu nevyšla). Skeptické názory na vývoj vyjadrili aj niektorí slovenskí experti. 
14 Bola zároveň príkladom realizácie politiky EÚ spustiť vojenskú akciu na základe požiadavku 
OSN a so súhlasom vlády DRC.  
15 Za úspech je považované, že neprišlo k eskalácii násilia, že misia splnila úlohu odstrašenia a že 
vykonala aj akcie na zabránenie rozšírenia násilia v citlivom momente volebného procesu. Za 
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pozitívum bol považovaný aj jasný mandát (čo je však podiel BR OSN), spolupráca s MONUC 
a komunikácia s obyvateľstvom. 
16 Je skutočnosťou, že z regiónu prichádzajú závažné hrozby, vrátane hrozby terorizmu . 
17 Okrem toho zohráva negatívnu úlohu aj nechuť európskych krajín (väčšiny?) riskovať životy 
svojich vojakov, napriek tomu že deklarujú solidaritu s Afrikou a podporu OSN. Analytici SR sa 
prikláňajú k názoru, že je potrebné skôr podporovať regionálne ekonomické a bezpečnostné 
štruktúry v Afrike. Napokon ani analýza problémov západnej Afriky (Inštitút pre bezpečnostné 
štúdie EÚ) neráta stým ,že by vo väčšom regióne boli nasadené vojenské sily typu EUFOR.  
Viac Gibert, Marie V.: Monitoring a Region in Crises: the European Union in West Africa. 
In Chaillot Paper No. 96, EU Institute for European Studies, January 2007, www.iss-
eu.org/chaillot/chai96.pdf, 16. 4. 2007. 
18 Gnesotto, Nicole: Why EU strategy is relevant today, EUROPE Diplomacy & Defence, Nº 10,  
1. 3. 2007. http://www.iss-eu.org/new/analysis/analy164e.html, 16. 4. 2007. 
19 Na problémy Slovenska pri poskytovaní „nevojenských“ prostriedkov upozornila „Panoráma 
2005 – 2006“. Výrazné to bude v Kosove a v Bosne a Hercegovine. Pozn. autorov.  
20 Lindstrom, Gustav: Enter the EU Battlegroups, in Chaillot Paper nº 97, EU Institute for 
European Studies February 2007, http://www.iss-eu.org/chaillot/chai97e.html, 16. 4. 2007. 
21 Posunutie uzatvorenia úradu vysokého predstaviteľa OSN na rok 2008 túto úlohu oddialilo. 
22 ICG kriticky poukazuje na skutočnosť, že odďaľovanie SAA môže pôsobiť kontraproduktívne, 
odporúča stanoviť určité „špeciálne“ podmienky, čo by však neznamenalo ústup od požiadaviek 
pre vstup, zvýšenie (na dvojnásobok) predvstupovej pomoci IPA apod. in International crisis 
Group: Ensuring Bosnia’s Future: A New International Engagement Strategy,  Europe Report 
N°180, 15. 2. 2007.  
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4655&CFID=13843016&CFTOKEN=37362429, 
10. 4. 2007. 
23 Niektorí analytici vyjadrili obavy z možného vyhlásenia nezávislosti Kosova kosovskými 
inštitúciami (po zrušení rezolúcie 1244) čo bude musieť riešiť EÚ stabilizáciou Kosova. 
24 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. března 2007 k budoucnosti Kosova a úloze EU 
(2006/2267(INI)), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?Type=TA&Reference=P6-TA-
2007-0097&language=CS. 
25 Zo skúseností z mandátov, ktoré doteraz dávala BR OSN sa dá rátať s nejasnosťami                       
a nejednoznačnosťami. 
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EVROPSKÝ ZBROJNÍ TRH A JEHO DŮSLEDKY PRO ČESKÝ 
OBRANNÝ PRŮMYSL 

 
Josef FUČÍK* 

 
 

V současných úvahách o budoucnosti našeho průmyslového zbrojního sektoru a jeho 
významu pro bezpečnostní politiku země se stále neberou v úvahu všechny změny, které 
se v evropském vyzbrojování odehrály v uplynulém desetiletí. Navíc pak, což se může 
zdát překvapivé, chybí k odpovědné analýze jeho stavu spolehlivá a použitelná datová 
základna. 

Co se tedy tak závažného stalo? Ve zmíněném období proběhla i v Evropě výrazná, 
dnes již v podstatě ukončená integrace výrobců a internacionalizace celého zbrojního 
odvětví; vznikly velké nadnárodní celky, které zaujaly rozhodující postavení na trhu. 
Jedním z výsledků bylo i zřetelné dělení průmyslových celků na finální výrobce (prime 
contractors, system integrators, platform builders) a subdodavatele (subsystémů, 
komponentů, dílů aj.). Tento integrační proces definitivně odstraňuje tradiční národní 
uzavřenost zbrojní výroby, její ochranářství a autarkní pojetí. 

Relace mezi státem a oborem činnosti zvaným, dnes již poněkud setrvačně, obranným 
průmyslem, se dnes profilují jako vztahy především obchodní, což současná koncepce EU 
a její úsilí o zřízení jednotného evropského zbrojního trhu (EDEM – European defense 
equipment market) dále posiluje. Hovoří se v tomto směru o  „sekularizaci“ zbrojní 
výroby. 

Na druhé straně – ve vojenské akvizici – se za dané situace armády snaží mít co 
nejméně svázané ruce a hledají nejpříznivější nákupní podmínky, a to bez ohledu na 
dřívější preferenci domácích dodavatelů. Rozhodující roli hraje, kromě očekávané 
technické kvality, především cena (pick and choose policy). Stát jim v tom poněkud 
komplikuje život tím, že ve snaze získat reciproční plnění, uplatňuje vůči zahraničním 
dodavatelům své offsetové požadavky. Čím vyšší však jsou nároky na tyto kompenzace, 
tím více se stávají iluzorními. Na deklarovaném jednotném evropském zbrojním trhu a při 
přeshraniční soutěži se tato kategorie just returns stane stále kontraproduktivnější                 
a postupně vymizí. 

To vše ale neznamená, že tzv. národní státy, tedy členské země EU a jejich vlády, jsou 
dnes ze svého vlivu a zodpovědnosti za zbrojní sektor země zcela zproštěny. Jednak 
zůstává domácí obranný průmysl součástí jejich obranné politiky a strategie, jednak je 
váží přijaté závazky a úkoly Evropské bezpečnostní a obranné politiky (ESDP – European 
Security and Defense Policy), mimo jiné ke spolupráci v evropské zbrojní akvizici                
a vytváření společné technické a průmyslové základny obrany (EDTIB – European 
Defense Technology and Industrial base). 

Je rovněž nutno vidět některé důsledky tohoto vývoje. Tak například především to, že 
tato průmyslová koncentrace vytvořila v EU silné, až dominantní korporace V. Británie, 
Francie, Německa a Itálie; částečně rovněž Španělska a Švédska. Přitom se plní 
předpoklad, že tato mohutná uskupení finálních výrobců  budou stěží usilovat o zapojení 
                                                 
* Příspěvek vyjadřuje osobní názor autora. 
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výrobců z ostatních (zejména malých) zemí do svých již existujících subdodavatelských 
sítí, a to i přes deklarované záměry a snahu Evropské obranné agentury.  Úspěch lze zde 
očekávat pouze v jistých případech a se zcela špičkovými produkty. Specifický problém 
pak představují kooperační vztahy s evropskými výrobci, ovládanými vlastníky z USA, 
v nichž se plně uplatňují americká vnitřní omezení ve vývozu, technologickém transferu              
i jinde. 

 

Jaké jsou za této situace vyhlídky českého zbrojního sektoru? Na první pohled se 
mohou jevit pro naše výrobce příznivě – naznačená  všeobecná „odluka“ zbrojních 
výrobců od státu je nemůže zaskočit. Naše zbrojní společnosti jsou totiž již dlouhý čas 
převážně sektorem státem opuštěným a ve svém úsilí o přežití ponechány samy sobě. 

Rovněž úvahy našich podniků o tom, že domácí nepočetná armáda, navíc s výhledem 
dále stagnujícího rozpočtu, je „neuživí“ a musí se tedy uchytit na vnějším trhu, jsou zcela 
realistické. Avšak dnes, při stále klesajícím vývozu, se zároveň ukazuje, že jimi nabízené 
produkty, ale i jejich orientace na některá mimoevropská teritoria, nejsou rovněž 
východiskem. Optimistickými východisky se dnes jeví současné a připravované evropské 
výzkumně vývojové a další projekty.  

Tato (kolikátá již) slibná očekávání by však neměla zastínit řadu problémů našeho 
zbrojního sektoru, především slabinu obecných kvalifikačních předpokladů pro působení 
na evropském zbrojním trhu (EDEM – European Defense Equipment Market).  

Spočívají zejména v tom, že náš zbrojní sektor: 

• stál mimo proces evropské integrace a neprošel jejími racionalizačními změnami; 
důsledkem je jeho trvající roztříštěnost a převažující (především kapitálová) 
slabost jednotlivých subjektů,  

• zůstává tak stále relativně uzavřeným, s mizivou účastí (a tedy i zkušenostmi) 
v mezinárodních projekčních, programových a akvizičních organizacích,  

• je málo přizpůsobivý novým podmínkám, jež EU stanovila pro evropský nákup           
a trh, 

• má zanedbatelnou roli na EDEM a v evropských výběrových řízeních, 

• podceňuje potřebu své věrohodnosti (credibility) , neboť jeho subjekty jsou pro 
potenciální zahraniční průmyslové partnery neprůhledné. Nedostupnou je např. 
celá řada informací a statistických dat, běžná podle obvyklých evropských 
standardů a zvyklostí, současná zveřejňovaná agregovaná data o výrobě a vývozu 
jsou v použité skladbě nesrozumitelná aj. 

Nejasný zůstává i zájem státu o existenci a stabilizaci domácí zbrojní výroby jako 
součásti budoucí EDTIB. Jediný dosud platný dokument - omšelé usnesení vlády č. 259 
z 15. 3. 2000 k „Principům spolupráce státu s obranným průmyslem v České republice“,  
přijaté spěšně jako doprovodný akt našeho vstupu do NATO zůstalo obecnou, dnes zcela 
překonanou deklarací.  

Solidní analýza by prokázala, že samotný termín obranný průmysl se u nás stal 
eufemismem; jde spíše o zbytkový průmyslový sektor, v němž je vojenský materiál jen 
derivátem komerční výroby. K dispozici nejsou žádné relevantní údaje o jeho profilu, ale 
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ani základní ukazatele celkového obratu a jeho podílu z výroby pro obranné účely 
(defense-related production).  

Vše ukazuje na to, že vstup našeho zbrojního průmyslu do naznačených evropských 
procesů volá po změně tohoto stavu. Znamená to především: 

• opustit pasivní spoléhání na stále problematičtější a neperspektivní offsetové 
příležitosti, ale i další nezdařené pokusy o zjevně neefektivní vlastní finální 
programy, 

• aktivně usilovat o příležitosti v evropských zbrojních kooperacích a projektech ve 
vytvářené evropské DTIB a především k tomu vytvořit věrohodné kvalifikační 
předpoklady, 

• na tom všem by se však měl podílet svou politikou i stát; vždyť v současném 
vyzbrojovacím procesu nejde, přes všechny změny, o prostou komerci, ale             
o budování společného zbrojního potenciálu, jako významného nástroje pro plnění 
základních úkolů v rámci Evropské bezpečnostní a obranné politiky. 

• v souvislosti s tím by mělo být rovněž posouzeno, jak se armádní akvizice 
vyrovnává s novými pravidly evropského vojenského nákupu, především s novou 
směrnicí Evropské komise z prosince 2006 (COM 2006/779 o použití článku 296 
Smlouvy o EU).  

 
 
Prameny 

Platné dokumenty Evropské komise a Evropské obranné agentury k uvedeným 
programům; analýzy zahraničního odborného tisku; dokumenty Ministerstva průmyslu           
a obchodu ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR ke zbrojní výrobě a obchodu, zprávy 
Asociace obranného průmyslu. 
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MOŽNOSTI INTEGRACE OZBROJENÝCH SIL V NATO A EU 
 

Josef JANOŠEC 
 
 

1. ÚVOD 
Na historickém území států Evropské unie nezabezpečovaly vojenskou obranu vždy 

jen ozbrojené síly současného typu. Historie dokumentuje, že existovaly společné 
ozbrojené síly, v nichž obyvatelé z území jednotlivých států vykonávali vojenskou službu 
společně s jinými národními a jazykovými skupinami, podle toho jak byla historická 
území svými panovníky přetvářena, jak se posunovaly jejich hranice. Výrazným 
příkladem ze současnosti jsou ozbrojené síly na území Spojených států Amerických, které 
poskytují pracovní příležitost pro občany současných 50 států unie. I v jiných 
vícenárodních státech fungují ozbrojené síly na obdobných principech, jako dřívější 
vojenské síly před tisíci lety.  

Uskutečňování 2. pilíře EU, který je budován pro společnou zahraniční a bezpečnostní 
politiku, je cestou k možné integraci ozbrojených sil. Existuje tedy reálná představa, že 
potřeby vojenské obrany mohou být v budoucnosti zajišťovány stejně, jak tomu bylo              
v historické minulosti a jak tomu je i v jiných státech současného světa. Předmět 
příspěvku se zabývá teoretickými a praktickými aspekty integrace ozbrojených sil                   
v NATO a EU. Poukazuje na teoretické aspekty takového možného vývoje, na jejich 
pozitivní i negativní stránky a soustřeďuje se na vytvoření modelové představy o hlavních 
opatřeních, která s integrací mohou souviset. 

 
 
2. STRUČNÝ HISTORICKÝ ÚVOD 

Dokumentace historických faktů, které prokazují pružný přístup k výstavbě 
ozbrojených sil podle skutečných historických podmínek, je imanentní součástí historie 
lidské civilizace. Pohled na historické mapy zaznamenává nepřetržitou změnu hranic 
státních útvarů. Armády byly a jsou nástrojem politické moci a tedy státních představitelů, 
panovníků a vládců. Se změnou státních útvarů se měnila rovněž pravidla pro vytváření 
organizační struktury vojsk, včetně doplňování početního stavu vojenských profesionálů  
a neprofesionálů. Některé státy již ve starověku najímaly žoldnéře, aby vlastní 
obyvatelstvo ušetřily vojenských povinností. Chtěly si tak zajistit zejména zachování 
produkce potravin, vojenské nebo civilní výroby.  

