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Vážení čtenáři,
u příležitosti konání konference „15 let vývoje bezpečnostní politiky a ar-

mády v Československu a České republice“, kterou společně připravily Asocia-
ce pro bezpečnost obranu a ochranu společnosti a státu (BOOSS) a Středisko
bezpečnostní politiky Centra pro sociální a ekonomické strategie (CESES) FSV
UK, se Vám dostává do ruky sborník statí „Bezpečnostní politika České repub-
liky – výzvy a problémy“. Jedná se svým způsobem o průkopnický počin – na
přípravě článků se podíleli  převážně autoři,  kteří  prožili  značnou část svého
života v ozbrojených silách, kde zastávali odpovědné funkce a nyní se i po svém
odchodu do zálohy zajímají  o problematiku bezpečnostní  politiky  naší  země.
Zajímají se o ni jako občané, kterým není bezpečnost České republiky a vše co
s tím souvisí lhostejné, jako lidé, kteří svoji angažovaností na daném poli vidi-
telně prezentují veřejnosti smysl existence a působení bezpečnostní komunity.

Soubor předkládaných článků je velmi rozmanitý, pokrývá všechny hlavní
oblasti bezpečnostní politiky, jejího vývoje a perspektiv. Ambicí jejich autorů,
kteří samozřejmě vyjadřují především svoje vlastní názory a přístupy, bylo po-
stihnout nejen vývoj armády a bezpečnostní politiky v posledních patnácti le-
tech po listopadu 1989, který má svoji vnitropolitickou i zahraničně politickou
dimenzi,  ale  také  analyzovat  současné  a  perspektivní  problémy  české  bez-
pečnostní politiky a naznačit možná východiska jejich řešení. Samozřejmě, že
povaha zkoumaného problému nedovolila učinit tak zcela vyčerpávajícím způ-
sobem, mnohé otázky zůstávají otevřené. To je ale přirozené a představuje to
bezesporu impuls pro to, aby výzkum a také otevřené diskuse o bezpečnostní
politice právě na příznivé akademické půdě Centra pro sociální a ekonomické
strategie pokračovaly i v budoucnu. Dobrý rámec k tomu vytváří i spolupráce
s Ministerstvem  obrany  –  především  odborem  komunikačních  strategií  a
Agenturou vojenských informací a služeb. Právě vydání tohoto sborníku, který
obě uvedené složky podpořily je jedním z příkladů nové formy dialogu mezi re-
sortem obrany s bezpečnostní komunitou, jenž je ve světle nových bezpečnost-
ních výzev stojících před Českou republikou stále více aktuální a potřebný.

PhDr. Miloš Balabán, Ph.D.,
vedoucí Střediska bezpečnostní politiky CESES FSV UK
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Antonín Rašek

Nelehká přeměna armády a zrod bezpečnostní
politiky
(Hlavní referát na konferenci „15. let vývoje bezpečnostní politiky a armády
v Československu a České republice“)

Zkušenosti  patnácti  polistopadových  let  patří  spolu  s analýzou  bez-
pečnostních  hrozeb  a z nich  vyplývajících  rizik  a  zdrojových  možností  státu
mezi základní východiska bezpečnostní politiky České republiky. Její koncipo-
vání je složité proto, že již po pádu bipolarity stály evropské instituce jako Ev-
ropská unie, Západoevropská unie, Rada Evropy, Organizace pro bezpečnost a
spolupráci v Evropě i NATO a OSN před nutností přehodnotit své základní ur-
čení, smysl, obsah činnosti i organizační struktury. Složitý postkomunistický vý-
voj  a  globální  terorismus  odpovídající  reakce  ještě  zkomplikovaly.  Česká
republika měla, má a bude mít pro EU a NATO význam zvláště proto, že se na-
chází v sevření hlavní geostrategické osy Paříž – Berlín – Varšava – Kyjev –
Moskva a vedlejší osy směřující z Německa na Balkán.

Stejně vážným problémem je přechod od bezpečnostních  rozhodovacích
procesů v souladu s  mezinárodním právem s respektováním suverenity a do-
držování lidských práv. Mezinárodněprávní změny tu nejsou myslitelné bez axi-
ologických diskusí. Nemůžeme předpokládat, že euroatlantická hodnotová ori-
entace je shodná s hodnotami ostatních světových civilizací, jak upozornil Hun-
tington.

Rozpad komunistického  systému ve střední  a  východní  Evropě  vedl  ke
konci bipolárního napětí ve světě. Jeho hlavní aktéři – Spojené státy a Sovětský
svaz, resp. nástupnické Rusko – udržovaly mezi sebou od začátku 90. let v pod-
statě dobré vzájemné vztahy. Tím se výrazně oslabilo i globální bezpečnostní
ohrožení jak v Evropě, tak ve světě. Zároveň se zlepšilo i bezpečnostní prostře-
dí, ve kterém se nachází Česká republika. Podobně je tomu i nyní, kdy dochází
ke shodě mezi USA a Ruskem v boji proti mezinárodnímu terorismu, jakkoli se
jeho formy mohou lišit. 

Globální  bezpečnostní  ohrožení  však  bylo  nahrazeno  řadou  jiných  bez-
pečnostních  rizik,  vyplývajících  z různého stupně stabilizace  či  destabilizace
postkomunistických zemí a regionů. Zatímco rozpad komunistického systému
proběhl  s výjimkou Rumunska bez násilí,  tedy nepřehlédnutelně  lépe než se
kdykoli  očekávalo,  poté  byl  postkomunistický  vývoj  a  dosud  je  provázen
vážnými komplikacemi, které nikdo v tak až často katastrofickém vyústění ne-
předpokládal.
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Naše zkušenosti mají mezinárodněpolitický význam
Léta od l7. listopadu 1989 do rozdělení Československa jsou pro náš nový

stát již historií, ale i stále působící realitou. Vývoj posledních let existence Čes-
koslovenské republiky má i zahraničně politické a mezinárodní souvislosti a dů-
sledky. Minimálně se ve světě lze poučit u nás ve čtyřech oblastech pokud o:

a) transformaci totalitního státu komunistického typu ve stát  demo-
kratický,

b) rozdělení státu na dvě samostatné republiky, tj. Českou republiku a
Slovenskou republiku,

c) transformaci  totalitní  armády  v  armádu demokratického  státu  a
její rozdělení při rozdělení státu,

d) postupné vytváření základních předpokladů pro tvorbu a realizaci
bezpečnostní politiky.

Tyto zkušenosti mohou být užitečné jak pro probíhající transformace v ji-
ných postkomunistických zemích, tak pro změny, které proběhnou v jiných to-
talitních státech nejrůznějšího typu. Vyspělé demokratické státy se na tyto změ-
ny musí stále intenzivněji připravovat, protože objektivně při nich mají nepomi-
nutelnou roli. Na jejich podpoře a pomoci totiž závisí míra konfliktnosti probí-
hajících přeměn v těchto státech, což není bez vlivu na bezpečnostní situaci ve
světě. Je proto potěšují, že se na zobecnění našich zkušeností pro tyto země již
pracuje.

Nutné kroky transformace a stupeň jejich realizace
Koncepce obrany Československa do roku 1989 vycházela z bipolárního

rozdělení  světa  a  podřízenosti  spojeneckým  závazkům  Varšavské  smlouvy.
Naše armáda byla součástí prvního operačního sledu a tomuto předurčení odpo-
vídala i organizační struktura a rozmístění. Naše území bylo rozděleno do dvou
vojenských okruhů. Hlavní bojovou sílu tvořilo patnáct vševojskových divizí,
dvě letecké divize, dvě divize protivzdušné obrany, dělostřelecká divize, rake-
tové a protiletadlové raketové svazky a útvary. Armáda měla 60 tisíc  vojáků
z povolání a celkově v ní sloužilo nebo bylo zaměstnáno 250 tisíc lidí.

Již před l7. listopadem l989 bylo zřejmé, že úspěch demokratické revoluce
bude významně záviset na tom, co udělá nejmocnější složka ozbrojených sil –
armáda. Konečně jsme se o tom mohli přesvědčit při mnohonásobném zneuží-
vání armády k potlačení demokratických snah v totalitních státech.

Proto pro úspěch porážky totalitního režimu a systému a jeho demokra-
tickou transformaci bylo nutné:
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1. Získat  armádu  na  stranu  demokratických  sil,  nebo  ji  alespoň
neutralizovat.

2. Po pádu režimu za předpokladu neutrality či loajality armády udr-
žet její jednotu i akceschopnost, zvláště v situaci, kdy nelze vyloučit
vnější ohrožení.

3. Co  nejrychleji  provést  základní  personální  změny  na  klíčových
místech Ministerstva obrany a ve velení armády.

4. Eliminovat působení politických stran v armádě, zvláště KSČ.
5. Rozvinout demokratický život v armádě, tzn. vytvořit prostor pro

nejrůznější  iniciační  hnutí,  aniž  by  byla  podlomena  velitelská
pravomoc.

6. Podřídit  armádu funkcím a  pravidlům demokratického státu  při
respektování jejích specifik jako ozbrojené organizace určené pro
boj a zajištění míru a bezpečnosti, tzn. podřídit armádu demokra-
tické kontrole.

Československá  armáda  a  následně  Armáda  České  republiky  po  jistém
neutrálním období  zůstaly  loajální  složkou  státu  a  proběhly  v  nich  základní
transformační  procesy,  a  to  především reorganizace,  redislokace  a  vytvoření
nové organizační struktury spojené s výrazným snížením počtů v relaci s ve-
likostí armád sousedních států. Méně však pokud jde o humanizaci podmínek
v armádě a zvláště pokud jde o participaci a sociální jistoty vojáků z povolání.

V souvislosti s politickou transformací došlo k několikeré výměně jak ve-
dení Ministerstva obrany, tak velení armády. Po počáteční tendenci řešit trans-
formaci armády liberálněji, jako např. ve Španělsku, byl po zrodu Armády Čes-
ké republiky přijat radikálnější postup, a to zvláště u personálních změn. I ten
byl zpochybňován tvrzeními některých radikálních politiků a publicistů, že se v
armádě nic nezměnilo. Ukázalo se, že z vojenského hlediska tyto změny a jejich
rychlost vedly ke snížení úrovně profesionality velení i nižší bojeschopnosti.

Zpočátku se podařilo eliminovat přímý vliv politických stran na armádu,
ale tento vliv se v Armádě České republiky po obsazení klíčových funkcí v Mi-
nisterstvu  obrany  představiteli  koaličních  politických  stran  opět  začal  zvy-
šovat.To  vojáci  z  povolání  přijímali  převážně  nepříznivě.  Zvláště  byla  kri-
tizována  nižší  míra  profesionality  rozhodovacích  procesů  při  transformaci  a
značná část vojáků s ní proto nesouhlasila. Náčelník generálního štábu generál-
major Jiří Nekvasil se dokonce domníval, že nesouhlas projevovaly tři čtvrtiny
důstojníků a praporčíků. 

Po počátečních úspěších se do života armády nepodařilo významněji pro-
sadit myšlenky a praxi participativní demokracie, a to zvláště po výrazné reduk-
ci až eliminaci  organizačních struktur strategického a sociálního řízení,  které
byly  podřízeny  pod  struktury  personálního  řízení.  Eliminace  či  změna  pod-
řízenosti zbytku těchto struktur byla patrná i při činnosti Armády České repub-
liky. V Armádě Slovenské republiky k tak výrazné redukci zprvu nedošlo.
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Postupně se prohlubovalo civilní řízení armády prostřednictvím narůstání
civilního prvku ve vedení Ministerstva obrany, projednávání a schvalování roz-
počtu armády v parlamentu a v činnosti branného a bezpečnostního výboru. Ne-
podařilo se zpracovat a realizovat ucelenou koncepci vojenské politiky. V ně-
kterých případech mělo civilní řízení problematický vliv na utváření personální
struktury armády. Sdělovací prostředky sehrály při vytváření nové armády vý-
razně ambivalentní roli, tj. na jedné straně kriticky pozitivně ovlivňovaly proces
transformace, na druhé straně zbytečně komplikovaly již tak složitou situaci.

Postupně se také dařilo integrovat armádu do společnosti, aby se stala zá-
rukou bezpečnosti  a  stability  suverénního  demokratického  státu,  a  to  zvláště
otevřením se armády společnosti. Neřízené zásahy do personální struktury ar-
mády však vedly k prohloubení sociálních nejistot vojáků z povolání.

Bezprostředně  po  listopadových  událostech  se  spolu  s  úsilím o  odchod
sovětských  vojsk  a  zrušením  Varšavské  smlouvy  posilovala  s  postupným
opouštěním představ o neutralitě nebo budování tzv. kolektivní bezpečnosti ori-
entace na vstup do Severoatlantické aliance. Ta se projevila aktivní činností v
Radě pro spolupráci a vyvrcholila naší účastí v Partnerství pro mír. V úvahách a
činnostech převažoval zájem o NATO jako garanta bezpečnosti, málo jsme se
zabývali tím, jaký prospěch z našeho členství bude mít s výjimkou našeho ge-
opolitického a geostrategického postavení Aliance. Prioritní byl náš zájem.

Potřeba bezpečnostní politiky
Základním úkolem polistopadového období bylo vypracovat bezpečnostní

politiku  jako  syntézu  mezinárodně  politické  koncepce,  vojenské  koncepce  a
vnitřně bezpečnostní koncepce. Jen tato strategie se mohla stát  východiskem,
aby obrana nebylo pouze záležitostí armády a resortu obrany, ale celého státu a
společnosti,  všech občanů.  K tomu bylo nutné  přijmout  základní  legislativní
bezpečnostní dokument – zákon o obraně.

Po zrodu Armády České republiky se na těchto dokumentech začalo pra-
covat. Nezbytně to předpokládalo činnost orgánu typu Rady obrany státu. Ta
měla vytvořit především podmínky pro tvorbu vojenské politiky, strategii obra-
ny, řešení krizových situací, hospodářskou mobilizaci, tvorbu strategických zá-
sob, civilní obranu a ochranu. To se podařilo až po téměř šesti letech existence
ČR.

Rozhodující  význam  pro  vývoj  Československé  armády  a  AČR  měla
vojenská  doktrína  ČSFR  vyhlášená  Federálním  shromážděním  20.  března
1991. Již před tím byla 19. listopadu 1990 přijata Smlouva o konvenčních oz-
brojených silách v Evropě a v témže měsíci schválena koncepce výstavby Čes-
koslovenské armády do roku 1993. Vojenská základní služba byla zkrácena ze
24 na 18 měsíců.
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Vojenská doktrína nedefinovala žádného konkrétního nepřítele a respek-
tovala princip rozumné obranné dostatečnosti. Ukládala vybudovat armádu vý-
lučně obranného charakteru. Podle doktríny byla provedena reorganizace a re-
dislokace  armády  a  jednotky  rozmístěny  rovnoměrně  po  celém území  státu.
Bylo zrušeno devět motostřeleckých, pět tankových pluků, dva stíhací letecké
pluky a reorganizovány vševojskové divize. Letecký provoz se soustředil na 12
letišť.

Součástí transformačních snah byly i podstatné změny ve stylu řízení re-
sortu a velení vojskům. Základní myšlenkou byla koncepce syntézy řízení po-
mocí cílů a demokratické participace na tvorbě a realizaci těchto cílů, tedy vyšší
účast příslušníků armády na řízení a velení, zvláště pokud jde o aktivní podíl na
tvorbě strategie a koncepcí. To se podařilo jen zčásti, i když bylo patrné, že se
ve srovnání s minulostí míra participace zvýšila, zvláště pokud šlo o týmovou
práci. Zdaleka nebyl využit veškerý disponibilní intelektuální potenciál armády.
Základní objektivní příčinou bylo zvýšení laického prvku v řízení armády, dů-
raz na stranickost než na odbornost. To souviselo se střetnutím dvou koncepcí
při demokratické transformaci armády. První je výrazněji spojena s participa-
tivním řízením, druhá s autokratickým – navíc s evidentními laickými prvky. 

Formulace základního strategického cíle armády
Nejvážnějším  nebezpečím  každé  armády  je  eliminace  participace  a

možností vědeckovýzkumného poznání. Za takové situace je možno řídit v pod-
statě  jen empiricko-intuitivním způsobem, reagovat  na vzniklé  problémy bez
ujasněné a široce akceptované strategie. Lidé zůstávají objekty, ne subjekty dě-
ní.

Základní strategický cíl armády byl formulován takto:
Moderní, vysoce profesionální armáda, všestranně a pohotově připra-

vená k obraně suverenity ČSFR, budovaná v duchu participativně pojaté
nedílné  velitelské pravomoci  a  vojenské kázně,  založené  na respektování
lidské důstojnosti, občanských práv vojáků a humanizaci vojenské služby.

Již v bezprostředně polistopadovém období bylo zřejmé, že transformace
armády  nebude  krátkodobým  procesem,  představovala  trajektorii  od  zdefor-
movaného charakteru armády sloužícího totalitnímu systému k armádě s novou
funkcí v demokratické společnosti i v mezinárodních vztazích.

Reforma  v  tomto  pojetí  znamenala  postupně  z  ní  vytvořit  nestranický
státně politický garant suverenity demokratického státu. Demokratické změny
proto měly v tu dobu spočívat:

1. Ve změně její vnější funkce z útočné na obrannou.
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2. Ve změně vnitřní funkce, tj. v podřízenosti prezidentovi republiky,
parlamentu a vládě.

3. V otevření se armády společnosti spolupráci s ní a maximální infor-
movanosti.

4. Ve změně sociálních vztahů a postavení vojáků a občanských pra-
covníků jako občanů státu a u vojáků občanů v uniformě.

5. V humanizaci života v armádě, rozvoje občanského vědomí, demo-
kratické odpovědnosti, respektování a ochrany lidských práv.

6. Ve vytvoření a uplatňování demokratických pravidel v životě a prá-
ci vojáků, ve stylu řízení a vedení lidí, jež charakterizuje především
přechod  od  autokratického,  převážně  administrativního  řízení  k
řízení participativnímu.

Nejvážnějším problémem armády byla míra laicizace rozhodovacích proce-
sů, která logicky začíná generovat i prvky administrativně byrokratického pří-
stupu.

Dva přístupy k obraně
V reakcích na bezpečnostní hrozby a jejich rizika bylo možné identifikovat

dva přístupy. První, nejsilnější, pro který byla postupně i většina občanů, prefe-
roval naše vztahy západním směrem, k NATO jako jedinému garantu evropské
bezpečnosti. Druhý, "historický" přístup, varoval před jednostrannou orientací,
poukazoval, že se nám nikdy nevyplatila: v roce 1938 pohřbily naši svobodu zá-
padní velmoci v Mnichovu, v roce 1968 nás náš spojenec Sovětský svaz s další-
mi armádami Varšavské smlouvy dokonce okupoval. Z toho se vyvozovaly dva
závěry:

a) abychom  při  zajišťování  bezpečnosti  měli  být  nezávislejší,  více
spoléhat na sebe, nebo se rovnoměrně orientovat na všechny potenci-
ální partnery v Evropě, nebo 

b) orientovat se na již existující bezpečnostní struktury.

Převážila orientace k NATO. Preferovala ji politická pravice, střed i část
levice.  Tato  tendence  se  ukázala  jako  perspektivnější,  i  když  měla  slabinu
v tom, že jsme se na ni spoléhali až příliš. Nový ministr obrany hovoří o větší
celistvosti výstavby armády, která by plnila nejen alianční funkce.

Příprava ke vstupu do NATO vedla k větší odpovědnosti
Vstoupit do NATO znamenalo splnit řadu předpokladů, abychom i my byli

pro tuto alianci přínosem. Členství muselo být nabídnuto, jistým předstupněm k
tomu bylo přijetí podmínek Partnerství pro mír. Vyžadovalo to mj., abychom
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měli  dostatečné  prostředky  na  transformaci  armády,  která  by  vedla  k  větší
kompatibilitě  s  armádami  NATO. Při  naší  orientaci  na  NATO však  nebylo
možné opomenout, že nejen garantuje naši bezpečnost, ale zároveň s ním bude-
me muset sdílet všechna jeho bezpečnostní hrozby a z nich vyplývající rizika.

Předpokládalo se, že v budoucnosti se Armáda České republiky bude sklá-
dat  z  jednotek  rychlého  nasazení,  pozemního  vojska,  protivzdušné  obrany a
vojsk územní obrany. Jednotky rychlého nasazení budou profesionální, vojska
územní obrany budou tvořit jak profesionálové, tak povolanci a záložníci. Le-
tectvo a protivzdušná obrana budou koncipovány jako nejpohotovější složka ar-
mády, jejíž mírová a válečná struktura se neliší. To vyžadovalo další profesio-
nalizaci armády. 

Bílá kniha o obraně ČR završila  první etapu výstavby AČR a vytyčila
cestu do NATO. Dne 21. prosince byla 1994 vládou České republiky přijata
nová  vojenská  strategie.  Hlavním  principem  vojenskostrategické  koncepce
obrany bylo, že  ČR a její armáda musí být připraveny čelit vojenskému napa-
dení jakkoli silným protivníkem z kteréhokoli směru a za jakýchkoli podmínek
zahájení  a  vedení  války  s  využitím možností  mezinárodních  bezpečnostních
struktur a spojenců.

Bylo zřejmé, že toto politické zadání i s konkrétním návrhem vojenských
struktur  v  počtu  nejméně  32  brigád  (brigáda  rychlého  nasazení,  sedm  me-
chanizovaných brigád,  čtrnáct  brigád územní obrany, pět leteckých základen,
dvě brigády protiletadlového raketového vojska,  tři  brigády radiotechnického
vojska a další útvary, jednotky a zařízení speciálních druhů vojsk) bylo nereálné
a vzhledem k zastarávání  zbraňových  systémů a ceně  nových  finančně  neú-
nosné. Včetně početního stavu mírové armády v rozsahu 0,6 až 0,7 % populace
a s válečnými stavy troj- až čtyřnásobně vyššími.

Ukazovala se tedy stále naléhavěji potřeba  politicky vyjasnit úlohu, po-
stavení a charakter armády z hlediska zájmů ČR.

Poslanecká sněmovna Parlamentu, zejména její branný a bezpečnostní vý-
bor, se však více soustřeďovaly na omezování moci armády, personální změny a
kritiku. Východisko spatřovala jednostranně v členství v NATO, od kterého se
očekávalo další zaměření činnosti armády.

Vedoucí  představitelé  předpokládali  brzký  vstup  České  republiky  do
NATO, což se přijetím projektu Partnerství pro mír ukázalo jako v krátkém ča-
sovém termínu nereálné. Předpoklad urychleného vstupu do NATO byl i jednou
z příčin, proč nebyly včas rozvinuty práce na představě AČR.

I když členství v NATO zůstalo strategickým cílem, bylo zatím nahrazeno
činnostmi v NACC a přípravami na realizaci projektu Partnerství pro mír. To
prokázalo, že politická koncepce bezpečnostní politiky byla aktuálně potřebná.

Průběh první etapy výstavby Armády České republiky ukazuje, že vlá-
da a nové vedení resortu obrany v mnohém ustoupily od charakteru pře-
stavby ozbrojených sil zahájené bezprostředně po listopadu 1989. Na druhé
straně se republika a společnost výrazněji  orientovaly na vstup do Seve-
roatlantické aliance.
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Proto těchto pět let nemohlo mít jiné než ambivalentní důsledky. Za
nejzávažnější  opomenutí  lze  považovat  neobnovení  Rady obrany  státu  a
oddalování  přijetí  nové  obranné  a vojenské legislativy,  dále  pak zrušení
strategického úseku ministerstva a úseku sociálních a humanitárních věcí.

Teoretické základy bezpečnostní politiky
Zatímco bezpečnostní  politika  ČR bezprostředně  po  jejím zrodu v roce

1993 byla formálně uzavřena v polovině 90. let  Bílou knihou o obraně ČR,
nová etapa byla ve stejném okamžiku teoreticky předznamenána dosud nejú-
spěšnější  výzkumnou prací v této oblasti  pod názvem  Bezpečnostní  politika
České republiky, která vznikla v Ústavu mezinárodního vztahů pod vedením
Jaroslava Jandy. 

Bezpečnostní politika se v této práci poprvé chápe jako souhrnná katego-
rie zahrnující bezpečnost, obranu a ochranu občana a státu, tedy jako záležitost
zahraniční politiky, obrany, armády a vnitřní bezpečnosti. Důraz se zároveň kla-
de na individuální ochranu občana demokratického státu. 

Vstup do NATO
12. března 1999 vstoupila Česká republika do Severoatlantické aliance. Po

rozpadu Varšavské smlouvy a odchodu sovětských vojsk šlo z bezpečnostního
hlediska o další  historicky klíčový krok v zajištění  naší  obrany. Členstvím v
Severoatlantické alianci získala Česká republika nejvyšší bezpečnostní statut 

Hlavním problémem formování  obrany České republiky zůstávaly a  zů-
stávají  "dluhy z minulosti", které ztěžují  její orientaci na budoucnost.  Jsou to
zejména dosud nepřekonané skutečnosti a setrvalá rezidua minulosti:

1. Politické podcenění obrany země ovládající velkou část politických
reprezentantů země. 

2. Nedokončený  systém civilního  řízení  a  kontroly  armády, který  se
projevoval v nedostatečné orientaci politického vedení státu na vypra-
cování koncepce obrany země a v tápání samotného vedení armády ve
vytýčení základních cílů obrany země, zejména v otázkách, jež se týkají
budování teritoriální  obrany. Odrazem situace bylo volání  samotných
činitelů  ministerstva  a  generálního  štábu  po  politickém zadání  poli-
tického centra.

3. Podcenění nízké občanské podpory obrany země. Důvěra armádě ko-
lísala  a  dosáhla  i  hodnot  pod  30%.  Aktivních  podporovatelů  obrany
bylo 35 % občanů. Několikanásobnou reorganizací armády byly rozru-
šeny i zbylé silnější kontakty mezi armádou a občany. 
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Základními  zdroji  tvorby  bezpečnostní  politiky  České  republiky  jsou
kromě hodnocení analýz bezpečnostních hrozeb a z nich vyplývajících rizik na
jedné straně národní zájmy a na straně druhé determinace členstvím v Seve-
roatlantické alianci a členstvím v Evropské unii.

Základním dokumentem NATO, který je nutné při tvorbě bezpečnostní po-
litiky ČR respektovat,  je  Nová strategická koncepce NATO pro 21.  století
schválená  na  washingtonském summitu  24.  dubna  1999  a  závěry  pražského
summitu. Padesát let po svém vzniku přijalo devatenáct členských států v pěta-
šedesáti bodech novou závaznou strategickou koncepci pro příští století. Jsou v
ní definovány základní cíle a principy NATO:

1. Zajištěním bezpečnosti  vytvářet  jeden z  nezbytných  základů  pro
stabilní  euroatlantické  prostředí  založeném  na  zdokonalování
demokratických institucí a mírovém řešení sporů.

2. V souladu s článkem 4 Washingtonské smlouvy sloužit jako přiro-
zené fórum pro konzultace spojenců o problémech životních zájmů.

3. Zajistit v souladu s články 5 a 6 smlouvy každému členu obranu
před jakoukoli hrozbou agrese.

4. Přispívat  k  účinné  prevenci  konfliktů  a  aktivně  se  angažovat  v
krizovém managementu včetně operací k překonání krizí.

Koncepce profesionální armády
Čtrnáct let od listopadových událostí a jedenáct let po zrodu AČR schváli-

la vláda 12. listopadu 2003 dokument  Koncepce výstavby profesionální Ar-
mády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky pře-
pracovaná na změněný zdrojový rámec, jíž se realizuje první  skutečně zá-
sadní reforma. 

Jistý údiv nad počtem let je determinován faktem, že již v říjnu 1992 byla
v Institutu pro strategická studia publikována práce  Transformace Českoslo-
venské armády – Vznik republikových armád, v níž se dvěma samostatným
armádám doporučovaly  tři  varianty  dalšího  rozvoje.  Zpracovatelé  se  klonili
k alternativě třetí, označené písmenem C. 

Tato varianta představovala výstavbu nekonvenční a výrazně redukované
armády snížením počtů z 1,0 % na 0,3 až 0,5 % populace s netradičním řešením.

Spočívalo ve věrohodném obranném modelu a v progresivních změnách v
chápání strategické koncepce obrany, které by plnily kritéria úspornosti, syner-
gie  a  vojenskostrategické  účinnosti.  Touto  úsporností  by  se  tehdy  uvolnily
prostředky k odvrácení  či  oslabení  hospodářských  ohrožení,  zbavily  by  sou-
sední státy strachu a potřeby odvety a zároveň by zůstala věrohodná vojenská
obranyschopnost. 
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Tuto postupně se profesionalizující armádu měly podle této varianty tvořit
vysoce  mobilní  a  funkční  síly  s moderní  výzbrojí  pro  obranu teritoria  a  zři-
zované na zcela nových principech organizační výstavby včetně složky určené
speciálně k odvrácení a likvidace nových netradičních rizik a ohrožení.

Součástí pojetí byl propracovaný systém malých jednotek obrany teritoria
s odpovídající  vazbou  na  zmíněné  speciální  síly  s možností  využití  v za-
hraničních misích. Ve prospěch tohoto modelu se měla uskutečnit nevyhnutelná
operační příprava státního území, čímž se zároveň mohla eliminovat řada ná-
ročných a drahých opatření. 

Tato varianta  výrazně  zvyšovala hospodárnost  a výslednost  vojenské fi-
nanční a materiálové spotřeby, představovala podstatné omezení těžké bojové
techniky a drahých operačních systémů (tanků, dělostřelectva větších kalibrů,
bombardovacího letectvo) a další degresívní opatření. Umožňovalo přitom vy-
tvářet  nové  prvky  pro  speciální  druhy  ohrožení  států  při  podstatně  početně
menší armádě.

Musela uplynout nejen řada let, na ozbrojené málo efektivně vynaložit ko-
lem  půl  biliónu  korun  současné  hodnoty,  než  došlo  ke  strategickému  roz-
hodnutí,  takže  nás  náklady  na  skutečnou  reformu  teprve  čekají.  Přitom  se
vojenský rozpočet musí vypořádávat s minulými chybnými rozhodnutími, a to
nejen pokud jde o platby za nákup málo účinných zbraňových systémů, ale i vy-
soké  náklady na  platby za  výsluhu  let  zbytečně  dlouho  v armádě  sloužících
vojáků z povolání. 

Politicko-vojenskou ambicí České republiky v novém zdrojovém rámci je
zabezpečit:
● účast v jedné operaci na prosazení míru až brigádním úkolovým usku-

pením s jádrem tvořeným částí brigády pozemních sil v počtu do 3000
osob  (v  původní  koncepci  5000)  po  dobu  maximálně  šest  měsíců  bez
rotace (od roku 2007) nebo zdrojově ekvivalentním prvkem vzdušných
sil po dobu maximálně tři měsíce bez rotace (po roce 2010), [1] při za-
chování  schopnosti  zajistit  ochranu  určených  objektů  důležitých  pro
obranu státu,  přijmout  síly  NATO na  území  ČR a zabezpečit  aktivní
účast AČR v systému NATINEADS.

nebo
● účast v jedné operaci na podporu nebo udržení míru až praporním úkolovým

uskupením  s jádrem  tvořeným  částí  praporu  specializovaných  nebo  po-
zemních  sil  v počtu  do  1000  osob  nebo  zdrojově  ekvivalentním  prvkem
vzdušných sil (po roce 2010) s rotací po 6 měsících, při současné možnosti
účasti  v druhé,  následně vzniklé a paralelně probíhající  operaci  úkolovým
uskupením v síle  do 250 osob po dobu maximálně šest měsíců bez rotace
a při zachování schopnosti zajistit ochranu určených objektů důležitých pro
obranu státu, přijmout síly NATO na území ČR a zabezpečit aktivní účast
AČR v systému NATINEADS.
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Pozemní síly budou tvořit dvě mechanizované brigády, dělostřelecká brigá-
da a průzkumný prapor.

Vzdušné síly budou tvořit základna taktického letectva, základna vrtulní-
kového letectva, základna dopravního letectva, protiletadlová raketová brigáda,
brigáda velení, řízení a průzkumu a správa letiště.

Specializované síly budou tvořit brigáda chemické a biologické ochrany,
Ústřední  vojenský  zdravotní  ústav,  prapor  pasivních  sledovacích  systémů  a
elektronického boje a Vojenský technický ústav ochrany.

Pro podporu a zabezpečení činnosti zejména pozemních, vzdušných a spe-
cializovaných sil v operacích bude v podřízenosti velitelství společných sil vy-
tvořen  společný  komplet  svazků  a útvarů,  který  bude  zahrnovat  ženijní  zá-
chrannou brigádu, brigádu logistické podpory, spojovací prapor, středisko CI-
MIC/PSYOPS a prapor zabezpečení.

Přes všechny problémy a nedostatky, způsobené škody a ztráty při trans-
formaci  ozbrojených sil,  zvláště  armády, se vyjasnily kritické uzlové body v
současném strategickém rozhodování, byly identifikovány bariéry a limity do-
savadního rozhodovacího procesu a vyjasněna strategická architektura dalšího
postupu, která byla i akceptovány současnými decizními subjekty.

Shoda spočívá v tom, že by měly být přijaty základní principy politiky v
oblasti bezpečnosti, obrany a armády, a to na základě čtyř klíčových dokumentů
–  Bezpečností  strategie  České  republiky,  Strategie  obrany  České  republiky,
Vojenské strategie České republiky a Koncepce výstavby resortu obrany, resp.
dalších relevantních resortů.

Nejvážnější hrozby
Z našich  prognóz  lze  s přihlédnutím k dalším studiím identifikovat  nej-

vážnější hrozby: jsou jimi globální terorismus a použití zbraní hromadného ni-
čení (a to spíše biologických a chemických, než jaderných). Kritické by bylo,
došlo-li by k jejich spojení. 

Nejvážnějšími bezpečnostními riziky z jednotlivých hledisek jsou:
o z politického hlediska – pasivita  k tzv.  rozvráceným nebo dare-

báckým státům vedených nejrůznějším typem diktátorů,
o z ekonomického hlediska – nerovnoměrný ekonomický rozvoj ve

světě,
o ze sociálního hlediska – přehlížení rostoucí sociální diferenciace,
o z kulturního hlediska –  podceňování extrémního nacionalismu a

fundamentalismu, malá snaha o vytváření evropské identity,
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o z ekologického  hlediska –  bezohlednost  k životnímu prostředí a
obecně malá snaha o trvalou udržitelnost života,

o z vědeckovýzkumného hlediska – nedostatečná predikce hrozeb,
o z hlediska tvorby dokumentů – obecné bezpečnostní strategie,
o z legislativního hlediska – chybějící mezinárodní právo. 

Závěry pro bezpečnostní politiku
Z analýzy a z dalších prognostických scénářů, studií  a z polistopadového

vývoje naší armády a bezpečnostní politiky lze dále vyvodit: 

■ je  nutné  se  seriózně  zabývat  analýzou  a  vyhodnocováním  bez-
pečnostních hrozeb a z nich vyplývajících rizik jako podkladu pro
rozhodovací procesy o bezpečnostních a obranných otázkách,

■ v této souvislosti nebývale vzroste role zpravodajských služeb,
■ potřebujeme zpracovávat scénáře, které by nastiňovaly možné vari-

anty vývoje i zobrazovaly vývoj nepravděpodobnější, 
■ situace  vyžaduje  i  dále  výrazně  zlepšit  metodologii  tvorby  bez-

pečnostní politiky, zvláště pokud jde o konkrétnost, 
■ při řešení bezpečnosti a obrany je již nemyslitelné cokoli řešit bez

koaličního přístupu,
■ v rozhodovacích procesech  jako reakcích na bezpečnostní  hrozby

musíme  respektovat,  že  asymetrické  hrozby  vyžadují  i  sofisti-
kovanější  asymetrické  reakce,  při  nichž  nesmíme opomíjet,  že  je
provádějí demokratické země, 

■ musíme dál usilovat o komplexnější řízení systému bezpečnosti, 
■ a nepodceňovat  úlohu bezpečnostní  komunity  a spolupráci  s ní,  i

když se v poslední době zlepšuje, není stále systematická.
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Konkrétní cíle

1. Podporovat pozitivně se orientující nadnárodní společnosti a ovliv-
ňovat je v souladu s českými národními zájmy (OSN, EU, Rada Ev-
ropy, Evropský parlament, NATO, OBSE, Světová banka, Meziná-
rodní měnový fond ad.), zvláště pokud jde o posilování bezpečnosti
a obrany a nešíření zbraní hromadného ničení a odzbrojení.

2. Mít vliv na strategickou bezpečnostní  a obrannou koncepci  Seve-
roatlantické aliance a Evropskou bezpečnostní a obrannou politiku
v  EU,  zvláště  pokud  jde  o  středoevropský  a  východoevropský
prostor.

3. Podporovat transatlantickou spolupráci v rámci NATO a EU.
4. Účastnit se různých typů mírových misí, zvláště v Evropě.
5. Podporovat vojenskou spolupráci zemí Visegrádu včetně koordina-

ce zbrojní výroby.
6. Vytvořit podmínky pro rozvoj vojenského myšlení, a to zvláště bu-

dováním pracovišť se strategickým určením v Ministerstvu obrany,
v Generálním štábu AČR, ve vojenských vysokých školách, ve vě-
deckovýzkumné základně a v mediální sféře. Nedopustit jejich ne-
funkční  likvidaci.  Podporovat  činnost  analogických  pracovišť  v
civilní sektoru.

7. Zajistit po vstupu do NATO a EU konkrétní politické zadání ve for-
mě bezpečnostní,  obranné  a  vojenské  strategie  s  konkrétním vy-
ústěním modelu budoucí moderní armády. 

8. Zkvalitnit činnost Bezpečnostní rady státu.
9. Zajistit kvalitní civilní řízení a kontrolu armády a vytvořit prostře-

dí pro občanskou a politickou podpory armády.
10.Podporovat vzájemnou spolupráci mezi resorty zahraničí, obrany a

vnitra při komplexním řízení systému bezpečnosti.
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Miloš Balabán 

Tvorba a realizace bezpečnostní politiky – 
historická reflexe a současné výzvy 
(Druhý hlavní referát na konferenci „15. let vývoje bezpečnostní politiky a ar-
mády v Československu a České republice“)

Název druhého hlavního referátu „Tvorba a realizace bezpečnostní poli-
tiky – historická reflexe a současné výzvy“ nebyl zvolen náhodně. Nepůjde totiž
o detailní rozbor a přehled strategií, koncepcí a dokumentů v bezpečnostní po-
litice,  ale  spíše  o  zamyšlení  nad  širšími  souvislostmi  její  tvorby  a  realizace
v národním i mezinárodním kontextu. Dotkne se i konkrétně několika otázek,
které  jsou  předmětem kritické  diskuse  v  bezpečnostní  komunitě,  otázek které
mohou vyvolat nejen odbornou, ale snad i politickou polemiku. Hlavním cílem
referátu tedy rozhodně není přicházet s hotovými odpověďmi a závěry, jako spí-
še podnítit diskusi a v jejím rámci i formulovat otázky na které bychom určitě
nejen na této konferenci měli hledat odpovědi. Že tak můžeme činit je i jedním
z nepřehlédnutelných výsledků událostí, které započaly před patnácti lety. 

Před měsícem jsme si připomenuli 86. výročí vzniku Československa, kte-
ré bezesporu  představovalo  významný mezník i  v naší  bezpečnostní  politice.
V mnoha ohledech to byl i začátek cesty na které jsme se permanentně nacháze-
li mezi mlýnskými kameny historie. Z 50 let, které náš první prezident T. G.
Masaryk považoval za potřebných pro vybudování demokracie a upevnění po-
stavení našeho samostatného státu ve světě, se stalo pouhých dvacet a na jejich
konci  se  zhroutil  projekt  naší  koncepce  bezpečnostní  politiky opřený  o spo-
jenectví se dvěma západními mocnostmi, Francií a Velkou Británií.

Právě tehdy začal podle Ivana Svitáka onen „velký skluz“, který o deset let
později, přes hrůzy a utrpení nacistické okupace, ale i hrdinství našich vojáků
na frontách druhé světové války, přivedl republiku do mocenské sféry Sovět-
ského  svazu,  na  druhý  břeh  bipolárně  rozděleného  a  soupeřícího  světa.  Ani
nové  spojenectví  nás  neuchránilo  od  další  historické  lekce  novými spojenci.
Snad paradoxně právě v roce, kdy jsme podle Masaryka měli dovršovat oněch
„padesát  potřebných  let“  k vybudování  demokracie,  byla  republika  obsazena
podruhé na více jak dvacet let.

Přitom  v pozadí  nebyly  pouze  důvody  politické,  ale  jak  se  nyní  nově
ukazuje i vojenskostrategické, tj. zvýšení bojového potenciálu na středoevrop-
ském válčišti pro které Sovětský svaz srpnovou agresi v roce 1968 uskutečnil i
bez ohledu na zřejmé politické, morální a ekonomické dopady diskreditujících
sovětský režim. Tento fakt zřejmě nejvíce symbolizoval skutečnost, že více jak
šedesát let jsme neměli a nemohli mít svoji vlastní bezpečnostní politiku, nepo-
čítám-li nesmělé (ale jistě  i tak na svou dobu odvážné) pokusy o jisté samo-
statné přístupy koncem šesté dekády 20. století. V „roce zázraků“ Timothy Gar-
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tona Ashe před 15 lety jsme tak začínali v mnoha ohledech od nuly a nebojím se
říci, že i z minusu. Dr. Rašek v hlavním referátu již postihl onen velmi složitý
proces vytváření základů a posléze vývoje bezpečnostní politiky, takže by bylo
zbytečné řadu věcí opakovat.

V každém  případě  před  15  lety  nenastal  Fukuyamův  „konec  historie“.
S mírnou nadsázkou spíše v mnoha ohledech nastal – což platí snad i dvojnásob
o oblasti bezpečnosti a bezpečnostní politiky – její začátek. Samozřejmě, platí
teze o posílení naší bezpečnosti, symbolizovaná nejdříve vstupem do NATO a
posléze EU, v žádném případě to ale neznamená, že jsme nebo budeme ušetřeni
přijímat a posléze realizovat taková rozhodnutí  v bezpečnostní  politice, které
ovlivní  v krátkodobém a dlouhodobém horizontu nejen bezpečnost  a obrany-
schopnost republiky, ale i jejích spojenců. Dlužno dodat, že se přitom ocitáme a
budeme ocitat, ač bychom si to ještě v březnu 1999 dokázali až tak jasně před-
stavit, mezi mnoha „mlýnskými kameny“.

Výchozí situace

Na místě je proto určité naznačení problémů, které jsou z pohledu České
republiky v bezpečnostní  oblasti  na pořadu dne,  a to  i  na  pozadí  jejího sou-
časného mezinárodněpolitického postavení.

1. Po rozšíření EU, které nejen symbolicky, ale i prakticky uzavřelo do jis-
té míry přechodné období našeho celkového vývoje v jehož rámci jsme
se  staly  i  členy  NATO,  se  nacházíme  v období  formování  nového
nadnárodního útvaru omezujícího moc národních států. Státní suvereni-
ta přestává být absolutní zásadou i v oblasti bezpečnosti a zahraničních
vztahů  jednotlivých  zemí.  Je  to  v podstatě  dobrovolné  a  vzájemné
omezování suverenity, čímž začíná mizet ostrý rozdíl mezi vnitřními a
zahraničními  záležitostmi.  Bezesporu  to  bude  mít  v dohledné  bu-
doucnosti vliv i na podobu a fungování ozbrojených sil, ale např. i
policie, justice, apod.

2. V zóně nadnárodního útvaru jakým je EU, tj. v zóně, kterou lze označit
podle Roberta O. Keohana jako zónu rostoucí vzájemné závislosti,  se
také významně mění pojetí suverenity. Namísto tradičního teritoriálního
pojetí suverenity se vynořuje její nová soudobá podoba. V době, kdy se
politika stala součástí komplexních nadnárodních sítí, je zapotřebí chá-
pat suverenitu jako potenciál (zdroj) při vyjednáváních. Tento potenciál
čili politický zdroj se uplatňuje zejména v globálních procesech týkají-
cích se např. multinacionálních investic, ochrany prostředí, regulování
migrací, boje proti terorismu apod. Podobných procesů, které „ignorují“
teritoriální pojetí suverenity, přibývá, a tím roste potřeba řešení, která
mají mezinárodní povahu a často také nadnárodní. Vyjednávání a hle-
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dání společných řešení, tj. i řešení bezpečnostních otázek, platných
pro více  zemí  se  tak stává  trvalým jevem soudobých  politických
procesů.

3. Rozšíření EU je v prvé řadě diktováno snahou unie udržet krok s globa-
lizací jako mnohostranným procesem politickým hospodářským, tech-
nickým,  kulturním  a  v neposlední  řadě  i  bezpečnostním,  což  se
projevuje záměrem vytvářet efektivní vojenské nástroje a kapacity
k zajištění bezpečnosti.

4. Uvedený proces probíhá po zhruba desetiletém intermezzu po skončení
studené  války  na  pozadí  viditelné  nejednotnosti  západního  světa  –
Evropy, resp. EU a USA. Vyplývá to z různého vnímání geopolitických
a strategických  zájmů i  přesto,  že  oba aktéři  čelí  v podstatě  stejným
bezpečnostním hrozbám, kterými jsou mezinárodní terorismus, prolife-
race zbraní hromadného ničení a existence „slabých“ států (failing sta-
tes). Rozdílné koncepce zajišťování bezpečnosti vyplývají i z hlavních
doktrinálních dokumentů  Národní bezpečnostní strategie Spojených
států (NBS, 2002) a Bezpečnostní strategie Evropské unie (BS EU,
2003).

5.  Zatímco  se v bezpečnosti Evropa orientuje multilaterálně, USA v po-
sledních letech deklarují unilaterální orientaci. USA se staly jedinou su-
pervelmocí,  vydávají  na ozbrojené síly polovinu všech světových vý-
dajů na obranu, mají 50 % vojenské kapacity a jsou schopné zasáhnout
kdekoli na světě. Americká strategie vychází z toho, že pokud se objeví
potenciální hrozby bezpečnosti Spojeným státům je nutné jím předejít
preventivními údery (preemptive strikes), což s sebou přináší  i  prefe-
renci vojenské síly před diplomacií. Nicméně Spojené státy se v praxi
přesvědčují, aktuálně především v Iráku, že ani unikátní vojenská síla
nezaručuje schopnost dosahovat jejím prostřednictvím stabilních poli-
tických a ekonomických cílů.
Evropská strategie také nevylučuje použití  síly, jež bude založena na
podpoře včasné, rychlé a když je potřebné i mohutné intervence, spolu
s tím ale bere v potaz, že k řešení bezpečnostních problémů je nutné při-
stupovat  z podstatně  širšího  hlediska.  V této  souvislosti  se  v BS EU
konstatuje, že žádná z nových hrozeb není pouze čistě vojenská, a tudíž
nemůže být řešena pouze čistě vojenskými prostředky. Proti americkým
přístupům je nabídnuta alternativa účinného a efektivního multilatera-
lismu, jež vyplývá z podstaty fungování EU i reality jejího postavení ve
světě.
Nepřehlédnutelné je v této souvislosti i zdůraznění role OSN. Centrem
BS EU je pojetí „preventivní angažovanosti“ (preemptive engagement),
což je ve značném protikladu vůči americkému přístupu preventivních
úderů, přičemž se zároveň naznačuje, že míra této angažovanosti  leží
především v regionech bezprostředně přiléhajících k Evropě (charakte-
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rizované poznámkou vysokého představitele EU pro zahraniční a bez-
pečnostní  politiku  J.  Solany  o  potřebě  „myslet  globálně  a  jednat
lokálně“).
Z našeho hlediska je bezesporu významná specifikace „triády“, kte-
rá by měla být osou unijní angažovanosti:

- mobilní, flexibilní vojenské síly,
- policie a civilní kapacity pro postkrizové situace,
- použití  dvou  uvedených  komponentů  v kombinaci  a  koordinaci

s humanitární, obchodní a rozvojovou politikou.
Z uvedeného vyplývá i důležitý závěr: BS EU je první kolektivní poli-
tický  krok  směřující  k určení  rovnováhy  mezi  „tvrdou“  (hard)  a
„měkkou“ (soft)  bezpečností, což svým způsobem EU výrazněji  odli-
šuje od NATO. V daném případě je třeba zdůraznit, že v rámci EU na
základě její bezpečnostní strategie dále pokračuje rozvíjení koncepčních
úvah o konkrétním naplňování  konceptu preventivní  angažovanosti  a
účinného multilateralismu. Výrazně to dokládá výstup studijní skupiny
o  evropských  bezpečnostních  schopnostech  „Humanitární  evropská
bezpečnostní doktrína“ ze září 2004 zpracovaný pod vedením prof. Ma-
rie Káldorové z London School of Economics na vyžádání J. Solany.
Doktrína  konstatuje,  že  občané  Evropy  se  nemohou  oddělit  od  bez-
pečnosti  lidí kdekoliv ve světě, a proto má EU zásadní zájem na roz-
víjení kapacit a schopností, které by přispívaly ke globální lidské bez-
pečnosti. Dokument proto mj. počítá se zřízením sil  humanitární  bez-
pečnostní reakce, které budou mít zpočátku 15 tisíc příslušníků, z nichž
minimálně jednu třetinu budou tvořit civilisté (policisté, právníci, hu-
manitární  pracovníci,  administrátoři  apod.),  a  které  budou  určeny
k praktickému naplňování konceptu preventivní angažovanosti.

6. NBS a BS EU ilustrují  tenze ve vztazích mezi Evropou a Spojenými
státy, což i u nás vyvolává jisté rozpaky a rozpolcenost nejen v naší po-
litice,  ale i  v bezpečnostní  komunitě.  Česko se tak opět  paradoxně
ocitá mezi  mlýnskými kameny, které budou způsobovat (nebo již
způsobují) problém především pro diplomacii a silové resorty. (Po-
tvrzením  je  např.  to,  že  aktuální  Bezpečnostní  strategie  a  Vojenská
strategie vůbec nezmiňují existenci Bezpečnostní strategie EU.) Zásadní
otázkou pro tvorbu a realizaci naší bezpečnostní politiky je ovšem to
nakolik a v jakém časovém horizontu budou  reálné vojenské kapacity
EU k dispozici tak, aby mohly přispět k reálnému zajištění bezpečnosti
jednotlivých členských států Evropské unie, a tedy i České republiky.
Taková otázka je důležitá především v kontextu problémů se kterými se
Unie potýká při  navyšování  a zajištění svých kapacit  (tj. efektivnosti
zbrojních výdajů, nadnárodních zbrojních projektů, výdajů na výzkum a
vývoj, zajištění strategické přepravy apod.). 

23



Je ale v každém případě zřejmé, že v procesu tvorby naší bezpečnostní
politiky budeme muset  „evropské dimenzi“ bezpečnostní  politiky vě-
novat zvýšenou pozornost, což je diktováno i zřetelnou tendencí v praxi
americké politiky posledních let: zmenšování role NATO jako jednoho
z nástrojů zajišťování bezpečnosti Spojených států. Vůle k vojenskému
unilateralismu je podpořena i  zkušeností  a přesvědčením, že Spojené
státy musí zakročit proti ohrožení, i když se budou zdát jejich postupy
nepřijatelné  pro  jejich  partnery.  Tuto  vůli  pak  mohou  podporovat
v NBS  zmiňovaná  nová  partnerství  s významnými  globálními  hráči
(např. s Čínou a Ruskou federací – v jejím případě s novou vojenskou
doktrínou de facto reagující na doktrínu americkou). Evropa je v NBS
naopak tak trochu stranou (nelze přehlédnout, že v textu NBS se použí-
vá pojmenování EU jen dvakrát a slovo Evropa lze nalézt na dvou nebo
třech místech). To také signalizuje, že Evropa se bude muset skutečně
sama více postarat o budování své reálné vojenské síly.
Bezpečnostní  strategie EU je i  z tohoto důvodu příležitostí  k otevření
širšího  diskurzu  o evropské  bezpečnosti  (kterého  by se  u  nás  mohla
ujmout bezpečnostní komunita), neboť BS EU v každém případě před-
stavuje základ důležité debaty ohledně strategické orientace EU a jejích
priorit. V centru pozornosti by mohly např. být otázky zda BS EU může
přispět k překonání bezpečnostní politiky definované národními zájmy,
perspektiv přenášení odpovědnosti za bezpečnost na nadnárodní model
nebo  sdružování  stávajících  evropských  obranných  zdrojů  a  jejich
účinného využívání atd., apod. 
Legitimita a potřebnost takového diskurzu může vyplývat z předpoklá-
dané širší diskuse o obsahu Evropské ústavní smlouvy, která má i svůj
bezpečnostní  rozměr  a  jež  bude  procházet  v členských  zemích EU v
příštích dvou letech procesem ratifikace. 

7. I přes výrazné odlišení od USA se EU svou bezpečnostní strategií pre-
zentuje  nikoliv  jako protiváha,  nýbrž stále  jako strategický spojenec,
který má stejné priority, ale odlišné způsoby jejich dosahování. Udržet
tento  přístup  má  v konfrontaci  s aktuálními  hrozbami  pro  bez-
pečnost  západního  světa  zásadní  význam.  Je  totiž  vysoce  pravdě-
podobné, že v této a následující dekádě bude ve světě dominovat řešení
bezpečnostních problémů. Aktivity militantních islámských organizací,
které po 11. září 2001 stupňují četnost a brutalitu svých teroristických
útoků, což potvrzuje denní praxe v Iráku, ale i březnový atentát v Mad-
ridu  a  zářijové  přepadení  školy  v  ruském Beslanu,  signalizují  spolu
s mnoha dalšími faktory, že jsme konfrontováni s pokusem o vytvoření
globálního islámského státu. Jako více než reálná je možnost, že se te-
roristická  uskupení  stala  i  vlastníky  zbraní  hromadného  ničení,  což
představuje extrémní riziko. K tomu přistupuje i další znepokojivý mo-
ment: k „tradičním“ nositelům jaderných zbraní přibyly v posledním de-
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setiletí  nové země, a to  i  nepřátelsky naladěné vůči  Západu, v regio-
nech, které mají pro vývoj světa a světové ekonomiky významné místo
–  zde  mám na  mysli  především Blízký  východ,  jihovýchodní  a  vý-
chodní Asii. Svět se tak opět přibližuje do doby studené války, kdy
stále existovala reálná hrozba globálního válečného konfliktu s pou-
žitím zbraní hromadného ničení, včetně jaderných. Faktem zároveň
je, že ve světové politice je možné od konce minulého století  zazna-
menat  ústup  od  rozsáhlých  odzbrojovacích  smluv,  které  jsou  na-
hrazovány smlouvami spíše  politického než  právního charakteru,  což
ředitel  stockholmského  ústavu  pro  výzkum míru  (SIPRI)  A.  Rotfeld
označil za velmi nebezpečnou tendenci.

8. Při hodnocení hrozeb bychom neměli podléhat jakémusi automatismu či
strnulosti.  Neměly  by  být  jednostranně  zdůrazňovány  pouze  některé
hrozby, např. terorismus, hrozba rozšiřování ZHN atd., bez náležitého
vyhodnocení  dalších  sílících  hrozeb,  jako  je  např.  existence  diktá-
torských režimů, sociálně-ekonomické hrozby (extrémní chudoba), pů-
sobení organizovaného zločinu, politická kriminalita, technologické ka-
tastrofy, environmentální hrozby (globální oteplování), kulturní hrozby
(růst  nacionalismu,  fundamentalismu),  informační  bezpečnost,  zrani-
telnost finančních trhů apod. Nebezpečnost některých zmíněných hro-
zeb je možné ilustrovat i na faktech: např. jen v roce 2002 bylo na in-
ternetu zaznamenáno 87 525 útoků hackerů, kteří  způsobili  škody ve
výši téměř 50 miliard dolarů, celkový obrat světového organizovaného
zločinu se pohybuje okolo 500 miliard dolarů ročně, což jsou zhruba
dvě  procenta  světového  HDP. Prorůstání  organizovaného  zločinu  do
politiky  a  společnosti  je  tedy  minimálně  srovnatelné,  ne-li  nebez-
pečnější, než samotný terorismus.

9. Reakce na zmíněné hrozby otevírá problém adekvátní reakce. Např. po-
chopení faktu, že asymetrické hrozby ze strany teroristických organiza-
cí vůči  státům, infrastruktuře,  občanům, ale také ozbrojeným silám a
složkám vyžadují  i  asymetrické  reakce,  a  že  komplexnost  vnějších  i
vnitřních  bezpečnostních  hrozeb,  které  mohou  ohrožovat  stabilitu
společnosti  nastoluje  potřebnost  vybudovat  komplexní  systém  bez-
pečnosti země. Jedná se o velmi složitý cíl který má zvláště u nás
svou historickou, politickou, ekonomickou, právní, i psychologickou
dimenzi.  Poslední  dvě  dimenze  přitom mají  v  době  respektující  do-
držování lidských práv velmi silný význam – musí se hledat rovnováha
mezi zajištěním bezpečnosti občanů a státu a zachováním občanských
práv a svobod. Že se jedná o složitý a senzitivní problém není pochyb –
pregnantně to před časem vyjádřil bývalý ředitel ÚZSI a nynější ministr
vnitra F. Bublan slovy,  že svoboda je svobodou jenom tehdy, když je
nabídnuta všem, tedy i těm, kteří ji zneužívají. Pomineme-li svou snahu
o bezpečnost, ztratíme i svou svobodu. Stále je nutné hledat rovnováhu
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mezi těmito póly. Eliminovat ty, kteří svobody zneužívají a znovu svo-
bodu nabízet všem. V tom je její slabost a síla.

10. Právě  v souvislosti  s potřebností  komplexního  systému  bezpečnosti
země je na místě otevřít i problém celkového pojetí resp. pojímání bez-
pečnosti. Jsme totiž zřejmě na počátku přechodu mezi dvěma přístupy
k jejímu zajišťování.  V dosavadním, řekněme „tradičním“ modelu ob-
čan jako základní  entita  společnosti  plní  své povinnosti,  přičemž stát
(zastupující společnost) má právo vyžadovat jejich plnění. Modernější
pojetí  však  s občanem počítá  nejen jako  se  zákazníkem, jehož  poža-
davky plní stát, nýbrž jako s partnerem, který je sám nese jistou odpo-
vědnost za bezpečnost. Bezpečnost se v daném případě stává veřejnou
službou. 15 let po listopadu 1989 je takové konstatování možná „malou
revolucí“, která bude vyžadovat hlavně posun v myšlení občanů. Do-
dávám, že třeba v konfrontaci s profesionalizací armády to bude velmi
složitý úkol. 

Základní otázkou v procesu tvorby a realizace bezpečnostní politiky v ná-
vaznosti na deset výše uvedených determinant zůstává 15 let po listopadu 1989
schopnost promítnout celou jejich složitost do rozhodovacích procesů tak, aby
bylo možné naplňovat hlavní cíl: v co největší možné míře zajistit bezpečnost
České republiky. V popředí  stojí  především kapacity a kvalita rozhodovacích
procesů v bezpečnostní politice kam vstupuje celá řada subjektů – především
vláda a parlament a dále politické strany a do jisté míry, i když stále ještě ne
dostatečně, bezpečnostní komunita.

Podíváme-li se na uplynulých 15 let je nepochybné, že se vytvořil potřebný
základ a rámec pro tvorbu a realizaci naší bezpečnostní politiky – mám tím na
mysli novou krizovou a brannou legislativu a zásadní  doktrinální  dokumenty
zajišťování bezpečnosti České republiky.

Nebude přitom bez zajímavosti vyjádřit rozsah onoho základu i kvantita-
tivně. Mj. se jedná o:

a) dva ústavní zákony, 
b) čtyři  klíčové zákony vymezující  oblast  krizového řízení a zajišťováni

obrany, 
c) 23 právních předpisů,
d) 19 prováděcích předpisů,
e) tři bezpečnostní a tři vojenské strategie,
f) zásadní  koncepční  dokumenty  vymezující  průběh  a  cíle  reformy oz-

brojených sil,
g) přípravu  koncepčních  dokumentů  vytvářejících  předpoklady  pro  po-

stupné vybudování systému komplexní bezpečnosti země.
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I přes řadu výhrad, které zmíním v další části svého vystoupení, nelze po-
minout,  že  je  to  výsledkem intenzivní  práce  řady politiků,  a  především pra-
covníků státní správy, kteří často museli uvedenou legislativu vytvářet v nikoli
optimálních podmínkách. Nemám tím na mysli pouze onen stav nuly a snad i
minusu na začátku patnáctiletého období, ale i jistou atmosféru nedůvěry v její
potřebnost po většinu devadesátých let, kde klíčovým zlomem byl až vstup do
NATO v roce 1999 a následně přímá konfrontace s vojenskými i nevojenskými
hrozbami na počátku 21. století. 

Již zde zaznělo, že pro tvorbu a realizaci bezpečnostní politiky jsou rozho-
dujícími faktory kapacity a kvalita rozhodovacích procesů. Vývoj v uplynulých
15 letech zřetelně ukázal, že z tohoto hlediska má klíčový význam komunikace
mezi subjekty, které se na tvorbě a realizaci bezpečnostní politiky přímo podíle-
jí (vláda, ministerstva, parlament, politické strany).

Problematika politického konsenzu

Právě  v procesu  komunikace  dochází  i  k utváření  předpokladů  pro  do-
sahování politického konsenzu v bezpečnostní politice, který – a uplynulých 15
let nás o tom také přesvědčilo – je předpokladem její efektivity. Konsenzus se
přitom zřetelně stává mnohem důležitější (a také se mnohem obtížněji udržuje),
pokud se jedná o závazky státu přesahující jeho hranice, což je bezesporu i náš
případ.  V našich podmínkách je dosažení  a dosahování  politického konsenzu
neuzavřenou  záležitostí,  což  proces  tvorby  a  realizace  bezpečnostní  politiky
negativně ovlivňuje.

Pokusím se charakterizovat několik rozhodujících faktorů tohoto stavu: 

1. Absence české „strategické kultury“ daná především historicky, o čemž
byla řeč již v úvodu referátu.

2. Bezpečnostní politika, její tvorba a realizace je zatím nevýraznou sou-
části veřejné politiky a veřejné služby, její tvorba a realizace je determi-
nována nižší  mírou profesionality jejich aktérů a nízkou mírou parti-
cipace občanské veřejnosti. 

3. Rozpolcenost  české  společnosti  ve  vztahu  k zajišťování  bezpečnosti
státu, která se projevuje navenek pacifistickými postoji k opatřením a
rozhodnutím ve vnitřní  i  zahraniční  politice  s  bezpečnostní  dimenzi.
Tyto postoje silně ovlivňované i postoji médií jsou následně reflektová-
ny i některými politiky a promítají  se negativně do konkrétních poli-
tických postojů a rozhodnutí. 
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4. Politické  spory  mezi  resp.  uvnitř  politických  stran  ohledně  strate-
gických priorit bezpečnostní politiky, které mají nejen politický a bez-
pečnostní, ale i ekonomický rozměr. 

5. Absence kvalifikované odborné i veřejné diskuse o bezpečnostní politi-
ce  a  jejích  prioritách,  což  vede  v konečném důsledku  k tomu,  že  se
problematika bezpečnostní politiky stává pouze předmětem (často i ad
hoc) úzkého politického rozhodování. 

6. Resortismus  v procesu  tvorby  bezpečnostní  politiky,  který  se  často
projevuje v soupeření silových resortů (i uvnitř nich) o kompetence při
tvorbě bezpečnostních dokumentů a následně i při realizaci bezpečnost-
ní politiky.

7. Absence reálného civilního řízení a kontroly ozbrojených sil, která ne-
může být vnímána pouze skrze její formální projevy (civilista jako mi-
nistr obrany), ale především skrze reálné vstupy politické reprezentace
do procesu strategického řízení obrany a ozbrojených sil.

8. V soustavě a v tvorbě bezpečnostní dokumentů jsou i na základě uve-
dených vlivů skryty rezervy jak v teoretickém rozpracování problema-
tiky, tak v jejich aplikaci.

Všechny uvedené faktory v konečném důsledku vedou k tomu, že jednot-
livé subjekty podílející se na rozhodovacích procesech v bezpečnostní politice
často postupují při rozhodování o bezpečnostních otázkách nejednotně a neko-
ordinovaně, což nemá pouze politické, ale také ekonomické dopady – vztahuje
se to např. již známých kauz projektu L-159, výměny letounů Mig-29 za vrtu-
lníky, projektu modernizace tanku T-72, nedokončené reformy akvizičního sys-
tému MO, kde u 60 % investic není vůbec nebo jen velmi vágně specifikováno,
co za ně resort hodlá nakupovat, apod.

Týká  se  to  ale  i  legislativy:  existují  např.  výrazné  duplicity  v oblasti
krizové a branné legislativy, což mj. platí pro překrývání opatření uvedených
v krizových  plánech  a  plánech  obrany,  neefektivního  a  neracionálního
zdvojování výdajů na civilní nouzové plánování a obranné plánování, budování
„dvojí“ krizové infrastruktury při MV a MO, věčně odkládané reformy zpravo-
dajského systému apod. Dotýká se to i našich mezinárodních závazků – prin-
cipy a zásady ke kterým jsme se zavázali se v některých případech liší od reálné
politiky (příkladem budiž např. strategická přeprava). 

Neprovázanost rozhodovacích procesů v oblasti bezpečnostní politiky snad
nejlépe  ilustroval  bývalý  náměstek  ministra  obrany  Jan  Váňa,  který  na  ná-
rodním semináři k reformě ozbrojených sil  v září  2003 otevřeně prohlásil,  že
„reforma  ozbrojených  sil  předskočila  architekturu  systému  bezpečnosti,
která měla být hotová jako první“.
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Váňa  měl  bohužel  v tomto  ohledu  pravdu,  neboť  posloupnost,  obsah,
struktura a v neposlední řadě i praktická použitelnost doktrinálních dokumentů
v oblasti  bezpečnostní  politiky ukazuje,  že  není  dotvořena  celková  koncepce
bezpečnostního systému České republiky. 

Svědčí o tom i fakt, že teprve v návaznosti na přijetí první koncepce refor-
my ozbrojených  sil  v listopadu  2002  bylo  vládním usnesením rozhodnuto  o
zpracování  Koncepce  bezpečnostního  systému  ČR,  přičemž  na  základě  roz-
hodnutí Bezpečnostní rady státu z letošního roku byl tento úkol korigován a po-
čítá se s vypracováním návrhu na optimalizaci bezpečnostního systému.

V kontextu  současné  bezpečnostní  situace ve světě,  aktuálních  hrozeb a
rizik,  je  samozřejmě  pozitivní,  že  se  začíná  s vytvářením  základů  koncepce
komplexního  systému bezpečnosti  země –  není  jistě  bez  významu,  že  jeden
z impulsů pro takový krok přišel i z akademické komunity vypracováním strate-
gického tahu „Systém komplexního řízení bezpečnosti České republiky“ v roce
2002 v rámci CESES. Zřetelně ale stojíme na samotném začátku komplikované
cesty k vytvoření takového systému.

Postup prací na analýze bezpečnostního systému ČR, která předchází návr-
hu na optimalizaci bezpečnostního systému, ukázal v plné míře složitost dané
problematiky,  která  vyžaduje  překonat  tendence  k pouhému popisu  dějů,  or-
ganizací,  funkcí,  zákonů  atd.  Rezervy  ale  existují  i  u  dalších  doktrinálních
dokumentů – Bezpečnostní (2003) a Vojenské (2004) strategie.

Strategie obrany ČR – doktrinální dokumenty

Není dostatečně rozpracována strategie obrany ČR, která by byla progra-
mem obranné politiky. Bezpečnostní strategie např. řeší problematiku obranné
politiky pouze v kontextu prosazování bezpečnostních zájmů a stanovuje pouze
její zásady. Vojenská strategie se zabývá výstavbou a použitím ozbrojených sil.
Není tak koncepčně rozpracována celková problematika obrany státu, a to jak
po věcné stránce, tak po stránce jejího řízení. V případě vojenské strategie je
přitom zřejmé,  že  nepředcházela  koncepci  reformy ozbrojených  sil,  ale  že  jí
byla přizpůsobena.

Na pořad dne se proto dostává velmi důležitá otázka potřebnosti  vypra-
cování a přijetí Strategie obrany, ať už v podobě samostatného dokumentu, sou-
části  Bezpečnostní  strategie, nebo i dokumentu nahrazujícího vojenskou stra-
tegii. Strategie obrany by měla mj. dát odpovědi na mnohé otázky, např. co tvoří
systém obrany a jak je řízen, jak je propojeno řízení obrany s celkovým systé-
mem bezpečnosti,  jak  jsou  nastaveny  vazby  mezi  řízením  obrany,  civilním
řízením ozbrojených sil a vojenským velením apod. 

Důležitost přehodnocení zaměření a obsahu výše uvedených doktrinálních
dokumentů přitom vynikne zvláště v konfrontaci se ztroskotáním první koncep-
ce  reformy ozbrojených  sil  v roce  2003.  Deficity  v rozhodovacích  a  řídících
procesech vedly k jejímu zahájení bez ohledu na reálnou ekonomickou kalkula-
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ci jejích nákladů (a dopadů), což mělo za následek její přepracování s nemalými
politickými, ekonomickými, společenskými a psychologickými důsledky se kte-
rými se potýkáme dodnes, jak uvnitř, tak i vně armády.

Neúspěšný start  reformy ozbrojených sil  v roce 2003 ukázal důležitost  i
dalšího prvku v procesu tvorby a realizace bezpečnostní politiky, kterým je tak
často diskutované „politické zadání“. Primární odpovědnost za formulaci poli-
tického zadání samozřejmě leží na politicích – členech vlády, primárně premi-
érovi a „silových“ ministrech, tj. zahraničních věcí, vnitra a obrany a poslan-
cích, především z branných a bezpečnostních výborů parlamentu.

Klíčovou otázkou jsou zde strategické výstupy, které z povahy věci musí
být plně doménou politiků, samozřejmě přijímané na základě zevrubných ana-
lýz zpracovaných státními úředníky – vojáky, policisty, civilními úředníky mi-
nisterstev. Často se ovšem stává, že vrcholní činitelé exekutivy i parlamentu po-
nechávají,  řízení  rozhodovacích  procesů  při  přípravě  strategických  výstupů
pouze na úřednících, což je mimo jiné. dáno i absencí skutečného a fungujícího
odborného politického zázemí v politických stranách i parlament o které by se
mohli opřít.

Limitem je také i omezenost politického mandátu (poslanci i vláda ve čtyř-
letém cyklu), a tím i reálné možnosti zabývat se do hloubky danou problema-
tikou. To ale nesmí znamenat ze strany politiků rezignaci na daný stav, neboť je
minimálně  v jejich  možnostech,  aby  byli  schopni  zavést  v rámci  exekutivy
moderní  metody a styl strategického řízení,  který  je úspěšně uplatňován pře-
devším v komerčních organizacích. Odpovědnost za přípravu a v konečném dů-
sledku formulování politického zadání ovšem v nemalé míře leží i na vojácích,
policistech a státních úřednících.

Vezměme si např. již několikrát zmiňovanou armádu: odpovědnost za pří-
pravu a  v konečném důsledku  formulování  politického  zadání  v nemalé míře
leží i na jejím vedení. Právě vedoucí představitelé armády by měli být schopni
politikům  předkládat  variantně  zpracované  představy  o  další  výstavbě  oz-
brojených sil, možných reakcích na bezpečnostní hrozby, nezbytnosti a rozsahu
modernizace armády apod. Vždyť právě vojáci, a snad lépe než politici, znají
naši bezpečnostní situaci a možné hrozby, znají naše závazky ke spojencům, ví,
jaké  síly  vyžaduje  obrana  země.  Jejich  angažovanost  (mj.  v médiích)  a  od-
bornost by měly prostě být nosným činitelem kontinuity realizace bezpečnostní
politiky. V situaci, kdy už sice nemáme starou armádu, ale ještě nemáme armá-
du novou, je to dvojnásob důležité.

Úkoly bezpečnostní komunity

Pokud hovoříme o problematice politického konsenzu a politického zadání
není možné obejít ani působení bezpečnostní komunity jako významného fakto-
ru ovlivňujícího především tvorbu bezpečnostní politiky.

30



Po téměř deseti letech od počátků jejího konstituování, kde významnými
mezníky byla společná práce řady expertů na publikaci Bezpečnostní politika
České republiky pod vedením doktora Jaroslava Jandy v letech 1995-1996, za-
ložení Asociace BOOSS v roce 2000 a vytvoření SBP CESES v letošním roce,
je bezpečnostní  komunita  již více méně respektovaným partnerem především
státní správy v diskusi o bezpečnostně-politických otázkách a v procesu tvorby
bezpečnostní politiky.

Její  současnou  podobu můžeme charakterizovat  jako  dobrovolné,  nefor-
mální a relativně ustálené společenství zástupců odborné i laické veřejnosti, ne-
ziskového sektoru, univerzit, vědeckých a výzkumných institucí, aktivně se vy-
jadřujících  k otázkám  bezpečnosti  státu  a  problémům  bezpečnostní  politiky
(možná se zde hodí i lakoničtější charakteristika, kterou jsem vyslechl před pěti
lety od Brada Fredena, bývalého tajemníka pro politické záležitosti velvyslanec-
tví USA v Praze, v jedné z diskusí o postavení a úkolech bezpečnostní komuni-
ty, která podle něho je jen jiným výrazem pro vzdělanou skupinu vládních čini-
telů, členů parlamentu a nevládních organizací v bezpečnostních otázkách).

Výstupy této komunity, kam ostatně patří i tato konference, jsou vám všem
jistě známé, nebudu je proto šíře připomínat – chtěl bych ale učinit pár pozná-
mek k aktuálním možnostem působení komunity v rámci komunikace s vládou,
„silovými“ ministerstvy a parlamentem. 

Pokud jsem zmínil  fakt, že bezpečnostní  komunita je více méně respek-
tovaným partnerem učinil jsem tak záměrně. Přes přiznání faktu její existence se
totiž stále objevují tu větší, tu menší obavy z jejích aktivit a vlivu, často vyvo-
lané i tím, aby komunita a její příslušníci negativně neovlivňovali přijaté zámě-
ry či rozhodnutí v procesu tvorby a realizace bezpečnostní politiky.

