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ZPRÁVA 2009 

Výzkumný úkol: Výzkum nových principů a metod v rámci opatření ochrany obyvatelstva, 
krizového řízení a zvýšení připravenosti IZS v případě možných účinků chemických, radiačních a 
jaderných zbraní a jiných nebezpečných látek. Bezpečnostní výzkum v rámci bezpečnostního 
systému ČR, predikce budoucích změn bezpečnostního prostředí a jejich dopad na bezpečnostní 
politiku 

Hlavní řešitel:  
ČR – Ministerstvo vnitra 
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR  
Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč (dále IOOLB) 
 
Spoluřešitel:  
Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK Praha  
 
Předkladatel:  
PhDr. Miloš Balabán, Ph.D, vedoucí Střediska bezpečnostní politiky CESES FSV UK 
 

Období: 2009 

 

1. Řešení úkolu:  

V souladu se smlouvou o řešení a vzájemném finančním vyrovnání výzkumného projektu bylo ve 
sledovaném období splněno 6 hlavních úkolů:  

V rámci DÚ 6:  

• Analýza prognostických studií:  

■ The World in 2025. Rising Asia and Socio-Ecological Transition (European Commission 
Directorate-General for Research, 2009) 

■ Grant, Ch.: Is Europe doomed to fail as a power? (Centre for European Reform, 2009) 
 

• Zpracování Přehledu klíčových prognóz globálního vývoje a strategických trendů (viz příloha 
1) 

• Na základě uvedených prognostických studií a s využitím  přehledu klíčových prognóz  byly 
zpracovány:  

1) Analytická studie „Evropa a Spojené státy v ´asijském´ 21. 
století“  (viz příloha 2) 

2) Scénáře vývoje bezpečnostní situace v multipolárním světě: 
„Rostoucí role BRIC v prognóze světové bezpečnosti – možné 
scénáře vývoje“ (viz příloha 3) 

 
 
V rámci DÚ 7:  

• V souladu s plánem výzkumu na rok 2009 (reflexe The Prague Conference on the European 
Way of Security) byla zpracována studie „Bezpečnostní politika a strategie ČR 1990 -2009“ 
(viz příloha 4) 

 

Ve spojitosti s plněním úkolů výzkumu proběhla 8.1. 2009  „The Prague Conference on the 
European Way of Security“ v hlavní  gesci SBP CESES FSV UK a IOOLB (program viz příloha 5) a 
20.11. 2009 konference „Bezpečnost Evropské unie a České republiky v multipolárním světě na 
začátku druhé dekády 21. století“ v hlavní gesci SBP CESES FSV UK a IOOLB (program viz příloha 6).  

Součástí  plnění cílů projektu byla i účast PhDr. Miloše Balabána, Ph.D. na Civil Protection Forum - 
„Towards a more resilient society“ v  Bruselu 25.-26.11. 2009. Význam tohoto fóra vyplýval 
z faktu, že zde byly  analyzovány některé nové bezpečnostní hrozby (negativní dopady klimatických 
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změn, nedostatek  vody, větší zranitelnost velkoměst apod.)  a z toho vyplývající požadavky na  
bezpečnostní politiku,  včetně ochrany obyvatelstva.      
 

2. Plán výzkumu na rok 2009  
 
Výzkum bude respektovat dané zadání. V jeho rámci se bude věnovat pozornost těmto okruhům 
problémů:  

• Analýze   dopadů implementace Lisabonské smlouvy na evropskou bezpečnostní a obrannou 
politiku (k tématu bude v gesci SBP CESES FSV UK ve spolupráci s velvyslanectvím Španělska 
zorganizována v květnu 2009 konference „Future of the European Security Policy. 
Strategy after the Lisbon Treaty“). 

• Odborné diskusi k přípravě nové Strategické koncepce Severoatlantické aliance, analýze  
jejího obsahu  a  paralelně  diskusi k přípravě novelizované Bezpečnostní strategie ČR.  

 
Na základě výsledků konference Bezpečnost Evropské unie a České republiky v multipolárním 
světě na počátku druhé dekády 21. století  navrhuji uspořádat v listopadu 2009 další společnou 
konferenci SBP CESES FSV UK a IOOLB (předběžný návrh) Evropa ve světě 2020 -2030. Trendy – 
aktéři-lidé-zdroje -technologie věnovanou těmto hlavním tématickým okruhům:  

- Trendy a aktéři světového vývoje s důrazem na roli EU a pozici 
ČR 

- Lidé (vývoj světové populace, stárnutí Evropy, ekonomické, 
sociální a bezpečnostní dopady) 

- Zdroje a technologie (dostupnost  hlavních energetických 
zdrojů, především ropy a plynu, možnosti přestavby tradiční 
energetické architektury a geopolitické konsekvence).  

- Prezentace scénářů vývoje bezpečnostní situace EU a ČR 
v horizontu 2020 - 2030 

 
 
3. Doporučení:  
 
V návaznosti na uvedený rozsah výzkumu v roce 2109 a s ohledem na možnost konání 
konference si dovoluji požádat o navýšení finančních prostředků na výzkumný úkol o 25 % 
proti roku 2009. Uvedené navýšení by umožnilo posílit především personální kapacitu pro 
kvalitní plnění výzkumného úkolu a zajištění plánované bezpečnostní konference.   
 
PhDr. Miloš Balabán, Ph.D.  
Vedoucí SBP CESES FSV UK 
 
 
 