Historické území Čech a Slovenska bylo od třicetileté války součástí osmanské říše, 
rakouské říše, Uher, Československa (1918 – 1992) s přerušením 1939 – 1945 
protektorátu Čechy a Morava a Slovenského štátu a od roku 1993 samostatné České 
republiky a Slovenské republiky. Zejména mužská část populace vykonávala po celou 
dobu vojenskou službu v armádách, které odpovídaly státním celkům. [1] 

Vývoj tedy přinášel integrace a desintegrace ozbrojených sil podle politických 
změn a rovněž v závislosti na dohodách o vzájemné vojenské pomoci a spolupráci, které 
političtí představitelé pro dosažení svých cílů uzavírali (např. v napoleonských válkách,          
v 1. světové válce). 2. světová válka a studená válka přinesly zdokonalení různých forem 
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vytváření „národních příspěvků“ do společných ozbrojených sil na obou válčicích 
stranách. Buď síly národního příspěvku připravoval a financoval samostatný stát, nebo 
jiný stát vytvořil podmínky a vojáci jejich útvarů byli občany jiného státu                               
(1. československý samostatný polní prapor v Buzuluku, až 1. čs. armádní sbor, 1. čs. 
samostatný stíhací letecký pluk, 312. československá stíhací peruť ve Velké Británii). Jiná 
byla příprava vojsk jednotlivých států jako součástí Varšavské smlouvy nebo 
Severoatlantické aliance a jejich předpokládané použití. Další charakteristikou 
ozbrojených sil byla rozdělení po 2. světové válce a vojenské základny na území cizích 
států (koloniální na územích kolonií do jejich rozpadu, americké, britské, francouzské na 
území Německa, sovětské na území Německa, Československa, Rakouska, mezinárodní 
na území Koreje), mírové, humanitární, bojové mise mezinárodních sil v souladu s 
Chartou OSN. Jejich úkolem bylo kontrolovat a ovlivňovat svou přítomností konkrétní 
území nebo regiony, neměly za úkol získat nová území a zajišťovat nové dělící čáry 
bipolárně nebo multipolárně rozděleného světa. Historii lidstva poznamenaly rovněž 
žoldnéřské složky ozbrojených sil a nestátní ozbrojené síly typu národněosvobozeneckého 
hnutí, guerill, teroristů, které zpravidla nemají oficiální politické představitele.    

  Po roce 1989 získaly nové pozice v bezpečnostní architektuře zejména dvě 
organizace: NATO a EU. Jejich rozšiřování znamená zlomový proces [ 2], v jehož 
průběhu budou nutně řešeny problémy integrace a desintegrace ozbrojených sil. Praktické 
zkušenosti v posledních letech získali při integraci v Německu. Ve značném předstihu 
před uskutečněním rozšíření NATO o nové členské státy (1999) byly prakticky 
integrovány ozbrojené síly bývalé Německé demokratické republiky (NDR) ze struktury 
Varšavské smlouvy se Spolkovou republikou Německa (SRN) ze struktury NATO již od 
znovusjednocení Německa v roce 1990. Na druhé straně proběhly významné desintegrace 
ozbrojených sil zejména v Sovětském svazu, Československu, Jugoslávii s různými 
výsledky.  

Důvodem připomenutí historických souvislostí je zvýraznění myšlenky, že úvahy 
nepřinášejí nic historicky nového, převratného, nebo nepřirozeného. Integrace                    
a desintegrace ozbrojených sil je přirozenou součástí vývoje lidské společnosti a je 
přímo závislá na politických změnách.   

 
 
3. TEORETICKÉ PROBLÉMY A INTEGRACE OZBROJENÝCH SIL 

Sekuritologie je oborem lidského poznání, který se zabývá obecnými otázkami 
bezpečnostní reality, jako součásti objektivní reality, z pohledu vztahu mezi silami 
bezpečnosti a nebezpečnosti (Janošec, [10]). Vztah, který dekomponuje modelové 
vyjádření bezpečnostní reality do entity tří základních komponent je s,t,rBR = (s,t,rB, s,t,rBP, 
s,t,rBS), kde jsou parametry  s – prostor, t – čas, r – stav (integrace a desintegrace 
ozbrojených sil). B je měřitelná hodnota bezpečnostního stavu, BP je model bezpečnostní 
politiky, BS pak model bezpečnostního systému. 

Teoreticky můžeme zkoumat integraci ozbrojených sil prostřednictvím scénářů [10], 
které v každém modelu M(ti) zobrazí stav elementárních prvků v čase ti, kterými jsou 
aktéři A, jejich vztahy R a prostředí E. Modely, které se mění s časem, je tedy možné 
formálně zapsat: M(ti) = (A(ti) ∩ R(ti)) U E(ti). Scénář pak obsahuje posloupnost 
modelů, odlišených změnou času.  
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Vliv integrace na bezpečnostní realitu tedy vyjadřuje souhrnnou měřitelnou                   
a předpokládanou změnu bezpečnosti, kterou znázorňuje výsledek působení modelu 
bezpečnostní politiky a modelu bezpečnostního systému v budoucím čase a prostoru. 
Všeobecným přáním je udržení stabilního, rovnovážného, neválečného bezpečnostního 
prostředí s co možná nejnižšími náklady. Cesty k němu jsou však různé. Taková tvrzení 
lze podpořit historickým výzkumem, který může dokumentovat vzorce dřívějších 
poznatků o integraci a desintegraci ozbrojených sil. 

 Pro zkoumání je prostor (s) stanoven geograficky teritorii NATO a EU, s překrytím           
a rozdíly podle členských států. Čas t není přesně specifikován, ale vzhledem k již 
zpracovaným prognostickým materiálům, představují časové horizonty roky 2015, 2020, 
2025, 2030, (2050).   

Vliv integrace na bezpečnostní politiku je v současném světě určující. Model 
bezpečnostní politiky, která zpravidla směřuje k vnitřní a vnější bezpečnosti, pro t = 2007 
zahrnuje aktéry, které můžeme pojmenovat jako státy (192 členských států OSN v                
r. 2006)1, regionální organizace států (např. NATO, EU, OBSE, LAS, OAJ1), celosvětové 
organizace (RB OSN), účelové mezistátní dohody, nestátní a nevládní uskupení                       
a organizace. Integrace vyžaduje promítnutí změny do relevantních politik a nastavení 
nových vztahů. Znamená snižování počtu aktérů i jejich politik, je cestou k přesunu 
některých vnějších hrozeb mezi vnitřní.   

Vliv integrace na bezpečnostní systém představuje změnu struktury sil, jejich 
modelu, principů výstavby, doplňování i způsobů financování. Integrace snižuje počty 
řídících struktur mimo výkonné prvky bezpečnostního systému. Desintegrace je právě 
naopak zvyšuje. 

Model USA – integrace, ozbrojené síly a krizové řízení představují v současné době 
hlavní kvalitu funkčního modelu, který naplňuje bezpečnostní politiku a je v současném 
světě bez konkurence. Historicky vzniklá integrace uskutečňuje jednu bezpečnostní 
politiku pro 50 členských států unie. Zahrnuje společnou zahraniční politiku, ozbrojené 
síly, administrativu, společnou měnu, financování, výzkum, vzdělávání, výcvik, logistiku, 
ale i krizové řízení. Snížení četnosti administrativních stupňů umožňuje zvýšit vyčlenění 
prostředků pro podporu bezpečnostního systému, jeho skutečného fungování, výkonu. 

Integrace a globální vládnutí patří neodmyslitelně k sobě. Integrace je procesem, 
který provází přechod od vládnutí států k vládnutí planetárnímu. V současné době je 
globální vládnutí používanější pojem než integrace. Pro teoretické práce v oboru 
sekuritologie, ale rovněž politologie, sociologie a jiných oborů je to zcela pochopitelné. 
Jestliže vyjadřujeme souhlas s názorem Carla von Clausewitze, že válka je pokračování 
politických styků a jejich provádění jinými prostředky ([3], s. 36, 1832 – 1834), uznáme, 
že součástí politiky je vládnutí, pak jsou nutně ozbrojené síly provázány se způsobem 
vládnutí. V naší době energetické, surovinové, potravinové zdroje, celá problematika 
ekologie, ale i dopravy, výroby, ekonomiky atd. již ztratila podstatu státních přístupů               
a dostává planetární rozměr. Proto se současné úvahy o budoucnosti věnují globálnímu 
vládnutí, jeho pochopení a poznávání. Ke změnám však dochází postupně a přitom 
integrace ozbrojených sil může představovat prakticky uplatňovaný postup po celou dobu, 
kdy bude globální vládnutí transformovat své nástroje z národních na nějakou formu 
společných.   
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Scénáře změn v zajištění bezpečnosti v NATO a EU budou patřit k hlavním 
výsledkům tvůrčí činnosti, které povedou k ujasňování a modelování představ o budoucí 
bezpečnosti a jejich hlavních institucionálních i vztahových rysech. Budou se zřejmě 
odvíjet od postupu globálního vládnutí. Obecně je konsensuálně přijato, že forma 
budoucího vládnutí bude muset zajistit, aby se hlavní světové síly nestřetly, aby byl 
udržen mír, pokračoval proces odzbrojení, byla jasně garantována lidská práva                     
i demokracie, aby byl zaručen udržitelný ekonomický vývoj, včetně ochrany životního 
prostředí. 

 
 
4. POLITICKÉ ASPEKTY INTEGRACE OZBROJENÝCH SIL 

Změny, které budou zákonitě uskutečněny s postupem globálního vládnutí, zřejmě 
změní strukturu institucí, které charakterizují současný svět. Nejcitlivější rozdíl 
představuje zřejmě nezbytná změna podstaty současných mezinárodních vztahů, 
jeho základního elementu, kterým je stát. Základy soudobých mezinárodních institucí, 
procesů i procedur jsou vybudovány na státech. Státy jsou hlavní aktéři, ovlivňují i celou 
škálu mezinárodních organizací a režimů, jsou samozřejmým partnerem dalších nestátních 
mezinárodních aktérů. Soudobá institucionální struktura postupně vznikla z neřízeného 
vývoje mnohdy nahodilých přístupů k řešení sociálních a politických problémů. Je zcela 
logicky podložená zkušeností uvnitř států pro společné řešení podobných problémů.                 
Z hlediska teorie vědy a filozofie jde o změnu paradigmatu ze státu na planetu. 
Taková změna je hodně bolestivá. Teoreticky může být uskutečňována najednou nebo 
postupně. Vyvolá rozsáhlou kritiku a mnohdy iracionální odpor, spojený                            
s pronásledováním za názory. 

Instituce vznikaly a zanikaly, což zřejmě čeká i ty, které jsou v současné struktuře. Při 
řešení problémů globálního vládnutí musí být zákonitě uskutečněn kvalifikovaný audit, 
který by měl prověřit, jak struktura současných mezinárodních institucí bude schopna 
podpořit globální vládnutí a budoucnost. Součástí auditu bude rovněž budoucí 
bezpečnostní politika a bezpečnostní systém. Problém, který bude provázet uskutečnění 
změn, bude zřejmě úzce spojen s nedostatky a měkkostí demokracie, která je 
uznávaným a prosazovaným převažujícím systémem vládnutí. Více pozitivní autokracie 
na přechodnou dobu by pomohlo vyřešit rozhodování neznalých a váhajících. 

Otázky globálního vládnutí již byly v mnoha materiálech z různých pohledů 
rozpracovány. V materiálu vydaném Institutem bezpečnostích studií EU (Ortega [13],              
s. 69–72, 2007) bylo uvedeno 9 možných variant pro reorganizaci mezinárodních institucí: 
A – Návrat ke státu, B – Status Quo, C – Vedení (kluby G-8, MMF a tp.), D – Ad hoc dílčí 
řešení, E – Reformní varianta, F – Transformace existujících institucí a režimů, G – Svět 
regionů, H – Sítě (společné distribuované rozhodování s využitím informačně propojeného 
světa), I – Ustavující varianta. Ortega uvádí, že z pohledu roku 2007 se jeví 
nejpravděpodobněji varianty B, D a E. Možná je rovněž varianta C, při opozici nečlenů 
„klubů“. Varianta F může být vynikajícím přiblížením ke globálnímu vládnutí. Varianty 
A, G, H a I jsou méně pravděpodobné, ale nemohou být vyloučeny vzhledem                         
k nepředpokládanému vývoji a neočekávaným situacím.  

Pro úvahy a diskuzi jsou zpracovány 4 schematické scénáře (Ortega [13], s. 106–108, 
2007), stručně představené v následujícím textu: 
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Nejednotné státy Evropy (Desunited States of Europe – DSE)  
Zůstanou zbytky regionální architektury EU, ale mnoho evropských států se rozhodne 

o návratu k národní suverenitě jako základní formě napojení jejich vnějších a vnitřních 
politik. „Ne“ pro globální vládnutí i pro model USA.  

 
Obchodní unie (Commercial Union – CU)  
EU je úspěšným svobodným obchodním prostorem. Společná zahraniční                            

a bezpečnostní politika EU je omezena k serii nenáročných iniciativ, vzdálených od 
projektů obsažených v návrhu ústavy. „Ne“ pro model USA, vlažně pro globální vládnutí.  

 
Malá Evropa (Little Europe – LU)  
Skupina členských států se rozhodne vytvořit novou organizaci uvnitř EU. Společné 

instituce v Bruselu pokračují v existenci a navíc bude super-unie, jako rychlejší část 
dvourychlostní Evropy. Dveře budou otevřeny pro všechny další členské státy, ochotné k 
hlubší spolupráci v záležitostech zahraničí, globalizace a ozbrojených sil. Vytvoří se 
super-ministerstva zahraničních věcí, obrany, vnitra, energetiky a životního prostředí, 
které budou koordinovat super-rady ministrů těchto oblastí. Evropská centrální banka se 
stane společným finančním představitelem. Formulovány budou specifické politiky 
zahraničí, bezpečnosti a obrany, jakož i v dalších oblastech, které budou v souladu s jejich 
pojetím v EU. Krok ke globálnímu vládnutí i k modelu USA.  
 

Velká Evropa (Great Europe – GE) 
Nová verze Ústavní smlouvy bude projednána a schválena. Evropské Ministerstvo 

zahraničních věcí bude vytvořeno. Některé členské státy EU se rozhodnou být mimo jisté 
části institucionálního uspořádání, ale celkově proces evropské integrace uznávají jako 
správný směr. Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU se začne prakticky 
uplatňovat. Přechod na model USA, vytvoření přechodných podmínek pro globální 
vládnutí (varianta G – svět regionů, Evropský region).  

V sestavě těchto evropských scénářů schází ty, jež je možné charakterizovat jako 
postupný a cílový scénář pro globální vládnutí, které by mohly být pojmenovány: 

 
Euroatlantický region (Euro-Atlantic Region – EAR) 
V návaznosti na Severoatlantickou smlouvu (1949) a zkušenosti z jejího udržování               

v bezpečnostní a vojensko-politické oblasti, vytvořit přemostění ke globálnímu vládnutí 
prioritně v tomto prostoru. Při konstituování EU dbát na zachování euroatlantické 
spolupráce. Prvotně formulovat společnou bezpečnostní a obrannou politiku, k ní 
orientovat politiky zahraničí, životního prostředí, energetiky, dopravy a další. 
Nejbohatšími a nejvyspělejšími částmi světa demonstrovat příklad odpovědného přístupu 
k budoucnosti světa.  

Planeta Země (Planet Earth – PE) 
Státy nebo regiony světa se domluví, že budou vzhledem k nedostatkům ve zdrojích, 

životním prostřední, vyrovnávání sil bezpečnosti a nebezpečnosti vystupovat jako jediná 
planeta a nastoupí na cestu spravedlivého hospodaření se zdroji pro lidstvo. Bude 
směřovat k ideálu globálního vládnutí. 
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Žádný ze souboru schematických scénářů není možné dopředu vyloučit. Jejich 
realizace je záležitostí politického rozhodnutí, projednání a prosazení, které vyžaduje 
splnění jediné podmínky: vysvětlit variantu v nazrálé situaci, tedy v pravý čas na 
pravém místě. Takový přístup by byl ideální, protože v souladu s Chartou OSN1 směřuje 
k bezválečné a kooperující planetě. Můžeme vyjádřit přesvědčení, že ideálních cílů může 
být dosaženo, aniž bychom podlehli nepřiměřenému idealismu, buď evolučně, nebo 
revolučně. Evoluce může být zdlouhavá, revoluce kritická pro bezpečnost lidstva.  