V pozadí spíše stojí obava z vedení přímého a kvalifikovaného dialogu o
bezpečnostních otázkách. Myslím si, že pro tyto obavy v zásadě není důvod –
ostatně otevřenost  k dialogu uplatňovaná např. sekcí obranné politiky a stra-
tegie MO nebo odborem bezpečnostní politiky MV to potvrzují. I tento dialog
je nástrojem civilního řízení a kontroly silových složek.

V této souvislosti  si  dovolím i jednu odvážnější  poznámku – právě bez-
pečnostní komunita může být přirozeným spojencem „osvícených“ nebo chcete-
li „angažovaných“ vojáků, policistů a dalších státních úředníků usilujících o co
nejvyšší efektivitu při zajišťování bezpečnosti země. Podmínky pro to mohou
vytvořit  kvalitní  komunikační  kanály mezi státní  správou-ministerstvy a bez-
pečnostní komunitou, které by se neměly omezovat pouze na ad hoc akce typu
seminářů, kulatých stolů apod., ale pravidelnou (a možná i svým způsobem in-
stitucionalizovanou) spolupráci např. formou expertních fór. 

Je možné v perspektivě (i na základě např. francouzských zkušeností) uva-
žovat  o  zřízení  „polonezávislého“  analyticko-výzkumného  pracoviště  (po-
třebnou míru vědecké autonomie by mohl zajišťovat statut, složení řídícího or-
gánu  apod.)  pro  potřeby  strategického  řízení  bezpečnostního  systému České
republiky, které by spolupracovalo s vládou a bylo by vládou spolufinancováno.
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Především pro exekutivu by mohlo být výhodné zadávat  mu (z hlediska
kvality, objektivnosti a efektivnosti) analýzy, koncepce, studie apod. v oblasti
bezpečnostní politiky. Takové analyticko-výzkumné pracoviště by nicméně ne-
mělo úplně nahrazovat struktury strategického myšlení v rámci silových resortů,
především obrany a vnitra, naopak by měly být vytvářeny podmínky pro jejich
kvalitní fungování. 

Bezpečnostní komunita by měla být ve větší míře i odbornou základnou
pro řešení problematiky bezpečnostní politiky v  parlamentu resp. pro poslance
a senátory. Úzce to souvisí s ochotou a připraveností politických stran k celkové
modernizaci  jejich  vnitřního  fungování,  které  mj.  zahrnuje  i  zefektivnění
činnosti  expertního zázemí, které bude schopné vygenerovat nejen schopné a
kompetentní politiky, ale i jejich poradce a asistenty.

V případě politiků-poslanců je velkou chybou politických stran, že až na
několik výjimek je jejich využitelnost v bezpečnostní oblasti mnohdy omezena
pouze trváním jejich mandátu a po jeho skončení se nebere v potaz možnost vy-
užít jejich zkušenosti  v politické straně samotné, ale i ve státní správě, samo-
správě, na akademické půdě nebo v nevládních organizacích – a tím i v bez-
pečnostní  komunitě. Po skončení  mandátu,  resp.  aktivní  politické kariéry, by
tak  představitelé  různých  politických  proudů  mohli  více  působit  v zájmu
společné  věci:  zvyšování  občanského  vědomí  důležitosti  bezpečnosti.To,  by
mohl být účinný nástroj jak ovlivňovat postoje  decizní sféry k bezpečnosti na
všech úrovních vládnutí.

Je to ale vždy oboustranný proces – musí existovat jak nabídka, tak i po-
ptávka. Poradci a asistenti politiků by také měli být něčím více než pouhými pí-
saři a kancelářskými silami, ale doslova a do písmene experty na národní bez-
pečnost schopnými poskytovat skutečný odborný servis. Je to ale samozřejmě i
věc nabídky schopných, především mladých lidí a též systému vzdělávání v ob-
lasti bezpečnostní politiky. 

Bezpečnostní komunita by ovšem mohla být i platformou, která by mohla
sloužit k utváření většího konsenzu v oblasti bezpečnostní politiky. Z toho co
zde  zatím bylo uvedeno  vyplývá,  že  klíč  k řešení  zde  leží  v otevřené  a  per-
manentní  komunikaci  v trojúhelníku  vláda-parlament-bezpečnostní  komunita,
přičemž každá z uvedených složek by si měla být vědoma své úlohy při  for-
mování konsensu.

Vláda  jako  hlavní  výkonná  složka  má odpovědnost  největší,  ale  i  další
strany trojúhelníku, tedy parlament a bezpečnostní komunita, musí být natolik
odborně na výši (a nestranné), aby podpořily vládu jedná-li se o rozhodnutí, kte-
ré je z hlediska zájmů státu resp. našich spojeneckých závazků správné, ale i
oponovaly, pokud tomu tak není. 

V každém případě jde ale i o to, aby se diskuse a spory o obsah a smě-
řování naší bezpečnostní politiky neodehrávaly pouze v politické a ideové rovi-
ně, v níž se díky politické realitě může vytratit samotný předmět diskuse ve své
věcné podobě – tj. skutečná efektivnost bezpečnostního systému a jeho jednot-
livých součástí (aktuálně např. reálné vojenské schopnosti AČR), ale aby zde
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fungovaly  i  standardní  mechanismy,  které  budou  schopny  postihnout  reálný
stav a skutečné potřeby bezpečnostního systému.

Důležitost takových mechanismů vyplývá z faktu že se na fungování bez-
pečnostního systému ročně vydá ze státního rozpočtu více jak 100 miliard ko-
run. 

Tento závěr je na místě především v kontextu budoucího politického a bez-
pečnostního vývoje ve světě a v České republice, který bude zřetelně vyžadovat
ještě větší důraz na kvalifikovaný přístup k tvorbě a realizaci bezpečnostní poli-
tiky.  Klíčovým  přístupem při  tvorbě  nových  bezpečnostních  dokumentů  by
mělo být perspektivní myšlení (long-term thinking).

Takový typ myšlení vyžaduje širší a hlubší odbornou diskusi uvnitř a
mezi subjekty, které se tvorbě a realizaci bezpečnostní politiky podílí.

Opak by evidentně znamenal  pokles naší schopnosti  aktivně a efektivně
vstupovat  do procesu  politické  komunikace  a rozhodování  o  bezpečnostních
otázkách na nadnárodní úrovni, samozřejmě především v EU, ale i v NATO.

Přitom je třeba brát na zřetel, že právě v nynějším období se rozhoduje o
zásadní strategické otázce pro naši zemi: je jí  naše schopnost  uskutečnit  cel-
kovou společenskou modernizaci, která se dotýká demografického vývoje, soci-
ální  soudržnosti,  budování  společnosti  vědění,  ekonomické  konkurence-
schopnosti, životního prostředí, postavení země ve vnějších vztazích, adaptace
systému vládnutí na nové sociální a ekonomické podmínky a v neposlední řadě
i bezpečnosti. 

Podněty pro tvorbu a realizaci bezpečnostní politiky

V závěru referátu je možné ve stručnosti shrnout a zvýraznit čtyři zásadní
konkrétní podněty pro tvorbu a realizaci naší bezpečnostní politiky: 

■ Je zjevné, že nejde nadále pokračovat ve zpracování takových kon-
cepcí a strategií, které jsou pro rozhodovací procesy v bezpečnostní
politice příliš obecné a stejně tak je nefunkční vypracovávat zcela
konkrétní reformní koncepce, např. ozbrojených sil, bez obecnější
představy o celkové podobě bezpečnosti. V této souvislosti je klíčové
neuzavírat postup prací na vytváření systému komplexního řízení
bezpečnosti České republiky a přehodnotit obsah a zaměření Bez-
pečnostní strategie a Vojenské strategie, resp. Strategie obrany. 

■ Zpráva o zajištění bezpečnosti v roce 2005, která bude předložena
vládě, by měla (a to i s využitím širší odborné diskuse) kriticky a
otevřeně zhodnotit platnou Bezpečnostní strategii. Je nutné vnímat,
že Zpráva o zajištění bezpečnosti je základem mechanismu, který
v následujících  letech  umožní  pravidelně  Bezpečnostní  strategie
hodnotit,  čímž  se  vytvoří  podmínky  pro  to,  aby  strategie  byly
funkčními  dokumenty  jež  nastíní  předpokládané  varianty  bez-
pečnostního vývoje a jež budou reflektovat všechny zásadní trendy
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a souvislosti bezpečnostního vývoje důležité pro Českou republiku.
Aktuálním úkolem pro příští  verzi Bezpečnostní strategie je beze-
sporu plnohodnotná reflexe Bezpečnostní strategie EU a úkolů, kte-
ré z ní vyplývají pro tvorbu a realizaci naší bezpečnostní politiky. 

■ Samotná  příprava  bezpečnostní  strategie  by  měla  být  v daném
kontextu  primárním  úkolem nejen  MZV,  ale  i  podstatně  širšího
fóra odborníků z ostatních, nejen „silových“, resortů a bezpečnostní
komunity. Vyplývá to mj. i  z toho,  že předpokládané perspektivy
bezpečnostního vývoje vyžadují stálou analýzu bezpečnostních hro-
zeb a z nich vyplývajících rizik,  koordinaci  zpravodajství,  lepší  a
pružnější stanovování bezpečnostních priorit, skutečnou koordinaci
zajišťování bezpečnosti ve všech oblastech atd. Jako klíčová se zde
ukazuje strategicko-koncepční a koordinační role Úřadu vlády ČR
a kvalifikovaných pracovníků zde působících.

■ Klíčovou prioritou je dosáhnout stavu, kdy budou přijímána kva-
lifikovaná  rozhodnutí  v bezpečnostní  politice.  Jednou  z možností
jak toho dosáhnout je iniciovat dva důležité kroky: vznik relativně
nezávislého analyticko-výzkumného pracoviště působícího pro po-
třeby  strategického  řízení  bezpečnostního  systému  ČR,  které  by
spolupracovalo s vládou a bylo by vládou spolufinancováno a vy-
tvoření  systému  odborného  vzdělávání  aktérů  bezpečnostní  poli-
tiky, které zatím v ucelené podobě u nás neexistuje.

Česká republika vstupuje do bouřlivých vod a bude potřebovat jasnější ori-
entační body aby neztroskotala. To by měl být v budoucnu základní imperativ
v procesu tvorby a realizace naší bezpečnostní politiky.

11. října 2004
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Luboš Dobrovský

Stručný nástin polistopadového vývoje
zahraniční politiky a její vliv na formování
politiky bezpečnostní, respektive obranné

Nesamostatnost zahraniční politiky předlistopadového Čes-
koslovenska 

To, co se nazývá „bezpečnostní politikou“, má nepochybně celou řadu sou-
částí a podmínek, z nichž primární je, zejména pro období přechodu od státního
systému totalitního k demokracii, nová svobodná orientace zahraničněpolitická.

Vázanost komunistických totalitních státních institucí na moskevské mo-
censké  centrum  byla  i  v  oblasti  zahraničněpolitické  a  bezpečnostní  jak
vojenské, tak policejní – v jistém smyslu hlubší a tíživější než vázanost v oblasti
dejme  tomu ekonomické.  Jestliže  v  otázkách  hospodářských  mohly  pevnost
moskevského  sevření  oslabovat  například  objektivní  domácí  podmínky rych-
lejšího technologického vývoje a manažerské schopnosti domácích odborníků,
pak v otázkách bezpečnosti státu – a to jak bezpečnosti vnější, odvíjející se od
vnucené  zahraničněpolitické  orientace  a  od  spojeneckých  závazků,  tak  bez-
pečnosti vnitřní – nic takového neexistovalo.

Nesamostatnost  zahraničněpolitické  orientace  satelitního Československa
byla zřejmá více méně od konce druhé světové války, rozhodně pak od úno-
rového komunistického puče. Skutečnost, že Československo bylo v Jaltě z bu-
doucí demokratické Evropy odsunuto do sféry Sovětského vlivu, nebyla vlastně
až do pádu berlínské zdi nikdy žádnými demokratickými státníky Západu při-
znána, natož pak odmítnuta. Žádné pokusy o návrat do svobodné demokratické
Evropy nikdy nenastaly. Pokus o zmírnění totalitního tlaku v srpnu roku 1968
byl vojsky Varšavské smlouvy násilně zastaven, aniž by se demokratický Západ
pokusil alespoň o odsouzení tohoto imperiálního vojenského násilí.

Vše, čemu se zcela neprávem říkalo zahraniční politika, bylo podřízeno zá-
kladním velmocenským potřebám a požadavkům Sovětského svazu a tak zvané-
ho  socialistického  tábora,  tedy skupiny satelitních  států,  zejména  těch,  které
byly sdruženy ve vojenském komplexu Varšavské smlouvy a v hospodářském
komplexu  Rady vzájemné hospodářské  pomoci  (RVHP).  Oba tyto  komplexy
měly  sice  rozdílnou  povahu  ve  smyslu  jisté  míry  volnosti  členů  RVHP  ve
srovnání s členstvím ve Varšavské smlouvě, nicméně například v oboru zbrojní-
ho průmyslu panovala v obou seskupeních naprostá podřízenost ideologickým,
mocenským a vojenskopolitickým záměrům Sovětského svazu.  V bipolárním
světě bylo Československo pevně připoutáno jak vojensky, tak hospodářsky a
samozřejmě  zahraničněpoliticky  k  Moskvě,  která  nepřipouštěla  sebemenší
odklon od vlastní linie, považujíc zejména rozdělení Evropy, především rozdě-

35



lení  Německa,  za nedotknutelný  spravedlivý výsledek druhé světové války a
podmínku „trvalého míru“.

Dokladem nepřípustnosti sebemenšího oslabení satelitní podřízenosti může
nepochybně sloužit jak krvavé potlačení maďarského povstání v roce 1956, tak
násilná okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Po
srpnu  1968,  který  násilně  ukončil  jarní  reformní  pokus  o  jistou  míru  samo-
statného politického rozhodování pod poněkud tolerantnějším dohledem obro-
zující  se  KSČ s Alexandrem Dubčekem v čele,  jsou jakékoliv,  byť nepatrné
pokusy o nějakou specifickou československou zahraniční politiku zcela vylou-
čeny a hovořit o jiné politice obranné a bezpečnostní než té, která je iniciována
a řízena z Moskvy, nemá žádný smysl. Pozice členských satelitních států Var-
šavské  smlouvy  na  mezinárodním  poli  byly  k  nerozeznání  od  pozic  mos-
kevských. Pokud existovalo něco, co odlišovalo jeden promoskevský satelitní
stát od druhého, byla to pouze jakási dělba teritorií,  kam ten či onen vyvážel
zbraně posilující  vojenskou moc prosovětsky orientovaných zemí tzv.  třetího
světa či jaké národnosti mají být budoucí teroristé, které ten či onen satelit na
svém území cvičil. Jednotlivé satelitní státy lišily se také tím, do kterých terito-
rií vysílaly agenty svých tajných služeb s úkoly, stanovenými v Moskvě. Armá-
dy členských zemí Varšavské smlouvy byly předem zařazeny do operačních se-
skupení vytvářených sovětskými štáby pro případ zahájení útočné války, jejímž
konečným cílem mělo být dobytí západní Evropy, eufemisticky ideologizované
jako vítězství mírových socialistických sil nad silami kapitalistického imperia-
lismu. Na území vybraných satelitních států byly rozmístěny sovětské jednotky.
V Československu na základě vnucené okupační smlouvy o tzv. dočasném po-
bytu sovětských vojsk, jinde na základě jiných, mocenským tlakem vynucených
smluv; mnohdy bez přímého souhlasu nebo alespoň ne s plným vědomím ve-
doucích představitelů členských států Varšavské smlouvy, byly na jejich území
rozmísťovány nosiče zbraní hromadného ničení a zakládány sklady pro jaderné
hlavice těchto nosičů. 

Československá diplomacie podobně jako diplomacie ostatních satelitních
prosovětských států byla vnitřně zcela podřízena ideologickému i personálnímu
řízení stranickému, byla prolezlá agenty vlastních ale i sovětských tajných slu-
žeb a její aktivity se soustřeďovaly zásadně na podporu zahraničněpolitických
zájmů sovětských.  O nějakých  aktivitách  preferujících  zájmy ryze  českoslo-
venské nemohlo být a také nebylo ani řeči. Jedině krátce po srpnové okupaci
Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968 vystoupil tehdejší čes-
koslovenský ministr zahraničí, reformní komunista a protagonista tzv. pražské-
ho jara, profesor Jiří Hájek, na obranu státní suverenity v OSN a žádal o pomoc.
Jeho úsilí však zůstalo oslyšeno, což nelze charakterizovat jinak než jako výraz
tehdejšího  tichého  souhlasu  západního  demokratického  světa  s  poválečným,
tzv. jaltským uspořádáním Evropy.

Jestliže se v době krátkého vzmachu reformního komunistického hnutí v
průběhu roku 1968 v Československu objevily jisté náznaky hledání vlastní za-
hraničněpolitické  orientace,  pak personální  čistky po nástupu normalizačního
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Husákova establišmentu rok poté učinily těmto pokusům rychle přítrž. Sympa-
tizanti reformního dubčekovského kursu byly v krátké době ze svých diploma-
tických  míst  vyhnání  a  nahrazeni  představiteli  tzv.  pevného  komunistického
jádra.  Do čela  zahraničního  ministerstva  byli  jmenováni  poslušní  prosovětští
komunisté, jimž snad ani v alkoholickém opojení nepřišlo na mysl, že kromě zá-
jmů Moskvy, která je řídila prostřednictvím ÚV KSČ, mohly by existovat i ně-
jaké zájmy ryze československé.

Vlastní  československá zahraniční  politika neexistovala.  Tím méně bylo
lze uvažovat o nějaké vlastní politice obranné či v širším smyslu bezpečnostní.
Byl definován nepochybný nepřítel vnitřní i vnější. Vnější nepřítel obýval teri-
toria na západ a jihozápad od našich hranic, vnitřní nepřítel byl každý, kdo se
neztotožňoval s tou verzí komunistické ideologie a propagandy, certifikované
usneseními ústředního výboru strany. Zadrátované hranice střežily jednotky Po-
hraniční  stráže,  zadrátovaná  ústa  možných nespokojenců střežila  armáda pří-
slušníků Státní bezpečnosti a jejich donašečů. Kdo v armádě projevil sebemenší
pochybnost o ideologických argumentech Moskvy, které vedly k vojenské oku-
paci Československa v srpnu roku 1968, byl z armády vyhnán. Armáda upadla
ještě ve větší podřízenost moskevskému velení Varšavské smlouvy, než tomu
bylo před  srpnem. Prestiž armády, která se  nepokusila  okupaci  čelit,  naopak
prostřednictvím tehdejšího ministra obrany generála Martina Dzúra násilnému
obsazení Československa napomáhala, prudce poklesla.

Nepřítel byl v období existence totalitního satelitního Československa zce-
la  zřetelně  ideologicky  popsán  a  institucionalizován.  Od  okamžiku  svého
vzniku byla hlavním vojenským nepřítelem všeho socialistického Severoatlan-
tická aliance (NATO) a její hlavní síla, USA. Jakýmsi specifickým nepřítelem
socialistického Československa byla pak Spolková republika Německo, usilují-
cí,  jak  propagandisticky  přesvědčovali  komunisté,  o  opětovné  pohlcení  naší
země a o revanš za porážku v druhé světové válce. Rozdělení Německa, jako
spravedlivý výsledek druhé světové války, hranice rozdělující dva německé stá-
ty, to byla čára oddělující dva rozdílné světy, svět „náš“ od světa“ „jejich“. To
byla zahraničněpolitická nedotknutelná tabu, na nichž bazírovala sovětská poli-
tika  dvou  světů:  prosovětského  socialistického  světa  míru  a  sociální  sprave-
dlnosti, a na druhé straně pak světa zla, světa kapitalistického vykořisťování a
nepřátelství ke všemu, „co je nám svaté“, přičemž ten „jejich“ svět bez ostychu
měl proti nám nebezpečně, atomově zbrojit.

Takový byl stav zahraniční a bezpečnostní politiky komunistického Česko-
slovenska před listopadovým převratem roku 1989. Tomuto stavu do značné
míry odpovídala i úroveň veřejného mínění, pokud šlo o otázky bezpečnostní a
zahraničněpolitické.
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První disidentské úvahy o budoucí samostatné českoslo-
venské zahraničněpolitické orientaci

K  závažné,  a jak  pozdější  vývoj  ukázal  zásadní  změně  v  rigidním
bipolárním uspořádání rozdělené Evropy došlo v červenci roku 1975, kdy se v
Helsinkách sešla mezinárodní Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě,
KBSE. To nejdůležitější, co závěrečný akt helsinské konference přinesl pro bu-
doucí vývoj vedle závazků k dodržování bezpečnosti v Evropě a doporučení ke
spolupráci mezi dvěma částmi rozdělené Evropy, byl důraz na uplatňování prin-
cipu lidských a občanských práv, zejména pak na možnosti mezinárodní kont-
roly jejich dodržování. Vztahy mezi dvěma světy, světem demokratických svo-
bod a světem totalitních režimů dostaly nový, tolerantnější rámec. Hranice mezi
těmito světy – z hlediska výměny informací a idejí dosud zcela nepropustná –
byla významně oslabena. Vlády totalitních států se přinejmenším formálně za-
vázaly jednat v souladu s principy, které jim až dosud byly zcela cizí. Byly nu-
ceny více méně tolerovat vznik skupin obránců lidských práv, které začaly s od-
voláním na Závěrečný akt helsinské konference vznikat nejprve v Sovětském
svazu, později i jinde. 

V roce 1977 vzniká v tehdejším Československu Charta 77, která se ve
svém  základním  dokumentu  hlásí  právě  k  závěrečnému  helsinskému  aktu.
Jakkoliv se signatáři Charty 77 zprvu soustřeďovali  především na obranu zá-
kladních práv a svobod, na ochranu práv občanů trvale pronásledovaných za ná-
zory neslučující se s jedinou, stranou a státem uznávanou ideologií, dospěli ně-
kteří její aktivisté k přesvědčení, že změny evropské politické atmosféry, provo-
kované helsinským závěrečným aktem, musí být posíleny jasnou formulací pro-
cesu, který povede k oslabení základního evropského tabu, jímž byla nedotknu-
telnost rozdělení Německa jakož i neprůchodnost tak zvané „hranice míru“ na
Odře a Nise, oddělující svět socialismu od světa demokracie.

A tak 11. března roku 1985 publikuje Charta 77  Pražskou výzvu, v níž
postupné překonávání evropského blokového systému, započaté v roce 1975 v
Helsinkách,  musí  podle  názoru  autorů  výzvy  začít  sjednocením  dvou  ně-
meckých států, Spolkové republiky Německo a Německé demokratické repub-
liky.

Jiří Dienstbier, jeden z autorů Pražské výzvy, ve své knize Od snění k rea-
litě, vydané v samizdatu v roce 1986, připomíná tuto významnou zahraničněpo-
litickou  událost  takto:  „Autoři  Pražské  výzvy  byli  v  roce  1985  první  or-
ganizovanou  skupinou,  která  se  pro  sjednocení  Německa  vyslovila.  Těžko
bychom takový postoj hledali i na Západě. V té době jeden z nejvýznamnějších
italských politiků Giulio Andreotti tvrdil, že  existují dva německé státy a dva
musí zůstat“.

Andreotti nebyl v tomto ohledu jediným západním politikem, který si jen
stěží uměl představit to, co požadovala Pražská výzva. Svět byl sice rozdělen na
část, která se reprezentovala demokracií a občanskými svobodami, a na část ne-
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demokratickou, nesvobodnou, nicméně byl nebo se mnohým, kteří na Západě
netrpěli nedostatkem občanských svobod, mohl zdát i uprostřed studené války
poměrně stabilním a v rámci politiky ekvivalentního jaderného odstrašení i bez-
pečným. Na jedné straně „my“, na straně druhé, a to kterékoliv, „oni“. „My“,
spřátelení, spokojení se svým stavem, pokud hovoříme o politicích, „oni“ – zře-
telně  a  jednoduše  pojmenovatelní  nepřátelé  našich  hodnot;  jedno  zda  těch
demokratických či těch komunistických.

Pražská výzva  dotkla  se hned několika neuralgických zahraničněpolitic-
kých tabu. Zpochybnila princip nedotknutelnosti  tzv. poválečného uspořádání
Evropy, a zejména dala v textu implicitně najevo názor, že vojenskobezpečnost-
ní důsledky tohoto rozdělení, které před časem nalezly svůj institucionální vý-
raz v založení a existenci dvou protichůdně orientovaných vojensko-politických
paktů,  Severoatlantické  aliance  a Varšavské smlouvy, budou muset  být  revi-
dovány. Skutečnost, že prvními zpochybňovateli nezbytnosti trvalého rozdělení
Evropy jako záruky míru byli Čechoslováci, (v ideologicko propagandistických
konstrukcích tedy ti, kdo se měli nejvíce obávat jakéhosi znovu a znovu připo-
mínaného německého revanšismu), mělo pro budoucnost významné důsledky. 

V Pražské výzvě nutno hledat zdroj rozhodujících zahraničněpolitických
názorů  aktivistů  listopadového  převratu  v  roce  1989,  kteří  ze  svých  funkcí
prezidenta republiky, ministra zahraničí a jeho náměstka, Luboše Dobrovského,
pozdějšího ministra obrany, autora tohoto textu, či Alexandra Vondry, Havlova
zahraničněpolitického  poradce,  určovali  směry  zahraničněpolitické  a  bez-
pečnostní orientace k demokracii spějícího Československa.

Podrobně lze  stav zahraničněpolitického uvažování  někdejších  disidentů
sledovat  četbou Dienstbierova Snění o Evropě,  které vyšlo v samizdatu již v
roce 1986. I zde, stejně jako v Pražské výzvě, nalezneme formulace, v nichž
nelze oddělit uvažování o zahraničněpolitické orientaci od uvažování o politice
bezpečnostní.

V této situaci vše, co se týkalo zejména bezpečnosti vnější, vše, co bylo
spojeno s armádami a s jejich zařazením do toho či onoho paktu, tedy buď do
NATO,  nebo  do  Varšavské  smlouvy,  vycházelo  z  principu  rozděleného,
bipolárního, vzájemně nepřátelského světa, který byl v té době v trvalém stavu
studené války, mělo být přijímáno jako neměnná, nedotknutelná danost.

Bude-li konečně smysl evropského rozdělení podroben zásadní revizi, bu-
dou-li hledány možnosti a cesty k odstranění umělého násilného rozdělení zej-
ména Německa, jak to poněkud příliš diplomatickými větami nabízel závěrečný
helsinský akt a větami zcela otevřenými Pražská výzva, musí v delší či kratší
době dojít také na revizi účelu a snad i na samu existenci vojensko-politických
paktů,  NATO a  Varšavské  smlouvy.  Taková  revize  by  samozřejmě  zasáhla
samu podstatu stavu, jemuž jsme si zvykli říkat studená válka.

Den před vydáním Pražské výzvy, 10. března 1985, umírá politicky zcela
rigidní šéf sovětských komunistů Černěnko a na jeho místo 11. 3. nastupuje Mi-
chail  Gorbačov.  Je  to  nepochybně  náhodná  shoda  dat  a  okolností,  nicméně
právě jistá liberalizace sovětské politiky spojená s Gorbačevovou „glasností“ a
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„perestrojkou“  posiluje  v  průběhu  poměrně  krátkého  času  jistou  naději  i  na
možnou  změnu  sovětského  zahraničněpolitického  kurzu.  Autoři  výzvy  navíc
zjišťují  i  pomalou  sice,  ale  přece  jen  nějakou  změnu  v  chování  evropských
demokratických politiků, z nichž někteří dokonce hledají příležitosti k setkání s
disidenty a začínají  pochybovat  o  nezbytné  neměnnosti  jaltského  uspořádání
poválečné Evropy.

Napětí, obava z možného vojenského konfliktu, posilovaná až dosud zej-
ména sovětskou agresivně nepřátelskou propagandou, začíná v důsledku gorba-
čovského „uvolnění“ poznenáhlu opadávat. V té chvíli jistě poněkud utopické
úvahy o možném budoucím rozpuštění  vojensko-politických paktů zasahují  i
některé představitele disentu. I když názor na možné rozpuštění jak Varšavské
smlouvy, tak i  NATO zazní  na okamžik ještě i  po listopadovém převratu,  je
rychle samotnými nositeli tohoto názoru odmítnut a nahrazen naopak jistotou o
nezbytnosti uchovat Severoatlantickou alianci jako garanta postupného evrop-
ského sjednocování.

Členství  v  NATO  stává  se  po  převratu  jedním  z  postupných  cílů  za-
hraničněpolitické orientace svobodného státu. Vyložit  celou složitou peripetii
této změny zasloužilo by si nepochybně podrobnějšího vylíčení. Řečeno však co
nejstručněji, šlo v této změně o rychlou cestu od řešení ideálních k řešení prak-
tickému. Rizika pocházející z jen velmi pomalu překonávané minulosti v oblasti
bezpečnosti  vnitřní  i  vnější,  jen  pomalá  změna  v  strategickém uvažování  a
chování vedoucích představitelů  tehdejšího Sovětského svazu,  vynutila  si  za-
chování  garanta  obrany demokracie,  a  tím nepochybně byla Severoatlantická
aliance.

Priority popřevratové československé zahraniční politiky

Faktické zpochybnění jistot jaltského poválečného uspořádání Evropy, její-
ho nedotknutelného rozdělení, bylo demonstrováno a do jisté míry i iniciováno
masovým útěkem občanů NDR na západ, nejprve přes Maďarsko, krátce nato i
přes Prahu. Ze své funkce odstoupil 18. října 1989 šéf německých komunistů
Erich Honecker, donucen k tomu masovými demonstracemi, zejména v Lipsku.
Krátce poté, 25. října téhož roku, odvolal během své návštěvy v Helsinkách tak
zvanou Brežněvovu doktrínu o omezené suverenitě  prosovětských satelitních
států reformně naladěný šéf sovětských komunistů Michail Gorbačov. Berlínská
zeď, symbol neprostupnosti hranice mezi Východem a Západem, mezi světem
demokracie a občanských svobod a světem totalitního komunistického spole-
čenského pořádku, v němž vše až do této chvíle bylo řízeno z Moskvy, počala
se drolit. Symbolicky i doslovně.

Silné hlasy volající po samostatné politice, po otevření hranic a po plné su-
verenitě  až  dosud  omezované  sovětským  velmocenským  ideologickým  i
vojenskobezpečnostním tlakem, zazněly z Polska. Mimochodem příklad Polska,
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zkušenost jeho odpůrců totality, jeho kulatého stolu, významně ovlivnila i před-
stavy československých, zejména však českých disidentů a odpůrců totality.

Události 17. listopadu 1989 v Praze, vše, co jim předcházelo i co rychle
následovalo,  vedly k  založení  Občanského  fóra,  široce  pojatého  občanského
hnutí iniciovaného Václavem Havlem. Z občanského hnutí a z podobného hnutí
slovenského s názvem Veřejnost proti násilí, rekrutují se později, po dokončení
klidného převratového předání moci z rukou tehdejšího komunistického estab-
lišmentu, představitelé nové vládní garnitury.

Jakkoliv  je Občanské fórum hnutím spojujícím nejrůzněji  ideově a poli-
ticky orientované skupiny, shodují se jeho představitelé v otázkách zahraničně-
politických a bezpečnostních na tom, že politicko hospodářský a vojenský vliv
Moskvy na další osudy státu musí být rozhodným způsobem oslaben, i když v
počátcích složitého a do značné míry improvizovaného převratového předávání
politické výkonné moci všichni více méně tápou v odpovědi na otázku, jak toho
docílit, čím konkrétně v tomto osvobozovacím jednání začít. 

10. prosince 1989 stává se novým československým ministrem zahraničí
Jiří Dienstbier, spoluautor Pražské výzvy a autor samizdatové publikace Snění o
Evropě. V obou zmíněných textech, jak již bylo uvedeno výše, nalezneme zá-
kladní  teze nové  československé  zahraničněpolitické  orientace.  Je  jistě  zcela
samozřejmé, že první kroky nového ministra zahraničí vedly k oslabování dů-
sledků jaltského rozdělení Evropy.

Symbolické stříhání drátů na československých hranicích s Německem a
Rakouskem  je  nepochybně  zahraničněpolitický  akt  dotýkající  se  významně
otázek bezpečnostních.  Nebude-li  hranice mezi dvěma světy pociťována jako
neprostupná, jako hranice mezi nepřáteli, jak tomu dosud bylo, naznačuje se tím
více než zřetelně nutnost revize rozmístění vojsk po obou stranách této hranice
a dává se tím také najevo, že otázka přítomnosti sovětských vojsk na území na-
šeho státu bude muset být co nejdříve otevřena a jejich pobyt zde ukončen. Vž-
dyť hlavním argumentem vojenské okupace Československa vojsky Varšavské-
ho paktu bylo tvrzení, že země je ohrožena možným útokem vojenských sil NA-
TO.

Po pádu berlínské zdi, po Gorbačovově odvolání Brežněvovy doktríny o
omezené  suverenitě,  nic  nemohlo  ospravedlnit  setrvávání  sovětských  oku-
pačních  vojsk  na  československém území.  Argumenty,  jimiž  smlouva  o  do-
časném pobytu sovětských vojsk na československém teritoriu  zdůvodňovala
svou existenci, byly otevíráním hranic významně oslabeny. 

Tak jsme tomu rozuměli a chtěli rozumět v Praze. Ne ve všech hlavních
městech  podobným způsobem jaltskou  dohodou  poškozených  států  byla  tato
československá priorita chápána jako v daném okamžiku nezbytná a bezpečná.
Jisté  rozpaky vyjadřovali  i  někteří  představitelé  Západu, obávající  se výronu
konfliktních napětí s Moskvou. Její početné vojenské síly byly rozmístěny i na
území tehdy stále ještě existující NDR, jejíž připojení k Spolkové republice Ně-
mecko bylo považováno za podmínku odstranění evropského rozdělení.
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Taková tedy byla teze nově se rodící československé zahraničněpolitické
koncepce, která v těchto prvotních okamžicích byla i  politikou bezpečnostní,
zejména její části obranné. Jak se později ukáže, její realizace nenarážela pouze
na neochotu Sovětů, ale často i na nepochopení a obavy partnerů západních. 

Cesta  nového,  „disidentského“  ministra  zahraničí  Jiřího  Dienstbiera  do
Moskvy, necelých deset dní po jeho jmenování, přináší v jednání s tehdejším
sovětským progorbačovským zahraničním ministrem Eduardem Ševarnadzem
nadějné náznaky změny moskevského pohledu na naše zájmy. Dienstbier přijíž-
dí 20. prosince s rozhodným požadavkem na stažení sovětských vojsk z česko-
slovenského území. Ševarnadze sice zdůrazňuje, že Sovětský svaz nemá zájem
na pobytu svých vojsk na cizím území, trvá však na zachování obou vojensko-
politických paktů, Varšavské smlouvy a NATO, jako jistých garantů evropské
stability a mocenské rovnováhy.

Přes  nadějné  výroky  o  konci  studené  války  a  o  nárocích  tzv.  socialis-
tických států na samostatnou politiku, pociťovali i západní demokratičtí politici
obavu z nejisté evropské budoucnosti poté, co bude zpochybněn bipolární prin-
cip,  zřetelně vymezující zóny působnosti  těch na Východě i  těch na Západě.
Ševarnadze neblufoval, když Dienstbierovi připomínal nejistoty, s nimiž se mu
svěřovali  jeho  západní  partneři.  Nicméně výsledkem setkání  v  Moskvě  bylo
mimo jiné rozhodnutí o zahájení jednání o odchodu sovětských vojsk z česko-
slovenského území.

Toto jednání bylo také 15. ledna 1990 zahájeno a po dlouhých, napínavých
peripetiích, poměrně podrobně vylíčených v Dienstbierově vzpomínkové knize
Od snění k realitě, úspěšně dokončeno úplným odchodem okupačních vojsk do
poloviny roku 1991.

Je  zcela  nepochybné,  že  kroky  zahraniční  politiky  osvobozujícího  se  a
demokratizujícího  se  Československa  měly rozhodující  povahu vojenskopoli-
tickou povahu bezpečnostní, v širokém slova smyslu. Je také nepochybné, že
právě tyto zahraničněpolitické kroky významně ovlivňovaly tehdejší názory na
evropskou bezpečnost.

Oba vojensko-politické pakty stále ještě existovaly, existovaly také názory,
že by se snad ani nemusely rušit, pouze proměnit v cosi,  co ještě 10. května
1990  ve svém projevu  v  Parlamentním shromáždění  Rady Evropy českoslo-
venský prezident Václav Havel charakterizoval takto:

„Výrazem poválečného rozdělení Evropy v oblasti bezpečnostní a vojenské
jsou dva dnes existující  pakty, totiž  Atlantická aliance a Varšavská smlouva.
Jde přitom o vojenská seskupení  dost  rozdílného  poslání,  rozdílné historie  i
rozdílné povahy. … Přesto se domnívám, že obě vojenská seskupení by se měla
v radikálně jiné situaci  postupně proměňovat směrem k ideálu úplně nového
bezpečnostního systému, který by předvídal budoucí sjednocenou Evropu a kte-
rý by vytvářel cosi jako její bezpečnostní pozadí či bezpečnostní záruku.“

Tento  Havlův  názor,  široce  vysvětlený  v  dalších  pasážích  projevu  jako
podmínka cesty k budoucí evropské bezpečnostní struktuře, cesty v níž demo-
kraticky uspořádané NATO přece jen mohlo by sehrávat úlohu významnější než
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autoritativní  pakt  Varšavský, nebyl tenkrát  ojedinělý.  Postupný rozpad sovět-
ského autoritativního satelitního systému spolu s nadějnými Gorbačovovy vý-
roky nemohl skrýt obavy politiků z možných konfliktů etnických a sociálních v
prostoru střední Evropy a na Balkáně. Mnozí západní politici varovali své nové
partnery z osvobozujících se zemí před přílišným tempem změn, zejména v ob-
lasti vojenské.

Vedle autonomních aktivit obnovujících politickou suverenitu zemí rozpa-
dajícího se sovětského bloku probíhala ve Vídni mezinárodní konference o re-
dukci a teritoriálním rozmístění početně přesně definovaných kontingentů vojsk
a konvenčních zbraní.

Tempo, které jsme v odmítání přítomnosti sovětských vojsk na českoslo-
venském území začali uplatňovat, vstupovalo do vídeňských jednání poněkud
rušivě  a  sovětští  vyjednavači  stavěli  československé  požadavky na  okamžitý
odsun okupačních vojsk do protikladu s cíli dohodnutými ve Vídni. To se velmi
negativně projevovalo hned od počátku jednání se sovětskou delegací v Praze.
Nicméně  díky  dobré  přípravě  československých  vyjednavačů,  jejich  neú-
stupnosti a nakonec i díky tolerantnímu přístupu prezidenta Havla i prezidenta
Gorbačova, byl termín odsunu okupačních sovětských vojsk sjednán a také do-
držen.

V této fázi, tedy od listopadového převratu do plného odsunu sovětských
okupačních  vojsk  z  Československa,  je  československá  zahraničněpolitická
koncepce a její realizace naprosto totožná s politikou bezpečnostní a obrannou.
Jisté euforicky vyjadřované naděje o naprosté ztrátě vojenského ohrožení v ev-
ropském prostoru, v němž zdál se zanikat princip bipolarity a atmosféra studené
války,  byly poměrně brzy nahrazeny předvídavější  a  hlouběji  propracovanou
tezí o integračním významu Severoatlantické aliance a nezbytnosti úplného zru-
šení nereformovatelné Varšavské smlouvy.

Tento významný zlom nenastal v žádném případě jaksi přes noc, ale byl
výsledkem jednak solidního posouzení rizik vyplývajících z existence rozhodně
nedemokratických  rigidních  sovětských  struktur  ovládajících  onen  agresivní
pakt.  Setrvání  na  tezi  o  možném pokračování  existence  obou  vojensko-poli-
tických paktů, ukázalo se rychle tvůrcům československé zahraniční a obranné
politiky jako vážné nebezpečí. Hrozilo, že hranice mezi demokratickým světem,
určitým  způsobem  charakterizovaným  a  v podstatě  symbolizovaným  seve-
roatlantickým společenstvím, a světem postsovětských zemí, demokracii teprve
hledajících,  a to  dost  rozdílnými tempy, zůstane  zachována  a  znemožní  roz-
hodný politický útok na nešťastné jaltské uspořádání Evropy po druhé světové
válce.

Trvání Varšavské smlouvy v jakékoliv podobě ospravedlňovala by jaksi
dodatečně – a to dokonce se souhlasem těch, kterým byla účast na ní násilně
vnucena – jakousi novou, snad mírnější, přece jen však zřetelnou rozdvojenost
Evropy.  Snaha  vymanit  se  z  jakéhokoliv  pokračujícího  omezujícího  vlivu
Moskvy  na  vnitropolitické,  ekonomické,  vojenské  a  zahraničněpolitické
chování byla vyjadřována nejsilněji právě v Praze. V kontrastu k výše citované-
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mu  svému  tehdy  ještě  poněkud  opatrnému  vyjádření  před  parlamentním
shromážděním Rady Evropy, stal se prosazovatelem nezbytného a co nejrych-
lejšího  zrušení  Varšavské  smlouvy  vedle  Jiřího  Dienstbiera  právě  prezident
Václav Havel. 

Úsilí o zrušení Varšavské smlouvy

Evropa se proměňovala nevídaným tempem. Rusko se zmítalo ve vnitřních
problémech, Balkán hořel etnickými konflikty, irácká vojska obsadila Kuvajt,
začala válka v Perském zálivu. Nejistota a rozpaky čím nahradit dosud fungující
„bezpečnostní  jistoty“,  vyplývající  z  jaderného  patu  bipolárního  rozděleného
světa, ovlivňovaly rozhodování v zahraničněpolitických otázkách více než se
dnes obecně ví. Při všech rozhodnutích, dotýkajících se ustálených vztahů se
sovětským Ruskem, zejména tehdy, šlo-li  o změny ve vztazích vojenskopoli-
tických závislostí, chápaných v Moskvě jako oslabování pozice získané vítěz-
stvím ve válce a dojednané v Jaltě, narážely pokusy československé zahraniční
politiky zbavit se zcela a beze zbytku závislosti na Moskvě, u západních politi-
ků na nejrůznější varování a na doporučení hledat cesty pokud možno nepřímé.

Již náš rozhodný tlak na odsun sovětských vojsk ze zemí střední Evropy
byl na Západě často považován za jakési dráždění již tak dost vnitřně zneklidně-
ného Sovětského svazu. Bohatý soubor dokladů o konkrétních varovných výro-
cích ministrů Bakera, Skubiszewského, Genschera a dalších, nalezly bychom v
archivech  českého  MZV.  Jejich  četba  by  připomněla,  jak  složitá  byla  bez-
pečnostní situace v Evropě v průběhu let 1990 a 1991. Připomněla by také, jak
úzce se otázky zahraniční politiky prolínaly s otázkami evropské bezpečnosti,
ba bez přehánění lze říci, že naše zahraniční politika tohoto období byla totožná
s politikou bezpečnostní a naopak. 

Nezbytná potřeba jednoty zahraniční politiky a politiky bezpečnostní byla
nepochybně také jedním z důvodů, proč v říjnu 1990 nahrazuje generála Mi-
roslava Vacka ve funkci ministra obrany dosavadní náměstek ministra zahrani-
čí, autor tohoto textu, tedy člověk, od něhož se očekávalo, že bude chápat po-
třebu nezbytné úzké spolupráce v zahraničněpolitických aktivitách státu, jehož
základním cílem je rozhodná změna evropské architektury. Až do listopadového
převratu a do začátku eroze berlínské zdi jako symbolu rozděleného světa, byly
zahraničněpolitické  aktivity  podřízeny  nedotknutelnému  tabu  mocensko
vojenského  dělení  Evropy.  Jednoduché  návrhy  ne  vždy  dostatečně  infor-
movaných politických radikálů, doporučujících po listopadu 1989 okamžité vy-
stoupení z Varšavské smlouvy či její zrušení, nebraly v úvahu skutečný stav sil
a možností.

Cesta k odstranění nesamostatnosti symbolizované a realizované Varšav-
skou  smlouvou  nemohla  být  ani  krátká  ani  přímá.  Vyžadovala  součinnost
jednotlivých členů Varšavského paktu a porozumění ze strany západních demo-
kratických politických představitelů, nemluvě již o překonání překážek, které
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evropským  změnám  kladla  Moskva.  Nedostávalo  se  zprvu  ani  jednoho  ani
druhého. Řešení se hledalo zejména v oživování a posilování funkce KBSE a
vytváření jejích institucí, které měly umožnit vzájemnou diskusi o podmínkách
nové evropské bezpečnostní struktury v situaci, charakterizované rozpadem tzv.
socialistického tábora.

Představu  o  možném uchování  a  o  postupné  přeměně obou  paktů,  tedy
Severoatlantické aliance a Varšavské smlouvy jako dvou garantů propojujícího
se jednotného světa demokracie a lidských a občanských práv, kterou zastával
po krátkou dobu i prezident Václav Havel, opustilo jako první právě Českoslo-
vensko.

Jednání  československé  diplomacie  se  sovětskými  představiteli,  včetně
samotného Gorbačova a zprvu i velmi progresivně uvažujícího ministra zahrani-
čí Eduarda Ševarnadzeho ukázalo, že představy Moskvy v této věci nejsou při-
jatelné. Sovětské politické vedení trvalo, přes všechny sladké řeči o změnách,
na starém pojetí své vedoucí úlohy a na Varšavské smlouvě jako na garantu so-
cialismu, sice již značně uvolněného, nicméně stále ohroženého Západem.

K obraně před tímto ohrožením mínili v Moskvě, kde se generálové po-
stupně začali cítit silnější a silnější a zaháněli poměrně liberální dvojici Gorba-
čov/Ševarnadze do úzkých,  uchovat  právě Varšavskou smlouvu. I  když snad
připouštěli, že přímé vojenské ohrožení nikterak akutně nehrozí a hrozit pro nej-
bližší budoucnost nebude, byla pro ně Varšavská smlouva také symbolem vel-
mocenského  postavení  jejich  sovětského  státu.  Zejména  v  situaci  charakte-
rizované stahováním sovětských vojsk ze střední Evropy a z teritoria NDR, jejíž
připojení k Spolkové republice Německo bylo otázkou pouhých měsíců, bylo
třeba hledat cestu ke zrušení Varšavského paktu s veškerou diplomatickou vy-
nalézavostí a opatrností.

To, oč v Evropě v prvních dvou letech po listopadovém převratu šlo, byla
zásadní změna v poválečném uspořádání.  Zrušení bipolarity symbolizované a
garantované  vojenským  odstrašením,  ukončení  „studené  války“.  Mohu-li  si
dovolit  jistou  míru  beletrizace  v  pojmenování  složitého  procesu,  který  se
pokouším popsat, šlo o jednání a konání směřující k uzavření míru mezi dvěma
vzájemně vojensko mocensky si konkurujícími bloky. Problém byl o to složi-
tější, že jeden blok představoval demokratickou naději Evropy, druhý pak, o je-
hož zánik jsme usilovali, byl nepochybně blokem reprezentujícím nesvobodu a
více či méně skrytou hrozbu protidemokratické agrese.

Varšavská  smlouva byla  ne zcela  neprávem chápána  mnohými jako na-
stražená mina či méně ostře jako nevybuchlý granát a my, kdo jsme usilovali o
změnu, museli jsme se chovat jako opatrní pyrotechnici zneškodňující nebez-
pečnou výbušninu. Ta operace byl poměrně dlouhý proces se dvěma vrcholný-
mi okamžiky. 25. února 1991 byl podepsán protokol o pozastavení platnosti do-
hod v rámci Varšavské smlouvy a zrušení její vojenské organizace a struktur.
Prvního července téhož roku pak představitelé šesti členských zemí Varšavské
smlouvy  za  předsednictví  prezidenta  Václava  Havla  v  Černínském paláci  v
Praze rozpustili Varšavskou smlouvu s konečnou platností.
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Jistě není třeba zdůrazňovat, jaký vojenskopolitický krok to byl, tím méně
je třeba připomenout, že ho bylo dosaženo aktivitami, které nepochybně patří do
sféry politiky zahraniční. Vše, čeho bylo dosaženo ve věci rozpuštění kdysi tak
nebezpečného  a  svobody  svých  členů  omezujícího  Varšavského  paktu,  zna-
menalo zásadní změnu strategické situace v Evropě a vyvolalo akutní potřebu
zásadní proměny ozbrojených sil.

Hledání nových zadání pro ozbrojené síly a první reformní
kroky československé armády 

Československá politika obranná či řečeno současným, poněkud zavádějí-
cím,  významově  širším  termínem,  bezpečnostní,  vznikala  po  listopadovém
převratu zprvu jako proces nově se ustavujícími politickými grémii téměř ne-
řízený. Byla nepochybně pouze funkcí politiky zahraniční, výsledkem proměny
její  základní orientace.  (Problematiku popřevratové vnitřní bezpečnosti  pone-
chávám v tomto textu stranou. Proces jejího vzniku měl by být zpracován v ji-
ném textu.)

Změny v zahraničněpolitické orientaci státu se velmi zásadně promítaly do
chování armády; zásadně měnily, aniž to v prvních okamžicích převratových
bylo explicitně řečeno, účel existujících, neúměrně mohutných ozbrojených sil,
zařazených do velmi agresivně ideologicky komponovaného Varšavského pak-
tu.  Změna  mezinárodně  politické  atmosféry  po  pádu  berlínské  zdi,  po  roz-
hodnutí Moskvy odsunout vojska ze střední Evropy a po souhlasu se sjedno-
cením Německa, přinesla rychle se šířící pocit, že již neexistuje pojmenovatelný
nepřítel,  proti  němuž by bylo třeba zbrojit  a  organizovat  silné,  dokonale  vy-
zbrojené a vycvičené armády. 

Armáda byla  z jistě  pochopitelných  důvodů,  zejména v prvních  převra-
tových dnech, představiteli nově se ustavující politické moci nutně považována
za vážné nebezpečí. Stačilo přece jen málo, aby ti vojenští velitelé, ztotožňující
se až dosud s totalitním režimem, dali najevo více či méně demonstrativně svůj
nesouhlas s pádem komunistického establišmentu a mohlo dojít k vážným, ba i
krvavým střetům. Armádní velitelé byli přece převážně komunisté, požívající za
věrnou službu totalitnímu režimu značné výhody materiální, a mohli učinit něco
podobného jako velitel tankové divize ze Slaného, plukovník Zbytek, který na-
bídl svou divizi na sjezdu družstevních rolníků v prosinci 1989 na ochranu soci-
alismu před nastupující demokracií, kterou nazýval kontrarevolucí.

Byla to zejména rozvaha a autorita krátce po listopadovém převratu nově
jmenovaného ministra obrany generála Miroslava Vacka, co rozhodlo, že česko-
slovenská armáda právě v důsledku jeho loajality s nově se ustavující demokra-
tickou vládou a na základě jeho rozhodnutí dala najevo více než neutralitu k na-
stupující demokratické moci.

Jiří Dienstbier svědčí ve své knize Od snění k realitě o tom, kterak generál
Vacek mu jako představiteli OF dal v osobním rozhovoru jménem armády, v je-
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jímž čele se ocitl, záruku loajality. Nutno potvrdit, že Vacek své slovo dodržel a
všechny pomluvy, které ho spojují s možností zneužít armádu k odporu proti
nastupující demokracii jsou nesmysly a lži. Nic na tom nemění ani to, že později
neunesl odchod z ministerské funkce a svým pozdějším politickým angažmá ve
prospěch komunistické strany obraz armády a jejího velení v očích veřejnosti
výrazně poškodil.

Trvalo samozřejmě jistou dobu než se naděje na pozitivní vývoj v armádě
potvrdila Vackovými rozkazy, které vedly zejména k rozpuštění armádní hlavní
politické správy, tedy k odstranění armádního komunistického politického ve-
dení. Souhlas s novou demokratickou politikou dala armáda najevo také velmi
prakticky svou významnou odbornou účastí na přípravě dohody o odchodu oku-
pačních sovětských vojsk z československého území. Armádní  velení,  mnozí
členové generálního štábu armády, zejména jeho náčelník generál Antonín Sli-
mák a jeho zástupce generál Rudolf Ducháček, jakož i velitelé tehdy existují-
cích  okruhových  velitelství  iniciativně  připravovali  podklady  nezbytné  pro
jednání, a zároveň plnili s maximální odpovědností úkoly vyplývající z vídeň-
ských úmluv o redukci konvenčních zbrojních systémů a rozmístění vojsk. 

Přes všechno pozitivní hodnocení některých nejvyšších armádních velitelů
nelze zamlčet, že armáda jako celek byla v neutěšeném stavu v mnoha ohledech.
Nižší  velitelský  sbor  byl  hluboce  demoralizován,  vztahy  nižších  velitelů  s
vojáky základní služby byly konfliktní, velitelé byli až příliš často nedostatečně
připraveni  na  úkoly,  které  měli  plnit,  chovali  se  k  mužstvu  povýšeně,  často
hrubě, jejich všeobecné vzdělání bylo mnohdy velmi ubohé a výcvik mužstva
byl v lepším případě nedostatečný, mnohde zcela vymizel. Dojem, který si po
dlouhá léta přinášeli do civilu mladí muži, kteří prošli základní vojenskou služ-
bou, byl charakterizován znechucením ze zbytečně ztraceného času. V hrůzném
stavu byly ubytovací podmínky mužstva. V kasárnách, v nichž mladí muži žili,
scházely  často  ty  nejzákladnější  podmínky  pro  dodržování  osobní  hygieny.
Technický stav výzbroje, zejména dopravních prostředků, byl převážně nevy-
hovující, což znechucovalo vojáky stejně, jako tiše sice, zato všeobecně odmí-
taný nebo alespoň zpochybňovaný účel ozbrojených sil, tj. obrana socialismu.

Armáda se ve společnosti již dlouho, nejméně od okupace Československa
vojsky Varšavské  smlouvy, netěšila  dobré  pověsti.  Byla  považována  za zby-
tečnou, neboť podvakrát  již  nebyla schopna ubránit  svobodu země. Mnichov
nebyl v povědomí široké veřejnosti zapomenut a nečinnost armády v okamžiku
srpnové okupace v roce 1968 zasadila pověsti armády další ránu. Materiální vý-
hody, jimž se těšili armádní důstojníci, v rozhodující většině členové KSČ, také
nepřispívaly  k  tomu,  aby armáda byla  ve  veřejnosti  považována  za  instituci
společensky prospěšnou.

Nelze se tudíž divit, že se během listopadového převratu a krátce po něm,
ozvaly hlasy volající po rychlé a občansky silné kontrole armády. Nový ministr
obrany generál Miroslav Vacek reagoval na tyto požadavky poměrně rychle a
energicky, i když v mnoha případech pouze formálně.
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Jak již bylo zmíněno, rozpustil Hlavní politickou správu armády a zahájil
tzv. atestace důstojnického sboru, tedy jakési prověrky loajality vůči nově na-
stupující  demokratické moci.  Tyto atestace měly však spíše  symbolickou po-
vahu. Demonstrovaly sice snahu po změně, ale sotva mohly přinést do armády
cosi jako nový duch, změnit uvažování velitelů, po celá desetiletí školených ve
smyslu obrany tzv. socialismu.

Do armády se  počali  vracet  někteří  důstojníci,  kteří  byli  z  armády pro-
puštěni  na  počátku  sedmdesátých  let  poté,  co  dali  najevo  svůj  nesouhlas  se
srpnovou okupací. K žádným zásadním personálním změnám však v armádě v
prvních  měsících  po  převratu  nedošlo.  Armádu sice  opustilo  pár  politických
generálů,  ale  převážná  většina  středních  a  nižších  politických důstojníků  jen
přešla na jiná velitelská místa. Nicméně atmosféra v armádě byla vzácně klidná,
nepochybně i díky Vackově rozvaze, s níž přistupoval právě k záležitostem per-
sonálním. Později se však ukázalo, že tento klid vedl v armádě k dlouhodobé
neschopnosti  cokoliv  ve vlastním vnitřním životě  měnit.  Armáda se později,
zejména po rozdělení státu, ocitla v jakémsi zimním spánku, který politická gré-
mia bohužel nemínila rušit.

Stavu armády, zejména otázkám její občanské kontroly a proměny jejího
účelu, začali se krátce po svém zvolení více méně spontánně věnovat někteří
poslanci Federálního shromáždění.  Převážně vycházeli  z názoru, že změny, k
nimž v armádě po převratu začalo docházet, nejsou dostatečné, nevycházejí z
jasně  formulovaných  koncepčních  zadání,  a  nejsou  tudíž  zcela  věrohodné,
nemohou vyloučit pochybnosti o naprosté loajalitě armády, která až do listopa-
du 1989 byla právem považována za oporu nedemokratického komunistického
režimu.

Nově  také  musel  být  posouzen  účel  ozbrojených  sil  v  nové,  prudce  se
proměňující mezinárodní situaci. Pád berlínské zdi, počátek procesu směřující-
ho  k  sjednocení  Německa,  zpochybnění  účelu  existence  Varšavského  paktu,
ztráta jistot velmocenských pozic Sovětského svazu v Evropě deklarovaná sou-
hlasem se stahováním sovětských vojsk nejen z Československa, ale i z dalších
satelitních zemí a očekávané stažení vojsk také z území NDR, to vše měnilo
zcela zásadně situaci. Někdejší sovětská, varšavsko-smluvní definice nepřítele
přestala platit. Federální shromáždění zahájilo debatu o nové vojenské doktríně
a armáda se v důsledku všech těchto změn začala připravovat na významnou,
přímo  demonstrativní  změnu  svého  teritoriálního  rozmístění.  Proces  or-
ganizačně  náročné  redislokace  proběhl  úspěšně  a  armádní  velitelé  prokázali
kromě loajality i velmi dobrou odbornou kvalifikaci. 

Parlamentní  debata  o  novém účelu  armády  a  vytvoření  nové  vojenské
doktríny spolu s novou dislokací ozbrojených sil, jejich více méně rovnoměrné
rozmístění po celém území státu, to byly praktické reakce v oblasti bezpečnost-
ní/obranné politiky na změny mezinárodně politické orientace v zahraniční poli-
tice demokratizujícího se Československa. Těmito politickými akty a reálnými
kroky postupně se začíná vytvářet jakási obranná protopolitika.
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Významným politickým projevem nově pojatého vztahu mezi současným
stavem ozbrojených sil a potřebou demonstrovat jeho proměnu tak, aby byla v
souladu s novou otevřenou zahraniční orientací, bylo jmenování civilisty minis-
trem obrany.

Aniž by to bylo snad přímo vysloveno, znamenalo to, že armáda bude ko-
nečně podřízena občanské kontrole, znamenalo to, že ministerstvo obrany pře-
stává být, jak tomu bylo za komunismu, pouhým ministerstvem armády, jakým-
si jejím vrchním politickým velením, ale stává se místem státní správy široce
pojaté obrany státu, která se neobejde bez úzké spolupráce s ostatními minis-
terstvy; pro první období zejména s ministerstvem zahraničních věcí.

Také proto ministrem obrany jmenuje prezident  Havel  v říjnu  1990 do-
savadního  náměstka  ministra  zahraničí,  Luboše  Dobrovského,  autora  tohoto
textu, tedy člověka chápajícího zahraničněpolitický význam změn, které budou
muset v ozbrojených silách nastat, aby tak byly demonstrovány záměry promě-
ny československé zahraničněpolitické spojenecké orientace. Bez významu ne-
byla zajisté ani disidentská minulost nového ministra obrany a jeho angažmá při
diplomatických jednáních směřujících k zajištění odchodu okupačních vojsk ze
země, jakož i jeho úsilí o budoucí zrušení Varšavské smlouvy.

Armáda je však i po jmenování civilního ministra jaksi ponechána sama
sobě. Kromě parlamentního tlaku na urychlení personálních změn, které měly
posílit  důvěryhodnost ozbrojených sil  v nových demokratických podmínkách,
nevytváří se žádná komplexní obranná politika státu. Ministr obrany v názorové
shodě s ministrem zahraničí a s prezidentem republiky usiluje sice o vytváření
koordinačních obranných aktivit v rámci „višegrádské trojky“, tedy mezi Čes-
koslovenskem, Polskem a Maďarskem; při svých častých zahraničních cestách
hledá podporu u svých partnerů v západní Evropě a v USA a jako člověk blízký
prezidentu Havlovi získává sice osobně důvěru svých partnerů, nicméně jeho
usilování  o  přijetí  československé  armády  jako  armády  spojenecké  není  na
demokratickém Západě zcela úspěšné.

Účast československé protichemické jednotky ve válce proti irácké agresi
v  Perském zálivu  vede  samozřejmě západní  spojence  k jistotě,  že  Českoslo-
vensko to myslí s novou spojeneckou orientací vážně, přesto jistá míra nedůvě-
ry v armádu nedávno ještě začleněnou do svazku Varšavské smlouvy zcela pře-
konána není. Dokladem toho jsou neúspěšná jednání československého ministra
obrany v USA o odstranění embarga na vývoz amerického vojenského materiá-
lu do tzv. postkomunistických zemí v zájmu posílení a modernizace výzbroje
československé armády z amerických zdrojů.

Americký ministr obrany Richard Cheney sice vyjadřuje porozumění pro
československé požadavky, ale s politováním je musí odmítnout právě s pou-
kazem na stále ještě nezrušené embargo. Tento poněkud překvapivě rigidní po-
stoj  brání  kromě  jiného  také  ve  vytváření  moderního  systému  sledování
vzdušného prostoru nad územím států višegrádské trojky, což byl projekt, který
by  býval  vytvořil  významně  pozitivní  předpoklady  k  další,  hlubší  obranné
spolupráci Československa, Polska a Maďarska.
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K významné změně pohledu na spolehlivost armády, na její profesionální
kvality, dochází až v období pokusu o puč v Rusku. Tehdy československá ar-
mádní radiorozvědka, vojenská zpravodajská služba vůbec, významně přispěla
k  uklidnění  vzrůstajícího  neklidu,  když  poskytla  rozsáhlý  soubor  zpravodaj-
ských informací o pohotovostních úrovních ruské armády v evropské části země
svým západním spojencům. Konečně užitečné zpravodajské informace o někte-
rých zbraňových systémech irácké armády byly poskytovány spojencům v prů-
běhu války v Perském zálivu. Na skutečnou a plně efektivní spolupráci se spo-
jenci ve vojenské oblasti, bylo třeba vynaložit ještě mnoho práce a času.

Spolupráce československé armády se spojenci během války v zálivu ne-
byla  víc  než  první  malý  krůček  k  podání  budoucích  důkazů  o  jejích
schopnostech transformovat se natolik, že v dohledné budoucnosti bude možné
uvažovat o její začlenění do vojenských struktur Severoatlantické aliance. Tato
stále  ještě  vzdálená  možnost,  která  postupně  zrála  a  formovala  se v  hlavách
prezidenta Havla a ministra zahraničí Dienstbiera, předpokládala nesmírně usi-
lovnou a vytrvalou práci diplomatickou, která nakonec vyústila, daleko později,
již  po  rozdělení  federace,  také  zásluhou  tehdejšího  velvyslance  v USA Ale-
xandra  Vondry  v  americkou  iniciativu  postupného  začleňování  armád
někdejších sovětských satelitů do systému Partnerství pro mír.

Česká republika, díky dlouhodobé diplomatické aktivitě prezidenta Vác-
lava Havla a lidí  jeho politické  vizi  blízkým, stala se i  přes  neskrývané  po-
chybnosti Václava Klause o tomto směřování, nepochybným lídrem celé, právě
Klausem odmítané, višegrádské skupiny, tedy Polska, Maďarska a Slovenska.
Pozdější přijetí České republiky do Severoatlantické aliance bylo bezesporu při-
praveno právě Havlovými a Dienstbierovými postoji, k nimž vytrvale přispíval
svou diplomatickou aktivitou i autor tohoto textu.
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Ozbrojené síly v situaci očekávaného rozdělení
federálního státu

Tlaky  na  rozdělení  federace  provázely složité  procesy  prvních  transfor-
mačních kroků v československé armádě od prvních okamžiků po pádu totalit-
ního komunistického režimu a velmi silně komplikovaly jejich přípravu a zej-
ména jejich realizaci. Ve vzduchu visela hrozba rozdělení státu. Radikálně naci-
onalisticky smýšlející skupinky slovenských důstojníků v jednotkách českoslo-
venské armády umístěných na Slovensku, zejména v letectvu, vyvolávaly svými
protičeskými aktivitami napětí. Aktivity členů těchto skupin v mnoha případech
hraničily s protizákonným jednáním. Situaci vyhrocovali také někteří poslanci
Federálního shromáždění za nacionalistickou slovenskou Národní stranu, kteří
aktivity mladých radikálně nacionalistky smýšlejících důstojníků nejen podpo-
rovali, ale přímo iniciovali.

Také někteří vyšší armádní velitelé slovenské národnosti dávali tu více tu
méně najevo výrazné hranice své loajality vůči federálnímu ministerstvu obra-
ny; zejména generál Tuchyňa začal v průběhu roku 1992 tajně jednat s Vladi-
mírem Mečiarem a přes varování, kterého se mu dostalo od ministra obrany, při-
pravoval na vlastní pěst rozdělení armády a formoval tajně nové velení budoucí
armády očekávaného slovenského samostatného státu. 

Napětí vstupovalo do armády i přes veškerou snahu převážné většiny ar-
mádních velitelů oddaných federální myšlence. Možnost rozdělení státu ve dvě
samostatné republiky bylo třeba brát v úvahu zejména při vytváření nových or-
ganizačních struktur. I zde však muselo se ministerstvo obrany a generální štáb
armády spoléhat spíše na vlastní intuici než na jasné a srozumitelné pokyny vlá-
dy, parlamentu nebo prezidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených
sil. Vedení ministerstva a generálnímu štábu bylo zřejmé, že je nezbytně nutné
připravit takovou organizační strukturu ozbrojených sil, a tak armádu rozmístit
na území dosud společného státu, aby v případě rozpadu federace, nedošlo k
jejich kolapsu, či dokonce ke konfliktním situacím. 

Vedení ministerstva obrany a vyšším armádním velitelům bylo také zřej-
mé, že morální stav armády a její schopnosti jsou bedlivě sledovány představite-
li zemí, o jejichž spojenectví nový československý demokratický režim usiloval
a do jejichž obranných struktur mínil v brzké budoucnosti vstoupit. Opět tedy to
byly ohledy zahraničněpolitické, které rozhodným způsobem ovlivňovaly vše,
co armáda v tom poměrně krátkém období od listopadu roku 1989 až do konce
roku 1992 činila, jak se transformovala, nově strukturovala a rozmísťovala.

Některé procesy, které v té době armádu charakterizovaly, zejména plnění
úkolů vyplývajících z vídeňské úmluvy o redukci zbraňových systémů a sni-
žování početních stavů vojsk, jakož i redislokace československé armády, byly
pozorovateli demokratických států hodnoceny jako velmi úspěšné. Redislokace,
dosud nedostatečně popsaná a zhodnocená, byla největší logistickou akcí česko-
slovenské armády od okamžiku jejího vzniku a byla z hlediska organizační ná-
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ročnosti a profesionální kvalifikace velitelů srovnatelná s předválečnou mobi-
lizaci.

Přes tato kladná hodnocení provázela četná jednání, která ministr obrany
se svými partnery vedl, určitá zdrženlivost ze strany ministrů obrany USA a zá-
padoevropských zemí. Důvodem této zdrženlivosti  nebyla ani tak nedůvěra v
armádní velitele, kteří ještě nedávno podléhali  rozkazům moskevského velení
Varšavského  paktu,  jako  spíše  nejistota,  jak  se  bude  vyvíjet  strategicky  ne-
smírně  významný proces  možného  rozdělení  federálního  státu  ve  dvě  samo-
statné republiky a jaký bude poté vývoj politické orientace Slovenska.

O politickém vývoji budoucí České republiky nebylo v té chvíli obav. Poz-
dější  vývoj však ukázal,  že rozpaky Západu byly do značné míry oprávněné,
pokud jde o Slovensko. Jeho vnitřní i zahraniční politika nedokázala vytvořit
podmínky nutné ke vstupu do Severoatlantické aliance ke stejnému datu jako
ČR, Polsko a Maďarsko.

Očekávání rozpadu strategicky významného státního útvaru ve středu Ev-
ropy – se všemi rozehranými spojeneckými aktivitami pro nejbližší budoucnost
– kdy návrat Evropy k normálním poměrům byl stále nejistý, kdy jen stěží bylo
lze odhadnout vývoj imperiálních zájmů rozpadajícího se Sovětského svazu, za-
brzdilo dobře zahájenou přestavbu československých ozbrojených sil v armádu
připravovanou k zásadně novým strategickým úkolům.

Existenční nejistota velitelského sboru, až dosud nepociťujícího česko-slo-
venské  národnostní  rozdíly,  znamenala,  kromě jiných,  ještě  faktorů,  oslabení
zájmu o výcvik, zejména u nižších důstojníků. Ten byl konečně velmi formální
a nedostatečný již v období před převratem, což samozřejmě, spolu s agresivně
ideologickým komunistickým školením mužstva mělo negativní vliv na to, jak
veřejnost posuzovala účel armády a její úroveň. Získat v této nevyjasněné situa-
ci  v  parlamentu  dostatek  rozpočtových  prostředků  na  výstavbu  nové,  menší
moderní armády demokratického státu bylo nad lidské síly. Poslanci se před-
háněli  v  populistických  útocích  na  rozpočet  ministerstva  obrany,  nalézajíce
podporu ve veřejnosti. Zejména tehdejší poslanec, pozdější český premiér Miloš
Zeman se v tomto ohledu zcela nezodpovědně vyznamenával.

Je ovšem nutné zaznamenat, že přes všechny složité okolnosti, jejichž část
je popsána výše, podařilo se uskutečnit první kroky k dlouhodobé reformě oz-
brojených sil úspěšně, díky nečekané vysoké kvalitě nejvyššího armádního ve-
lení, což by nemělo by zapomenuto. Podařilo se také, jak již výše bylo připo-
menuto, vytvořit v armádě takové organizační struktury , které v okamžiku roz-
dělování státu znemožnily vznik konfliktů. 

Těžko  říci,  zda  lze  v  tomto období  hovořit  o  skutečné  obranné  či  bez-
pečnostní  politice.  Žádný  vskutku  komplexní  dokument,  definující  obrannou
politiku v celé její šíři,  tehdy nevznikl.  Pozornost  byla věnována vlastně vý-
hradně armádě, jejímu novému účelu a smyslu a nově se rodícím organizačním
strukturám.

Komplexní uvažování o obranné politice, do níž nepochybně patří i péče o
obranný průmysl, o výchovu k občanské odpovědnosti za obranu země, rych-
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lejší proměna legislativy týkající se obrany, to vše zůstávalo až příliš dlouho,
zůstává, obávám se, dodnes, mimo pozornost politických grémií. (Onen úzký
pohled na obrannou politiku vedl nakonec až k tomu, že po jistém čase jsou
podvakráte po sobě ministry obrany jmenováni vojáci, jednou podplukovník Ja-
roslav  Tvrdík,  podruhé  generál  Miroslav  Kostelka;  toto  nebezpečné  zúžení
obranné politiky na reformu a přestavbu armády je pak završeno spojením gene-
rálního štábu s ministerstvem obrany, čímž je nešťastně korunována proměna
ministerstva obrany v ministerstvo armády.)

Nicméně silný tlak zahraniční politiky, která rozhodujícím způsobem mě-
nila orientaci  státu  a obracela vývoj směrem ke spojenectví s  demokratickou
Evropou a Spojenými státy se spontánně projevil i ve strategickém jednání mi-
nisterstva  obrany.  Troufám si  říci,  že  československá  armáda,  její  generální
štáb,  její  velitelský sbor, v onom počátečním období transformace totalitního
státu ve stát demokratický nejenže neselhala, ale překvapivě dobře se vyrovnala
s úkoly, které na ni byly vloženy, či které si stanovila sama. Změnit to nemohlo
ani ono krátké období od července do konce roku 1992, kdy byl do čela minis-
terstva obrany postaven z ryze pragmatických důvodů generál, Slovák Imrich
Andrejčák. Vše bylo připraveno tak, aby dělení armády proběhlo nekonfliktně a
ke spokojenosti politických grémií nově vznikajících států.

Co  se  dělo  dále  po  rozdělení  federace,  jak  se  vyvíjela  či  zanedbávala
obranná politika nově vzniklého státu, jak se připravovala reforma armády a jak
se  realizuje,  jakými  peripetiemi  prošla  a  prochází,  jak  je  či  není  dnes  již
komplexní, to je zcela jiný příběh, k němuž bude jistě třeba se ještě vrátit.

15. září 2004
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Jan Eichler

Bezpečnostní hrozby a rizika na počátku 21. století

Dosavadní přístupy k pojmům

Od skončení  studené  války  se  trvale  diskutuje  o  pojmech  bezpečnostní
hrozba a riziko. Římská deklarace NATO o míru a spolupráci (listopad 1991)
ocenila zásadní zlepšení bezpečnostní situace členských států Aliance, které už
“nejsou vystaveny někdejší hrozbě masivního útoku.“ [1] Nastínila nový přístup
k bezpečnosti,  který se na rozdíl  od minulosti  nezakládal  na postulované zá-
měrné hrozbě vojenského charakteru, ale zaměřoval se na dialog a na spolupráci
s někdejšími protivníky. Zároveň s tím výrazně snížila závislost bezpečnostní
strategie NATO na jaderných zbraních a na jaderném odstrašování.

Ve druhé polovině 90. let se o pojmech hrozba a riziko začalo důkladněji
diskutovat také v ČR. Dokument Bezpečnostní strategie ČR z roku 1999 uvedl
celkem devět rizik a klasifikoval je „z hlediska pravděpodobnosti jejich aktiva-
ce  v  hrozby“.  Úskalím  tohoto  přístupu  je  skutečnost,  že  všech  devět  zmi-
ňovaných rizik jsou jevy objektivního charakteru, které nelze výraznějším způ-
sobem ovlivňovat. Navíc riziko č. 8 bylo označeno jako „hrozba agrese“, takže
došlo ke ztotožnění pojmů hrozba a agrese.