Budeme-li se věnovat možnostem integrace ozbrojených sil podle scénářů, pak jako 
hlavní bariéra je na úrovni států používán politický argument míry suverenity. Prakticky 
se soudobé státy EU bojí vzdát politické moci nad ozbrojenými silami a předat ji do 
odpovědnosti společných orgánů, i když tak už částečně podpisem smluv o přistoupení k 
NATO nebo EU učinili. Přitom oficiálně uznávají, že získali vyšší míru bezpečnostních 
záruk a stali se členy elitního bezpečnostního klubu. Nadále však chtějí vlastnit karty, 
kterými mohou prosazovat národní zájmy, protože si nejsou jisti, zda globální vládnutí 
nebude pro jejich podmínky restriktivní nebo neobjektivní. 

Integrace ozbrojených sil a mezinárodní vztahy v současnosti představují 
principiální dilema politických rozhodnutí. Vstupem do unie Spojených států Amerických 
řešilo tento problém 50 členských států v letech 1787 – 1959. Z toho 45 států se rozhodlo 
již do roku 1896.1 Podstatou bylo rozhodnutí, že se vzdají samostatného vystupování               
v mezinárodních vztazích a tedy i příslušného ministerstva a vzdají se působnosti nad těmi 
složkami ozbrojených sil, které jsou určeny pro řešení mezinárodních sporů. Je to 
vyjádřeno ve scénáři LU (Malá Evropa), ale i ve všech následujících (GE, EAR, PE). Pro 
mezinárodní vztahy to znamená snížení počtu aktérů, násobné snížení četnosti vztahů              
a vlivu národního politického, legislativního i kulturního prostředí. 

Integrace ozbrojených sil má vždy příznivý dopad na mezinárodní organizace 
(OSN, NATO, EU, OBSE). Znamená změny vnitřních procedur, snížení počtu členských 
států, snížení administrativy, vyšší operativnost a podporu výkonů společných 
ozbrojených sil.  

Integrace ozbrojených sil vyvolá změny politiky uvnitř národních států. Nezbytné 
budou ústavní změny a kompetenční změny, které stanoví nová pravidla pro mezinárodní 
vztahy, k ozbrojeným silám, mezinárodním organizacím a režimům. Upravena bude 
rovněž služba občanů v ozbrojených silách a branná povinnost. 

 
  
5. VOJENSKÉ STRÁNKY INTEGRACE OZBROJENÝCH SIL  

Politická rozhodnutí, která by vedla k integraci ozbrojených sil, se projeví svými 
důsledky ve struktuře ozbrojených sil členských států NATO nebo EU. Společné 
ministerstvo zahraničních věcí EU by mohlo být ustaveno v roce 20111. Velké reformy 
ozbrojených sil evropských států v národních podmínkách by měly být podle schválených 
a uskutečňovaných plánů ukončeny v letech 2012 – 2015. Situaci po roce 2015 mohou 
ovlivňovat možné principiální změny.1 Skutečný vývoj může přinést určité korekce, ale ze 
současných trendů lze odvodit následující procesy: � Vznik nadnárodních ozbrojených sil; 
� Důsledky Evropské, euroatlantické nebo postupné integrace; � Změna vnitřní struktury 
ozbrojených sil v reakci na změnu hrozeb, na něž mají reagovat.  

Předvídatelné změny vojenské bezpečnosti i obrany, by se měly promítnout do 
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obranného plánování. V roce 2015 bude působením změněných hrozeb (z hlediska kvality 
i kvantity) odpovídat rovněž jiné operační prostředí. Velmi výrazná bude změna 
vojenských technologií, propojených s vojenskými činnostmi v síťovém informačním 
prostředí (NEC – Network Enable Capability). Tomu bude odpovídat jiná technika 
využívaná pro vojenské účely, ale při souběžné existenci soudobé techniky a technologií. 
Změny se promítnou do digitalizovaného bojiště. Budou znamenat přesnou identifikaci 
polohy každého jednotlivce, včetně schopnosti předávat mu vybrané informace v reálném 
čase. Vojenští profesionálové, ale i osádky, bojové skupiny, jednotky, útvary, štáby, 
logistika a veškerá infrastruktura budou muset umět a znát něco jiného, než dnes. Musí 
být připraveni vysoce profesionálně zvládat vojenské řemeslo.   

Změny operačního prostředí představují jejich průmět do výstavby, organizování, 
přípravy i použití ozbrojených sil, ať již budou zajišťovány na národním, společném nebo 
nadnárodním základě. Malé státy by měly vyvinout politickou a diplomatickou 
aktivitu k tomu, aby nadnárodní síly vznikly. Je to pro ně jediná racionální cesta, jak 
ekonomicky efektivně a současně na nejvyšší technologické úrovni zajišťovat obranu 
a bezpečnost svých občanů.    

Tendence jsou uvedeny bez širšího zdůvodnění, ale byly již potvrzeny na několika 
mezinárodních konferencích. Jde o tyto principiální skutečnosti: 

• Vznik nadnárodních ozbrojených sil  

Podstatou je změna z národních příspěvků pro mnohonárodní operace na možnost 
občanů členských států sloužit v nadnárodních ozbrojených silách, bez ohledu na 
národnost a státní příslušnost. Jde o změnu ze soudobé mnohonárodní operace na 
operaci nadnárodních sil. Je pouhou spekulací, zda to budou nadnárodní síly EU, 
NATO nebo pro skupinu států, jejichž občané v nich budou sloužit. Jejich vznik 
však bude znamenat principiální změnu v národních přístupech k zajišťování 
vojenské bezpečnosti a obrany. 

• Evropská, euroatlantická nebo postupná integrace  

Důsledkem je společná správa obranných, popřípadě i části bezpečnostních složek. 
Bude-li ratifikována Ústavní smlouva EU, vyvstane pro Evropskou komisi úkol 
vytvořit výkonné orgány (generální ředitelství nebo ministerstva) pro obranu 
(bezpečnost) a pro zahraniční věci, která budou hájit společné zájmy EU případně 
zpočátku jen skupiny států. To se promítne jednak do výkonu funkcí národních 
ministerstev obrany a zahraničních věcí, ale také do míry národní a nadnárodní 
úrovně vojenství na teritoriu současných členských států. Zpočátku národní 
příspěvky do společných, zpravidla expedičních sil, perspektivně nadnárodní síly  
a na vlastním území podle potřeb teritoriální síly.  

• Změna vnitřní struktury OS v reakci na změnu hrozeb, na něž mají reagovat  

Vnitřní přehodnocení odpovědnosti státu a jeho bezpečnostního systému za 
indikované narušení bezpečnosti jednotlivce, skupiny, regionu může ovlivnit 
působnost rezortů státní správy, včetně rezortu obrany. Přechod národních sil pod 
nadnárodní velení vlastně může vést k vytvoření základen nadnárodních 
ozbrojených sil na vlastním státním území. To bude vyžadovat změnu vztahů               
v politické, ale i bezpečnostní rovině, posílení vojsk územní obrany (obdoba 
národních gard v USA) a jejich propojení s integrovaným záchranným systémem. 
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Důsledkem může být vnitrostátní integrace ministerstva vnitra a obrany nebo 
vznik ministerstva nebo úřadu krizového řízení. Povinnost chránit národní zájmy 
proti vojenským hrozbám přejde na nadnárodní síly. Vojska územní obrany však 
mohou být novým způsobem pověřena specializovanými úkoly, které mohou 
směřovat k přípravě profesionálů a obyvatelstva, k působení v protiteroristických 
operacích nebo při přírodních katastrofách, průmyslových haváriích, v obranném 
výzkumu, vývoji, v informačních operacích nebo zpravodajských aktivitách. 
Změní se jejich poslání na současném státním území. 
 

Aktéři 
• Ministerstvo obrany nebo bezpečnosti státu (MOS) 

• Ozbrojené síly státu (OSS) 

• Ozbrojené síly jiných států na území (OS JS) 

• Nadnárodní ozbrojené síly (NNOS) 

• Orgány společného řízení a správy nadnárodních ozbrojených sil (MO NNOS) 
 
Vztahy 
Se vznikem NNOS budou postupně měněny vztahy, které budou upouštět od 

tradičního národního přístupu k zajišťování obrany a bezpečnosti státu k nadnárodnímu 
přístupu. Znamená to přeměnu myšlení obyvatel státu. Vzniknou nové vztahy. Komplexní 
záchranný systém státu bude mít jiné poslání. Předpokládat se dá řada kritických situací, 
které budou překonávány.   

I v případě, když NNOS nevzniknou, budou mezi vojenskými aktéry po roce 2015 
existovat nové, významně změněné vztahy, které budou reagovat na nové 
vojenskopolitické a vojenskotechnické podmínky (informační technologie, tlakem 
globalizačních přístupů, vojenské zasahování proti globálnímu terorismu, tendence ke 
zmenšování velikosti a zvyšování potenciálu vojenských bojových skupin). Vztahy budou 
prožívat rozsáhlé změny a budou se promítat do kvality dosahovaných vojenských 
schopností. 

  
Prostředí 
Prostředí může být charakterizováno některou z variant: mírové prointegrační, 

prointegrační konfrontační, mírové protiintegrační, protiintegrační konfrontační. 
Prostředí bude zřejmě respektovat nezbytnost vojenských aktivit pro zajištění bezpečnosti 
a obrany státu. Bude příznivě nakloněno jak snižování nákladů, tak takovým řešením, 
která zajistí spravedlivé řešení vzniklých situací bez výrazného snížení životní úrovně 
občanů. Je možné očekávat nejednotný vývoj názorů na integraci a tedy i vlivu prostředí 
na její postup. 

  
Schopnosti 
Schopnosti ozbrojených sil budou vycházet z jejich národního, koaličního nebo 

nadnárodního použití. To mimo jiné znamená, že nebudou celé spektrum možných použití 
(misí, úkolů, oblastí) zajišťovat jen svými silami, prostředky a dovednostmi, na část 
spektra možných vojenských ohrožení nebudou dokonce vůbec připraveny. Pro přípravu  
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a vedení soudobých operací bude z hlediska dosažení efektivnosti použití sil prioritou: 
včasné vytvoření potřebného uskupení sil, jejich rychlé zasazení v prostoru krize, splnění 
úkolu v co nejkratším čase, s co nejmenšími ztrátami a přiměřenými náklady. 

 
 
6. INTEGRACE OZBROJENÝCH SIL A OBLAST ZDROJŮ PRO BEZPEČNOST                  

A OBRANU  

Integrace, demografické otázky a lidé v ozbrojených silách jsou citlivým 
problémem, který byl v historické minulosti řešen různými přístupy k rekrutaci. 
Současným problémem je snížená ochota sloužit v ozbrojených silách zejména                      
v regionech s dostatečnou nabídkou pracovních příležitostí na trhu práce. Vznik NNOS by 
mohl způsobit nerovnoměrné personální obsazení ozbrojených sil, které by nemuselo 
odpovídat národnostní struktuře regionu. To by mohlo být předmětem kritiky. Ozbrojené 
síly Spojených států se s tím uměly vyrovnat tak, že stanovily požadavky na profesionalitu 
příslušníka těchto sil a ne na jejich národnost.  

Integrace a finanční zdroje pro bezpečnost a obranu, to je významná výzva                     
a příležitost k úsporám na administrativních úkonech, na koncentraci výdajů a jejich 
průhlednou kontrolu, vytvoření a využití společných zdrojů. Přístup bude vyžadovat 
změnu současného systému financování, zejména při vytvoření NNOS a bude jistě 
předmětem kritiky.   

Integrace a materiální zdroje přinášejí aspekt setrvačnosti s minulostí, která je 
spojena s životním cyklem zbraní, zbraňových systémů a techniky. Proto jsou 
charakterizovány1 do roku 2015 dočasné ozbrojené síly, 2015 – 2025 síly rychlé reakce             
a po roce 2025 přespříští ozbrojené síly. Tato problematika je rovněž propojena se 
společnou správou majetku a způsobem jeho vytváření. Souvisí s pohybem obranného 
průmyslu a jeho integrací, což představuje samostatný fenomén, který již nyní prokazuje 
zajímavé výsledky, pravidelně na mezinárodní úrovni hodnocené.  

 
 
7. VLIV INTEGRACE OZBROJENÝCH SIL NA ROZVOJ VOJENSKÉ VĚDY                    

A TECHNIKY 

Integraci a management vědy a obranných technologií je možno hodnotit jako 
oblast, která již má za sebou zkušenosti z aktivní činnosti. Od roku 1998 zahájila 
intenzivní činnost „NATO Research and Technolygy Organization (RTO NATO)“ za 
řízení své agentury (Research and Technology Agency – RTA) se sídlem v Paříži. 
Zajišťuje kooperaci členských států NATO a států zapojených do programu PfP 
(Partnership for Peace) v oblasti obranného výzkumu. V roce 2004 byla založena 
„European Defence Agency (EDA)“ s posláním ke koordinaci výzkumného úsilí                     
v obranných otázkách EU. Pozice těchto organizací by mohla být integrací posílena.  

Integrace postupně ovlivňuje vojenské školství. Různé formy vojenského 
vzdělávání se v posledních 20 letech otevřely zahraničním studentům, jsou více 
internacionalizované. Na druhé straně při výrazném snížení početních stavů ozbrojených 
sil jsou řešeny otázky vnitrostátní integrace vzdělávání s nevojenským sektorem. Integrace 
tyto posuny dále upraví zřejmě na základě kritérií kvality a ekonomické efektivnosti. 
Zřejmě vznikne struktura vzdělávacích institucí pro společné ozbrojené síly, která bude 
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odlišovat výcvik a vzdělávání pro expediční síly (mnohonárodní), teritoriální síly (možná 
jen národní), dalším kritériem bude specializace a etapa kariéry. 

Integrace je součástí rozvoje vojenského výzkumu, vývoje a technologií. 
Představitelé evropského průmyslu a zákonodárci EU požádali koncem roku 2003 
předsedu Evropské Komise o finanční podporu bezpečnostního výzkumu s názvem 
„Research for Secure Europe“ (Výzkum pro bezpečnou Evropu). Projekt byl přijat na léta 
2007 – 2013. V roce 2003 byla zahájena iniciativa „European industrial potential in the 
field of security research“ s cílem rozvinout bezpečnostní výzkum. RTO NATO řeší řadu 
společných programů a projektů, velice významná je aktivita CDE „Concept Development 
& Experimentation (Rozvoj koncepcí a jejich ověřování)“, která koncepčním řešením 
dodává úroveň mezinárodního ověření. Současně je výzkum rozvíjen na národních 
úrovních s rozsáhlou mezinárodní spoluprací.  

Integrace by měla pozitivně ovlivnit výrobu nové vojenské techniky a její životní 
cykly. Mohla by určitým způsobem posunout problémy malých serií speciální techniky           
v návaznosti na výzkum, vývoj a racionálnější využívání zdrojů.  

 
 
8. MOŽNOSTI INTEGRACE OZBROJENÝCH SIL V NATO A EU 

Přirozenou součástí změn, které probíhaly při politickém rozdělování světa, bylo 
uskutečňování integrace nebo desintegrace ozbrojených sil. Kvalitativně nové změny 
současného světového vývoje přinášejí stále širší diskuze o globálním vládnutí a ve svých 
důsledcích se promítají do jisté formy krize státu, jak jsme ho vnímali v uplynulých 
staletích. Dosažení ideálního stavu pro racionální vládnutí na planetě Zemi rychlým          
a konsensuálním rozhodnutím je iluzorní. Proto lze předpokládat postupný vývoj, který 
bude kvalitativní změny provázet krizovými stavy. Existují opodstatněné názory, které 
ukazují na možnost postupné integrace vládnutí (včetně ozbrojených sil) nejdříve na 
území EU, při udržení silné transatlantické vazby. Představy o variantách změn 
institucí a následně o základních typech scénářů, vytvářejí reálný podklad pro jejich 
uskutečňování. 

Východisko úvah je postaveno na existenci NATO a EU již proto, že většina 
evropských států je členem obou institucí. Teoretické varianty pro léta 2010 – 2030 uvádí 
schematická tabulka:  

 
Tabulka 1. Varianty existence institucí NATO a EU pro léta 2010 – 2030 

Varianta 1 2 3 4 

NATO ano ano ne ne 

EU ano ne ano ne 

 

Pro varianty zrušení institucí existuje teoretická možnost jejich transformování nebo 
integrace do nových institucí nebo ztráty důvodu jejich existence, případně rozpadu pro 
vnitřní neshody. K tomu je nezbytné dodat, že jsou porovnávány různé typy institucí. 
NATO je politicko – vojenská instituce (společné hodnoty členských států v oblastech 
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zahraniční politiky, bezpečnostní politiky, obranné politiky). EU je státotvornou institucí, 
která usiluje o společné hodnoty v moci zákonodárné, výkonné a soudní. Přijímá opatření 
hospodářská, finanční, politická, legislativní atd. Rozdíly mezi členskými státy v NATO            
a EU se promítají do rozdílů v jejich společných bezpečnostních politikách. Teoreticky 
není možné vyloučit ani splynutí EU a NATO ve dvou základních scénářích: � USA 
rozšíří počet států své unie; � EU rozšíří členské státy o USA a Kanadu. NATO by se 
transformovalo na „ministerstvo obrany a bezpečnosti“ takové unikátní transatlantické 
unie. 

 
Závěry k možnostem integrace ozbrojených sil v NATO a EU 
Politické akceptování myšlenky EU, rozšiřování členů NATO i EU na jedné straně, 

vzor modelu Spojených států a jejich ozbrojených sil (společných pro 50 členských států) 
na straně druhé, mohou při nepříznivých bezpečnostních stavech na planetě, urychlit 
rozhodování o vzniku nadnárodních společných ozbrojených sil. Jestliže EU podle 
předpokladů vytvoří společné ministerstvo zahraničních věcí (2011), pak je nezbytné 
předjímat i kroky, které zřejmě budou následovat ve vojenské oblasti. V roce 2007 tedy 
jsme v období střednědobých plánovacích horizontů, které v národních i nadnárodních 
podmínkách budou vyžadovat racionální odezvu. Dlouhodobé a střednědobé plány, které 
takovou variantu vývoje nepřipustí, zřejmě budou v příštích letech zásadně přepracovány. 

Integrace ozbrojených sil je možná. Může nastat postupně nebo najednou na základě 
současných struktur EU nebo struktur NATO. Výsledkem procesu integrace by mělo být 
vytvoření NNOS pro reakci na hrozby nebo plnění poslání mimo území členských států. 
Dalším výsledkem je zachování takových teritoriálních ozbrojených sil (spjatých                     
s administrativním členěním), které zajistí reakci na vojenské a nevojenské hrozby, na něž 
nebudou použity na území členských států NNOS. 

Teoretické možnosti integrace ozbrojených sil vycházejí z popisu modelů 
bezpečnostní reality:  s,t,rBR = (s,t,rB, s,t,rBP, s,t,rBS). Mění se v něm proměnná hodnota 
prostoru (s). Maximální (celkově možný) bezpečnostní prostor je tvořen integrací všech 
území členských států NATO a EU. Pro tyto úvahy nebudou popisovány známé rozdíly              
v členství mezi státy NATO a EU. Z hlediska strategie dosažení budoucích cílů globálního 
vládnutí by měly být zachovány a posíleny transatlantické vazby. Existují dva základní 
přístupy k vytváření NNOS: 

• (s) NATO. Základem je prostor NATO, otevřeno podle pravidel pro další státy EU 
nebo jiných částí světa. 

• (s) EU. Základem je prostor EU, pravděpodobně uzavřeno pro nečleny EU.   

Pro oba přístupy se při změně času (t) mohou jednotlivé členské státy připojovat 
jednotlivě nebo po skupinách, s tím že budou dále existovat současné společné orgány 
NATO, EU a současně se vytvářet orgány nové, vztažené k NNOS. (Příklad: Po vzájemné 
dohodě vzniknou NNOS viszegradské skupiny a Rakouska, následně společně vstoupí do 
NNOS EU. Nebo budou-li dříve připravena pravidla pro NNOS EU, přistoupí členské 
státy přímo tam.) 

Praktické podmínky integrace ozbrojených sil budou závislé na: 

•  vývoji bezpečnostních hrozeb a rizik, včetně existence NATO a EU; 

• postupu procesu konstituování EU (ochoty národních států); 
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• procesu rozšiřování NATO a EU; 

• postupu globálního vládnutí a myšlenky udržitelného rozvoje; 

• mezinárodní hospodářské a ekologické kooperaci a integraci; 

• tempu informační společnosti; 

• vědeckém, technologickém a technickém pokroku; 

• ochotě národních států přistoupit k myšlence NNOS. 
 
Důsledky a bariéry 
Důsledkem rozhodnutí o integraci (stejně jako při desintegraci) je změna vládnutí, 

která se projevuje ve změně moci výkonné, zákonodárné a soudní. Prakticky to znamená 
zejména integraci administrativy. 27 současných členských států EU by mohlo zrušit svá 
ministerstva obrany a ministerstva zahraničních věcí nebo je přetvořit tak, aby plnila 
omezené poslání k vojskům a zahraničním problémům na státním území. Vzniklo by 
jedno společné ministerstvo obrany EU a ministerstvo zahraničních věcí EU. Znamená to 
národní a unijní transformaci výkonné moci, schválení postupu národní i unijní 
zákonodárnou mocí, které by měly přijmout odpovídající úpravy, včetně delimitace 
soudní moci. Stejně jako v USA je předpokládáno zachování národní zákonodárné moci 
všude tam, kde není potřebné, aby ji upravovala unie. 

Integrace se promítne i do obsahu politik na úrovni státu a unie. Zahraniční vztahy 
včetně bezpečnostních otázek by se měly stát výlučnou doménou nového integrovaného 
subjektu mezinárodních vztahů. Snížit by se měl počet hráčů na mezinárodním poli 
(Příklad na členech organizace OSN: 192 – 27 + 1 = 166). Bezpečnostní politiky na 
území současných národních států by obsahově směřovaly k vnitřní bezpečnosti a podpoře 
unijních NNOS. 

Bezpečnostní systém na úrovni unie by měl nový prvek – NNOS. Stejně jako                     
v současné době nastupují občané členských států do funkcí v administrativě EU, 
nastupovali by i do ozbrojených sil. Předpokládat se dá přechodné období, v němž by byly 
vyřešeny otázky národních příspěvků k vytvoření struktury a majetku NNOS a delimitace 
s teritoriálními ozbrojenými silami při zachování potřebné míry akceschopnosti                     
a pohotovosti sil. Jde o proces integrace a delimitace zdrojů, včetně tvůrčích                        
a vzdělávacích.  

Každá změna je charakterizována odpůrci, kteří připravují bariéry a příznivci, kteří je 
pomáhají překonávat. Kdo budou potenciální odpůrci? Ti lidé, kteří přijdou o svou práci 
nebo ji budou muset měnit (diplomacie, politika, administrativa, ozbrojené síly, 
infrastruktura, výroba, výzkum a vzdělávání). Jejich reakce je přirozená, soubor bariér 
odpovídá vyjmenovaným oblastem profesí. Má-li být proces integrace ozbrojených sil 
úspěšný, pak je nezbytné včas připravit národní i unijní programy konverze, které by 
měly obsahovat přijatelné cesty (projekty) k uspokojení potřeb postižených fyzických               
a právnických osob. V opačném případě mohou odpůrci proces zastavit.  
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9. ZÁVĚRY 

Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU může vést k integraci ozbrojených sil. 
Je to imanentní součást historie lidské civilizace, stejně jako desintegrace, která 
představuje opačný proces. Vlastnímu procesu předchází politické rozhodnutí. V třetí části 
byly naznačeny teoretické problémy, které s integrací ozbrojených sil souvisejí, včetně 
nejvýznamnějšího současného fungujícího modelu integrovaných ozbrojených sil USA.     
V politických aspektech procesu byly představeny současné názory Institutu 
bezpečnostních studií EU a doplněny o názory ke krizi státu i chybějícím scénářům. 
Rozpracovány byly základní teze vlivu integrace na politiku.  

Pátá část je věnována vojenským otázkám, které souvisejí s integrací ozbrojených sil. 
Jsou zjednodušeny do procesů: � Vznik nadnárodních ozbrojených sil; � Důsledky 
Evropské, euroatlantické nebo postupné integrace; � Změny vnitřní struktury ozbrojených 
sil v reakci na změnu hrozeb, na něž mají reagovat. Následně je stručně charakterizován 
možný vliv na oblast lidských, finančních a materiálových zdrojů a na rozvoj vojenské 
vědy a techniky. 

Osmá část vyúsťuje do diskuze možností integrace ozbrojených sil NATO a EU. 
Ukazuje na podmínky, které mohou být ovlivněny v letech 2010 – 2030 existencí těchto 
mezinárodních institucí. Formuluje teoretické možnosti integrace v prostoru NATO nebo 
EU a vyjmenovává praktické podmínky. Shrnuje důsledky integrace a formuluje možné 
bariéry a jejich příčiny i způsoby jejich zmírnění.   

Jestliže v roce 2011 bude podle předpokladů ustanoveno Ministerstvo zahraničních 
věcí EU, měla by tomu odpovídat bezpečnostní agenda a její všestranná podpora ze strany 
odborníků vědecké, akademické, diplomatické, politické, vojenské a dalších souvisejících 
oblastí. Jinak se možnosti nepřemění v racionální integraci ozbrojených sil.  
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“VYSOKÁ” A “NÍZKÁ” ZAHRANIČNĚ-BEZPEČNOSTNÍ 
POLITIKA V EVROPSKÉ UNII 

 
Tomáš KARÁSEK 

 
 

Inspirací k následujícímu textu se stala situace v průběhu roku 2003, kdy ve vztahu 
k americkému zásahu proti režimu Saddáma Husajna došlo k rozštěpení členských států 
Evropské unie na dva protichůdné tábory. Jeden z nich (vedený Británií a zahrnující 
kandidátské státy EU ze střední a východní Evropy) vyjádřil podporu americkým 
úmyslům, zatímco druhý (tvořený především Francií a Německem, které se mimo jiné 
opíraly o podporu ze strany Ruska) se postavil proti zamýšlené akci. Bez ohledu na tento 
rozkol však Evropské unie v tomtéž roce vyslala své první zahraniční mise v rámci 
Evropské bezpečnostní a obranné politiky, dosáhla kompromisu ohledně tzv. operačního 
velitelství EBOP a v neposlední řadě přijala svůj první strategický plánovací dokument 
v této oblasti, Evropskou bezpečnostní strategii. 

V následující stati si proto kladu otázku, jak lze tento paradox uspokojivým způsobem 
vysvětlit. Odpovědí, kterou nabízím, je rozdělení zahraničně-bezpečnostní politiky EU na 
‚vysokou‘ a ‚nízkou‘, které se ve svém fungování řídí odlišnými principy a k jejichž 
vysvětlení lze použít různé teoretické koncepty. V první kapitole nejprve nastiňuji, jak lze 
dualitu v rámci zahraničně-bezpečnostní politiky v Unii vysledovat empiricky 
v samotném vývoji EBOP od počátku 90. let 20. století. Následně demonstruji 
(ne)schopnost různých teoretických přístupů tento vývoj komplexním způsobem vysvětlit. 
Ve třetí kapitole se podrobně zabývám výše nastíněným vývojem v průběhu roku 2003. 
Konečně čtvrtá kapitola přináší vlastní konceptualizaci ‚vysoké‘ a ‚nízké‘ zahraničně-
bezpečnostní politiky v EU. 

 
 
ČTYŘI ASPEKTY VÝVOJE ZAHRANIČNĚ-BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY EU DO 

ROKU 2003 

Tato část stati stručně představí vývoj EBOP od počátku 90. let do roku 2003, který 
považuji z hlediska zhodnocení charakteru zahraničně-bezpečnostní politiky EU za 
klíčový a kterému níže věnuji zvláštní pozornost. Vývoj EBOP je do značné míry možno 
charakterizovat jako vývoj příslušných institucionálních struktur, tedy orgánů EU, které           
o této politice rozhodují a provádějí ji. Domnívám se, že tuto institucionální strukturu je 
možné rozčlenit do tří stupňů: Na nejnižší úrovni jde o vojenské jednotky, jež jsou v rámci 
EBOP Unii k dispozici, dále se jedná řídící administrativní orgány, které byly ustaveny na 
evropské úrovni, a nejvýše stojí orgány EU s rozhodovací pravomocí (v zásadě různé 
konfigurace Rady). Pro srovnání bude spolu s vlastní historií EBOP, jež se datuje od roku 
1999, věnována pozornost analogickým krokům, které na úrovni obranné politiky 
podnikala v 90. letech Západoevropská unie. 
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VÝKONNÁ ÚROVEŇ: VOJENSKÉ SÍLY EU 

Pro úvahy o probíhající integraci v rámci obranné politiky EU má zásadní důležitost 
založení Eurocorps (Evropského armádního sboru) na počátku 90. let. Jakkoliv byly 
reakce na toto uskupení rozporuplné (od těch, kdo je považovali za základní kámen 
budoucí Evropské armády, po ty, kteří je odmítali jako irelevantní a z vojenského hlediska 
pochybné), nelze přehlédnout politickou důležitost tohoto kroku (Giessmann, 1997, s. 47). 

Eurocorps vznikl původně jako důsledek desítky let trvající francouzsko-německé 
spolupráce, vycházející ze Smlouvy o spolupráci a přátelství podepsané v roce 1963. Ze 
zkušenosti s touto formou úzké vojenské spolupráce vycházel společný dopis, který 
Francie a Německo adresovaly nizozemskému předsednictví Evropského společenství 
v říjnu 1991 a v němž navrhovaly rozšíření dosavadní spolupráce na úroveň armádního 
sboru, na jehož fungování by se mohli podílet i ostatní členové ES (Harris – Steinberg, 
1993, s. 15).  Eurocorps se sice nestal integrální součástí struktur Evropské unie (připojila 
se k němu pouze Belgie, Španělsko a Lucembursko) (Eurocorps. A force for Europe and 
the Atlantic Alliance, 2004), posloužil nicméně jako vzor a inspirace pro obdobná 
uskupení, která byla v průběhu 90. let ustavována různými členskými státy Unie. 
Klíčovým prvkem Eurocorps i dalších obdobných uskupení se stala existence 
mnohonárodního velitelství: při debatách o integraci a suverenitě stojí za připomenutí, že 
v rámci těchto velitelských struktur se sdílení suverenity stalo prakticky normou (Bühl, 
1998, s. 25). Výsledkem je situace, kdy národní vojenský představitel běžně plní rozkazy, 
které dává vojenský reprezentant jiného státu. Doplníme-li tuto skutečnost o poznatek, že 
jednotliví národní představitelé se na svých postech střídají na principu rotace, lze 
empiricky konstatovat, že na vojenské úrovni došel proces integrace (chápeme-li ji jako 
překonávání suverenity členských států) mnohem dále, než by naznačovala forma 
interakce na politické úrovni. 