Hodnocením hrozeb a rizik se podrobně zabýval také významný koncepční
dokument ministerstva obrany ČR nazvaný „Koncepce výstavby profesionální
armády  České  republiky  a  mobilizace  ozbrojených  sil  České  republiky“
(KVPAČR). V přístupu k této problematice vycházel  ze správné premisy, že
hrozba je objektivně existujícím stavem. Vedle celé řady nesporných kladů však
KVPAČR obsahuje jednu velmi spornou  část  – proliferaci  ZHN zařazuje  do
skupiny tzv. globalizačních hrozeb. Tyto hrozby a s nimi spojená rizika se ale
týkají  vojenských  nástrojů  bezpečnosti,  a  to  jak  v  národním,  tak  zejména  v
mezinárodním rozměru.

Hlavní výhradu proti tomuto zařazení lze vyjádřit slovy, že kdyby se ZHN
dostaly do rukou agresivních diktátorských režimů nebo dokonce teroristických
organizací,  pak by se  mohl zásadně změnit  poměr vojenských sil  mezi  státy
fungujícími  na  základě  euroatlantických  hodnot  na  jedné  straně  a  jejich
otevřenými nebo více či méně skrytými nepřáteli na straně druhé. Kdyby Irák
již na počátku 90. let disponoval jadernými zbraněmi, tak by akce Pouštní bouře
nemohla proběhnout tak, jak proběhla. Stejně tak by se muselo jinak přemýšlet i
postupovat v tom případě, kdyby ZHN bývaly byly ve výzbroji organizace Al
Kajda nebo Afghánistánu v době, kdy byl v područí Talibánu.

Arzenál ZHN ve výzbroji  jakéhokoliv protivníka může zásadním způso-
bem změnit poměr vojenských sil a vynutit si i změnu vojenské strategie a tak-
tiky. A v případě, že takovým protivníkem je diktátorský stát nebo teroristická
organizace, která si podmanila nějaké větší nebo dokonce celý stát (jako to udě-
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lal Talibán v Afghánistánu), to platí dvojnásob. Tyto skutečnosti nasvědčují, že
tzv. proliferační hrozby a rizika by měly být posuzovány spíše jako vojenské
hrozby a rizika. Jsou totiž přímo spojeny s nejnebezpečnějšími nástroji vedení
bojové činnosti, mohou přímo ohrozit vojenskou bezpečnost států nebo dokon-
ce celých regionů.

Doporučení pro používání pojmu bezpečnostní hrozba

Pojem hrozba bychom měli používat pro označení projevů, gest, opatření
nebo činů, kterými se vyjadřuje vůle někomu uškodit nebo která vyjadřují hněv.
Hrozba je znamením či předzvěstí takového působení, které na straně ohrožené-
ho vyvolává obavy. Každá hrozba může způsobit  menší,  větší  nebo dokonce
nenahraditelné škody, a tím vyvolává strach ohroženého. Je tedy jevem objek-
tivního charakteru, který působí nezávisle na zájmech ohroženého. Ten svými
opatřeními a svým chováním může hrozbu zmírnit nebo dokonce zcela elimi-
novat. Stejně tak ji ale může umocnit nebo i nechtěně vyvolat.

Návrh dělení bezpečnostních hrozeb
Z geopolitického hlediska  bychom mohli  hovořit  o  hrozbách přímých a

bezprostředních, kterým je vystaven náš stát. Díky plnému členství v NATO a
pokračujícímu procesu rozšiřování tohoto bezpečnostního společenství není ČR
vystavena žádné přímé hrozbě vojenského charakteru.  Vedle přímých hrozeb
existují  i  hrozby nepřímé, které se dotýkají  našich spojenců nebo regionální,
popř. dokonce světové stability. Jsou jimi zejména terorismus, diktátorské reži-
my a ozbrojené  konflikty  nebo vážná  mezinárodní  napětí  v  odlehlejších  ob-
lastech dnešního globalizovaného světa. Mohou být přímými hrozbami pro spo-
jence  ČR. Vstupem do NATO jsme se přihlásili  nejen  ke sdílení  základních
hodnot a předností této aliance, ale také ke sdílení hrozeb směřujících proti eu-
roatlantickému prostoru jako celku.

Z časového hlediska můžeme hrozby vnímat jako naléhavé, které vyžadují
neodkladnou reakci. Vedle nich můžeme být vystaveni hrozbám latentním, na
které se nemusí reagovat okamžitě, ale mohly by se stát naléhavými, pokud by
byly delší dobu podceňovány. Krátce po skončení studené války byly teroris-
mus, šíření ZHN či nacionalismus považovány za latentní hrozby, někdy byly
nepřesně  nazývány  bezpečnostní  výzvy.  Dnes  jsou  hodnoceny  jako
nejnaléhavější hrozby na globální úrovni. Závažnou latentní hrozbou globálního
charakteru jsou stále se zvýrazňující rozdíly mezi vyspělými a stabilními státy
Severu na straně jedné a chudými a nestabilními státy Jihu na straně druhé.

Z hlediska sektorového můžeme hrozby dělit na vojenské, politické, eko-
nomické,  ekologické,  sociální  a  kulturní.  Nejvážnější  vojenská  hrozba  –  oz-
brojená agrese jako začátek války – je dnes velmi málo pravděpodobná. Výraz-
ně  však  vzrostla  pravděpodobnost  útoků  ze  strany  teroristických  organizací,
které uplatňují nepřímou strategii a mohou použít nejen konvenčních, ale i ne-
konvenčních zbraní.  Vážnou hrozbu vojenského charakteru představují  regio-
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nální ozbrojené konflikty, ať už na mezistátní, nebo na vnitrostátní úrovni. [2]
Hrozba těchto konfliktů spočívá především v tom, že nutí tisíce lidí k uprchlic-
tví, přes hranice přecházejí ozbrojenci a v souhrnném dopadu pak je ohrožována
politická a ekonomická stabilita sousedních států.

V politické oblasti jsou hlavním zdrojem nestability nedemokratické a dik-
tátorské režimy. Hrozby politického charakteru se však mohou dotknout také
vnitřního fungování NATO. Celeste A. Wallander z Center for Strategic and In-
ternational Studies upozorňuje na problém morálního hazardu – uchazečský stát
se zaváže, že bude přísně dodržovat všechny základní normy, ale po přijetí svůj
slib neplní. Nejvíce přitom kritizuje Maďarsko, které se přihlásilo ke všem zá-
vazkům v přístupu k menšinám, k sousedům k šíření politické stability směrem
na Balkán. Orbánova vláda však podle něho prosazovala arogantní nacionalis-
tický program, a to v takovém rozsahu, že „kdyby bylo možné (z NATO) vylou-
čit, tak už by bylo vyloučeno“. [3] Kritizována je i Česká republika – především
kvůli vysoké míře zkorumpovanosti.

Ekonomické hrozby vyplývají především z nestability světových trhů a z
nejistot ekonomického rozvoje na regionální i na globální úrovni. Ekologické
hrozby se  stále  tíživěji  dotýkají  životního  prostředí.  Sociální  hrozby  nejvíce
doléhají na zdravotní stav a životní styl obyvatelstva a mají nejčastěji podobu
epidemií a přistěhovaleckých vln. Mezi nejvážnější kulturní hrozby patří stup-
ňování národnostní a náboženské nesnášenlivosti či dokonce nenávisti, funda-
mentalismus a fanatismus.

Podle  svého  původce mohou  být  hrozby  hodnoceny  bud  jako  záměrné
nebo  nezáměrné.  Za  záměrné  hrozby  můžeme považovat  agresi,  teroristické
útoky,  ekonomické  sankce,  narušení  dopravy  strategických  surovin  a  zdrojů
energie, národnostní útlak, obchodní válku či hospodářskou válku. Nezáměrné
hrozby povětšinou nejsou přímým výsledkem lidské činnosti. Jde zejména o po-
vodně, období sucha a neúrody, erupce sopek, propukání epidemií či pandemií.
Jednou z mála nezáměrných hrozeb spojených s lidskou činností je propukání
ekonomických krizí, k němuž většinou dochází bez prokazatelného přímého zá-
měru politiků, ekonomů nebo manažerů.

Nejnaléhavější  a  nejvážnější  hrozbou současnosti  se  stalo  propojené
působení terorismu a šíření ZHN. Je to záměrná, přímá, naléhavá hrozba poli-
tického a vojenského charakteru.

Doporučená definice pojmu riziko
Rizika jsou sociální jevy odvozené od hrozeb, mají vždy subjektivní cha-

rakter. Rizika se vždy odvíjejí  od rozhodnutí  a činů toho nebo těch, kdo vy-
hodnocují situaci a podle toho pak jednají. Může to být nejvýše postavený poli-
tik dané země, vláda konkrétního státu, nejvyšší činitel  či  rozhodovací orgán
bezpečnostního společenství. Tento činitel, ať už na individuální či kolektivní
úrovni, vždy podstupuje nějaké riziko, bere na sebe jakési riziko. Každé riziko
„je vyhnutelným, odvratitelným důsledkem rozhodnutí“, a proto by mělo být
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spojeno se snahou „postupovat  od nepředvídatelnosti našich rozhodnutí k jejich
předvídatelnosti a kontrolovatelnosti“. [4] Nikdy bychom tedy neměli hovořit o
objektivním charakteru rizik.

Riziko je opakem zájmu. Při  hodnocení rizik by se tedy mělo zvažovat,
jaký je v dané situaci zájem, za jakou cenu ho lze dosáhnout a co by jej naopak
mohlo nejvíce ohrozit. [5] V oblasti bezpečnostní politiky se rizika mohou po-
hybovat v rozmezí od sebeuspokojení, tedy zanedbání evidentních hrozeb [6],
přes nečinnost či rezignantství [7], až po sekuritizaci, jejímž výsledkem může
být přehnaná reakce vyúsťující v bezpečnostní dilema a v začarovaný kruh bez-
pečnost-nebezpečnost. [8]

Bezpečnostní rizika bychom měli odvozovat od bezpečnostních hrozeb, a
proto bychom je měli, stejně jako hrozby, dělit na rizika vojenského, politické-
ho,  ekonomického,  ekologického,  sociálního  a  kulturního  charakteru.  Nej-
vážnějším  bezpečnostním  rizikem  současného  světa  by  bylo  podcenění
hrozby terorismu a šíření ZHN. 

Diskuse o rozdílech mezi pojmy hrozba a riziko mají konkrétní dopad na
vnitroatlantické  vztahy,  a to  ve dvou hlavních  směrech.  V prvním z nich se
projevily rozdíly v názoru na naléhavost hrozby Saddámova režimu v Iráku v
prvním čtvrtletí roku 2003. Ve druhém směru jde o diskuse o tzv. bezpečnostní-
mu diferenciálu mezi dvěma druhy bojové činnosti. Na jedné straně to je bez-
pečná činnost pilotů, kteří z bezpečných výšek shodí spoustu munice. Na druhé
straně jsou nevděčné a nebezpečné  úkoly dlouhodobého charakteru,  zejména
pohyb vojáků v oblastech zásahů, kde jich již mnoho bylo zákeřně zastřeleno ze
zálohy. [9]

Největším rizikem politického charakteru by byla lhostejnost a nečinnost
ve vztahu k diktátorským režimům se sklony k agresivitě vůči malým státům.
Lhostejnost je velkým rizikem i v přístupu ke narůstání ekonomických rozdílů
mezi jednotlivými regiony ve světě. Největším rizikem ekologického charakteru
je bezohlednost k životnímu prostředí a k neobnovitelným zdrojům. V kulturní
oblasti  se největší rizika pohybují mezi podněcováním nacionalismu a funda-
mentalismu  na  jedné  straně  a  nečinností  k  jejich  projevům a  důsledkům na
druhé straně. 

Asymetrické války – nejvážnější hrozba pro armády
NATO na počátku 21. století

Asymetrické války se vyznačují „naprostými, nebo mimořádně výraznými
rozdíly v rovině cílů, schopností, manévrů a morálních zásad“ [10] při vedení
ozbrojeného zápasu. Zaměřují se „na slabá a zranitelná místa protivníka a jsou
plánovány tak, aby měly vážné psychologické i fyzické dopady“. [11] Výrazný
nepoměr sil má jeden paradoxní důsledek – „čím výraznější je disymetrie, tím
větší je prostor pro asymetrii, tedy pro vyhýbání se přímému čelnímu souboji”.
[11]
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Hrozba asymetrických válek je přímou, záměrnou a naléhavou hrozbou
vojenského charakteru. Asymetrické války jsou přímou hrozbou pro celkem pět
okruhů cílů [13]. Vyznačují se zejména asymetrií zájmů : její hlavní původci ne-
budou usilovat o to, aby vojensky porazili USA nebo jejich spojence. Jakožto
vojensky slabší se zaměří především na to, aby ovlivnili jejich rozhodování o
politické a vojenské angažovanosti mimo oblast NATO. Asymetrickými údery
budou chtít způsobovat jednotkám USA a jejich spojenců takové škody, které je
donutí ke zkrácení pobytu v oblasti zásahu a které zároveň s tím zesílí obavy
z dalších vojenských operací mimo oblast NATO.

Dále jde o asymetrii hodnot – její původci budou brát mnohem menší ohle-
dy na základní hodnoty zemí euroatlantické civilizace, pro niž představují ztráty
na životech stále větší trauma. Budou ignorovat všechna pravidla a zažité nor-
my válečnictví, nezastaví se před žádnou zákeřností, včetně braní rukojmích,
zneužívání zajatců jako lidských štítů a případného použitím ZHN. Budou se
zaměřovat především na biologické a chemické látky, které jsou lacinější a
dostupnější a jejichž nasazení proti vojskům USA a jejich spojenců „může mít
dopady strategického charakteru“. [14]

Hlavní hrozby spojené s příštími možnými
asymetrickými válkami

Asymetrie se bude projevovat také v tom, že se na jedné straně bude v dů-
sledku  disymetrie  snižovat  délka  doby  přímých  vojenských  soubojů
s pravidelnými jednotkami tzv. rogue states. Na druhé straně ale bude po skon-
čení operací narůstat počet a zákeřnost úderů ze strany bývalých příslušníků ar-
mád, které budou zrušeny potom, co USA spolu se svými spojenci po svržení
diktátorských režimů v rogue states ukončí své vojenské operace. V takových
případech  je  třeba  očekávat  i  to,  že  bývalí  vojáci  represivních  armád diktá-
torských režimů se začnou vydávat za gerilová hnutí  bojující  za „osvobození
země od zahraničních okupantů“ a budou používat asymetrické metody gerilové
války.

Na počátku 21.  století  bychom proto  měli  očekávat,  že  hrozba  asymet-
rických válek bude mít především podobu gerilových válek zahajovaných po
ukončení vojenských operací. Další podobou této hrozby budou zákeřné útoky
na vojáky, kteří na daném území plní úkoly peacekeepingu.

Hrozba asymetrických válek by se tedy mohla stát přímou hrozbou i pro
vojáky AČR, kteří budou plnit úkoly v zahraničí, ať už v rámci NATO nebo
OSN.
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Závěr: Základní předpoklady úspěšnosti armád NATO
            v asymetrických válkách

Zkušenosti  z  asymetrických válek postkonfrontačního období nasvědčují
tomu, že hrozby a rizika spojená s těmito válkami lze snižovat, pokud budou
splněny následující předpoklady:

a) Předpoklady politického charakteru
- politická  rozhodnutí  musejí  vycházet  z předpokladu,  že  operace

mimo  území  NATO  by  mohly  skončit  asymetrickou  válkou
s kratším či delším trváním,

- vojenské operace by měly být plánovány tak, aby způsobovaly co
nejnižší  ztráty  na  životech  a  co  nejmenší  škody  na  civilní  in-
frastruktuře zemí, ve kterých se zasahuje s cílem svrhnout nebez-
pečný diktátorský režim nebo zničit teroristické skupiny.

b) Předpoklady vojenského charakteru
- každé vojenské operaci musí předcházet shromáždění maximální-

ho množství spolehlivých a ověřených informací o situaci na místě
zásahu, zpravodajská služba musí poskytovat co nejčerstvější a co
nejpřesnější poznatky o nepříteli a o místě zásahu,

- vojenské  zásahy musí být  připravovány jako hloubkové operace
informačního  věku  (deep  operations),  které  bojiště  rozšiřují
v prostoru i v čase, [15]

- tyto hloubkové operace informačního věku by měly být koncipo-
vány jako výsledek součinnosti mezi třemi základními činiteli, ji-
miž jsou: tajné služby, jež poskytují  informace, političtí  činitelé,
kteří rozhodují, a vojáci, kteří rozhodnutí uskutečňují na bojištích,

- využití zdrcující vzdušné převahy, která je umocněna moderními
přesně naváděnými zbraňovými systémy,

- připravenost  na plnění  úkolů po skončení  bojové činnosti  (post-
conflict work). Jde především o ukončení nepřátelství a o zajištění
míru. [16]
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Petr Mooz

Vliv členství ČR v NATO a v EU na bezpečnostní poli-
tiku České republiky

Členství v Severoatlantické alianci a v Evropské unii má zásadní vliv na
bezpečnostní politiku České republiky. Pouhý výčet bezpečnostních (především
pak  tzv.  strategických)  zájmů  v zásadním  vládním  programovém  dokumentu
(Bezpečnostní strategie) potvrzuje, že ČR do značné míry svoji bezpečnostní po-
litiku opírá o mezinárodní ukotvení v systému kolektivní obrany a bezpečnosti.
Hlavním prostředkem k jeho zajišťování  je  zahraniční  politika státu  v širším
smyslu slova (nad úzký rámec kompetencí Ministerstva zahraničních věcí), kte-
rá je v tomto příspěvku posuzována především z hlediska bezpečnosti a obrany
ČR a jejích a v ní trvale či přechodně sídlících občanů. Půjde tak o analýzu
vlivu členství ve výše uvedených institucích na hlavní směry zahraniční a bez-
pečnostní politiky či bezpečnostní a obranné politiky ČR, o bezpečnostní poli-
tiku  v širším smyslu  slova,  neboť  do  jisté  míry  většina  aktivit  českého  státu
v mezinárodním prostředí má svou „bezpečnostní dimenzi“.

Zajištění bezpečnosti bylo primárním cílem snah o vstup do NATO i EU.
Od konce studené války se v důsledku změn v mezinárodním prostředí měnily i
obě tyto organizace. Již v průběhu přípravy na členství jak Aliance, tak Unie do
značné míry ovlivňovaly bezpečnostní politiku ČR.

Vstupem do Evropské unie pět let a několik týdnů po vstupu do NATO se
naplnily dva základní  cíle  zahraniční  politiky všech  českých vlád od  vzniku
samostatné České republiky. Jedním z podstatných aspektů českých snah o za-
členění do dříve západoevropských integračních a aliančních struktur bylo za-
jištění bezpečnosti země, ochrana státu především proti jakékoli možnosti opa-
kování traumatických zkušeností českého národa ze sovětské a nacistické oku-
pace  a  úsilí  o  trvalou  změnu  zahraničně  politických  schémat,  jež  vedla  ke
krizovým situacím v letech 1938, 1948 a 1968. Na maximální možné prevenci
opakování historických zkušeností měly, mají a budou mít svůj podstatný podíl
obě z obou uvedených institucí.

Nehledě na paralelní priority vstupu do obou organizací a na neoddisku-
tovatelné bezpečnostní aspekty členství v nich se v českém prostředí od 90. let
vyskytuje velmi zjednodušené vnímání NATO jako bezpečnostní organizace a
EU jako instituce převážně ekonomicky orientované. Tento historicky odlišný
obraz  vyplývá  zřejmě  z jejich  odlišných  rolí  v průběhu  druhé  poloviny  20.
století.

Zatímco hlavní rolí NATO byla především obrana proti sovětské hrozbě,
tedy ochrana proti  vnějšímu nebezpečí,  primární nosnou myšlenkou vzniku a
existence Evropských společenství bylo vytvoření předpokladů pro předcházení
nebezpečí zevnitř,  jakási  garance „vnitřního pořádku“ či ponechání všech ro-
zumně „down“ tak, aby žádný stát samostatně v Evropě příliš nevyčníval. Tím
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získala Evropská unie již od 50. let velmi důležitou politickou (ne vojenskou)
bezpečnostní dimenzi.  Při pohledu na evropské dějiny 20. století  to rozhodně
není pro ČR nevýznamné. 

Od roku 1993, kdy si první česká vláda určila vstup do NATO a EU jako
priority své zahraniční politiky, uplynulo více než 11 let. Obě organizace se od
té doby dvakrát rozšířily. ČR proto vstoupila do podstatně jiných organizací než
chtěla  v roce  1993.  Obě změnily do značné  míry svůj  obsah,  rozsah  i  záběr
činnosti.

A další změny jsou již připraveny. Aliance v roce 2001 poprvé „aktivova-
la“ článek 5 Washingtonské smlouvy, rozšířila se na území bývalého SSSR a
začala vojenské operace v Asii. Západoevropská unie byla prakticky zrušena a
Evropská  unie  vytvořila  vlastní  instrumenty  pro  společnou  bezpečnostní  a
obrannou  politiku.  Vlády  států  Evropské  unie,  mj.  i  z důvodu  dalšího  oče-
kávaného rozšíření, schválily návrh Ústavní smlouvy.

Dalších dramatických změn doznalo i celkové mezinárodní prostředí, zej-
ména bezpečnostní. Terorismus a globalizací postupně nahradily hlavní výzvy
posledního  desetiletí  20.  století:  nacionalismus,  teritoriální  lokální  konflikty,
vstup nestátních aktérů na globální bezpečnostní scénu. Terorismus se postupně
stává globální bezpečnostní hrozbou.

Jak Aliance, tak i EU reagují na výzvy doby. Aliance se stále více „globa-
lizuje“. Tentokrát však odlišně od dob studené války V NATO se stále význam-
nější myšlenkou stává jeho vnitřní – transatlantická – dimenze. Tento obrat ne-
vídaným způsobem umocnilo 11. září 2001. EU postupně stále více získává i
„vnější“ bezpečnostní  rozměr. V žádné jiné oblasti  nedošlo v rámci EU k tak
převratnému vývoji  než v tzv.  evropské bezpečnostní  a  obranné  politice  EU
(ESDP - European Security and Defence Policy). Tím ale v žádném případě ne-
došlo k absolutnímu snížení významu Severoatlantické aliance pro bezpečnost
ČR.

Zdá se, že dlouholetá koncentrace na vstup u nás v mnoha případech za-
konzervovala vnímání tradičních rolí obou organizací a jejich významu pro bez-
pečnost země. Aktuální prezentace pak podléhá mnoha vlivům, které většinou
stojí mimo seriózní analýzu jejich skutečného významu a nejsou zcela oproště-
ny od zjednodušení, politického kalkulu a od vnějších tlaků. Často u nás do-
chází k přeceňování významu Aliance v její tradiční základní úloze zajišťování
územní obrany v době, kdy se NATO věnuje boji  proti  terorismu a k podce-
ňování nepřímého bezpečnostního významu a komplexního potenciálu Evrop-
ské unie.

Jedinou vnější  hranicí  EU v ČR je letiště  Praha-Ruzyně.  Přestože nelze
podceňovat  jeho potenciální  roli  z hlediska ohrožení  teroristy, z pohledu bez-
pečnosti země je to velmi nevýznamný prvek. Jedinou vnější hranicí NATO je
česko-rakouská hranice. Navíc samotné Rakousko (společně se Švýcarskem a
Lichtenštejnskem) je hermeticky obklopeno pouze členy NATO a EU. Přitom
ještě  před  pěti  lety se  diskutovalo  o počtu  tanků a někteří  zatvrzelí  zastánci
územní obrany jich chtěli pro ČR zachovat neuvěřitelná množství. Jak by tento
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počet obstál nyní v konfrontaci s výše uvedeným geopolitickým přehledem sou-
sedů a jejich členství v NATO a EU?

Bezpečnostní politika EU má minimum nadnárodních prvků a nebyla tak
předmětem negociací o vstupu. Možná i proto se v posledních pěti letech dra-
maticky rozvíjející ESDP v ČR dlouhodobě ocitla na okraji zájmu jak resortu
obrany, tak i většiny naší bezpečnostní komunity. Na rozdíl od vstupu do Alian-
ce, kdy přípravu zajišťovala účast v programu Partnerství pro mír, byl vliv EU
na bezpečnostní politiku ČR v předvstupním období minimální. Jedním z krát-
kodobých cílů by mělo být tento nedostatek povědomí co nejdříve odstranit. To
rozhodně neznamená dělat z ESDP prioritu či stavět ji do protikladu s členstvím
a závazky v NATO. Bylo by chybou ignorovat či blokovat bezpečnostní a rodící
se  obrannou  politiku  EU  především  proto,  že  postupně  umocňuje  element
soudržnosti států EU. Můžeme se hádat o kvótách na mléko a „hodit po sobě i
olivou dotovanou ze společného rozpočtu“, ale zbraně musíme mít  namířeny
jedním směrem.

Snaha o vstup do NATO a EU byla nejen cílem samotným, ale i motivem
pro mnohé vnitropolitické či mezinárodně politické změny. Vstup do klubů byl
podmíněn  plněním  jejich  členských  podmínek.  Zásadní  obrat  přineslo  pře-
devším začlenění ČR do obranného plánování NATO a zabezpečení plnění spo-
jeneckých závazků. Zejména v souvislosti s členstvím v NATO dochází k obra-
tu ve vnímání ozbrojených sil občany. Rušení povinné vojenské služby, které by
bez členství v Alianci bylo jen těžko představitelné, se dotkne života poloviny
obyvatel ČR mnohem dříve a citelněji než například vstup do EU. A to přesto,
že se v případě EU během přípravy na členství jednalo o dramaticky větší počet
změn v mnoha oblastech.

Po  dosažení  členství  v NATO  uzavřel  vstup  do  EU  vnější  rozměr
transformačního období a změnil postavení ČR v politickém a bezpečnost-
ním prostředí Evropy  de iure.  Nyní nastalo doba pro složitější  zakotvení
v nových podmínkách de facto. Nejvýznamnější z hlediska bezpečnosti ČR
je zachování významu obou těchto organizací na evropské a světové scéně a
růst možností aktivně usměrňovat jejich rozvoj.

Nebyla to ani Společnost národů, o Varšavské smlouvě či RVHP ani ne-
mluvě.  Nemohla  stačit  ani  současná  OSN,  ani  KBSE/OBSE.  Kdyby  nebylo
NATO a EU „museli bychom si je po roce 1989 vymyslet“, mám-li parafrázovat
klasikova slova. Přesto u nás docházelo a dochází k přeceňování či podceňování
významu vstupu do jedné či druhé z těchto organizací. Není problém, jedná-li
se o jakési post-vstupní průvodní jevy. ČR by však měla najít optimálně vyvá-
žený přístup k oběma z nich tak, jak si ho vytvořila většina ze srovnatelně vý-
znamných  starších  členských  států,  které  jsou  členy  obou  organizací.  Měli
bychom se co nejdříve stát „normálními“ členy. To je však dlouhodobý proces,
ne jednorázové politické rozhodnutí či právní akt.

Vstup do NATO i EU byl důležitý, vzájemně se podmiňující a doplňující.
Stačí jen připomenout, že v době, kdy negociace o našem vstupu do Evropské
unie teprve začínaly a kdy zdaleka nebylo zcela jisté, zda, kdy a jak skončí, zís-
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kali jsme díky členství v Alianci lepší startovní pozici než ty státy, které v roce
1997 NATO nepozvalo. Nehledě na rozdíly mezi NATO a EU, není z pohledu
české bezpečnosti jiné alternativy než podpora zachování a růst významu obou
těchto organizací, jejich prohlubující se integrace a v optimálním případě zabez-
pečení jejich vzájemně doplňujících se rolí v oblasti bezpečnosti.

Zde spočívá další problém pro českou zahraniční a bezpečnostní politiku,
který se dostával, dostává a zřejmě i bude dostávat do kontrastu s jednoduchostí
populistické „národovecky“ laděné kritiky vůči těmto organizacím. Tím nechci
říci, že obě instituce stojí mimo kritiku. Naopak, je v našem strategickém zájmu,
aby se nadále přizpůsobovaly změnám mezinárodního prostředí.  Nechceme-li
však, aby naše přístupy a postupy přinášely zcela opačný efekt, musíme volit
optimální metody, stavět na důkladné znalosti  prostředí a na reálném odhadu
našich možností. 

Je sice možné dohadovat se o tom, kolik má Aliance či Unie konkrétních
možností pro vedení vojenských operací, z pohledu českých bezpečnostních zá-
jmů je však nejdůležitější to, že náš vstup do obou odpovídá logickým postu-
pům ekonomicky efektivního a maximálně možného zajištění bezpečnosti naše-
ho státu.

Členství  v obou  organizacích  bezpečnost  státu  umocňuje.  Přestože  se
NATO a EU liší v mnoha směrech, jejich výrazným obecným společným rysem
je  sdílení  demokratických  společných  hodnot,  jejich  společné  aktivní  pro-
sazování a obrana. V tom je jejich zásadní odlišnost od jiných mezinárodních
organizací  jako  OSN  či  OBSE,  jejichž  přímý  význam  pro  současnou  bez-
pečnostní politiku ČR je nesrovnatelně menší.

Za  normálních  okolností,  tj.  za  předpokladu  absence  skutečně  drama-
tických a dlouhodobých nepřekonatelných rozporů mezi NATO a EU nebo mezi
jejich členy, není z hlediska bezpečnosti ČR v členství v jedné z nich překážkou
členství  v té  druhé.  Nehledě  na  koneckonců  legitimní  rozdíly  v názorech  na
konkrétní témata včetně institucionálních, mnohdy i velmi podstatných, trvá zá-
jem všech členů na jejich další existenci. Jak NATO, tak i EU prokázaly svůj
význam v nových podmínkách v 90. letech, kdy dokázaly reagovat na nové vý-
zvy doby po pádu železné opony, když se změnil nejen počet jejich členů, ale i
jejich náplň. Češi díky členství v NATO a EU poprvé od roku 1918 získali dů-
ležité potvrzení spojeneckých či integračních závazků.

Až  na  logické  geografické  odlišnosti  a  historické  výjimky  potvrzující
pravidlo, je členství v obou organizacích stejně významné. Klade-li někdo člen-
ství v jedné nebo druhé organizaci z uvedeného hlediska do protikladu, nemůže
než  dávat  výše  zájmy jiné  než  národní.  Naštěstí  takových  není  dlouhodobě
mnoho. S výjimkou krajně extrémních anti-aliančníků na levé straně politického
spektra a radikálních anti-unijníků různých ideologických orientací, zůstávaly
pro  hlavní  proud  české  bezpečnostní  komunity  po  celou  dobu  existence  ČR
vstup do NATO a EU dvě strany stejné mince. Obdobně by to měla ČR vnímat i
nadále.
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Realistický přístup

Po vstupu do obou klubů máme mít možnost spolupodílet se na vytváření
pravidel. Je otázkou, do jaké míry a která pravidla a postupy v oněch klubech
máme prosazovat.  Je logické, že by měly vycházet z českých bezpečnostních
zájmů.  V obou  organizacích  vycházejí  naše  možnosti  reálně  ovlivňovat  stav
věcí z naší angažovanosti, z našich příspěvků a reálně odpovídají významu naší
země v strategickém kontextu.

Jestliže  jsme  v době  studené  války  byli  v  „centru  pozornosti“  na  linii
kontaktu dvou světů, tuto prioritu jsme dnes po rozšíření NATO i EU bohudík
ztratili. Důsledkem této pro bezpečnost země více než pozitivní ztráty je však i
relativní  pokles našeho geopolitického významu. Po dlouhých staletích snad
přichází doba, kdy česká kotlina nebude ani potenciálním válčištěm. Aby tomu
tak bylo co nejdéle, musíme mít pevné a funkční instituce, které nám toto po-
mohou zajistit. To je z pohledu ČR nejdůležitější.

Realistický přistup k oběma z nich a oproštění od laciné kritiky či naivního
obdivu je další cestou, jak nejlépe zajistit bezpečnost naší země. Čím větší in-
tegrace a dělba práce uvnitř NATO a EU, jakož i mezi nimi, tím lépe pro nás.

V případě zúženého pohledu na bezpečnost se Aliance jeví jako základní
garant. Především členství USA a jejich pokračující angažovanost v Evropě je
významnou přidanou hodnotou této organizace. Je však otázkou, do jaké míry
samotné USA budou Alianci potřebovat  a jak v ní  budou působit  tak,  aby to
bylo přijatelné pro další její členy.

Budoucnost  Evropské  unie  je  neméně  významným,  ale  poněkud
komplexnějším problémem. Její poslední a připravovaná rozšíření nutí k prove-
dení závažných institucionálních změn, které nalezly svoji podobu v návrhu ev-
ropské Ústavní smlouvy. Právě diskuse o její podobě, přijetí či nepřijetí by se
v našem zájmu neměla vést k podkopávání soudržnosti Unie jako takové.

Hlavním předpokladem pro  prosazování  českých zájmů je stanovení  re-
álných priorit a přizpůsobení metod spolupráce.

Vstupování do NATO a EU bylo obdobím sui generis. Cílem bylo vstou-
pit, obsahová složka české zahraniční a bezpečnostní politiky se tomu mnohdy
musela více než přizpůsobit. Místy až horečnou snahu udělat vše tak, aby nic
nepokazilo perspektivy vstupu, raději zapomeňme.

Musíme se však se ctí vypořádat se sliby, které jsme dali, nemůžeme-li je
splnit.  Reálný  odhad  našich  možností  je  zřejmě  základním  mementem  pro
„členské“ období. To by mělo být součástí učení, jak ve změněné situaci (člen-
ství) působit a obhajovat české zájmy. Již první zkušenosti v NATO velmi ná-
zorně ukázaly, že členství bude mnohonásobně složitější než příprava na vstup.
Alespoň základní podpora politického spektra a části veřejnosti pro spojenecké
akce  na  Balkáně  na  jaře  roku  1999  (např.  zajištění  přeletů  a  přejezdů  spo-
jeneckých  vojsk)  stála  mnoho  úsilí  těch  politiků  a  úředníků,  kteří  nechtěli
kompromitovat členství naší země v Alianci, což se následně stalo v důsledku
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prezentace samostatných iniciativ v kritických momentech průběhu operace. Li-
mity našich možností ukázaly i snahy ČR podporované Polskem o vyváženější
postoj  Aliance  proti  Rusku  v době  před  prvním Putinovým zvolením prezi-
dentem RF. 

O tom, že ani v EU nezískáme v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky
po vstupu jako mávnutím kouzelného proutku větší možnosti či práva jsme se
mohli již několikrát přesvědčit. Získali jsme sice možnost naše členství v Unii
využít ve prospěch prosazování národních priorit, zůstává však otázkou, do jaké
míry to budeme moci využít. Budeme-li se chtít snažit o široký záběr aktivního
působení v rámci „společné zahraniční a bezpečnostní politiky“ EU (SZBP) či o
to hrát výjimečnou roli v některých vzdálenějších regionech, budeme muset do
podpory těchto cílů investovat jak lidské, tak finanční i materiální zdroje. To ale
znamená, že vláda bude muset přesvědčit veřejnost o oprávněnosti takových in-
vestic.

Přestože se naše možnosti získávat informace a „být u toho“ po vstupu do
NATO a EU zvýšily, snížila se možnost samostatného působení, a tím i jedno-
duššího a přímočarého prosazování ryze českých národních zájmů, a to nejen
z hlediska plnění litery smluv, k nimiž jsme přistoupily, ale i v těch oblastech,
kde existuje prostor pro samostatné národní přístupy.

Obdobně pocítily „ztrátu výjimečnosti“ Rakousko,  Švédsko a Finsko po
vstupu do Evropské unie. Jejich výhodou však bylo a je to, že si z doby studené
války,  kdy mnohdy tyto  státy vystupovaly jako zprostředkovatelé  mezi  „Vý-
chodem a Západem“, odnesly nejen velmi kvalitní a zkušený diplomatický sbor,
a  to  nejen  v národních,  ale  i  mezinárodních  institucích,  ale  i  schopnost  do-
sahovat vnitrostátní konsenzus aktivně prosazovat konkrétní témata.

Ani jedním nedisponujeme. Osobností mezinárodního formátu máme velmi
poskrovnu  a  ty,  které  jsou  činné  v mezinárodních  funkcích,  nemají  mnohdy
obecnou  podporu  v českých  zemích.  Navíc,  hlavními  aktivními  tématy  poli-
tických i úřednických elit byly právě „vstupy“ do NATO a EU.

Měli bychom proto z expertů na vstupování postupně vytvářet a prosazovat
odborníky na setrvání a prosazování českých zájmů uvnitř klubů. Některé meto-
dy, které jsme mohli používat v dobách před vstupem, nejsou po vstupu vhodné
a produktivní.  Předkládání  iniciativ  bez  důkladné diplomatické přípravy roz-
hodně nejsou způsoby, jak dosáhnout podpory ze stran ostatních. To, jak je po-
třebné vést dialog napříč politickým spektrem o konkrétním zaměření naší za-
hraniční a bezpečnostní politiky v nových podmínkách opětovně potvrdila pře-
hnaně polarizovaná diskuse o podobě programového prohlášení nové české vlá-
dy.

Již členství v NATO – nehledě na jeho výrazně převažující pozitiva – při-
neslo  určitá  „omezení“  pro  samostatné  působení  ČR  na  mezinárodní  scéně.
Vstupem do EU se od ČR požadavek koordinace rozšířil prakticky na všechny
oblasti zahraniční politiky. V otázkách zahraniční politiky EU musíme s ohle-
dem na naše závazky v rámci SZBP hledat optimální způsoby pro naše nezávis-
lé působení.  To bude vyžadovat  nové metody. ČR není státem, který by měl
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kapacitu na to obsáhnout vše. Chceme-li optimálně využít naše členství, musí-
me být aktivní především tam, kde máme naše zájmy. Iniciativně a s předstihem
bychom se měli vypořádat i s těmi případy, kdy se česká pozice nebude s oče-
kávanou alianční  či  unijní  linií  příliš  shodovat.  Předejdeme tak mnohdy zby-
tečnému vyhrocení situace.

Další z arzenálu vhodných metod pro státy srovnatelné s ČR je konstruk-
tivní  abstence  v otázkách,  které  nejsou  pro  nás  prioritou.  Předpoklady  pro
úspěšné  prosazování  uvedených metod jsou těsné propojení  mezi politikou a
diplomacií a důsledná koordinace postupů mezi resorty. V optimálním případě
pak souběžné působení všech prvků politického systému na státní i regionální
úrovni. V krátkodobém horizontu bychom se proto měli především v rámci EU
soustředit  na  vytvoření  nezbytných předpokladů pro  cílevědomé prosazování
dlouhodobých priorit.

Aktivní prosazování konkrétních témat v rámci mezinárodní organizace je
velmi účelný způsob jak permanentně zviditelňovat  stát, který nemá možnost
udržovat širokou komplexní přítomnost v oněch organizacích. 

Nezbytným předpokladem pro prosazování českých bezpečnostních zájmů
v NATO a EU je aktivní hledání a nalézání maximálního možného národního
konsenzu při definování priorit.

Základním problémem současného  období  tak  je,  že  česká  zahraniční  a
v tomto ohledu i zahraničně bezpečnostní politika dřívější převažující jednotnou
podporu pro vstup do NATO a EU po splnění cílů zatím nenahradila aktivními
pozitivními tématy. Chybí národní,  všemi demokratickými politickými směry
obecně přijatelné a jasně definované cíle.  Nastává proto doba pro nové defi-
nování naší zahraniční a bezpečnostní politiky. V některých jednotlivostech, i
podstatných, půjde spíše o to, abychom si ony priority, které již prosazujeme
(jako například zájem na zachování obou organizací do kterých jsme se tak sna-
žili vstoupit), uvědomili. Zatím se zdá, jako by se někomu dařilo posouvat ony
ex-priority proti sobě.

Ani v bezpečnostní politice nelze jednoznačně stanovit, že jedna ze dvou
uvedených institucí je z českého pohledu významnější než ta druhá. To by bylo
z pohledu české bezpečnosti velmi nezodpovědné a v dlouhodobém výhledu by
to mohlo být i nebezpečné.

Nehledě na četné diskuse o bezpečnostních, vojenských a jiných strategi-
ích – a některých z nich se autor tohoto článku též účastnil – chybí české politi-
ce ucelený pohled na naši bezpečnost. Jsme-li uvnitř „bezpečného“ aliančního a
unijního  prostředí,  nemůžeme než  odvíjet  základní  vnímání  naší  bezpečnosti
v onom základním smyslu  tohoto  termínu,  od  členství  v těchto  organizacích.
Naše priority v nich pak musíme v tomto základním přístupu formulovat právě
s ohledem na naše národní zájmy, a to v optimálním případě na naše zájmy poli-
tické, ekonomické i vojenské.

Přestože při  zajištění  bezpečnosti  ČR hrají  primární roli  obě organizace,
nelze, jak je u nás dnes obvyklé, zužovat naši bezpečnostní diskusi na spory o
roli a význam těchto institucí. Přístup je pak vnímán jako buď, anebo. Nejenže
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je tento postup špatný a brání diskusi o definování skutečných národních zájmů.
Nebere však ani ve většině případů do úvahy, a to je velmi zavádějící, současný
stav  vývoje  obou  organizací,  přístupy  hlavních  jejích  členů  a  možnosti  ČR
cokoli v rámci těchto organizací ovlivňovat.

Někteří v ČR soudí, že nemáme možnosti „věnovat stejnou pozornost“ ak-
tivitám v NATO a v EU. Vzhledem k logické prvořadosti Aliance v bezpečnost-
ních otázkách pak usuzují,  že ČR rozvoj bezpečnostní a obranné politiky EU
škodí. To je velmi nešťastný a z pohledu českých bezpečnostních zájmů až ne-
bezpečný postup. 

Podíváme-li  se s určitou dávkou abstrakce na rizika pro bezpečnost  ČR,
uvidíme, že nám nehrozí žádné od ozbrojených sil sousedních zemí, které jsou
dnes s námi spojeny stále houstnoucí sítí institucionálních, ekonomických, poli-
tických,  kulturních  a  lidských  kontaktů.  Typ  českého  vojáka  či  bojovníka
v bunkru  na  hranicích  nebo  na  barikádách  v ulicích  Prahy  je  minulostí.  Zá-
kladním  přístupem  k zachování  této  velmi  výhodné  bezpečnostní  situace
umocněné díky společné účasti v NATO a/resp. EU je zahraniční politika a její
základní zaměření na dobré sousedské vztahy.

Velmi pozitivním počinem by bylo symbolické spojení v bezpečnostní ob-
lasti se sousedy, a to právě proto, že se chceme dívat do budoucnosti a udělat za
společnou turbulentní  minulostí  tlustou čáru.  Se Slováky navázat  na to  lepší
z dob společné federace (k tomu jsme již první kroky učinili), s Poláky defini-
tivně překonat jejich podíl na „internacionální pomoci v roce 1968“ a zúročit
společný boj při vstupování do NATO a EU, s Němci a Rakušany pomoci vy-
tvořit  společná  politická  témata  tam, kde stíny minulosti  a  jiné  rozdíly  ještě
často kazí vynikající kooperaci na poli ekonomickém. Jestliže vztahy se souse-
dy byly hodně vysoko na naší zahraničně politické agendě, v bezpečnostní ob-
lasti jim jsme ještě mnohé dlužni.

Papírově impozantní, avšak ve skutečnosti  neexistující praktickou spolu-
práci v rámci V-4, nelze v tomto směru ocenit jinak než jako vhodnou podporu
Slovensku  ve své  době  – ale  nic  víc.  Nebudou-li  naši  sousedé  pro naši  za-
hraniční a bezpečnostní politiku naší prioritou, můžeme zopakovat některé kri-
tické chyby československých státníků z 20. století. Je velmi pozitivní, že tyto
vztahy  dnes  můžeme  se  sousedy  budovat  v mezinárodním  institucionálním
kontextu členství v organizacích, které garantují naši bezpečnost.
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Jaké priority v NATO a v EU a jak je prosazovat?

Níže  uvádím  ve  schematické  podobě  několik  poznámek  k tomu,  jaké
hlavní priority by měla ČR z hlediska maximálního zajištění bezpečnosti státu
prosazovat. Za zásadní předpoklad považuji zachování významu a rolí NATO a
EU  v evropském  bezpečnostním  kontextu.  Hlavním  cílem  ČR  by  měla  být
maximalizace pozitivních efektů členství  v obou organizacích z hlediska bez-
pečnosti státu.

Hlavní  prioritou je zachování  významu a soudržnosti  obou organizací.
ČR  musí  zvážit,  zda  a  jak  se  z pohledu  zajištění  bezpečnosti  státu  postaví
k otázce jejich dalšího rozšiřování a institucionálního vývoje (prohlubování). 

Povede-li prohlubování spolupráce k institucionálnímu upevnění obou or-
ganizací,  mělo  by to  být  v českém zájmu.  Zásadní  institucionální  otázkou  v
NATO je z pohledu ČR zachování  pevné transatlantické  vazby a soudržnosti
Aliance.

Základním cílem musí  zůstat  společná  obrana  a  zvyšování  obranných
schopností. V rámci EU bychom měli především podpořit všechny kroky, které
povedou k její konsolidaci po posledním rozšíření.

V  prioritních záležitostech,  které  mají  bezprostřední  souvislost  s bez-
pečnostní a obrannou politikou by ČR měla chtít stát se součástí „jádra“ EU.
V EU  bychom  mohli  díky  čerstvému  členství  využít  potenciální  schopnosti
předkládat nové náměty a usilovat o maximální využití komplexního potenciálu
EU v boji proti terorismu na území států Unie. 

Pokračování politiky otevřených dveří Aliance i EU zejména směrem na
Balkán a zintenzivnění jejich pozornosti na krizové oblasti na území bývalého
SSSR (Moldova, Kavkaz) je v zájmu ČR posunout ohniska nestability co nejdá-
le od našeho území. ČR by měla podporovat maximálně možnou vyváženou po-
litiku NATO a EU vůči celému balkánskému regionu.

Zásadní otázkou bude pozice k zahájení jednání a ke vstupu Turecka do
EU. Domnívám se, že by ČR měla podpořit vstup Turecka do EU.

Z hlediska světové bezpečnosti i z pohledu vnitřní bezpečnosti Unie by šlo
o velmi prozíravý krok, který by z druhé strany musel být podmíněn plněním
všech kodaňských kritérií ze strany Ankary.

Jelikož bylo poslední rozšíření EU prvním rozšířením o země slovanské,
které jsou mnohými na Západě stále vnímány jako státy „východní“, potvrdil by
vstup muslimského Turecka nový „polyfonní“ charakter EU.

Navíc  nelze  rozhodně  opomenout  v tomto  smyslu  bezpečnostní  aspekt
rozšiřování EU. Perspektiva vstupu do EU je snad nejvýznamnějším úspěchem
unijní „zahraniční“ politiky, přestože formálně není proces rozšiřování EU sou-
částí SZBP.
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Závěr

Není účelem totoho článku předkládat autorův názor na konkrétní priority,
které  by  ČR  měla  z hlediska  zajištění  své  bezpečnosti  prosazovat  v rámci
NATO a EU. Diskuse na toto téma je však více než nutná. Stanovování priorit
musí vycházet z bezpečnostních zájmů České republiky, musí brát do úvahy její
potenciál.

Česká  politická  elita  se  musí,  stejně  tak  jako  v otázce  vstupování  do
NATO a EU, shodnout na dlouhodobých zásadních cílech. ČR nemá ani lidské,
ani materiální, natož pak finanční prostředky na to, aby se naše priority měnily
stejně  jako vlády.  To by bylo  velmi  nehospodárné.  Měli  bychom se  pokusit
nalézt  národní  konsenzus  jak  v generických  otázkách,  tak  i  v jejich  geo-
grafickém  nasměrování.  Jedině  tak  můžeme  získat  z členství  v obou  zmi-
ňovaných organizacích přidanou hodnotu k té základní, kterou je bezpečnostní
ukotvení státu.

Současná zahraniční i bezpečnostní politika České republiky má časté ten-
dence k „lobbyzaci“. Existující často až protichůdné názory na zásadní otázky
související  s bezpečností  nemohou než oslabit  naše možnosti  na mezinárodní
scéně, uvnitř Aliance i Unie. Časté střídání postojů „Švejka“ s „chytrou Horá-
kyní“ nesvědčí o promyšleném národně jednotném postupu. Není jím ani pře-
hnané retro-národovectví à la 19. století, ani okázalé světáctví ve stylu „brouka
Pytlíka“.

Optimální z hlediska zajištění bezpečnosti naší země je nalezení shody na
tom, čeho chceme a můžeme v rámci NATO i EU dosáhnout. V ideálním přípa-
dě na kombinaci geografické a generické orientace v dlouhodobém horizontu.
Zájmy různých našich subjektů se často liší a jsou i témata, kde nelze přistoupit
na kvadraturu kruhu, například v otázce lidských práv na Kubě. Naše analýza
by tedy měla vycházet z konkrétních percepcí možných ohrožení (vojenských,
ekonomických, migračních, ekologických, nebezpečí šíření přenosných chorob,
ohniska  etnické  netolerance  v  ČR)  a  zájmů  (politických,  obchodních,  in-
vestičních, kulturních, krajanských). Taková diskuse jde logicky za rámec „si-
lových“ resortů a bezpečnostní  komunity a měla by zahrnout všechny možné
aspekty českých národních zájmů. Teprve poté můžeme zahájit dlouhodobé pro-
sazování našich zájmů uvnitř NATO i Evropské unie.

Vstup do EU ukončil  emancipační období v české bezpečnostní politice.
Dostali jsme možnost stát se rovnoprávným (ne však stejně „silným“) členem
mezinárodního společenství. Členství v NATO i v EU bude i nadále radikálním
způsobem zasahovat  a  ovlivňovat  to,  jak  budeme  moci  zajistit  naše  zájmy.
Máme historickými zkušenostmi podložený zájem na pevném institucionálním
ukotvení v demokratických institucích Evropy založeném na sdílení společných
hodnot. Do jaké míry tuto historickou šanci využijeme, nezáleží jenom na nás,
ale záleží na nás v první řadě.
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Jan Eichler

Bezpečnostní strategie USA a EU – shoda i rozdíly

Předmětem tohoto příspěvku je charakteristika hlavních rysů bezpečnostní
strategie NATO a EU jakožto dvou nejvlivnějších činitelů mezinárodních bez-
pečnostních vztahů na začátku 21. století. Samotnému rozboru vymezeného té-
matu předchází stručné připomenutí hlavních tendencí počátku 21. století, zej-
ména pak globalizace a jejích hlavních úskalí. Na závěr pak přichází srovnání
shodných i odlišných prvků v bezpečnostní strategií obou mezinárodních spole-
čenství.

Mezinárodní bezpečnostní vztahy (MBV) na počátku 21. století jsou pod
vlivem mnoha tendencí a činitelů. Nejvýznamnější tendencí je globalizace, je-
jímž hlavním kladem je rychlý pohyb informací, investic, služeb a pracovních
sil.  Stinnou  stránkou  je  posilování  koncentrace,  která  dále  zvýrazňuje  ne-
rovnoměrnosti  jak  ve  světě,  tak  i  uvnitř  států.  Globalizace  s sebou  přinesla
několik zásadních změn. První z nich byl posun od bezpečnosti jedněch proti
druhým  (NATO  proti  Varšavské  smlouvě  a  obráceně)  k  bezpečnosti
společné, kterou sdílejí všechny evropské státy, protože se už navzájem nepo-
važují za hrozbu.

Druhá změna spočívá v tom, že vedle přetrvávajících hrozeb vojenského
charakteru  vystupují  do popředí  také  hrozby nevojenského charakteru. Zá-
roveň s tím se v době globalizace zvýrazňují nevojenské rozměry bezpečnosti a
narůstá význam nevojenských nástrojů využívaných pro její zajištění.

A konečně třetí  změna je dána nezbytností posunout se od exkluzivity k
inkluzivní  bezpečnosti  a  překonat  příkop  mezi  „insidery  a  outsidery  globa-
lizovaného světa“, na který výstižně a naléhavě upozorňuje generální tajemník
OSN. [1]

Globalizace a její destabilizující dopady

Vážnou hrozbu pro všechny aktéry MBV v době globalizace představuje
tzv.  dvojí  globalizace,  která  se  vyostřuje  v  důsledku  prohlubování  ne-
rovnoměrného vývoje. Jde především o to, že od r. 1990 se celosvětový počet
chudých každoročně zvyšuje o 10 mln lidí. Zároveň s tím 1, 2 mld lidí, tedy celá
pětina lidstva musí přežívat za jeden USD denně, 1,5 mld lidí nemá dostatek vo-
dy. V některých oblastech Afriky se poušť ročně rozšiřuje o 10 km. 

Stále více se rozšiřuje příkop mezi chudými a bohatými zeměmi, příkop
mezi těmi, kteří na globalizaci vydělávají (the winners) a těmi, kteří prohrávají
(the losers).  Na destabilizační  dopad těchto nerovností  opakovaně a naléhavě
upozorňují nositelé Nobelovy ceny za ekonomii Amartya Sen či Joseph Stiglitz,
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nebo  politikové  kalibru  Kofiho  Annana  či  bývalého  francouzského  premiéra
Lionela Jospina. K nim se přidává i mnoho nevládních organizací (NGO), levi-
cových stran a odborových ústředen.

Základní výzvou pro nejvlivnější činitele MBV je nalézt paradigma, které
by zvýšilo  udržitelné  využívání  přírodních  zdrojů,  a  zároveň s  tím by skon-
covalo s neudržitelnými způsoby výroby a spotřeby. Udržitelnost a růst jsou dva
výrazy jedné rovnice. Přitom platí, že není udržitelnosti bez finanční základny,
není finanční základny bez přístupu na trhy, není přístupu na trhy bez solidarity.
Romano Prodi výstižně uvádí [2], že největší cenu za globalizaci nejčastěji platí
ti nejchudší a plody ne vždy sklízejí ti nejpovolanější. Jedinou možnou odpo-
věď na dnešní problémy spatřuje v solidaritě a odmítá, abychom se nechali řídit
pouze silami trhu, které navíc jsou samy o sobě divoké. Dochází k závěru, že
globalizaci je potřeba řídit, abychom ji mohli kontrolovat a bránit jejím exce-
sům

Parametry síly na počátku 21. století

I začátkem 21. století se uplatňování síly nejvýrazněji projevuje ve čtyřech
klíčových oblastech. První z nich je vojenství, kde již nejde jenom o počty ja-
derných hlavic nebo divizí,  ale především o kvalitu  zbraňových systémů a o
míru jejich sofistikovanosti. Největší vojenskou sílu mají ty státy, které dispo-
nují  dostatečným  počtem  přesných  řízených  střel,  systémů  pozorování,  za-
chytávání a vyhodnocování cílů a přenosu dat. 

Dalším důležitým ukazatelem síly je nerostné bohatství, které ale samo o
sobě nestačí [3], protože stále více narůstá význam hospodářských schopností,
zejména pak zvládnutí nejnovějších technologií. Jejich základem je „faktor K“
(knowledge), který nejlépe zvládnou ty společnosti, jež dokáží nejlépe rozvíjet
vědu, výzkum a školství [4]. Právě takové společnosti budou mít velký vliv na
vývoj MBV ve 21. století. S tím velmi těsně souvisí také tzv. hon na mozky, ve
kterém nejlepších výsledků dosahují nejbohatší státy Severu, zejména pak USA.

Nesporný význam si uchová i další parametr síly, kterým je demografie a
porodnost [5]. Ale ani ty samy o sobě nestačí, pokud nejsou správně využívány
v rámci dobře fungujících společností, které se opírají o vzdělanost občanů, o
jejich vzájemnou soudržnost a o hodnoty, na kterých daný stát spočívá.  Hard
power bude nadále spočívat na využívání hospodářských a vojenských nástrojů
k donucování, soft power bude základem pro přitažlivost. V konkrétním případě
USA to  bude  nejen  ekonomická  a vojenská  síla,  ale  také  Hollywood,  CNN,
Microsoft a další nástroje. 
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USA a EU – dva nejvlivnější činitelé současného světa

USA a EU jsou dvěma nejvlivnějšími činiteli současného světa. První z nich je
jedinou supervelmocí, je na prvním místě ve všech klíčových parametrech síly.
USA jsou schopny přijímat rozhodnutí a podle nich jednat. Díky tomu měly roz-
hodující slovo při řešení všech vážných mezinárodních krizí postkonfrontačního
světa,  zejména  pak  na  území  bývalé  Jugoslávie.  Posledních  15  let  navíc
ukázalo, že USA získaly před všemi ostatními státy obrovský náskok ve vojen-
ství, v některých směrech je to náskok jedné i více generací zbraňových systé-
mů. 
EU trvale upevňuje ekonomický a demografický rozměr své síly, ale za USA
zaostává v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky, a zejména pak ve vojen-
ství. Na poč. 21. století prochází paradoxním vývojem – na jedné straně rozšiřu-
je svůj geografický a demografický záběr, ale na druhé straně není schopna pů-
sobit jako jednotná velmoc. Čím je rozsáhlejší a lidnatější, tím více působí spíše
jako konglomerát národních států. 

Nejednotnost je tedy základním handicapem EU ve srovnání s USA. V ce-
lém postkonfrontačním období se téměř denně potvrzovalo, že USA mají celou
řadu možností, a také účinných nástrojů k tomu, aby ovlivňovaly vnitřní fungo-
vání EU. V případě potřeby mají i tu možnost, aby svého konkurenta vnitřně
ochromovaly. EU však takovou možnost nemá. Teprve další vývoj ukáže, zda
vůbec a do jaké míry se jí podaří nejen tento, ale také ostatní handicapy překo-
nat.

Priority bezpečnostní strategie USA

Hegemonem boje proti nejnaléhavějším hrozbám dnešního světa jsou USA
jakožto  velmoc,  která  dnes  nemá konkurenta.  Základní  determinantou  jejich
boje  proti  těmto  hrozbám se  stala  odpověď  na  11.  9.  2001,  jmenovitě  pak
vojenská  invaze  do  Iráku.  USA  dokázaly  svrhnout  zločineckou  diktaturu
v Iráku a dopadnout jejího nejvyššího činitele. Celému světu impozantně před-
vedly obrovský náskok v nejmodernějších vojenských technologiích, zvláště ve
schopnosti projekce ozbrojené síly na velkou vzdálenost vyúsťující ve změnu
režimu (regime change).

Po operacích Trvalá svoboda a Irácká svoboda lze očekávat, že vojenská
stránka strategie  regime change (někdy také nazývána „regime decapitation“)
bude  mít  podobu  operací  se  silným  vojenským  i  psychologickým  účinkem
(EBO - Effects Based Operations [6]).

Tyto operace jsou také nazývány „shock and awe“ a představují další etapu
při naplňování vojenských zásad bohatých zemí – využití technologického ná-
skoku k vytvoření zdrcující převahy, která umožní rychlé a úplné zničení nepří-
tele. EBO se vyznačují zničujícími vzdušnými údery, na které navazuje rychlý
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postup obrněných jednotek pozemního vojska – v síle divize nebo i armádního
sboru. 

Národní strategie USA boje proti šíření ZHN
Základ této strategie tvoří dokument, který byl schválen v prosinci 2002

pod názvem National Strategy to Combat Weapons of Mass Destruction. Ten je
souhrnnou,  všeobsáhlou  odpovědí  na  hrozbu,  kterou  USA  považují  za
nejnaléhavější hrozbu počátku 21. století. Jeho je výchozí tezí je obava, že exis-
tují  nebezpečné  státy  či  organizace,  které  ZHN  nechápou  jako  nástroj
nejkrajnějšího řešení, ale jako nástroj, kterým by jim sloužil k vyvažování kon-
venční převahy USA a který by jim navíc dal možnost, jak Spojeným státům
znemožnit, aby v oblastech svých životních zájmů zasahovaly v případě agrese
proti jejich přátelům a spojencům [7].

Robert  Litwak [8] k tomu dodává,  že pokud jde o proliferátorské  státy,
USA je implicitně dělí na dvě skupiny. Do první patří Izrael, Indie a Pákistán,
tzv. de facto proliferátoři, kteří nezaujímají nepřátelský postoj k USA a ani je
nechtějí  ohrozit.  Zcela  jinak  se  ale  nahlíží  na  tzv.  nepřátelské  proliferátory
(hostile proliferators) [9]. Ti jsou považováni za hrozbu, proti které je nutné za-
sáhnout. 

Národní strategie USA jasně stanovuje, že boj proti nepřátelským prolife-
rátorům bude spočívat na třech pilířích, jimiž jsou tzv. neproliferační politika
(nonproliferation),  aktivní  proti-proliferace  (counterproliferation)  a  odstra-
ňování následků ozbrojeného konfliktu za použití ZHN. 

První ze tří pilířů strategie USA spočívá především na diplomatickém úsilí
s cílem „odrazovat dodavatelské státy od spolupráce s proliferátory a tyto státy
zase vést k tomu, aby ukončily své programy“ [10]. Tato politika se bude zamě-
řovat  na  vytváření  mnohostranných  programů  a  režimů,  jejichž  smyslem je
bránit šíření jaderných, chemických a biologických zbraní a řízených střel ja-
kožto jejich nosičů. 

Druhý pilíř tvoří zákaz šíření ZHN, odstrašování a obrana a zmírňování ná-
sledků v případě konfliktu za použití ZHN. Nosnou a také nejvíce diskutovanou
část této roviny americké strategie představuje odhodlání, že „na použití ZHN
proti  Spojeným státům,  proti  jejich  ozbrojeným silám v zahraničí  nebo proti
jejich přátelům a spojencům budou USA reagovat nasazením všech sil, včetně
zbraní nejkrajnějšího řešení, tedy ZHN“ [11].

Toto  odhodlání  je  základem úvah o preventivních  a  preemptivních  vál-
kách. R. Litwak při upřesňování těchto dvou základních pojmů uvádí[12], že o
preventivním zásahu v rámci boje proti proliferaci ZHN lze hovořit v případě
izraelského útoku na irácká jaderný reaktor v Osiraku v červnu 1981. Tento cíl
nepředstavoval pro Izrael naléhavou hrozbu, ale tehdejší premiér Begin nařídil
úder v obavě, že v případě nečinnosti by Irák mohl svůj civilní jaderný program
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zneužít k výrobě jaderných zbraní a ty už by pro židovský stát představovaly
naléhavou životní hrozbu.

Naproti  tomu o preemptivních úderech lze hovořit  pouze v tom případě,
když existuje hrozba, že nepřátelský stát již plánuje bezprostřední útoky za pou-
žití ZHN.

Priority bojové přípravy ozbrojených sil USA
Při přípravě na další operace typu EBO se USA zaměří na zdoko-

nalování následujících hlavních schopností svých ozbrojených sil:
 Rozhodující  úlohu  nadále  budou  hrát  vzdušné  síly.  V jejich  sestavě

bude trvale narůstat význam „úsporných bombardérů“ a nedílně s tím i
bitevních letounů JSF (Joint Strike Fighter), možná na úkor letounu F-
22, který byl koncipován v době studené války pro případ konfliktu se
SSSR a jeho tehdy silným letectvem. Velkou prioritou se stanou bezpi-
lotní letouny, nejen průzkumné, ale i bombardovací.

 Pozemní vojsko se budou připravovat především na rychlý postup s cíle
využít  ochromení nepřátelských vojsk po zničujících vzdušných úde-
rech.

 Speciální síly se budou připravovat především získávání a upřesňování
informací nezbytných pro navádění prostředků vzdušného napadení.

 Bude se dále zdokonalovat ve schopnosti využívat při pozemních ak-
cích jednotky opozičních sil ochotných a motivovaných pro boj proti
teroristickým organizacím a státům či vládám, které jim poskytnou úto-
čiště.

 Zesílí důraz na výstavbu a bojovou přípravu relativně malých jednotek
schopných rychlého nasazení kdykoli a kdekoli ve světě a v tom je bu-
dou následovat i ostatní země NATO.

 Urychlí se výstavba nových letadlových lodí, které jsou nezbytné z hle-
diska  překonávání  již  zmiňované  „tyranie  vzdálenosti“.  Právě  z nich
totiž mohou vzlétat bitevní letouny i vrtulníky.

 Ponorky  budou  modernizovány  tak,  aby  byly  schopny  namísto  ja-
derných  SLBM  (Submarine-Launched  Ballistic  Missile)  odpalovat
řízené  střely  s plochou  dráhou  letu  vyznačující  se  kratším  doletem
(SLCM - Sea-Launched Cruise Missile), ale větší přesností a menšími
ničivými následky než SLBM [13].

 Dopravní letectvo bude zvyšovat své schopnosti  přepravovat mobilní
jednotky vysoké pohotovosti na kterékoli místo na světě.

Pro USA jakožto hegemona boje proti terorismu na globální úrovni nebude
velkým problémem, aby náležitě odpověděly na ekonomické, finanční, techno-
logické a vojensko odborné aspekty nejvážnější a nejnaléhavější výzvu, kterou
generuje hrozba mezinárodního terorismu. Jediným problémem či úskalím může

75



být nesoulad mezi schopnostmi USA působit jako hrozba vůči mezinárodnímu
terorismu na jedné straně a nízkou ochotou k podstupování rizika ztrát na živo-
tech na straně druhé.

Vnitroamerická debata

I přes jednoznačný vojenský úspěch operace Irácká svoboda a přes další
úspěch,  kterým  bylo  dopadení  Saddáma  Husajna,  se  v polovině  roku  2003
v samotných USA rozpoutala rozsáhlá debata. V ní se velká kritika soustředila
na dva základní prvky bezpečnostní strategie Bushovy administrativy, kterými
jsou strategie boje proti terorismu a způsob rozhodování o jejích hlavních ak-
cích, v první řadě pak o invazi do Iráku. 

Kritická debata je natolik rozsáhlá, že např. bývalý náměstek ministra za-
hraničí dochází k závěru, že Bushovo pojetí  války proti terorismu, konkrétně
vojenské svržení Saddámova režimu, vyvolaly v USA doktrinální a strategickou
revoluci  [14].  Při  jejím hodnocení  se  největší  pozornost  soustředila  na  šest
hlavních otázek: ideologizace a militarizace boje proti  terorismu, preemptivní
strategie, regime change policy, rozhodování o vojenských operacích a vztah
k evropským spojencům. Do rozsáhlé diskuse na tato témata vstoupili jak vý-
znamní specialisté z akademické komunity, tak i bývalí vlivní politikové, kteří
v minulosti přijímali důležitá rozhodnutí bezpečnostního a vojenského charak-
teru.

Ideologizace boje proti terorismu
Ideologizující přístup vychází z mesiášského komplexu amerických politi-

ků, spočívajícího v přesvědčení, že právě USA jsou v dodržování hodnot zá-
padního  světa  nejdále,  a  proto  se  staly  terčem nenávisti  a  zákeřných  útoků.
Jejich  boj  proti  globálnímu terorismu pak  je  prezentován  jako  boj  Dobra  se
Zlem. Toto černobílé pojetí hrozby terorismu dovedlo americké neokonzerva-
tivce  k tomu,  že  „válka i  politika  jsou pro  ně  pokračováním morálky jinými
prostředky.  Politické  účely  jsou  interpretovány  jako  účely  morální,  a  tak  se
dostávají do postavení absolutních hodnot“. [15] 

Z.  Brzezinski  při  kritice  Bushovy  administrativy  dokonce  použil  výraz
„teologizace hrozby terorismu“[16]. Za jeho základ označil sebestřednou poli-
tiku, zaměření se výlučně na vlastní  zájmy a podřizování  celosvětového dění
přehnanému pocitu bezpečnostního ohrožení.  Stanley Hoffmann [17] vyjádřil
obavu, že vyhlášení globální války proti terorismu v sobě nese riziko, že nako-
nec bude ve světě  ještě  více teroristů  různého ražení  a ti  mezi sebou budou
uzavírat ne zrovna svaté aliance.
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Militarizace boje proti terorismu
Základní výhrada na adresu G. W. Bushe zní, že se pokouší zavést nové

uspořádání MBV, v jehož rámci by se „převaha americké (vojenské) síly měla
stát zásadou, na jejímž základě by bylo možné ovládat nebezpečný a neuspořá-
daný svět a dávat mu určitý řád“ [18]. Nadměrný důraz na vojenskou stránku
boje proti globálnímu terorismu ukázal, že „idealistický izolacionismus může ve
chvílích (domnělého) národního ohrožení či morálního pobouření lehce promě-
nit ve stejně tak idealistický vojenský intervencionismus“ [19].

Preemptivní strategie
Podstatou této strategie je důraz na předstihující údery, jejichž smyslem je

zničit jednotky a zbrojní systémy nepřítele, kterých se chystá napadnout USA
nebo  jejich  spojence  kdekoli  ve  světě.  Tato  bezpečnostně  politická  filozofie
Bushovy administrativy je v oficiálně vyjádřena slovy „čím větší je hrozba, tím
větší je riziko nečinnosti“ [20].

Psychologickou  motivaci  této  strategie  nejlépe  vysvětlil  sám  prezident
Bush  vyhlášením  „nebudeme  žít  ve  strachu“,  které  zaznělo  v jeho  projevu
v Cincinnati dne 7. 10. 2002. V něm se jasně projevil sílící pocit zranitelnosti,
který vyúsťuje přesvědčení, že rizika a náklady nečinnosti jsou nepřijatelně vy-
soká.

Za naprosto největší a nejnaléhavější hrozbu se v USA považují snahy dik-
tátorských režimů nebo teroristických režimů zmocnit se zbraní hromadného ni-
čení (ZHN). Ty by se v jejich rukou staly „nástroji k zastrašování a k vojenské
agresi proti sousedním zemím. Tyto zbraně by těmto státům daly možnost vydí-
rat Spojené státy a jejich spojence a znemožňovaly by nám odstrašování nebo
odrazování  rogue  states od  agresivního  chování.  Takové  státy  tedy v těchto
zbraních spatřují nástroj k překonání konvenční převahy USA“ [21].

Kritické stanovisko k této strategii zaujala zejména M. Albrightová, minis-
tryně zahraničí USA v letech 1997-2001. Vyjádřila obavu, že „doktrína preven-
tivní války znamená nahrazení mezinárodního práva. V důsledku toho většina
světa invazi (do Iráku) vnímala ne jako využití síly v rámci přijatých pravidel,
nýbrž jako zavedení nové sady pravidel, která sólově napsaly a uplatnily Spo-
jené státy“ [22]. Invazi do Iráku vyhodnotila jako válku, která nebyla nezbytná,
ale vyplynula z rozhodnutí Bushovy administrativy (war of choice, not of neces-
sity). 

Mnoho  kritických  hodnocení  na  adresu  této  strategie  přišlo  z akade-
mických kruhů.  Robert  Jervis,  profesor mezinárodní politiky na Kolumbijské
univerzitě,  kritizoval,  že  „základem doktríny preventivní  války je  (vojenská)
síla a s ní spojené přání zajistit udržení americké nadvlády“ [23]. Zároveň s tím
upozornil na tři základní úskalí této doktríny. První z nich představují nesnáze
při  získávání  spolehlivých informací,  protože se jedná o predikci  naléhavosti
hrozeb v budoucnosti. Z toho vyplývá i druhé úskalí, kterým jsou sklony k pře-
ceňování naléhavosti a vážnosti hrozeb zdůvodňujících preemptivní úder. A ko-
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nečně za třetí úskalí označil získávání nejen domácí, ale také mezinárodní pod-
pory, která je u akcí tohoto druhu naprosto nezbytná. Zároveň s tím R. Jervis
varoval, že uplatňování této doktríny s sebou přinese sérii nových bezpečnost-
ních dilemat, protože jejím základem je přesvědčení, že pokud USA nebudou
tváří v tvář hrozbám současného světa důrazně jednat, jejich bezpečnostní situa-
ce se bude dále zhoršovat. 

Regime change policy
Rozhodující  důraz se klade na akce vojenského charakteru zaměřené na

svrhávání  diktátorských  režimů (regime change  policy).  Od  této  strategie  se
očekává především dynamika pozitivního dominového efektu, který může mít
dvě základní  podoby.  Tou první  eroze,  případně  i  pád  dalších  diktátorských
režimů usilujících o získání ZHN. Druhou podobou může být chování typu M.
Kaddáfího, který se veřejně zřekl ambicí na vybudování arzenálu ZHN a otevřel
svoji zemi mezinárodním inspekcím.

Dimitri Simes, President of the Nixon Center of Washington, upozornil na
nebezpečí skryté v mylné víře, že demokracie je všelékem na všechny neduhy
současné světa a že USA mají zodpovědnost za její šíření do celého světa. Při-
pomněl, že civilizace přinesená na bodácích nikdy neměla dlouhého trvání a vy-
jádřil varování před možnými neblahými důsledky „vojenského šíření demokra-
cie“ [24].

Velmi realistická a perspektivní východiska nabídl na konci roku 2003 Ro-
bert Litwak, ředitel mezinárodních studií na Woodrow Wilson Center ve Wa-
shingtonu [25]. Především doporučil, aby se hlavní pozornost zaměřila ne na
samotnou změnu režimu, ale především na změnu záměrů těch režimů, které
usilují o vybudování arzenálu ZHN. Ne vždy je nutné násilné svržení takového
režimu,  často  může postačit  jeho demokratizace  a  větší  politická  otevřenost.
Každému režimu usilujícímu o získání  ZHN by nejprve měla být  poskytnuta
možnost volby, zda změní své chování, nebo podstoupí velké riziko následující-
ho trestu. Přitom je třeba vycházet především z věcné analýzy motivů úsilí  o
získání ZHN a na ty odpovídat několika možnými způsoby.

Prvním způsobem odpovědi by mohla být nabídka bezpečnostních záruk a
aliancí. Pokud by nebyla úspěšná, měl by následovat diplomatický a obchodní
nátlak. Dalším eskalačním stupněm by mohlo být rozmístění ozbrojených sil ja-
kožto předstupeň vojenského svržení režimu. Nejkrajnější variantou, následující
po vyčerpání všech jiných možností  nátlaku, by měla být vojenská akce typu
regime change. Ta by se měla uskutečňovat až tehdy, kdy je zcela jasné, že jde o
naléhavou bezpečnostní hrozbu, které nelze čelit než vojenským úderem.
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Rozhodování o vojenských operacích

a) Důvody operace Irácká svoboda
První  výhrada  směřovala  k tomu,  jak  byl  zdůvodňován  vojenský  zásah

v Iráku.  Nejprve  se  hovořilo  o  iráckém arzenálu  ZHN jako  o  naléhavě  bez-
pečnostní hrozbě pro USA a pro jejich spojence. Tento důvod sám o sobě byl
tím závažnější, že již v roce 1992 Rada bezpečnosti OSN prohlásila proliferaci
ZHN za  hrozbu  mezinárodnímu  míru.  Pokud  by  se  tedy  v případě  nejenom
Iráku, ale kteréhokoliv jiného státu takové podezření prokázalo, byl by to mezi-
národně právní podklad pro zásah mezinárodního společenství.

Druhým důvodem bylo spojení mezi Saddámovým režimem a sítí Al Kajda
a jeho zapojení do teroristických akcí ve světě. Třetí důvod operace Irácká svo-
boda byl jakousi syntézou dvou předcházejících a byl vyjádřen slovy nutnost
změny režimu. Na jaře 2002 prezident Bush uvedl tři hlavní argumenty: Saddám
Husajn tyranizuje svůj národ, ohrožuje sousedy a vyvíjí zbraně hromadného ni-
čení. Situace po svržení Saddámova režimu ukázala, že v plném rozsahu obstál
první pouze z těchto tří argumentů, druhý důvod pouze retrospektivně (irácká
agrese do Kuvajtu v roce 1990) a třetí vůbec.

Argument o iráckém arzenálu ZHN ukázal, že záměrné nadsazování při vy-
hodnocování bezpečnostních hrozeb může být dvojsečnou zbraní. V hodnocení
zpravodajských služeb byly závěry o pravděpodobnosti [26] nahrazeny důrazem
na jistotu v takovém rozsahu,  že Louis  Fischer hovoří  o  gapu,  o propastném
rozdílu mezi klíčovými materiály a interními analýzami, které poskytly CIA a
Defense  Intelligence  Agency  a  vyvozuje  závěr,  že  jak  administrativa,  tak
Kongres „šly do války na základě tvrzení o naléhavé hrozbě, ale to nebylo věro-
hodné“ [27].

b) Způsob rozhodování
Druhá výhrada se týkala samotného způsobu rozhodování. Bushova admi-

nistrativa  měla  zájem, aby  Kongres  rezoluci  k Iráku  projednal  a  schválil  co
nejdříve,  ještě  před listopadovými volbami [28].  Beze zbytku přitom využila
vnitropolitického poměru sil – republikánská většina byla pro vojenský zásah,
zatímco Demokratická strana nedokázala zkoncipovat a prosadit účinnou pro-
tistrategii.  Výsledkem důraznosti  administrativy se stalo hlasování,  ve kterém
Kongres  svou  rezolucí  296-133  dal  prezidentovi  rozhodující  slovo  a  „selhal
v tom smyslu, že netrval na přesvědčivých argumentech“ [29].

Vztah k Evropanům
Snad nejčastěji diskutovaným námětem vnitroamerické debaty se po opera-

cích Trvalá svoboda a Irácká svoboda stal vztah USA k evropským spojencům.
Ronald Asmus na konci roku 2003 s hořkostí konstatoval, že „někde mezi Ká-
bulem a Bagdádem se Spojené státy a Evropa jeden druhému navzájem ztratily“
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[30].  Bushově  administrativě  vytkl,  že  zejména  v případě  Iráku  nedokázala
jasně a přesvědčivě definovat své cíle a získat pro ně podporu spojenců. Vý-
sledkem této neschopnosti  se podle něho stala vzájemná roztržka, která nemá
obdoby co  do  rozsahu  ani  co  do  intenzity.  Doporučil,  aby USA skoncovaly
s dosavadním pohrdáním a s formováním ad hoc koalic  dobrovolných,  a aby
s Evropany  znovu  jednaly  jako  s partnery.  Zároveň  s  tím  R.  Asmus  vyzval
k překonání vojensko-technologického rozdílu mezi USA a Evropou, přičemž
není nutné, aby Evropa zcela ve všem napodobovala USA.

Velmi kritická stanoviska zaujali rovněž nejvyšší činitelé dvou předcháze-
jících administrativ. Bill Clinton velmi výstižně upozornil, že USA mohou samy
vyhrát jakýkoli konflikt, ale už nejsou schopny samy vybudovat mír. Zároveň
s tím vyzval k prohlubování spolupráce se spojenci a k budování světa, „ve kte-
rém bude více přátel a méně teroristů“ [31]. Velmi podobné stanovisko zaujala
M.  Albrightová  [32],  když  zdůraznila,  že  s Evropany  je  třeba  jednat  jako
s dospělými,  že  je  nutné  je brát  jako spojence,  nikoli  jako satelity.  Jako vý-
chodisko z nedobré situace navrhla větší zapojení evropských spojenců do sta-
bilizačních misí v Afghánistánu a v Iráku. 

Evropská bezpečnostní strategie

Irácká krize, operace Irácká svoboda, asymetrická válka, která po ní násle-
dovala a v neposlední řadě i vnitroamerická diskuse, měly výrazný vliv i na Ev-
ropskou  unii.  Ta se pod vlivem těchto událostí  zaměřila  na vypracování  své
vlastní  bezpečnostní  strategie.  Javier  Solana předložil  koncepční  dokument a
ten potom dne 12. 12. 2003 schválila Evropská rada na úrovni hlav států a vlád.

Dokument  nazvaný  „Bezpečná  Evropa  v lepším  světě.  Evropská  bez-
pečnostní  strategie“  je  rozdělen  do  tří  kapitol.  V přístupu  k nejvážnějším  a
nejnaléhavějším  hrozbám  současného  světa  se v některých  směrech  shoduje
s přístupem USA a v jiných se od něho zase odlišuje. Jasně se to ukazuje ve
dvou hlavních rovinách – analytické (jde o popis nejvážnějších hrozeb a stano-
vení jejich příčin) a koncepční (jde o stanovení způsobu boje proti těmto hroz-
bám).

a) analytická rovina
První  kapitola  nazvaná  Nové hrozby a  nové  bezpečnostní  prostředí  po-

tvrzuje základní shodu s USA v tom, že terorismus hodnotí jako hrozbu strate-
gické povahy. Zdůvodňuje to tím, že tento nanejvýš nebezpečný jev je spojen
s odhodláním  použít  neomezeného  násilí,  ohrožuje  lidské  životy,  ohrožuje
otevřenost a snášenlivost evropských společností a boj proti němu je nákladný.
Odlišnost  ve  srovnání  s USA se  projevuje  v tom, že Evropa  není  tak  vyhle-
dávaným symbolickým cílem pro akce globální  působnosti.  Zároveň s tím je
Evropa také základnou teroristických organizací[33].

80



Pokud jde o druhou hrozbu, tedy o proliferaci ZHN, EU ji hodnotí EU vel-
mi  podobně  jako  USA. Považuje  ji  „za nejzávažnější  hrozbu  mezinárodního
míru a bezpečnosti“. Z toho vychází její závěr, že nejhroznějším scénářem by
byl  stav,  kdy by se  ZHN dostaly  do  rukou  teroristických  organizací.  EU se
s USA shoduje rovněž v závěru, že takový scénář je tím pravděpodobnější, čím
rozsáhlejší je proliferace.

EU nepodceňuje ani závažnost hrozby, jejímž původcem jsou tzv. zhrou-
cené státy. Zdůrazňuje, že její základní příčinou je špatné vládnutí, od kterého
se  odvíjí  snadná  dostupnost  malých  zbraní  a  propukání  vnitrostátních  oz-
brojených  konfliktů.  Tyto  krizové  situace  všestranně  využívá  a  častokrát  i
podněcuje organizovaný zločin.

U všech tří hrozeb se EU s USA shoduje v tom, že je považuje za velmi zá-
važné. Na rozdíl od USA však EU dochází k závěru, že „žádná z nich není hroz-
bou  čistě  vojenského  charakteru,  a  proto  nelze  žádné  z nich  čelit  jenom
vojenskými  nástroji.  Každá  z nich  naopak  vyžaduje  kombinaci  různých  ná-
strojů“ [34]. Tento závěr vychází ze skutečnosti, že jednou ze základních příčin
velkého napětí v mezinárodních vztazích na počátku 21. století jsou obrovské
asymetrie projevující se mj. tím, že polovina světové populace musí vyjít se 2
euro na den, že každoročně ve světě umírá 45 milionů lidí na hlad nebo podvý-
živu. Proto uznává význam vojenských nástrojům, ale zároveň s tím přikládá
velký význam také politickým, ekonomickým a diplomatickým nástrojům.

b) programová rovina
Druhá  kapitola  nazvaná  Strategické  cíle  už  ukazuje,  jaké  jsou  rozdíly

v konkrétních akcentech dlouhodobého boje proti terorismu. Prvním cílem EU
je rozšiřování zóny bezpečnosti kolem Evropy v zájmu toho, aby země na hrani-
cích Evropy byl dobře spravovány a řízeny. EU chce podporovat  rozšiřování
této  zóny  především  na  východ  od  svých  hranic,  směrem k postsovětským
republikám, jež nejsou členy EU, a na jih, směrem k velmi choulostivé oblasti
Středomoří, zejména pak Blízkého východu. 

Druhým strategickým cílem EU na poč. 21. století je vyřešení arabsko-iz-
raelského konfliktu. Dosažení tohoto cíle je pro EU základním předpokladem
pro úspěšné řešení ostatních problémů spojených s Blízkým východem, který je
nejvýbušnější oblastí světa a generuje nejvíce hrozeb teroristické povahy. EU se
plně  angažuje  při  pokračování  Barcelonského  procesu  a  při  naplňování  cílů
Čtyřky.

A konečně třetím strategickým cílem EU je posílení mezinárodního řádu
v rámci stávajícího globalizovaného světa.  EU přitom klade velký důraz pře-
devším na zvýšení účinnosti multilaterálního systému a na větší otevřenost ta-
kových organizací, jakými jsou WTO a mezinárodní finanční organizace, samo-
zřejmě za předpokladu zachování jejich vysokých standardů a spolehlivé vý-
konnosti.

Ambice a možnosti evropské bezpečnostní
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 a obranné politiky

Zpracováním a schválením vlastní bezpečnostní strategie EU potvrdila své
odhodlání skoncovat s tím, že byla považována za velmoc čistě ekonomického,
ne však bezpečnostního rozměru. Dala najevo odhodlání vystupovat jako vel-
moc svého druhu, která klade důraz na globální přístupy k bezpečnosti, a proto
svoji bezpečnostní strategii nekoncipuje jako doktrínu vojenské intervence. 

EU se tímto dokumentem jasně odlišila od administrativy USA, neboť „ne-
sdílí americkou ideologii  rogue states a osy zla, ani její posedlost vojenskými
technologiemi jakožto odpovědí na nové hrozby“ [35]. Klade naopak větší dů-
raz na preventivní politické a ekonomické působení a na politické řešení regio-
nálních konfliktů, především pak izraelsko-palestinského.

Vedle programového dokumentu se EU zabývá také posuzováním otázky,
jaké jsou její skutečné možnosti a jaké úkoly z toho vyplývají pro nejbližší bu-
doucnost. Za tím účelem skupina nezávislých expertů vypracovala celkem pět
možných  scénářů  nasazení  ozbrojených  sil  EU  [36].  Do  nich  zarámcovala
možná nasazení vojsk v časovém výhledu 10 - 20 let. Z toho pak vyvodila cíle
jak pro obranné, tak i pro operační plánování.

a) Rozsáhlá operace na podporu míru
Předpokládá se, že by šlo o rozsáhlou mírovou operaci s jasně stanoveným

mandátem  RB  OSN  na  základě  kapitoly  VI  nebo  VII  Charty  OSN.  Jejím
hlavním smyslem by bylo vytvořit příznivé podmínky pro postkonfliktní mírový
život. Na akci by se zúčastnilo až 30 000 vojáků ze zemí EU při nasazení až 40
bitevních letounů a 6 povrchových plavidel. EU by měla být schopna zasáhnout
na vzdálenosti 2000 km do 60 dnů od rozhodnutí a měla by dosáhnout udrži-
telnosti operačního nasazení do 3 let [37]. Taková operace je spojena s rizikem
ztrát na životech [38] a vyžaduje si především zvýšení evropských kapacit v ob-
lasti  C4ISR  (Command,  Control,  Communications,  Computers,  Intelligence,
Surveillance and Reconnaissance). V takové akci by EU mohla obstát.

b) Humanitární intervence vysoké intenzity
Její nezbytnost by nastala v případě krutých zločinů proti lidskosti, jako se

to stalo např. ve Rwandě v r. 1994. Původci takové hrozby by byly malé, ale
vraždící skupiny vzbouřenců nebo teroristů [39]. Klíčovou úlohu by proto hrála
rychlost nasazení ozbrojených sil a vysoké tempo operací. Páteř vojsk EU by
musely tvořit elitní pěchota, specializované a speciální síly. Na vzdálenost do
5000 km od Bruselu (předpokládá se, že by šlo o venkovské prostředí zejména
v Africe) by bylo potřeba nasadit až 10 000 vojáků, stovku letounů a další tech-
niky. Takový zásah je v silách EU, ale vyžaduje, aby zvýšila kvalitu vysoce mo-
bilních sil a počet podpůrných bitevních vrtulníků.

d) Regionální válka, v níž by šlo o evropské strategické zájmy
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Předpokládá se, že evropské zájmy by mohly být ohroženy buď v důsledku
narušení dodávek ropy [40] nebo přílivem uprchlíků z válkou ohrožených ob-
lastí.  Dále by mohlo dojít  k ohrožení  spojenectví  mezi  Evropou a Spojenými
státy – což se svým způsobem stalo v důsledku operace Irácká svoboda 2003.
Anti-západní živly by mohly uchvátit moc v zemi x a zneužívat její ropu proti
Západu. Zároveň s tím by zahájily ozbrojenou invazi proti státu  y, který hraje
klíčovou úlohu v přepravě ropy pro Západ. Tato země by se na základě čl. 51
Charty OSN na EU obrátila s žádostí o pomoc. EU by i ve svém vlastním zájmu
musela zasahovat až na vzdálenost 4500 km od Bruselu a musela by to stihnout
ve lhůtě 21 dnů. A na to dnes EU nemá dostatek letadlových lodí, přesně navá-
děné  munice,  útočných  vrtulníků,  speciálních  sil  a  logistických  prostředků.
V současnosti je tento scénář nad síly EU. 

d) Preventivní zásah proti úderu použití ZHN
EU stejně jako USA považuje za velkou bezpečnostní hrozbu šíření ZHN.

Nejvíce se stavu,  za kterého by se těchto zbraní  zmocnili  „nestátní  činitelé“,
vůči kterým nelze uplatňovat strategii odstrašování jako vůči státům. Ti by vedli
neregulérní formu boje. Proti nim by bylo potřeba ve lhůtě pouhých 15 dnů a na
vzdálenost až 5000 km od Bruselu nasadit brigádu o čtyřech praporech speci-
álních  operačních  sil  schopných  vést  ty  nejnáročnější  operace  v horském  i
v městském  prostředí.  EU  zatím  nemá  dostatek  speciálních  operačních  sil,
prostředků strategického průzkumu, útočných vrtulníků a přesně naváděné mu-
nice. V důsledku toho není schopna vést takovou operaci po delší dobu.

e) Obrana vlastního území
V tomto směru se uvažuje o hrozbě tzv. katastrofického terorismu, která

oslabuje rozdíl mezi vnějšími a vnitřními hrozbami. Jde především o ochranu
objektů,  které  by se  podle  rozvědky mohly stát  terčem teroristických  útoků.
Dalším cílem je snižování následků případného teroristického útoku. Největší
nároky se kladou na protivzdušnou obranu, na vojenskou pomoc civilním in-
stitucím při  udržování  pořádku,  na  sledování  a  průzkum.  Země EU v tomto
směru mají dost zkušeností – např. akce francouzské armády nazvaná Vigipirate
Renforcé. Budou však muset i nadále zlepšovat  schopnosti  svých speciálních
operačních sil.
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Shrnutí a srovnání bezpečnostní strategie USA a EU

1. Společné zájmy a úkoly v oblasti bezpečnostní strategie
Strategie boje proti šíření ZHN, rozhodování o vojenském svržení Saddá-

mova  režimu  a  jejich  následná  kritika  ukázaly,  o  kterých  otázkách  se  bude
v USA nejčastěji  diskutovat  v rámci dlouhodobého boje  proti  nejvážnějším a
nejnaléhavějším hrozbám počátku 21. století. Uplatnění politiky regime change
v Iráku a  jeho  následky potvrdily,  že  vedle  dokonalého naplánování  a usku-
tečnění vojenských akcích hraje nezastupitelnou úlohu i politika. Ani nejpůso-
bivější vojenské vítězství samo o sobě nestačí. Naopak, jeho hodnota může být
snížena pochybnostmi v oblasti politiky, zejména pak oslabením důvěry v nej-
vlivnější činitele bezpečnostní politiky, kteří přijímají rozhodnutí strategického
významu a dlouhodobého dopadu. Každé strategii, tedy i boji proti terorismu,
může vážně uškodit uplatňování zásady „účel světí prostředky“. 

Problémy v Iráku po oficiálním ukončení operace Irácká svoboda a násle-
dující vnitroamerická kritika neznamenají, že strategie regime change by byla
od základu zpochybněna a neměla by v budoucnu už být uplatňována. Nasvěd-
čují především tomu, že o dalších akcích tohoto druhu by se nemělo rozhodovat
v úzkém okruhu nejvyšších exekutivních činitelů USA. Mělo by k nim docházet
až po otevřené a věcné diskusi mezi administrativou a legislativou, která by se
vyvarovala  nadsazování  bezpečnostních  hrozeb  a  v níž  by  se  argumentovalo
ověřenými a tím pádem i přesvědčivými fakty. 

2. Nezbytnost věcné diskuse
Zároveň s tím by měla probíhat věcná a trpělivá diskuse se všemi státy,

které by mohly a měly být spojenci USA v jejich dlouhodobém boji proti glo-
bálnímu,  terorismu,  šíření  ZHN a  diktátorským režimům. Jejich  všestrannou
podporu lze získat na základě přesvědčivých argumentů o tom, že již byly vy-
čerpány všechny možnosti  nevojenského řešení a že vojenský zásah je neod-
vratný. USA se bez této podpory mohou obejít při plánování a uskutečňování
vojenským operací, ale na druhé straně ji nezbytně potřebují v politické oblasti,
a to ze dvou hlavních důvodů.

První důvod je spojen s operací Pouštní bouře v r. 1991, která jasně potvr-
dila,  že čím je širší  je mezinárodní  účast,  tím spíše  je možné hovořit  o akci
mezinárodního společenství.  Navíc se při  ní ukázalo, že čím více států  je do
akce zapojeno, tím menší je riziko odvetných teroristických útoků, zatímco při
nízkém počtu  účastníků  je toto  riziko  větší.  Druhým důvodem je nezbytnost
dlouhodobé přítomnost mezinárodních sil po oficiálním skončení bojů, v obdo-
bí nazývaném nation building.
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3. EU jako strategický partner, nikoli jako protiváha
Současnou situaci velmi výstižně vyjadřuje francouzský ministr zahraničí

Michel Barnier: v oblasti bezpečnostní politiky je zatím EU je jednou z velmocí
současného světa, zatím však není světovou velmocí [41]. I přes výrazné odli-
šení od USA se EU svojí bezpečnostní strategií prezentuje nikoli jako protiváha,
nýbrž jako strategický spojenec, který má stejné priority, ale odlišné způsoby
pro jejich dosahování. EU tedy nadále zůstává strategickým spojencem, ale zá-
roveň s tím se v něčem odlišuje.
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Libor Frank

Regionální bezpečnostní prostředí České republiky

Obecná charakteristika bezpečnostního prostředí

Bezpečnostní  prostředí  je  vnějším prostředím ovlivňujícím bezpečnostní
politiku státu. Lze jím rozumět prostor, v němž se realizují a střetávají zájmy
státu se zájmy jiných aktérů systému mezinárodních vztahů a odehrávají se zde
procesy, které mají významný vliv na úroveň bezpečnosti státu. Vývoj v tomto
prostředí je ze strany referenčního objektu (národního státu) ovlivnitelný v ome-
zené  míře a v závislosti  na jeho potenciálu.  Bezpečnostní  prostředí  se  oproti
prostředí rozkládajícímu se uvnitř plně suverénních států vyznačuje výraznější
mírou nepoznatelnosti a sníženou možností kontroly. Jeho charakter je ovlivněn
v podstatě anarchickým systémem mezinárodních vztahů,  kde neexistuje nad-
státní suverénní globální moc, která by určovala a efektivně vymáhala „pravidla
hry“ a regulovala tak chování aktérů tohoto systému. Bezpečnostní prostředí je
proto do značné míry prostředím nejistoty.

Toto milieu je charakterizováno státy, mezinárodními organizacemi a pří-
padně  dalšími  subjekty,  jejich  vzájemnými  vztahy a  aktivitami  významnými
z hlediska bezpečnosti. Jedná se o prostor, v němž dochází nebo může docházet
k ohrožování  národních  zájmů  státu  (nebo  aliancí  států)  nebo  jiných  refe-
renčních objektů.

Čím jsou zájmy státu (odvozené od jeho pozice a vlivu v systému meziná-
rodních  vztahů)  dalekosáhlejší,  tím  je  rozsáhlejší  i  bezpečnostní  prostředí
v němž hodlá tyto zájmy prosazovat a chránit. Takové teritoriální vymezení je
proměnlivé a jeho rozsah je nutné uvažovat vždy vzhledem k subjektu, jehož se
týká. Např. z hlediska bezpečností politiky USA má bezpečnostní prostředí vý-
razně teritoriálně rozsáhlejší dimenzi než v případě České republiky. Její bez-
pečnostní  prostředí  je  výrazně  užší  a  vzhledem k zájmům a  potenciálu  naší
země nemá (na rozdíl od USA) celoplanetární charakter.

Bezpečnostní  prostředí  České  republiky  je  součástí  bezpečnostního
prostředí NATO a Evropské unie a obecně evropským prostorem jako primární
oblastí výkonu bezpečnostní politiky.

Národní zájmy České republiky a regionální bezpečnostní
prostředí

Bezpečnostní prostředí České republiky má vzhledem k jejím národním zá-
jmům a jejímu ekonomickému, demografickému, vojenskému, technologickému
aj.  potenciálu  výrazně  užší  rozměr,  než  je  tomu u  aktérů  s globálními  celo-
planetárními zájmy. Je to dáno především reálným vlivem malého státu na toto
prostředí a potřebou tento vliv uplatňovat. K úspěšnější obhajobě svých zájmů
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v anarchickém kompetitivním prostředí mezinárodních vztahů jsou tak malé a
střední státy nuceny buď maximalizovat svůj vliv prostřednictvím podpory růs-
tu svého ekonomického či vojenského potenciálu, nebo přistoupit k aliančnímu
chování a snažit se prosazovat své zájmy společně s jinými aktéry.

Tento model aliančního chování se ukázal vzhledem k možnostem České
republiky jako jediný možný. Lze jej promítnout do způsobu obhajoby českých
národních zájmů a je rámcem české zahraniční  a bezpečnostní  politiky, která
směřuje k mezinárodní integraci a společnému postupu při prevenci a zvládání
bezpečnostních krizí a konfliktů.

Životní národní zájmy České republiky, které jsou primárním motivem za-
hraniční a bezpečnostní politiky státu, jsou z dlouhodobého hlediska neměnné a
jsou  raison d´état její existence. Národní zájmy České republiky jednoznačně
definuje  např.  Bezpečnostní  strategie  České  republiky,  která  (podobně  jako
předchozí dokumenty téhož názvu) sem řadí především zachování existence stá-
tu, jeho suverenity, územní celistvosti a politické nezávislosti, obrana demokra-
cie a právního řádu a ochrana základních lidských práv a svobod. K zajištění
těchto zájmů je Česká republika ochotna použít všechny dostupné prostředky,
včetně nasazení ozbrojených sil.

Kromě  životních  národních  zájmů  jsou  motivem  zahraničněpolitického
směřování a bezpečnostní politiky také strategické národní zájmy. Naplňování
strategických zájmů, které jsou z velké části dočasné, v čase proměnlivé, flexi-
bilní a často krátkodobé, napomáhá k obhajobě životních národních zájmů. 

Strategické zájmy zahrnují především úsilí o stabilitu a bezpečnost prostře-
dí vně České republiky, především v euroatlantickém prostoru, eliminaci jevů a
aktérů,  kteří  stabilitu  a  bezpečnost  narušují  a  upevňování  a  posilování  me-
chanismů a nástrojů, které stabilitu a bezpečnost (a tudíž i lepší obhajobu život-
ních národních zájmů) napomáhají udržovat nebo je mohou ještě více upevnit.
Proto Česká republika mezi svými strategickými zájmy deklaruje např. podporu
regionální spolupráce, usiluje o eliminaci organizovaného zločinu a nelegální
migrace, podporuje šíření svobody a demokracie a principů právního státu atd.

Nezbytností je také upevňování aliančního chování (v rámci NATO, EU,
OBSE, OSN, posilováním transatlantické vazby s USA atd.),  komplementární
rozvoj obranných schopností  NATO a EU, potírání mezinárodního terorismu,
snižování rizika šíření zbraní hromadného ničení apod.

Česká republika jako středně velký stát  nemá dostatečný potenciál k ob-
hajobě  svých  národních  zájmů  v globálním  měřítku  ani  v měřítku  konti-
nentálním. V těchto případech se musí spoléhat na alianční chování, neboť vý-
voj ve vzdálenějších oblastech je Českou republikou přímo ovlivnitelné jen ve
velmi omezeném rozsahu za pomoci diplomatických, ekonomických i do určité
míry mocenských nástrojů. Úsilí České republiky je proto směřováno do těch
geografických  oblastí,  které  jsou  u  hlediska  obhajoby  národních  zájmů  pri-
mární, jsou Českou republikou v zásadě ovlivnitelné a z nichž zájmům České
republiky hrozí v důsledku tamní bezpečnostní situace zvýšení rizika zhoršení
vlastní bezpečnosti (např. příliv migrantů, organizovaný zločin apod.).
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Tento  geografický  prostor  lze  označit  jako  regionální  bezpečnostní
prostředí a Česká republika je s ním spojena řadou ekonomických, kulturních,
demografických  aj.  vazeb.  Jevy  a  procesy  zde  se  odehrávající  mají  bezpro-
střední a patrný vliv úroveň bezpečnosti České republiky a na její národní zá-
jmy.

Některé faktory vyplývající z vývoje regionálního bezpečnostního prostře-
dí či zájmy jiných států nebo nestátních aktérů mohou být dokonce v rozporu
s národními zájmy České republiky a mohou eventuálně představovat  přímou
bezpečnostní hrozbu. Proto přes aktivity a mise ozbrojených sil České republiky
i ve vzdálenějších oblastech (Irák, Afghánistán) region střední a východní Ev-
ropy byl, je a s největší pravděpodobností i nadále bude místem největšího za-
sazení vojenských sil a prostředků České republiky.

Česká republika má větší možnost toto regionální prostředí ovlivňovat, ať
již samostatně na bilaterální  úrovni nebo v užších koalicích se sousedními či
jinak  zainteresovanými  státy  a  mezinárodními  organizacemi.  Regionální
prostředí České republiky zahrnuje především sousední státy a jejich sousedy,
případně další  evropské státy a také integrační  hospodářské,  politické a bez-
pečnostní  organizace.  Vývoj v bezprostředním bezpečnostním prostředí  je  do
určité míry samostatně ovlivnitelný zahraniční politikou České republiky a je
v možnostech naší země zde účinně zasáhnout diplomaticky, hospodářsky (ať
již formou poskytování výhod či sankcemi) či vojensky.

Naproti  tomu hlavní  zájmové  oblasti  světových  a  evropských  mocností
(strategické surovinové základny, komunikační trasy apod.) a vývoj zde je poli-
tikou  státu  velikosti  a  významu  České  republiky  v podstatě  neovlivnitelný,
v lepším případě pouze ve velmi omezeném rozsahu, především projednáváním
na půdě mezinárodních organizací s globální působností.

Charakteristiky regionálního bezpečnostního prostředí

V obecné rovině lze konstatovat, že současné bezpečnostní prostředí České
republiky  je  charakteristické  překonáním  globální  konfrontace  a  minimální
možností  vypuknutí  globálního  válečného  konfliktu,  který  by  mohl  Českou
republiku  zasáhnout.  Zvýšilo  se  však  riziko  realizace  určitých  (staro)nových
hrozeb. Bezpečnost České republiky není ohrožována jasně definovaným nepří-
telem,  ale  bezpečnostní  hrozby  jsou  početnější,  různorodější,  s rozdílným
stupněm rizika a intenzity a mohou přicházet z mnoha směrů a geografických
oblastí. Jejich zdrojem se ve stále rostoucí míře stávají nestátní aktéři a subjek-
ty.

Geopolitické změny ke kterým došlo v letech 1989-1991 přinesly hluboké
změny  v systému  mezinárodních  vztahů  a  globální  bezpečnosti.  Zánik
bipolárního  rozdělení  Evropy  a  světa,  charakterizovaný  ukončením  studené
války zahájil celou řadu procesů, které pokračují do současnosti a mají i dnes
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zásadní význam. Tyto skutečnosti se bezprostředně dotkly také Československa
a posléze i samostatné České republiky.

Pro Českou republiku, tehdy ještě součást československé federace, přinesl
konec studené války nutnost přeformulování dosavadní bezpečnostní strategie
vzhledem k dramatické proměně bezpečnostního prostředí.  Toto postbipolární
uspořádání lze charakterizovat řadou faktorů, jedním z nich je např. minimaliza-
ce  plošného  vojenského  konfliktu,  zejména  pak  vzniku  globálního  konfliktu
mezi Západem a Východem.

Zánik Varšavské smlouvy (30. 6. 1991) a rozpad dosavadní supervelmoci
Sovětského svazu  (12.  12.  1991)  znamenal  zánik  východního  bloku,  a tím i
hrozbu otevřeného střetu se Západem. Na úroveň bezpečnosti Československa a
posléze i České republiky měly tyto procesy pozitivní dopad.

V tomto  období  také  došlo  v celoevropském  měřítku  k navazování
smluvních vztahů, které upravovaly vzájemné poměry jak ve vojenské, tak poli-
tické rovině. Sem je možno zařadit Smlouvu o omezení počtu konvenčních sil
v Evropě (19. 11. 1990), Pařížskou chartu pro novou Evropu (21. 11. 1990) de-
klarující mj. konec nepřátelství mezi oběma bloky, ratifikaci smluv START I a
START II (1991, 1992) apod.

Rozpad východního bloku vedl k změnám ve všech zemích střední a vý-
chodní Evropy. Postupem doby téměř všechny post-socialistické státy změnily
svoji geopolitickou orientaci a zapojily se do procesů evropské integrace a usi-
lují o bezpečnostní jištění v rámci euroatlantických bezpečnostních struktur, což
posiluje stabilitu v této části evropského kontinentu. Na druhé straně však roz-
pad východního bloku a Sovětského svazu umožnil dezintegrační procesy v této
části  světa,  které  vyústily  v řadu  konfliktů  i  vzniku  mnoha  ohnisek  napětí
v regionálním měřítku.

Všechny  tyto  globální  změny měly  dopad  i  na  regionální  bezpečnostní
prostředí  dnešní  České republiky.  Sjednocením Německa se Česká republika
ocitla v sousedství nové regionální mocnosti a sféře jejího sílícího geopolitické-
ho vlivu, což sice mělo na ČR pozitivní dopad v mnoha oblastech (zejména do-
šlo k významné ekonomické orientaci na SRN), došlo však i k otevření problé-
mových otázek minulosti.

Nejradikálnější změnu v této oblasti ale přinesl rozpad československé fe-
derace  a  vznik  samostatných  států  (1.  1.  1993).  Na  jedné  straně  tak  došlo
k poklesu  významu českého státu  v globálním měřítku,  na straně druhé  však
byla  jako  pozitivní  změna  vnímána  skutečnost,  že  se  Česká  republika  geo-
graficky vzdálila od nestabilního post-sovětského prostoru, geopoliticky se vy-
mezila i od dunajského regionu zasaženého rozpadem jugoslávské federace a
odstranily se tenze vyplývající ze soužití dvou státotvorných národů federace.

Rozdělení československé federace proběhlo navzdory složitosti takového-
to  problémů  bez  větších  komplikací,  což  mezinárodní  společenství  vysoce
ocenilo vzhledem ke zkušenostem s jugoslávskou krizí.

Nárůst asymetrických hrozeb
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Došlo tak k poměrně značnému geopolitickému posunu. Česká republika
přestala mít bezprostřední kontakt s podunajským prostorem, který je spojnicí
s jihem Evropy a Balkánem, stejně tak ztratila bezprostřední kontakt s prosto-
rem bývalého SSSR. Tyto skutečnosti vytvořily novou geopolitickou situaci ve-
doucí  mj.  k odlišnostem  v zahraniční  politice  nástupnických  států  českoslo-
venské federace.

Nové bezpečnostní prostředí sice přineslo snížení možnosti vypuknutí glo-
bálního konfliktu  a pravděpodobnost  přímé agrese mezi  státy, došlo však ke
vzniku nových či  znovuoživení  dlouhodobých  tenzí  v řadě zemí a způsobilo
celou řadu vnitrostátních konfliktů v oblasti  Kavkazu a jihovýchodní Evropě,
které měly v některých případech i přímý dopad na Českou republiku.

V průběhu 90. let 20. století bylo regionální bezpečnostní prostředí České
republiky negativně zasaženo konflikty spojenými především s dezintegrací ju-
goslávské federace a následky tohoto vývoje budou mít i nadále významný vliv
na úroveň bezpečnosti regionu a míru angažovanosti našeho státu.

Česká republika se v letech 1991-1999 stala cílovou zemí pro uprchlíky
z oblastí konfliktů a ve spolupráci s mezinárodním společenstvím se aktivně po-
dílela na řešení  této dlouhodobé krize,  ať již  ve strukturách Organizace spo-
jených národů nebo Severoatlantické aliance. V regionu západního Balkánu je
prostřednictvím kontingentu KFOR stále přítomna a vzhledem k převzetí peace-
keepingových misí v tomto prostoru Evropskou unií lze očekávat pokračování
její přítomnosti v delším časovém horizontu.

Reakcí na vzniklé mocenské vakuum z počátku 90. let, následné konflikty
v bývalé Jugoslávii a nárůst rizik nadnárodního charakteru vedly společně se sí-
lícím procesem globalizace k úsilí o širší mezinárodní spolupráci při zajišťování
bezpečnosti.

Jestliže  hrozba  globálního  ozbrojeného  konfliktu  jako  hlavního  bez-
pečnostního  problému  minulosti  byla  marginalizována,  nárůst  počtu  regio-
nálních konfliktů naopak přinesl celou řadu asymetrických hrozeb a s nimi spo-
jených  nových  bezpečnostních  rizik,  jejichž  efektivní  zvládnutí  je  nad  síly
jednotlivého národního státu. Na rozdíl od období studené války má dosud pa-
radoxně bezpečnostní prostředí v globálním měřítku velmi nestabilní charakter.

Nová vymezení

Bezpečnost státu se stále více vymezuje nejen schopností země čelit přímé-
mu vojenskému napadení, ale i nevojenským ohrožením, a zvyšuje se závislost
na společném postupu proti jejich zdrojům a při řešení krizových situací.

Stabilita bezpečnostního prostředí může být narušena i vnějšími vlivy, kte-
ré se jsou mimo účinnou kontrolu jednotlivých národních států. Tyto vlivy ply-
noucí z procesu globalizace se nejvýrazněji projevují v hospodářské, finanční a
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informační  oblasti  a  jejich  negativním  projevem  je  možnost  realizace  ne-
vojenských a asymetrických hrozeb.

V současném  (a  na  rozdíl  od  období  studené  války)  méně  přehledném
mezinárodním prostředí se role, vliv a význam jednotlivých činitelů mění, a to
v mnoha případech ve relativně krátkém časovém období. Vzhledem k libera-
lizaci světové ekonomiky, rostoucí vzájemné závislosti národních států, zrych-
lenému rozvoji vědy a stále snadnější dostupnosti potenciálně zneužitelných vy-
spělých technologií, roste význam spolupráce v rámci mezinárodních organizací
a regionálních integračních uskupeních a ve vytváření nových mechanismů za-
měřených na obranu vůči negativním jevům, které globalizační procesy přináší.

Tyto procesy zasáhly také region střední a východní Evropy a vedly k ak-
tivizaci, byť někdy jen dočasné, globálních a regionálních bezpečnostních systé-
mů a  organizací.  Omezení  mocenského  působení  a  vlivu  dvou supervelmocí
umožnilo revitalizaci Organizace spojených národů, došlo k institucionalizaci
Organizace  pro  bezpečnost  a  spolupráci  v Evropě  (1994),  Severoatlantická
aliance se postupně transformovala z obranné na bezpečnostní organizaci a za-
hájila přijímání nových členů (1999, 2004), Evropská unie (nově rozšířená i o
některé státy bývalého východního bloku) přijala koncepci společné zahraniční
a bezpečnostní politiky (1991) a od konce 90. let v rámci evropské bezpečnostní
a obranné politiky usiluje o vytváření vlastních nástrojů a mechanismů pro zvlá-
dání krizí atd.

Kromě toho  se  státy  regionu  také  soustředily  na vytváření  regionálních
struktur ekonomického a politického charakteru (Visegrádská čtyřka, Středoev-
ropská iniciativa, CEFTA apod.).

Přehodnocování významu suverenity

S nárůstem role mezinárodních organizací a zvýšením počtu vnitrostátních
konfliktů došlo i  k nahrazování  tradiční  reaktivní  doktríny OSN aktivnějšími
přístupy. Organizace spojených národů přestala být jedním z „bojišť“ studené
války a mohla tak  rozšířit  svou agendu v oblasti  udržování  míru a  prevence
konfliktů.

Mimo přímé účasti na řešení krizí vzrostla její role při spolupráci s regio-
nálními bezpečnostními organizacemi při zajišťování  postkonfliktní asistence,
kontrole odzbrojování a proliferací zbraní apod. Dosavadní mise typu peaceke-
eping jsou nahrazovány aktivnějšími přístupy typu peace-making,  peace-buil-
ding, peace-enforcement. Tyto skutečnosti jsou významné i z toho důvodu, že
pod mandátem OSN bylo uskutečněno několik misí v postjugoslávském prosto-
ru, a to i za vojenské účasti ozbrojených sil České republiky. 

Širší mezinárodní spolupráci při řešení problémů regionu podporuje také
posun  role  národního  státu  v systému  mezinárodních  vztahů,  vývoj  meziná-
rodního  práva  a  proměňování  názorů  na  nedotknutelnost  principu  svr-
chovanosti.  Změna ve vnímání suverenity států a stále rostoucí důraz na pro-
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sazování univerzality lidských práv jsou dnes do značné míry reakcí na charak-
ter  etnických  a  vnitrostátních  konfliktů  90.  let.  Tento  trend  je  důsledkem
částečné  proměny  hodnotového  systému  především  v evropských  zemích  a
v USA  a  je  také  reakcí  na  růst  počtu  a  charakter  především  vnitrostátních
konfliktů  současnosti.  V posledních  patnácti  letech  prudce  akceleroval  počet
vnitrostátních  konfliktů,  došlo  k nárůstu  počtu  nezávislých  států  v systému
mezinárodních vztahů,  což byl jeden z důsledků zániku pevného bipolárního
uspořádání a vlny národně emancipačního hnutí.

Naproti  tomu mezistátní  konflikty jsou  dnes  spíše  výjimečné.  Také tato
skutečnost vedla k přehodnocování významu suverenity národních států a legiti-
mity  mezinárodního  společenství  tuto  suverenitu  v případě  krizové  situace
vnějším zásahem narušit či omezit.

Postupující  globalizace  a  zmenšování  významu  národního  státu  jako
jednotky v systému mezinárodních vztahů vedou k diskusím o nadřazenosti lid-
ských práv nad suverenitou státu a dochází k historicky významnému průlomu,
kdy  mezinárodní  organizace  ve  jménu univerzálních hodnot  zasahují  do
dosud vnitřních záležitostí národních států.

Tento  proces  lze  demonstrovat  např.  na  genezi  institucí  prosazujících
uplatňování  stále  širšího  a  dynamicky se  rozvíjejícího  mezinárodního  práva.
V roce  1993  vzniká  Mezinárodní  soudní  tribunál  pro  bývalou  Jugoslávii
(ICTY), o rok později Mezinárodní soudní tribunál pro Rwandu (ICTR), v roce
1998 je rozhodnuto o vzniku Mezinárodního trestního tribunálu (ICC). V Ev-
ropě dochází k rozšiřování a k nárůstu významu Rady Evropy a celkový trend
se promítá i do politických cílů Evropské unie a NATO. Lidská práva se stávají
referenčním objektem a  jejich  hájení  se  stává  součástí  bezpečnostní  politiky
demokratických zemí a jejich bezpečnostních organizací. Porušování lidských
práv bylo uváděno jako hlavní důvod pro akci NATO Allied Force v roce 1999
proti Jugoslávii.

Vstup České republiky do NATO a EU

Na počátku 90. let minulého století se ukázalo, že členství České republiky
pouze v globálních organizacích jako OSN nebo OBSE nemůže zabezpečit pro-
sazení národních zájmů v bezpečnostní oblasti na odpovídající úrovni a jedinou
možnou  alternativou  je  spolupráce  a  posléze  plnohodnotné  členství  v Seve-
roatlantické alianci a Evropské unii.

Významným posunem v zajištění bezpečnosti České republiky a upevnění
stability jejího regionálního prostředí bylo proto rozšíření NATO v roce 1999,
čímž se České republice jednak dostalo základních vojenských garancí pro pří-
pad  přímého  vojenského  napadení,  jednak  došlo  k projekci  vlivu  NATO do
regionu, který se tak stal pro NATO oblastí odpovědnosti.

Vstupem České  republiky do  NATO došlo  k zásadní  změně v postavení
ČR v evropské bezpečnostní  architektuře a byl tím splněn jeden z hlavních a
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dlouhodobých cílů české zahraniční a bezpečnostní politiky. Česká republika se
tak stala členem vojensko-politické organizace zabezpečující  ze strategického
hlediska její bezpečnost a národní suverenitu.

Nová  strategická  koncepce  Severoatlantické  aliance,  schválená  na  wa-
shingtonském  summitu  v dubnu  1999,  potvrdila  poslání  Aliance  ve  smyslu
společné obrany v souladu s článkem 5 Washingtonské smlouvy a nově, v reak-
ci na kosovskou krizi, definovala i podíl na řešení krizových situací v celém eu-
roatlantickém regionu.

Významný potenciál  pro  vznik  regionálních  krizí  se  nachází  především
v oblastech na okraji teritoria Severoatlantické aliance a představují jej zejména
etnické a náboženské spory, sociální a ekonomické problémy. Rozšiřuje se po-
čet aktérů, státních i nestátních, kteří mohou disponovat zbraněmi hromadného
ničení,  což  v kombinaci  s možnostmi  jejich  proliferace  a  hrozbou  terorismu
představuje potenciální nebezpečí pro státy NATO a Evropské unie, a tím i Čes-
ké republiky.

Dalším mimořádně důležitým krokem posilujícím bezpečnost České repub-
liky byl vstup České republiky do Evropské unie, který opět ovlivnil  její  za-
hraničněpolitické  a  bezpečnostní  postavení.  Evropská  unie  dnes  není  pouze
ekonomickým  integračním  uskupením,  ale  stále  zřetelněji  vystupuje  jako
jednotný politický aktér usilující o autonomní zahraniční a bezpečnostní poli-
tiku. Bez ohledu na prozatím rozdílné koncepce a pojetí role Evropské unie při
zajišťování  obrany a  bezpečnosti  lze  integraci  České  republiky  do  Evropské
unie hodnotit jako zásadní faktor k obhájení jejích národních zájmů a zajištění
bezpečnosti v 21. století.

Stát  velikosti  a  významu  České  republiky,  bez  vlastních  zdrojů  strate-
gických surovin, nemůže izolovaně čelit důsledkům globalizačních procesů, což
ostatně nemohou ani státy se silným regionálním geopolitickým vlivem.

Integrace deseti  nových zemí do EU svým způsobem završila  vývoj po
ukončení studené války a vytvořila nový rámec pro výkon bezpečnostních ak-
tivit  Evropské  unie.  Společně  se  vstupem Rumunska  a  Bulharska  do  Seve-
roatlantické aliance se tak vytvořil bezpečnostní komplex zahrnující s výjimkou
západního  Balkánu  oblast  západní,  střední  a  jihovýchodní  Evropy.  Integrace
značné části  regionu do Evropské  unie  a  NATO řeší  řadu  dosavadních  bez-
pečnostních problémů České republiky, na straně druhé ale tato integrace přiná-
ší nové bezpečnostní rizika, které ale nemají individuální charakter a týkají se i
ostatních členských států těchto organizací.

Určité dilema přináší otázky spojené s posilováním evropské bezpečnostní
a obranné politiky a možné oslabení transatlantických vazeb. Na druhé straně se
však vzhledem k posunu priorit Spojených států amerických v této oblasti jeví
nutnost  budování evropských bezpečnostních struktur  v rámci Evropské unie,
což umožňuje i plnohodnotné zapojení členských států, které nejsou zapojeny
do NATO.

Geografické rozšíření NATO a Evropské unie dále na východ s sebou při-
neslo také rozšíření jejich oblastí odpovědnosti a upevnění zájmu těchto usku-
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pení na stabilitě středoevropského a východoevropského regionu. NATO za si-
lné dominance USA výrazně zasáhlo do konfliktů v Bosně, Kosovu a Makedo-
nii.

Současný trend však vede k emancipaci  Evropské unie na poli  evropské
bezpečnostní a obranné politiky a tato organizace hraje stále aktivnější roli ve
stále  ještě  nebezpečném  postjugoslávském  prostoru.  Kromě  především  poli-
cejních operací v Bosně a Makedonii je signifikantním příkladem tohoto posunu
převzetí operace SFOR na území Bosny a Hercegoviny (operace Althea), jíž se
bude účastnit i Česká republika.

Problematické oblasti

Jestliže sousední státy, Pobaltí a oblast východního Balkánu, jsou relativně
bezpečnými a stabilními součástmi regionálního bezpečnostního prostředí Čes-
ké republiky, je nutné konstatovat, že existují v naší blízkosti oblasti, které je
nutné z bezpečnostního hlediska považovat za nebezpečné nebo přinejmenším
problematické.

Především západní  Balkán byl místem propuknutí  horkých konfliktů a i
nadále je tato oblast vysoce riziková. Je proto v zájmu České republiky aktivně
se podílet vojensky, hospodářsky a diplomaticky na normalizaci bezpečnostní
situace v této oblasti.

S výjimkou více méně bezproblémového Slovinska a Chorvatska se jedná
o dlouhodobě politicky a hospodářsky nestabilní subregion, který zůstává i na-
dále významným potenciálním ohniskem ozbrojených konfliktů na evropském
kontinentě. Nevyjasněný status jihosrbské provincie Kosovo, faktické rozdělení
Bosny a Hercegoviny do tří entit a problematika albánské menšiny v Makedonii
představují v současnosti hlavní zdroje nestability v této oblasti. Extrémní vý-
znam zde má etnické napětí a rozdělení společnosti, které je příčinou konfliktů
a může kdykoliv vést k obnovení  ozbrojených střetů. Většina států oblasti  se
potýká s následky válek, rozsáhlými přesuny obyvatelstva, jsou zdrojem migra-
ce  (Albánie)  nebo  se  potýkají  s problémem  vysídlenců  z okolních  zemí  a
vnitřních migrantů (Srbsko a Černá Hora, Bosna a Hercegovina).  S výjimkou
Slovinska a Chorvatska má také většina států závažné hospodářské problémy,
které lze jen stěží řešit bez pomoci mezinárodního společenství, které zde vystu-
puje od počátku 90. let, kdy se aktivně angažovalo zejména v bezpečnostní ob-
lasti.

Hrozbami zůstávají, vedle etnického napětí a vratké sociální a ekonomické
stability, také organizovaný zločin, živelní a ekologické katastrofy, seizmická
aktivita, korupce apod. Všechny uvedené hrozby jsou řešitelné jen za široké, in-
tenzivní a dlouhodobé mezinárodní ekonomické a vojensko-policejní asistence.
Přes bezpečnostní aktivity NATO a EU je tento subregion z dlouhodobého hle-
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diska  vysoce  nebezpečný  a  s velkým  rizikem  vzniku  nebo  obnovení  oz-
brojených střetů či krizové situace.

Z bezpečnostního hlediska je nutné také věnovat pozornost některým ob-
lastem bývalého Sovětského svazu, přestože zde má významný stabilizační vliv
Ruská federace. Zejména oblasti bezprostředně sousedící s NATO a Evropskou
unií mohou být zdrojem ohrožení bezpečnosti pro tato uskupení. Postsovětský
prostor, zahrnující především Ruskou federaci, Ukrajinu, Bělorusko a Moldovu,
je  politicky  a  hospodářsky  nestabilní  a  stále  se  potýká  s důsledky  rozpadu
Sovětského svazu a vznik samostatných států, a to i přesto, že do jeho sanace a
stabilizace  se  zapojuje  řada  mezinárodních  organizací  (Mezinárodní  měnový
fond, Světová banka, OBSE aj.).

Obecně tento prostor trpí rozdílným a slabým stupněm demokratizace, což
se odráží i v jeho ekonomické úrovni a způsobu řešení sociálních a politických
problémů. Z bezpečnostního hlediska je nutné považovat za velmi významné a
rizikové zachování totalitní diktatury v Bělorusku, stejně jako možné způsoby a
následky případné demontáže Lukašenkova režimu. Jiným problémem, dosud
přehlíženým, je zakonzervovaný konflikt v Moldově a existence kriminálního
režimu v Podněstří.

Postsovětský prostor je a zřejmě dlouho bude zdrojem politických, soci-
álních  a  národnostních  tenzí  a  navazujících  problémů  (působení  skupin  or-
ganizovaného zločinu, rozsáhlý klientelismus a korupce, provoz nebezpečných
jaderných zařízení, proliferace zbraní atd.) a bude představovat nebezpečné sou-
sedství jak pro NATO, tak i pro Evropskou unii. Samostatnou kapitolou je Rus-
ká federace se svým vojenským a ekonomickým potenciálem a obavy vzbuzují-
cí některé tendence ve vnitřní i mezinárodní politice této velmoci.

Regionální bezpečnostní prostředí České republiky vykazuje řadu dispro-
porcí a je charakteristické svoji dynamikou a proměnlivostí. Na straně jedné je
Česká republika obklopena bezpečnými, stabilními a demokratickými státy, je
součástí NATO a Evropské unie, na straně druhé není dostatečně geograficky
vzdálena od oblastí z bezpečnostního hlediska značně problematických a nebez-
pečných.  Kromě konfliktů  či  latentního  napětí  je  problémem v některých již
zmíněných  oblastech  Balkánu  a  bývalého  Sovětského  svazu  nedostatečně
upevněná demokracie, což společně s probíhající nebo doznívající transformací
ekonomického a politického systému má vliv na nízkou míru vzájemné ekono-
mické a politické integrace.

Slabinou je fungování státní správy, která je v mnoha případech málo efek-
tivní a postižená korupcí, což má opět přímý dopad na její nedostatečné půso-
bení v boji proti organizovanému zločinu a neefektivní spolupráci v boji proti
negativně působícím nadnárodním aktérům. Z komplexního pohledu jsou zřej-
mé rozdílné priority ve vazbě na USA, EU nebo Rusko a zvyšující se dispropor-
ce mezi jednotlivými subregiony a mezi střední a východní Evropou.

Na druhou stranu region střední  a východní  Evropy nabízí  také spoustu
příležitostí. Otevřením regionu byl získán přístup k mezinárodním zkušenostem
a finančním prostředkům. Zahraniční investoři postupně začínají využívat eko-
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nomický potenciál regionu a prostřednictvím ekonomické stabilizace a růstu do-
chází k oslabování sociálních a nacionalistických tenzí, a zároveň je tak podpo-
rována vzájemná bezpečnost na bázi vzájemné ekonomické výhodnosti. V bez-
pečnostní  oblasti  také výrazně zesílila role a angažovanost  EU a NATO. Pro
mnoho  zemí se integrace  do  EU a NATO stala  výzvou,  která  je motivovala
v demokratizačním úsilí a transformaci ozbrojených sil.

Přes tyto  příležitosti  přetrvávají  v regionu závažné bezpečnostní  hrozby,
jejichž riziko bude v dlouhodobém časovém horizontu vyžadovat neustálou po-
zornost a angažovanost. Nejvýznamnější hrozby vyplývají z nevyřešeného sta-
tusu Kosova, možného narušení  křehkého míru v Bosně a Hercegovině a za-
konzervovaného problému Podněstří.

Potenciálně nebezpečná situace může nastat v Bělorusku, kde existence to-
talitní  diktatury (stejně  jako  její  pád  a  zhroucení  státu)  a  tíživá  ekonomická
situace může kdykoli vyvolat vlnu násilností a masivní migrace. Napětí vytváří
také  existence  exteritoriální  Kaliningradské  oblasti  a  vývoj  Ruska  při  sou-
běžném zachování  jeho  současného  politického  systému  a  potenciálu,  který
neustále  vykazuje prvky nestability. V regionu přetrvávají  nevojenské hrozby
v podobě  živelních  katastrof,  migrace,  provozu  jaderných  zařízení  a  ekolo-
gických zátěží z minulosti. Až na výjimky je celý region postižen velmi nepříz-
nivým demografickým vývojem, který bude mít výrazné negativní dopady do
budoucna.

Závěr

Poznání regionálního bezpečnostního prostředí České republiky je jedním
z klíčových faktorů pro definování efektivní bezpečnostní politiky našeho státu,
neboť  právě  zde  se  budou  odehrávat  události  různého  charakteru  s nej-
markantnějším bezprostředním nebo zprostředkovaným vlivem na úroveň bez-
pečnosti České republiky.

Některé skutečnosti  vyplývající  z vývoje bezpečnostního  prostředí  či  ná-
rodní zájmy jiných států mohou být dokonce v rozporu s národnímu zájmy Čes-
ké republiky, mohou ji ohrožovat a stát se pro Českou republiku hrozbou. Pře-
devším události a jevy zejména v areálu střední a východní Evropy ovlivňují a
budou  i  nadále  významně  ovlivňovat  bezpečnostní  situaci  České  republiky.
V regionu  existuje  celá  řada nevyřešených bezpečnostních  problémů,  z nichž
nejvýznamnější jsou otázky Kosova a Podněstří, budoucnost Bosny a Hercego-
viny a Běloruska. Problémem také zůstává celková sociální, národnostní a eko-
nomická  situace  v inkriminovaných  zemích,  která  nahrává  dalšímu  nárůstu
vlivu transnacionálních faktorů, které nerespektují státní hranice a vymykají se
kompetenci vlád suverénních států (mezinárodní terorismus, mezinárodní zlo-
čin, obchod se zbraněmi, drogami apod.).

Česká republika musí situaci ve svém regionálním bezpečnostním prostře-
dí sledovat  a vyhodnocovat a aktivně se vojensky i nevojensky zapojovat do
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činností směřujících k šíření míru a stability. Regionální bezpečnostní prostředí
je pro  Českou republiku mimořádně důležité,  neboť  zde musí  obhajovat  své
strategické národní zájmy a soustřeďovat se na minimalizaci či eliminaci bez-
pečnostních hrozeb, které se v tomto prostředí vyskytují.

V praktické rovině to znamená dlouhodobé diplomatické úsilí,  hospodář-
skou  pomoc  a  vojenskou  a  policejní  přítomnost  České  republiky  v inkrimi-
novaných oblastech.
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Karel Pezl

Společenské a operační důsledky přechodu k profe-
sionální armádě a problém jejich
použitelných záloh

1. Přechod k profesionální armádě

Přechod ozbrojených sil k profesionalizaci je přirozeným důsledkem probí-
hajících změn v mezinárodním bezpečnostním prostředí koncem 20. a počátkem
21. století.

Výsledkem snahy je nalézt, formovat a připravit silové nástroje, které bu-
dou schopny účinně doplnit  spektrum prostředků, jimiž může být vhodně do-
plněno  diplomatické  a  ekonomické  působení  na  politické  scéně,  která  v této
etapě prochází výraznými změnami.

Její charakteristické rysy ovlivňují tři dominující skutečnosti:
■ Dřívější,  relativně  staticky  se  vyvíjející  svět  nabírá  nevšední  dyna-

mický vývoj, ať je to již vlivem rozvíjejících se technologií, informa-
tizací společnosti nebo koncentrací výrobních a finančních prostředků.
To a další vlivy z nich vyplývající daleko rychleji ovlivňují životní zá-
jmy a cíle nejrůznějších politik, tedy i výrazně politiku bezpečnostní.

■ Prostor, kterého  se  bezpečnostní  politika  dotýká,  se  vlivem  těchto
změn  neobyčejně  rozšiřuje.  Bývalá  relativní  možnost  úžeji  ohraničit
prostor bezpečnostního zájmu dostává mnohonásobně větší dimenze a
rozmazaná rozhraní.

■ Čas, doposud plynoucí ve zvládnutelných relacích, se zkracuje na kri-
tickou hranici pro rozhodovací procesy a jejich uskutečnění.

Těmto  požadavkům  nemohou  vyhovovat  někdejší  systémové  přístupy
k budování ozbrojených sil. Ty se totiž dostávají do rozporu s jejich účelem, po-
třebami, možnostmi, schopnostmi, organizací, výzbrojí, personálem a jeho vý-
cvikem, pohotovostí  k nasazení, ekonomickými nároky, společenským a soci-
álním postavením ozbrojených sil, a především kvalitou jako výrazu míry mezi
očekávaným efektem jejich použití a vloženými prostředky do jejich formování.

Závěry zřejmě mají platnost obecnější, a to jak pro velké, tak i menší státy.
Jsou typické zejména pro etapu nastupující globalizace, která akcentuje přechod
od individuální sebeobrany jednotlivých států (vyhraněné národní zájmy) k bez-
pečnosti evropské, euroatlantické, globální (k společným životním zájmům de-
finovaným na vyšší úrovni).

Samotná  skutečnost  vyžaduje  nalézat  a  zdokonalovat  přístupy  k vedení
vojenských operací jako důsledku konsenzuálně, na nejrůznějších úrovních při-
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jatých  rozhodnutí  (OSN,  NATO,  EU,  ad  hoc zformovaných  koalic),  jejichž
rezultátem jsou akceschopná bojová uskupení odpovídající  novému pojetí ve-
dení operací nejrůznější intenzity a forem v nejkratším čase, ve vzdálených regi-
onech, a to po dobu dosažení operačních a politických cílů.

Takové operace vyžadují  výraznou unifikaci  doktrín,  struktur,  výzbroje,
výcviku, komunikace a velení, logistiky. Tyto požadavky mohou splňovat jen
profesionální armády. Pokud jsme si takto definovali obecné principy vedoucí
v současné době k profesionální armádě, bude vhodné posoudit, jaká stanoviska
a  postoje  zaujímá  česká  veřejnost  k této  historické  přeměně  vlastních  oz-
brojených sil.

Pozitivní hodnocení

V zásadě lze hodnotit její přístup k profesionalizaci české armády jako po-
zitivní  pochopení  nezbytnosti  těchto  přeměn,  i  když  někdy  vyplývající  ne
z obecné  bezpečnostní  potřeby,  jako  spíše  ze  sejmutí  vlastní  morální  odpo-
vědnosti za bezpečnost státu a její přesun na úzkou, specifickou skupinu občanů
– vojenských profesionálů.  Setkáváme se  tak s nepříznivou tendencí  poklesu
odpovědnosti a zájmu o kolektivní hodnoty, jimiž bezesporu jsou obrana demo-
kratických principů a občanské svobody, a to nejen ve vlastním státu. Tyto ten-
dence jsou výrazné především u mladší generace, zejména povolanecké věkové
kategorie.

Na druhé straně pozitivní reakce na aktivní podíl české armády v meziná-
rodních mírových operacích nejrůznější intenzity u převažující  části  populace
potvrzuje určitou zlepšující se tendenci v chápání nezbytnosti aktivního přístu-
pu  České  republiky  k přijatým  mezinárodním  závazkům,  ale  i  morální  po-
vinnosti účasti v akcích kolektivního charakteru.

Celospolečensky sílící obavy z terorismu podporují proces profesionaliza-
ce, zejména pak pro schopnost výrazně posilovat vnitřní bezpečnost ve spolu-
práci a účelné koordinaci všech silových složek státu.

S větším pochopením společnosti se setkávají změny v ozbrojených silách
vyplývající z příslušnosti ČR k NATO, zejména ty, které směřují k vyšší specia-
lizaci na obecném principu účelné a racionální dělby sil, dosavadních potencio-
nálních schopností a mají příznivou domácí vědecko-výzkumnou a výrobní zá-
kladnu.

Nové požadavky na profesionální armádu vyžadují její vybavení odpovída-
jícími prostředky pro vedení  operační  činnosti  v mnohotvárných formacích  a
podmínkám. Tomu odpovídá i potřeba urychlené modernizace sofistikovanými
systémy průzkumu, manévru, ničení, ochrany, velení a informatizace, logistiky.
Jde  o  velmi  náročný  program komplexní  modernizace  armády,  finančně  ná-
kladný, který má své priority odpovídající postupnému dosažení počátečních a
cílových operačních schopností.
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Vzhledem k značným finančním objemům, které tato realizace vyžaduje, je
pochopitelným střetem zájmů, a to jak v politické sféře, tak je zájmem řady po-
tencionálních dodavatelů jak domácích, tak silných zahraničních vlivových sku-
pin. Proto má nezastupitelnou úlohu příprava jasně formulovaného akvizičního
programu (plánu) a transparentnost jeho postupné realizace pod trvalou spole-
čenskou  kontrolou.  Přitom  společenská  kontrola  vyplývá  z průběžného  sle-
dování toho, jak jsou naplňovány zadané cíle (politické zadání), jakou metodou
(závaznost  pravidel)  a  s jakým  ekonomickým  a  potencionálně  užitným  vý-
sledkem.

Nové vztahy uvnitř i vně armády

Vznikem profesionální armády se zrodil nový fenomén ve společnosti. Re-
lativně úzce významově a funkčně vyhraněný prvek, specificky účelově vyba-
vený, připravovaný, s výrazným rizikovým faktorem ve výkonu své činnosti, se
specifickými požadavky odbornosti, morálněvolními vlastnostmi, fyzickou při-
praveností, psychickou vyrovnaností. Proto období naplňování profesionální ar-
mády lidmi, kteří odpovídají těmto kritériím, je nejobtížnějším obdobím přecho-
du k nově formovaným silám.

Pozornost a péče výběru a přípravě vyžaduje proto od resortu obrany mi-
mořádnou organizační schopnost, ale současně i podporu veřejnosti. Přitom jde
o proces,  který  bude permanentní  vzhledem k nezbytné  obměně kádrů,  které
bude nutno vzhledem ke kratším časovým závazkům služby obměňovat.

S profesionalizací  vznikají  nové  sociální  vztahy  i  uvnitř  této  skupiny,
v jejich  jednotkách a útvarech,  nový  režim výcviku  a  přípravy,  cyklická na-
sazení v operacích mimo území státu a řada s tím souvisejících sociální a eko-
nomických vazeb. To vyvolává nové, náročné požadavky na řídící a velitelský
aparát na všech stupních řízení  a velení.  Úroveň jejich připravenosti  správně
pochopit tyto nové podmínky bude proto v principu podmiňovat úspěšnost pře-
chodu k profesionální armádě.

S dosažením profesionalizace se ztrácí jeden z důležitých prvků občanské
kontroly ozbrojených sil. Přímá spojitost vojáků základní služby s mimoresort-
ním okolím přes jejich rodinné vztahy byla vysoce aktuálním signalizačním me-
chanismem o stavu ozbrojených sil,  poměrem v nich, stavu výcviku a připra-
venosti.

Proto bude nezbytné hledat pro profesionální armádu nové přístupy k její-
mu daleko těsnějšímu propojení se společností, aby na jedné straně nedocházelo
k vytváření  uzavřené,  izolované  vojenské  komunity  podléhající  pouze  svým
vlastním problémům, a na druhé straně od společnosti aby nenarůstal nezájem o
stav  ozbrojených  sil,  ale  pocit  občanské  spoluodpovědnosti  za  bezpečnostní
problematiku.  V tomto  smyslu  je  potřebné  podporovat  a  hledat  nové  formy
umožňující propojování a posilování těchto vzájemných vztahů.
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Důsledky profesionalizace:

Důsledky profesionalizace armády ČR lze tedy shrnout do těchto závěrů:
■ profesionalizace vytváří základní předpoklady pro plnění úkolů armády

v nových podmínkách změn mezinárodních vztahů, rizik a ohrožení,
■ profesionalizace  umožní  i  pro budoucnost  provádění  takových změn,

které bude nutné přijmout na základě vývoje globální bezpečnosti,
■ profesionalizace zvýšila schopnost armády plnit základní úkoly ve vyšší

kvalitě, a to: 
- společnou obranu v rámci aliance NATO a EU,
- schopnost  plnit  úkoly mimo území státu v rámci společných mí-

rových operací a zabezpečovat střežení vzdušného prostoru státu,
- zabezpečit přijetí sil NATO v případě ohrožení teritoria ČR nebo

bezpečnosti aliance,
- posílit  vnitřní  bezpečnost  státu  a  občanů  při  nevojenském

ohrožení, zejména proti hrozbám terorismu, kriminalitě, přírodním
a technologickým katastrofám,

■ profesionalizace  umožní  využívání  sofistikovanějších  prostředků  ve-
dení nejrůznějších operací,

■ profesionalizace  vytváří  předpoklady  pro  racionálnější  alokaci  fi-
nančních zdrojů a tím dosahuje vyšší efektivnosti při jejich užití.

Úskalí, která musí přechod na profesionalizaci překonat, jsou zejména:
□ obavy ze snížení občanské odpovědnosti za obranu státu a jejich přesun

na úzký okruh profesionálů,
□ izolace profesionální složky od společnosti,
□ při sníženém počtu AČR se skončeným závazkem profesionálů vytváří

nižší počet rychle použitelných a vycvičených záloh,
□ zvládnutí vnitřních změn ve fungování armády na základě nové reality

personální struktury, sociálního pohybu, vnitřního režimu, systému vý-
cviku, výchovy a cyklického nasazení v operacích.
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2. Zálohy ozbrojených sil

S reformou ozbrojených sil a jejich profesionalizací se výrazně mění i po-
hled na  účel,  velikost,  způsob použití  a  přípravu  záloh jako potencionálního
zdroje systémového zvyšování schopností armády.

Dřívější účel záloh odpovídal podmínkám velké konfrontace ve válečném
střetnutí, tedy velmi početné válečné armádě výrazně měnící svou strukturu tak,
jak to vyžadovalo doktrinální pojetí a chápání vedení ozbrojeného zápasu při
střetu  s potencionálním nepřítelem,  převážně  při  samostatně  vedené  obranné
operaci  vlastního území. Částečně tato teze platila  i  pro období po sametové
revoluci, kdy se tehdejší Československo nacházelo v destabilizovaném prosto-
ru  s nejistým vývojem mezinárodně  bezpečnostních  vazeb a  bylo bez garan-
tovaných bezpečnostních záruk.

Enormní mobilizační povinnosti s sebou přinášely značné finanční nároky
na udržování rozsáhlých zásob zbraní, techniky, munice a ostatního logistické-
ho materiálu,  a  to  jak v držení  armády, tak  účelově  skladovaného  ve  správě
hmotných rezerv a v dalších strukturách národního hospodářství. Časové limity
pro  mobilizaci  jednotlivých  doplňků  byly  natolik  časově  náročné,  že  vyža-
dovaly  řadu  mimořádných  opatření  jak  v systému  organizace  příprav  u
samotných  útvarů,  tak  rozsáhlou  organizačně-administrativní  činnost  teritori-
álních vojenských správ při úzké součinnosti se státní správou.

Tento systém vyžadoval hierarchické řídící struktury zabezpečující mobi-
lizační rozvinutí, jejich značné počty, vybavení a spolu s vytvářením, správou,
údržbou a obnovu hmotných potřeb (zbraně, technika, munice, PHM, výstroj,
zásoby proviantu,  zdravotnického materiálu)  a zákonem stanovenými lhůtami
výcviku záloh, četnými mobilizačními prověrkami s cvičeními, byl značně ná-
kladný.  Významně zatěžoval  rozpočet  resortu,  aniž umožňoval  aktivní  repro-
dukci těchto zdrojů v míru.

Nová koncepce

Změna mezinárodního klimatu, zejména pak se vstupem ČR do NATO a
členstvím v EU, spolu se změnou rizik a hrozeb umožňuje významně přehodno-
tit v rámci resortu obrany potřeby záloh, měnit formy jejich tvorby a přípravy,
ale i  předpoklady pro jejich použití,  a to  jak v míru,  tak v období  krizových
situací,  stavu  ohrožení  státu  a  za  válečného  stavu.  Zálohy  v nové  koncepci
jejich tvorby a použití jsou určeny k doplnění existujících profesionálních útva-
rů a k vytvoření omezeného množství nových útvarů, jejichž použití je spojeno
s obdobím buď narůstání ohrožení státu, nebo s válečným stavem.

Vzhledem k potřebám a použití záloh půjde o:
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■ Vycvičené, profesionální zálohy (po splnění závazku aktivní profesio-
nální  služby. Ty budou především doplňovat  mírové stávající  útvary,
event. vytvářet základ nově rozvinovaných útvarů). Jejich připravenost
umožní při krátkém tmelení plné taktické použití.

■ Dobrovolné zálohy,  vytvářené především v rámci krajského teritoria,
udržované pravidelným dobrovolným výcvikem k připravenosti plnění
lokálních úkolů ochrany a obrany osob a objektů na území příslušného
teritoria,  k záchranným pracím v případě  katastrof  a  havárií,  k zajiš-
ťování úkolů spojených s eventuálním přesunem vojsk NATO na území
ČR v případě bezprostředního ohrožení.

■ Nově připravované zálohy, jejichž tvorba a příprava se aktivuje v pří-
padě nepříznivého vývoje bezpečnostní situace, které projdou odvodní
povinností  a  mohou  být  povolány  na  tříměsíční  výcvik  zakončený
bojovým stmelením. Tento mechanismus bude uskutečněn i při vyhlá-
šení stavu ohrožení státu a rozšířen na základě potřeby při vyhlášení vá-
lečného stavu a při všeobecné mobilizaci.

Početní stavy těchto vytvářených záloh budou o řád nižší než v předcho-
zím období. Specifickým novým rysem tvorby záloh je ta skutečnost, že s vý-
jimkou omezeného množství dlouhodobě uložené techniky nebudou vytvářeny
zásoby výzbroje, techniky a materiálu. Tyto potřeby budou uhrazeny programy
„spících  projektů“,  takže  nebudou  v míru  zatěžovat  neúměrnými  náklady
vojenský rozpočet.

Mobilizační  přípravy zajistí  systém předběžných opatření,  v jehož rámci
bude připraveno řádné odvodní řízení, vojenský výcvik ve výcvikových středis-
cích, upřesněny věcné prostředky k mobilizačnímu doplnění a vydány dodávací
příkazy. Opatření zahrnou aktivaci spících projektů, zejména pro pořízení mate-
riálu potřebného pro provedení mobilizace a k zahájení bojové činnosti.

Tento systém může být funkční za předpokladu, že společnost bude připra-
vena podílet se na obraně státu a závazků vyplývajících z mezinárodních smluv
a že samotná výchova, především mladé generace, bude v tomto smyslu prová-
děna. Přitom má nezastupitelnou úlohu výchova v rodině, výuka ve školách, ak-
tivity bezpečnostní komunity a udržování individuálního smyslu a kolektivního
pocitu odpovědnosti za obranu státu.

14. 9. 2004
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Jiří Síla

Civilní řízení a kontrola ozbrojených sil

V demokratických  společnostech  se  v posledních  dvou  stoletích  ve
vztazích mezi společností  a ozbrojenými silami, mezi politickou a vojenskou
elitou  prosadil  a  dále  je  zdokonalován  model  vztahů pojmenovaný  jako ob-
čanské nebo civilní řízení a kontrola ozbrojených sil. Tento model vztahů byl
v mocenské, ideologické, etické a historické rovině popsán v řadě studií a statí
[1]. Vyplývají z nich dva hlavní závěry:

1. O základních otázkách výstavby a použití ozbrojených sil zásadně roz-
hodují demokraticky ustanovené civilní orgány výkonné a zákonodárné
politické moci ve spolupráci s civilním odborným aparátem;

2. Tato rozhodnutí se přijímají po konzultacích se zkušenými vojenskými
profesionály, kteří reprezentují vojensko-odborná stanoviska.

K principu a modelu civilního řízení a kontroly ozbrojených sil se přihlási-
ly a postupně hlásí státy, které se transformují z totalitních a autoritativních po-
litických  režimů  ve  státy  s demokratickým politickým režimem s občanskou
společností a s tržním hospodářstvím.

V České republice  je  uplatnění  tohoto modelu často  zjednodušováno na
problém „kdo je ministrem obrany“. Je nesporné, že civilní vedení resortu obra-
ny je jedním z důležitých atributů uplatňování civilního řízení a kontroly oz-
brojených sil (dále jen civilní řízení ozbrojených sil), ale průběh vývoje výstav-
by české armády a zabezpečování jejího nasazení od roku 1992 ukazuje, že civi-
lní řízení ozbrojených sil je problematika daleko širší, složitější a obsažnější.

Civilní řízení ozbrojených sil a bezpečnostní politika

Po zkušenostech  s uplatňováním civilního  řízení  při  jednotlivých  refor-
mách ozbrojených sil od roku 1993, včetně zkušeností s tvorbou a průběhem té
poslední,  připravované v letech 2001 až 2003 a realizované v současnosti,  je
pro jasnější pochopení této problematiky vhodné, doplnit její popis i z pohledu
některých základních poznatků teorie managementu [2]. Pojmout civilní řízení
jako  proces,  který  má  své  vstupy  a  výstupy,  mezi  kterými  je  souhrn
provázaných  aktivit.  Aktivit,  které  plní  základní  funkce  a  etapy řízení  a  jež
uskutečňují konkrétní nositelé. Proces, který je součástí obranné (bezpečnostní)
politiky státu i celkového řízení ozbrojených sil.