Myšlenku vojenské multinacionality přijala počátkem 90. let za svou Západoevropská 
unie. Poté, co byl Eurocorps dán v květnu 1993 ZEU k dispozici (Bühl, 1994, s. 23), 
rozhodla se Západoevropská unie vytvořit soupis mnohonárodních sil, souhrnně 
označovaných jako Síly odpovědné ZEU (Forces Answerable to WEU – FAWEU), jež 
měly být k dispozici pro plnění úkolů vyhlášených v tzv. Petersberské deklaraci z června 
1992.1 Evropská unie, jež se v průběhu roku 1999 rozhodla ustavit Evropskou 
bezpečnostní a obrannou politiku a vybudovat autonomní vojenské kapacity, se nicméně 
vydala jinou cestou. Místo soupisu mnohonárodních vojenských uskupení se členské státy 
rozhodly vytvořit jednotný mnohonárodní rámec na evropské úrovni pod názvem Síly 
rychlé reakce EU (EU Rapid Reaction Force – EU RRF). Tato ‚evropská armáda‘ čerpá 
své vojáky z národních vojenských příspěvků různé velikosti, a kromě nich                           
i z mnohonárodních útvarů vytvořených skupinou několika členských států, z nichž 
mnohé byly k dispozici již ZEU (The European Union’s Headline Goal – Current Status, 
2002). Podobný vývoj v NATO, vedoucí k ustavení NATO Response Force (Prague 
Summit Declaration, 2002), naznačuje obecnější trend vytváření flexibilnějších 
mnohonárodních sil fungujících na principu rotace. Celý projekt EU RRF je samozřejmě 
závislý na vůli členských států poskytnout přislíbené jednotky, stejně jako na jejich ochotě 
investovat potřebné prostředky do potřebné modernizace svých vojenských sil a rozvoje 
těch systémů, jež silám Evropské unie scházejí (např. prostředky strategické letecké 
přepravy, sledovací a komunikační systémy).2 Tomuto vývoji má napomoci i nedávno 
založená Evropská obranná agentura (European Defence Agency – EDA).3 
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Zatím posledním stupněm vývoje, jejž předznamenal dokument shrnující plánovaný 
rozvoj ozbrojených sil EU, Headline Goal 2010, je koncept battle-groups, bojových 
skupin o velikosti praporu, které jsou sestavovány na národním nebo multinacionálním 
základě a jejichž reakční doba byla zkrácena na 5 až 10 dnů od politického rozhodnutí na 
unijní úrovni. Původní návrh postupně vykrystalizoval v rotační mechanismus, na jehož 
základě jsou od počátku roku 2007 EU k dispozici dvě battle-groups, které by hypoteticky 
měly být schopny zasáhnout kdekoliv na světě.  
 

  

ADMINISTRATIVNÍ STRUKTURY EBOP 

Nová strategická situace v 90. letech si kromě opatření na výkonné úrovni vojenských 
sil vynutila také vznik administrativních institucí, podléhajících orgánům EU (a předtím 
ZEU) s rozhodovací pravomocí, které by mohly jejich činnost koordinovat a řídit. V rámci 
ZEU tak byla v říjnu 1992 ustavena tzv. Plánovací buňka (Planning Cell), jež se ve 
spolupráci se Skupinou vojenských delegátů (Military Delegates Group) a Politicko-
vojenskou skupinou (Politico-Military Group) stala centrem strategického plánování 
ZEU. Spolu s ní vzniklo v průběhu 90. let několik dalších orgánů zabývajících se 
shromažďováním a vyhodnocováním zpravodajských informací: Satelitní středisko ve 
španělském Torrejonu (Oberson, 1998, s. 19),  Zpravodajská sekce (Intelligence Section) 
a Situační středisko (Situation Centre) (Oberson, 1998, s. 22). Jakkoliv byly kompetence 
všech těchto institucí omezené, neměly by zakrýt poněkud překvapivý fakt, že v průběhu 
90. let vznikly v rámci ZEU základy společné evropské zpravodajské služby. 

V Rámci EU vznikly posléze obdobné instituce v souvislosti s ustavením EBOP, 
přičemž první dva z těchto orgánů,  Útvar pro politické plánování a včasné varování 
(Policy Planning and Early Warning Unit – PPEWU) a Vysoký zmocněnec pro SZBP, 
byly ustaveny již přijetím Amsterdamské smlouvy. Tzv. vojenské struktury EU                       
– zahrnující Politický a bezpečnostní výbor (Political and Security Committee – PSC), 
Vojenský výbor (Military Committee – MC) a Vojenský štáb (Military Staff) - byly 
následně zřízeny podle směrnic helsinské Evropské rady z prosince 1999 a zřízeny 
rozhodnutím Rady EU z 22. ledna 2001.4 Ve srovnání se ZEU vznikla v rámci Evropské 
unie po roce 1999 relativně hierarchizovaná organizace, v níž hraje důležitou koordinační 
úlohu Vysoký zmocněnec pro SZBP, kterému zakládající dokumenty přiznaly větší či 
menší vliv ve všech orgánech unijních vojenských struktur.  

 
 
POLITICKÉ ROZHODOVÁNÍ: MINIMUM ZMĚN 

Ve srovnání s vývojem administrativního zajištění SZBP/EBOP neprošly unijní 
struktury politického rozhodování v 90. letech zásadní transformací. Dominantní 
postavení Evropské rady a Rady EU a konsensuální formy rozhodování zůstalo 
zachováno, stejně jako druhořadá pozice ostatních orgánů EU (Komise a ještě markantněji 
Evropský parlament a Soudní dvůr). Bylo sice přijato několik iniciativ, které 
přinejmenším zčásti tento závěr zpochybňují, nicméně jejich bližší zkoumání odhalí, že 
jde spíše o ‚kosmetické‘ úpravy než o zásadní transformaci způsobu politického 
rozhodování v zahraničně-bezpečnostní politice EU. Konkrétně se jedná o zavedení 
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možnosti hlasování kvalifikovanou většinou v rámci SZBP, instituci stálého předsedy 
Evropské rady a uznání právní subjektivity Evropské unie. 

Rozhodování kvalifikovanou většinou lze považovat za podstatné narušení zásady 
formální suverenity a vedle existence nadnárodních orgánů (Komise, Soud) je právě tato 
procedura jedním ze základních prvků nadnárodní povahy Evropských společenství. 
Možnosti využití hlasování kvalifikovanou většinou v rámci SZBP5 jsou však výrazně 
omezeny tím, že nesmějí být použity při rozhodování v záležitostech, které mají důsledky 
pro vojenskou nebo obrannou politiku, přičemž nic nenasvědčuje tomu, že by členské 
státy hodlaly tento stav změnit. Stejně tak zůstává v platnosti ustanovení, které umožňuje 
kterémukoliv členskému státu zablokovat většinové hlasování z důvodů naléhavého 
národního zájmu. Ani Ústavní smlouvou navržená funkce stálého předsedy Evropské rady 
nenaznačuje vývoj směrem k dominanci nadnárodních institucí ve věcech zahraniční, 
bezpečnostní a obranné politiky, spíše „potvrzuje, že zahraniční politika a obecná 
strategie směřování EU zůstávají v rukou vlád členských států zasedajících v Evropské 
radě“ (The CER guide to the EU’s constitutional treaty, 2003, s. 6).  

Je pravda, že v případě schválení Ústavní smlouvy by prezident Evropské rady 
předsedal Unii, jejíž právní status by byl konečně vyjasněn, neboť podle čl. I-6 má 
Evropská unie jako celek disponovat právní subjektivitou. Shoda na právní subjektivitě 
v textu Ústavní smlouvy je jistě důležitým vyjádřením společné vůle členských států 
konsolidovat současnou podobu Evropské unie a lze ji vnímat jako symbol pokroku 
integračního procesu. Nicméně z praktického hlediska nelze předpokládat žádné 
významné dopady tohoto rozhodnutí.6 Právní subjektivita není vyhrazena pouze státním 
aktérům, ale disponují jí i některé mezivládní organizace (např. OSN). Kromě toho 
představu posíleného sdílení suverenity zásadním způsobem narušuje nový článek Ústavní 
smlouvy, který členským státům výslovně umožňuje dobrovolné opuštění Unie (čl. I-59). 

 
 
ZAHRANIČNĚ-BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA UNIE V PRAXI: MEZI AKTIVISMEM A 

PARALÝZOU 

 Pro vyvrácení otřepaného politického klišé, že společná zahraniční a bezpečnostní 
politika Evropské unie neexistuje nebo existuje pouze v deklarativní rovině, stačí 
nahlédnout na příslušné stránky Evropské unie.7 Výčet realizovaných společných akcí              
a provedených společných postojů, stejně jako následných prováděcích rozhodnutí je 
dostatečně průkazným argumentem, že Unie je nade vši pochybnost i v rámci zahraničně-
bezpečnostní politiky aktivním mezinárodním aktérem. Ze statistik unijních opatření 
v oblasti SZBP lze navíc jednoznačně konstatovat, že počty přijímaných a prováděných 
zahraničně-bezpečnostních opatření setrvale narůstají.8 Do tohoto trendu kontinuálního 
nárůstu aktivit v rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky zapadá i nejnovější 
vývoj, který se od roku 2003 projevuje mimo jiné vysíláním vojenských a civilních misí 
Unie v rámci EBOP.9  

Podobně jako v případě institucionální struktury zahraničně-bezpečnostní politiky EU 
můžeme konstatovat napětí  mezi nepochybným a výrazným vývojem jejích 
administrativních struktur a její výkonné vojenské úrovně a stagnací na úrovni 
rozhodovacích politických orgánů, existuje při pohledu na praktické provádění této 
politiky rozpor mezi narůstajícím množstvím a intenzitou společných aktivit na jedné 
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straně a periodicky se opakující neschopností Unie dohodnout se na jednotném postoji               
a zasáhnout v případě závažných, často zlomových krizí. Promítneme-li si zpětně chování 
členských států EU (především velmocí) v závažných krizích v posledních patnácti letech 
(rozpad Jugoslávie – válka v Bosně a Hercegovině, rozpad státních struktur v Albánii 
v roce 1997, krize v Kosovu, intervence v Iráku v roce 2003), nevidíme pokrok směřující 
ke stále soudržnější a výkonnější společné unijní politice, ale naopak opakování takových 
postupů, které akcentují tradiční téma státní suverenity. To se projevilo v dominantní roli, 
kterou při řešení těchto krizí hrály tradiční mezivládní organizace bez integračních ambicí 
(OSN, NATO) nebo bilaterální vazby (zejména se Spojenými státy americkými). 

Otázka, která z takto formulované dichotomie vyvstává, je zřejmá: je vývoj 
zahraničně-bezpečnostní politiky Evropské unie součástí integračního procesu a neshody 
ve vztahu ke zmíněným krizím pouze přechodnými komplikacemi na cestě směřující 
k postupnému překonávání státní suverenity? Anebo lze naopak bez větších potíží chápat 
zahraničně-bezpečnostní politiku Unie jako součást tradiční mocenské politiky, od níž 
jsou údajné integrační tendence jen nevýznamnou a neživotaschopnou odchylkou?  
Převedeme-li tyto otázky na úroveň teoretické debaty, můžeme se ptát, který směr 
poskytuje přesvědčivější vysvětlení událostí, k nimž v zahraničně-bezpečnostní politice 
EU docházelo a dochází. Při hledání odpovědi se v následujících kapitolách se zaměřím 
nejprve na realistické východisko, a posléze na reinterpretaci neofunkcionalistické teorie 
ze strany Jakoba Øhrgaarda a na teorii institucionalizace Michaela E. Smithe.  

 
 
ZAHRANIČNĚ-BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA V EVROPSKÉ UNII V REFLEXI TEORIÍ 

MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ  

Výše popsaný vývoj poměrně přesvědčivě demonstruje, že ve vývoji zahraničně-
bezpečnostní politiky v Evropské unii lze odhalit dvě v zásadě protichůdné tendence: 
První z nich naznačuje, že i v rámci tohoto sektoru spolupráce dochází k procesu, který 
můžeme nazvat integrací, pokud tento pojem vymezíme široce jako překonávání 
tradičních mezistátních vztahů akcentujících zachovávání suverenity a implicitní 
vzájemnou nedůvěru. Tento trend lze vysledovat v postupném vytváření administrativních 
struktur Evropské bezpečnostní a obranné politiky a unijních vojenských sil. Naproti tomu 
ale stojí neochota členských států přistoupit v formální supranacionalizaci druhého pilíře, 
stejně jako upřednostňování národních zájmů a tradičních mocenských postupů při řešení 
závažných mezinárodních krizí.  

K těmto empirickým poznatkům lze vztáhnout dva protichůdné teoretické přístupy, jež 
se snaží vysvětlit fungování mezinárodní politiky, resp. jejích součástí včetně procesu 
evropské integrace. Na jedné straně stojí nejrůznější modifikace realistické teorie, na 
straně druhé teorie integrace jako neofunkcionalismus nebo institucionalismus.  

 
 
REALISTICKÁ TEORIE A EVROPSKÁ INTEGRACE: MNOŽINY BEZ PRŮNIKU? 

Vymezení realistického paradigmatu je samo o sobě poměrně komplikované, nicméně 
jako klíčové koncepty lze identifikovat tzv. klasický realismus (viz Morgenthau, 1993)     
a neorealismus (Waltz 1979, 1990). Oba přístupy akcentují stát jako jediného relevantního 
aktéra mezinárodního systému, který je chápán jako anarchický. Zatímco klasický 
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realismus vychází při své analýze z roviny státu, který usiluje o maximalizaci své moci, 
která je vymezena relativně vůči ostatním aktérům, čímž mezinárodní vztahy získávají 
charakter hry s nulovým součtem, neorealismus Kennetha Waltze se odvíjí od systémové 
roviny, jejíž anarchická povaha vede ke stejnorodosti jednotek (států), jež usilují primárně 
o zajištění svého přežití (bezpečnosti).  