Zkoumáme-li  v současném globalizujícím se  světě  zajišťování  vnitřní  a
vnější  bezpečnosti,  zjišťujeme,  že  při  složitosti  současného  bezpečnostního
prostředí a charakteru možných ohrožení jde o úkol, který již nelze efektivně ře-
šit tradiční parciální činností jednotlivých složek zabývajících se bezpečností a
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obranou,  ale  jen  smysluplným propojením jejich  činností  do  bezpečnostního
systému, v kterém se stává hlavním problémem jeho efektivní řízení.

Je-li  cílem bezpečnostní  politiky  ČR zajištění  její  vnitřní  a  vnější  bez-
pečnosti, obrany a ochrany občanů a státu [3], potom je logicky hlavním úkolem
této politiky, aby zajistila jak výstavbu bezpečnostního systému, který je tento
cíl schopen plnit, tak, je-li to potřeba, jeho použití. Koncepční a perspektivní
řízení tohoto úkolu, tedy jeho strategické řízení, je potom povinností demokra-
ticky vybrané politické reprezentace.

Ozbrojené síly ČR jsou jedním z rozhodujících prvků bezpečnostního sys-
tému ČR.  Strategické  řízení  jejich  výstavby a  použití,  jako  nedílné  součásti
řízení  bezpečnostního systému, plní  zejména civilní  řízení.  Civilní  řízení  oz-
brojených sil je tedy součástí bezpečnostní politiky, respektive jejího segmentu
obranné politiky. Rozhodování, která v procesu civilního řízení ozbrojených sil
probíhají,  náleží  do  rozhodovacích  okruhů a  úrovní  institucí  politické repre-
zentace.

Strategické řízení se zpravidla uskutečňuje prostřednictvím tvorby a rea-
lizace jednotlivých strategií,  které vyjadřují  dlouhodobé a koncepční  záměry.
Jde jednak o záměry ve věcné oblasti – věcné strategie – a jednak v oblasti, ja-
kým způsobem je věcná strategie usměrňována a prosazována – strategie řízení.

Posuzujeme-li z tohoto hlediska Vojenskou strategii ČR z roku 2002, kte-
rou připravilo Ministerstvo obrany a schválila vláda ČR a je prezentována jako
výchozí  dokument pro výstavbu a použití  ozbrojených sil  ČR, obsahuje  tato
strategie jen věcné záměry výstavby a použití  ozbrojených sil,  a to pouze ve
velmi obecné rovině. Dokument neobsahuje žádnou část, která by se zabývala
třeba jen v té nejobecnější rovině strategií řízení ozbrojených sil. Vzhledem k
tomu, že v té době již rok pracovalo Centrum pro reformu ozbrojených sil, které
připravovalo koncepci výstavby profesionální AČR a mobilizace ozbrojených
sil  ČR, se zřejmě předpokládalo,  že tato  problematika bude podrobně řešena
tam.

Koncepce výstavby profesionální AČR a mobilizace ozbrojených sil ČR,
kterou  vláda  ČR  schválila  v listopadu  2003,  strategii  celostního  řízení  oz-
brojených sil jako kombinaci exogenního a endogenního řízení neřeší. Dekla-
ruje sice, že MO bude zabezpečovat civilní řízení a demokratickou kontrolu oz-
brojených sil i velení vojskům na strategické úrovni, ale vnímá tuto problema-
tiku jen na resortní úrovni a jako jeden proces.

V souvislosti  s tvorbou bezpečnostní  politiky ČR je však nezbytné upo-
zornit,  že  není  dostatečně  rozpracována  strategie  obrany  ČR,  která  by  byla
programem obranné  politiky.  Dokument  Bezpečnostní  strategie  ČR řeší  totiž
problematiku obranné politiky jen v kontextu prosazování  bezpečnostních zá-
jmů a stanovuje pouze její zásady. Vojenská strategie se zabývá výstavbou a po-
užitím ozbrojených sil. Není tak koncepčně rozpracována celková problematika
obrany státu, a to jak po věcné stránce, tak po stránce jejího řízení.

Chybí tak například odpovědi na otázky: co konkrétně v rámci bezpečnosti
dnes zahrnujeme pod termín „obrana státu a občana“, tedy co tvoří systém obra-
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ny a jak je řízen; kdy je obrana státu věcí všech občanů a kdy je exkluzivní zá-
ležitostí profesionální armády; jaké jsou zásady a podmínky pro vysílání jedno-
tek do zahraničních misí; jak je zabezpečeno právo občanů účastnit se na obraně
a kdy a jak se na obranu mohou připravovat;  jak je propojeno řízení  obrany
s řízením celkové bezpečnosti a jak jsou nastaveny vazby mezi řízením obrany a
 civilním řízením ozbrojených sil a vojenským velením…

Strategie  obrany může,  ale  nemusí  být  samostatný dokument.  Může být
součástí  Bezpečnostní  strategie  nebo  může  nahradit  Vojenskou  strategii,  ale
měla by být rozhodně rozpracována.

Odpověď na tyto otázky nedává ani v  červnu letošního roku (2004) vládou
ČR schválená nová Vojenská strategie. Její autoři si zřejmě uvědomili potřebu
zabývat se nejen ozbrojenými silami, ale i obecnější problematikou, tj. zabezpe-
čením obrany ČR. Proto místo části Strategie vojenské obrany ČR, která byla ve
Vojenské strategii z roku 2002, zařadili část s názvem Strategie obrany ČR. Ta
však deklaruje jen základní obecné zásady a nezabývá se systémem obrany a
jeho řízením. V konečném výsledku dokument ztrácí logickou stavbu, protože
není  dodržen  postup  od  obecného,  tj.  od  strategie  zabezpečení  obrany,  ke
konkrétnímu, tj. úkolům a ambicím ozbrojených sil. Tyto dvě roviny se v textu
prolínají a dokument tím pozbývá srozumitelnosti.

Dále jsou zde některé věcné rozpory, například obrana ČR je sice dekla-
rována jako záležitost celé společnosti  a každého občana, ale jako maximální
ambice  při  přímém vojenském ohrožení  území  ČR  je  deklarováno  nasazení
jednoho divizního úkolového uskupení (tj. asi 20 000 vojáků) ve společné ope-
raci, což je vzhledem k počtu obyvatel, kteří  by se v případě bezprostředního
ohrožení území ČR mohli obrany účastnit, zcela neúměrné. (Původní Koncepce
výstavby profesionální  armády ČR tuto  ambici  deklarovala  jako účast  všemi
vojenskými silami, což vyjadřovalo dynamickou strategii, že počet ozbrojených
sil se může měnit podle toho, jak se mění bezpečnostní prostředí, zejména cha-
rakter  ohrožení.)  Na  dokumentu  je  patrné,  že  nepředcházela  koncepci  oz-
brojených sil, ale naopak byla přizpůsobena již přijaté koncepci. 

Civilní řízení ozbrojených sil v procesu celkového řízení oz-
brojených sil

Na rozdíl  od řízení  většiny sociálních organizací,  které mají  kompaktní,
zpravidla  hierarchický  systém řízení,  je  celkové  řízení  ozbrojených  sil  spe-
cifické. Probíhá ve dvou základních rovinách. V rovině politicko-správní,  jež
má charakter exogenního (vnějšího) řízení a je v kompetenci institucí politické
reprezentace,  a  v rovině  vojensko-odborné,  která  má  charakter  endogenního
(vnitřního) řízení a je v kompetenci vojenských orgánů.

Uskutečňuje  se  tedy jako proces  civilního  řízení  ozbrojených sil  a  jako
proces velení vojskům. (Velení v tomto případě vnímáme jako zvláštní způsob
obecného  řízení,  uplatňovaný  uvnitř  ozbrojených  sil  vzhledem k zvláštnímu
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charakteru jejich úkolů, který má své specifické rysy: vysokou centralizaci, au-
toritativnost a přímočarost a uskutečňuje se zejména prostřednictvím široké ve-
litelské pravomoci a odpovědnosti.)

Mezi procesem civilního řízení a procesem velení existuje velmi úzká ná-
vaznost. Z procesního hlediska jsou výstupy z civilního řízení vstupy do velení
vojskům, a tak se tyto procesy vzájemně prolínají. Příkladem jejich propojení je
například rozhodování o vysílání a operačním nasazování jednotek armády do
zahraničních misí. Každému operačnímu rozkazu k vyslání a nasazení vojenské-
ho uskupení nebo jednotky, který je výstupem (produktem) z plánování v proce-
su velení, předchází několikastupňové vojensko-politické rozhodování, jenž se
uskutečňuje na úrovni vlády, parlamentu a ministra obrany.

Civilní řízení a velení mají z hlediska úrovně rozhodování (řízení) vztah
strategického řízení a taktického řízení. To samozřejmě nevylučuje aktivní účast
představitelů vojenského velení při tvorbě strategií (strategickém plánování) a
při  řízení  jejich  realizace  (implementaci  strategií).  Mají  však  v průběhu  roz-
hodovacích  procesů,  v jeho  jednotlivých  aktivitách  a  činnostech,  plnit  úlohu
vojensko-odborných poradců a významných odborných oponentů. Řídící pravo-
moci v rozhodovacích procesech a zejména rozhodování (schvalování) dílčích i
konečných výstupů náleží příslušným civilním orgánům. Tím je naplňován mo-
censko-ideologický  vztah  mezi  politickou  a  vojenskou  elitou,  který  vyplývá
z jejich postavení v demokratických společnostech. 

Sledujeme-li vztahy mezi civilním řízením a velením od vzniku samostatné
České republiky do současnosti, nedošlo v nich k žádným významným kvalita-
tivním změnám.

Schvalování konečných výstupů z procesu civilního řízení, zejména v ob-
lasti  branné  legislativy,  vojenských  rozpočtů,  vojenské  strategie,  vysílání
vojenských  jednotek  na  zahraniční  mise,  koncepcí  ozbrojených  sil,  strate-
gických zakázek, střednědobých plánů apod., probíhalo vždy v příslušné institu-
ci civilního řízení. Představitelé vojenského velení byli vždy loajální k politické
reprezentaci  a podřizovali  se  jejím rozhodnutím. (Jejich vztah je dlouhodobě
poznamenán  skutečností,  že  zatímco  rozhodující  politická  reprezentace  není
spjata s předlistopadovým režimem, o rozhodující vojenské elitě, až na výjimky,
to dosud říci nelze.) 

Dlouhodobým problémem tohoto  vztahu  je  však  průběh přípravy strate-
gických výstupů, a to zejména těch, které přijímá vláda a ministr obrany. Tato
etapa je totiž příliš zatížena převahou vojenského způsobu myšlení a vojenské-
ho řešení problémů. Je to důsledek malé pozornosti, kterou politická reprezenta-
ce věnuje strategickému řízení obrany a armády.

Zejména exekutiva vědomě ponechává řízení  rozhodovacích  procesů při
přípravě strategických výstupů na vojácích. To způsobuje, že na Ministerstvu
obrany  není  dostatečný  počet  skutečně  civilních  odborníků  na  problematiku
strategického řízení obrany a výstavby ozbrojených sil, kteří by vnesli do práce
Ministerstva  obrany  moderní  metody  a  styl  strategického  řízení,  který  je
úspěšně uplatňován zejména v civilních komerčních organizacích.  Místo nich
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přecházejí na funkce, které by měly být civilní, vojáci (nebo právě propouštění
vojáci), kteří následně zastávají i většinu vedoucích řídících funkcí (v roce 2004
není na MO sekčním šéfem jediný skutečný civilní odborník). Tato dlouhodobá
personální praxe má za následek, že Ministerstvo obrany pracuje stylem a meto-
dami,  které  možná  stačí  a  jsou  vhodné  při  řízení  taktického  velitelství  nebo
vojenského útvaru, ale neodpovídají  potřebám a úkolům Ministerstva obrany.
Tento stav je navíc prohlouben tím, že jen některé složky akceptují a přijímají
hodnoty a metody moderního managementu, které je možné uplatnit ve státní
správě.

Ministerstvo obrany, či ministerstvo armády?

Vzhledem k tomu,  že  Ministerstvo  obrany tvoří  hlavní  výkonný  aparát,
který zabezpečuje proces strategického řízení obrany a ozbrojených sil, promítá
se uvedený stav jak do charakteru a kvality jednotlivých činností v tomto proce-
su, tak do kvality jeho výstupů.

Tato situace způsobuje, že například činnost Ministerstva obrany není pri-
oritně  orientována  na  problematiku  obrany  státu  a  občana,  a  teprve v  jejím
kontextu na ozbrojené síly, ale je prioritně věnována problematice armády. Mi-
nisterstvo obrany se tak stále více stává ministerstvem armády. Dále způsobuje,
že proces strategického řízení obrany a ozbrojených sil  postrádá typické spe-
cifické rysy strategického řízení (jako je například příprava a předkládání ná-
vrhů ve variantách, interdisciplinární přístup, využívání exaktních metod, po-
tvrzování zásadních rozhodnutí nezávislým oponentním řízením, vytváření pra-
covních týmů, v nichž je rozhodující odbornost, a ne služební postavení, spolu-
práce  s výzkumnými  externími  týmy  apod.)  a  zavedení  pravidelného  strate-
gického cyklu, včetně organizačních prvků, které jej zabezpečují.

Způsobuje ale i to, že
a) je nezřetelné a zamlžené rozhranní mezi procesem civilního řízení

a procesem velení na úrovni ministerstva ve všech jejich etapách,
v odpovědnosti  za  správu těchto  procesů  a  v  organizačních  prv-
cích, které je zabezpečují,

b) že není věnována pozornost měkkým faktorům organizace, zejmé-
na že armáda nemá program tvorby a implementace strategicky po-
třebné vnitřní kultury a rozvoje vlastní identity,

c) že se Ministerstvu obrany nepodařilo za více než dvanáct let, až na
výjimky, vychovat si potřebné kvalitní civilní odborníky na proble-
matiku obrany státu a řízení ozbrojených sil,

d) a že Ministerstvo obrany je v permanentní reorganizaci.
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Civilní řízení ozbrojených sil jako proces 

Má-li  být  civilní  řízení  ozbrojených sil  skutečným řízením, tedy usměr-
ňováním výstavby a použití ozbrojených sil, a ne pouhou alibistickou proklama-
cí,  je  třeba,  aby v něm efektivně  probíhaly průřezové  činnosti  managementu
(rozhodovaní,  organizování,  řízení  lidských  zdrojů,  komunikování  a  práce
s informacemi),  a  to  ve  všech  jeho  fázích,  tj.  při  plánování,  implementaci  a
kontrole. Vzhledem k tomu, že civilní řízení je zejména strategickým řízením,
musí dále splňovat i jeho specifické atributy.

S ohledem na  to, že se civilního řízení účastní více relativně samostatných
subjektů – parlament a jeho výbory zabývající se bezpečností a obranou, prezi-
dent a vláda, každý se svými odbornými orgány, a ministr obrany s jeho minis-
terstvem – je třeba, aby průběh tohoto procesu někdo spravoval a koordinoval.
Vyžaduje si svého manažera. Tuto funkci v českých podmínkách zatím nikdo
vědomě neplní.  Není  zde  nikdo,  kdo  by,  při  respektování  autonomity,  spe-
cifického postavení a odpovědnosti jednotlivých subjektů, kultivoval a rozvíjel
jeho jednotlivé aktivity a činnosti  ve všech jeho etapách.  Úkol,  který jedno-
značně přísluší Ministerstvu obrany.

Rozhodování, jako základní průřezová aktivita, je jádrem i civilního řízení
ozbrojených sil. Rozhodování je proces, který zahrnuje analýzu problému, pří-
pravu variant řešení tohoto problému a výběr jedné z variant pro realizaci. Pro
rozhodovací procesy v našem civilním řízení je dlouhodobě charakteristické, že
se v nich v prvé řadě nedostatečně analyzují problémy a návrhy řešení problémů
nejsou  připravovány  ve  variantách.  Příprava  strategických  rozhodnutí  potom
probíhá  v režimu,  že  existuje  jen  jedno  řešení  problému  –  právě  to  při-
pravované. Což obecně není pravda.

Dále je pro tento rozhodovací proces charakteristické, že odpovědné poli-
tické orgány ani odborná veřejnost nejsou plnohodnotně zapojeny do průběhu
rozhodovacího procesu. Jsou zpravidla o jeho průběhu informováni, ale aktivně,
svým tvůrčím počinem se ho neúčastní. Decizní sféra následně schválí nebo ne-
schválí právě to jedno připravené řešení. Rozhodovací proces tak ztrácí objek-
tivitu a výsledná rozhodnutí jsou často více či méně poznamenána parciálními
zájmy vlivných skupin nebo jednotlivců. Svědčí o tom např. rozhodnutí o vy-
zbrojení  armády  72  letouny  L-159,  o  modernizaci  tanku  T-72,  o  nákupu
nadzvukových  letounů,  výměna letounů Mig-29 za vrtulníky,  ale  i  řada roz-
hodnutí  o  organizačních  strukturách,  dislokaci,  o zabezpečování  a  využití
vojenského personálu a podobně. Tento stav se následně promítá do ostatních
průřezových aktivit civilního řízení.

Z procesního hlediska je iluzí se domnívat, že je možné efektivně prakti-
kovat civilní řízení ozbrojených sil, aniž by byly definovány vstupy do tohoto
procesu, jeho transformační aktivity a zejména konkrétní výstupy, aniž by byly
zcela jednoznačně vymezeny role jednotlivých jeho aktérů a vztahy mezi nimi.
Materiál, který by z tohoto hlediska usměrňoval civilní řízení, zatím zřejmě nee-
xistuje.
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Nejpodrobněji  se  touto  problematikou  sice  zabývá  Koncepce  výstavby
profesionální armády ČR, která však problematiku řízení armády vnímá jako re-
sortní a nadresortní řízení a civilní řízení deklaruje pouze jako princip. V tomto
duchu obecně popisuje i funkce Ministerstva obrany.

Aby  civilní  řízení  ozbrojených  sil  splňovalo  požadavky  strategického
řízení, je třeba, aby kromě ujasnění organizačního zabezpečení tohoto procesu,
byl rozpracován i model strategického cyklu pro civilní řízení.  V této souvis-
losti je třeba se zmínit, že v roce 2000 probíhaly kroky, které měly implemen-
tovat do činnosti Ministerstva obrany metodu tzv.  strategické revize obrany.
Systém, který využíval zkušeností ze strategického řízení obrany a ozbrojených
sil  v Kanadě. Bohužel,  tyto kroky, tak jako řada dřívějších kroků prosazující
alespoň  dílčí  postupy  uplatňované  při  strategickém řízení  (řízení  podle  cílů
nebo  propojení  věcného  a  finančního  plánování  –  systém  plánování,
programování a rozpočtování), byly pozastaveny nebo přímo odmítnuty.

Podíváme-li se na současné řízení ozbrojených sil z pohledu obecné sklad-
by strategického cyklu (stanovení základních představ o činnosti ozbrojených
sil, situační analýzy, určení strategie, implementace strategie a kontrola plnění
strategických záměrů), a to jen na základě veřejných informací, tedy bez prove-
dení hlubších analýz jednotlivých oblastí, pozorujeme řadu problémových míst.

Naše ozbrojené síly nemají  zformulovánu  jasnou a celostní  představu  o
svém poslání.  Představu,  která  by propojovala  smysl  jejich  existence  (ten  je
stanoven)  s hodnotami, na kterých jsou moderní  ozbrojené síly založeny,  a s
normami jejich chování (tedy zásadami a pravidly chování ke svému vnějšímu
okolí – např. k ostatním armádám, k ostatním prvkům bezpečnostního systému,
k civilní veřejnosti a jejím institucím atd., a ke svému vnitřnímu prostředí – tj.
k vojenským  profesionálům,  k občanským  zaměstnancům,  k zálohám  –  při
svých  aktivitách).  Tedy představu,  kterou  mají  zformulovánu  všechny velké
úspěšné komerční  organizace jako svoji  filozofii,  své poslání nebo vizi. Spe-
cifické úkoly a charakter činnosti  ozbrojených sil  při  nasazení  v operacích si
přímo  vyžadují  zformulování  takovéto  představy  a  její  vnášení  do  jejich
činnosti.  (Průběh války v Iráku  aktuálně  potvrzuje,  jak  je  významné pro  oz-
brojené síly,  aby její  příslušníci  měli  jasno o svém poslání.)  V absenci  jasně
zformulovaného poslání ozbrojených sil se, kromě jiného, projevuje i absence
interdisciplinárního přístupu k řízení ozbrojených sil, a tím převaha technokra-
tického přístupu, který, jak již bylo zmíněno, podceňuje měkké prvky organiza-
ce.

Hlavním podkladem pro tvorbu a implementaci strategických dokumentů
je potřebné množství analyticky zpracovaných informací o dlouhodobých tren-
dech ve vojenství, v bezpečnostních hrozbách a rizicích, v bezpečnostních záj-
mech, ale i aktuální informace o vlastním stavu, zejména o vlastních omylech a
předchozích  úspěších.  Tedy  objektivní  kvantitativní  a  kvalitativní  analýza
vnějšího relevantního okolí a vnitřního prostředí. Naše civilní řízení zatím ta-
kovéto výstupy většinou nemá. A jsou-li v omezené podobě k dispozici, pak je
nevyužívá.
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Výjimkou byla příprava Koncepce výstavby profesionální armády ČR. Její
první část tvoří Analýza současného stavu, která popisuje vnější prostředí a stav
ozbrojených sil a zpracoval ji tým, který byl pro přípravu reformy ad hoc sesta-
ven a již neexistuje. A právě jedním z poznatků, který při práci na tomto doku-
mentu vzešel, bylo, že je třeba iniciovat vznik nezávislého analyticko-výzkum-
né pracoviště, které by pro potřeby strategického řízení bezpečnostního systému
ČR, tedy i ozbrojených sil, zabezpečovalo sběr a analýzu potřebných informací.

Spektrum dokumentů strategického řízení ozbrojených sil je dáno zejména
spektrem jejich  schvalovatelů,  tj.  parlamentem, prezidentem, vládou a minis-
trem obrany.  Strategickými dokumenty pro řízení  ozbrojených sil  nejsou  jen
vojenské strategie a koncepce výstavby ozbrojených sil,  schvalované  vládou,
ale i zákony, které stanovují obecné i konkrétní zásady a pravidla pro řízení, fi-
nancování a činnost ozbrojených sil, schvalované parlamentem. Jsou jimi zá-
kladní  vojenské  řády,  které  schvaluje  prezident  republiky.  Je  jím  i  část
programového prohlášení vlády zabývající se obranou státu a ozbrojenými sila-
mi, případně další usnesení vlády s touto tematikou, která mají koncepční nebo
dlouhodobý charakter. A jsou jimi samozřejmě rozhodnutí ministra obrany, kte-
rá stanovují koncepci rozvoje jednotlivých oblastí (dílčí strategie) činnosti oz-
brojených sil.

Co v této oblasti však dlouhodobě chybí je promyšlená, jednoduchá a jasná
struktura  těchto  dokumentů  s důrazem  na  vazby  mezi  nimi.  Současně  není
dostatečně časově sladěna příprava, tvorba a schvalovací proces těchto doku-
mentů, zejména mezi rozhodnutími politicko-vojenskými a legislativními. 

Neujasněnost struktury a obsahu strategických řídících dokumentů a jejich
vzájemná nesladěnost se projevuje v jejich realizaci. Promítá se jednak v systé-
mu standardního plánování, kde je nastolen těžkopádný, časově náročný, každý
rok se opakující  cyklus střednědobého plánování,  jehož výstupem zatím není
jasný řídící dokument pro ozbrojené síly. Ale projevuje se i v konkrétní činnosti
při výstavbě ozbrojených sil, například v procesu přijímání do služebního po-
měru vojáka z povolání. Významným faktorem realizace strategických záměrů,
kterému se u nás dlouhodobě nedaří, je přesvědčit a získat pro připravené strate-
gické záměry její realizátory, tj. relevantní vnitřní veřejnost, která je permanent-
ními organizačními změnami v ozbrojených silách unavena a často znechucena.
Pozitivní zkušeností implementace strategických záměrů je prosazovaní priorit-
ních  úkolů  prostřednictvím projektového  řízení,  které  je  v posledních  letech
uplatňováno. 

Vlastní civilní kontrola ozbrojených sil se uskutečňuje ve dvou rovinách.
V prvé řadě je přímo spojena s procesem řízení, je jeho etapou a nedílnou funk-
cí. Dále ale probíhá i v procesu komunikace mezi civilní veřejností a ozbrojený-
mi silami, a to zejména přes sdělovací prostředky a prostřednictvím občanských
aktivit. Tedy jako občanská kontrola ozbrojených sil, kterou umožňuje demo-
kratické uspořádání společnosti.

Kontrola plnění strategických záměrů ve výstavbě a v použití ozbrojených
sil je v kompetenci realizátorů strategického řízení. Každý jeho jednotlivý prvek

113



by měl sledovat a vyhodnocovat, jak jsou v ozbrojených silách plněny záměry,
které vyplývají z jejich rozhodnutí. Zatím pro tento systém kontroly není nasta-
ven potřebný mechanismus, a to ani na parlamentní, ani vládní úrovni. Kontrola
zatím spočívá v přijímání hodnotících zpráv, které však nejsou výsledkem vlast-
ní dlouhodobé kontrolní činnosti plnění přijatých záměrů, nebo jen ve sledování
a hodnocení aktuálních, ale dílčích problémů. 

Pro komplexnější  pohled na problematiku civilního řízení je třeba vzpo-
menout některé další poznatky.

Civilní řízení ozbrojených sil není jenom jejich strategické řízení. Do jeho
kompetencí spadá i řada „taktických“ a administrativně-správních rozhodnutí.
V politické rovině jde například o rozhodování v jednotlivých případech vysí-
lání a nasazování jednotek armády nebo rozhodování o vojenském rozpočtu na
příslušný kalendářní rok. V administrativně-správní oblasti jsou to interní nor-
mativní  akty,  které  upřesňují  pro  ozbrojené  síly  způsob  aplikace  obecně
platných právních předpisů. 

Civilní řízení ozbrojených sil má přímou a bezprostřední vazbu na řízení
systému obrany státu a v praktické rovině je tento proces zabezpečován jedním
aparátem, tj. Ministerstvem obrany.

Při  rozpracování  strategie  řízení  bezpečnostního  systému státu,  která  by
měla být součástí připravované Koncepce bezpečnostního systému ČR, by mělo
být posouzeno, zda model civilního řízení ozbrojených sil  není vhodný i pro
řízení  jiných  výkonných  prvků  bezpečnostního  systému.  Jde  zejména  o  ty
prvky, které přejímají vojenskou strukturu a jejich řízení má charakter vojenské-
ho velení.

Závěr (shrnutí)

Civilní řízení ozbrojených sil je součástí usměrňování výstavby a použití
bezpečnostního systému státu, které je v odpovědnosti a působnosti politické
decizní sféry. Náleží proto do spektra bezpečnostní politiky.

Výstupy z civilního řízení jsou především politicko-vojenské strategické
dokumenty, které stanoví koncepční a dlouhodobé záměry jak pro použití oz-
brojených sil, tak pro jejich výstavbu a současně stanoví i způsoby realizace
těchto záměrů. Dále jsou jimi politicko-vojenská rozhodnutí, která koncepční
záměry a způsoby jejich realizace zpřesňují do podoby konkrétních opatření.
Součástí  těchto  výstupů  by  měly  být  i  vlastní  kontrolní  závěry  politické
reprezentace.

Strategické  výstupy  se  dlouhodobě  vyznačují  tím,  že  na  jedné  straně
nejsou ukotveny ve strategii obrany ČR a na druhé straně jsou příliš obecné a
nejsou  rozpracovány do dílčích  strategií.  Konkrétní  strategická  rozhodnutí
nemají často vazbu na dlouhodobé koncepční záměry. Politická decizní sféra
neuskutečňuje vlastní kontrolní závěry z realizace strategických záměrů.
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Civilní  řízení  ozbrojených sil  není  dosud vnímáno jako plnohodnotné
exogenní  řízení  ozbrojených  sil,  které  plní  zejména  funkci  strategického
řízení, a je vstupem do procesu jejich vnitřního řízení, kterým je vojenské ve-
lení ozbrojeným silám. 

Hlavní dlouhodobý problém civilního řízení ozbrojených sil je v kvalitě
rozhodovacích procesů. Politická reprezentace je do těchto procesů nedosta-
tečně  zapojena,  Ministerstvo  obrany neplní  funkci  koordinátora  a  správce
těchto procesů, které probíhají v různých rovinách politické reprezentace. Při
přípravě  rozhodnutí  výrazně  převažuje  vojenský  způsob  rozhodovaní  nad
civilním.  Návrhy  řešení  problémů nejsou  připravovány  ve  variantách.  Do
procesu  řízení  se  zatím  nepodařilo  plně  prosadit  poznatky  moderního
managementu.  To  se  zejména  projevuje  v tom,  že  jsou  při  výstavbě  oz-
brojených sil opomíjeny tzv. měkké prvky organizace, není dostatečně defi-
nována struktura strategického řízení ozbrojených sil, a proto ani způsob a
nositelé jeho realizace. 

Má-li být civilní řízení skutečně strategickým řízením ozbrojených sil a
ne jenom proklamovaným principem, je nezbytné je respektovat jako reálný
proces  řízení  a  uplatnit  při  jeho  formování  a  realizaci  zásady  a  metody
moderního managementu,  tak  jak  je  úspěšně  uplatňují  velké  komerční  or-
ganizace.

Poznámky:
[1] V USA:  COCHRAN,  Charles  L.  Občansko-vojenské  vztahy:  Měnící  se

koncepce v sedmdesátých letech, New York, NY: The Free Press,  1974;
GOODPASTER, A. a Samuel HUNTINGTON. Občansko-vojenské vztahy,
Washington,  DC:  American  Enterprise  Institute  for  Public  Policy  Re-
search, 1977; HUNTINGTON Samuel P.,  The Soldier and the State: The
Theory and Politics of Civil-Military Relations, New York, NY: Vintage
Books, 1964. V Německu: Armin A. STEINKAMM a Jürgen von LOWT-
ZOW,  Demokratická  kontrola  armády:  německý  příklad.. V ČR  Ant.
RAŠEK, Civilní kontrola armády. 

[2] Jaromír VEBER a kolektiv, Management – základy, prosperita, globaliza-
ce. Praha: Management Press, 2002.

[3] Bezpečnostní  strategie  ČR.. Praha:  MO ČR -  AVIS, 1999,  2001,  2002,
2004.
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František Greiner

Role prezidenta republiky jako vrchního velitele
ozbrojených sil

Cílem následujícího rozboru je snaha na základě historických zkušeností a
soudobých požadavků posoudit roli prezidenta republiky jako vrchního velitele
ozbrojených  sil  v kontextu  bezpečnostní  politiky  státu.  Dosavadní  zkušenosti
mohou být užitečné i v dnešní době, pokud správně posoudíme podmínky a sou-
vislosti, ve kterých se opatření realizovala.

I.

Prezident republiky je dle ústavy, vedle vlády, vrcholným představitelem
výkonné  moci  ve  státě.  Ústava  vymezuje  jeho  pravomoci  a  upravuje  vztah
k ostatním ústavním subjektům. 

V článku 63, v prvním odstavci pod bodem c) ústava stanovila, že prezi-
dent republiky „je vrchním velitelem ozbrojených sil (OS)“. Z odstavce 3 uve-
deného článku vyplývá prezidentovi povinnost svá rozhodnutí plynoucí z funk-
ce vrchního velitele OS předkládat ke spolupodpisu předsedovi vlády, nebo jím
povřenému členu vlády [1].

Výkon této pravomoci prezidenta prošel rovněž v historii  našeho státu a
ozbrojených sil  různými etapami realizace.  S tím souvisela  i  organizace  od-
borného  zázemí  prezidenta,  které  zabezpečovalo  podklady pro  realizaci  jeho
rozhodnutí. Vývoj prodělalo i propojení prezidenta na vrcholný systém obrany
státu, a to jak při její přípravě, tak i při případné její realizaci.

Je zřejmé z historie i současnosti, že svou významnou roli při uplatňování
kompetencí prezidenta republiky hraje i osobnost prezidenta, jeho vnímání ve-
řejností, stranickopolitickou garniturou a významná je i celková vnitropolitická
atmosféra a mezinárodní klima. Důkazem toho je i naše historická zkušenost,
kdy při obdobných kompetencích se současnými, prezident Masaryk v praktické
vnitřní i v mezinárodní politice široce uplatňoval svůj vliv. 

II.

Bezpečnostní a branná politika vyžaduje více než kdy v minulosti koordi-
nované řízení všech složek, které v této oblasti participují. Účelná koordinace je
žádoucí na všech úrovních řízení státu, v rámci mezinárodní spolupráce i v ob-
lasti realizace. 

Podmínkou úspěšné spolupráce všech zodpovědných řídících stupňů a vý-
konných složek na poli bezpečnostní a branné politiky je:
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 jednoznačná, účelná kompetence se zřetelnou odpovědností
 odpovídající organizační struktury s horizontální i vertikální návazností
 legislativní zajištění
 jako  ve  všech  oblastech  je  podmínkou  i  finanční  zajištění,  vysoká

úroveň materiálně technického vybavení a odborná připravenost perso-
nálu, zejména řídících pracovníků.

Z tohoto  hlediska  je  nutno  posoudit  i  to,  jak  prezident  republiky  (jako
vrchní velitel OS) do systému bezpečnostních struktur zapadá. Při tom je nutné
respektovat některé skutečnosti, které výkon jeho funkce limitují. Pro potřeby
pozdějšího rozboru je nutno uvést ty základní.

■ Prezident republiky je jako ústavní činitel představitelem moci výkonné
jako osoba-subjekt. Kancelář, která mu je servisem -- ani její vedoucí
pracovníci -- nemají žádné vnější pravomoci.

■ Prezident má prakticky nulovou možnost samostatným prezidentským
institutem vyhlašovat svá stanoviska a rozhodnutí  na rozdíl od vlády,
parlamentu a soudů.

■ Prezident (jako vrchní velitel OS) potřebuje pro svá rozhodnutí spolu-
podpis  předsedy  vlády  nebo  jím  pověřeného  člena  vlády  a  za  roz-
hodnutí prezidenta odpovídá vláda [1].

■ Prezident není z výkonu své funkce odpovědný [1].

Historie nám ukazuje, že při stejných legislativních podmínkách a limitech
byl  výkon  prezidentů,  jako  vrchních  velitelů  OS,  odlišný.  Bylo  to  dáno
osobností  prezidenta,  vnitřní  a  zahraniční  situací  příslušné  doby,  úkoly  oz-
brojených sil a politickým stylem vládnutí.

Poučení nemůžeme hledat jen ve vlastní historii. Už proto ne, protože stan-
dardní státní aparát nemá zkušenosti s řízením aktivní obrany (války). 

III.

Při  čerpání  zkušeností  z minulosti  vracíme se  vždy téměř ve  všech  ob-
lastech až ke vzniku první republiky – k Masarykovi. Je to jistě dobře, pokud
správně zohledníme osobnost Masaryka, reálie vzniku republiky a meziválečné
období.

Návrat k Masarykovi, analyzujeme-li roli prezidenta jako vrchního velitele
OS, je určitě poučením i pro dnešek.

Při vzniku ČSR byla pro budování armády samostatného státu příznivá at-
mosféra. Lidé těžce nesli útrapy vyčerpávající války, ale současně doceňovali
význam armády pro udržení získané státní suverenity. Bylo to i důsledkem uvě-
domění si významu legií na všech frontách pro politickou podporu vzniku naše-
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ho samostatného státu. Konečně armáda musela vystoupit k udržení suverenity
již po vzniku ČSR („Sotva že jsem z vojny přišel už mě volali ...“)

Prezident Masaryk (spolu se Štefánikem) byl nejen legislativně, ale i mo-
rálně  celou  společností  uznáván jako vrchní  velitel  OS. Sebevzdělával  se ve
vojenských otázkách, měl konkrétní bojové zkušenosti, autoritu ve vojenských
kruzích, a proto mohl i zcela konkrétně zasahovat do organizační výstavby voj-
ska, jeho vnitřního života, režimu a personálních otázek. 

Konkrétní zkušeností pro dnešek je poznatek, jak Masaryk uplatňoval svou
pravomoc vrchního velitele OS a jaké k tomu měl institucionální podmínky.

Již 5. 12. 1919 zákonem č. 654 byla zřízena Kancelář prezidenta republiky
(KPR) [2]. Měla civilní a vojenské oddělení. V čele kanceláře stál přednosta, je-
hož titul a hodnost určoval prezident. Po celé období první republiky se jednalo
o nepočetný funkční útvar.

V londýnském exilu byla na příklad tato organizace:
a) přednosta kanceláře,
b) civilní kancelář:

- osobní tajemník prezidenta,
- osobní tajemník přednosty kanceláře,
- odbor I. politický,
- odbor II. sociální a hospodářský,
- odbor III. kulturní a školský,
- odbor IV. právní a osobní,
- odbor V. diplomatický protokol,
- finanční referát,

c) pomocné  úřady –  překladatel,  spisovna,  pisárna,  domovníci,  telefon,
dveřníci, správce domů a domácnosti,

d) zahraniční akce v Chicagu (dr. J. Papánek),
e) vojenská kancelář-přednosta kanceláře:

- referent všeobec. vojenský,
- referent pro letectví,
- velitel oddílu osobní stráže (1+1),
- vedoucí spisovny (1+1 o. z.).

U vojenské kanceláře vyplývají počty osob z textu. U civilní kanceláře pra-
covali v jednotlivých odborech zpravidla 2 pracovníci. Počty vojenské kancelá-
ře se po celá léta téměř neměnily.

Tak v roce 1931 byla systemizace:
 1 generál 
 4 důstojníci

v roce 1938:
 1 generál 
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 4 důstojníci 
 velitelství Hradu 1 + 2

v roce 1945
 1 generál 
 5 důst., 
 2 důst. spis. 
 vel. Hradu 1 + 2

Počty  mají  vypovídající  hodnotu  teprve  ve  spojitosti  s funkčními  po-
vinnostmi. A ty byly obsáhlé a velmi významné. Na příklad sledování poměrů
ve vrchním velení branné moci, styk s nejvyššími orgány armády, sledování zá-
konodárných věcí,  styk s vojenskými atašé,  spolupráce s četnictvem, finanční
stráží, organizace a mobilizace branné moci, věci zpravodajské, výcvikové, ope-
rační, tělesné a mravní výchovy a další.

Tato fakta potvrzují  známou skutečnost. Hlavním aktérem branné a bez-
pečnostní politiky byl prezident, jako vrchní velitel ozbrojených sil, osobně.

Konstatuje to i doc. JUDr. Šín, když v „Právním rádci“ 12/94 str. 8 píše:
„Z pracovního pořádku prezidenta T. G. Masaryka na příklad vyplývalo, že

měl  pravidelný  (týdenní)  styk  nejen  s předsedou  vlády  a  ministrem národní
obrany,  nýbrž  i  s ministrem  zahraničních  věcí,  s  nimiž  přímo  a  pravidelně
projednával záležitosti zahraniční politiky státu. Historická fakta poukazují na
to, že zahraniční a branná politika se koncipovala a iniciovala na Pražském hra-
dě.“ [3]

Své  názory,  náměty  a  požadavky uplatňoval  prezident  v příslušných  in-
stitucích a grémiích. Proto nemusely být vytvářeny žádné paralelní struktury a
pracovníci  kanceláře  zajišťovali  prezidentovi  servis  v úzké  spolupráci  s pří-
slušnými orgány.

Důležité  je  poznamenat,  že  důstojníci  Vojenské  kanceláře  prezidenta
republiky (VKPR) nebyli jmenováni, ale pouze přiděleni a zůstávali ve stavu ar-
mády. To umožňovalo pružné, včasné střídání tak, aby nedocházelo k odtržení
těchto důstojníků od vojenské praxe a k přeměně ve vojenské byrokraty.

Prezident  Masaryk  měl  pro  výkon  funkce  vrchního  velitele  OS  kromě
VKPR a Hradní stráže (HS) i další odborné zázemí [4]. Byl to:

 Armádní poradní sbor (APS),
 hlavní velitel  za branné pohotovosti  státu k řízení vojenských operací

(HVOA).

APS byl ustaven 1. 12. 1932 jako reakce na zásadní změny v mezinárodní
situaci. Zasedali v něm zemští vojenští velitelé, někteří vedoucí odborů MNO a
předsedal mu náčelník hlavního štábu,v dalších letech předsedal ministr národní
obrany.
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Tak na příklad v září 1938 byl vrchním velitelem již prezident E. Beneš a
hlavním velitelem operujících armád armádní generál L. Krejčí. 

Schéma vrcholového řízení obrany státu (viz následující strana) vyjadřu-
je realizaci zákona ze dne 13. května 1936 o obraně státu. Tímto zákonem byl
definován  obsah  pojmu obrana  státu  a  zřízena  i  Nejvyšší  rada  obrany  státu
(NROS). [5]

Bohužel  nemáme  vlivem  známých  skutečností  konkrétní  zkušenost  z
funkčnosti branně bezpečnostního systému státu ve válečném střetnutí. Ne ale
tak úplně!

Dokladem efektivnosti  celého systému jak v organizaci,  branné přípravě
obyvatelstva i  hospodářské sféře,  tak i  v morálně vlastenecké výchově je na
příklad:

- vysoká  technická  úroveň  vyzbrojení  čs.  armády  všemi  soudobými
prostředky k vedení války i v dostatečných počtech,

- morálka povolanců a překonání časových norem po vyhlášení všeobecné
mobilizace čs. branné moci dne 23. 9. 1938,

- výsledky odborné a morálně politické výchovy velitelského sboru čs. ar-
mády. 

Značná část generality založila a zúčastnila se od samého počátku okupace
ilegálního odbojového hnutí (Obrana národa) a desítky důstojníků, počínaje čer-
stvými absolventy škol, opustily republiku a položily základy zahraničního voj-
ska. 1. čs. divize v Agde ve Francii měla již v květnu 1940 11405 mužů, z toho
3326 dobrovolníků z domova a 8169 zmobilizovaných krajanů. [6].

Přerušení  prvorepublikového  politického  a  hospodářského  systému  na
dlouhá léta komunistickou ideologií a praxí znamenalo na jejím konci nutnost
branně bezpečnostní politiku budovat na novém základě. V samém počátku po
listopadu 1989 byly k tomu zcela odlišné podmínky od současné doby. Poža-
davky  na  obranu  a  bezpečnost  prodělaly  zejména  v návaznosti  na  změny
v mezinárodní situaci ve velmi krátké době zásadní změny.

Rozpad  bipolárního  světa  vedl  u  nás  v počátku  k pocitu  dlouhodobého
bezpečí. Zaznívaly názory o možnosti zrušení NATO, zastavení vojenské výro-
by a obchodu se zbraněmi. Zrušena byla Rada obrany státu (ROS).

Základním úkolem se  logicky  prioritně  staly  otázky  ekonomické,  řešící
přechod od socialistického hospodářského systému k tržní  ekonomice.  V dů-
sledku minulé komunistické diktatury nebyla ani ve společnosti příznivá atmo-
sféra pro reorganizaci ozbrojených složek: armády a policie. Prvořadou se pro
společnost stala jejich očista. Přesto, jak ukázalo dělení armády při rozdělení
republiky, bylo jak v reorganizaci, tak i v morálním stavu těchto složek dosa-
ženo pozitivních výsledků.
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nestátní společenské organizace branného charakteru

podniky důležité pro obranu státu podle zákona o ochraně státu
Obr.:
Zjednodušený graf vzájemných vazeb v oblasti obrany a bezpečnosti [4]
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Následné  regionální  konflikty  ohrožující  bezpečnost  světa  a  terorismus,
který nabyl globální charakter, aktualizovaly otázky bezpečnosti a obrany. Při
řešení této problematiky je v současné době pro nás nejen limitem, ale i pomocí
naše zakotvení v mezinárodní spolupráci.

Jedním z důležitých  aktérů  bezpečnostní  politiky je prezident  republiky.
Vyplývá to z jeho role vrchního velitele ozbrojených sil  a z jeho kompetencí
jako prezidenta-hlavy státu.

Vrchním velitelem ozbrojených sil je prezident podle Ústavy ČR, čl. 63,
odst. 1, bodu c). Pojem vrchního velitele ozbrojených sil nebyl ústavou ani ji-
ným zákonem vymezen. Jeho pravomoci vyplývající z této funkce nejsou široké
zákon čís. 219 ze dne 14. 9. 1999 o ozbrojených silách ČR v § 5 je definuje [7]:

■ schvalovat základní vojenské řády,
■ jmenovat a odvolávat náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta repub-

liky (VKPR),
■ propůjčovat čestné a historické názvy vojenským útvarům,
■ propůjčovat vojenské prapory.

K tomu  přistupují  vymezené  personální  pravomoci  včetně,  dle  ústavy,
jmenování generálů.

Z uvedeného vyplývá,  že obsahem kompetencí  prezidenta  jako vrchního
velitele  je  především  upravovat  a  stanovovat  vnitřní  poměry  a  režim  v oz-
brojených  silách.  A  dále,  že  z tohoto  titulu  má  kompetence  jen  vůči  pří-
slušníkům ozbrojených sil.

Složení ozbrojených sil, tj. Armády české republiky (AČR), VKPR a HS,
dozná jistě změny. Jsou vyvolány přechodem na profesionalizaci armády i po-
četní a funkční nevyrovnanosti stávajících složek OS.

Plánovaný početní  stav AČR bude při  případné eliminaci ohrožení  státu
vyžadovat úzkou spolupráci s dalšími, mnohdy početnějšími, ozbrojenými slož-
kami jako s Policií ČR, HZS a celou řadou dalších. Je proto na pořadu dne po-
soudit, jak z hlediska účelu a z hlediska legislativního i mezinárodně právního
ozbrojené síly organizovat.

V této souvislosti lze očekávat, že význam prezidenta by tak v kompeten-
cích vrchního velitele OS vzrostl. Nabízí se otázka, zda je nerozšířit zejména
směrem k výkonným pravomocím, jako na příklad rozhodovat o nasazení OS,
jejich organizaci, dislokaci a podobně. Konečně slovo velitel je od „velet“, což
je specifická forma rozhodování a úkolování.

Odhlédneme-li od toho, že k posuzování závažných otázek i ve spolupráci
s velením jednotlivých složek OS nemá prezident  dostatečně odborný aparát,
není to žádoucí především z důvodů fungování parlamentní demokracie. V tom-
to systému není místo pro jednotlivce, přesahujícího v tak závažných otázkách,
jako je bezpečnost státu, kolektivní ústavní orgány, jakými je vláda a parlament.

Tento závěr by mohl směřovat k tomu, že institut vrchního velitele OS je
nadbytečný. Ale má své oprávnění i v případných nových podmínkách složení
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OS. Je to jeho praktický význam při určování a ujednocování vnitřního života
jednotlivých složek OS a stanovení pravidel režimu. Kromě toho pro organizace
s tak důsledným hierarchistickým uspořádáním je jedinec na vrcholu pyramidy
pravidlem.

Nelze přehlédnout  i  význam této funkce pro psychologii  a morálku pří-
slušníků OS a v případě ohrožení státu i pro obyvatelstvo. Personifikace institu-
cí zabezpečujících bezpečnost,  zejména při  eliminaci  ohrožení,  osobou prezi-
denta – vrchního velitele OS – má sjednocující a mobilizující účinek jak na pří-
slušníky OS, tak na občanskou veřejnost.

To  samozřejmě  nepředpokládá  přímé  řízení  vojenských  operací  prezi-
dentem – vrchním velitelem OS. Ten při ohrožení, v plánovaných případech, za-
ujme s ostatními ústavními činiteli připravené chráněné pracoviště, technicky a
personálně vybavené k řešení vzniklé situace.

Realizaci rozhodnutí, na kterém se z pravidla svými návrhy a podklady po-
dílí, zabezpečují funkcionáři (ministři, vedoucí ústředních orgánů) zodpovědní
za příslušnou oblast.

V oblasti obrany a bezpečnosti je to NGŠ ve funkci velitele AČR, nebo dle
situace policejní prezident, případně představitel ústředního krizového štábu.

Kompetence prezidenta republiky nejsou omezeny v oblasti obrany a bez-
pečnosti jen na institut vrchního velitele OS. Na řešení této problematiky se po-
dílí i z funkce prezidenta. I zde jsou jeho kompetence ve srovnání s první repub-
likou zúženy. Je to zřejmě dáno „ostražitostí“ při koncipování demokratických
základů státu po svržení komunistické diktatury. Ukazuje to konkrétní rozbor
kompetencí. 

Dle zákona čís. 218/99, část sedmá, § 42 branného zákona, podílí se prezi-
dent na vyhlašování mimořádných opatření, kterými jsou:

a) povolání  vojáků v záloze k mimořádné službě v počtu nepřesahujícím
počet vojáků v záloze sedmi nejmladších ročníků narození,

b) mobilizace ozbrojených sil,
c) mimořádné odvody,
d) mimořádná služba.

V případě vyhlášení stavu „ohrožení státu“ (vyhlašuje parlament na návrh
vlády) má prezident na zvážení vyhovět návrhu vlády v bodě a) v plném roz-
sahu, nebo navrhované počty zredukovat [8].

Tuto možnost nemá při vyhlášení „válečného stavu“ (vyhlašuje parlament
na návrh vlády – Ústava ČR, čl. 43, odst. 1), kdy prezident realizuje návrh vlády
vyhlášením mobilizace OS a mimořádných odvodů [8].

Další  možností  prezidenta  republiky  spolupodílet  se  na  realizaci  bez-
pečnostní politiky je jeho všeobecná pravomoc:
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■ Účastnit se schůzí obou komor Parlamentu ČR, jejich výborů a komisí.
Udělí se mu slovo kdykoliv o to požádá.

■ Účastnit  se schůzí vlády, vyžádat si od vlády a jejích členů zprávy a
projednávat s vládou nebo jejími členy otázky, které patří do jejich pů-
sobnosti. Stejnou pravomoc má prezident i vůči Bezpečnostní radě státu
(zákon čís. 110/1998 Sb. čl. čís. 9, odst. 3 a Ústava čl. čís. 64, odst. 1 a
odst. 2).

Právě v této oblasti je role prezidenta proti minulosti omezena. K největší
změně došlo v jeho vztahu k Bezpečnostní radě státu. (V této souvislosti není
předmětem  hodnocení  funkčnost  BRS).  Dnešní  prezident  nemá  vůči  BRS
žádnou jmenovací pravomoc (ta vyplývá přímo ze zákona), nemá právo ji svolat
k zasedání, řídit její jednání a v podstatě nemá ani právo ji úkolovat.

Dalším, v tomto případě logickým omezením je odnětí  práva prezidenta
vetovat  zákon,  přijatý  parlamentem  za  podmínky,  že  byl  vyhlášen  „stav
ohrožení“ a zákon byl přijat v režimu legislativní nouze [9].

V současné legislativě je odlišně od první republiky a na úkor prezidenta
řešeno i  [10]:

□ vyhlášení válečného stavu, dříve vyhlašovaného prezidentem se souhla-
sem vlády (1918-1948), později na její návrh (1948-1992),

□ a  vypovídání  války  a  vyjednávání  o  míru  se  souhlasem  parlamentu
(1918-1992).

Na tuto úpravu se názory různí. Jedny připomínky směřují k tomu, že zave-
dení  institutu  stavu  ohrožení  je  vzhledem k institutu  válečného  stavu nadby-
tečné. Názor se zdá oprávněný, ale při sjednocení v jeden institut by bylo nutné
se  vypořádat  obsahově  i  terminologicky  s řešením  ohrožení  vnitřního  nebo
vnějšího. Řešení by usnadnilo zavedení institutu vypovězení války. Jeho zave-
dení je dalším zdrojem připomínek.

Odpůrci  argumentují  tím, že dle Charty OSN se státy zavázaly řešit  své
spory jednáním. Nicméně institut vypovězení války patří do mezinárodního vá-
lečného práva a je od roku 1907 vyjádřen v haagské Úmluvě o počátku nepřá-
telství. Z této úmluvy vyplývají i další důležité právní důsledky. Jako příklad
lze uvést  odlišné právní  postavení např. Husajna, na rozdíl  od situace afgán-
ských zajatců na americké základně.

Pokud by došlo k úpravě krizových stavů,  mohla  by být  posílena  úloha
prezidenta pravomocí vyhlašovat válečný stav na návrh vlády, protože se jedná
o vnitropolitická opatření.  Vypovídání  války dát  jednoznačně do kompetence
parlamentu.

IV.
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Exkurz do minulosti a rozbor současné legislativy ukázal, že role preziden-
ta jako vrchního velitele ozbrojených sil, je v rámci ústavních institucí moci zá-
konodárné i výkonné nevyvážená. Prezident má z této funkce jen kompetenci
ovlivňovat  a  usměrňovat  vnitřní  řád  a  režim  všech  složek  ozbrojených  sil,
jmenovat  náčelníka VKPR, propůjčovat  čestné a historické názvy vojenským
útvarům a propůjčovat vojenské prapory.

I když pojem a kompetence vrchního velitele nejsou ústavou taxativně ur-
čeny, je prezidentovi umožněno iniciativně se angažovat v oblasti obrany a bez-
pečnosti na základě zákonného zmocnění dle Ústavy ČR, čl. 63, odst. 2, který
stanoví, že „prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou
výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon“.

Toto  zprostředkované  stanovení  kompetencí  (kromě  výslovně  vy-
jmenovaných v článcích 62 a 63 Ústavy ČR) je nezbytné z hlediska prezident-
ské  výkonné  pravomoci.  Jejich  vyčíslení  v jediném  zákoně,  tím  spíše
v ústavním, je nejen nemožné, ale i neúčelné, omezující vývoj a změny.

Poněkud jinak je tomu u kompetence z titulu vrchního velitele ozbrojených
sil.  Takto  významný  institut  by  vyžadoval  velice  rámcově  vymezit  oblast
kompetencí  v ústavě.  Je to možné proto,  že tvoří  dobře definovatelné oblasti
vnitřního života vojsk, personálních pravomocí a participace na jednáních a roz-
hodnutích orgánů bezpečnostního systému.

Prezident je podle ústavy vedle vlády vrcholovým představitelem moci vý-
konné. Bylo by proto žádoucí, aby byly i přes specifikum jeho postavení jeho
kompetence vůči vládě vyváženější.

Mělo by to být docíleno zejména úpravou jeho pravomocí vůči BRS. Prezi-
dent by měl mít právo požádat o svolání BRS k jednání, prostřednictvím vlády
ji úkolovat, popřípadě na návrh předsedy vlády jmenovat její členy.

Aktivnější  úloha  by mu měla  být  přisouzena  při  vyhlašování  krizových
stavů jako válečného, případně vypovídání války. Tím spíše, že vyhlašování vá-
lečného stavu nebo stavu ohrožení  státu  parlamentem, nadpoloviční  většinou
všech poslanců a senátorů může být v některých krizových situacích problema-
tické. Stojí proto za zvážení delegovat tuto kompetenci na prezidenta se spolu-
podpisem předsedy vlády a následným, ve stanovené lhůtě, schválením parla-
mentem.

Politický  systém je  založen  v ČR na  parlamentní  demokracii.  Proto  vý-
konná role prezidenta bude vždy i v oblasti bezpečnostní politiky limitovaná. Je
však žádoucí, aby byly vytvořeny podmínky pro jeho maximální osobní přínos
v oblasti věcného řešení a morálního zaštítění přijatých rozhodnutí.

Současný stav vzájemných vazeb hlavních aktérů na poli  obrany a bez-
pečnosti je na zjednodušeném grafu v příloze 2.

Změny v organizaci a kompetenci VKPR a HS jsou již zřejmě před realiza-
cí. Měly by být řešeny všechny problémy, které odhalila dosavadní praxe a úko-
ly, které přináší nová doba.
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Zásadním  organizačním  a  kompetenčním  principem byla  doposud  sku-
tečnost, že VKPR a HS tvořily samostatné složky OS. Stály vedle AČR, pouze
ve svém vnitřním režimu aplikovaly vojenské řády a předpisy.

VKPR – jako zvláštní  útvar  armády – není  součástí  KPR. Její  náčelník
podléhá přímo prezidentovi. Jeho vztah k vedoucímu KPR je spíše partnerský,
respektující jeho rozhodnutí v oblasti chodu služby na Pražském hradě. VKPR
řeší pouze úkoly, vyplývající z funkce prezidenta jako vrchního velitele OS, řídí
HS a organizuje ochranu a obranu sídel prezidenta.

VKPR tudíž nezajišťuje úkoly v oblasti bezpečnosti, které vyplývají ze zá-
konů a nařízení pro vedoucího kanceláře prezidenta vůči pracovníkům KPR na
Hradě,  v  Lánech  a  vůči  organizacím  sídlícím  v areálu  Hradu  a  jeho  ná-
vštěvníkům. Jako příklad lze uvést zpracování krizového plánu KPR, koordina-
ci složek integrovaného záchranného systému, péči o úkrytový fond, vybavení
prostředky individuální a kolektivní ochrany příslušníků KPR a další. Tato sku-
tečnost vede k dvojkolejnosti. Zajišťování výše uvedených úkolů je řešeno pra-
covním  týmem  v rámci  organizace  KPR.  Není  tak  naplněn  požadavek
komplexního řízení na tak důležitém teritoriu.

Tento nedostatek by měl být eliminován při současných změnách. Experi-
mentovat a hledat řešení není potřeba. Lze plně aplikovat systém z první repub-
liky,  současný  model  na  Úřadu  vlády ČR a  zkušenosti  z přidělování  vojáků
z povolání na civilní ministerstva, kdy z armády přidělení vojáci z povolání tvo-
ří speciální oddělení, podřízené vedoucímu příslušného úřadu.

Vojenská kancelář prezidenta, která by se tak stala součástí KPR musí mít
výjimku v tom, že náčelníka ustanovuje a odvolává prezident. V otázkách zajiš-
ťování výkonu funkce prezidenta jako vrchního velitele OS musí náčelník pod-
léhat přímo prezidentovi.

Vnitřní organizaci VKPR by bylo zřejmě účelné dělit na tým „vojenský“,
tým „krizového řízení“ a tým „velitelství Hradu“.

Více problémů přinese reorganizace Hradní stráže. Jejím současným a zřej-
mě i budoucím úkolem jsou:

 ceremoniální povinnosti,
 ochrana a obrana sídel prezidenta.
Hradní stráž je samostatný strážní útvar v čele s velitelstvím a početným

štábem. Ty zodpovídají  za připravenost útvaru na plnění úkolů, jeho morální
stav  a  řídí  jeho  činnost.  Útvar  má  vlastní  logistické  zajištění  v rozsahu  ne-
zbytném pro zajištění plánovaných úkolů. Ve VKPR je systemizovaná funkce
velitele Hradu. Tento funkcionář je orgánem náčelníka VKPR pro řízení HS.

Uveďme nejdůležitější  slabiny dosavadního  systému, které  vyvolaly po-
třebu změn.

1 V prvé řadě je to rozhodnutí  o profesionalizaci  příslušníků armády a
podstatná redukce dosavadních celkových počtů AČR.
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2 Využití personálu a materiálního vybavení, vzhledem k jednoúčelovosti
útvaru, je neefektivní.

3 Izolovanost  útvaru,  jako  samostatné  složky  OS,  má za  důsledek  mi-
nimální  personální  pohyb  mezi  ostatními  útvary  armády  (týká  se  i
VKPR). To má za následek vážné zaostávání, zejména vojáků z povo-
lání,  v  odborné  připravenosti  a  v jejich  neschopnosti  velet  útvaru  a
jednotkám při plnění jiných soudobých úkolů, než při strážní službě.

Odstranění těchto nedostatků by mělo zajistit zamýšlené pověření strážní
službou u PH útvarem (jednotkou) AČR. Připomeňme, že jde o čestnou stráž u
bran PH, stavění čestné jednotky v určených případech k poctě prezidenta, při
státních  návštěvách  na  PH,  při  prvním přijímání  velvyslanců  u  prezidenta  a
podobně. V noci a v krizové situaci provádět ochranu (obranu) Hradu. 

Osobní  bezpečnost  prezidenta  a  vstup  do  budov  PH je  zabezpečen  od-
bornými útvary Ministerstva vnitra. 

Nové řešení přinese větší úkoly pro velitele PH, což vyvolá potřebu posí-
lení o jednoho důstojníka (praporčíka). Velitel PH bude muset převzít některé
úkoly, které dosud plní štáb útvaru HS, jako:

□ vypracovat plán obrany PH v krizových situacích,
□ směrnice a zásady způsobu výkonu strážní služby na PH se všemi pře-

depsanými dokumenty,
□ stanovit způsob ceremoniálu při střídání stráží a strážných, které se těší

velké pozornosti návštěvníků PH.

Velitel PH nebo pověřený důstojník bude nadřízeným veliteli stráže.

Možností zajistit útvar AČR pro uvedené úkoly není mnoho. Může být vý-
hodou, bude-li  ostraha i ceremoniální  služba řešena centrálně pro všechny, v
úvahu přicházející objekty a úřady v Praze. V současné době je v rámci pražské
posádky ještě další jednotka s obdobnými úkoly jako HS. Zajišťuje úkoly pro
Úřad vlády ČR apod. Centralizace přinese úspory.

Strážní  služba u PH má své zvláštnosti,  které je nutné zvládnout.  Proto
bude  výhodné  střídat  pověřené  útvary  v delších  přiměřených  časových  in-
tervalech.

V případě  nasazení  mimopražských  útvarů  bude  nutné  zajistit  pro  ně
v Praze ubytování a stravování. Logistickým zabezpečením může být pověřeno
krajské velitelství.

Reálnější variantou se jeví vytvoření podmínek, pro řešení těchto úkolů, v
organizační struktuře zabezpečující činnost MO a GŠ jak v míru, tak v mimo-
řádných situacích. Výše uvedené současné nedostatky HS, by byly i touto vari-
antou eliminovány.

Méně podstatnou, ale ne bezvýznamnou otázkou je druh uniformy stráže
PH. Patrně nebude možné využívat současně používané uniformy navržené p.
Pištěkem.  Ono  je  stejně  dost  náročné  si  představit  plynulý  přechod  stráže
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v bojové nasazení, v současných uniformách, např. při teroristické akci. Doba
se změnila a je nutné na ni reagovat.

Současné vybavení a vystrojení armády je nejen účelné, ale i pohledné. S
malým doplňkem, na př. s náprsním štítkem, šňůrami a podobně, může být sou-
časný vojenský stejnokroj dostatečně reprezentativní i pro službu u PH.

V.

Provedená  analýza  ukázala  současné  legislativní  postavení  prezidenta
republiky v branném a bezpečnostním systému ČR.

Jako otázky aktuální k řešení se ukázaly:
■ samotný institut vrchního velitele OS v souvislosti s reorganizací OS a

početním a významovým nárůstem ostatních ozbrojených sborů,
■ vhodnost doplnění kompetence směrem k BRS,
■ účelnost přisoudit prezidentovi aktivnější úlohu při vyhlašování nejvyš-

ších stupňů krizových stavů,
■ přizpůsobení  odborné:  vojenského zázemí prezidenta  soudobým úko-

lům a požadavkům.

Závěrem je aktuální znovu připomenout, že fungování bezpečnostního sys-
tému je závislé  nejen  do dobře promyšlené struktuře,  ale  že významnou roli
hraje i lidský činitel, zejména v řídící sféře. 

Různost  názorů a postojů je v demokratickém systému přirozeností.  Ne-
brání však demokratickému rozhodování, umožněnému respektováním pravidel
parlamentní demokracie v praktickém politickém životě.

Bezpečnost a obrana státu je však takovou hodnotou, že k jejímu zabezpe-
čení je prospěšné docilovat názorové jednoty rozhodujících politických stran a
ústavních institucí.

4. 5. 2004
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Příloha 1: 
Stručná charakteristika zákona č. 131 ze dne 13. května z roku 1936 o obraně
státu

Zákon č. 131 stanovil, že
- za včasnou a účelnou přípravu a zabezpečení obrany státu v míru i ve

válce odpovídá vláda a v oboru své působnosti i její jednotliví členové,
- vláda šetří ústavní práva prezidenta republiky a Národního shromáždě-

ní,
- řídit vojenské operace přísluší hlavnímu veliteli.

Zákonem byla zřízena Nejvyšší rada obrany státu (NROS) s tím, že
- jejím předsedou  je  předseda  vlády,  členy  z řad  členů  vlády  jmenuje

prezident,
- prezident má právo účasti  na jednání  NROS, vyžadovat  zprávy a má

právo ji svolat k jednání a tato řídit,
- jednání  NROS se s hlasem poradním účastní  vojenští  odborníci  (gen.

inspektor, náč. hl. štábu) a odborní poradci,
- usnesení NROS jsou závazná pro členy vlády pokud nevyžadují přijetí

zákona nebo vládní nařízení. Ministři se mohou odvolat a následně roz-
hodne vláda.

Zákon jako pomocný orgán NROS ustanovuje „meziministerský sbor obra-
ny státu“ (MSOS) s úkolem zpracovávat podrobněji usnesení NROS a zadaná
témata. MSOS byl složen ze zástupců předsednictva ministerské rady, minis-
terstev a kanceláře prezidenta.

Pomocnou  službu  pro  NROS  i  MSOS  vykonával  generální  sekretariát
obrany státu  v čele  s generálním sekretářem. Útvar byl  přičleněn  MNO s do-
časně, dle potřeby, přidělenými vojenskými a civilními pracovníky.
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Poznámky:
Integrovaným záchranným systémem se rozumí koordinovaný postup jeho složek
při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.
„Základními složkami“ jsou HZS ČR, určené jednotky požární  ochrany, zdrav.  zá-
chranná služba a Policie ČR. „Ostatními složkami“ poskytujícími plánovanou pomoc
na vyžádání jsou: vyčleněné síly a prostředky OS, ostatní bezpečnostní a záchranné
sbory, orgány veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby a za-
řízení CO.
Válečný  stav je  vyhlášen  –  je-li  ČR napadena  nebo  je-li  nutno  plnit  mezinárodní
smluvní závazky o společné obraně.
Stav ohrožení státu je vyhlášen – je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu,
územní celistvosti státu nebo jeho demokratické základny.
Nouzový stav je vyhlášen – v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmys-
lových  havárií,  které  ohrožují  životy,  zdraví  nebo  majetkové  hodnoty,  respektive
vnitřní pořádek a bezpečnost.
Stav nebezpečí se vyhlašuje – z důvodů jako nouzový stav, pokud a) nedosahuje in-
tenzita ohrožení značného rozsahu, b) není možné odvrátit ohrožení běžnou činností
správních úřadů a složkami IZS

Zkratky:
APS Armádní poradní sbor
BRS Bezpečnostní rada státu
HS Hradní stráž
HVOA hlavní velitel operujících armád
HZS Hasičský záchranný sbor
KPR Kancelář prezidenta republiky
MSOS meziministerský sbor obrany
NROS Nejvyšší rada obrany státu
PH Pražský hrad
VKPR Vojenská kancelář prezidenta republiky
VZVOB Výbor pro zahr. věci, obranu a bezpečnost
OOB odbor obrany a bezpečnosti
VCNP výbor pro civilní nouzové plánování
VKZBP výbor pro koordinaci zahr. a bezp. politiky
VKPR Vojenská kancelář prezidenta republiky
ZP záložní pracoviště vrcholových ústavních činitelů a zástupců ústředních

úřadů, s pracovními, obslužnými a ochrannými týmy
ÚKŠ ústřední krizový štáb – aktivovaný při vzniku krizové situace a řízený,

dle jejího charakteru, ministrem vnitra nebo obrany
IZS integrovaný záchranný systém,
VOB výbor pro obranu a bezpečnost
VOP výbor pro obranné plánování
VZČ výbor pro zpravodajskou činnost
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Drahomíra Nová

Komunikace s veřejností  –  součást civilního řízení
ozbrojených sil

V procesu komunikace mezi veřejností a ozbrojenými silami od rozdělení
republiky a vzniku samostatné Armády České republiky po současnost je možné
identifikovat mnoho postojů, které resort Ministerstva obrany zastával v reakci
na zájem veřejnosti  o ozbrojené síly.  Souhrnně lze uvést, že resort si vždy –
někdy více, jindy méně – uvědomoval potřebu komunikovat s  veřejností a sna-
žil se účelně využívat  nástroje komunikace.

Dominantní roli v intenzitě komunikace téměř v každém období sehrávala
osobnost v čele Ministerstva obrany a také osobnost v čele generálního štábu.
Jejich  zapojení  do  procesu  komunikace  nebo  na  druhé  straně  vyčleňování
z něho  bylo  motivováno  různými  důvody,  zájmy a  potřebami.  Zapojení  vy-
cházelo většinou z intuice než ze zřejmého manažerského rozhodnutí. Komu-
nikace byla výsledkem nikoli systémového přístupu, ale souhrnem spontánních,
neprovázaných a až na výjimky většinou jen reaktivních opatření, kterými resort
reagoval na žádosti, dotazy, výzvy nebo kritiku veřejnosti. Přesto i v tomto ob-
dobí byli mezi představiteli vedení resortu MO výrazní komunikátoři, kteří byli
otevření veřejnosti, a zejména byli velmi přístupní potřebám a zájmům sdělova-
cím prostředků.

Po celou dobu existence ČR se nepodařilo v resortu MO podpořit proces
komunikace  s veřejností  vnitroresortními  normami,  třebaže  v různém období
vznikaly podněty k jejich zpracování. Nikdy však vedení resortu nepovažovalo
jejich přijetí za prioritu. Až do roku 2001 neexistoval v resortu jediný interní
normativní  akt  (pomineme-li  organizační  řád),  který  by  jakkoli  kodifikoval
pravomoci  a  odpovědnost  za  komunikaci  s veřejností  v resortu  Ministerstva
obrany, stanovoval pravidla a zásady komunikace. Podnětem k přijetí rozkazu
ministra obrany o poskytování  informací byl až zákon o svobodném přístupu
k informacím.

Jako  součást  civilní  kontroly ozbrojených  sil  byla  vnímána komunikace
s civilní veřejností kupodivu daleko citelněji bezprostředně po změně politické
orientace země než v letech,  kdy se změny staly nezvratnými a kdy se upev-
ňoval demokratický charakter země.

Situace se změnila v době přípravy koncepce výstavby profesionální Ar-
mády České republiky v roce 2001, kdy byl proces komunikace s veřejností za-
řazen jako nedílná součást tzv. měkkých prvků ozbrojených sil a informačně-
komunikační aktivity k cílovým skupinám veřejnosti se staly důležitou součástí
prezentace přípravy významného strategického dokumentu zabezpečení obrany
země.

Po celou dobu fungování Armády České republiky byla dominantní komu-
nikace resortu s veřejností  prostřednictvím sdělovacích prostředků;  přímá ko-
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munikace  s cílovými  skupinami  vnější  veřejnosti  byla  využívána  podstatně
méně  a  komunikace  s  vnitřní  veřejností  se  často  omezovala  na  poskytování
informací prostřednictvím armádních periodik.

Vůči vojákům z povolání a v základní službě, stejně jako vůči občanským
zaměstnancům-příslušníkům vojenské  správy se uplatňoval  direktivní  způsob
řízení bez využívání jakýchkoli  podpůrných interpersonálních informačně-ko-
munikačních nástrojů. Tento přístup je až na výjimky uplatňován doposud. Jde
o velkou slabinu v získávání lidí pro úkoly ozbrojených sil, k jejich ztotožnění
se s armádou, s jejími hodnotami, tradicemi a v neposlední řadě ke spoluvytvá-
ření důvěryhodného obrazu armády v očích veřejnosti.

Zájem veřejnosti o problematiku obrany a armády prošel za jedenáct let od
vzniku České republiky velkými zvraty. Na jedné straně veřejnost vystupovala
proti  umístění vojenských posádek ve městech a regionech;  armáda byla kri-
tizována, že narušuje životní prostředí hlukem, způsobuje ekologické škody ve
výcvikových  prostorech,  že  obcím  bezúplatně  předává  zchátralé  objekty  a
omezuje možnosti jejich využití; pod tlakem byla armáda kvůli uzavírání údajně
nevýhodných kontraktů.

Naproti tomu veřejnost plně akceptovala, že vojáci se aktivně zapojili do
operací doma i v zahraničí; poté, co vláda rozhodla o novém způsobu zabezpe-
čení obrany země a také o radikálním zmenšení armády, začaly obce bojovat o
vojenské posádky; obecný souhlas přineslo rozhodnutí o ukončení vojenské zá-
kladní služby; díky novému zákona resort MO začal bezúplatně předávat nepo-
třebný  majetek,  likvidovat  velké  zásoby;  odstartovala  se  výběrová  řízení
k modernizaci techniky; armáda začala nabírat zájemce o službu v ozbrojených
silách a stala se vyhledávaným zaměstnavatelem. 

Takový převratný vývoj nebylo jednoduché komunikačně zvládnout. V ně-
kterých obdobích (například po nezdařených výběrových řízeních, po odchodu
vojáků  se  zahraničními  zkušenostmi  nebo  po  mimořádných  událostech  spo-
jených s krádežemi zbraní) se jen obtížně hledala vhodná témata určená pro ak-
tivní komunikaci, ale také jejich způsob prezentování a v neposlední řadě auto-
rita, která by je komunikovala. Komunikace s veřejností  se tak jen velmi po-
malu  stávala  souhrnem řízených,  cílených,  vzájemně  propojených  a  koordi-
novaných činností. 

Systémový přístup ke komunikaci  s veřejností  pomáhalo utvářet  nejprve
zapojení  České republiky do programu Partnerství pro mír, a potom zejména
členství  naší  republiky  v Severoatlantické  alianci.  Komunikace  s veřejností
dostávala přesné kontury při plánování a realizaci každého mezinárodního cvi-
čení, při nasazení vojsk v operacích na podporu nebo prosazení míru. Naše oz-
brojené síly se seznamovaly se standardními operačními postupy a tyto  zku-
šenosti  se pak postupně využívaly i při informačně-komunikačních aktivitách
ozbrojených sil České republiky. 

Zkušenosti  z komunikace  resortu  obrany  s veřejností  a  se  sdělovacími
prostředky se pak zákonitě promítly do způsobu komunikace s veřejností v době
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přípravy reformy ozbrojených sil a v prvních letech její realizace (2001-2003).
Čím bylo toto období charakterizováno?

Oblast komunikace s veřejností zaujímala důležité místo od zahájení prací
na reformě ozbrojených sil. V třináctičlenném Centru pro reformu ozbrojených
sil byl odborník na komunikaci s veřejností. Tehdejší ministr obrany a zmocně-
nec vlády pro reformu tvořili velmi silný komunikační tým.

Komunikace  byla  rovnoměrně  zaměřena  na  vybrané  cílové  skupiny ve-
řejnosti – na ústavní činitele, regionální samosprávu, odbornou veřejnost, školní
mládež, poprvé také cíleněji  na vojenskou veřejnost a návštěvníky webových
stránek, téma obrany zaplnila stránky denního tisku, zpravodajské a publicis-
tické pořady v rádiích a televizích, komunikace byla založena na aktivní nabíd-
ce  informací.  Do  komunikace  byli  zapojeni  kromě představitelů  vrcholného
managementu  resortu  MO  také  zástupci  vojenského  a  civilního  středního
managementu.

Tato etapa přispěla do hodnocení procesu komunikace resortu MO s ve-
řejností některými dílčími poznatky:

■ téma obrany a armády veřejnost oslovuje a zvláště po teroristických ak-
cích v roce 2001 a po válce v Iráku i následném období se veřejnost víc
zajímá o bezpečnostní problematiku; svou účast na obraně občané ra-
dikálně  neodmítají,  třebaže  dál  v  průzkumech  veřejného  mínění
upřednostňují obranu země bez svého osobního přispění;

■ veřejnost vítá možnost přímo komunikovat s představiteli resortu MO;
váží si odborníků, kteří jsou schopni  a ochotni komunikovat o složitých
otázkách obrany, a takové osobnosti podporuje a důvěřuje jim; komu-
nikace  s cílovými  skupinami  veřejnosti  ale  nesmí  být  nárazovitá,
kampaňovitá, nerespektující zájem druhé strany a nevnímající její názo-
ry;

■ schopnost komunikovat s veřejností se musí stát nezbytnou součástí ná-
roků na vedoucí pracovníky resortu MO na všech stupních a příprava na
komunikaci součástí kariéry vedoucích pracovníků, včetně velitelů; jde
opravdu o umění prezentovat myšlenky, poskytovat fakta nebo disku-
tovat  o názorech; jednostranné poskytování informací je vnímáno pro-
pagandisticky, a tudíž nevěrohodně.

Změna v komunikaci resortu MO s veřejností nastala po rezignaci ministra
obrany v roce 2003 – velmi nabuzená vojenská veřejnost procházela vystřízlivě-
ním, zklamáním a bohužel někdy i ztrátou iluzí. Podobné, ne však tak osobní
postoje  projevovala  veřejnost  vně  ozbrojených sil.  Nové vedení  resortu  MO
bylo postaveno do velmi nezáviděníhodné role. Doba do přípravy nové koncep-
ce výstavby profesionální Armády České republiky na podzim 2003 byla obdo-
bím trpělivého vysvětlování nových podmínek, které bylo nutné promítnout do
reformy ozbrojených sil.
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Pozitivní roli v tomto období sehrál nový ministr obrany, který díky detai-
lní znalosti ozbrojených sil a vysoké autoritě u příslušníků ozbrojených sil byl
respektovaným  komunikátorem  se  schopností  znovu  získávat  pošramocenou
důvěru zejména vnitřní veřejnosti v ozbrojené síly a v pozitivní reformní změ-
ny. 

Co se ukazuje s odstupem času?
Do jednotlivých informačně-komunikačních aktivit se promítá způsob pří-

pravy strategických dokumentů i částečně absence způsobů strategického řízení,
jak je uvedeno v části zbývající se civilní kontrolou ozbrojených sil. Komunika-
ce je o setkávání  v informačním prostoru,  o  přinášení  myšlenek a názorů do
tohoto prostoru a o diskusi. Může být ovšem také jednostranným tokem infor-
mací, který je založen na autoritativním přístupu k problémům, který nepřipouš-
tí jiný názor a jinou pravdu. 

Koncepce  výstavby  profesionální  AČR byla  strategickým dokumentem,
který neměl alternativy, a proto se tvůrci reformy zákonitě bránili zásadním dis-
kusím zejména s odbornou veřejností o jiných variantách zabezpečení obrany,
jinak strukturovanou a jinak vybavenou armádou. Tato neochota – dá-li se to
tak ovšem vůbec nazvat – zdaleka není charakteristická pouze pro období refor-
my ozbrojených sil, má obecnější charakter a také hlubší příčiny.

Armáda se od zásadních změn v roce 1989 výrazně změnila, a to platí  i
přes  dílčí  těžkosti,  které  byly  výše  připomenuty.  Uzavřený  konzervativní
vojenský institut se otevřel veřejnosti.  Schopnost komunikovat s veřejností  se
postupně  stává  přirozenou  součástí  činnosti  ozbrojených  sil  na  všech  jejich
stupních. Dnešní vojenská elita – byť stále produkt předlistopadového vývoje –
se naučila komunikovat s poslanci, senátory, starosty, průmyslníky, akademiky,
studenty či novináři. Mladí vedoucí funkcionáři-velitelé mají tu výhodu, že do
funkcí přicházejí v této oblasti více vzdělaní. Mají osvojeny zásady a metody
moderního managementu, ve kterém je komunikace součástí stylu řízení. Je to
přirozená součást jejich přípravy a bude stejně přirozenou součástí jejich praxe.

Zmiňovaný posun je potřebný zejména pro budoucnost, kterou budou tvo-
řit  profesionální  vojáci  v ozbrojených  silách  a  široká  civilní  veřejnost  v ob-
čanské společnosti. Komunikace se stane důležitým nástrojem trvalého dialogu
těchto dvou složek.

Jedním z cílů  bude eliminovat  riziko,  že občané budou chápat  profesio-
nální armádu jako jediný nástroj k obraně státu a nebudou rozumět potřebě za-
chovat všeobecnou brannou povinnost a nebudou chtít se na obraně podílet. To-
muto potencionálnímu problému je možné čelit zejména intenzivní informační
politikou, aktivním dialogem s veřejností a maximální transparentností profesi-
onální armády.
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Jaroslav Vítek

Bezpečnostní komunita a tvorba bezpečnostní
politiky

Bezpečnostní  politika  jako  taková  je  základem,  na  němž  je  budována
domácí prosperita i prosazování národních zájmů. Vedoucí představitelé země i
její občané musí s těmito základními principy souhlasit, pokud má mít tento stát
svou národní  bezpečnostní  politiku, jež chrání  suverenitu tohoto státu a pro-
sazuje jeho zájmy v zahraničí. Koncepce „bezpečnostní komunity“ existuje pře-
devším v demokratických státech, neboť vyžaduje mnohostranné partnerství a
společenství všech, kteří se zabývají problematikou bezpečnostní a vojenské po-
litiky státu. Hovoříme-li o budování „bezpečnostní komunity“, potom hovoříme
o vytváření politického konsenzu na domácí scéně v oblasti základních aspektů
bezpečnostní, vojenské, ale i zahraniční politiky státu.

V posledních  minimálně  čtyřech  desetiletích  je  ve  vyspělých  demokra-
tických  zemích  značný  význam připisován  vzájemným vztahům společnosti,
občana a ozbrojených sil.  Zkoumání této problematiky se věnují  renomovaná
civilní výzkumná pracoviště a univerzity. V roce 1960 založil americký socio-
log profesor Moris Janowitz při Chicagské univerzitě meziuniverzitní seminář
„Armed  Forces  and  Society“  (Ozbrojené  síly  a  společnost).  Z  původního
kroužku významných amerických sociologů vyrostl seminář ve více než sedmi-
setčlennou organizaci sociologů, psychologů, právníků, etiků, odborníků na teo-
rii řízení, na mezinárodní vztahy i vojenských badatelů ze 45 zemí světa. V roce
1986 byla založena v Evropě podobná mezinárodní instituce – ERGOMAS (Eu-
ropean Research Group on Military and Society - Evropská výzkumná skupina
Armáda a společnost).

Právě tato koncentrace myšlenek kultivovala sebeuvědomění, formování a
další rozvoj bezpečnostní komunity.

Zdrojem  mimořádné  péče  společenskovědního  poznání  vztahů  mezi
společností (veřejností, občanem) a armádou jsou zhruba tyto příčiny:

■ Na vzájemných vztazích společnosti a armády je do značné míry závislá
bezpečnost, nezávislost a suverenita každého demokratického státu.

■ Armáda jako důležitá ozbrojená mocenská instituce státu má jednu mi-
mořádnou  schopnost,  a  sice:  za  jistých  okolností  se  vydělit  ze
společnosti, postavit se nad ní a případně se chopit i politické moci ve
státě.

■ Nesmyslnost  jaderné války, odzbrojovací  jednání,  ukončení  potencio-
nálního konfliktu Východ-Západ vedly ke snížení společenské prestiže
vojenství  a  armády.  Reálné  snížení  vojenského  ohrožení  má  tedy  u
značné části demokratické veřejnosti za následek dosti  nereálný pocit
vojenské bezpečnosti.  Tento ničím neopodstatněný pocit  se dostal do
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ostré konfrontace s narůstajícím terorismem, jehož tragickým a nevidi-
telnějším útokem bylo 11. září 2001 v USA na „dvojčata“.

■ Služba v moderní armádě se dostává do stále většího rozporu s život-
ním způsobem a životní úrovní.  Stále méně mladých jedinců bylo na
přelomu  21.  století  ochotno  sloužit  v armádě  nebo  vstoupit  do
vojenského povolání, protože v tom vidí omezení svých individuálních
práv a svobod.

■ V podmínkách bývalého Československa nastolily společenské změny
po listopadu 1989 nové řešení vztahů mezi společností, občanem a ar-
mádou jako jeden ze základních předpokladů demokratického vývoje
společnosti. Na rozvoji těchto vzájemných vztahů závisí i úspěch trans-
formace samotné armády v armádu demokratického státu.

Zejména v posledním desetiletí  minulého století  vyvrcholilo u široké ve-
řejnosti, ovšem i v politické reprezentaci podceňování, resp. nevěnování náleži-
té pozornosti této problematice. Tyto postoje vycházely ze spoléhání se na to, že
obecné celospolečenské změny v politice, ekonomice a legislativě se „jaksi“ au-
tomaticky  dají  do  pořádku  vztahy  společnosti  a  armády  i  postavení  občana
v nich. Hlavní myšlenkou byla teze: „Žádné vojenské ohrožení vlastně fakticky
neexistuje a jiných problémů je stále dost ...“

Poučena historií vystupovala řada osobností, institucí – základ bezpečnost-
ní komunity – a upozorňovala na závažnost společenského problému a na jeho
důsledky, které by to mohlo mít, pokud by byly vztahy společnosti a armády vy-
staveny surové zkoušce vojenského i  nevojenského ohrožení  země nebo jiné
společenské krizi.

Eskalace teroristických útoků se zrcadlí v křivém zrcadle spolu s důsledky
„vietnamského syndromu“ zejména u Američanů , kampaně v Perském zálivu,
Afghánistánu a válečného běsnění na území bývalé Jugoslávie.

Návodem na řešení může být hlubší řešení koncepce obrany a podílu obča-
na na ní, „zprůhlednění“ armády a lepší  informovanost  o ní,  zejména však v
kvalitativně  nové  civilní,  resp.  demokratické  kontrole  ozbrojených  sil.  Pře-
trvávající izolace armád od společnosti, odcizení mezi civilními občany a obča-
ny v uniformě mají takový charakter, že za jediný způsob řešení lze považovat
náročný  a  důsledný  program integrace  armády do  demokratické  společnosti.
Budování bezpečnostní komunity má významné místo při naplňování cíle toho-
to  programu  tak,  aby  společnost,  rozhodující  většina  relevantních  spole-
čenských skupin a institucí, považovala armádu za svoji a osudy občanů, kte-
rým svěřila do rukou svou bezpečnost, za svoje osudy.
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Historická a aktuální analýza daného tématu

Zhruba před necelými deseti  roky skupina expertů, vojáků, představitelů
nevládních  organizací  u  nás uvažovala  o  možnosti  vzniku a  kultivace jakési
bezpečnostní  komunity.  Výrazným iniciačním momentem v tomto směru  byl
proces integrace České republiky do NATO a z toho vyplývající potřeba více
diskutovat  a  následně  i  chápat  potřeby  obrany  a  bezpečnosti  země.  Jeden
z členů této skupiny – tehdejší zástupce ředitele Ústavu mezinárodních vztahů
dr. Jaroslav Janda – dokonce pregnantně zformuloval i cíl bezpečnostní komu-
nity:

„Přispívat k rozvoji občanského a společenského vědomí odpovědnosti za
bezpečnost, obranu a ochranu občana a státu, jakož i šíření poznání, jak zdoko-
nalovat bezpečnostní systém v České republice.“

Při  malém  ohlédnutí  na  formování  „bezpečnostní  komunity“  v  České
republice je vhodné připomenout problém, který spočívá v tom, že osoby, které
tvoří bezpečnostní komunitu v nominálním smyslu, obvykle samy sebe nepova-
žují za součást určité komunity sdružené zájmem o bezpečnostní a vojenskou
problematiku. Jednotlivým osobám a institucím stále chybí vědomí identity.

Kultivace  bezpečnostní  komunity,  vytváření  nových  vztahů  mezi  spole-
čenskými  skupinami  a  institucemi  a  armádou  byla  výrazně  ovlivněna  ozna-
čením, popsáním, hlubším pochopením těch bariér, které bránili plné integraci
armády do demokratické společnosti. Jejich popsání i snahy k jejich překonání
vedou k významnějšímu rozvoji bezpečnostní komunity.

a) Bariéra historických zkušeností – vychází z historické pravdy, že ar-
máda v novodobé historii  od vzniku ČSR v roce 1918,  kromě poměrně malé
epizody s Maďarskem (1919), vlastně svou základní povinnost bránit se zbraní
v ruce suverenitu a celistvost území státu nikdy nesplnila (tímto tvrzením se ni-
jak nesnižuje příkladné hrdinství a vojenské umění československých vojáků na
různých místech bojů druhé světové války). I když za tuto skutečnost nelze ob-
viňovat armádu, neboť o svém použití nikdy nerozhodovala, je nutné vidět, že
tento fakt je hluboce vryt do podvědomí většiny společnosti. Součástí této barié-
ry jsou i vlastnosti zděděné z historických podmínek a vytvořené zvláště v době
Rakouska-Uherska.

Tyto „tradice“ se staly jádrem znevažování úlohy armády a zesměšňování
vojáků, a to i v podobě: „V armádě nechť slouží lidé, kteří ještě věří na takové
pojmy jako je vlast,  povinnost,  čest,  ovšem my chytřejší,  schopnější  a podni-
kavější se budeme zabývat něčím zajímavějším, výnosnějším ...“

Za černou historickou zkušenost společnosti ve vztahu k armádě lze pova-
žovat i čtyři politické čistky, které proběhly od roku 1945 (1945-48, 1948-1950,
1956-57,  1969-70).  Z ozbrojených sil  museli  vždy odejít  odborně zdatní,  ne-
konformní a morálně kvalitní jednotlivci. Výrazně tím byla narušena nejen kon-
tinuita velitelského sboru, znehodnocena jeho kvalita, ale byly tím zcela zniče-
ny základy pro formování bezpečnostní komunity. Od roku 1990 dochází k per-
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manentní reorganizaci, snižování počtů armády a hledání ekonomicky efektivní-
ho modelu moderní  armády. Kritika  z řad bezpečnostní  komunity na neefek-
tivnost a příliš drahý provoz je bagatelizována tvrzením, že jde o laický pohled.

b) Vojenskopolitická bariéra  – vládnoucí režim komunistického Česko-
slovenska dlouhodobě rezignoval  na státní  suverenitu.  Koncipování  vojenské
politiky bylo svěřeno vedoucí síle vojenského bloku, politickým a vojenským
představitelům bývalého SSSR. Československá armáda byla pouze částí  vý-
konné  mašinérie  Varšavské  smlouvy.  Nejmarkantnějším  důkazem  postavení
naší republiky bylo její  vojenské obsazení  „spojenci“ v roce 1968 a následná
vnucená „dočasná“vojenská přítomnost Sovětské armády. To, o čem se v našem
státě více než čtyřicet let  fakticky nerozhodovalo  a ani  nemohlo rozhodovat,
bylo zdrojem pasivní rezistence. Dlouhodobě se budoval negativní vztah k ar-
mádě, všemu vojenskému, mohli jsme sledovat, že vojáky měli oblíbené „pioný-
ři do dovršení věku teenagerů“.

Na začátku roku 1990 se společnost ocitla v hledání řešení problémů – jak
zajistit bezpečnost státu, jakou podobu bude mít armáda, jací lidé v ní budou
sloužit, jaké prostředky jim budou svěřeny, jak bude armáda kontrolována, to
všechno jsou problémy, jejichž řešení limitovalo integraci armády do demokra-
tické společnosti.

Zmíněná aktivita se tehdy neprosadila.  Hlavní  příčina, proč se tak stalo,
zřejmě spočívala v tom, že se v té době nenašel relevantní nositel snahy o vy-
tvoření bezpečnostní komunity, a to jak v orgánech státní správy, tak i mimo ně
– např. ve sféře nevládních organizací.

Stojí za to uvést jedno konkrétní číslo, které dokumentuje skutečně bouř-
livý vývoj nevládního sektoru u nás v České republice. Před listopadem 1989 u
nás působilo pouze přibližně 600 státem povolených společenských organizací,
které musely respektovat vedoucí úlohu komunistické strany. Samozřejmě, že
tento počet nemohl zcela pokrýt celou škálu zájmů a aktivit občanů. Dnes po
téměř patnácti letech je situace již zcela jiná – už pouze v samotné České repub-
lice dnes působí více jak 75 tisíc nevládních organizací, což je pro tak poměrně
malou zemi úctyhodné číslo. V rámci takového velkého počtu organizací působí
i  několik nevládních organizací,  které se dlouhodobě zabývají  otázkami bez-
pečnostní politiky a Severoatlantické aliance. Ač se nejedná skutečně o velké
množství, mají v celkovém rámci nevládního sektoru svůj nepřehlédnutelný vý-
znam. Zejména pokud se jejich působení porovná s organizacemi komunistické-
ho  typu  jakými  byly  Svazarm,  SSM  a  další,  které  provozovaly  zájmovou
brannou  činnost  či  se  podílely  na  tzv.  Jednotném systému  branné  výchovy
obyvatelstva. Tedy o bezpečnostní komunitě se nedá v období totalitního systé-
mu vůbec hovořit.

V této souvislosti je ilustrujícím obrazem vztahu veřejnosti k ozbrojeným
složkám předlistopadového období kampaň za odstoupení bývalého příslušníka
SNB, velitele roty Pohotovostního pluku SNB, zasahujícího proti demonstracím
v  „Palachově  týdnu  1989“.  Pokud  se  pozorně  zaměříme na  názory  různých
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osobností,  politiků,  občanů  vyjadřující  vztah  k tehdejším  příslušníkům  oz-
brojených  a  represivních  složek  socialistického  státu  jasně  můžeme identifi-
kovat prostředí, ve kterém se nedalo o bezpečnostní komunitě vůbec hovořit. Je
však vhodné kultivovat současné prostředí, aby se automaticky tyto negativní
postoje nepřenášely do současnosti. 

Jistě  bude  v této  souvislosti  zajímavé  podívat  se  na  okolnosti  vzniku
nových nevládních organizací v bezpečnostní oblasti. Je nutné připomenout, že
právě organizace s takovým zaměřením vznikaly doslova na „zelené louce“. Ne-
měly na co navázat, neboť před listopadem 1989 otázky bezpečnostní politiky
rozhodně nebyly předmětem něčeho,  v čem by se občané mohly nějak anga-
žovat.

Výrazným impulsem pro jejich vznik představovalo úsilí České republiky
o členství v Severoatlantické alianci, které bylo patrné především od poloviny
90. let. K jejich aktivizaci nesporně přispělo i to, že ze strany státních orgánů –
především ministerstev obrany a zahraničních věcí – byla pociťována potřeba
mít  v rámci  veřejnosti  partnery,  kteří  budou  hrát  významnou  roli  při  infor-
mování veřejnosti o NATO a o procesu vstupu ČR do této významné světové
vojenskopolitické organizace.

To se mj. odrazilo i ve dvou komunikačních strategiích, které připravilo na
podporu vstupu ČR do NATO Ministerstvo obrany. Nevládní  organizace zde
byly definovány, jednak jako cílová skupina veřejnosti s tím, že jejich aktivity
mohou zároveň tvořit organickou součást komunikačních strategií. Zde stojí za
to připomenout, že v řadě případů byly tyto aktivity velmi výrazné.

Např.  Svaz důstojníků  a  praporčíků  AČR realizoval  v letech  1997-1999
mezinárodní projekt v rámci programu EU Phare-Demokracie „Civilní kontrola
armády  a  důstojníci  v demokratických  společnostech“  a  Asociace  BOOSS,
Vzdělávací středisko na podporu demokracie, stejně tak Centrum pro demokra-
cii a svobodné podnikání a SAS-Česká atlantická komise zorganizovaly několik
velice  obsažných  seminářů  o  politických  a  bezpečnostních  aspektech  rozši-
řování Aliance.

Tyto nevládní organizace se též aktivně zapojily i do přímé komunikace
s veřejností  v regionech,  např.  v rámci   Dnů  NATO. Od roku  1990 se  Svaz
vojenské mládeže usiloval  o zavedení  institutu tzv. důvěrníků jednotek. Tyto
aktivity ale nenašly u vedení resortu obrany, politických špiček zabývajících se
bezpečnostní problematikou, širší podporu, zvláště pak další využití v praxi.

Jedním z velmi zajímavých momentů je fakt, že právě nevládní organizace
dokázaly  vygenerovat  odborníky,  specialisty  schopné  komunikovat  v oblasti
bezpečnostní politiky. Naproti tomu vedení resortu, byť se v osobě ministra a
náměstků  velmi  často  měnilo,  vždy  „papouškovalo“  úřednický  názor,  že  je
nutné mít jednoho partnera, který by prezentoval názory nevládního sektoru.

Toto „národně frontovské“ úsilí bylo završeno vznikem Asociace „Vojáci
společně“. Původní úmysl – vznik společné, ne vždy jednotné,  platformy ne-
vládních organizací, které by se dokázaly shodnout na významných problémech
a dokázaly by se připravit pro společná jednání s vedením resortu – nebyl nikdy
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naplněn.  Novou  organizaci  uchopili  ambiciózní,  často  servilní  funkcionáři,
jejichž hlavním zájmem v komunikaci s vedením resortu bylo nemít problémy,
pravidelně se setkávat nad šálkem ministerské kávy, ale jinak nedokázali téměř
nikam posunout původní stav. Dokonce se za celou dobu existence neobjevila
žádná nová koncepce působení nevládních organizací. Tento stav velmi výrazně
provázel a ovlivnil vytváření bezpečnostní komunity v České republice.

Armáda byla před rokem 1989 pod kontrolou totalitní společnosti. Nebyla
však pod kontrolou občanské společnosti,  ale jedné politické strany, přesněji
jejich vrcholných orgánů. Byla tu ovšem i určitá specifická forma sebekontroly,
všichni generálové armády, také 82 % důstojníků a 51 % praporčíků byli členy
komunistické strany. Kontrola armády v totalitní komunistické společnosti měla
přece jen určitá specifika. Byly to rozhodně větší rozhodovací prostor, než je
běžné v armádách demokratických států, především vzhledem ke své represivní
roli v mocenské struktuře, uzavřenosti vnitřních struktur i využívání až zneuží-
vání „zvláštnosti“ utajování vojenských činností.

Naše  armáda ve  srovnání  s ostatními  armádami východního  bloku  měla
přece jen jednu výhodu, kterou se za celé dlouhé období nepodařilo vykořenit.
Byly to zárodky tradice armády demokratického státu, jak se vytvořily v době
první republiky, pod přímým vlivem T. G. Masaryka a E. Beneše. Samozřejmě
zůstaly jen sotva patrné, ale přece jen existující prvky.

Československá armáda nebyla garnizónní armádou, nežila v izolovaných
základnách, posádkách, byla přístupná civilním vlivům, a tak nikdy nezůstávala
mimo společenské dění. Proto na ni v převratných obdobích dopadaly – a to se
málo  ví  –  represe  daleko  větší  než  na  kterékoliv  jiné  instituce  a  organizace
společnosti a státu. Ze které organizace či instituce musel po srpnu 1968 odejít
její každý pátý příslušník?

Je dostatečně známo, že armáda se v prvních dnech jednoznačně postavila
proti okupaci. Na tom nic nezmění ani fakt, že politické vedení se nerozhodlo
pro obranné využití armády a že v dalším období se většina příslušníků nechala
„normalizovat“. O jakých zárodcích bezpečnostní komunity bychom chtěli po-
tom uvažovat?

c) Ekonomická bariéra – mezi armádou, státními i družstevními instituce-
mi  existovaly  v bývalé  ČSSR  velmi  frekventované  vztahy.  Nešlo  pouze  o
vztahy se zbrojními a jinými dodavatelskými organizacemi, ale také o vztahy
s civilními hospodářskými institucemi. Široce byly využívány různé vojenské
výpomoce některým hospodářským sektorům až po různé formy „patronátů a
družebních vazeb“.

Zavedení tržního hospodářství, proces privatizace, vysoká míra růstu cen a
inflace po roce 1990 vytvořily zcela novou situaci. Restituční požadavky vůči
armádě dosáhly značných rozměrů. Přitom se však armáda jako rozpočtová or-
ganizace nemůže fakticky sama do tržních vztahů zapojit. Ekonomická omezení
armády nejsou vždy v souladu s požadavky její transformace a spolu s dalšími
faktory vytvářejí  konfliktní  oblasti,  které  přímo i  zprostředkovaně znamenají

141



významné  překážky  v rozvoji  pozitivních  vztahů  armády  a  občanské
společnosti.  Tyto  rozpory  jsou  ještě  umocněny  neprůhledným,  neefektivním
utrácením rozpočtu. Výrazně byly omezeny možnosti rozvoje armádního sportu,
kultury, umění apod.

d) Ekologická bariéra – stav životního prostředí staví ekologickou barié-
ru ve vztazích společnosti a armády na přední místo. Centrálním problémem je
rozpor mezi vytvářením základních podmínek pro funkčnost a výcvik jednot-
livých složek armády a důsledky těchto činností pro životní prostředí. Jedná se
především o zábor území (výcvikové prostory, letiště, cílové plochy, vojenská
zařízení),  o  rozsah  a  stav  vojenských  objektů,  o  zacházení  s odpady,  o
nadměrný hluk způsobený letadly, těžkými vojenskými vozidly, střelbou apod.
Je zde však nutné na tomto místě zvýraznit názor řady ekologických odborníků,
že dřívější „nedotknutelnost“ vojenských výcvikových prostorů znamenala za-
chování  mnohých  přírodních  lokalit  a  také  hospodaření  s ropnými  produkty
bylo v armádě leckde „ekologičtější“ než v jiných sektorech.

e) Legislativní bariéra – základ vztahů, které se vytvářejí mezi společnos-
tí a armádou, je nutné v demokratické společnosti vymezovat zákonodárstvím.
Staré formy vztahu společnosti a armády byly záhy po listopadu 1989 novými
zákonnými  normami  zrušeny.  Zároveň  se  však  armády  dostala  do  poměrně
dlouhého období jakéhosi legislativního vakua. Nápravy bylo dosaženo až při-
jetím „balíčku“ bezpečnostních zákonů v roce 1999. V dalších letech byly v ná-
vaznosti na ně přijímány i další zákony, strategie a předpisy v oblasti krizové a
branné legislativy.

Je  to  výsledkem intenzivní  práce  řady politiků  a  především pracovníků
státní  správy,  kteří  často  museli  uvedenou  legislativu  vytvářet  v nikoli  opti-
málních podmínkách. Jednalo se o jistou atmosféru nedůvěry v její potřebnost
po  většinu  devadesátých  let,  kde  klíčovým zlomem byl  až  vstup  do  NATO
v roce 1999 a následně přímá konfrontace s vojenskými i nevojenskými hrozba-
mi na počátku 21. století.

Ne vše se ovšem povedlo – za zmínku zde mj. stojí i původní záměr záko-
na o civilní službě přijatý počátkem 90. let. Byl sice dobře míněným humánním
opatřením, avšak ve svých důsledcích vedl k rozsáhlému zneužívání, k sociální
nespravedlnosti, k ohrožení transformace armády i procesu humanizace služby
v ní. Několikrát jej byl nutné novelizovat.

Jasné poselství pro další budování vztahů k armádě řekl v Pentagonu sku-
pině poslanců ze středoevropských zemí tehdejší předseda sboru náčelníků štá-
bů americké armády čtyřhvězdičkový generál Colin Powell:

„Podřízenost armády civilistům ve Spojených státech není bez problémů,
ale nemá trhliny. Jsem hrdý na toto řešení. Tvůrci neměli rádi armádu, proto ji
chtěli kontrolovat. Armáda je vždy nebezpečím pro národ. Podřízenost civilis-
tům je mi proto jako vlastenci tak přirozená jako dýchání.“
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f) Informační bariéra – informační bariéra mezi armádou a společností
byla po listopadu 1989 ovlivněna především starou koncepcí izolace a umělým
vytvářením  nepřítele,  který  nikdy  nespí.  Charakter  vojenské  instituce  si  vy-
nucuje přísnou ochranu určitých informací, avšak každá vojenská instituce má
sklon k tomu, aby o sobě utajila co nejvíce, zvláště když k tomu má speciální
aparát.

V demokratických podmínkách nelze před občany, daňovými poplatníky
utajovat:

- to, co je jinde všeobecně známo,
- to, co je potřebné k udržení optimální integrace armády do společnosti,
- to, co zvyšuje úlohu občanů při odpovědnosti za obranu země,
- to, co zakrývá závažné nedostatky armády, ozbrojených sil,
- vědecké informace o obraně ( s výjimkou nových technologií ve vývoji

či objevů).

Informační bariéra po roce 1990 nebyla pouze pozůstatkem způsobů armá-
dy minulosti. Po listopadu 1989 se do proudu oprávněné kritiky armády, dů-
stojnického  sboru  a  různých  tendencí  ke  zpomalení  procesu  transformace
dostaly  i  sílící  tendence  nekvalifikovaných  útoků  a  neoprávněného  skanda-
lizování. Velení armády na tento jev reagovalo zvýšenou centralizací v posky-
tování informací a jejich značnou selekcí.

Úsilí o překonání informační bariéry mezi společností a armádou musí být
oboustranné. Každá jednostrannost  vede k deformacím, k ohrožování  vzájem-
ných vztahů. Bylo přinejmenším zvláštní, když se veřejnost vzrušovala ztrátou
samopalu, ale zcela jí „ušlo“, že se v armádě zastavil proces profesionalizace.

g)  Kvalifikační  bariéra –  byla  „vršena“  z obou  stran.  Nedostatek
vojenských  odborníků  v rozhodujících  politických  stranách,  v zákonodárném
sboru či ve státních orgánech a úřadech, to byl po roce 1990 stav vedoucí k ne-
kvalifikovaným rozhodnutím v oblasti  obrany státu, rozhodnutím v oblasti  ar-
mády, ozbrojených sil, jakož o lidech v nich působících. Tento druh nekvalifi-
kovanosti  vedl  i  k tomu,  že  nebyla  věnována  situaci  v armádě  potřebná  po-
zornost. Na straně druhé pak nekvalifikované či nekvalitní vnitřní řízení resortu
obrany a velení armády, nerespektování  naléhavých požadavků její  demokra-
tizace a humanizace, ignorování občanského principu v mezilidských vztazích,
jakož  i  nepochopení  potřeby  integrace  armády  do  demokratické  společnosti
vedlo k vytvoření mnoha překážek, bariér, jakož i zmrazení rozvoje bezpečnost-
ní komunity.

h) Pojmová bariéra – úzce souvisí s předcházející bariérou kvalifikační.
Často jsme se totiž setkávali s tím, že si různí lidé pod jedním pojmem před-
stavují  zcela  rozdílné  věci.  Takové  nejasnosti  existovaly  u  nás  okolo  pojmů
demokratizace armády, vojenská povinnost, civilní kontrola armády, velitelská
pravomoc,  profesionalizace,  vojenský  profesionál,  bezpečnostní  komuni-
ta.Uvnitř  armády pak  pro  mnohé(často  i  vysoce  postavené)  důstojníky před-
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stavují bariéru základní neznalosti z oborů společenských věd. Bohužel bylo i
dost  takových  případů,  kdy místo  prostudování  a  snahy o  pochopení,  raději
z nevědomosti  udělali  normu a prohlásili  příslušnou informaci  za nesrozumi-
telnou, tedy i nepoužitelnou.

Návrh řešení problematiky

Na Ministerstvu obrany je pojem bezpečnostní komunita interpretován ná-
sledovně:

„Slovníková definice pojmu »bezpečnostní komunita« zřejmě 
neexistuje. Do bezpečnostní komunity náleží lidé, kteří se zabývají
národní resp. mezinárodní bezpečností.  Spadají  sem výše posta-
vení  příslušníci  ozbrojených  sil,  policejních  sborů  a zpravodaj-
ských  služeb,  politici  zaměření  na  tuto  oblast,  různí experti  na
tuto oblast, ať už působí jako novináři, pedagogové, poradci poli-
tiků či třeba spisovatelé.

V České republice do bezpečnostní komunity dle mého názo-
ru spadá vyšší management Armády ČR, Ministerstva obrany ČR,
Ministerstva vnitra ČR, Policie ČR, Bezpečnostní informační služ-
by, vojenských zpravodajských služeb, částečně představitelé Mi-
nisterstva zahraničních věcí, dále poslanci výboru pro obranu a
bezpečnost,  senátoři,  někteří  novináři  (typicky  Jan  Gazdík  z
MFD) a nevládní experti (např. Antonín Rašek).

Pojem se používá neformálně jako určitá novinářská zkratka.
Podle míry obecnosti do něj lze někdy zařadit např. i managery z
oblasti  zbrojního  průmyslu,  některé představitele  humanitárních
organizací působících v krizových oblastech či diplomaty.“

Andrej Čírtek, tisková a informační služba Ministerstva obrany ČR,
                    srpen 2004

Parlamentní institut pojem bezpečnostní komunita popisuje z jiného úhlu
pohledu:

„Pojem  bezpečnostní  komunita  pochází  z teorie  mezinárodních
vztahů  a  souvisí  s klasifikací  organizací  v mezinárodním systému.
Existují dva přístupy hodnotící strukturu a politiku mezinárodních or-
ganizací:
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 Systém polarity – vychází z hodnocení konfliktu mezi státy a riva-
lity mezi hlavními mocnostmi o vedoucí roli v mezinárodním systé-
mu.

 Systém bezpečnostní kultury – vychází z hodnocení forem a prak-
tik preferovaných národními vládami za účelem vytváření  kolek-
tivní bezpečnosti.

V systému  bezpečnostní  kultury  se  vymezuje  několik  škol  jako
např. realistická škola, škola regionálních bezpečnostních systémů, ne-
institucionální  škola  a  škola  bezpečnostní  komunity. Mezi  její  před-
stavitele  patří  zejména  Deutsch  (1957,  Political community  in  the
North Atlantic Area, Princeton University Press) a Adler (1998, Secu-
rity  communities,  Cambridge University  Press).  Podle  klasické  De-
utschovy definice bezpečnostní komunity jde o skupinu států, mezi kte-
rými  jsou vytvořeny  takové  vazby,  že  existuje  reálná  jistota,  že  se
členské země tohoto společenství v případě vzájemného konfliktu nena-
padnou, ale budou konflikt řešit jiným způsobem. Tato jistota pramení
zejména  z úrovně  normativního  a  ekonomického rámce,  v němž  se
vztahy členských zemí rozvijí. Podstatným znakem bezpečnostních ko-
munit je také to, že jsou regionální. Podle Adlera je vhodným příkla-
dem mezinárodní  organizace,  která odpovídá teorii  bezpečnostní  ko-
munity,  Organizace pro bezpečnost a spolupráci  v Evropě v podobě,
jakou získala po roce 1992. OBSE v této podobě vytváří společenství
sociální-bezpečnostní  aspekty  jiné  organizace  –  NATO a  EU. V po-
slední  době je takto hodnoceno vytvoření  Paktu stability  pro jihový-
chodní Evropu.

Štěpán Pecháček, Parlamentní institut, červenec 2004

Bezpečnostní  komunita v České republice  se podílela i  na  tvorbě doku-
mentu „Bezpečnostní strategie“, zahrnující zástupce státní i nestátní sféry. Klí-
čovou roli při organizování odborných setkání mělo Ministerstvo zahraničních
věcí, přičemž záštitu nad tvorbou strategie měl náměstek Alexander Vondra.

Ve srovnání s workshopem, který proběhl před přijetím předchozí strategie
v roce 2001 v budově Senátu a byl s ohledem na předem připravené příspěvky a
nedostatečnou možnost diskuse nepříliš přínosný, se setkání nad návrhem nové
strategie konalo v Ústavu mezinárodních vztahů, přičemž debata o jednotlivých
problémech  se  vyznačovala  na  české  poměry  překvapivou  věcností  (byť  ne
všechny připomínky byly zohledněny). Je žádoucí, aby se podobný proces usku-
tečnil i při přípravě dalších bezpečnostních dokumentů.
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Podklady pro formulování doporučení

1.  Co  je  klíčové  proto,  aby  bezpečnostní  komunita  získala  v ČR svoji
identitu (aby její příslušníci měli vědomí příslušnosti k bezpečnostní komuni-
tě)?

Souhrnně lze konstatovat, že zatím není možno napříč cílovými skupinami
nalézt  žádnou  výraznější  shodu.  Prioritou  je  precizování  definice  BK  (bez-
pečnostní komunity), což je ovšem rovněž spojováno s komunikační roli bez-
pečnostní  komunity  směrem ke  „zbytku  veřejnosti“.  Uvnitř  jednotlivých  cí-
lových skupin je nejvýraznější shoda mezi žurnalisty, naopak nejmenší mezi po-
litiky a představiteli vojenského průmyslu.

2. Jaká by měla být míra vlivu bezpečnostní komunity na politiku (poli-
tické rozhodování)?

Zde panuje s výjimkou cílové skupiny „politici“ značná shoda v názorech:
bezpečnostní komunita by měla mít velký vliv (potřeba vlivu), a to dokonce do
úrovně spolurozhodování a rozhodování. Je zřejmé, že politická sféra jen ob-
tížně  vstřebává  tendence,  že  by  její  politické  rozhodování  mohl  ovlivňovat
někdo jiný – nota bene bezpečnostní komunita. Tím je chápáno ovlivňování for-
mou kvalifikované oponentury, formulace pozitivních názorů apod. Zde bude
zcela jistě nezbytné vzájemně slaďovat stanoviska politické sféry a bezpečnost-
ní komunity – tedy odborníků a opinion leaderů veřejnosti, s politickou sférou
profesionálů. Bude dobré uvážit, aby různá „rozhodovací místa“ byla začleněna
do struktur a tak se předešlo zbytečnému napětí v této citlivé oblasti.

3. Měla by mít bezpečnostní komunita dokonce klíčovou roli v diskusi o
otázkách bezpečnostní politiky?

Politici  a částečně představitelé nevládních organizací i vojenského prů-
myslu jsou výrazně proti klíčové roli bezpečnostní komunity, novináři a větší
část expertů spíše pro.

V aktuální  společenské situaci  se lze spíše klonit  k variantě,  v níž zatím
tato  role  nemůže  být  klíčovou.  Trvale  aktuální  otázkou  zůstává,  zda  vůbec
někdy se objektivně může stát klíčovou.

4. Jak mohou ovlivňovat politiku ti příslušníci bezpečnostní komunity,
kteří nepatří mezi politiky?

Projevuje se výrazná shoda v tom, že jediným možným způsobem je komu-
nikace směrem k politikům i k obyvatelstvu, profesionalita a z ní plynoucí kva-
lita  argumentů a informací  vůbec a rovněž názor,  že  tak je  třeba pomoci ke
vzniku neformálních kontaktů mezi profesionály-politiky a státními úředníky,
kteří  mají  bezpečnostní  a  obranné  otázky na  starosti  a  mezi  neprofesionály-
osobnostmi  s vysokou  mírou  relevantních  odborných  poznatků,  které  však
nejsou zapojeny do politických a státních struktur. V míře jejich vzájemného re-
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spektování a pochopení lze spatřovat také míru jejich vlivu na bezpečnostní po-
litiku země.

5. Proč by mělo být v zájmu armády, aby existovala „bezpečnostní ko-
munita“?

Názory  vesměs  oscilují  kolem pojmů  „komunikace,  komunikační  uzel,
platforma“.  Další  výraznou  skupinu  názorů  představují  ti,  kteří  hovoří  o  ne-
zbytnosti „oponentury“ nezbytnosti „názorů zvenčí“.

Jde o pochopení problematiky armády a bezpečnostní politiky ve vědomí
řadových občanů státu, tedy příjemců informací, kteří  jinak nemají relevantní
informace o bezpečnostní a obranné politice země. Vedle složky informační jde
také velmi výrazně o získání jejich politického a občanského souhlasu akcep-
tovat výdaje na obranu, výdaje spojené se vstupem do NATO a EU. Je to beze-
sporu nejzávažnější zjištění, které se bezpečnostní komunity týká.

6. Jaké kroky by měly udělat resortní ministerstva, aby se v ČR vytvářely
podmínky pro kultivaci bezpečnostní komunity?

Frekventované jsou názory na potřebu institucionalizace bezpečnostní ko-
munity, na její začlenění do oficiálních struktur, ale rovněž jistá shoda se ob-
jevuje v názoru na hlavní úkol: komunikovat.

Za souhrnné hledisko považujeme zjištění, že by se mělo:
 systematicky komunikovat,
 iniciovat aktivity bezpečnostní komunity,
 jistou  formou  také  bezpečnostní  komunitu  materiálně  podporovat  –

zřejmě formou pořádání různých informačních seminářů, kulatých sto-
lů, diskusních příležitostí apod.

7. Jaké cíle, úkoly a aktivity jsou prioritní v procesu utváření a kultivace
bezpečnostní komunity?

Názory  na  tuto  problematiku  se  sice  odlišují  s ohledem  na  charakter
konkrétní skupiny i na vnitřní strukturu každé z nich, nicméně jedno téma je
častěji preferováno, a to právě „komunikace“ ve dvojím významu:

○ v důkladné analýze bezpečnostní situace, analýzy rizik a utváření bez-
pečnostní strategie,

○ v systematické komunikaci výsledků odborných analýz v formě, kterou
bude obecná veřejnost schopna pochopit, přijmout za svou a prakticky
realizovat v té míře, v jaké to bude jejím úkolem.

Obecně řečeno – bezpečnostní komunita by podle tohoto názoru tedy měla
výrazně přispět k harmonizaci vztahu branně-bezpečnostní složky – občan.
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8. Jak si lze představit  optimální model komunikace mezi jednotlivými
skupinami bezpečnostní komunity? (Skupiny –  politici,  experti civilní sféry,
žurnalisté, představitelé nevládních organizací se zaměřením na bezpečnostní
problematiku, představitelé zbrojní výroby.)

Většina názorů se kloní k široké komunikaci tematiky bezpečnostní poli-
tiky státu se snahou vytvořit pro takovou komunikaci prostor – formou seminá-
řů, odborných diskusí  a setkávání  s experty, navrhuje se zřídit  i  webové dis-
kusní stránky. Ale zároveň je upozorňováno na nevyhnutelnost vyjasnit vztah a
vazby účastníků s přihlédnutím k nutnému utajení některých skutečností. Přitom
k oné „síťové, maticově organizované“ diskusi lze přiřadit i názor žurnalistů, že
optimální model komunikace je vůbec komunikovat – forma se bude precizovat
postupně.

9. Pokus o pracovní definici pojmu „bezpečnostní komunita“?
Shoda osciluje kolem termínů „ zájmové sdružení osob, osob a institucí,

profesní a zájmová skupina“, to vše ve více nebo méně úzké vazbě na profesio-
nální nebo osobní závislost na problematice bezpečnosti a obrany státu.

Okrajově zaznívají názory buď motivované averzí vůči jakémukoli impak-
tu  směrem k problematice  ze  strany dosud nezainteresovaných  a  dále  je  zde
patrná určitá samolibost a nadřazenost „expertů z profese“: někteří „profesioná-
lové  v oboru“  projevují  totiž  až  ostentativní  nechuť  dovolit,  aby  se  někdo
z vnějšku vměšoval do otázek bezpečnosti státu.

Za pozitivní  lze  však považovat  definování  bezpečnostní  komunitu jako
skupiny lidí – odborníků z různých oborů – které poutá jak profesionální vztah
k problému, tak i vlastní osobní zájem o řešení otázek bezpečnosti státu, který
je podložen jejich profesními zájmy v oblastech blízkých předmětné problemati-
ce. Zejména novinářská veřejnost je velice tolerantní – přiznává práva i laické
veřejnosti
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Závěr: shrnutí problematiky

Bezpečnostní  komunita je  již více méně respektovaným partnerem. Přes
přiznání faktu její existence se totiž stále objevují tu větší, tu menší obavy z je-
jích aktivit a vlivu, často vedené i z důvodů obav, aby komunita a její příslušní-
ci negativně neovlivňovali přijaté záměry či rozhodnutí v procesu tvorby a rea-
lizace bezpečnostní politiky. V pozadí však spíše stojí obava z vedení přímého a
kvalifikovaného dialogu o bezpečnostních otázkách.

Pro  tyto  obavy  v  zásadě  není  důvod.  Tento  dialog  je  nástrojem civilní
kontroly a řízení silových složek. Bezpečnostní komunita může být přirozeným
spojencem „progresivních“ nebo chceme-li „angažovaných“ vojáků, policistů a
dalších státních úředníků usilujících o co nejvyšší efektivitu při zajišťování bez-
pečnosti země. Podmínky pro to mohou být vytvořeny kvalitní komunikací, kte-
rá by se neměla omezovat pouze na jednotlivé akce typu seminářů, kulatých sto-
lů  apod.  ale  pravidelnou,  a  možná  i  svým  způsobem  institucionalizovanou
spolupráci  např.  formou  stálé  konference  o  bezpečnosti,  obraně  a  ochraně
společnosti a státu.

Bezpečnostní komunita by měla projevovat větší ambice stát se odbornou
základnou  pro řešení  problematiky bezpečnostní  politiky v parlamentu,  resp.
pro poslance a senátory, vládu a státní úředníky. Úzce to souvisí s ochotou a
připraveností  politických stran  k celkové  modernizaci  jejich  vnitřního  fungo-
vání, které mj. zahrnuje i zefektivnění činnosti expertního zázemí, které bude
schopné vygenerovat nejen schopné a kompetentní politiky, ale i jejich poradce
a asistenty, experty na národní bezpečnost, schopnými poskytovat skutečný od-
borný servis.

V případě politiků-poslanců je velkou chybou politických stran, že až na
několik výjimek je jejich využitelnost v bezpečnostní oblasti mnohdy omezena
pouze trváním jejich mandátu a po jeho skončení se nebere v potaz možnost vy-
užít  jejich zkušenosti  nejen v politické straně samotné, ale i  ve státní správě,
samosprávě,  na  akademické  půdě  nebo  v nevládních  organizacích  –  a  tím  i
v bezpečnostní  komunitě.  Tam by se mohli  po skončení  svého mandátu resp.
aktivní  politické  kariéry setkávat  i  představitelé  různých politických proudů,
kteří by měli jeden společný cíl: působit ve prospěch bezpečnosti, vzdělávat ve-
řejnost a ovlivňovat vládu.

Bezpečnostní  komunita by ovšem mohla být  i  platformou, jež by mohla
sloužit k utváření většího konsenzu v oblasti bezpečnostní politiky. Možné ře-
šení se nachází v otevřené a permanentní komunikaci v trojúhelníku vláda-par-
lament-bezpečnostní  komunita,  přičemž v každém z uvedených vrcholů trojú-
helníku je nezbytné pochopení významu formování konsenzu.
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Jiří Krobath, Libor Stejskal

Branná výchova
(Participace občanů na přípravě k obraně)

„Nemusíte mít zájem o válku, ale válka má zájem o vás.“
Lev Davidovič Trockij

(podle Alvina a Heidi Tofflerových v knize „Válka a antiválka“, Praha 2002)

1. Úvod, základní pojmy a kategorie

Roku 1989 skončila více jak čtyřicet let trvající studená válka. V příkrém
rozporu s jejím eufemistickým označením proběhlo v tomto období ve světě na
160 válek „horkých“, občanských válek a dalších rozsáhlých konfliktů. Podle
kvalifikovaných odhadů v nich padlo nejenom 7,2 milionu vojáků, ale zároveň
zahynulo ne méně než 40 milionů civilistů, přičemž nejsou připočítány další
statisíce zraněných, zmrzačených, umučených a zemřelých na tyto následky [1].

Po  ukončení  bipolární  vojensko-politické  a  mocenské  rovnováhy v glo-
bálním i evropském měřítku a po rozpadu „říše zla“ se zdálo, že vzrostou naděje
lidí na mírumilovný svět bez ničivých válek. Nestalo se tak. Ještě v poslední de-
kádě dvacátého století došlo k více jak 50 etnickým či místním konfliktům v
rámci existujících státních hranic a k více jak 170 ozbrojeným bojům o hranice.
Došlo i ke dvěma válkám za použití značných sil a nejmodernější techniky na
Blízkém východě – v  Perském zálivu a v Jugoslávii. Dvacáté století skončilo
vlastně tím, čím začalo, proléváním krve na evropských bojištích na Balkáně
[2].

Vstup do dalšího, nadějemi ověnčeného nejenom století, ale i tisíciletí byl
bezprostředně provázen dvěma velkými konflikty – v Afghánistánu a v Iráku.
Oba  zatím  spíše  s  negativními  civilizačními  důsledky,  nejenom  pro  místní
obyvatele  a  nikoli  pouze  v  regionálním  rozsahu.  Ukazuje  se,  že  „neklidné
století“,  jak  je  nazývají  někteří  publicisté,  má své  plynulé  pokračování  i  ve
století jednadvacátém. Války, vojensky řešené konflikty a důsledky vojenských
činností obecně, budou zřejmě i nadále součástí našich životních realit a bez-
prostřední budoucnosti. Bylo by velmi pošetilé, navzdory těmto aktuálním zku-
šenostem, neučinit  z  nich  předmět  přiměřeného společenského a  občanského
zájmu. Tato studie, v rámci úvah o tvorbě bezpečnostní politiky ČR, chce být
alespoň počinkem.

Hlavními aktivními činiteli válek jsou nejrůznější typy armád, které spolu s
dalšími ozbrojenými sbory a organizacemi (institucemi) tvoří celkově ozbrojené
síly státu, soustátí či koalice. Tyto síly – tedy vojáci – pak svou existencí, a zej-
ména vojenskými činnostmi [3] rozhodují o vojenských výsledcích války. Zů-
stává však většinová, tzv. nevojenská část obyvatelstva dané země (státu), která
je objektivně spíše pasivním činitelem války ve specificky vojenském smyslu, a
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je tedy objektem jejích negativních dopadů a důsledků.  S vysokým stupněm
ohrožení vlastního života i nejbližších, stejně tak i bazálních životních, ekono-
mických a sociálních existenčních podmínek.

Existuje u nás velmi rozšířená, leč nekvalifikovaná představa, že v případě
ohrožení  za nás vše vyřeší  malá, moderní  a plně profesionální  armáda.  Zku-
šenosti ukazují, že tomu tak není. Je zapotřebí, aby se i nevojenská část obyva-
telstva stala aktivním činitelem ve vlastní sebeobraně, v ochraně hodnot a statků
své země. Právo na vlastní život a jeho obranu patří k nezadatelným lidským
právům, která se realizují v rámci demokratického státu. Stát je povinen chránit
občana před definovaným ohrožením a zároveň mu v jeho zájmu umožnit a za-
jistit vlastní přípravu na očekávaná ohrožení. Kvalita této připravenosti je dána
dosaženou úrovní brannosti.

Brannost je pojem, označující kvalitu (stupeň) připravenosti obyvatelstva
(jeho nevojenské části) k ozbrojenému zápasu. Obsah brannosti  zahrnuje pří-
pravu obyvatelstva k ochraně před důsledky ozbrojeného zápasu, ekologickými
haváriemi, přírodními katastrofami, případně i před následky sociálních otřesů a
jejich  dopadů.  Proces  dosahování  potřebného  stupně  brannosti  [4]  Zahrnuje
tvorbu potenciální síly, zachování uznávaných hodnot občanské společnosti  a
demokratického státu, jeho vnějšího stavu a vnitřního pořádku v sociálním i pří-
rodním smyslu.

Vůle k obraně je soubor vlastností (kvalit) projevující se ve schopnosti zá-
měrně dosahovat stanovené cíle obrany společnosti prostřednictvím ozbrojené-
ho zápasu (vojenských činností).  Jde o složitý sociálně-politický a psycholo-
gický jev s ekonomickými aspekty, zahrnující cíleně zaměřené, individuální a
společenské jednání spojené s překonáváním překážek (stavů) při realizaci bez-
pečnostní (vojenské) politiky země a zajišťování potřeb brannosti. Za hlavní so-
ciálně-politické projevy vůle k obraně se považuje: uznání nezbytnosti existen-
ce armády; akceptace všeobecné branné povinnosti (občanského principu obra-
ny);  respektování  hodnoty  (ceny)  bezpečnosti,  jež  je  zviditelněna  rozpočtem
státu na obranu; uznání nezbytnosti dílčích omezení práv vojáků přiměřeně vy-
kompenzovaných; účinná civilní kontrola armády; aktivní zájem občanů, jejich
institucí a státu na získávání a zajištění potřebných znalostí, dovedností a návy-
ků zvyšující šance na úspěch obrany a ochrany definovaných hodnot [5].

Participace občanů na přípravě k obraně je dobrovolná aktivní činnost
občanů, zpravidla mimo činnou službu (nevojenské části obyvatelstva) spojená
se  zabezpečením  účinné  vlastní  ochrany,  obrany  a  obrany  státu  před  defi-
novaným vnějším a vnitřním, přírodním i sociálním ohrožením hodnot demo-
kratické společnosti. Navazuje na dříve používané pojmy „branná výchova“ a
„branná příprava“. Cílem participace občanů na přípravě k obraně je zabezpečit
potřebnou úroveň brannosti občanů, zejména jejich vůle k obraně.

Výchozími  principy  jsou:  nezadatelné  právo  občana  na  jeho  ochranu  a
obranu; povinnost státu toto umožnit; existence systému kvalifikované přípravy
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na obranu před definovaným ohrožením. Vytváření podmínek je součástí péče
státu o výchovu a vzdělávání občanů i součástí aktivit občanské společnosti a
jejich institucí [6]. Pojmy a kategorie problematiky brannosti  jsou velmi roz-
manité. Obsahují často dobově chápaný obsah příslušných fenoménů, mají svůj
rozměr ideologický a nesporně i lingvistický. Ne vždy se používají správně v
souladu s obecnou uzancí. V letech 1931-1990 byly jako souhrnné a později ko-
difikované používány pojmy branná výchova, popř. branná příprava [7].

Ostatní, méně známé pojmy a kategorie budou osvětleny průběžně.

2. Historicko-logická analýza problematiky brannosti

Počátky moderního občanského  branného úsilí,  vyjádřeného  vytvořením
ozbrojených sborů na stavovském základě, spadají do období třicetileté války.
Tyto  sbory,  tvořené  především studenty  (sic!)  se  proto  nazývaly  studentské
legie nebo akademické legie. Byly zřizovány ve válečných dobách, v případech
přímého ohrožení území, či měst a byly nasazovány jako podpora pravidelného
vojska (zemské hotovosti), nebo ke službě policejní či asistentské.

První studentské legie vznikly na našem území v Praze roku 1639 a 1648.
Měly zhruba 312-320 mužů a úspěšně působily proti švédským vojskům. Také
v Brně vznikly v roce 1643 a 1645 studentské legie. Jedna rota (zvaná tehdy
setnina) čítala kolem 66 mužů. Tyto občanské ozbrojené sbory vznikající z ak-
tuální potřeby významně posilovaly historicky novou, tvořící se stálou armádu,
založenou na rozhodnutí císaře Ferdinanda III. učiněném českému sněmu v roce
1649.

Podruhé se studentské/akademické legie aktivizovaly za pruských válek o
Slezsko a v říjnu 1741 při útoku Bavorů a Francouzů na Prahu, i později v září
1744 při dobytí Prahy Prusy. V té době měly již studentské/akademické legie
čtyři divize po 400 mužích.

Potřetí se obnovují studentské/akademické legie za napoleonských válek, a
to v letech 1800-1801, kdy byla vytvořena územně šířeji založená akademická
legie česko-moravsko-slezská, mající čtyři roty (setniny) o 638 mužích, podpo-
rovaných navíc  studenty lyceí  Olomouce a Těšína.  Podobný stav  byl v  roce
1809, kdy se počty ustálily na 237 mužích z Prahy a zbytek z Olomouce.

Počtvrté  se  studentské/akademické  legie  tvořily  v  revolučních  dobách
1848,  kde  vznikaly  všude  tam,  kde  byla  univerzita  nebo  filozofická  fakulta.
Např.  pražská studentská  legie  měla  v  době  svého rozkvětu  3600  mužů,  or-
ganizovaných podle městských okresů, s úkolem střežit vysoké školy a vědecké
ústavy.

Po roce 1848 přestávají  mít studentské/akademické legie svůj význam a
jsou nahrazovány městskými, střeleckými, ale především nově vznikajícími ná-
rodními gardami. Měšťané měli  totiž původně povinnost hájit svá města, což
osobní účastí zajišťovali pouze v období husitských válek. Později, přibližně do
konce 18. století, pak najatými silami.
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Růst  významu měšťanského stavu  počátkem 19.  století  jej  vedl  i  k  ne-
zbytnosti angažovat se přiměřeněji v oblasti obrany země. Městské ozbrojené
sbory  existovaly  od  poloviny  19.  století  ve  všech  větších  a  významných
městech zemí koruny české. Většího vojenského významu však nenabyly. Na
základě císařského patentu z 15. března 1848 začaly vznikat po celém území ná-
rodní gardy, které se staly nástrojem české liberální politiky a hlavním článkem
občanského branného úsilí. Národní gardy vznikly ve více jak dvaceti českých
městech a soustřeďovaly na několik desítek tisíc mužů [1].

Koncem šedesátých let  19.  století  se  v  rakouské  říši  zkoncentrovaly tři
dlouhodobé, principiální problémy, vyvolané ztrátou iniciativy a reálných pozic
ve vztahu k integrujícímu se Německu ve sporu o hegemonii v Evropě; s ře-
šením rostoucích požadavků národů říše – jmenovitě Maďarů – na sebeurčení,
vyúsťující v tzv. dualizaci, a konečně řešení liberalizačních požadavků nových
ekonomických sil  v  říši.  V roce 1867 byla proto v rakouské říši  přijata  tzv.
prosincová ústava, jež měla uvedené problémy pomoci vyřešit.

Na základě nové ústavy byl v habsburské říši uskutečněn dualismus – roz-
dělení  monarchie  na  dva  odlišné  státoprávní  a  politické  celky  –  Rakousko
(Předlitavsko) a Uhersko (Zalitavsko). Základní dělící čarou byla rakouská řeka
Litava. Předlitavsko se oficiálně nazývalo „celek království a zemí v říšské radě
zastoupených“. Přes toto označení v ústavě bylo nové soustátí nazýváno různě,
nejčastěji  pak  jako monarchie  rakousko-uherská  nebo  říše  rakousko-uherská.
Český stát, jenž byl součástí Předlitavska a označován od roku 1322 jako země
koruny české (Corona Regni Bohemiae) nesl, jako chabý výsledek tzv. česko-
rakouského  vyrovnání  z  roku  1871,  název  Království  české  (Königsreich
Böhmen).  Království  bylo  rozděleno  na  tři  relativně  svébytné  země (Čechy,
Morava, Slezsko) v jejichž čele stály tzv. zeměpanské úřady. Císař byl zastou-
pen třemi místodržícími. Důsledkem těchto opatření bylo, že se z české politiky
téměř vytratily aktuální velké politické problémy Evropy, obsahem české poli-
tiky se stala zemská správa.

Dalekosáhlé změny vedoucí k upevňování centrální moci v habsburské říši
se významně promítly v oblasti vojenství a neméně ovlivnily i otázky brannosti.
Význam těchto změn, vyjádřených řadou vojenských reforem je o to větší, že
vytvářený  stav  trval  prakticky do konce  rakousko-uherské  monarchie  v  roce
1918.

V roce 1868 byl přijat nový zákon, později často měněn a doplňován, za-
vádějící nový pojem – branné zřízení říše a zemí. V následujících letech došlo
v  této  oblasti  k  výrazné  modernizaci,  zvláště  plným  zavedením  všeobecné
branné povinnosti a v souvislosti s tím i budování stálé kádrové armády. Vojsko
říše se v souladu s politickým uspořádáním rozdělilo na čtyři relativně samo-
statné  části,  a  to:  společné císařsko-královské  vojsko,  císařsko-královské  vá-
lečné  námořnictvo,  zeměbrany  v  Předlitavsku  (Landwehr)  a  v  Zalitavsku
(Magyar királyi honvéd).

Z hlediska základního tématu je významné vytvoření páté ozbrojené části
branného zřízení zemí soustátí. Na základě zákona č. 90 říšského zákoníku byla
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v roce 1886 zřízena odděleně, pro každou část říše, domobrana (Landsturm, Né-
pfelkelés).  Domobrana zahrnovala všechno bojeschopné mužské obyvatelstvo
ve  stáří  od  19-42  let,  které  nebylo  odvedeno  do  žádného  z  ostatních
pravidelných složek ozbrojených sil.

Domobrany  byly  v  Předlitavsku  organizačně  podřízeny  velitelstvím  ze-
měbrany, ty pak velitelstvím armádních teritoriálních sborů. Na území Českých
zemí  byly  tři  armádní  teritoriální  sbory,  pod  jejich  velením  pak  17  ze-
měbraneckých pěších pluků.  Největší  organizační  jednotkou domobrany byly
domobranecké prapory, později  na přelomu 19. a 20. století  pluky. Existující
útvary domobrany byly převážně rámcové, příslušníci těchto jednotek byli pou-
ze zaregistrováni, ale účastnili se pravidelných vojenských cvičení. Domobrany
představovaly významnou posilu v počtech i v možnostech obrany vlastního te-
ritoria. Z celkového počtu 5 mil. bojeschopných mužů tvořily domobrany vý-
znamný  podíl  –  téměř  3  mil.  osob.  V  českých  zemích  pak  bylo  v  rámci
domobraneckých útvarů připraveno k obraně na více jak půl milionu mužů. K
tomu je třeba dále přičíst  přesně nezjištěné počty členů měšťanských a stře-
leckých gard (legií) a zbytky národních gard. Kvalifikované odhady uvádějí po-
čty mezi 15-20 tisíci muži. Celkový podíl paramilitárních organizací v českých
zemích tedy činil cca 550 tisíc osob.

První světová válka v letech 1914-1918 rázně zatočila zejména s Evropou.
Došlo  k  hrozivým  materiálním  a  kulturním  škodám.  V  přímé  souvislosti  s
válkou zahynulo  na 250 mil.  lidí.  Skončilo  dlouhé  a  poklidné  období  zvané
belle  époque.  Začala  se  rýsovat  zcela  nová  politická  mapa  Evropy.  Duch té
doby byl prodchnut myšlenkou silné, jednotné a mírové Evropy. Alespoň diplo-
matický  úspěch  vedený  i  v  tomto  směru a  vyjádřený  podpisem tzv.  Briand-
Kellogova paktu se dostavil. Dohoda o zákazu války jako prostředku národní
politiky byla uzavřena v Paříži zástupci patnácti evropských států. Rok poté, v
roce  1929,  byl  prostřednictvím  Společnosti  národů  položen  základ  pro  in-
tegrovanou Evropu s označením Panevropa. Tato federace měla ustaveny své
orgány – Evropskou konferenci, Evropský výbor, sekretariát a později i studijní
komisi pro Evropskou unii.

Republika československá,  která vznikla ve střední  Evropě jako jeden z
nástupnických  států  rozpadlého  Rakouska-Uherska  byla  při  budování  svého
bezpečnostního systému pod silným zahraničním tlakem evropské pacifistické
politiky. Za pomoci francouzské vojenské mise vybudovala poměrně brzy svou
armádu, soustavně usilovala o její modernizaci, aby byla na úrovni doby. Poli-
tické vedení však nevyvinulo žádné úsilí, které by prostřednictvím a za podpory
státu vytvářelo podmínky pro zapojení občanů na obranu země.

V  Republice  československé  ale  vzniklo  na  54  různých  spolků,  svazů,
korporací a polovojenských organizací, zabývající se brannou, zájmovou, spor-
tovní  a  dalšími  činnostmi  souvisejícími  s  branností.  35  z  nich  pak  působilo
trvale  [2].  Nejaktivnější  byly  spolky  založené  vojáky  z  povolání,  jmenovitě
Svaz československého důstojnictva (SČD), který požadoval iniciativu státu a
zavedení  povinné  branné  výchovy  obyvatelstva.  Výsledek  tohoto  úsilí  se

154



projevil v branném zákonu č. 193/1920 Sb., který obsahoval odkaz, že „tělesná
výchova mládeže před brannou povinností  bude zvlášť upravena“. V praxi se
však vliv tohoto opatření projevil jen ve školní tělesné výchově.

K většímu zájmu o brannou přípravu došlo v období zostření mezinárodní
situace počátkem třicátých let, kdy v roce 1930 vystoupil SČD s návrhem, aby
ve spolupráci s ostatními obdobně orientovanými spolky zahájili dobrovolnou
brannou přípravu obyvatelstva. Tato příprava se měla provádět ve školách a stá-
totvorných organizacích kulturních, tělocvičných a sportovních,  pod vedením
cvičitelů z řad vojenských záložníků, především důstojníků. Branné přípravy se
měly zúčastnit všichni českoslovenští občané, a to muži od 14 do 15 let a ženy
od  20  do  50  let.  Následující  desetiletí  bylo  naplněno  občanským  úsilím
branných spolků o naplnění tohoto záměru.

Ve  druhé  polovině  třicátých  let  vlivem  bezprostředního  válečného
ohrožení republiky, začaly otázky brannosti a branné výchovy nabývat na ak-
tuálnosti.  V  roce  1937  přikročilo  ministerstvo  národní  obrany  znova  k
projednávání osnovy zákona o branné výchově. 1. 7. 1937 byla osnova zákona
schválena  Národním shromážděním (parlamentem).  Zákon o branné  výchově
nabyl účinnosti  1. 9. 1937. Na jeho základě byla branná výchova pojata jako
součást  veřejné  péče  o  výchovu  a  vzdělání.  Účelem  branné  výchovy  bylo
pěstovat v obyvatelstvu podle jeho věku, vzdělání a povolání potřebné morální
vlastnosti,  tělesnou zdatnost,  znalosti  a dovednosti,  jichž bylo třeba k obraně
státu.  Branná výchova zahrnovala  brannou přípravu morální,  naukovou a tě-
lesnou, výcvik v pomocných a ochranných službách a branný výcvik. Byla po-
vinná pro muže i  ženy od doby jejich školní  docházky až do zákonem odli-
šených věkových hranic. Brannou výchovu žáků a studentů prováděly školy, u
ostatního  obyvatelstva  spolky,  ústavy  a  střediska  branné  výchovy.  K  řízení
branné výchovy po státní linii byl zřízen orgán u ministerstva národní obrany –
meziministerský sbor branné výchovy. Nejvyšším orgánem po občanské linii
byl Ústřední výbor brannosti a jeho zemské a okresní výbory.

Velkoryse koncipovaný, široce založený a dobově velmi moderní zákon o
branné  výchově,  který  vyváženě  rozložil  odpovědnost  na  stát  a  občanskou
společnost ve společné obraně země a vytvářel podmínky pro synergický efekt
při  obraně  demokratické  společnosti  však  přišel  pozdě.  Do rozbití  republiky
zbývalo již jen několik měsíců a ani vnitřní poměry v zemi neumožňovaly jeho
realizaci.

Za druhé světové války, v letech 1939-1945, bylo na části území bývalé
Republiky československé zřízen okupační mocí státní útvar „protektorát Čechy
a Morava“ (Protektorat Böhmen und Mähren). Za osvobození a obnovu demo-
kratického československého státu se postupně zformovala široká fronta odporu
a odboje – zahraničního i vnitřního. Na území protektorátu byly vysazovány,
vznikaly a působily zpravodajské i odbojové skupiny a více jak 110 partyzán-
ských  i  vojensky  organizovaných  jednotek  soustřeďujících  na  několik  tisíc
bojovníků. Český zahraniční (vojenský) a vnitřní (občanský) odboj řízený exi-
lovou vládou v Londýně a podporovaný našimi válečnými spojenci (především
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Francií,  Velkou Británií  a  Sovětským svazem) byl nejpočetnější  a  historicky
nejvýznamnějším  výrazem  spontánní  občanské  branné  angažovanosti  v
moderních českých dějinách.

Druhá  světová  válka,  ukončená  v roce 1945,  přinesla  pro Evropu  kata-
strofální následky. Nejenže nedořešila problémy, pro které vznikla, ale způsobi-
la další. V důsledku války zahynulo a zemřelo podle kvalifikovaného odhadu na
32-50 mil. obyvatel. Byly katastrofálním způsobem zničeny celé civilizační ob-
lasti  –  velká  města,  průmyslové  komplexy,  příroda.  Ačkoli  Československo
bylo ušetřeno důsledků ničivých vojenských operací a fronta jím prošla až na
sklonku války, škody byly přesto obrovské. Škody způsobené okupací a válkou
dosáhly 347 mld. tehdejších Kč, což představuje celý vytvořený hrubý spole-
čenský produkt země za léta 1932-1937. Byly rozvráceny sociální a politické
struktury země a národů. Neposlední v řadě byl propad politického významu
Evropy, který dosáhl propastných rozměrů a významně ovlivnil budoucí evrop-
ský vývoj v celosvětovém kontextu. To se konkrétně – historicky projevovalo v
intenzitě, obsahu a rozsahu evropských vazeb na USA, v novější historii pak i k
dalším oblastem světa. Důsledkem tohoto stavu je skutečnost,  že Evropa, její
jednotlivé  instituce,  státy  a  národy  jsou  více  ovlivňovány  mimoevropskými
problémy a jsou více, než kdy jindy do mimoevropských problémů a jejich ře-
šení vtahovány.

Není divu, že i po druhé světové válce, stejně jako po té první, byly v Ev-
ropě otázky války a míru jedním z velkých témat. V obnovené Československé
republice,  poučené bezprostředními historickými zkušenostmi,  byla proto vě-
nována značná pozornost  otázkám obrany země v nových podmínkách pová-
lečného uspořádání Evropy. Nová armáda byla vybudována na základech našich
jednotek v zahraničí, především ze Sovětského svazu, ale i ze Západu (letci z
Velké Británie, pozemní síly ze Středního východu a Francie, částečně také z
partyzánských jednotek působících na tzv. obsazených územích).

Navzdory  hrozivým  zkušenostem  s  druhou  světovou  válkou  se  vývoj
problematiky ochrany a obrany obyvatelstva a otázek jeho participace na pří-
pravě k obraně země dostal pod vliv optimistických a pacifistických idejí o bu-
doucím dlouhodobém mírovém vývoji  Československa.  Postupně  byla  likvi-
dována zařízení vybudovaná ve prospěch Civilní protiletecké obrany (CPO) a
posléze i její organizační struktury.

Myšlenka  brannosti  a  zejména  potřeba  nejširší  účasti  občanů  na  jejím
upevňování  však  nezapadla.  První  kroky  k  vybudování  jednotné  organizace
branné výchovy v obnoveném Československu byly učiněny 7. 7. 1945. Za po-
moci státu byl ustaven Svaz brannosti, vytvořený na základě dekretu prezidenta
republiky z 27. září 1945, „jako jediná celostátní veřejnosprávní korporace pod
přímým dozorem  Ministerstva  národní  obrany  všechen  branný  výcvik“  [3].
Svaz  brannosti  byl  personálně  propojen  s  ministerstvem  národní  obrany  a
hlavním štábem. V čele svazu brannosti stál státní tajemník ministerstva národní
obrany gen. Ferjenčík, místopředsedy byli generálové Boček (náčelník hlavního
štábu) a Procházka. Postupně se vytvářela organizační struktura, a to tzv. ústře-
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dí, tvořené ústředním sekretariátem a čtyřmi odbory (branným a výcvikovým,
osvětovým, sociálním a stavovským, hospodářským, plus  později  studijním).
Územní struktura byla tvořena zemskými sekretariáty, krajskými velitelstvími a
odbočkami. Svaz brannosti  se řídil  zákonem z 1. 7. 1937 o branné výchově.
Celkový dohled prováděl hlavní inspektorát branné výchovy na hlavním štábu.

Mocensko-politické změny v roce 1948 a následující období se odrazily v
plné zahraničněpolitické závislosti Československa na Sovětském svazu, což se
samozřejmě  nejvíce  promítlo  do  výstavby  a  organizace  armády  a  ostatních
branných složek. Výrazem těchto nových historických poměrů bylo budování
kvalitativně také zcela nové Československé lidové armády (ČSLA) a postupně
i  nového branného systému. Smyslem bylo vytvořit  armádu schopnou strate-
gické účasti na válečných konfliktech Sovětského svazu a branný systém na ma-
sovém občanském základě, zabezpečující společnými silami co největší podíl na
vlastní ochraně a na obraně země, spolu s dalšími složkami (Civilní obrana, Li-
dové milice, vojska ministerstva vnitra a další, jak se postupně za čtyřicet let
vytvořily).

Pod  záminkou,  že  neplní  svoji  roli,  ba  dokonce,  že  jde  proti  záměrům
nového režimu, byl Svaz brannosti  nahrazen v roce 1951 novou brannou or-
ganizací. Podle § 5 zákona o branné výchově z 2. 11. 1951 byl zřízen Svaz pro
spolupráci s armádou (Svazarm) – vrcholná organizace pro provádění, řízení a
kontrolu branné výchovy. Sdružovala v rámci tzv. kolektivního členství deset
organizací [4]; v roce 1952 ústřední orgány Svazarmu rozhodly o zavedení in-
dividuálního členství, což byla cesta k vytvoření masové jednotné branné or-
ganizace.