V kontroverzním10, ale inspirativním eseji z konce 90. let se Jeffrey Legro a Andrew 
Moravcsik pokusili o shrnutí východisek klasického realismu a Waltzova neorealismu do 
jediného přístupu a o formulaci obecného realistického paradigmatu mezinárodních 
vztahů. Za jádro takto formulované realistické teorie považují tři teoretické předpoklady: 
za prvé, existenci racionálních a unitárních aktérů v anarchickém prostředí; za druhé, 
stálou a navzájem stabilně konfliktní povahu zahraničněpolitických cílů států; a za třetí, 
primát hmotných zdrojů ve struktuře mezinárodního systému (Legro – Moravcsik, 1999,  
s. 12–18). Podstatou prvního předpokladu je zásadní rozpor mezi hierarchickým 
uspořádáním uvnitř státu a anarchií panující v mezistátních vztazích, tedy výchozí 
předpoklad Waltzovy neorealistické teorie. Stát podle tohoto předpokladu vybírá 
z možných strategií vedoucích k dosažení sledovaného cíle tu nejúčinnější. Důležitější 
jsou však další dva předpoklady, které odlišují realismus od konkurenčních přístupů. Ze 
druhého předpokladu podle Legroa a Moravcsika vyplývá, že „mezistátní politika je 
nepřetržitou vyjednávací hrou o rozdělení a přerozdělení nedostatkových zdrojů“ (Legro 
– Moravcsik, 1999, s. 13), což staví jejich tezi blíže Morgenthauovu pojetí moci jako 
prvotního cíle, ale nevylučuje a priori motivaci zajištěním bezpečnosti. Podstatné je, že 
podle autorů „je specifická realistická teorie možná pouze tehdy, předpokládáme-li 
existenci vysoké hladiny konfliktu mezi fundamentálními preferencemi států“ (Legro         
– Moravcsik, 1999, s. 14). Konečně ze třetího předpokladu vyplývá, že „výsledek 
mezistátního vyjednávání reflektuje relativní cenu hrozeb a pobídek, jež je přímo úměrná 
distribuci hmotných zdrojů“ (Legro – Moravcsik, 1999, s. 17). Účelem kontroly hmotných 
zdrojů je tedy snaha státu zajistit svůj vliv (Morgenthau by použil pojem ‚moc‘)                 
– a naopak, ovlivnit chování ostatních aktérů je možné pouze tehdy, pokud stát kontroluje 
dostatečné množství hmotných zdrojů, jež může následně použít ve formě pobídky nebo 
hrozby. Mezinárodní politiku tak lze zkoumat jako funkci rozdělení hmotných zdrojů 
(tedy moci), což umožňuje z realistické analýzy vyloučit faktory jako je vnitrostátní 
politika, ideje, ekonomické zájmy, psychologické vlivy atd. (Legro – Moravcsik, 1999,           
s. 18).  

Ve své restriktivní reformulaci realismu Legro  a Moravcsik z okruhu vztahů, o nichž 
je realismus schopen adekvátně vypovídat, vylučují např. vztahy mezi vysoce 
industrializovanými demokraciemi, u nichž předpoklad implicitně vysoce konfliktních 
preferencí nefunguje (Legro – Moravcsik, 1999, s. 49), tedy včetně procesu evropské 
integrace. Přitom je nutné uznat, že výsledky mnoha realisticky zakotvených studií se 
zdají Legroovův a Moravcsikův předpoklad potvrzovat. Snad nejlépe to lze demonstrovat 
na pokusu o predikci vývoje evropské bezpečnosti po skončení studené války, s nímž 
v roce 1990 přišel John Mearsheimer (Mearsheimer, 1990). Jeho předpoklad, že konec 
studené války a stažení supervelmocí povede k obnově multipolarity a zvýší 
pravděpodobnost vzniku závažných konfliktů a válek (Mearsheimer, 1990, s. 5–6), se stal 
symbolem míjení teoretických předpokladů a reálného vývoje.  

Problematičnost (neo)realistických východisek pro zkoumání evropské integrace 
ovšem dokazují i další autoři, kteří ve své snaze poskytnout realistické vysvětlení 
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evropského integračního procesu se ve skutečnosti odklánějí od realistických východisek 
a přijímají do svých konceptů prvky z jiných teoretických směrů. To platí pro studii 
Josepha Grieca, jež se snaží vysvětlit z neorealistických pozic uzavření Maastrichtské 
smlouvy a vznik Evropské měnové unie (Grieco, 1995), stejně jako pro rozbor Evropské 
politické spolupráce, o nějž se z realistických pozic pokusil Alfred Pijpers (Pijpers, 1991). 
Důležitý krok k otestování realistických předpokladů na konkrétních příkladech 
regionálních krizí v Evropě provedl Philipp Borinski, jenž se ve své historicky-
komparativní studii snaží dokázat, že průběh konfliktů na Balkáně na počátku 20. století 
se od chování velmocí k tomuto regionu v 90. letech liší natolik, že realistická teorie není 
ani pro vysvětlení evropské bezpečnostní politiky nadále relevantní (Borinski, 1997).  

Problémem Borinského analýzy je však implicitní zaujatost jeho analytického záměru, 
která nechtěně ztotožňuje konfliktní povahu mezinárodních vztahů s existencí 
ozbrojeného konfliktu.  Ve skutečnosti není tak nesnadné popsat situaci doprovázející 
rozpad Jugoslávie – kdy se podle Borinského velmoci chovaly nikoliv konfliktně, ale 
naopak kooperativně - v termínech, které nabízejí Legro a Moravcsik. Ve vztahu k této 
krizi můžeme konstatovat silný konflikt zájmů mezi Francií a Británií. Zdrojem tohoto 
konfliktu přitom není vlastní situace na Balkáně, ale klíčová vazba, od níž oba státy 
(rozdílným způsobem) odvozují své mocenské postavení v mezinárodním systému, totiž 
vztah ke Spojeným státům americkým. Legro a Moravcsik hovoří ve své stati o primátu 
hmotných zdrojů ve struktuře mezinárodního systému: je třeba připomenout, že takové 
zdroje mohou být nejen vnitřní, ale také vnější v podobě aliančních vazeb. I pokud se 
zaměříme pouze na pozice Británie a Francie, můžeme v celém průběhu 90. let 
konstatovat zásadní konflikt mezi proamerickou a proevropskou (‚kontinentální‘) strategií. 
Co je důležitější, zásadní střet mezi těmito dvěma orientacemi během irácké krize v roce 
2003 ukázal, že tento spor je konstantní a jeho intenzita nebyla vývojem v rámci 
SZBP/EBOP výrazněji dotčena. Odmítat realistické paradigma jako relevantní rámec pro 
vysvětlení bezpečnostní situace v Evropě se proto jeví jako přinejmenším předčasné. 

 
 
ZAHRANIČNĚ-BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA EU JAKO PROCES INTEGRACE  

Vedle realisticky orientovaných studií existují i pokusy pochopit evropskou spolupráci 
v rámci zahraničně-bezpečnostní politiky jako součást integračního procesu, resp. jako 
integrační proces sui generis. Jedním z těchto pokusů je studie Jakoba Øhrgaarda, jehož 
cílem je prokázat „koexistenci mezivládních struktur a integrativních procesů“ v rámci 
Evropské politické spolupráce (Øhrgaard, 1997, s. 3). Øhrgaard tak stojí před problémem, 
jak se vypořádat se situací, která vykazuje integrativní rysy (obecně řečeno omezení 
jednání aktérů plynoucí ze samotného procesu jejich interakce), zároveň však nesplňuje 
původní charakteristiku integrace podanou Ernstem Haasem, tj. přenos loajality na 
nadnárodní orgány. Øhrgaardem nabídnuté řešení vychází z výše zmíněné snahy 
nepreferovat jeden z aspektů nadnárodní – mezivládní, ale pokusit se je usmířit, či, 
přesněji řečeno, toto rozdělení překonat. Za tímto účelem je zapotřebí provést dva kroky: 
analyticky oddělit proces integrace od jeho předpokládaného institucionálního výsledku        
a oddělit zkoumání integračního procesu od zkoumání aktérů, již se jej účastní (Øhrgaard, 
1997, s. 13). Na rozdíl od neofunkcionalismu rozděluje Øhrgaard proces integrace na tři 
navazující stupně: prostřednictvím intenzivní socializace vzrůstá mezi partnery míra 
vzájemné důvěry, což následně umožní zlepšení kvality konsensu, jež může vést                
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i k formalizace v podobě přenosu kompetencí na nadnárodní orgány. Supranacionalita tak 
není podmínkou, ale naopak výsledkem integračního procesu (Øhrgaard, 1997, s. 18). 
V důsledku toho můžeme spolupráci v oblasti zahraničně-bezpečnostní politiky považovat 
za součást širšího integračního procesu. 

 Podobný cíl jako Øhrgaardova studie má i koncept institucionalizace spolupráce 
v rámci Evropské politické spolupráce a SZBP, jehož autorem je Michael E. Smith. Smith 
sám jej sice konstruuje jako střední cestu mezi tradiční mezivládní interakcí a nadnárodní 
integrací, nicméně přijmeme-li Øhrgaardovo procedurální vymezení integrace, můžeme 
konstatovat, že i Smithova studie ve skutečnosti zkoumá integrační proces v podmínkách 
mezivládní spolupráce. Stejně jako Øhrgaard vychází Smith z poznatku, že proces 
institucionalizace probíhal a probíhá v rámci EPS a SZBP v prostředí, v němž není 
přiznána podstatnější pravomoc nadnárodním orgánům, ba co víc v prostředí, jež bylo 
původně od nadnárodní integrace v rámci Evropských společenství vědomě a zřetelně 
odděleno. Přesto postupně došlo k vývoji, kdy pravidla, zvyklosti a normy EPS a následně 
SZBP byly schopny změnit preference a chování zúčastněných států, a tedy popřít 
‚standardní‘ realistické či mezivládní vysvětlení.  

Jak mohla mít dohoda uzavřená mimo rámec Evropských společenství, a tedy mimo 
dosah nadnárodních orgánů, tak dalekosáhlé dopady (M. E. Smith, 1998, s. 305)? 
Smithovou odpovědí na tuto otázku je propracovaný koncept institucionalizace spolupráce 
(institutionalization of cooperation) (M. E. Smith, 2004). Váha jeho analýzy spočívá ve 
vypracování metodologie, jež umožňuje ‚měřit‘ pokročilost procesu, jejž Smith nazývá 
institucionalizací a který můžeme ve shodě s Øhrgaardem považovat za integraci v širším 
(procedurálním) slova smyslu. Jádrem této metodologie je vymezení poměru mezi 
institucionalizací a spoluprací jako „dvousměrného vztahu mezi institucionálním  vývojem 
a změnami v chování států, které hluboce ovlivňují mezinárodní spolupráci“ (M. E. Smith, 
2004, s. 11). Spolupráci Smith vymezuje jako jednání (1) jménem všech členských států 
EU ve vztahu ke třetím zemím a mezinárodním organizacím nebo v reakci na mezinárodní 
události či témata; (2) sledující určitý cíl; (3) fyzicky uskutečněné, např. poskytnutím 
finančních prostředků nebo prostřednictvím diplomacie; (4) přijaté v rámci SZBP (M. E. 
Smith, 2004, s. 18). Klíčový je bod (3), který z pojmu spolupráce vylučuje pouhé 
deklarace společného postoje bez návazného jednání. Pokud jde o institucionalizaci, autor 
vychází z definice instituce jako „souboru norem, které řídí chování určité sociální 
skupiny“, a chápe ji jako „proces, jímž tyto normy vznikají a rozvíjejí se“ (M. E. Smith, 
2004, s. 26). Tento proces je dále charakterizován postupným ‚usazováním‘ vzorců 
převažujícího chování, rostoucí komplexitou a rozvojem obecných pravidel jednání, jež 
vedou k rostoucí automatičnosti rozhodovacího procesu. V rámci EPS a SZBP lze podle 
Smithe rozlišit pět historických stupňů, jimiž institucionalizace prošla (tyto stupně slouží 
Smithovi v jeho analýze jako dílčí nezávislé proměnné, od nichž se odvíjí rozvoj 
spolupráce): ‚mezivládní fórum‘ (1970), ‚sdílení informací‘ (1973), ‚normy‘ (1981), 
‚organizace‘ (1986 – 1991) a ‚vládnutí‘ (1993 – doposud).11 

Toto členění stupňů institucionalizace doplňuje Smith propracovanou metodologií 
‚měření‘ rozvoje spolupráce, spoléhající jak na kvalitativní, tak na  kvantitativní kritéria. 
Jako kvantitativní kritéria slouží množství uskutečněných akcí, funkční rozvoj 
(rozšiřování spektra oblastí, jimiž se EPS/SZBP zabývá, a to v regionálním i tematickém 
smyslu) a rozvoj používaných nástrojů. V rámci kvalitativní analýzy aplikuje Smith 
dokonce dvě sady kritérií, z nichž jedna se týká celkové povahy politiky (sleduje se rozvoj 
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od politiky ‚reflexivní‘ přes ‚reaktivní‘ až po ‚(pro)aktivní‘) a druhá posuzuje náročnost 
prováděných akcí (od ‚nízkonákladových‘ akcí např. ve formě prohlášení, přes středně 
náročné akce, jako jsou sankce, po náročné akce, jejichž příkladem mohou být vojenské 
mise) (M. E. Smith, 2004, s. 51–55). 

Smithova metodologie nabízí propracovaný model k analýze integrace v rámci 
zahraničně-bezpečnostní politiky EU. Množství variant, jichž lze kombinací kvalitativních 
a kvantitativních ukazatelů dosáhnout, vytváří dobré předpoklady pro umístění konkrétní 
politiky v konkrétním čase do pomyslného kontinua, po němž volá (ovšem analyticky je 
nerozpracovává) Øhrgaard. Ve spojení s výše popsaným vývojem SZBP/EBOP podávají 
jejich přístupy přesvědčivé vysvětlení spolupráce v oblasti zahraničně-bezpečnostní 
politiky na základě předpokladu probíhajícího integračního procesu.   

 
 
VÝVOJ ZAHRANIČNĚ-BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY EU V ROCE 2003: 
NEŘEŠITELNÝ PARADOX? 

Předcházející kapitola ukázala, že jak realistické paradigma, tak přístupy akcentující 
probíhající integraci jsou schopny nabídnout relevantní referenční rámec pro vysvětlení 
určitých aspektů zahraničně-bezpečnostní politiky v Evropské unii. Z logiky věci vyplývá, 
že jeden z přístupů by měl být přesvědčivější: Buď lze zahraničně-bezpečnostní politiku 
Unie charakterizovat jako součást mocenské politiky, v níž vnitřní vývoj SZBP/EBOP 
hraje pouze marginální roli, nebo naopak mají tyto politiky zásadní vliv na chování 
členských států a postupně vytvářejí omezení rozhodovací volnosti těchto států v logice 
integračního procesu. Je tomu ale tak? Jsou oba přístupy skutečně navzájem exkluzivní?  

Z tohoto hlediska hraje podstatnou roli hodnocení vývoje zahraničně-bezpečnostní 
politiky EU v průběhu roku 2003, kdy se vyhrotil rozkol, který nastal mezi členskými 
státy EU při rozhodování o podpoře amerického zásahu proti Iráku. Je zajímavé, jak 
mnoho empirických studií, zabývajících se bezpečnostními vztahy v euroatlantickém 
prostoru po 11. září 2001, vnímá zkoumaný problém primárně jako konflikt mezi 
‚Evropou‘ a ‚Amerikou‘.12 Přitom hranice sporu šly spíše napříč Evropou než mezi USA  
a evropskými státy. Okolnosti konfliktu jsou dobře známy13, pro můj účel stačí 
připomenout, že zatímco Británie, Španělsko, Itálie a řada dalších států podpořila záměr 
USA vojensky zasáhnout proti Husajnovu režimu v Iráku, Francie a Německo (a další 
státy jako Belgie) se postavily proti této akci, včetně hrozby použití práva veta v Radě 
bezpečnosti OSN, pokud by zde USA usilovaly o explicitní nařízení takové operace.  