V roce 1973  byl  přijat  nový  zákon č.  73/1973 Sb.  o branné  výchově s
platností  od  27.  7.  1973.  Tento  zákon  položil  právní  základ  vytvářeného
jednotného systému branné přípravy obyvatelstva [5] a významně přispěl k mi-
litarizaci ducha společnosti a veřejného prostoru v ČSSR. Zároveň umožnil vy-
tvořit ze Svazarmu organizaci masového charakteru orientovanou na branně zá-
jmovou, branně technickou a branně sportovní činnost, s těsnými vazbami na
armádu a další ozbrojené složky, na ostatní společenské organizace a na škol-
ství.  V  rámci  Svazarmu  se  uskutečňovala  významná  hospodářská  činnost
prostřednictvím vlastních výrobních podniků a služeb (autoškoly, cestovní kan-
celáře). Rozmáhala se rozsáhlá zahraniční spolupráce zejména v letectví, moto-
rismu, v branných sportech a soutěžích. Silná role Svazarmu byla i v oblasti
sportu. Významná byla pomoc armádě. Speciálního výcviku leteckého, parašu-
tistického a základního se zúčastňovalo na 98 % všech nově nastupujících bran-
ců (více jak 20 tisíc branců ročně). Svazarm se podílel na přípravě záloh a Civi-
lní obrany (CO). [6]

Listopad 1989 odstartoval zásadní dějinotvorné změny v Československu
v  rámci  nové  Evropy.  Stát  se  ocitl  v  nové  geopolitické  situaci,  zejména  po
vzniku  České  republiky.  Došlo  k  principiální  změně  společenského  zřízení
země, k nové zahraničně-politické orientaci, k rozmachu ekonomické, vědecko-
technické, politické i vojenské spolupráci s ostatními zeměmi, k začleňování do
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nových hospodářsko-politických a vojenských organizací integrující se Evropy.
Významně se – a to oběma směry – změnily možnosti země.

Listopad 1989 vyvolal velké naděje nejenom pokud jde o rozvoj svobody a
demokracie, ale i v dalších oblastech života občanské společnosti v podmínkách
dlouhodobého míru.

Historická  bezstarostnost  a  doposud  vždy  neoprávněný  optimismus
ohledně trvalého mírového vývoje v Evropě výrazně ovlivnil přístup české poli-
tické  reprezentace  i  občanské  společnosti  k  otázkám obrany demokratického
státu a jeho hodnot a k brannosti. Všeobecně laxní poměr k těmto záležitostem,
ale i jistá nevraživost na otvírání těchto problémů měla své objektivní dopady.
Po patnácti letech neexistuje vojensko-politická koncepce obrany země v koa-
ličním rámci, která by byla aktivně a dlouhodobě realizovaná napříč politickým
spektrem,  akceptovaná  a  podporovaná  občanskou  veřejností,  ekonomicky  i
právně  dobře  zajištěná  a  vedoucí  k  úspěšnému  hlavnímu  cíli  –  vybudování
malé,  soudobé  moderní  armády  se  schopností  plnit  stanovené  úkoly  obrany
země a stejně tak své koaliční a spojenecké závazky.

24. března 1990 na posledním (mimořádném) sjezdu se Svazarm rozpustil.
Zároveň byla založena nástupnická organizace – Sdružení technických sportů a
činností v ČSFR. Za pokračující dezintegrace se v létě 1990 zformoval Česko-
slovenský branný svaz. Po vzniku České republiky v lednu 1993 se zformovaly
i  organizačně  samostatné  branné  organizace.  Jejich  činnost  i  vliv  postupně
slábly až k bezvýznamnosti.

V České republice nyní neexistuje celostátně působící branná organizace
zajišťující  celistvě,  systémově  a  organizovaně  branné  potřeby  občanské
společnosti. Z celkového počtu více jak 60. tisíc občanských sdružení a spolků,
působících  na  celostátní  či  regionálních  úrovních  se  zabývá  některými,
převážně dílčími aspekty brannosti  jen několik  desítek.  Jsou to hlavně kluby
vojenské historie, kluby vojenských historických vozidel, střelecké spolky, klu-
by speciálního výcviku (rangers), kluby bojových umění apod.

Nesporně významným krokem k řešení aktuálních otázek obrany obyvatel-
stva bylo přijetí vládní Koncepce obrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem
do roku 2015 a integrovaného záchranného systému a krizového řízení  (IZS,
duben 2000).[7]. Postupná realizace koncepce alespoň částečně zacelí mezeru v
této části bezpečnostního systému země. IZS je však systémem povýtce dílčí a
svou podstatou pasivní – neaktivizuje totiž dostatečně sebezáchovné funkce ob-
čana i celé společnosti a nevede k systémovému, celistvému přístupu k vytvá-
ření podmínek, schopností, dovedností a návyků sebeobrany, ochrany a obrany
vlastních životů a území státu. Stát dosud rovněž neřekl své slovo a nepřišel ani
s iniciativou na vytvoření organizace k participaci občanů na přípravu k obraně
a pro brannou výchovu. Nahlédneme-li do vzdělávacích programů pro ZŠ, zjis-
tíme, že témata se zásadně vyhýbají možnými ohroženími válkou, vojenskými
činnostmi, teroristickými či jinými celospolečensky významnými násilnými či-
ny.
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V souvislosti  s  realizací  úkolů  IZS  lze  zaznamenat  rostoucí  zájem ob-
čanské veřejnosti o otázky brannosti. Ten je patrný zejména u podnikatelů, kteří
se v projektech bezprostředně angažují, ale i u politických představitelů, pře-
devším hejtmanů v jednotlivých krajích (jmenovitě v kraji severomoravském,
zlínském, karlovarském a libereckém). Ti především pociťují  potřebu, mít na
území kraje k dispozici organizaci branného charakteru jak s vlastní schopností,
tak i se schopností připravit občany na aktivní činnost proti důsledkům a ná-
sledkům ohrožení vlastního života, zdraví a domova občanů. Zdá se, že se rodí
velká výzva nevládním organizacím v ČR, vytvořit za pomoci partnerů ze za-
hraničí i z EU nabídku veřejné služby v oblasti branné výchovy a brannosti.

Cenné jsou v tomto smyslu zkušenosti ze zahraničí. V Maďarsku se začíná
uplatňovat praxe, kdy ministerstvo obrany osloví příslušnou obchodní organiza-
ci s tím, že ji požádá o vycvičení specialistů, o vybudování výcvikových za-
řízení, o zafinancování části výstavby vojenské základny kompenzované jinými
výhodami apod. Podobně v Rumunsku byl přijat zákon, umožňující armádě de-
legovat část svých povinností v oblasti výcviku, akvizice a služeb na příslušná,
k tomu vhodná, občanská sdružení [8]. V západní Evropě, kde vývoj postupuje
kontinuálně existují zavedené, celostátně působící a státem podporované branné
organizace, z valné části NGOs (tj. nevládními organizacemi), určené k obraně
a ochraně občanů a území státu (v Dánsku, Finsku, Norsku, Švédsku, Francii,
Německu, Rakousku, Velké Británii a USA).

Dosavadní historická analýza evidující hlavní výsledky a tendence proble-
matiky participace občanů na přípravě k obraně a brannou výchovu v našem ná-
rodním a státním prostoru umožňuje zformovat některé aktuální, věcně-logické
závěry, mající širší platnost.

Problematika brannosti v její dobové podobě a souvislostech byla vždy ne-
dílnou součástí našich moderních dějin. Byla výrazem občanských aktivit a po-
litiky státu, přirozeně v různém vzájemném poměru, v různé míře pozornosti a
podpory – a tím i výsledků. Brannost je realitou české historie i přítomnosti.

Jakkoli se to může jevit paradoxní, ale na nejnižší úrovni byla brannost v
období první Republiky československé v letech 1920-1937 a posléze nyní, za
existence České republiky. Z celé řady jistě  pádných důvodů tohoto stavu je
nejzávažnější míra péče státu, či lépe míra veřejné péče o tuto oblast. To hraje
nejzávažnější rozvojovou roli.

Brannost, jako relativně dílčí  komponent obranyschopnosti  země a boje-
schopnosti  armády, byla vždy vědomě, či  intuitivně  posuzována  a řešena  ve
vazbě na potřeby armády (ozbrojených sil),  s ohledem na vnitropolitické, ale
zejména na mezinárodně politické okolnosti. Tento rys platí stále více, zejména
nyní, kdy je třeba zohlednit evropský i globální kontext tohoto problému.

V Československu a později v České republice, která se po studené válce
opět šťastně přimkla k vítězům, nabyla vrchu euforie (po kolikáté už!), založená
na představě, že „vypukl globální mír“. Navzdory tomu, že se už možná tehdy
rodilo nové období globálních katastrof.
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Nejpozději 11. září 2001 jsme však museli své iluze ztratit. Doslova přes
noc jsme se ocitli na prahu nové války bez hranic, proti nepříteli bez tváře, s
matnou, ale o to hrozivější ideologií a s nepředvídatelnými prostředky bojového
použití. Terorismus je zatím jen ten nejviditelnější. Tato temná ohrožení vyža-
dují zřetelnou, konkrétní, novou, angažovanost v oblasti brannosti, od každého
občana. Být připraven očekávat neočekávané a to jako aktivní jednotlivec nebo
společenství.  Mít  schopnosti  a  dovednosti  umět  se  chránit  a  bránit  před
ohrožením.

Významní  američtí  vědci,  odborníci  na problematiku  válek  v globálním
světě, manželé Alvin a Heidi Tofflerovi, ve své knize z roku 1993 „Válka a an-
tiválka“ prozíravě předjímají konfliktní události budoucích let a vytyčují tezi, že
společnost bojuje stejným způsobem, jakým vytváří bohatství [9]. Z toho plyne
poučení organizovat a zajišťovat konkrétní aspekty budoucnosti s využitím or-
ganizačních struktur a stávajících materiálních a duchovních sil společnosti jí
odpovídajícími způsoby. V souladu s trendy profesionalizace AČR profesiona-
lizovat a v jistém smyslu i specializovat oblast brannosti – učinit z ní i oblast
podnikatelského zájmu.

V souladu s trendy soudobého válčení,  které se vlivem globalizace rea-
lizuje nikoli  na „široké frontě“ kompaktní  masou vojsk, ale naopak.  Války a
vojenské  činnosti  se  realizují  prostřednictvím vojensko-politických  sítí,  a  to
zpravidla vždy v uzlech těchto sítí v rozprostřeném prostoru (NATO na Balkáně
i v Afghánistánu, USA v Iráku i na Filipínách apod.).

Taktickou činností se dosahují strategické výsledky. Mnohé, vysoce sofis-
tikované jednotky působící za všestranné vědeckotechnické a informační pod-
pory dosahují efektivní výsledky na velké ploše, zpravidla již nerozdělené na
frontu a zápolí,  týl a válčiště. Jsme svědky nových druhů válek, tzv. asymet-
rických.

Tyto nové rysy moderní války budou více než kdy jindy představovat pře-
devším individuální  ohrožení  a ohrožení  menších skupin  obyvatelstva,  náso-
bené přirozeně bojovou činností protivníka. Roste nepředvídatelnost, rychlost a
rozmanitost  ohrožení  obyvatelstva a jeho jednotlivých skupin, takže více než
centrálně založená ochrana bude rozhodovat regionální prostředí a individuální
sebezáchovné funkce připraveného občana, regionu i státu.
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3. Návrh na řešení problematiky brannosti
    a branné výchovy

Na základě těchto i dalších skutečností  je nezbytné postupně vybudovat
systém soudobé participace občana na přípravě k obraně, jako součást systému
bezpečnosti České republiky a jeho řízení. Jde o vytvoření nevládní organizace,
která by z iniciativy a za podpory a pomoci státu zajišťovala veřejnou službu v
definovaných aspektech obrany a brannosti,  která by pod veřejnou kontrolou
zajišťovala potřebnou edukaci, trénink, vazby na AČR, ostatní partnery doma i
v zahraničí i ekonomické a logistické zajištění. Je to požadavek velmi aktuální v
podmínkách nově vznikajících konfliktů integrující se Evropy a globalizujícího
světa.

K tomu je zapotřebí:
■ Prostřednictvím této studie, která je součástí projektu výzkumu Tvorba sou-

stavy  dokumentů  bezpečnostní  politiky  ČR,  zvýraznit  potřebu  řešení  této
problematiky v kontextu tvorby bezpečností politiky. Zviditelnit a transpor-
tovat do decizních orgánů (vláda, parlament, politické strany) a do veřejného
prostoru (NGO, podnikatelské subjekty) zájem o podíl na řešení problema-
tiky brannosti.

■ Iniciovat vypracování dalších navazujících studií, a to:
o nástin  projektu  branné  výchovy v rámci  participace  občanů  na  pří-

pravě k obraně včetně věcného záměru příslušného zákonného rámce
(nový zákon, novelizace stávajícího zákona)

o nástin  projektu vzdělávacích programů pro školy jako doplněk sou-
časných  vzdělávacích  programů  OCHRANA  PŘED  VOJENSKÝM
OHROŽENÍM

o zajistit prostřednictvím CESES součinnost s předpokládanými partne-
ry (MO, MŠMT, MV…)

■ Pro  potřeby  výuky  studijního  oboru  bezpečnostní  politika  (veřejná  bez-
pečnost,  teorie veřejné politiky a správy, sociologie  vojenství)  vypracovat
učební pomůcky (přednášky, skripta a učebnice) a odborně připravit skupinu
lektorů orientovaných na problematiku brannosti. Problematiku brannosti za-
řadit do výuky studijního oboru bezpečnostní politika jako BRANNOST A
OBČANSKÁ SPOLEČNOST.

■ K realizaci výše navržených opatření vytvořit v rámci SBP tvůrčí tým, který
připraví zároveň potřebnou informační zprávu za CESES pro příslušný orgán
PS PČR.

161



4. Celkové shrnutí a závěry

Problematika brannosti  byla historicky vždy součástí  politiky státu a ve-
řejného prostoru. Nové druhy a formy válek a bojových činností v období nástu-
pu globalizace vedou k novým druhům ohrožení lidí a jejich společenství. To
také vede k nezbytnosti hledat nové způsoby ochrany a obrany, v souladu se
způsoby a  možnostmi,  za  kterých  společnost  vytváří  své  bohatství.  Tvoří  se
nová globální civilizace – euroamerická, ale vznikají i další střediska globální
moci a vlivu. Ovšem – být svědkem zrodu nové civilizace se všemi s tím souvi-
sejícími jevy a konflikty celosvětového rozměru a očekávat přitom pokoj a mír
– to je vrchol vojensko-odborné i vojensko-politické naivity. Pacifistické iluze v
moderní době a společnosti nemají místo.

Lidé nejsou tváří v tvář hrozbám osamoceni. Stát zajišťuje obranu proti de-
finovaným ohrožením prostřednictvím armády. AČR ani ve svém současném,
ani ve svém cílovém stavu nemůže zajistit dostatečnou bezpečnost a obranu ob-
čanů, ani státu a jeho hodnot bez zapojení občanů cestou aktivní účasti na pří-
pravě k obraně a brannosti. Systém, který by to zajišťoval a který by byl součás-
tí systému bezpečnosti ČR zatím citelně chybí.

Je  povinností  odborné  veřejnosti  a  jmenovitě  bezpečnostní  komunity
dostat tyto otázky a kvalifikované odpovědi na ně do vědomí lidí a do veřejného
prostoru. Tato studie chce k tomuto procesu napomoci.

srpen 2004

Poznámky odkazy:

1. Úvod, základní pojmy a kategorie
[1] Studená válka. Obecně přijatý název pro politiku mezi USA a SSSR, státy

Varšavského  paktu  a  NATO. I  když  základy pro  politiku  studené  války
byly položeny již dříve, za její začátek se považuje projev britského minis-
terského předsedy Winstona Churchilla na univerzitě ve Fultonu v USA v
roce 1947. Koncem studené války se označuje Prohlášení prezidentů USA
George Bushe a SSSR Michaila Gorbačova během jejich setkání na Maltě v
prosinci roku 1989.

[2] Podrobněji viz MEYSAN, Th., Velký podvod, Praha 2002
[3] Vojenské  činnosti  (angl.  odb.  termín  Military  Acivities)  jako  obecnější

označení aktivit, tvořících obsah války či užití vojenské síly.
[4] Podrobněji  viz  Slovník  vojenského  profesionála:  humanitní  obory.

PURKRÁBEK, M., et d. Praha: MO ČR , 1993.
[5] Podrobněji  viz  Slovník  vojenského  profesionála:  humanitní  obory.

PURKRÁBEK, M., et d. Praha: MO ČR, 1993. Pojem dále velmi podrobně
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rozpracován a uplatňován v odborné terminologii  ve SRN (Die Wille für
der Wehr).

[6] Podrobněji  viz  Slovník  vojenského  profesionála:  humanitní  obory.
PURKRÁBEK, M. et d. Praha: MO ČR, 1993.

[7] Branná příprava, či příprava k brannosti byla v letech 1931-1937 provádě-
na necentralizovaně a spontánně, zejména na základě iniciativy Svazu čes-
koslovenského důstojnictva. Teprve 1. 7. 1937 byl Národním shromáždě-
ním RČS schválena osnova zákona o branné výchově, s účinností od 1. 9.
1937. Blížící se válka dávala málo času k realizaci, takže zákon zůstal více
méně jen na papíře. Po druhé světové válce byl 2. 12. 1951 opět schválen
zákon  o  branné  výchově,  který  byl  27.  6.  1973  nahrazen  zákonem  č.
73/1973  Sb.  o  branné  výchově,  který  spolu  s  řadou souběžně  vydaných
směrnic a opatření vytvořil základ pro budování tzv. jednotného systému
branné výchovy obyvatelstva.  (Podrobněji  viz  Vojenské dějiny Českoslo-
venska. Praha: Naše vojsko, 1989, 1987, díl III. a díl V.) Po listopadu 1989
existovaly pokusy o novelizaci zákona o branné výchově, zákon však byl
celý zrušen bez náhrady.

2. Historicko-logická analýza problematiky brannosti
[1] Národní gardy rychle vznikly v Praze, Mladé Boleslavi, Teplicích, Bílině, v

Bakově  n/Jizerou, Hradci Králové, Jáchymově, Čáslavi, Liberci, Litoměři-
cích,  Lanškrouně,  Frýdlantu,  Litomyšli,  ve  Vysokém  Mýtu,  v  Chebu,
Hostinném, Trutnově, Semilech, Štětí aj. Poměrně málo na střední Moravě
a Brněnsku, kde byl silný německý vliv.

[2] Na úseku  branné  přípravy  obyvatelstva  působily  v  Republice  českoslo-
venské (RČS) tři základní skupiny občanských organizací (spolků):

a) Organizace založené vojáky z povolání:  Svaz československého dů-
stojnictva  (SČD),  Svaz  československých  rotmistrů  (SČR),  Masary-
kova liga letecká (MLL), Československá obec legionářská (ČSOL),
Nezávislá jednota legionářská (NJL).

b) Občanské  polovojenské  organizace:  Národní  gardy (NG) Českoslo-
venská obec střelecká (ČOS), Československý národní svaz střelecký
(ČNSS), Selská jízda (SJ).

c) Tělovýchovné  organizace:  Československá  obec  sokolská  (ČOS),
Československý Orel, Dělnické tělocvičné jednoty (DTJ).

[3] Podrobněji viz Vojenské dějiny Československa, V. díl. PROCHÁZKA, Z.,
et d. Praha 1989, str. 86 a násl.

[4] Z počátku sdružoval Svazarm na základě tzv. kolektivního členství na deset
organizací: Lidové milice, Československou obec sokolskou, Svaz lidové-
ho  letectví,  Autoklub  Republiky  československé,  Československý  svaz
hasičstva,  Československý  červený  kříž,  organizaci  Českoslovenští  ama-
térští vysílači, Ústřední svaz chovatelů poštovních holubů, Kynologickou
jednotu, Dobrovolný svaz lidového motorismu.
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[5] Jednotný  systém  branné  přípravy  obyvatelstva  byl  programovým  doku-
mentem  a  vojensko-politickou  představou  vládnoucí  KSČ,  vyhlášený  v
roce 1971. Postupně byl realizován v následujících letech a kodifikován až
zákonem 73/1973 Sb. o branné výchově. Vytvořil ucelený branný a zejmé-
na  mocensko-politický  systém přípravy občanů  k  ozbrojenému zápasu  a
jeho následkům v blokově rozděleném světě.

[6] Svaz pro spolupráci s armádou (Svazarm) byl na sklonku osmdesátých let
minulého století významnou součástí branného systému země. V souladu s
tehdejšími  strategickými představami o  masových  úderech  za  masového
použití  zbraní,  včetně zbraní  hromadného ničení,  participoval na masové
přípravě obyvatelstva při vedení masových válek. Zároveň byl místem roz-
sáhlé branně sportovní a branně technické činnosti. Měl na 1 mil. 20 tisíc
členů v 11 466 základních organizacích a klubech. Zajišťoval činnost v de-
seti odbornostech (motorismus - 365 200 členů, střelectví - 343 380 členů,
letectví a parašutismu - 22 735 členů, modelářství - 7430 členů, potápěčství
a branné vodáctví - 37 928 členů, masově branné sporty = biatlon - 236 890
členů, kynologie - 47 320 členů, kluby důstojníků a praporčíků - 42 300
členů, CO - 37 000 členů.). Po dobu existence organizace získala řadu spor-
tovních úspěchů. Na olympijských hrách, mistrovstvích světa a Evropy vy-
bojovali sportovci Svazarmu 11 211 medailí. Nejvíce modeláři (420), střel-
ci  (287),  letci  a parašutisté  (242) a motoristé (225 medailí).  Na meziná-
rodních  motocyklových  šestidenních  soutěží  -  ENDURO -  14x  světová
trofej, 15x stříbrná váza. V 11. mezinárodních sportovních federacích měl
Svazarm 35 zástupců. Udržoval mezinárodní kontakty s řadou občanských
branně sportovních organizací ve světě. Podrobněji viz KROBATH, J.,  BÍ-
LEK, J., KRUPIČKA, J. Svazarm 1951-1991.

[7] Usnesení vlády ČR č. 417/2000 Sb.
[8] Podrobněji viz ILIESCU, I. Integrace a globalizace: Rumunská vize. Praha:

2003, str. 69 a násl.
[9] Podrobněji  viz  TOFFLER,  A.,  TOFFLEROVÁ,  H.  Válka  a  antiválka.

Praha: Dokořán-Argo, 2002, str. 68 a násl.
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Jaroslav Štefec, Josef Procházka,Vladimír Velčovský

Ekonomické aspekty bezpečnosti
(Průmyslová,  rozpočtová  a  akviziční  politika,  cesty  k efektivnímu  využití
prostředků)

Příspěvek vznikl jako součást projektu výzkumu Tvorba a realizace bez-
pečnostní politiky České republiky, který je řešen Centrem sociálních a ekono-
mických studií Univerzity Karlovy v Praze (CESES). Jeho cílem je identifikace
základních problémů v oblasti  využívání  disponibilních finančních a věcných
prostředků  při přípravě  resortu  obrany  na  obranu  území  státu,  plnění
aliančních závazků a ochranu oprávněných zájmů ČR.

Úvod
Možnost zabezpečovat přiměřenou ochranu vlastního obyvatelstva a území

je limitována kromě schopností zahraniční politiky zajistit mezinárodní záruky
bezpečnosti ČR v rámci aliančních svazků zejména efektivností strategií státu,
zaměřených  na  využití  omezeného  rozsahu  disponibilních  zdrojů  k  zajištění
vlastní bezpečnosti. V tomto kontextu musí politická reprezentace zajistit analý-
zu bezpečnostních rizik,  vyžadujících použití  armády, zvážit politické ambice
ČR a současné i potenciální závazky, plynoucí z příslušnosti státu k vojenským
a hospodářským uskupením.

Na základě výsledků této analýzy a na platformě širokého politického kon-
senzu  by  měla  politická  reprezentace  rozhodovat,  jaké  ozbrojené  síly  ČR
v daném bezpečnostním prostředí potřebuje a bude potřebovat v dlouhodobém
výhledu,  jaké mise a úkoly spojené se  zajištěním bezpečnosti  státu  musí  být
schopny plnit a rovněž jakými cestami mají být k plnění těchto úkolů vybavová-
ny. Jedině tento postup zajistí efektivnost procesu dlouhodobé výstavby a udr-
žování  schopností  ozbrojených sil  účinně plnit  úkoly vyplývající  z aliančních
závazků  ČR,  bránit  území  státu  a  zajišťovat  v krátkodobé,  střednědobé  i
dlouhodobé perspektivě ochranu jeho obyvatelstva. 

Politická reprezentace na základě široké diskuse s představiteli  průmyslu
musí jasně definovat, jakým způsobem si představuje využití a rozvoj kapacit
domácího obranného průmyslu. Této oblasti je věnována první část studie.

Základní limitující faktor, určující úspěšnost veškerých transformačních a
reformních  záměrů  státu  s ozbrojenými  silami  představují  finanční  zdroje.
Jejich plánování a distribuci uvnitř resortu obrany je věnována druhá část stu-
die.

Účelné a efektivní využití potenciálu obranného průmyslu a disponibilních
finančních zdrojů není možné bez existence transparentního, účelného a věro-
hodného systému plánování, přípravy a řízení akvizic.
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To  dává  resortu  obrany  i  obrannému  průmyslu  možnost  dlouhodobě
plánovat investice a rozvíjet své schopnosti  a kapacity, připravovat vzájemné
kooperace a nákupy a rovněž zajišťovat příslušné technologie i lidské, finanční
a věcné zdroje.  Akvizičnímu systému resortu obrany je věnována třetí část stu-
die.

Pojmy a definice
Cíle státu jsou takové základní cíle a záměry státu, které sleduje jeho stát-

ní politika a pro které je vyvíjeno úsilí státu a jsou používány jeho zdroje. Cíle
státu jsou odvozeny ze současných (tj. aktuálních) interpretací zájmů státu.

Hodnota na nejobecnější  úrovni synonymum pojmu  chráněný zájem.  Je
poměřována  svou  spočitatelnou  nebo  symbolickou  důležitostí,  cenností,  vý-
znamností. Hodnota je ústřední, výchozí a nezávislou proměnnou všech úvah o
hrozbách a  rizicích;  při  analýze  rizik je  třeba  začít  stanovením  prioritních
hodnot a teprve poté přistoupit k dalším proměnným.

Hrozba  – vnější činitel, který může poškodit nějakou konkrétní  hodnotu.
Je vztažena k povaze a cennosti této hodnoty. Hrozba je určitou inverzí hodno-
ty.

NSV (národní strategie vyzbrojování) umění a věda vytváření, rozvíjení a
používání  politického,  ekonomického a psychologického potenciálu státu  pro
potřeby účelného vybavování jeho ozbrojených sil výzbrojí, výstrojí a dalším
materiálem  s  cílem  posilování  schopností  těchto  sil  garantovat  požadované
ukazatele bezpečnosti ČR. 

Riziko  je  pravděpodobnost,  že  dojde  ke  škodlivé události,  jež  postihne
určité  cíle [1]. Jinými slovy, riziko je možnost, že s určitou pravděpodobností
vznikne událost,  jež se liší  od stavu nebo vývoje, který si  přejeme. Je odvo-
zenou veličinou, vyjadřující  pravděpodobnost,  že daná hrozba způsobí v pře-
dem stanovené míře škodu na určité chráněné hodnotě nebo určitém zájmu.

Strategie  je  umění  a  věda  vytváření,  rozvíjení  a  používání  politického,
ekonomického a psychologického potenciálu státu společně s jeho ozbrojenými
silami v době míru i války k zajištění cílů státu.

Státní politika je široké spektrum způsobů jednání nebo vládou přijatý ná-
vod na celostátní úrovni ve snaze o dosažení cílů státu.

Státní zájem je obecný a dlouhodobě pokračující cíl, pro který stát udržuje
svou bezpečnost a podporuje svůj blahobyt (státními zájmy ČR mohou být např.
bezpečnost občanů, sociální stabilita, pokles státního dluhu atd.).
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Obranný průmysl ČR – stav a trendy

Vývoj a role obranného průmyslu, vznik AOP
Vývoj a role obranného průmyslu od druhé poloviny 90. let do současnosti

byly  ovlivňovány  vlažným  postojem  státu  k zajišťování  své  obrany  a  bez-
pečnosti. Obrannému průmyslu, který prošel v první polovině devadesátých let
složitým vývojem spojeným s řadou technických,  ekonomických i  sociálních
problémů [2], nebyla ze strany politických představitelů  věnována výraznější
pozornost.  Byly sice  vypracovány a vládou přijaty koncepční  dokumenty [3]
s potenciálně rozhodujícím významem pro rozvoj obranného průmyslu a zajiš-
ťování obrany a bezpečnosti státu. Tato skutečnost byla bohužel diktována spíše
vnějším tlakem, který vycházel z krátkodobé orientace zahraniční politiky státu
na jediný prioritní úkol – zajištění vstupu ČR do NATO – než vnitřní potřebou
a reálným zájmem politické reprezentace o stav bezpečnostního systému státu.
Proto také dopad těchto dokumentů (i přes nespornou kvalitu některých z nich)
na stav resortu obrany a konsolidaci obranného průmyslu byl a je minimální, a
jejich přínos ke zlepšení situace je téměř nulový.

Asociace obranného průmyslu České republiky
Mezi potenciální pozitivní faktory zlepšení situace českého obranného prů-

myslu patřilo sjednocení profesních sdružení v rámci českého průmyslu, vznik
Asociace obranného průmyslu České republiky (AOP ČR) a s ní  úzce spolu-
pracující  Asociace  leteckých  výrobců  České  republiky  (ALV ČR).  AOP ČR
vznikla 23. června 1997 a zastupuje zájmy přibližně 150 podniků, zabývajících
se výzkumem, vývojem, výrobou a prodejem materiálu a služeb využitelných
v oblasti obrany a bezpečnosti. ALV ČR je od roku 2000 společně s 15 členský-
mi zeměmi EU členem Evropské asociace leteckých výrobců (AECMA - Eu-
ropean Association of Aerospace Industries). 

Hlavním úkolem AOP ČR mělo být zejména jednotné prosazování zájmů
svých členů,  vedení  dialogu s resortem obrany, s parlamentem, vládou,  státní
správou a zahraničními organizacemi a institucemi. V praxi však asociace plní
tuto roli  jen omezeně a její  skutečný  vliv  je  velmi malý.  To je dáno jednak
značnou různorodostí členské základny, jednak (a především) značným vlivem
obchodních firem v oblasti nákupů pro AČR a vytváření akviziční politiky re-
sortu obrany. 

Přitom mezinárodní  zkušenosti  zcela  jednoznačně  ukazují,  že  z pohledu
zabezpečení  obranyschopnosti  státu  mají  rozhodující  význam organizace  vý-
robního typu,  které  na materiálovou nebo informační  produkci  váží  výzkum,
vývoj, zkušebnictví, metrologii a další obory praktické činnosti a uplatňují tak
svůj finanční,  výrobní a tvůrčí potenciál. Organizace obchodní se snaží spíše
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uplatňovat  svůj potenciál  obchodních kontaktů,  bez ohledu na reálné potřeby
výrobců, zákazníka (AČR) a v některých případech i bezpečnost státu. 

Současné schopnosti obranného průmyslu
Vzhledem k pokračování  procesu faktické destrukce,  zahájeného v první

polovině 90. let minulého století, je možné obranný průmysl ČR v současnosti
charakterizovat  jako  velmi  roztříštěný.  Tím se  ČR  výrazně  liší  od  naprosté
většiny vyspělých zemí Evropy i světa, jejichž obranný průmysl směřuje ke spe-
cializaci, systémové integraci a ke snaze zachovat ekonomické série ve výrobě
zbraní a sofistikovaných zbraňových systémů. 

Český obranný průmysl tak zaostává za vyspělými evropskými státy pro-
duktivitou  práce,  pomalým tempem inovací  a  zastaralostí  výrobní  základny.
Jednotlivé subjekty obranného průmyslu jsou investičně slabé, zpravidla zadlu-
žené, nejsou schopny financovat vývoj nových produktů a nákup moderních vý-
robních technologií. Jejich obrovskou slabinou je zejména nízká účinnost řízení,
neexistence jasných vizí a neujasněnost  interních strategií  a politik. Fatálním
problémem je zejména pasivní  marketingová a obchodní  politika většiny vý-
robních společností. 

Na evropském standardu nebo těsně pod ním se stále udržuje výroba le-
tecké techniky, komunikačních systémů, systémů velení a řízení, kolové a díl-
čím způsobem (modernizace, opravy a revize) pásové techniky, palných zbraní,
munice a výbušnin, výzkum, vývoj a výroba v oblasti simulační a trenažérové
techniky.

Současná struktura českého obranného průmyslu (viz obr. 1) neumožňuje
zvládat  vlastními  silami  vývoj  a  výrobu  raketových  kompletů  protivzdušné
obrany státu a vojsk,  bojové letouny vyšších kategorií  (nadzvukové letouny),
techniku radioelektronického boje, složité informační systémy, tanky a ostatní
pásovou techniku. Malá část firem obranného průmyslu však má předpoklady a
kapacity se podílet na výrobě těchto druhů zbraní a zbraňových systémů subdo-
davatelsky. 

Po fázích chaotické konverze, živelné privatizace, vleklé odbytové krize a
nezájmu státu nepředstavuje skupina firem hlásící se tak či onak k obrannému
průmyslu konsolidovaný sektor [4]. Skuteční výrobci v ní činí asi 64 % a tvoří
velmi různorodou a diferencovanou skupinu společností různé velikosti, úrovně
a zájmů, jejichž produkce představuje marginální podíl na celkové domácí prů-
myslové výrobě.
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Obr. 1: Struktura obranného průmyslu v ČR v roce 2003 (v %)

Následující  údaje  vycházejí  z informací  v Katalogu obranného  průmyslu
2003-2004.  Ukazují  reálnou  omezenost  schopností  obranného  průmyslu  ČR,
kde více než polovina společností jsou společnosti s ručením omezeným s ma-
lým základním jměním. Rozdrobení kapacit po zániku velkých zbrojních podni-
ků přineslo navíc četné duplicity ve výrobních programech a velmi neefektivní
vzájemnou konkurenci domácích výrobců. 

Podle informací v Katalogu lze firmy obranného průmyslu zhruba rozdělit
následujícím způsobem:

Členové AOP, rozdělení podle oborů činnosti:
- 81 výrobních firem,
- 22 obchodních společností,
- 14 poskytovatelů služeb,
- 4 projektové organizace,
- 3 výzkumně-vývojové,
- ostatní.

171



Obr. 2.: Členové AOP podle oborů činnosti

65%
17%

11%
3% 2% 2%

Výroba Obchod Poskytování služeb
Projektové firmy Výzkum a vývoj Ostatní

Výrobní  firmy,  které by měly tvořit  páteř  AOP, udávají  následující
strukturu produkce:

24 elektronika, komunikační a spojovací technika, elektrické přístroje, IT;
11 stavební  organizace,  (stavby vojenského  charakteru tvoří  zpravidla  pouze
zlomek uváděného obratu), 6 zbraně a munice, 40 ostatní (jiné nebo neudáno).

Obr. 3.: Výrobní firmy podle struktury produkce
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Členové AOP, rozdělení podle formy:
69 společností s ručením omezeným, 50 akciových společností,
3 státní podniky, 4 neuvedeno, 1 fyzická osoba.
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Obr. 4.: Rozložení členů AOP podle formy
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Členové AOP, rozdělení podle ročního obratu na jednoho zaměstnance (v
Kč)

- 13 do 1 milionu,
- 20 od 1 – 2 miliony,
- 19 od 2 – 5 milionů,
- 4 od 5 – 10 milionů,
- 4 více jako 10 milionů.

(Údaje o dosaženém ročním obratu a počtu zaměstnanců uvádí pouze 60
společností, tj. 47,6 %.)
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Poněkud příznivější je vnitřní struktura leteckých výrobců, těžících z civi-
lního a vojenského využití produkce, což vytváří stabilnější situaci, i když jde
svým charakterem o výrobky převážně subdodavatelského charakteru.  Domi-
nantní postavení zde má výrobce lehkých bitevních letounů Aero Vodochody
a.s., se zahraniční majetkovou účastí a velkorysou státní podporou. Zůstává nej-
větším domácím podnikem zbrojního průmyslu a jako jediný realizuje velký fi-
nální výrobní program pro resort obrany. Bez získání dalších zakázek v zahrani-
čí  je  jeho  budoucnost  nejasná.  Stabilizaci  mají  přinést  offsetové  vklady
z programu nákupu stíhacích letounů, což je ovšem nouzové řešení se značným
stupněm nejistoty. Tento výrobce trpí interně stejnými věcnými a organizačními
problémy, jako naprostá většina ostatních firem obranného průmyslu v ČR.

I přes rozsáhlý úbytek svých schopností je obranný průmysl stále schopen
uspokojit materiální potřeby obrany a bezpečnosti v následujících oblastech:

- výzkum, vývoj a opravy letecké techniky,
- opravy a modernizace obrněné pásové a kolové techniky,
- prostředky ochrany proti zbraním hromadného ničení,
- terénní a nákladní automobily,
- radiolokační technika a pasivní průzkumné prostředky,
- letecké a protiletadlové kanóny do ráží 30 mm,
- pěchotní zbraně a munice,
- simulační technologie, trenažéry a výcviková zařízení,
- ženijní a logistická technika a materiál,
- radiokomunikační a telekomunikační technika,
- prostředky přenosu utajených informací,
- výstroj, osobní výbava a ochrana jednotlivce,
- výstavba a modernizace vojenské infrastruktury. 

Využití  těchto  schopností  však  je  vyloučené  bez  zásadní  změny  bez-
pečnostní politiky státu v oblasti analýzy, identifikace a  budování schopností
ozbrojených sil, radikální změny  akvizičního systému resortu obrany a jedno-
značné a dlouhodobé průmyslové politiky s jasnou perspektivou podpory roz-
voje segmentu obranného průmyslu.

Přístupy státu k obrannému průmyslu
Z politického hlediska je existence obranného průmyslu zejména projevem

svrchovanosti  státu. Umožňuje zejména nezávislé rozhodování v otázkách ná-
rodní bezpečnosti a vytváření vojenského potenciálu podle reálných potřeb ze-
mě.  Pro  koaliční  závazky  je  existence  moderního  obranného  průmyslu
prostředkem  k posílení  pozice  země  ve  vojenské  alianci  a k rozvíjení  více-
stranné a vzájemně výhodné zahraniční spolupráce. 
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Obranná průmyslová politika
Přístupy  státu  k obrannému průmyslu  jsou  vyjádřeny  ve  formě obranné

průmyslové politiky (OPP) [5]. OPP lze charakterizovat jako politické prohlá-
šení,  které formuluje postoj vlády k obrannému průmyslu. Stanovuje prioritní
oblasti jeho rozvoje a podpory, způsoby komunikace, cíle akviziční politiky, zá-
sady obchodování s produkcí obranného charakteru (exportní politiku) a offse-
tovou politiku při pořizování produktů ze zahraničí.   

V ČR však OPP v uvedeném rozsahu neexistuje. Rozvoj obranného prů-
myslu a jeho vztahy se státem upravuje pouze hospodářská politika, která má
implementován určitý vojenský, technický a ekonomický rozměr. Obranný prů-
mysl je v ní sice označován za nedílnou součást hospodářství se specifickým
významem při zabezpečování materiálních potřeb obrany státu, ale toto konsta-
tování není podloženo reálnými kroky vlády ČR ani resortu obrany.

Pro  zahájení  systémové  spolupráce  ústředních  správních  orgánů
s obranným průmyslem byly v resortu obrany vypracovány „Principy spoluprá-
ce státu  s obranným průmyslem v České  republice“.  Dokument byl schválen
Bezpečnostní radou státu 15. března 2000 (Usnesení vlády ČR č. 259). Principy
spolupráce navazovaly na „Rámcovou dohodu o spolupráci mezi Ministerstvem
obrany ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR“, které měly rozhodující
význam pro spolupráci s obranným průmyslem. Na tyto základní a principiální
dokumenty  navazovaly  další  smluvní  kroky  na  úrovni  jednotlivých  resortů.
Byla to především „Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem obrany a Asocia-
cí obranného průmyslu“ a dále pak „Ujednání o spolupráci obchodních úseků a
vojenských a leteckých přidělenců v rámci zastupitelských úřadů při prezentaci
produktů českého obranného průmyslu v zahraničí“. 

Vytvořením institucionálního  a  legislativního  rámce pro  vedení  dialogu
mezi státem a obranným průmyslem a realizací poměrně rozsáhlého počtu or-
ganizačních opatření na obou stranách se však z výše uvedených důvodů nepo-
dařilo zvrátit proces postupného odumírání schopností obranného průmyslu. Ze
strany ústředních státních orgánů byly sice analyzovány potřeby bezpečnosti a
obrany  ČR  a  byly  vypracovány  konkrétní  plány  naplňování  věcných  potřeb
obrany s prioritami jejich naplňování a finančním zabezpečením minimálně ve
střednědobém výhledu, avšak permanentně dochází k jejich přehodnocování a
neplnění ze strany státu.

Důsledkem neujasněné a neprovázané politiky v oblasti rozvoje obranného
průmyslu po roce 1989 bylo oslabení jeho schopností a vytvoření ozbrojených
sil, které technicky zastarávaly a nejsou schopny svými současnými zbraněmi a
technickým  vybavením  efektivně  reagovat  na  reálné  bezpečnostní  hrozby
v požadovaném spektru [6]

Obranný průmysl České republiky se dostal do neutěšeného stavu. Složitá
situace výrobců zbrojní techniky vede k odchodům specialistů a likvidaci kapa-
cit,  často  zcela  ojedinělých  a unikátních,  jejichž  obnova  by  znamenala  neú-
měrně vysoké náklady při nezanedbatelném faktoru času [7] Pokud bylo zámě-
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rem po roce 1989 zlikvidovat československý a později český obranný průmysl,
lze konstatovat, že se úspěšně daří tento záměr naplňovat [8]

Role obchodních firem v průmyslové politice státu 
Obchodování s produkty určenými pro zajištění obrany (včetně zbraní a

munice) je možné rozdělit do tří oblastí:
1. vnitřní obchod,
2. zahraniční obchod-dovoz,
3. zahraniční obchod-vývoz,

Nejvýznamnější obchodní společnosti v ČR:
- Omnipol,  a.s.,  Praha a jeho  dceřinné  společnosti,  zejména  OMNYX,

a.s., Praha, 
- RDP Group, a.s., Praha,
- Thomas CZ a.s., Praha,
- M.P.I. Trading, s.r.o., Praha,
- CD Motor, s.r.o., Český Dub,
- Aero Trade, a.s., Praha,
- Armádní technicko-obchodní servis, s.r.o., Praha a další. 

Obchodní firmy zpravidla těží z obchodní a marketingové nedostatečnosti
a odbytových potíží českých výrobců a využívají jejich problémů k zajištění co
nejvyššího  vlastního  obchodního  profitu.  Za  uplynulých  10  let  okázaly
ovládnout více než 80% domácího obchodu s komoditami obranného charakte-
ru ve všech třech oblastech obchodování. Nabízejí výrobcům zprostředkování
prodeje jejich produktů za ceny, které jsou pro ně na hranici rentability a využí-
vají přitom zejména nedokonalosti a naprosto nedostatečného uplatňování záko-
na o veřejných zakázkách za který již byla ČR několikrát  kritizována jak ze
strany NATO, tak ze strany EU [9].

Při sjednávání kontraktů obchodní firmy často využívají osobních kontaktů
s lidmi uvnitř resortu obrany (zejména v AČR), netransparentního a prakticky
nekontrolovaného  systému  určování  druhu  nakupovaných  komodit  a  výběru
jejich dodavatelů a zejména z naprosto neprůhledného způsobu financování ná-
kupů (viz kapitola 3 této analýzy). Jsou velmi často vzájemně úzce svázány jak
finančně,  tak  personálně  (viz  server  http://www.justice.cz).  Jejich  praktiky
mnohdy  svádějí  k podezření  z korupčního  jednání,  kazí  nastavenou  cenovou
hladinu a dobré jméno českých výrobců a obchodníků [10]. V některých doloži-
telných případech marže těchto firem několikanásobně převýšily nákupní cenu
produktů, dodaných do resortu obrany.

Většina obchodních firem je orientována na prodej do resortu obrany, bez
ohledu na původ dodávaných produktů. Jejich pomoc (i potenciálně úspěšným)
výrobním firmám (např. marketingovou podporou jejich aktivit v zahraničí) je
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až na výjimky minimální. Proto také v současnosti převyšuje finanční hodnota
importu zbraní a výstroje realizovaných obchodními firmami (převážně kompo-
nentů pro letecký průmysl) téměř dvojnásobně finanční hodnotu exportovaného
zboží. Vývoj vývozu a dovozu vojenského materiálu v letech 1989-2000, který
je  patrný  z grafu  6  potvrzuje  dlouhodobý  pokles  vývozu  a  postupný  nárůst
dovozu do ČR (v roce 2001 vývoz vojenského materiálu opět poklesl, a to na
68,3 miliónu dolarů (méně než 2,5 miliardy korun). Dovoz sice rovněž poklesl,
na 127,9 miliónu USD, z čehož ovšem vyplynul schodek téměř 60 miliónů dola-
rů).

S ohledem  na  neujasněnost  směrů  rozvoje  AČR,  nekonzistentnost  roz-
vojových  programů  a  odliv  prostředků  pro  modernizaci  ozbrojených  sil  do
několika „prioritních“ programů (zejména nákup L-159) byly pro obchodování
vhodnější především náhradní díly pro starší techniku, odprodej skladových zá-
sob  a  reexporty  či  import  cizích  systémů.  Uvolňovanému  materiálu  z oz-
brojených sil byla obvykle navíc, zpravidla za peníze z rozpočtu MO, přidána
hodnota repasí, generální opravou či modernizací, sice ve spolupráci se specia-
lizovanými českými výzkumně – vývojovými a průmyslovými podniky, ale bez
jasně definovaného cíle a bez zřetelného dopadu na zvyšování schopností AČR.
Tímto způsobem se pod hlavičkou „nezbytné modernizace“ pouze zbytečně od-
čerpávají disponibilní prostředky resortu. 

Za celou dobu existence AČR však nikdy nebyl koncipován a realizován
ucelený a perspektivní modernizační program, obdobný programu modernizace
BVP-1 švédských ozbrojených sil ve VOP Šternberk. Naopak, skvělá možnost
využít rozjetého programu a zkušeností této společnosti k modernizaci českých
BVP-1 byla  zájmovými skupinami  v  AČR bez  hlubší  analýzy odmítnuta  ve
prospěch (očekávaného) budoucího nákupu těžkých kolových OT.

Dílčí závěr
Obchod se zbraněmi a vojenskou technikou podléhá přísné exportní kont-

role. [11]. Tyto produkty nejsou na trhu volně k dispozici, nýbrž je možné je po-
skytovat pouze těm partnerům, kteří odpovídají požadavkům zákona. Tato sku-
tečnost měla pro průmysl negativní důsledky. Politické a ekonomické zájmy stá-
tu byly sice mnohokrát  deklarovány, tyto deklarace však zpravidla z různých
důvodů nebyly prosazovány cílenými opatřeními v rámci promyšlené diploma-
cie obrany (Defence Diplomacy), kterou lze chápat jako pokračování zahraniční
politiky  všemi  prostředky  vojenské  spolupráce.  Neznalost,  přehnaná  zdržen-
livost,  ale  také  odmítání  reality  při  vnímání  bezpečnostně  politické  nutnosti
vedly k tomu, že nebyly správně zařazeny všechny souvislosti a šance a celkově
byl zásadním způsobem narušen vztah obranného průmyslu, ozbrojených sil a
obchodu s vojenským materiálem a zbraněmi, jedině garantující úspěšné rozvoj
všech tří pilířů OPP.
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Zdroj: Review 3/2001, Military systém line s.r.o., Kounice, 2001. s. 6.

Obr. 5:  Vývoj vývozu a dovozu vojenského materiálu v letech 1989-2000

Optimistická  očekávání  manažerů  jednotlivých  podniků  spojovaná  se
vznikem AOP nebyla naplněna. V institucionální rovině byl sice obranný prů-
mysl plně integrován do Aliančních struktur a ze strany vlády byly vytvořeny
systémové podmínky (certifikace firem v rámci realizace Programu bezpečnost-
ních investic NATO, přejímání standardů a legislativy, školení ze zásad a postu-
pů, informační toky) pro zapojení průmyslu jak do výzkumných projektů, tak i
do  mezinárodních  výběrových  řízení,  ale  skutečný  vliv  uvedených
„papírových“  opatření  na  zlepšování  stavu  obranného  průmyslu  ČR  a  jeho
schopností zajišťovat produkci komodit nezbytných k zajištění bezpečnosti stá-
tu je minimální až nulový.

Vytváření  podmínek dalšího  vývoje  českého obranného  průmyslu a for-
mování jeho struktury bude záviset na řadě činitelů, mezi něž patří zejména: 

■ Upřesňování obranné strategie státu, koncepce ekonomického zabezpe-
čení rozvoje schopností ozbrojených sil a na tomto základě i obranné
průmyslové politiky.

■ Stabilita,  průhlednost  a  zajištění  realizace  akvizičních  plánů  resortu
obrany, které obsahují souhrn požadavků na množství, sortiment a kva-
litu výzbroje. Na získání zakázek pro vlastní armádu závisí domácí vý-
zkum a výroba vojenské techniky i možnosti jejího exportu.

■ Zapojování do mezinárodní spolupráce při výzkumu, vývoji a výrobě
složitějších zbraňových systémů, což zabezpečuje jejich vysokou tech-
nickou  i  provozní  úroveň  i  kontakty  se  světovými  výrobci  vojenské
techniky.
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■ Změny ve struktuře zbrojního průmyslu, které odpovídají  potřebám a
možnostem ekonomického zabezpečení obrany ČR v podmínkách její-
ho členství v NATO.

■ Zlepšování  spolupráce vlády, jednotlivých ministerstev,  AOP a firem
obranného průmyslu.

Reálnost řešení uvedených předpokladů dalšího rozvoje české zbrojní vý-
roby je rozhodujícím způsobem limitována finančními prostředky vyčleněnými
na obranu a efektivním a účelným systémem jejich vynakládání resortem obra-
ny.

Vývoj a skladba výdajů resortu obrany
v letech 1993-2004

Vývoj a skladba výdajů na obranu v letech 1993-2004
Zajímavým ukazatelem porovnání  síly  vojenských  rozpočtů  je  výše  fi-

nančních prostředků na jednoho příslušníka ozbrojených sil.  ČR a další  státy
střední a východní Evropy významně zaostávají za hospodářsky vyspělými ze-
měmi. V roce 2000 byly jejich výdaje na obranu více než 10x nižší ve srovnání
s USA (necelých 20 000 USD na vojáka/rok). Vojenský rozpočet ČR přitom
neustále rostl (v běžných cenách roku 1993).  Redukcí počtu osob tak rostly i
prostředky vynaložené na jednoho příslušníka resortu obrany. Při srovnání těch-
to výdajů v rámci nových a perspektivních členů NATO jsme předběhli  Ma-
ďarsko  i  Polsko  a  jsme rovněž  před  kandidátskými  státy  NATO s výjimkou
Slovinska. Jsme ale na úrovni 50 % výdajů Řecka, 13 % Německa a 9 % USA.
Výdaje resortu obrany ČR rostly v běžných cenách z přibližně 24 miliard korun
v roce 1993 na cca 53 miliard v roce 2004 (viz tabulka na následující straně).

Struktura výdajů rozpočtu MO ČR je přibližně tvořena: 
- 25 % kapitálových výdajů (výdaje pro zabezpečení nezbytné obnovy a

dalšího  rozvoje  schopností  ozbrojených  sil,  včetně  programového  fi-
nancování),

- 40 % na mandatorní výdaje (platy, pojistné a sociální dávky)
- 35 % na ostatní neinvestiční běžné výdaje (zabezpečení provozu, vý-

zbroje  a  techniky,  zabezpečení  outsourcingu  a  predikované  inflační
trendy).
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Rok P  V HDP Proc. VSR PV
1993 2 181,3 23 776,6 910,6 2,61 356,9 6,7
1994 2 102,6 27 007,7 1 037,5 2,60 380,1 7,1
1995 2 045,8 28 275,2 1 252,1 2,26 432,7 6,5
1996 2 256,6 30 508,8 1 414,0 2,16 484,4 6,3
1997 2 295,8 31 328,3 1 650,0 1,90 524,7 6,0
1998 2 540,4 37 643,1 1 820,7 2,07 566,7 6,6
1999 2 349,6 41 688,1 1 849,0 2,25 596,7 7,0
2000 2 460,1 44 669,7 1 900,0 2,35 632,3 7,1
2001 2 607,4 44 977,5 2 139,0 2,10 693,9 6,5
2002 4 732,3 48 924,1 2 192,0 2,23 736,6 6,6
2003 3 791,6 53 193,9 2 405,0 2,21 808,0 6,6
2004 3 394,8 50 726,0 2 506,0 2,02 869,1 5,8

Legenda:

P – příjmy kapitoly MO (v mil. Kč) Proc. – podíl výdajů kapitoly MO na
HDP (v %)
V – výdaje kapitoly MO (v mil. Kč) VSR – výdaje státního rozpočtu ČR
(v mld. Kč)
HDP – hrubý domácí produkt (v mld. Kč) 
PV – podíl výdajů kapitoly MO na výdajích státního rozpočtu (v %)

Tab.: Základní ukazatelé státního rozpočtu,
kapitola Ministerstvo obrany 1993-2004

Z podrobné  analýzy  výdajů  resortu  obrany  je  patrné  poměrně  výrazné
navýšení podílu kapitálových výdajů v roce 1999. Podíl kapitálových výdajů se
přitom ještě zvýšil  v roce 2000 (zejména z důvodu realizace projektu L-159).
Zvýšení podílu kapitálových výdajů odráží skutečnost,  že rozpočtová politika
resortu obrany začala být od roku 1999 silněji orientována na rozvoj resortu, a
to zejména ve vazbě na členství ČR v NATO. 

Podíl výdajů na ostatní běžné výdaje zaznamenal podstatný nárůst v roce
1998. Od roku 1999 do roku 2001 má tento podíl znovu klesající tendenci. Ten-
to  vývoj  se  projevil  zejména  ve  snížení  schopností  resortu  vytvářet  zásoby
jednotlivých druhů materiálu, včetně náhradních dílů pro zabezpečení provozu-
schopnosti vojenské techniky všech druhů vojsk.

Pohled do budoucnosti  umožňuje prognóza financování resortu MO ČR.
Výše prostředků na zajištění obrany a bezpečnosti bude záviset na politických a
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ekonomických vlivech a na vývoji bezpečnostní situace. Predikce výdajů resor-
tu obrany do roku 2020 staví na tom, že se bezpečnostní situace ve světě, a zej-
ména v Evropě nebude významně měnit. Obrana EU bude do roku 2020 ještě
založena  na  ozbrojených  silách  národních  států,  tj.  ještě  nebudou  zřízeny
společné ozbrojené síly EU, nahrazující národní ozbrojení síly; ekonomika ČR
bude  stabilní  a  bez  zásadních  otřesů  (tvorba  HDP,  inflace,  míra  ne-
zaměstnanosti, deficit veřejných financí, bilance zahraničního obchodu), podíl
výdajů resortu obrany na HDP bude zachován v minimální výši 2,0 HDP.

Od roku 2002 již nejsou ve výdajích resortu obrany obsaženy výdaje Civi-
lní ochrany ČR. Výdaje resortu obrany od roku 2003 reálně rostou až při dosa-
žení  podílu  2,2% HDP. Při  snaze  o  snižování  deficitů  veřejných  financí  lze
předpokládat,  že  budou  v příštím  období  narůstat  politické  tlaky  na  snížení
tohoto podílu. Důsledkem by bylo zpomalení modernizace AČR a tlak na další
omezování početního stavu OS. Lze očekávat, že rozpočet resortu bude rozdě-
lován v poměru 50 % na osobní výdaje, 25- 30 % na provozní výdaje a 20 – 25
% na kapitálové výdaje. 

Současný stav
V roce 2000 skončila  platnost  usnesení  vlády ČR č.478/1996,  K návrhu

státního rozpočtu ČR na rok 1997, kterým byl schválen záměr postupného zvy-
šování podílu vojenských výdajů na HDP zhruba o 0,1 % ročně tak, aby výdaje
MO v roce 2002 dosáhly zhruba 2 % HDP (skutečnost 2000 = 2,32 % HDP).
Takto  garantovaná  výše  měla  zásadním  způsobem  přispět  ke  stabilnímu  fi-
nančnímu prostředí pro rozhodovací procesy uvnitř resortu obrany. I z tohoto
důvodu navázalo na usnesení vlády č. 478/1996 přijetí usnesení vlády ČR ke
koncepci výstavby resortu obrany č. 560/D ze dne 9. června 1999, v němž vláda
mimo jiné stanovuje že celkové výdaje MO nepoklesnou do r. 2004 pod hranici
2,2 % HDP ČR.

Výdaje resortu obrany tak byly zařazeny mezi tzv. mandatorní, a tedy prio-
ritní výdaje státního rozpočtu. Pozitivní význam usnesení vlády č. 560/D/1999
byl zvláště zřejmý v době, kdy byla výrazně napjatá výdajová stránka státního
rozpočtu ČR.

V rámci Koncepce reformy veřejných rozpočtů (Usnesení vlády ČR č. 624
ze dne 23. 6. 2003), která významně ovlivnila i resort MO, byl přehodnocen zá-
vazek  vlády,  plynoucí  z usnesení  č.  1140  ze  dne  13.  11.  2002,  které  garan-
tovalo, že celkové výdaje resortu obrany nepoklesnou v období do dosažení cí-
lových operačních schopností pod úroveň 2,2 % HDP ČR.

Výdaje byly sníženy na 2 % předpokládané hodnoty HDP. Zdrojový rámec
rozpočtu MO na roky 2004-2008 byl tak snížen o 48,468 mld. Kč, což vedlo
k přehodnocení:

- pilotních projektů resortu obrany,
- počtů a dislokací vojenských posádek,
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- struktur jednotlivých druhů vojsk,
- počtů osob po jednotlivých kategoriích,
- organizační struktury resortu obrany a AČR,
- metod velení a řízení.

Mezi nejvýznamnější omezení opatření patří:
1. snížení počtů osob vyčleňovaných do operací, pro posílení Policie ČR a

k plnění úkolů Integrovaného záchranného systému,
2. do doby zabezpečení nadzvukovými letouny bude zajištěna pouze ostraha

vzdušného prostoru ČR, nikoliv jeho obrana,
3. pokles celkových početních stavů OS z počtu 45 000 osob na 35 000 (22

tisíc) osob, 
4. změny ve velení a řízení (snížení počtu brigád pozemních sil, základen

vzdušných sil a operačně taktických velitelství),
5. zastavení modernizace PVO,
6. snížení počtu posádek a dislokačních míst (23 posádek a 46 dislokačních

míst),
7. omezení realizace pilotních projektů v oblasti:

a) specializovaných sil
- pasivní sledovací systémy
- výstavba centra biologické ochrany
- výstavba a modernizace specializovaných sil
- pořízení chemických a mikrobiologických prostředků

b) pozemních sil
- výstavba vojenských záchranných útvarů
- kolový obrněný transportér
- zavedení dělostřeleckého radiolokátoru do výzbroje AČR
- dodávky zmodernizovaných tanků T-72 M4CZ a souprav

modernizovaných komponentů
- operačně taktický systém velení a řízení
- výstavba (rekonstrukce) perspektivních posádek

c) vzdušných sil
- modernizace vrtulníků Mi-17 a Mi-24
- dokončení akvizice L-159 víceúčelový taktický letoun
- pořízení a provoz víceúčelového nadzvukového letounu
- komunikační spojovací systémy – řízení letového provozu
- nákup přenosného protiletadlového kompletu
- operačně taktický systém velení
- výstavba (rekonstrukce) perspektivních základen

d) sil podpory a výcviku
- rekonstrukce Ředitelství pro výcvik a tvorbu doktrín
- rekonstrukce a modernizace zařízení Univerzity obrany
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- rekonstrukce infrastruktury Sil podpory
e) průřezových projektů AČR

- zavedení středního nákladního terénního automobilu a kontejne-
rizace

- průřezový informační systém
- ekologická likvidace munice 

V roce  2004  dochází  poprvé  k absolutnímu  poklesu  plánovaných  roz-
počtových výdajů resortu obrany. Návrh rozpočtu kapitoly MO na rok 2004 a
návrh  střednědobého  výhledu  na  léta  2004  –  2006  byl  zpracován  v souladu
s usnesením vlády ČR č. 662 ze dne 7. 7. 2003 a s pracovními instrukcemi Mi-
nisterstva financí.  Výdaje  rozpočtu MO na rok 2004 byly stanoveny ve výši
50,725 985 mld. Kč.

Dílčí závěr
V zahraničí se výše vojenských výdajů pohybuje od 0,8 % (Lucembursko,

Lotyšsko) až po 4,8 % (Řecko). Výše HDP vypovídá o potenciální schopnosti
státu  financovat  svou  bezpečnost  a  tedy  i  obranu.  Do  jaké  míry  však  tuto
možnost stát využije, závisí na řadě okolností. Vztah mezi výdaji na obranu a
HDP ne vždy znamená, že bohatší stát má vyšší výdaje na obranu. Při stejné ab-
solutní výši výdajů na obranu je však pro bohatší stát zpravidla snadnější udr-
žovat výši výdajů garantující požadovanou míru bezpečnosti, a při stejném po-
dílu obranných výdajů na HDP je bohatší stát schopen na obranu vynaložit větší
částku, což naznačuje, že je i lépe schopen zabezpečit potřeby obrany. 

Tento postulát však platí pouze v případě přibližně stejné efektivnosti vyu-
žití zdrojů. Česká republika bohužel patří k zemím, u nichž je využití výdajů na
bezpečnost státu jedna z nejnižších v Evropě. Tento stav je dán jednak vysokou
mírou korupce ve státní správě (za což byla ČR již několikrát oprávněně kri-
tizována  nejen  nevládními  organizacemi  ,  které  ji  staví  v oblasti  korupce na
úroveň afrických zemí, ale  i  oficiálními představiteli  některých zemí – např.
USA v případě výběrového řízení na nadzvukové letouny), jednak velmi malou
schopností plánovat a řídit dlouhodobé strategické záměry jak na nejvyšší poli-
tické úrovni, tak na úrovni odborných orgánů konkrétních resortů, např. obrany
nebo vnitra.

Z výše  uvedených  údajů  je  zřejmé,  že  zatímco reálné  výdaje  na obranu
v ČR neustále rostly, zatímco byly vydávány další a další nařízení vlády a mate-
riály jednotlivých ministerstev a zatímco neustále klesaly počty příslušníků re-
sortu obrany a tedy i mandatorní výdaje, skutečné schopnosti  ozbrojených sil
čelit případným hrozbám se neustále snižovaly a tento trend pokračuje i v sou-
časné  době.  Podle  názorů  našich  partnerů  v NATO  ČR  v podstatě  již  není
schopna dostát svým závazkům plynoucím z Washingtonské úmluvy. A pokud
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ano, jsou tyto schopnosti tak hluboce utajeny, že o nich neví ani ministr obrany
ČR. To zásadním způsobem narušuje vnímání ČR jako spolehlivého partnera
nejen v rámci NATO, ale i v rámci EU a jejích integračních aktivit v oblasti bu-
dování jednotného systému obrany.

Akviziční systém resortu obrany ČR

Vnější projevy a dopady chyb akvizičního systému MO ČR
Nedávno byla zveřejněna osmnáctistránková zpráva o korupci v obchodu

se zbraněmi v ČR [12], zpracovaná mezinárodní nevládní organizací Transpa-
rency International  (TI). Zpráva vychází z řady dokumentů NATO, Evropské
unie  i  jiných  nevládních  organizací.  Podmínky  pro  korupci  v  obchodu  se
zbraněmi jsou podle TI dány hlavně zněním zákona o zadávání veřejných za-
kázek [13]. Evropská unie už několik let tuzemský zákon kritizuje jako málo
otevřený a totéž se opakovalo i po jeho novelizaci z letošního jara. Zákon neu-
kládá pro vynakládání státních prostředků při prodeji a nákupu zbraní žádnou
kontrolu a na rozdíl od řady států Aliance neexistuje žádný parlamentní orgán,
který by měl nad obchodem dohled. Devadesát procent armádních veřejných za-
kázek podléhá navíc úplnému utajení, ministerstvo se brání zveřejnit  jakékoli
podrobnosti  podmínek soutěže a kritéria  hodnocení.  Ve většině zemí NATO
(Francie, Velká Británie, Itálie, Německo, vůbec nemluvě o USA) je přímo uzá-
koněn  systém  kontroly,  ať  už  poslanci  nebo  konkrétními  úřady,  zprostřed-
kovávající zároveň veřejnosti informace o vojenských zakázkách.

Ministerstvo obrany nedokázalo podle TI dodnes vypracovat koncepci vy-
zbrojování, zbraně a výstroj jsou nakupovány chaoticky, nekoordinovaně a bez
ohledu na budoucí potřeby armády, což vytváří velmi široký prostor pro korup-
ci.  Zpráva  upozorňuje  na  řadu  neprůhledných  nebo  nesmyslných  zakázek
(konkrétně nákup 72 letounů L-159 za 43 miliard korun (resort obrany dnes 2/3
z nich podle vlastního vyjádření nepotřebuje), pronájem stíhacích letounů JAS-
39 gripen za 20 miliard Kč, modernizace tanků T-72 (dosud za 7 miliard Kč),
vytvoření  informačního  systému  resortu  obrany  (dosud  4  miliardy  Kč),  při-
pravovaný nákup kolových obrněných transportérů za 25 miliard a další. Podle
zprávy je špatně kontrolovaný a korupční také systém prodejů armádních pře-
bytků přes soukromé firmy, který navíc nezaručuje dodržování mezinárodních
úmluv a embarg (vývozy na Srí Lanku, do Zimbabwe, Gruzie, Jemenu, Kolum-
bie a dalších rizikových zemí). Zpráva nabízí řadu změn zákonů a přístupů k
obchodu, všechny mají společného jmenovatele, a to průhlednost a komunikaci
s veřejností.

První výraznější prověrku armádních zakázek nechal udělat počátkem roku
1998 tehdejší ministr obrany Michal Lobkowicz. Bylo zjištěno, že z téměř 800
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zakázek z předchozího roku bylo jen 20 zadáno formou veřejné soutěže. IMO
byla pověřena prověrkou některých zakázek, ale nakonec nikdo nebyl obviněn. 

Jeho  nástupce  Vladimír  Vetchý  sice  slovně  navázal  na  provedenou
prověrku, nechal si zpracovat vlastní podklady a dal svému týmu popud k pří-
pravě radikální změny akvizičního systému resortu. Nachystané personální, or-
ganizační  a funkční  změny však již nepodporoval,  takže reforma akvizičního
systému, připravená ke spuštění k 1. 1. 2001, po odchodu hlavních aktérů z MO
nebyla realizována a jediným pozitivním výsledkem změn byl vznik Národního
úřadu pro vyzbrojování [14]. Neprůhledné zadávání zakázek přímým způsobem
„osvědčeným“ firmám tak pokračovalo i nadále. 

Vetchého  analýzu  obchodů  resortu  obrany  dostal  do  ruky další  ministr
obrany, Jaroslav Tvrdík [15]. Ale ani on nedokázal s tristní situací akvizic re-
sortu obrany cokoliv udělat [16].

Miroslav Kostelka se v oblasti akvizic nijak výrazně neangažoval, přesto
za jeho působení resort obrany utratil za zbrojní zakázky dalších deset miliard
korun.

Za  vlády  uvedených  ministrů  utratil  resort  za  nákupy  zbraní  a  další
vojenské techniky přes 60 miliard korun,  přitom 80 % této sumy bylo podle
informací ministerstva zaplaceno za zakázky bez výběrových řízení.

Co je příčinou tohoto stavu a proč akviziční systém resortu obrany ČR vy-
kazuje tak nízkou účinnost a neprůhlednost ve srovnání s akvizičními systémy
jiných států NATO, jak jsou vlastně vojenské zakázky zadávány a jak jsou říze-
ny a kontrolovány – to je náplní následujících částí této kapitoly.

Vývoj akvizičního systému resortu obrany
v letech 1994-1999

Není cílem této studie zabývat se historií akvizičního systému ČR. Proto
na úvod tohoto bodu pouze konstatuji,  že v letech 1989 až 1994 došlo v dů-
sledku  zanedbávání  bezpečnostní  politiky,  neefektivní  ekonomiky  transfor-
mačního období, nedostatku disponibilních ekonomických zdrojů a nedostatku
lidí s potřebnými druhy kvalifikací k faktickému rozpadu funkčního a účinného
akvizičního systému resortu obrany, který se s krátkými přestávkami vytvářel
od roku 1919. Na tomto rozpadu se podílely rovněž naivismus a nízká úroveň
demokratického myšlení občanů ČR (charakterizované nezájmem o veřejné zá-
ležitosti, včetně záležitostí týkajících se bezpečnosti státu), korupční prostředím
státní správy a nekvalifikované politické zásahy do odborných záležitostí resor-
tu. [17].

Ani  po  roce 1994 se  situace  příliš  nezlepšila.  Stejně  jako většina  státní
správy, i resort obrany opožděně zareagoval na měnící se vnější podmínky a na
vytváření tržního prostředí v ČR. Vnitřní situace resortu obrany před vstupem
ČR do NATO byla charakterizována zejména těmito faktory:
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 podstatným omezením civilního řízení armády (označovaného někdy ne
zcela správně také jako civilní kontrola armády) z důvodu faktické nee-
xistence  mechanismů uplatňování  tohoto  řízení  a  nedostatku  kvalifi-
kovaných lidí  s dlouhodobými (alespoň relativně,  s ohledem na dobu
existence ČR) zkušenostmi z oblasti řízení státní správy,

 faktickým převzetím moci  v resortu  obrany generalitou  AČR bez ja-
kékoliv kvalifikace a pověření k výkonu státní správy, ale s jasným cí-
lem udržet co nejdéle „výhodné“ podmínky řízení nákupů v resortu a
prohloubit  provizně-poplatkový  systém  nákupu  produktů  do  resortu
obrany (viz obr. 6),

 účelovým  posilováním  struktury  řízení  resortu  obrany,  postavené
na principu  absolutní  zodpovědnosti  nejvyšších  funkcionářů  civilní
části ministerstva; to je umožňuje činit zodpovědnými za všechny chy-
by a selhání jejich podřízených, včetně chyb úmyslných; tito funkcio-
náři navíc nejsou nijak chráněni (např. zákonem o státní službě apod.)
před zvůlí ministra obrany nebo náčelníka GŠ,

 neexistencí účinných interních a/nebo politických mechanismů regulu-
jících absolutní vliv osobních vlastností a rozhodnutí  ministra obrany
na chod a fungování resortu obrany [18],

 krátkou  tradicí,  velkou  fluktuací  a  z nich  vyplývající  nedostatečnou
kvalifikací a malými zkušenostmi lidí z resortu obrany v oblasti komu-
nikace mezi státní sférou a soukromým sektorem, 

 katastrofální nepřipraveností kompetentních zaměstnanců resortu obra-
ny na fungování v tržním prostředí, a to jak po stránce odborné, tak po
stránce managerských schopností a morálně-volních vlastností, nezna-
lostí  pravidel  obchodního  styku a  fungování  ekonomiky soukromého
sektoru,

 obecně velmi nízkým právním vědomím, a to  počínaje  řadovými za-
městnanci a konče vrcholovými představiteli resortu MO, GŠ a AČR,

 zákony, nedostatečně  harmonizovanými se zákony EU a zemí NATO
[19],

 nedostatečná znalost zvyků a tradičních vazeb v EU a zemích NATO,
 neznalostí  pravidel  nebo neschopností  českých firem obranného  prů-

myslu  zapojit  se  do  společných  vyzbrojovacích  a  infrastrukturálních
programů zemí Aliance a z nich vyplývajících potenciálních výhod pro
ČR,

 neakceptováním  mechanismů,  nezbytných  pro  efektivní  vynakládání
peněz, ze strany vedení MO a GŠ; jejich aplikace mj. vyžaduje speciální
přípravu lidí, která se liší od tradiční vojensko-technické přípravy ob-
vyklé v AČR a v celém resortu obrany; jedná se zejména o následující
disciplíny:

- leadership, 
- procesní analýza, management procesů,
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- management zdrojů, personální, projektový a programový manage-
ment,

- analýza potřeb (počínaje strategickou úrovní bezpečnosti  státu  a
konče úrovní jednotek a potřebami mírového života resortu),

- plánování, programování a rozpočtování v prostředí s omezenými
zdroji, atd.

Akviziční  prostředí  resortu  obrany bylo v této  době  charakteristické  po-
měrně značným množstvím peněz, nekontrolovaně vynakládaných na základě
požadavku „sbližování AČR s ostatními zeměmi Aliance“ za chaotické nákupy
výzbroje, vybavení a služeb, a to bez jakékoliv analýzy dopadů na bezpečnost
ČR, reálných potřeb rozvoje AČR, ekonomických možností státu a resortu obra-
ny. Důsledkem tohoto stavu byly již výše zmíněné problémové zakázky:

vývoj a výroba lehkého bitevního letounu L-159 ALCA, který ani svou
koncepcí,  ani  vybavením   v podstatě  nezapadá  do  žádného  scénáře
možných misí sil NATO,
modernizace tanku T-72 M4 CZ, 
vývoj leteckého kanónu Plamen a munice 20mm x 102 jako základní
zbraně L-159,
elektronický pasivní průzkumný systém (a pasivní 3D radiolokátor/za-
měřovač) [20] Věra/Borap.

Do výčtu těchto domácích průmyslových projektů, jejichž osud negativně
ovlivnila  nekoncepční  armádní  akvizice,  patří  i  projekt  kolového  obrněného
transportéru,  který  jako  jeden  z mála  vycházel  z poměrně  objektivní  analýzy
možností využití kapacit českého průmyslu. K vyzbrojení AČR existovaly dvě
reálné možnosti: 

○ vývoj vlastní řady kolových obrněných vozidel Zubr společnosti  PSP
Bohemia ve spolupráci se zahraničními partnery,

○ osvojení výroby zahraničního obrněného vozidla společností Tatra.

Klíčovým závěrem analýz byl požadavek, aby bylo o nákupu těchto vozi-
del rozhodlo s dostatečným časovým předstihem, neboť „v opačném případě je
velmi pravděpodobné, že v okamžiku potřeby dodávek nebude již jiná reálná
možnost jejich zajištění než nákup kompletních objektů ze zahraničí“[21]. To se
také v plném rozsahu potvrdilo.