Otázka Iráku fakticky rozdělila Evropu na dva bloky a přinejmenším opticky ji vrátila 
o několik desetiletí zpět, i vzhledem k tomu, že Francie a Německo hledaly pro svůj postoj 
podporu u Ruska. S trochou nadsázky lze říci, že proti sobě stanuly dvě aliance, jedna 
tvořená USA a ‚okrajovými‘ evropskými státy (Británie, Itálie, Španělsko, východní 
Evropa), druhá založená na francouzsko-německé ose a podporovaná Ruskem. Jak 
připomíná Crowe, tato situace nevznikla zcela neočekávaně, neboť neschopnost 
evropských států (velmocí) dohodnout se na společné postoji k Iráku byla dlouhodobou 
záležitostí a rozdílné postoje Británie a Francie a jejich snaha ponechat tento problém 
v kompetencích Rady bezpečnosti OSN vedla k tomu, že se tato otázka nedostala na pořad 
jednání EU ani na úrovni stálých zástupců, ani na úrovni politických představitelů 
(Crowe, 2003, s. 534–535). Z hlediska dvou zmíněných teoretických přístupů tato situace 
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zjevně odpovídá východiskům realistického paradigmatu  a můžeme ji interpretovat jako 
vznik dvou antagonistických ad hoc koalic, jejichž pozice se odvíjejí od vztahu ke klíčové 
otázce mocenské struktury mezinárodního systému – postavení USA.  

Logickým výsledkem takového zhodnocení by bylo očekávání paralýzy SZBP/EBOP. 
Některé kroky této interpretaci nasvědčovaly: Na belgicko-francouzsko-lucembursko-
německém summitu v Bruselu koncem dubna 2003 (From Copenhagen to 
Brussels...,2003, s. 76–80) se sešly státy, které krátce předtím odmítly v rámci NATO 
poskytnout - během příprav USA na iráckou operaci - předběžnou pomoc Turecku (Grant, 
2003a). Program summitu se zabýval možnostmi posílení Evropské bezpečnostní                    
a obranné politiky a byl ze strany proamerické koalice vnímán jako další krok, jenž má 
narušit úzké euroatlantické partnerství. Sedmi iniciativám na zlepšení fungování EBOP       
– např. zřízení evropského velitelství strategické letecké přepravy nebo centra společného 
výcviku některých vojenských profesí – dominoval návrh na vytvoření stálého velitelství 
EU s operační pravomocí. Vzhledem k panující mezinárodní situaci vzbudil vlnu nevole,  
a to i vzhledem k nedávno předtím uzavřené dohodě, na jejímž základě může EU využívat 
plánovací a velitelské struktury NATO (EU-NATO Declaration on ESDP, 2002). 

Argument, že se Evropská bezpečnostní a obranná politika v tomto okamžiku stala 
obětí mocenského soupeření členských států, však při bližším zkoumání naprosto 
neobstojí. Vedle zjevně politicky motivovaného setkání čtyř států oponujících americké 
politice se totiž v průběhu 2003 objevilo několik iniciativ, které naopak zapadají do pojetí 
SZBP/EBOP jako integračního procesu a jejichž cílem bylo především zefektivnit 
fungování sil rychlé reakce EU. V pomyslném opakování francouzsko-britského summitu 
v Saint–Malo v roce 1998 se v únoru 2003 znovu sešel prezident Chirac s premiérem 
Blairem na jednání v Le Touquet (From Copenhagen to Brussels..., 2003, s. 36–39). 
Dohodli se jednak na nutnosti zvýšit obranné rozpočty členských států EU, jednak na 
potřebě zefektivnit a zrychlit reakční mechanismus EU. Namísto původně zamýšlených 60 
dnů by tak měla být Unie schopna vyslat své vojáky již během 5 – 10 dnů. K tomuto účelu 
také oba politici navrhli zformovat společnou stálou námořní skupinu, jejíž součástí by 
byla britská nebo francouzská letadlová loď. Navíc i vysoce kontroverzní myšlenka 
autonomního operačního velitelství, jež byla předložena na dubnovém bruselském 
summitu, se stala velmi rychle podkladem jednání, jež během třístranných britsko-
francouzsko-německých jednání v listopadu 2003 dospělo ke kompromisnímu řešení. Na 
jeho základě byla v rámci vrchního velitelství NATO v Evropě (Supreme Headquarters 
Allied Powers Europe – SHAPE) ustavena buňka operačních plánovačů EU, zatímco ve 
Vojenském štábu EU – který se v současné podobě zabývá pouze strategickým 
plánováním – vznikne tým civilních a vojenských odborníků, který bude v případě 
potřeby možno rozšířit na operační velitelství (Grant, 2003a). 

Kromě dohody na zefektivnění institucionální struktury Evropské bezpečnostní             
a obranné politiky došlo k dalšímu významnému kroku, jenž dokazuje, že se EBOP 
nestala ‚rukojmím‘ irácké krize. V průběhu roku 2003 zahájila Evropská unie celkem tři 
vlastní mise v rámci EBOP: policejní operaci v Bosně a Hercegovině a vojenské operace 
Concordia v Makedonii a Artemis v Demokratické republice Kongo (Missiroli, 2003). 
Žádná z těchto misí sice nepřekročila rámec operací na udržení míru a množství vyslaných 
vojáků se pohybovalo v řádu několika set, podstatné ale je, že navzdory pokračujícím 
kontroverzím ohledně Iráku neměly členské státy s dohodnutím, zorganizováním                 
a vysláním těchto misí žádný zásadní problém. Konečně je třeba připomenout, že 
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v prosinci 2003 byl členskými státy schválen zásadní bezpečnostní dokument – Evropská 
bezpečnostní strategie (A Secure Europe in a Better World..., 2003). Význam tohoto kroku 
zvyšuje skutečnost, že šlo o vůbec první základní dokument strategického plánování 
v rámci zahraničně-bezpečnostní politiky EU, který navíc explicitně vymezuje 
mezinárodní roli Evropy, její cíle a nástroje, jež hodlá při realizaci své politiky používat. 
Jde o další krok, jenž vede autory sledující tuto oblast k údivu nad tím, že „k nárůstu 
aktivit EBOP došlo v okamžiku, kdy se zdálo, že je unijní Společná zahraniční                   
a bezpečnostní politika v troskách“ (Missiroli, 2003). Na jedné straně tak stojí tvrzení, že 
„pro EU je možné dospět v napjatých situacích ke společným politikám a hájit je tváří 
v tvář náročným výzvám a pro členské státy existuje precedent, že je třeba potlačit vlastní, 
silně zastávané názory, aby bylo možné dospět ke společnému postoji, tedy akceptovat, že 
společná politika je ve skutečnosti nejvyšší prioritou“ (Crowe, 2003, s. 536). Na druhé 
straně je těžko zpochybnitelný empirický poznatek, že ve vztahu k určitým otázkám (Irák) 
se státy touto logikou neřídí. 

Aplikace ani jednoho z obou teoretických zkoumaných přístupů přitom nenabízí 
jednoznačná vysvětlení, resp. jsou taková vysvětlení provázena protiargumenty, které 
nelze  uspokojivě vyvrátit. Realistické stanovisko tvrdí, že bezpečnostní a obranná politika 
zůstává nezpochybnitelnou doménou suverénních států a SZBP/EBOP je pouze 
deklarativní způsob, který tuto realitu zastírá. Toto vysvětlení však ignoruje skutečnost, že 
postupující integrace (nechápeme-li tento pojem příliš restriktivně) SZBP/EBOP není 
chimérou, jejíž dopad na fungování mezinárodního systému by byl nulový. Evropská unie 
jejím prostřednictvím převzala vojenskou kontrolu nad značnou částí Balkánu (zatím 
s výjimkou Kosova) a, jak dala najevo zejména vojenská mise v Kongu, nelze regionální 
zaměření na nejbližší okolí Evropy považovat za konečný stav. Navíc je zřejmé, že 
SZBP/EBOP vykazuje vnitřní dynamiku, jež zjevně není závislá (alespoň ne zcela) na 
mocenských sporech mezi klíčovými evropskými státy. Vývoj během roku 2003, kdy 
vztahy mezi evropskými velmocemi prošly patrně největší krizí od konce studené války, 
ale současně se došlo v rámci EBOP k nejdynamičtějšímu vývoji od roku 1999, to 
dokazuje. 

Opačný přístup naopak považuje za podstatné, že proces integrace v oblasti 
zahraničně-bezpečnostní politiky EU stále pokračuje a krize, během nichž došlo mezi 
členskými státy k zásadním neshodám, se stávají součástí procesu učení, v jehož rámci se 
zhodnocení těchto konfliktů stává podnětem k přehodnocení stávajícího stavu této politiky 
a jejímu dalšímu rozvoji. Ani toto vysvětlení však není přesvědčivější: Základní 
předpoklad Michaela E. Smithe i Jakoba Øhrgaarda, že institucionální působení EPS         
a SZBP vede ke stále větší míře kompromisu mezi členskými státy a především k opuštění 
takového typu vzájemného jednání, jež vyvolává konfrontační atmosféru, v případě Iráku 
naprosto selhal. Ačkoliv vývoj SZBP od počátku 90. let intenzitou a rozsahem zjevně 
překonal vše, co bylo předtím dosaženo v rámci Evropské politické spolupráce, postoje 
států ve vztahu k otázce, již pokládaly za klíčovou, to nijak nezmírnilo a vedle 
institucionalizované spolupráce se náhle v Evropě objevil systém dvou antagonistických 
koalic.  

Jsme tak konfrontováni se situací, která je v plném slova smyslu paradoxní: Při 
vysvětlení téže skutečnosti se navzájem se popírající přístupy jeví oba jako relevantní. 
Řešení tohoto paradoxu je možné pouze tehdy, pokusíme-li se nově konceptualizovat 
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právě skutečnost, kterou se oba přístupy zabývají, totiž zahraničně-bezpečnostní politiku 
v rámci Evropské unie.  

 
 
KONCEPTUALIZACE ‚VYSOKÉ‘ A ‚NÍZKÉ‘ ZAHRANIČNĚ-BEZPEČNOSTNÍ 

POLITIKY EU 

Jako vodítko při pokusu o vysvětlení výše zmíněného paradoxu můžeme využít 
mezivládní přístup k evropské integraci, s nímž původně přišel Stanley Hoffmann. 
Klíčové je jím načrtnuté rozdělení politiky na ‚vysokou‘ a ‚nízkou‘. Na rozdíl od 
neofunkcionalismu, který předpokládá postupnou transformaci mezistátního systému 
v nový typ politického společenství, jež sice začne v oblasti low politics, nicméně lze 
předpokládat její postup i do ‚vyšších‘ sfér politiky, staví Hoffmann mezi obě oblasti 
politiky zřetelnou hráz. Na úrovni low politics jsou státy ochotny z důvodu předpokládané 
výhodnosti ustoupit z nároků na svrchovanou kontrolu a připustit nadnárodní správu. 
Taková oblast se následně řídí ‚integrační logikou‘, včetně charakteristik, jež popisují 
neofunkcionalisté. Naopak v oblasti high politics „je mnohem obtížnější nalézt                   
a pozdvihnout na vyšší úroveň společný zájem“ (Hoffmann, 1995, s. 41). Hledáme-li 
kromě primátu státu v mezinárodní politice další realistické rysy Hoffmannova přístupu, 
můžeme je nalézt právě v tomto aspektu, který můžeme ve shodě s Legroovým                  
a Moravcsikovým pojetím interpretovat jako inherentně konfliktní povahu mezistátních 
vztahů.  

Hoffmann ve svém pojetí přebírá neofunkcionalistické chápání ‚nízké‘ politiky jako 
zabezpečování blahobytu a ‚vysoké‘ politiky jako politiky zajišťování bezpečnosti 
(Hoffmann, 1966, s. 886; 1995, s. 41). K adaptaci Hoffmannovy teze pro účely zkoumání 
současné zahraničně-bezpečnostní politiky EU však stačí učinit relativně jednoduchý 
krok: předpokládat, že dichotomie high a low politics nevede mezi zahraničně-
bezpečnostní politikou na jedné straně a hospodářskou integrací na straně druhé, ale (také) 
napříč samotnou zahraničně-bezpečnostní politikou. Klíčem k pochopení zdánlivě 
nelogického vztahu mezi rozvojem SZBP/EBOP a konfliktním chováním členských států 
např. v průběhu irácké krize je zdánlivě banální zjištění, že ‚Evropská bezpečnostní              
a obranná politika‘ není totéž co ‚bezpečnostní a obranná politika v Evropské unii‘. 
Jinými slovy, pouze omezená část bezpečnostní agendy byla členskými státy převedena na 
Evropskou unii. Převedení správy na evropskou úroveň bylo však možné pouze 
v důsledku toho, že tato část agendy přestala být součástí ‚vysoké‘ politiky. Z toho 
vyplývají následující dvě hypotézy: Za prvé, proces evropské integrace vytvořil 
mechanismy, které byly následně využitelné i pro ‚správu‘ určitých otázek zahraniční, 
bezpečnostní a obranné politiky. Členské státy proto na evropskou úroveň převedly ty 
složky těchto politik, jež neměly úzký vztah k národní svrchovanosti a obraně národních 
zájmů (a nebyly tedy součástí ‚vysoké‘ politiky). Tímto krokem byl umožněn rozvoj 
integrativních procesů v této oblasti, jenž vedl k postupnému rozvoji institucí a posilování 
společných politik. Za druhé, vedle této složky zahraničně-bezpečnostní politiky existuje 
její další vrstva, jež je součástí ‚vysoké‘ politiky a již členské státy považují za klíčovou 
z hlediska svých národních zájmů a které se proto integrace postupně se transformující 
SZBP/EBOP netýká. 



BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNÁ AGENDA EVROPSKÉ UNIE 

 104

Jako ilustrativní vymezení ‚vysoké‘ zahraničně-bezpečnostní politiky se jeví např. 
následující výčet, jímž Brian Crowe zdůvodňuje neshodu evropských států v otázce 
intervence v Iráku: „volba mezi válkou a mírem, legitimita vojenské akce, demokratická 
kontrola, povaha transatlantických vztahů, relevance a budoucnost OSN, stabilita celého 
Blízkého Východu, dopady na světovou ekonomiku, (...) válka proti terorismu a snaha 
zastavit šíření zbraní hromadného ničení“ (Crowe, 2003, s. 535). Tento nástin můžeme 
považovat za relativně přesné empirické vymezení problémů, jež  jsou pro členské státy 
EU v současné době natolik podstatné, že nejsou ochotny sdílet jejich řešení na evropské 
úrovni, resp. omezit vlastní autonomní rozhodování v důsledku procesu institucionalizace, 
jež po vytvoření společné politiky na evropské úrovni existuje. Ačkoliv je však – a zde je 
třeba souhlasit s Hoffmannem a znovu poukázat na kontrast mezi progresivním vývojem 
SZBP/EBOP a opakujícím se schématem mocenského soupeření ve vztahu k závažným 
krizím – rozdělení politiky na ‚vysokou‘ a ‚nízkou‘ setrvalé, vlastní obsah těchto dvou 
složek je proměnlivý. Pokud jde o dlouhodobou perspektivu, lze se opřít                            
o Morgenthauovo vymezení třetího principu realismu: „Realismus předpokládá, že jeho 
klíčový koncept zájmu definovaného v intencích moci je objektivní kategorií, jež je 
univerzálně platná, což ale neznamená, že je tento koncept nadán obsahem, který je 
stanoven jednou provždy“ (Morgenthau, 1993, s. 10). Z toho můžeme vyvodit, že                
i některé složky zahraničně-bezpečnostní politiky ztrácejí postupem času svou hodnotu 
mocenského nástroje a členské státy se mohou dohodnout na sloučení (pooling) těchto 
kapacit v zájmu jejich efektivnější správy.  

Jak ve svém eseji poukazuje Hanna Ojanen, jedním z paradoxů vývoje evropské 
integrace v 90. letech je i zjištění, že integrace v oblasti obranné politiky je relativně 
snadná (Ojanen, 2002). Na otázku, proč tomu tak je, se nabízí několik možných odpovědí. 
Za jeden z důvodů můžeme považovat změnu mocenské konstelace po skončení studené 
války. Situace mocenského soupeření dvou bloků neponechávala mnoho bezpečnostních 
témat, která mohla být od supervelmocenského konfliktu (a tedy od klíčových otázek 
státní suverenity a obecně přežití státu) funkčně oddělena. Naopak od počátku 90. let se 
toto spektrum výrazně rozšířilo. Pro mou úvahu je irelevantní, jakým termínem označíme 
systém s dominantním postavením USA, podstatné je, že poslední dekáda 20. století byla 
charakterizována výraznou vojenskou převahou jedné velmoci. V této situaci se objevila 
nová bezpečnostní témata (ochrana humanitární pomoci, extenzívní peacekeeping), jež 
neměla přímou souvislost s ochranou národních zájmů a pro jejichž řešení se integrační 
mechanismy jevily jako vhodné. Velmi výraznou součástí této ‚nízké‘ zahraničně-
bezpečnostní politiky se stal určitý typ vojenských operací, jenž se na rozdíl od tradičního 
způsobu nasazení vojenských sil soustředí na udržení mírového prostředí a ochranu 
civilního obyvatelstva mimo teritorium členských států EU. Za typové vymezení 
bezpečnostní low politics tak můžeme pokládat spektrum tzv. petersberských misí. 

S proměnou mocenské struktury mezinárodního systému souvisí i změna charakteru 
evropských armád, jež byly výrazně redukovány a následně v mnoha případech 
profesionalizovány. Souběžně s tím se jejich profil přizpůsoboval právě potřebám operací 
s nižší intenzitou (mírovým operacím), mimo jiné požadavku na nasazení mimo území 
svého státu. Evropské armády procházely také (byť v menší míře než ozbrojené síly USA) 
další fází technologické revoluce, jež jim dala k dispozici nástroje k minimalizaci 
vlastních (ale i protivníkových a hlavně civilních) ztrát (Everts et al., 2004). Poněkud 
paradoxně se tak právě ozbrojené síly – tradičně pokládané za nedílnou součást národní 
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suverenity – staly ve své nové roli udržovatelů míru součástí ‚nízké‘ bezpečnostní politiky 
a rozhodování o jejich plánování a využití mohlo být postupně předáváno na evropskou 
úroveň. Hanna Ojanen sumarizuje faktory, které vedou k tomu, že integrace se sféře 
obranné politiky se stává nejen možnou, ale dokonce relativně snazší než v jiných 
oblastech, takto: relativní snadnost při dosahování praktického konsensu na úrovni 
vojenských odborníků, existence rozsáhlého zbrojního průmyslu, který v zájmu ziskovosti 
usiluje o překonání limitů národních obranných politik, zájem na reformě obranného 
sektoru a úsporách, které nabízí společné úsilí na evropské úrovni, a konečně existence 
vzorů v jiných mezinárodních organizacích (např. integrované vojenské struktury NATO) 
(Ojanen, 2002, s. 9).   

Zatímco však Hanna Ojanen ve své studii předpokládá kontinuální postup směřující 
k supranacionalizace zahraničně-bezpečnostní politiky v EU jako takové, můj závěr               
– vycházející v neposlední řadě z analýzy vývoje v roce 2003 – akcentuje nezbytnost 
udržet analytickou diferenci mezi ‚vysokou‘ a ‚nízkou‘ politikou i nadále. K zodpovězení 
tak zbývají dvě otázky: jak lze na obecné úrovni odlišit tyto dvě oblasti a jaký je vzájemný 
vztah mezi nimi. 

Pokud jde o odpověď první otázku, vzhledem k charakteru integrujících se oblastí lze 
za obecné dělící kritérium považovat typ hrozeb, resp. aktérů, na které daná politika 
reaguje. Zatímco tradiční hrozby ze strany států a obecně otázky mocenské rovnováhy              
a alianční politiky spadají do oblasti ‚vysoké‘ politiky, tzv. nové bezpečnostní hrozby (jak 
je vymezuje např. Evropská bezpečnostní strategie) lze považovat za sféru ‚nízké‘ 
bezpečnostní politiky. Vztah mezi těmito dvěma kategorie je samozřejmě komplexní, jak 
vyplývá ze studií, které se mu podrobně věnují (viz např. Barnett, 2004; Mills, 2005; Nye, 
2004). Nicméně z hlediska evropských států je dělící linie poměrně ostrá: propojení mezi 
vzájemnou politikou mezi velmocemi a novými bezpečnostními hrozbami je minimální, 
přinejmenším v tom smyslu, že velmoci, k nimž se evropské státy mohou vztahovat 
(USA, Rusko, Čína) nelze identifikovat s hrozbami, s nimiž se potýkají členské státy 
v rámci EBOP. Navíc lze konstatovat další dělící linii, kdy použití tradičních vojenských 
nástrojů (nikoliv však odstrašení) se ve vztazích mezi velmocemi jeví jako prakticky 
vyloučené14, zatímco v oblasti obrany proti novým bezpečnostním hrozbám je naopak tato 
sféra součástí integračního procesu. Hanna Ojanen si všímá paradoxu, kdy je formována 
společná obranná politika, aniž by existovala společná politika zahraniční (Ojanen, 2002, 
s. 10).  

Druhá otázka po povaze vzájemného působení ‚vysoké‘ a ‚nízké‘ zahraničně-
bezpečnostní politiky je natolik komplexní, že není v možnostech této stati dát na ni 
vyčerpávající odpověď. S ohledem na historii roku 2003 lze však nastínit několik hypotéz: 
Za prvé, obě sféry jsou navzájem relativně autonomní a vývoj v jedné z nich automaticky 
nedeterminuje dění v druhé. Z prakticky paralelně probíhajícího střetu ohledně Iráku              
a průlomových iniciativ v Evropské bezpečnostní a obranné politice lze dovozovat, že 
krize ve vztazích mezi členskými státy na úrovni high politics není překážkou pokroku 
v integračních jednáních (hovoříme-li ovšem o ‚normálních‘ situacích, nikoliv                    
o hypotetických možnostech naprostého rozkolu mezi členskými státy). Pokud jde o vliv 
v opačném směru, zdá se legitimní uvažovat o tom,  že fungování integrujícího se systému 
SZBP/EBOP zmírňuje (prostřednictvím sdílených norem, pravidel a institucí) intenzitu 
konfliktů ve sféře ‚vysoké‘ politiky. Sice tak přetrvávají dlouhodobě konfliktní zájmy 
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mezi členskými státy (velmocemi), nicméně jejich střet se odehrává v prostředí, které 
tlumí případné tendence k jeho eskalaci.  

Nabízí se tak poslední otázka, a sice zda dichotomie high a low politics v rámci 
zahraničně-bezpečnostní politiky EU může být překonána, resp. zda se může integrační 
proces rozšířit i do sféry ‚vysoké‘ politiky. Z výše provedené analýzy vyplývá, že při 
zachování základních charakteristik stávajícího mezinárodního systému je takový vývoj 
nepravděpodobný. Rozpory mezi členskými státy ohledně klíčového prvku struktury 
mezinárodního systému, tedy vztahu k USA, jsou natolik zásadního rázu, že jejich 
překonání a následná integrace ve skutečně jednotnou zahraniční politiku nejsou možné. 
Obecně vzato by podobný vývoj mohl nastat, pokud by došlo např. k výraznému prolnutí 
nových a tradičních bezpečnostních hrozeb, tedy k zásadnímu paradigmatickému posunu 
ve struktuře a fungování mezinárodního systému. V tom případě by zmizela diference, od 
níž se odvíjí rozštěpení na ‚vysokou‘ a ‚nízkou‘ politiku a mohl by vzniknout skutečně 
jednotný evropský aktér (nebo by naopak mohlo dojít k pomyslné regresi spočívající 
v rozpadu integračních struktur). Takový vývoj lze však těžko předvídat a z toho důvodu 
pokládám tezi o integrující se ‚nízké‘ zahraničně-bezpečnostní politice a od ní oddělené 
‚vysoké‘ politice za nosnou i do budoucna.  

 
 
ZÁVĚR 

Konceptualizace ‚vysoké‘ a ‚nízké‘ bezpečnostní politiky v této stati předpokládá ve 
sféře ‚nízké‘ politiky fungování integračních procesů, a tedy jejich postupnou 
transformaci, zatímco sféra ‚vysoké‘ politiky je charakterizována kontinuitou v podobě 
obhajoby inherentně konfliktních národních zájmů.  Hranice mezi těmito dvěma 
‚logikami‘ není v praxi neprodyšná, ale pokládám jejich analytické oddělení za 
přínosnější, než pokusy o jejich sjednocení do jediného modelu. Důvodem je i snadnější 
testovatelnost: empiricky lze ověřovat jak probíhající integrační proces (viz Øhrgaardovy 
a Smithovy studie), tak postulát neměnné dimenze, v níž se střetávají divergentní státní 
zájmy. Reformulovaný model ‚vysoké‘ a ‚nízké‘ politiky tak v intencích Legroovy              
a Moravcsikovy argumentace na obecné úrovni vymezuje oblast problémů, k jejichž 
objasnění je možné použít realistická východiska, a vedle ní sféru, v níž probíhají 
integrativní procesy a kde je proto smysluplná aplikace realistického paradigmatu 
vyloučena.  
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POZNÁMKY 
                                                 
1 Kromě Eurocorps se součástí FAWEU stalo šest dalších formací: Mnohonárodní divize – Střed 
(Multinational Division – Central, součást NATO Allied Command Europe Rapid Reaction Force – 
ACE RRF), Síly rychlého nasazení Eurofor (Eurofor/Rapid Deployment Force), Evropské námořní 
síly Eumarfor (Eumarfor – European Maritime Force), velitelství 1. německo-nizozemského sboru 
(1st German-Netherlands Corps) a Španělsko-italské obojživelné síly (Spanish-Italian Amphibious 
Force – SIAF) (Giessmann, 1999, s. 53). 
2 Pokrok této modernizace lze sledovat prostřednictvím výročních Capabilities Improvements 
Charts – viz stránky Vysokého zmocněnce pro SZBP, www.consilium.europa.eu. 
3 Bližší podrobnosti o agentuře viz její internetové stránky, www.eda.europa.eu. 
4 Jde o rozhodnutí Rady EU 2001/79/CFSP, 2001/80/CFSP a 2001/81/CFSP. 
5 K začlenění hlasování kvalifikovanou většinou do Společné zahraniční a bezpečnostní politiky 
došlo již v Maastrichtské smlouvě, jejíž tehdejší článek J.3 odst. 2 umožnil přijímat společné akce 
tímto postupem. Modifikaci tohoto ustanovení provedla smlouva z Amsterdamu, na jejímž základě 
mají být všechna prováděcí rozhodnutí ke společným strategiím, společným postojům a společným 
akcím přijímána většinovým hlasováním (čl. 23 odst. 2 Smlouvy o EU). Smlouva z Nice do tohoto 
výčtu doplnila proceduru jmenování zvláštního zmocněnce EU (Ústavní smlouva ponechala tento 
stav prakticky beze změny). 
6 Stojí však za připomenutí, že od schválení Amsterdamské smlouvy uzavírá Unie (jako jednotný 
aktér) na základě čl. 24 Smlouvy o EU mezinárodní dohody v rámci SZBP.  
7 Např. přehled platné unijní legislativy v oblasti SZBP, http://eur-lex.europa.eu/en/repert/18.htm.  
8 Viz např. vlastní případové studie autora k Vysokému zmocněnci pro SZBP (Karásek, 2006b)       
a východní politice EU (Karásek, 2006a). 
9 Přehled těchto misí viz stránky Vysokého zmocněnce pro SZBP, 
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/applications/solana/index.asp?lang=EN&cmsid
=246.  
10 Viz kritické reakce na jejich stať (Brother Can You Spare a Paradigm, 2000). 
11 V originálu intergovernmental forum, information-sharing, norms, orgnizations, governance (M. 
E. SMITH, 2004, s. 39). 
12 Viz např. Barša, 2003; Bücherl, 2003; Calleo, 2003; Cooper, 2003; Daalder – Lindsey, 2003; 
Everts et al., 2004; Grant, 2003b; Hunter, 2002; Kagan, 2002; Sloan, 2003; Stevenson, 2003; 
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Šedivý, 2002; Winn, 2003. Existují samozřejmě i výjimky, jako je rozsáhlá studie reflexe irácké 
krize z hlediska všech členských států EU Lindström – Schmitt, 2004. 
13 Pro podrobnou chronologii událostí viz Pond, 2004. 
14 Barnettova analýza vychází z předpokladu překonání možnosti otevřeného ozbrojeného konfliktu 
mezi velmocemi; tento předpoklad vyplývá jednak ze zájmu velmocí na maximalizaci 
hospodářského rozvoje, který je s takovým konfliktem neslučitelný, jednak z vlastnictví jaderných 
zbraní, které zaručují situaci MAD (mutually assured destruction) (Barnett, 2004). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezpečnostní a obranná agenda Evropské unie 
sborník z mezinárodního sympozia konaného 13. 6. – 15. 6. 2007 v Praze 
 
Vydavatel: Ústav strategických studií Univerzity obrany 
Kounicova 44, 612 00 Brno 
Tisk: Vydavatelská skupina UO v Brně 
Expedice: ÚSS UO v Brně 
Náklad: 120 ks 
Počet stran: 114 
Rok vydání: 2007 
Vydání: první 
Redakce a grafická úprava: Petr Hlaváček, Richard Stojar 
 
 
 
 

Neprošlo jazykovou úpravou 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 
 
Agentura Carolina, spol. s. r. o., patří k vedoucím organizátorům kongresových                      
a konferenčních služeb v České republice. Společnost byla založena v roce 1991 
jako jedna z prvních českých soukromých firem a během patnácti let své 
existence získala rozsáhlé zkušenosti při přípravě a organizaci národních a 
mezinárodních konferencí. 
 
Významné postavení Agentury Carolina mezi podobnými českými firmami je dáno 
úzkým smluvním spojením s nejstarší středoevropskou univerzitou – Karlovou 
univerzitou v Praze a s Národní galerií v Praze. 
 
Agentura Carolina svým klientům nabízí organizaci kongresů, konferencí, 
incentivy a služeb s tím spojených, ubytovací služby a nakonec výstavní 
a veletržní činnost. Odbornost a profesionalitu zajišťuje kvalitní tým odborných 
pracovníků a prověřené desítky subdodavatelů. Při organizaci kongresů je vždy 
dbáno o dodržování vysokého profesionálního standardu stanoveného IAPCO 
(Mezinárodní asociací profesionálních organizátorů kongresů).  
 
 
Agentura Carolina, spol. s r. o. 
Albertov 7/3a, P. O. Box 45 
128 01 Praha 2 
Czech Republic 
Tel.: +420 224 990 811 
Fax: +420 224 918 681 
E-mail: carolina@carolina.cz 
URL: www.carolina.cz 

 

 

 