Přímým důsledkem výše uvedeného přístupu bylo vytvoření specifického
„českého“ akvizičního systému, neodpovídajícímu po funkční stránce (nikoliv
po  organizační,  strukturálně  lze  splnění  „požadavků  NATO“  do  jisté  míry
doložit)  prakticky žádnému standardnímu požadavku na systém akvizic zemí
NATO. Tento systém byl charakteristický následujícími vlastnostmi: 

■ rozpočtem  resortu  obrany,  v  němž  skladba  rozpočtových  položek  a
jejich  změny plně  spočívají  na  osobním rozhodnutí  NMO-E a  jehož
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plnění není ze strany resortu ničím garantováno ani vůči vládě, ani vůči
potenciálním příjemcům prostředků,

■ neexistencí zpětná vazba mezi požadavky resortu, dodaným produktem,
jeho užitnou hodnotou a skutečně vyplacenými penězi,

■ neexistence mechanismu analýzy nabízených cen; ceny jsou určovány
dodavateli  (zpravidla  obchodními  společnostmi),  uzavírané  smlouvy
jsou pouze formální, neobsahují zásadní požadavky na dodavatele, zá-
ruky za produkt apod.,

■ nemožnost ovlivňovat cenu produktu v průběhu realizace zakázky jinak
než směrem vzhůru,

■ neexistence  mechanismů  přímého  řízení  a  dohledu  nad  realizací  za-
kázek ze strany resortu obrany (projektové týmy, management konfigu-
race apod.),

■ kontrolní mechanismy zaměřené pouze na formální správnost účetnictví
resortu a administrativních toků dokumentů, nikoliv na účelnost a pří-
nos realizovaných nákupů pro bezpečnost ČR a růst reálných schopnos-
tí armády,

■ neschopností  resortu jasně zdůvodnit,  proč byly objednány a za dané
ceny nakoupeny konkrétní komodity (např. letoun L-159, radar Komár,
vozidla Land Rover atd.)  nebo odprodány (munice,  nedostatkové  ná-
hradní díly, objekty). 

V důsledku uvedených faktorů vzniklo v resortu  obrany ČR vysoce ko-
rupční  akviziční  prostředí,  jehož  fungování  je  založeno  na  následujícím me-
chanismu (obr. 6).

U větších  zakázek  (orientačně  nad  40  miliónů  Kč)  vojáci  ve  vysokých
funkcích AČR a GŠ domlouvají s výrobci (prostřednictvím obchodních firem)
co jim mohou nabídnout. Na základě nejlukrativnější nabídky vznesou nároky
na financování svých požadavků, které jsou po zaplacení příslušných marží a
„poplatků“ zařazeny do finančního plánu. Poté je na základě standardního admi-
nistrativního postupu buď osloven pouze jeden dodavatel nebo je vyhlášeno vý-
běrové řízení s podmínkami nastavenými na konkrétního dodavatele tak, že jiní
zájemci prakticky nemají šanci uspět.
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Obr. 6

Vývoj akvizičního systému resortu obrany
po vstupu ČR do NATO
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Již částečně před vstupem ČR do NATO a následně po jejím vstupu se v
plném rozsahu prokázal obecně známý fakt:  ČR a její průmyslový, výzkumný,
technologický a zbrojní potenciál v mnoha oblastech zaostává za členskými ze-
měmi Aliance a v lepším případě stagnuje.

Specialisté ministerstva obrany, kteří měli možnost setkávat se s odborníky
NATO ve výzbrojně-průmyslové oblasti, však došlo v rozmezí let 1995-1999 k
mnohem závažnějšímu zjištění, a to že MO ČR nemá vybudovány žádné institu-
cionální, zdrojové ani systémové předpoklady, jak efektivně řídit akvizice, jak
spolupracovat s obranným průmyslem, jak harmonizovat vyzbrojování s NATO
atd. Tato  skutečnost  vedla  k  nemožnosti  snížit  náklady v  systému zabezpe-
čování  obranyschopnosti  ČR  a  efektivně  využívat  schválené  rozpočtové
prostředky pro resort obrany. Ke konci roku 1999 proto po několikerém „zdvo-
řilém“ upozornění bruselské centrály vzniklo po více než dvouleté analytické a
organizační přípravě ke dni 1. 1 .2000 organizační jádro Národního úřadu vy-
zbrojování MO (NÚV MO) jako zárodek instituce, která má ve všech státech
NATO vysokou autoritu,  profesní  historii  a hraje nezávislou roli  při  řízení a
státní kontrole obranných akvizic.

V rámci NÚV byla provedena analýza stavu akvizičního systému resortu
obrany ČR a identifikace a analýza akvizičních praktik, standardů a trendů ve
vybraných státech NATO.

Stav oblasti akvizičního systému resortu
Z posouzení  výše uvedených principů  akvizičního managementu ve vy-

braných státech NATO s tehdejší akviziční praxí v resortu MO ČR byl zjištěn
následující stav oblasti akvizičního systému resortu MO ČR před 1. 1. 2000:

■ nebyla  stanovena  akviziční  politika  resortu  MO  a  nebyly  vytvořeny
struktury pro její uplatňování, 

■ nebyl vybudován ani standardizován ucelený akviziční systém resortu
MO,

■ plánování věcných potřeb bylo prováděno podle RMO č. 39/1998, který
nebyl  v  souladu  se  standardy  NATO,  což  znamenalo  plánování  tak
zvaně  „z  roku  na  rok“  (to  mělo  destruktivní  účinky  pro  přípravu
smluvně-závazkových  vztahů,  kdy  nespecifikované  a  nepřipravené
projekty musely být řešeny změnovým řízením, což nahrávalo korupci a
následnému plýtvání s rozpočtovými zdroji),

■ nebyly vymezeny pravomoci a odpovědnost v oblasti akvizičního řízení
a akviziční kontroly což způsobovalo nekoordinovanost postupů a roz-
hodnutí při řízení akvizic,

■ nebyly  prováděny  analýzy  nákladovosti,  marketing,  studie  provedi-
telnosti a nebyl vybudován institut projektových manažerů což vedlo k
neprofesionálním  rozhodnutím  především  v  oblasti  výstavby  infor-
mačních  systémů,  modernizace  tanku  T-72,  vývoje  letounu  L-159  a
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dalších akvizičních celků,
■ nebyly stanoveny a standardizovány procesní  vazby mezi akvizičním

systémem,  finančním  systémem,  logistickým  systémem  a  systémem
obranného plánování,

■ neexistovalo řízení a koordinace obranné výzkumně-vývojové základ-
ny, což mělo za následek značnou neefektivnost využívání zdrojů pro
tyto účely,

■ nebyl  vybudován  systém  průmyslové  spolupráce,  podpory  obraného
průmyslu a jejich zapojení do projektů NATO a EU (WEU),

■ neexistoval  jednotný, oddělený a nezávislý  systém jednání  s průmys-
lovými subjekty, což umožňovalo, aby vysocí funkcionáři AČR a GŠ
přímo jednali o možných zakázkách s výrobními a (zejména) obchodní-
mi firmami a ve spolupráci s funkcionáři a pracovníky finančního a ná-
kupního úseku ovlivňovali plány nákupu a jednotlivé zakázky (obr. 6),

■ neexistovalo  zákonné  prostředí  pro  provádění  standardizace,  ka-
talogizace a státní ověřování jakosti,

■ neprobíhal proces plánování a harmonizace vyzbrojování s NATO, což
znamenalo, že ČR se neměla informace o výzbrojních projektech a zá-
myslech jednotlivých členských zemí Aliance,

■ nebyl vytvořen systém harmonizace národních stanovisek v oblasti vy-
zbrojování směrem k NATO a EU (WEU), což znamenalo roztříštěnost
vyjadřování  národních  zájmů vůči  příslušným orgánům NATO a EU
(WEU) a zároveň bezkontrolní systém našeho zastupování v nich,

■ neexistoval systém školení v akviziční oblasti a v oblastech souvisejí-
cích, což se projevovalo především v zaostávání ČR v procesu digita-
lizace akvizičních procesů a elektronické komerce směrem k NATO se
všemi dopady na domácí obranný průmysl a plánování v resortu obra-
ny.

Na základě posouzení standardů NATO, institucionalizace a systémových
předpokladů v akviziční oblasti u vybraných států NATO (U.S., Kanada, Velká
Británie,  Francie,  Německo,  Nizozemí)  byly stanoveny tyto  základní  obecné
principy  akvizičního  managementu  uplatňované  standardně  v rámci  zemí
NATO:

○ je  vybudována  a  institucionalizována  státní  autorita  pro  řízení  vy-
zbrojování (dále jen autorita), zpravidla v přímé podřízenosti ministra
obrany, jako nezávislý orgán pro řízení akvizic,

○ ve všech státech má tato autorita ve své podřízenosti organizační celky
s následující  působností:  rozvoj  akvizičního systému; plánování,  roz-
počtování  a věcná  kontrola  akvizic;  průmyslová  spolupráce;  meziná-
rodní  spolupráce  ve  společných  projektech;  projektový  management;
výzkum, vývoj a obrané technologie; jakost, standardizace a kodifika-
ce;  u  některých  států  je  zahrnuta  navíc  integrovaná  logistika  a  in-
frastruktura,
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○ působnost  autorit  je striktně oddělena od působnosti  finančně-ekono-
mických složek z důvodu vyloučení stavu, kdy funkcionář, odpovědný
za finance zároveň rozhoduje, co za ně bude resort pořizováno - tzv.
princip trojí preventivní kontroly: 

○ autorita  –  čím VĚCNĚ pokrýt  potřeby,  věcná  kontrola  zadavatele  a
uživatele, 

○ finanční  úsek  –  FINANCOVÁNÍ  věcného  krytí,  finanční  kontrola
uživatele, 

○ vzájemná (křížová) kontrola autority, finančního úseku a uživatele (za-
davatele).

○ ve všech státech  je stanovena akviziční  politika resortu,  která určuje
strategii pořizování dovnitř resortu obrany, směrem k národnímu prů-
myslu a směrem k NATO a EU,

○ ve všech státech je vybudován a standardizován transparentní akviziční
systém podléhající  několika stupňům kontroly ze strany vlád a parla-
mentů;  důvodem je skutečnost,  že  tento  systém je  považován za  or-
ganizaci s nejvyšší úrovní rizika korupce,

○ akviziční proces je vždy členěn na fáze, etapy a hlavní mezníky ve kte-
rých je stanovena odpovědnost za jejich řízení a schvalování,

○ jednotlivé etapy jsou procesně svázány do přesného sledu činností a je
stanovena odpovědnost, kdo a kdy se jich účastní,

○ jsou stanoveny tzv. akviziční kategorie, které stanovují hloubku, rozsah
a způsob dohledu při řízení akvizice v celém jejím životním cyklu,

○ jsou prováděny striktní analýzy nákladovosti s cílem zamezit plýtvání
státními prostředky,

○ jsou standardizovány a přesně stanoveny vazby, vstupy a výstupy mezi
akvizičním systémem,  finančním systémem,  logistickým systémem a
systémem obranného plánování,

○ je zavedeno specializované kvalifikační studium a systém profesiona-
lizace v oblasti akvizičního managementu,

○ ve všech státech jsou akviziční systémy digitalizovány a jsou prováděna
opatření pro propojení databází o akviziční položce v celém jejím život-
ním cyklu  mezi  MO, státem, průmyslem a zahraničím (tzv.  strategie
CALS NATO).
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V souladu s výše uvedenými zjištěními byly ze strany NÚV MO v období
od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000 provedeny následující kroky:

a) Akviziční systém

- byl vytvořen návrh nového Akvizičního systému MO v souladu se stan-
dardy NATO a zpracován návrh Metodických pokynů pro jeho řízení,

- bylo provedeno školení  pracovníků všech sekcí MO a GŠ z principů
nového akvizičního systému a ve spolupráci s U.S. Embassy byl připra-
ven systém vzdělávání v oblasti akvizičního managementu,

- byl  vytvořen  návrh  systému  digitalizace  a  informační  podpory
akvizičního systému MO,

- byl připraven a spuštěn program „Stratech“ pro výstavbu a rozvoj Ná-
rodního  systému  pro  podporu  životního  cyklu  akvizice  (CALS)  ve
spolupráci MO a AOP ČR,

b) Plánování vyzbrojování
- byly vydány Metodické pokyny ke zpracování plánovacích charakteris-

tik akviziční  potřeby jako základní  dokument pro systém vyžadování
nových akvizičních potřeb uživatelem,

- byla zpracována databáze pro střednědobé plánování vyzbrojování a je
připraven proces sestavení  Střednědobého plánu vyzbrojování na léta
2003 až 2007 (vydání asi 5/2001),

- byla zpracována databáze pro roční plánování vyzbrojování určená pro
věcnou kontrolu projektů a akcí před spuštěním jejich financování a pro
sestavení Plánu vyzbrojování na rok 2002 před spuštěním jejich poři-
zování (vydání v únoru 2001),

- je  připraveno  první  jednání  odborné  skupiny  pro  plánování  vy-
zbrojování VOP/BRS,

c) Harmonizace vyzbrojování s NATO
- byl vytvořen informační systém vyzbrojování ČR, plně kompatibilní se

systémem AIMS/NATO,
- bylo poprvé přistoupeno ke tvorbě národních cílů vyzbrojování a v září

2000  byl  rovněž  poprvé  zpracován  Dotazník  plánování  vyzbrojování
„APQ 2000“, kterým ČR plně harmonizovala své procesy plánování vy-
zbrojování s NATO,

- byl vytvořen Systém harmonizace národních stanovisek v oblasti  vy-
zbrojování směrem k NATO jako nástroj k optimalizaci zastoupení ČR
v orgánech NATO a ke sjednocení prosazování národních zájmů v ob-
lasti vyzbrojování,

- dnem  1.10.2000  je  ČR  zastupována  experty  NÚV  MO  ve  všech
hlavních orgánech NATO pro vyzbrojování a NÚV MO byla převzata
odpovědnost za všechny DCI v oblasti vyzbrojování,
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d) Harmonizace vyzbrojování s EU (WEU)
- byly zpracovány a splněny veškeré přístupové požadavky členství  ve

WEAO a ČR byla v listopadu 2000 přijata za plného člena WEAO,
- byl vytvořen informační systém vyzbrojování ČR, plně kompatibilní s

EU (WEU) tzv. ERS/EU ,
- v současné době je naplňována národní část databáze ERS/EU, kterým

ČR bude plně harmonizovat své procesy plánování vyzbrojování s EU
(WEU),

- byl vytvořen Systém harmonizace národních stanovisek v oblasti  vy-
zbrojování směrem k EU/WEU jako nástroj k optimalizaci zastoupení
ČR v orgánech WEAO a ke sjednocení prosazování národních zájmů v
oblasti vyzbrojování,

- dnem 1.  11.  2000  je  ČR zastupována  experty  NÚV MO v hlavních
panelech WEAO,

- jsou připravovány kroky pro účast ČR v nové Evropské agentuře pro
vyzbrojování (EAAI),

e) Průmyslová a výzbrojní spolupráce
- byla zpracována a dne 15. 3. 2000 podepsána Dohoda mezi MO a AOP

ČR ve věci spolupráce státu s obranným průmyslem,
- bylo zpracováno a dne 3. 10. 2000 podepsáno Ujednání mezi MO, MZV

a MPO o spolupráci při prezentaci produktů českého obranného prů-
myslu v zahraničí,

- byl vytvořen systém průmyslové podpory při zahraničních cestách mi-
nistra obrany a systém nezávislého jednání s průmyslovými subjekty ,

- byla provedena marketingová analýza pro pasivní radiolokační techniku
krátkého dosahu podle zásad nového akvizičního systému,

- byly provedeny expertní rozhovory o budoucí průmyslové a výzbrojní
spolupráci s Francií, Španělskem, Polskem, Maďarskem, Rumunskem,
Ukrajinou a v roce 2001 jsou připraveny rozhovory s Itálií, Německem
a Nizozemskem,

f) Projektový management
- byla připravena a vládou schválena zadávací dokumentace pro nákup

nadzvukových letounů,
- do  systému  projektového  řízení  byly  převzaty  nejproblematičtější

projekty, tj. L-159 a modernizace tanku T-72,

g) Výzkum, vývoj a obranné technologie
- byla  vytvořena  kvalitativně  nová  struktura  pro  řízení  výzkumně-vý-

vojové základny (Vojenský úřad výzkumu, vývoje a obranných techno-
logií - VÚ VVOT),

- byla zpracována Koncepce rozvoje výzkumu a vývoje resortu MO,
- po více než dvou letech byla ředitelem NÚV opětovně svolána Rada
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pro obranný výzkum, v novém složení a s novelizovanými úkoly a sta-
tutem,

- byla převzata komplexní odpovědnost za programový okruh výzkumu a
vývoje a zahájena kontrola účelnosti využívání rozpočtových prostřed-
ků v této oblasti,

- byly vytvořeny podmínky pro vznik společných vývojových týmů se
zahraničními partnery ČR v rámci Aliance i mimo ní a byla převzata
odpovědnost za zastupování ČR ve vědeckovýzkumných a vývojových
orgánech NATO a EU (WEU),

h) Standardizace, katalogizace, jakost
- byl zpracován, předložen a parlamentem přijat zákon č. 309/2000 Sb., o

obrané standardizaci, katalogizaci a státním ověřováním jakosti,
- byl vytvořen systém standardizace s instituty standardizačních oborů a

Radou pro standardizaci,  která  zahájila  svou činnost  15.  9.  1999 ra-
tifikací prvních standardizačních dokumentů NATO,

- bylo zavedeno 24 standardů, provedeno 29 analýz standardizačních do-
hod NATO a přeloženo 215 standardizačních dokumentů NATO,

- byl vyvinut a do používání zaveden Informační systém standardizace,
- byl dokončen vývoj Jednotného systému katalogizace majetku a uznána

jeho plná kompatibilita se systémem katalogizace NATO,
- byla ověřena funkcionalita části Katalog Informačního systému logis-

tiky a jeho plná kompatibilita (datová a funkční propojitelnost) s ob-
dobnými systémy NATO,

- v působnosti  MO byl dobudován a stabilizován systém státního ově-
řování jakosti,

- byl  dobudován  rovněž  mezinárodně  platný  kvalifikační  systém  pří-
slušníků systému státního ověřování jakosti na bázi standardů ISO 9000
a STANAG.

Výše uvedené kroky, provedené odbornými orgány NÚV MO v průběhu
roku 2000, především znamenaly:

- nastartování akviziční reformy v celém spektru obranného sektoru ČR,
- zrušení  nebo značné  narušení  starých vazeb při  plánování  investic  a

rozhodování o strategických nákupech,
- zavedení systému preventivní kontroly do celého procesu řízení akvizi-

ce, kdy je akviziční proces dozorován projektovým manažerem a pre-
ventivně  sledován  zástupci  uživatele,  správce  programu  a  prochází
složkami s působností věcné a finanční kontroly,

- oddělení kompetence za rozhodování o věcných zdrojích (co nakupo-
vat) v působnosti NÚV MO od kompetence v oblasti finančních zdrojů
(za co nakupovat) v působnosti NMO-E jako prvek zabraňující střetu
ekonomických zájmů,

- prosazení zákazu přímého jednání funkcionářů MO a GŠ s podnikatel-
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skými subjekty bez přítomnosti zástupců NÚV MO (a naopak),
- optimalizace  zastupování  v  orgánech  NATO a  EU (WEU)  s  jedno-

rázovou úsporou 6 mil. Kč,
- zpřísnění  řízení  a  kontroly  činnosti  vojenských  výzkumných  a  vý-

vojových ústavů a zařízení,
- zavedení  systému projektového  dohledu  do  přípravy  smluvně-závaz-

kových vztahů a další reformní kroky.

Tyto kroky se měly stát základem komplexní změny akvizičního systému
resortu obrany ČR v letech 2001-2004. Dokumenty, které byly základem této
změny, však již tehdejší MO Vladimír Vetchý nepodepsal a zabránil tak jejímu
spuštění. Důsledkem byl návrat  k praktikám a faktické zakonzervování pů-
vodního akvizičního systému resortu, pouze s novým institucionálním rámcem,
bez faktických možností změny systému jako takového. To mj. dokládá sku-
tečnost, že finanční sekce po dohovoru s NGŠ AČR pro rok 2001 opětovně pro-
sadila financování projektů a akcí s vyloučením věcné kontroly, kterou měl za-
jišťovat NÚV MO. V důsledku tohoto přístupu u 60% investic na rok 2001 opět
bylo pouze velmi vágně nebo nebylo vůbec specifikováno, co za ně hodlá resort
MO nakupovat.

Národní strategie vyzbrojování

V roce  2002  byla  Národním  úřadem  pro  vyzbrojování  ve  spolupráci
s Ústavem strategických studií jako podkladový materiál pro Bezpečnostní radu
státu zpracována Národní strategie vyzbrojování, která je uceleným materiálem
odrážejícím současné trendy a přístupy k vybavování ozbrojených sil.

Národní strategie vyzbrojování vznikla na základě hluboké analýzy
akvizičního systému resortu obrany, dokumentu Porovnání struktury národních
úřadů a akvizičních systémů vybraných členských zemí NATO s akvizičním sys-
témem ČR jako základní dokument resortu obrany pro oblast vyzbrojování ČR,
potřeb obranného průmyslu a požadavku na snížení nákladů na opatřování pro-
duktů v resortu obrany. 

Tento dokument zahrnuje nejen interní záležitosti resortu obrany, např.
přehled procesů a organizačních struktur akvizičního systému, maticová struk-
tura zodpovědností za řízení jednotlivých fází akvizic, vazeb na Asociaci
obranného průmyslu či jiné resorty, ale i aktuální zahraničně-politické souvis-
losti a postupy hájení státních zájmů ČR v oblasti rozvoje obranného výzkumu
a vývoje, obranného průmyslu, mezinárodních ekonomických a vojensko-od-
borných vztahů atd. 

Kvalitu tohoto materiálu potvrzuje i skutečnost, že v rámci kontroly hospo-
daření s prostředky státního rozpočtu při zabezpečení AČR municí číslo 02/04,
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která byla provedena Národním kontrolním úřadem v době od 8. 1. do 13. 12.
2002 u Ministerstva obrany ČR, bylo v Kontrolním protokolu zmíněno, že NSV
analyzuje  současnou  situaci  a  na  základě  zvážení  širokého  spektra  vnějších
okolností  a  vlivů  navrhuje  změny stávajících  přístupů  s cílem zvýšení  efek-
tivnosti tvorby materiálních a intelektuálních zdrojů pro realizaci bezpečnostní
politiky  státu,  vyzbrojování  ozbrojených  sil  i  posílení  hospodářského  růstu.
Přesto  nedošlo  k jejímu  uplatnění  a  tento  vysoce  kvalitní  dokument  se
v akvizičních praktikách resortu obrany vůbec neodrazil.

Dílčí závěr
Po roce 2000 v podstatě snahy o změnu akvizičního systému resortu obra-

ny ustaly. Připravené změny byly staženy, NÚV se postupně stal pouhým admi-
nistrátorem požadavků GŠ a AČR a neplní  funkci  dohledu nad materiálními
toky v resortu obrany. Přes veškeré změny, např.: 

■ zřízení pozice (politického) náměstka pro vyzbrojování; to fakticky zna-
mená další pokles konkrétní odpovědnosti lidí v akvizičním systému re-
sortu  obrany  za  chyby  a  problémy  jejím  přenesením  na  politickou
úroveň náměstka MO, kde je její  dopad zpravidla  automaticky „utlu-
men“.

■ změna NÚV na sekci vyzbrojování MO (na názvu nezáleží, důležitá je
reálná pozice ředitele SV MO a jeho kompetence; hlavním úkolem VŘ
SV MO však dnes je pouze formální reprezentace ČR v CNAD a vedení
podpůrného administrativního systému pro FS MO),

■ z působnosti sekce vyzbrojování byl vyjmut Úřad pro obrannou standar-
dizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (to znamená ztrátu zpětné
vazby a vlivu na jakost zakázek, za jejichž řízení NÚV formálně odpo-
vídá),

■ změna kompetencí při nakupování produktů pro potřeby druhů vojsk a
jednotlivých  útvarů  a  posádek  směrem  k jejich  přenesení  na  nižší
úroveň (nemožnost komplexního pohledu na věcnou část zakázek, ztrá-
ta  možnosti  výběru  „generálních  dodavatelů“  na  komodity  jako  jsou
pneumatiky nebo palivo ….) a další, však nebyl ani v nejmenším naru-
šen korupční systém nakupování, popsaný výše a znázorněný na obr. 6. 

Stav akvizičního systému tedy i nadále nahrává nekontrolovatelnému a ne-
efektivnímu plýtvání  finančními zdroji  s  vyloučením jakékoli  věcné kontroly
(viz zpráva IT, citovaná v úvodu této kapitoly). Podle zkušeností zahraničních
partnerů platí ČR i nadále za nespolehlivého a málo čitelného partnera s nekon-
sistentní  zbrojní  politikou;  tyto  zkušenosti  jsou  uveřejňovány  i  v prestižních
zbrojních časopisech (Jane’s apod.). Velmi pozorně byl např. sledován případ
osmiletého výběru nadzvukových letounů, s početnými odklady a zvraty, od-
stoupením čtyř účastníků výběrového řízení, jeho zrušením a obnovením, a ko-
nečným výběrem dodavatele, jehož průběh dosud vzbuzuje v zahraničí nemalé
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pochybnosti. Náznaky obdobného vývoje se objevují i u oznámeného výběrové-
ho řízení na kolové obrněné vozidlo. Ještě v únoru 2004 potvrdil ministr obra-
ny, že soutěž chce resort jako naléhavou vyhlásit do konce února, v září pode-
psat kontrakt s vybraným dodavatelem a do poloviny října 2006 mít 18 vozidel
připravených k vojskovým zkouškám.  Za deset týdnů nato následovalo již třetí
odložení  termínu (pravděpodobně do roku 2005) zdůvodněné tím, že „minis-
terstvo (obrany) má na úspěšnou realizaci podobného obchodu příliš málo lidí“
(což  jednoznačně  potvrzuje  tvrzení  o  situaci  v akvizičním  systému  uvedená
výše) a nejprve tedy bude nutno vyhlásit soutěž, která určí poradenskou firmu
jež by „měla výběr transportérů na starosti“ [22]. K výběru takového konzul-
tačního  partnera  bylo v červnu 2004  vyhlášeno  výběrové  řízení.  Jeho  poža-
davkem  bylo,  aby  účastníkem  byla  renomovaná  mezinárodní  společnost
s ročním obratem vyšším než 5 mld.  eur,  což mj. též  vypovídá o očekávané
úrovni plateb za její služby.

Přitom na  žádost  MO a  na  návrh  vlády  byla  v květnu  2004  schválena
naléhavá novelizace zákona o zahraničním obchodu vojenským materiálem č.
38/1994 [23], který nyní v paragrafu 12 odst. a) umožňuje ministerstvu obrany
vstoupit  do  přímého  obchodního  styku se  státním zahraničním dodavatelem.
Smyslem této úpravy, jak o tom hovoří i důvodová zpráva,  se právě měla stát
možnost vyloučení třetích osob z celého projektu, a to s cílem úspory proviz-
ních či jiných výdajů. Tento vývoj, chápaný jako jednoznačný výraz nekompe-
tentnosti  a  nízké  odborné  úrovně  příslušných  akvizičních  orgánů,  je  u  za-
hraničních zbrojních skupin opět předmětem značné pozornosti. 

Uspokojování  potřeb AČR lze i  nadále charakterizovat  jako chaotické a
nekoncepční, plně odpovídající vztahu politické reprezentace k zajišťování bez-
pečnosti ČR a jejím ozbrojeným silám. Výsledkem tohoto přístupu je tzv. „re-
forma AČR“, která  směřuje k vytvoření  jedné z nejmenších armád v Evropě.
Lze očekávat, že po několika velkých nákupech (12 až 24 nadzvukových letou-
nů, cca 200 obrněných kolových vozidel, cca 1000 nákladních automobilů) rea-
lizovaných v příštím desetiletí, se ČR pro minimálně následujících 20 let stane
na trhu moderní zbrojní techniky okrajovým zákazníkem, jehož finanční zdroje
budou navíc trvale odčerpávány nezvládnutou logistikou nakoupené techniky.

Příčinu tohoto stavu je možné spatřovat především v nefunkčním systému
obranného plánování a managementu akvizic,  kdy resort  obrany i  přes  vznik
Národního úřadu pro vyzbrojování v srpnu 1999 a existenci Bezpečnostní rady
státu nesehrál  svoji  rozhodující  integrační  roli  při  naplňování  těchto cílů.  Na
straně druhé obranný průmysl nedokázal vytvořených podmínek a výhod souvi-
sejících se členstvím v Alianci dostatečně využít pro zvýšení své produkce a je-
jího odbytu jak na vnitřním, tak i vnějších trzích.

Závěr

Ekonomické aspekty bezpečnosti jsou velmi širokým tématem. Autoři se
snažili ve třech samostatných, vzájemně však úzce provázaných kapitolách pou-
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kázat na situaci v akvizičním a finančním systému resortu obrany ČR a vlivu
této situace na domácí obranný průmysl. 

Složité systémy, na nichž jsou založeny moderními ozbrojené síly, kladou
nesmírně vysoké nároky na procesy vývoje, výroby, nákupu a údržby. Akviziční
systém resortu se proto musí vypořádat s problémem, jak nejlépe monitorovat a
řídit  vývoj  nových  technologií  a  produktů  a  zejména  jejich  nakupování  pro
uspokojení potřeb armády ČR. 

Akviziční systém nemůže být pouhým přívěskem systému financování ná-
kupů v resortu obrany. Musí se stát samostatnou složkou systému řízení resortu
(nikoliv pouze organizačně, ale zejména funkčně a kompetenčně). Jeho hlavním
úkolem je řídit věcné toky do resortu tak, aby byly minimalizovány náklady na
pořizování  produktů  pro  potřeby  AČR  a  zároveň  aby  byla  minimalizována
rizika nesprávných akvizičních rozhodnutí  a nákupu z různých hledisek neja-
kostních produktů.

Udržování a systematická podpora domácího průmyslového potenciálu po-
třebného  pro  zabezpečení  potřeb  obrany  ČR  se  nutně  stává  jedním  z cílů
akviziční politiky; jinak řečeno, akviziční politika v oblasti obranných systémů
musí být doprovázena vhodnou formou obranné průmyslové politiky a/nebo se
musí stát její součástí. 

Pokud se týče malých zemí jako je ČR, které si nemohou dovolit akvizici
nejnovější  generace  vojenských  systémů,  musí  se  rozhodnout,  jakou  formu
vztahu mezi akvizicemi a obranou průmyslovou politikou zvolí. Financovat.

V žádném případě však nelze čekat, že problémy ČR vyřeší zásahy „zven-
čí“. Základním úkolem je vyhledávání kvalifikovaných lidí, schopných analy-
zovat  akviziční  systém resortu  obrany (v návaznosti  na  ostatní  resorty státní
správy,  zejména  MPO a MV),  navrhnout  a  připravit  nezbytné  změny a  pře-
devším řídit jejich praktickou realizaci tak, aby celý systém ekonomického za-
jišťování bezpečnosti ČR začal být funkční nejen na papíře.

Poznámky:
[1] Emmett J. VAUGHAN. Risk Management. New York: John Wiley & Sons,

Inc.,  1997,  812  stran.  Toto  dílo  je  kompendiem rozeznávání,  hodnocení
(evaluation) a zvládání rizik na podnikatelském poli. Citovaná definice je
na str. 8 n.

[2] Do  poloviny  90.  let  se  ve  srovnání  s  rokem  1987  snížil  objem  české
vojenské  produkce  i  jejího  exportu  asi  na  1/10  a  nezaměstnanost  ve
vojenském průmyslu přibližně na 1/5, což nepříznivě ovlivňovalo vývoj vý-
roby a zaměstnanosti v navazujících odvětvích a oborech. Odhaduje se, že v
důsledku prudkého poklesu zbrojní výroby se její podíl na celkové průmys-
lové výrobě České republiky snížil ze 2 % v roce 1988 na 0,4-0,5 % v le-
tech 1993-1994 a na strojírenské výrobě ze 6 % na necelé 1 % ve stejném
časovém období.
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[3] Bezpečnostní  strategie ČR; Vojenská strategie  ČR; UV č.477 ze dne 27.
dubna 1999. Koncepce průmyslové politiky; Usnesení vlády ČR č. 386 ze
dne 27. dubna 1999 – Akční program k posílení konkurenceschopnosti prů-
myslu ČR; Usnesení vlády ČR č. 259 ze dne 15. března 2000, k principům
spolupráce státu s obranným průmyslem; Principy spolupráce s obranným
průmyslem – vypracované MO ČR a přijaty BRS v květnu 2000. 

[4] O  situaci  svědčí  např.  činnosti  uváděné  některými  společnostmi,  např.:
„ekonomické a kulturní sbližování arabského světa s evropskými zeměmi;
provoz serveru a poskytování internetových služeb; aktivity pro volný čas;
vojenské humanitární přikrývky; delaborace vyřazené munice a výroba vo-
zidel, atd.

[5] Obranná průmyslová politika je ve vyspělých průmyslových zemích chápá-
na jako souboru zásad, které se týkají průmyslu, akvizice, konkurence, za-
hraničního obchodu a technologických aspektů a mají vztah k obraně. 

[6] „Já neznám výzkumný nebo vývojový projekt, který by byl úspěšně dokon-
čen, zaveden do armády a bez problémů vyráběn. Je to dilema malé země,
jakou ČR bezesporu je, zda se máme i za cenu armádních dotací pokoušet
v rozvoji našeho zbrojního průmyslu, a nebo máme nakupovat již zavedené
a vyzkoušené zbraňové systémy.“ Ministr obrany Ing. Jaroslav Tvrdík, A
report 10/2002, str. 11.

[7] NEČAS, F. „Priorita vlády-restrukturalizace českého obranného průmyslu a
přeměna AČR ve skutečně moderní ozbrojenou sílu státu NATO.“  Czech
Defence Review, 1/2001. Kounice: MS Line, 2001, s. 7-10.

[8] PISKLÁK,  J.  Stav  českého  obranného  průmyslu.  In:  Obranný  průmysl,
možnosti  při  zabezpečení  obranyschopnosti,  sborník  z konference.  Brno:
VA v Brně, ÚSS, 2001, s. 54.

[9] Nový zákon, č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, odstraňuje mnoho chyb
a kritizovaných nedostatků předcházejícího zákona. Vznikl však velmi na-
rychlo pro potřeby zakázek financovaných z fondů EU a ačkoliv platí od 1.
9. 2004, byl již několikrát novelizován. Jeho uplatňování v praxi dosud na-
ráží na nedostatečnou podpůrnou legislativu a rovněž za jeho neznalost ze
strany resortů státní správy, takže stále přetrvává jeho nesprávné používání
a účelové zneužívání.

[10] Ing. Michal Hon GŘ akciové společnosti  Omnipol.  CDAI Review 3/2001,
str. 60. 

[11] Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem.
[12] Viz http://www.transparency.cz/pdf/zbrane_cz_w.pdf 
[13] Nový  zákon,  č.  40/2004  Sb.,  o  veřejných  zakázkách,  odstraňuje  mnoho

chyb a kritizovaných nedostatků předcházejícího zákona. Vznikl narychlo
pro  potřeby zakázek  financovaných  z fondů  EU a  ačkoliv  platí  od  1.  9.
2004, byl již několikrát novelizován. Jeho uplatňování v praxi naráží na ne-
dostatečnou podpůrnou legislativu a rovněž za jeho neznalost, takže stále
přetrvává jeho nesprávné používání a účelové zneužívání. 
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[14] Dnes sekce vyzbrojování  MO; v letech 2001-2004 postupně ztrácela svůj
původní význam centra dohledu nad věcnými toky do resortu obrany, analý-
zy akvizičních potřeb resortu, řízení projektů a zabezpečování jakosti  za-
kázek; v současné době funguje jako byrokratický úřad, jehož hlavním a zá-
sadním úkolem je administrativně zpracovávat  požadavky GŠ na nákupy
vojenského materiálu pro finanční sekci MO.

[15] „Je to obrovský prostor pro korupci. Analýza vlastně říká, že bychom měli
propustit  více  než polovinu  lidí  z akvizičního úřadu,  který zakázky udě-
loval, ale nemáme za ně bohužel náhradu“

[16] „Připravoval jsem změnu předpisů o zakázkách, snažil jsem se změnit zá-
kon, který říká, že ministerstvo může obchodovat pouze přes soukromé fir-
my, a tím dává prostor klientelismu a korupci.“

[17] Zejména tyto  zásahy způsobují  permanentní  personální  diskontinuitu  od-
borných složek resortu obrany a jsou jednou z hlavních příčin jejich stagna-
ce, přerůstající stále více do ekonomické a personální krize.

[18] Markantní u Vetchého, který svou neschopností řídit a rozhodovat způsobil
kolaps  resortu,  nebo  Tvrdíka,  který  spustil  nevratné  procesy  přechodu
k profesionální  armádě,  kterým  nepředcházela  analýza  dopadů  na  bez-
pečnostní nebo sociální systém ČR a které teprve dodatečně získaly legalitu
„požehnáním“ politické reprezentace.

[19] Tato skutečnost omezuje např. zapojování ČR do společných výzbrojních
programů NATO, brání přímým nákupům resortu ze zahraničí  a také mj.
neumožňuje  vytvoření  nákupní  agentury  pod  hlavičkou  MO,  která  by
umožnila vyšachovat obchodní firmy jako je např. Omnipol z obchodních
aktivit  resortu  a  omezit  tak  přelívání  už  tak  chybějících  peněz  do  jejich
pokladen.

[20] Pasivního  = nevyzařujícího  elektromagnetickou energii,  tudíž  pracujícího
bez demaskujících příznaků.

[21] Sborník  konference Obrněná technika 98,  VTÚ PV Vyškov,  říjen 1998.;
prof. Ing. František Obermann, CSc. ve  Vojenských rozhledech, zvláštním
čísle 2000.

[22] Zprávy  ČTK,  přetištěné  v Lidových  novinách 4.  2.  a  21.  5.  2004  pod
titulkem „Tendr na transportéry má být vyhlášen ještě v únoru“ a „Tendr na
transportéry se opět odkládá“.

[23]Zcela zbytečně – v té době už bylo možné použít nový zákon, č. 40/2004
Sb., O veřejných zakázkách. Uvedená novelizace se z tohoto pohledu jeví
pouze jako účelový manévr „na zdrženou“. 

Zkratky:
AECMA (fr. zkratka pro European Asso-
ciation of Aerospace Industries)

Evropská asociace leteckých výrobců
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ALV ČR Asociace leteckých výrobců
České republiky 

AOPA asociace obranného průmyslu
APQ
(Armaments Planning Questionaire)

dotazník plánování vyzbrojování 

CNAD
(Conference of National Armaments
Directors)

rada národních ředitelů pro vyzbrojování

CALS
(Continuous Acquisition and Life-Cycle
Support)

zabezpečení plynulé akvizice a doby
životnosti

DCI (Defence Capability Inititative) iniciativa v obranných možnostech
EAAI Evropská agentura pro vyzbrojování 
FS finanční sekce
IMO Inspekce ministra obrany
ISO
(International Standards Organisation)

Mezinárodní organizace pro
standardizaci

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu
MV Ministerstvo vnitra
NMO-E námětek ministra obrany pro ekonomiku
NSV národní strategie vyzbrojování
NÚV Národního úřadu vyzbrojování
OPP obranná průmyslová politika
RMO rozkaz ministra obrany
SV sekce vyzbrojování
VOP vojenský opravárenský podnik
VŘ SV vrchní ředitel sekce vyzbrojování
VÚ VVOT Vojenský úřad výzkumu, vývoje a

obranných technologií
WEAO
(Western European Armaments
 Organisation)

Západoevropská skupina pro
vyzbrojování
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Josef Fučík

Průmyslová základna obrany ČR, její současný
potenciál pro vyzbrojování vlastních sil, vývoz
a účast v mezinárodní zbrojní kooperaci

1. Úvod

Česká  republika  se  v intervalu  pěti  let  stala  členem dvou  významných
mezinárodních společenství – Severoatlantické aliance a Evropské unie – a to
v době, kdy NATO rozsáhle transformuje a EU vytváří svůj obranný potenciál.
Tento  proces  probíhá  za  významných  změn  ve  vojenství  a  struktuře  armád,
vzniku jejich nových materiálních potřeb i  rozsáhlého přetváření  průmyslové
základny obrany. Všechna uskutečňovaná opatření jsou u nás z politických hle-
disek bezvýhradně přijímána; jejich praktický odraz v domácích bezpečnostních
a obranných strukturách je však dosud povětšině formální,  nevýrazný a málo
produktivní.

Z dosavadních i připravovaných dokumentů je zřejmé, že ekonomické za-
bezpečení  obrany je nejpovrchněji  rozpracovanou částí  bezpečnostní  politiky
ČR a odbývá se povětšině obecnými frázemi. Zvlášť zřejmý je tento stav v kon-
cepci a praxi vojenské akviziční politiky, vytváření a udržování průmyslové zá-
kladny obrany státu,  jakož i  jeho účasti  v průmyslových projektech,  exportní
politice a úsilí o vstup do mezinárodní průmyslové kooperace.

Tento  příspěvek   se  pokouší,  alespoň  v základní   rozsahu,  dát  podněty
k posouzení problémů a naznačit jejich řešení, jež by přispěla k vyšší účinnosti
naší  bezpečnostní  politiky  a  efektivnějšímu vynakládání  velmi  značných fi-
nančních a materiálních zdrojů k uskutečňování jejích úkolů.

2. Mezinárodní souvislosti

2.1 Současné tendence vývoje vojenství, transformace armád
      a vojenské akvizice

V reakci na vznik ohnisek napětí, lokálních válek a požadavků prevence
konfliktů rychle rostl  v uplynulém období počet mezinárodních intervenčních
sil, zasazených pod mandátem OSN, z iniciativy USA a postupně též NATO a
Evropské unie. Tyto síly plní řadu úkolů, od udržení či vynucení míru až po oz-
brojené zásahy a účast v tzv. válce proti terorismu.

První  zkušenosti  z jejich  použití  ukázaly  omezenou  použitelnost,  nedo-
statky a mezery v dosavadní klasické výzbroji a výstroji jednotlivců i jednotek,
ale i v prostředcích na operační a strategické úrovni, především u evropských
armád. U ozbrojených sil  USA byla připravenost  pro bojovou činnost  tohoto
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druhu nesrovnatelně vyšší vzhledem k uplatnitelnosti jejich strategické doktríny
a struktury vojsk.

Evropské síly se ukázaly jako nedostatečně vybavené např. systémy velení
a  spojení,  zpravodajství  a  průzkumu i  řadou  dalších  elektronických  a  infor-
mačních  systémů,  letouny  strategické  přepravy,  vhodnými  vrtulníky,  municí
nových generací aj. Prvním pokusem o odstranění této mezery se stal víceméně
nouzový program NATO nazvaný DCI (Defense Capabilities Initiative), usilují-
cí  o  rychlé  doplnění  zmíněných  prostředků  na  základě  zkušeností  z operace
v Kosovu roku 1999 [1]. V situaci reálně klesajících vojenských rozpočtů větši-
ny evropských zemí NATO byl však program DCI sestaven bez potřebného fi-
nančního krytí; již v roce 2001 skončil téměř naprostým neúspěchem a byl prak-
ticky zastaven, s výjimkou plánované akvizice  velkoobjemových transportních
letounů.

Naléhavost  transformace (především evropských)  armád se  stala  jedním
z hlavních bodů vrcholného jednání NATO v Praze 2002 [2] a je nyní i předmě-
tem úsilí Evropské unie při jejím budování ozbrojených sil rychlého zasazení.
Stále však strádá závažným problémem, spočívajícím v nechuti evropských vlád
zvrátit nepříznivou tendenci poklesu reálné hodnoty rozpočtů na obranu.[3].

V čele změn ve vojenství a přeměny armád v reakci na nová ohrožení jsou
tak stále USA. Základním kamenem americké transformace se stala filozofie a
doktrína RMA (Revolution in Military Affairs), směřující k vytvoření vojenské-
ho potenciálu pro vedení rychlé války za informační nadvlády a převahy v hi-
tech konvenčních  zbraních.  V takové válce  umlčují  rychlé  a  přesné  vzdušné
údery vojenskou a civilní infrastrukturu protivníka a vytvářejí tak podmínky pro
úspěch následné pozemní operace. Podle vlastního hodnocení USA vedly jejich
ozbrojené síly již tři  válečné operace tohoto typu – v Perském zálivu (1991),
Kosovu (1999) a v Iráku (2003) [4].

Jde  o  proces  přeměny vojenského  potenciálu  za  vysokých  technických,
technologických a materiálních nároků. Základní směr aplikace RMA se dnes
zaměřuje na výstavbu sil pro vedení tzv. net-centric warfare (též network-cent-
ric warfare - NCW), tedy bojovou činností takových sestav, v nichž jsou všech-
ny jejich prvky propojeny do jednotné informační sítě. Tato informační výměna
mezi systémy a prvky vede k řádovému zvýšení úderné síly při využití stejných
sil a prostředků, což je výsledkem sdílení všech informací, společného přehledu
o  situaci,  automatické  součinnosti,  synchronizace  pohybu  a  rychlostí  velení.
Sdílené informace umožňují digitalizovanému uskupení vést úspěšnou operaci
s menšími silami ve velkém prostoru proti nepříteli bojujícímu pomocí jednot-
livých  zasazených  systémů.  Již  v současnosti  je  tento  princip  sdružování
v jednotné síti  realizován ve výstavbě brigád Stryker;  první z nich již působí
v Iráku. Celá (pozemní) armáda USA má být převedena na „digitalizovanou“ do
roku 2020 [5].

Jak ukazují  současné změny (demonstrované např. na Eurosatory 2004),
dávají se cestou uplatňování principů RMA i ozbrojené síly NATO, i když pro-
ces probíhá ve srovnání  s USA značně obtížněji.  Důvodem jsou nejen ome-
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zenější finanční a materiální zdroje, ale i   skutečnost, že o průběhu a rozsahu
změn  rozhodují  odděleně  parlamenty  a  vlády  jednotlivých  členských  zemí.
Transformace tak probíhá v rozdílných podmínkách, za mnoha obsahových od-
lišností a různých časových lhůt. Obecně však sleduje kroky USA a orientuje se
do těchto hlavních oblastí: velení a řízení, zpravodajství a průzkumu, mobility,
přesnosti ničení cílů, zabezpečení a odolnosti vojsk, jejich ochrany a přežití.

Současná transformace nespočívá tedy v pouhém snížení počtů, přechodu
na profesionální armádu a modernizaci výzbroje, jak se často zkratkovitě uvažu-
je  v našich  politických  úvahách.  Jde  o  hlubokou  kvalitativní  přeměnu  z do-
savadních vojsk budovaných na základě obrazu potenciálního nepřítele (threat-
oriented) na síly s univerzální použitelností (capability-oriented), schopné reak-
ce na různé situace a způsoby účasti v mnohonárodnostních operacích.

Při všech těchto složitostech považuje NATO transformaci za dlouhodobý
proces, neboť vytváření takových integrovaných sil vyžaduje změnu architektu-
ry mnoha zbraňových systémů a dalších prostředků, použití odlišných kompo-
nentů,  přípravu odpovídajícího programového vybavení  atd.;  to  vše znamená
existenci zcela odlišné technologické báze a ekonomických poměrů v průmyslu.
Zatímco USA investují do této přeměny stamiliony dolarů, je v Evropě poža-
dovaná technická a technologická připravenost pro tuto transformaci stále nedo-
statečná.

Hlavním obecným problémem vojenské akvizice většiny evropských ar-
mád je v tomto procesu dosavadní strnulost a konzervatizmus vojenské admi-
nistrativy. Změna myšlení vojenských akvizičních orgánů od požadavků na ma-
teriál  k  požadavkům na získání  požadovaných schopností  vojsk  se prosazuje
velmi zvolna. Transformace armád je zde přímo svázána se změnou interakcí
mezi  armádou jako zákazníkem a průmyslem. Minulosti  tedy patří  podrobné
sepisovaní  požadovaných  takticko-technických  parametrů,  neboť  dnes  pouze
zkušený technický integrátor sám je kvalifikován a vybaven k tomu, aby docílil
výkonu celého systému jako výsledného efektu všech jeho jednotlivých kompo-
nentů. Odhlédneme-li od USA, kde se již takové základní změny v akvizičních
procesech za rigorózní státní intervence podařilo prosadit, pokročilo v Evropě
nejdále  Německo  se  zaváděným akvizičním systémem  CPM 2001  (Custom
Product Management) [6].

V celém tomto řetězci  změn je rovněž úkolem orgánů vojenské akvizice
stanovit,  které obory (výroby) patří  v nových podmínkách ke klíčovým (core
competencies), které je případně nutno vytvořit, a kde se země může v jiných
případech plně spolehnout na své spojence v NATO či EU. Je to posuzování
složité, neboť nejde jen o odpovědnost vůči společnosti, ale taková rozhodnutí
nepřímo ovlivňují existenci příslušných domácích výrobců.

Je nutno očekávat, že ve srovnání s USA bude evropská transformace ar-
mád bržděna neúprosnou realitou  stagnujících  či  klesajících  vojenských roz-
počtů. Je jen malá vyhlídka na to, že by se vlády členských zemí NATO či EU
pokoušely tento trend zvrátit. Navíc podíl investic na celkových vojenských vý-
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dajích  na  obranu v řadě  zemí stále  klesá  ve  prospěch  osobních  výdajů,  pře-
devším na profesionalizaci vojsk.

Jedinou cestou, jak se alespoň zčásti vyrovnat s akvizičními požadavky ve
fázi transformace evropských armád je pečlivé vážení druhů a počtů potřebné
techniky  jakož  i  volby  jejich  dodavatele,  racionální  rozložení  dodávek  ve
vojenských objednávkách a neúprosné zavádění úsporných akvizičních systé-
mů. Pod názvem smart procurement jich již vstoupila do života celá řada, ač
jejich  efekt,  především  pro tuhou  resistenci  vojenských  aparátů,  zatím  není
valný. Kamenem úrazu v tomto směru rovněž zůstává letitý problém unifikace
výzbroje,  standardizace  a technické  integrace  v rámci  NATO i  rozdílné  sou-
stavy rozpočtování a financování členských zemí. Několikaleté úsilí EU k vy-
tvoření  systému tzv.  evropského  nákupu zůstává  i  po  dlouhé době  stále  ml-
havým cílem a bude tomu tak i nadále, pokud rozhodování o vojenském nákupu
zůstane ve výhradní kompetenci jednotlivých vlád [7].

2.2 Integrace a kooperace – zásadní změny v obranném průmyslu
vyspělých zemí

Během výrazného poklesu vojenských rozpočtů,  nákupů zbrojní techniky
domácími armádami i  prodeje  na  mezinárodním trhu  na  počátku  90.  let  mi-
nulého století vyvstala otázka dalšího osudu celého zbrojního odvětví. Po opadu
politicky motivované konverzní vlny přistoupil  samotný průmysl k nelítostné,
avšak racionální redukci svých zbrojních kapacit a jejich kvalitativní přeměně.
V tomto procesu  se podařilo  ve  většině  zemí odstranit  řadu ochranářských a
konkurenčních bariér, které byly do té doby součástí státní politiky, bránících
širší přeshraniční či mezinárodní spolupráci. Vládám nezbylo, než ve vlastním
zájmu vytvářet pro průmyslovou základnu obrany specifická politická, legisla-
tivní  i  technická  opatření,  umožňující  jejím  subjektům  vstupovat  do  těchto
vazeb. Vytvořilo se příznivé prostředí k rychlému rozšíření průmyslových ko-
operací,  vzájemnému  transferu  technologií  i  obchodní  výměně  součástek,
komponentů a subsystémů. To byl mocný impuls ke spuštění integračních pro-
cesů, které pak proběhly současně ve dvou rovinách – technologické a kapitá-
lové (vlastnické).

Technologická  integrace  předznamenala  konec  tradiční  výroby komplet-
ních zbrojních systémů  „pod jednou střechou“. Postupně se vytvořila nová ka-
tegorie finálních výrobců (prime contractors) – integrátorů, produkujících ko-
nečné  výrobky  sestavováním  komponentů  a  celků  dodaných  řadou  specia-
lizovaných  subdodavatelů  (např.  hnacích  jednotek,  univerzálních  zbraňových
věží pro obrněná vozidla apod.). To pochopitelně vyžadovalo i zavedení nových
konstrukčních  postupů a úpravu architektury zbraňových systémů, přispělo k
výraznému rozmachu pokročilých  výrobních  technologií,  jakož i  ke zmíněné
změně vztahů mezi finálním dodavatelem a uživatelem.
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Současně byla zahájena rozsáhlá integrace jednotlivých oddělených výrob-
ců  a  jejich  slučování  (mergers)  do  silných  domácích  i  nadnárodních  kapitá-
lových skupin. Jejím cílem je získat ve  změněných podmínkách (oproti minu-
losti omezených) vojenských akvizic tzv.  kritické množství (critical mass), tj.
zajistit touto koncentrací výrobní série dosahující  nezbytné ekonomické efek-
tivnosti; tím upevnit existenci producentů a vytvořit zdroje k náročnému další-
mu rozvoji. Tak se stalo, že tento vývoj svedl k úspěšné společné průmyslové a
obchodní spolupráci dříve neúprosné konkurenty a rivaly na zbrojním trhu. Tyto
integrační procesy stále pokračují, dále se prohlubují  a znamenají jednu z nej-
výraznějších průmyslových přeměn v euroatlantické oblasti za poslední deseti-
letí.

2.3 Úsilí Evropské unie o koordinaci zbrojního sektoru

EU,  poněkud  zaskočena  tímto  procesem  probíhajícím  pod  taktovkou
managementů průmyslových koncernů, usiluje o získání vlivu na reálný vývoj
cestou  organizování  různých  iniciativ  [8]  a  oživením staré  ideje  své  vlastní
zbrojní agentury. Předstiženy a poněkud desorientovány tímto integračním vý-
vojem se cítí rovněž evropské vlády; jejich názory se však liší v řadě ohledů –
v otázkách  kompetencí  a  akviziční  politiky,  stanoviskem k nákupu  zbrojních
kapacit zahraničními investory aj. Rozpaky rovněž zůstávají nad tím, zda pokra-
čovat s hesly „buy European“ či posilovat transatlantickou spolupráci snažící se
překonat prohlubující se odstup mezi USA a EU atd. 

V těchto souvislostech nelze opomenout situaci již existujících evropských
agentur a jejich reálný vliv na uvedené procesy ve zbrojním průmyslu. Jde pře-
devším o aktivity zbrojní  skupiny Západoevropské unie  (WEAG - West Eu-
ropean  Armament  Group)  a  její  v roce  1995  založené  zbrojní  organizace
(WEAO - West European Armament Organization). WEAG, jež se má zabývat
evropským zbrojním nákupem,  stále funguje bez příslušných dohod na nejvyšší
politické úrovni zájmových zemí a tudíž bez možnosti ovlivňovat užití hlavního
proudu rozpočtových zdrojů.  Tato skutečnost ponechává uvedené organizace
stále bez rozhodovacích pravomocí a jejich úloha zůstává omezena na úroveň
informační, konzultační a analytickou. 

Obnovená iniciativa k vytvoření agentury (European Agency for Defense,
Research and Armament) vyvolává nejasnosti  a otázky co nového přinese do
popsaného  řetězce  již  existujících těles  tohoto  typu.  Kardinálním problémem
zůstává,  jak  se  vyrovná  s rozporem,  že  veškeré  nástroje  investičního  roz-
hodování - rozpočtové prostředky, volba výzbroje a způsob jejího nákupu aj.
zůstávají  nadále  v rukou  suverénních  států  a  vlád,  usilujících  v akvizičních
transakcích  o  přímé  jednání  svých  subjektů  s výrobci,  bez  intervencí  třetích
osob.

Představy EU o fungování agentury jsou zatím velmi obecné; zůstávají na
bázi návrhů z 90. let a na úrovni doporučení Rady Evropy z prosince 2003.[9].
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Tvrzení,  že  nové administrativní  těleso  složité  procesy evropské  průmyslové
kooperace urychlí, vzbuzuje v odborných průmyslových kruzích jen skepsi.

2.4 Mezinárodní zbrojní programy

Nové přístupy ve  zbrojní  akvizici,  zvýšené  úsilí  NATO o unifikaci  vý-
zbroje, jakož i opatření Evropské unie k podpoře přeshraniční průmyslové ko-
operace v průběhu minulého desetiletí však nesporně přispěly k odstranění řady
obtíží  v mezinárodních zbrojních programech. Dotud byly provázeny nedůvě-
rou, pronásledovány zpožděním i neustálým růstem nákladů, jejichž  důvodem
byla  zpravidla  přemíra  politických  zásahů,  nadbytečná  koordinace  řadou
agentur a administrativních složek, byrokratické překážky v přežité legislativě,
aj. Hlavní kvalitativní změnu však do těchto programů nesporně vnesla integra-
ce  a  koncentrace  zbrojních  výrobců,  jejichž  silné  vícenárodní  skupiny  mají
nejen lepší  možnosti  k finanční  a technologické podpoře programů, ale i  vý-
znamnější politickou váhu při jejich prosazování a řízení. 

Naskýtá se otázka, jaké jsou v této nevídané průmyslové integraci a mezi-
národních  programech  miliardových  řádů  vyhlídky  malých  zemí  a  jejich
zbrojních výrobců. Jejich pozice je samozřejmě ztížená, pokud lpí na tradičních
výrobách, rolích finálních dodavatelů a na programech, na něž jim chybí po-
třebný investiční  kapitál.  Na druhé straně jim současná situace nabízí  mimo-
řádné příležitosti v subdodavatelské (vertikální) integraci, pronikání do výroby
řady druhů „malé“ vojenské techniky a materiálu. Týká se to přirozeně jen těch
producentů, kteří nabízejí prvotřídní komponenty, subsystémy či doplňky, plně
integrovatelné do současných zbraňových systémů a sítí.

3. Očekávání a realita regionální (višegrádské) zbrojní
     spolupráce

Za těchto transformačních změn se skupina zemí střední a východní Ev-
ropy, nesoucích ve svém obranném potenciálu a především v průmyslové zá-
kladně obrany stále ještě stopy dlouhodobého začlenění do sovětského bloku,
ocitla ve zvlášť obtížné situaci. Rozdílné politické a vojenskopolitické zájmy,
tlak domácích i zahraničních průmyslových a (především) obchodních skupin,
ale i spleť dalších vlivů, učinila vzájemnou spolupráci v armádních reformách či
v průmyslových  kooperacích  směřující  k oživení  devastovaných  zbrojních
kapacit těžko možnou. Cesty těchto zemí se v tomto směru rozešly a jejich dříve
unifikovaná a standardizovaná technická základna se paradoxně změnila v pest-
rou mozaiku  projektů modernizačních experimentátorů, dovozců výběhových
typů zbraňových systémů, ale i exportérů zastaralé a přebytečné techniky z mi-
nulé éry.
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Tento vývoj reálně odhadl již v roce 1997 stockholmský ústav SIPRI, když
konstatoval, že „přehled akvizičních programů zemí střední a východní Evropy
naznačuje, že je jen malá vyhlídka k tomu, aby se tento subregion stal význam-
ným trhem pro velké konvenční zbraně, a to i tehdy, stanou-li se některé země
členy  NATO“.  [10].  Ke  koordinaci  pořizování  nové  moderní  výzbroje  a  ke
společným průmyslovým projektům se nebyly schopny odhodlat ani země tzv.
višegrádské čtyřky (V4). 

Od roku 1991 byla k tomu podepsána úctyhodná řada dokumentů, včetně
z úrovně prezidentů, předsedů vlád a ministrů obrany. Přes pokračující  desin-
tegraci ve zbrojním sektoru, kdy se každá země orientovala na svoji skupinu za-
hraničních společností a jejich produkty a kdy vzniklo mezi zeměmi V4 v ně-
kterých projektech de facto konkurenční prostředí, bylo odhodlání k dosud nee-
xistující  spolupráci   naposledy potvrzeno na  jednání  předsedů vlád  v květnu
2004 [11]. Tato cesta průmyslové kooperace a integrace se v současném období
jeví jako zcela neprůchodná.

4. Průmyslová základna obrany, úloha státu, zbrojní sektor
a jeho možnosti v České republice

4.1 Má ČR skutečnou průmyslovou základnu obrany?

Přes veškeré změny, které přinesla široká integrace zbrojního průmyslu od-
straňující   dosavadní  zábrany  dané  zbrojní  autarkií  a  protekcionismem,  si
jednotlivé státy i nadále ponechávají určité zbrojní kapacity ve svém vlivu a pů-
sobnosti. Nečiní tak dnes již především z pocitu suverenity, ale z ekonomických
důvodů a proto, že ani úspěšně fungující  obranné koalice nemohou ve všech
případech zaručit materiální pomoc na daném místě a v požadovaném čase. Pro-
to musí mít (především malé) země zaručeny minimální dodávky potřebných
prostředků k překlenutí krize z vlastní produkce.

Státy tedy definují a udržují svou průmyslovou základnu obrany (DIB - de-
fense industrial base; nověji též DITB - defense industrial and technology base);
v příslušné legislativě zpravidla stanoví způsob vytváření průmyslové základny
a zásady jejího fungování, vybrané  směry výzkumu a vývoje a obory státního
zájmu (např. ruční zbraně, motorová vozidla, munice, prostředky ochrany proti
ZHN atd.), vztah mezi subjekty této základny a státními orgány (v závislosti na
vlastnickém charakteru vybraných subjektů), pravidla pro účast státu a posky-
tování státní podpory, atd. Průmyslová základna obrany tak tvoří nedílnou a for-
malizovanou součást systému bezpečnosti a obrany státu.

V ČR panoval  po živelném rozpadu zbrojního odvětví bývalého totalitní-
ho státu,  konverzi a privatizaci jeho fragmentů po dlouhé období těžko popsa-
telný stav. Situace si posléze vynutila, aby se k otázce domácího zbrojního prů-
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myslu poprvé vyslovila vláda ČR, zjevně pod tlakem svých závazků po vstupu
ČR do NATO.

Učinila tak v roce 2000 svým usnesením, jímž schválila  Principy spolu-
práce  státu  s obranným průmyslem v České republice (dále  jen Principy)
[12]. Uložila jim dále, aby Ministerstvo obrany uzavřelo dohodu o spolupráci
s Asociací  obranného  průmyslu  ČR  (AOP),  přislíbila  průmyslu  poskytování
informační  podpory  typu soft  aid a  pomoc  při  propagaci  produktů  českého
obranného průmyslu v zahraničí. Vyžádala si také předkládání zpráv o „zapo-
jení subjektů českého obranného průmyslu do jednotlivých programů v rámci
akčního programu k posílení konkurenceschopnosti průmyslu České republiky“.

Tento deklarativní krok, reagující na okamžitou stísněnou situaci zbrojního
sektoru příslibem marketingové pomoci a odkaz podniků na akční program, do-
tovaný z omezených prostředků ministerstva průmyslu a obchodu,  však opomí-
jí zásadní komplex spletitých problémů armádní akvizice, jejích vazeb s domá-
cím  průmyslovým  sektorem  a  nutnosti  výsledného  racionálního  uspořádání
zbrojní  výroby  v ČR.  Tyto  otázky  dokument  odkazuje  k uzavření  dohody  o
spolupráci mezi ministerstvem obrany a AOP; taková dohoda nemůže být opět
jiná než deklarativní, neboť ke skutečnému řešení otevřených otázek průmys-
lové základny obrany ČR nemají oba subjekty potřebnou pravomoc.

O  provizorním  charakteru  a  povrchnosti  přijatých  opatření  svědčí  i
samotný  obsah  Principů.  Ty  uznávají  latentní  krizi  převážné  části  českého
obranného průmyslu, jež vznikla „nejen vzhledem k objektivním podmínkám“.
Koho všeho Principy zahrnují pod pojem obranný průmysl, tedy kdo se vlastně
stává na základě tohoto dokumentu partnerem státu, není v dokumentu jedno-
značně řečeno. Zatímco stát je představován ministerstvem obrany a částečně
ministerstvem průmyslu a obchodu, za  jeho partnera je považována AOP. Toto
sdružení  je  podle  dokumentu  mezinárodně uznávaným representantem  drtivé
většiny českých podniků usilujících o podíl na produkci obranných a souvisejí-
cích technologií či obchodu s nimi. Celý zbrojní sektor je tedy možno chápat
spíše jako jistou skupinu uchazečů o tento druh produkce, nikoliv jako skupinu
renomovaných a kvalifikovaných výrobců. 

Pojem drtivá většina podniků vyznívá ve vládním dokumentu poněkud po-
divně, ale hlavně zcela bezobsažně; o tom, jaká bude komunikace státu s ostat-
ními  podnikatelskými  subjekty  se  na  jiném místě  dokument  zmiňuje  v tom
smyslu, že pro ně by neměly být diskriminační mantinely. Zároveň si však pro
styk s AOP vyhrazuje nadstandardní spolupráci. Opět prázdné, bezobsažné vý-
razy, jakoby připomínající klientské poměry v armádní akvizici a zadávání prů-
myslových zakázek minulých období. Namísto jasně definovaných státních zá-
jmů ve zbrojním sektoru, vycházejících z potřeb jeho bezpečnostní a obranné
politiky obsahují Principy únikové formulace a místy se stávají téměř nesrozu-
mitelnými [13].

Chybí  vymezení  strategických  výrob  a  oborů  – tedy činností  určujících
rozsah a strukturu průmyslové základny obrany ČR. Nebere se na vědomí, že
tato cesta byla ve vyspělých zemích prvním předpokladem k restrukturalizaci a
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integraci domácího zbrojního sektoru v nových bezpečnostních poměrech, chá-
pána jako předpoklad k širší koaliční či přeshraniční spolupráci. Nenacházíme
zde rovněž představu o deklarované náplni  spolupráce státu s obranným prů-
myslem, vysvětlení, co představují „netradiční subjekty obranného průmyslu“  a
„netradiční oblasti obranných technologií“; namísto obsahu spolupráce se doku-
ment zabývá její  formalizací, atd. 

Základní nezodpovězenou otázkou stále zůstává, zda chce stát poskytovat
svou podporu všem, kteří získali potřebná povolení a usilují „o podíl na produk-
ci obranných a souvisejících technologií  či obchodu s nimi“ (tedy i těm, jimž
jde o nákupy a prodeje  vojenského materiálu  nijak nesouvisející  s potřebami
bezpečnosti  a obrany státu, či jeho politickými a ekonomickými zájmy), nebo
zaměří svůj zájem a omezené prostředky podpory výhradně na subjekty a obory
zahrnuté do racionální a optimalizované průmyslné základny obrany, tedy sku-
tečné,  integrované,  vyprofilované  a  dostatečně  silné  skupiny obranného  prů-
myslu, všestranně připravené pro vstup do náročné evropské zbrojní spolupráce.

4.2 Racionální programy a vyzbrojování – příliš mnoho
      nevyřešených otázek

Tento  stav  je  v současnosti  o  to  složitější,  že  své  důsledky  přinese  do
zbrojního sektoru přepracovaná reforma ozbrojených sil. Ta vyústí v existenci
jedné z nejmenších armád v Evropě, o níž je předpoklad, že se po několika zá-
kladních velkých nákupech (nadzvukové letouny, obrněná kolová vozidla, ná-
kladní  automobily),   stane  z hlediska  zbrojní  produkce  na  desetiletí  zcela
okrajovým zákazníkem.

Navíc lze očekávat, že tato reforma, připravovaná a prováděná bez reálné
vazby  na  existenci  a  rozvoj  domácího  zbrojního  sektoru,  povede  k dalšímu
úpadku některých výrobců a zániku jejich dosud přežívajících výrobních oborů;
to   jednoznačně posílí základní  závislost  na zahraničních  dodavatelích.  Před-
pokládané malé odběry ze zahraničí, rozložené nadto do řady let, únosné v ob-
dobí nákupů off-the-shelf (hotových výrobků ze skladu), patří ve zbrojní výrobě
nenávratně minulosti. Dnes je tato zákaznická mentalita sice možná, ale výrobce
je nucen kompenzovat své zvýšené náklady při produkci malých sérií podstatně
(až několikanásobně) zvýšenými cenami. To se stává pro odběratele neúnosným
plýtváním finančními prostředky [14].

O  nedostatku předvídavosti, málo odpovědném přehlížení domácích kapa-
cit  a vytváření  předpokladů právě pro takovou  nákladnou dovozní  orientaci
svědčí exemplární příklad zamýšleného přezbrojování armády kolovým obrně-
ným vozidlem (KOV).  Touto otázkou se zevrubně zabývala již před šesti lety
konference „Obrněná technika 98“ uspořádaná Vojenským technickým ústavem
pozemního vojska v roce 1998. Zodpovědně se zde analyzovaly možnosti vyu-
žití kapacit českého automobilového průmyslu; k vyzbrojení AČR  tehdy exis-
tovaly dvě reálné možnosti: vývoj vlastní řady KOV Zubr společnosti PSP Bo-
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hemia ve spolupráci se zahraničními partnery, či osvojení výroby zahraničního
obrněného vozidla společností Tatra.

Byl vysloven názor, že „i při limitovaných dodávkách pro AČR „ ... mají
dodávky pro armádu pro domácí automobilový průmysl značný význam“ a že
by si  „český  automobilový  průmysl  určitě  zasloužil  obdobnou  podporu  jako
průmysl letecký“. Závěr vyzněl v požadavek, aby se o dodávkách těchto vozidel
rozhodlo s dostatečným časovým předstihem, neboť „v opačném případě je vel-
mi  pravděpodobné,  že  v okamžiku  potřeby  dodávek  nebude  již  jiná  reálná
možnost jejich zajištění než nákup kompletních objektů ze zahraničí“ [15]. Ten-
to postulát se v plném rozsahu splnil.

Neméně nepříznivě se vyvíjela situace u domácích tzv. proexportních prů-
myslových programů podporovaných ze státního rozpočtu. Jejich rentabilita a
výsledky jsou obecně známy, proto zde budou připomenuty jen některé sku-
tečnosti:

Lehký bitevní letoun L-159 Alca – již při zahájení projektu v roce 1992,
krátce po válce v Perském zálivu bylo jasné, že použití lehkých bitevníků je ve
vyspělých  armádách  světa  překonáno.  Tuto  tendenci   potvrzenou  poté  zku-
šenostmi z Kosova 1999  čeští odborníci z nejrůznějších podnětů nebrali na vě-
domí, naopak v roce 2000 tehdejší náčelník generálního štábu AČR prohlásil,
že nový český bitevník bude nabídnut NATO pro akce v zahraničí.  [16]. Za-
hraniční experti soudí, že v zemích NATO by se dnes L-159 mohl v krajním pří-
padě uplatnit  jako cvičný letoun,  pak jsou ale některé jeho vlastnosti  nadby-
tečné; pro země třetího světa, kde by mohl najít své původní předurčení, je však
příliš složitý a sofistikovaný. Navíc platí skutečnost, že dosud postrádá svůj bi-
tevní charakter – není totiž vyzbrojen ani svou základní zbraní – kanonem.

Původní marketingové studie, vypracované ve spolupráci se zahraničním
partnerem a předkládané  na počátku jednání o státních zárukách, hovořily o ex-
portních možnostech až tisíce těchto letounů. Už první účast v mezinárodním
výběrovém řízení (Austrálie) byla neúspěšná. Následovalo několikaleté období
jednání  v řadě  dalších  zemí  (Indie,  Keňa,  Slovensko,  Řecko,  Polsko,  Izrael,
Egypt; v roce 2003 i s USA, kteréžto rozhovory jsou údajně dosud živé).

Kromě jiného se vážným omezujícím faktorem pro vývoz těchto letounů
může  stát  i  vysoký  obsah  komponentů  od  zahraničních  dodavatelů  (foreign
content – zejména z USA), činící u nevyzbrojeného letounu asi 80 % (avionika,
přístrojové vybavení, motor), a to za situace, kdy hlavní zahraniční dodavatel a
integrátor  hodlá  za  napjatých  vztahů  od  českého  výrobce  odejít.  Navíc  jsou
v současnosti  nabízeny k odbytu nepotřebné,  byť nové letouny uložené  v ar-
mádních zásobách, což vždy ztěžuje prodej a je zdrojem mnoha komplikací, do-
datečných nákladů a ztrát. Sama Česká republika před několika lety odmítla na-
bídku takto uložených nových stíhacích letounů z USA. Jen objem samotného
nákupu 72 letounů L-159 pro AČR se odhaduje na 50 mld.CZK [17].

Modernizace  tanku T-72  M4 CZ  –  tento  projekt  byl  zahájen  v roce
1993 za podobných okolností, tj. v době, kdy již bylo dostatečně známo, že po-
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třeba těžkých pásových bojových vozidel je u evropských, zejména malých ar-
mád na ústupu a tato vozidla jsou i pro počínající mírové mise v zahraniční ne-
vhodná.  Neméně dobře  bylo  známo,  že  ve  světě  již  existují  početné  zdařilé
modernizace tanku T-72; k nim stále přibývají další. [18]. Pochybnosti v tomto
smyslu byly v hodnotících zprávách vyvraceny opět neprůkaznými argumenty
o vysokém exportním potenciálu této domácí modernizace. Přes dlouhodobější
vývojové obtíže u systému řízení palby, značně prodražující a zpožďující celý
projekt, byl T-72 M4 CZ prohlášen (patrioticky - bez jakýchkoliv srovnávacích
zkoušek) za nejlepší světovou modernizaci tohoto typu tanku [19].

Za všech těchto okolností poklesl počet požadované modernizace tanků T-
72 pro AČR z původních  350 kusů na 200 (1997), poté na 60 (2001), dále na
40 a konečně na 30 (2003). I tak byla vládě ČR předložena v roce 2002 pozi-
tivní  zpráva o stavu projektu modernizovaného tanku T-72 a zároveň minis-
terstvo obrany naznačilo zájem Finska a Indie o tento tank, aniž byla tato infor-
mace dále potvrzena. Téhož roku přijala Bezpečnostní rada státu na návrh mi-
nistra obrany usnesení k exportní politice a proexportním opatřením pro tank T-
72, mj. k financování tzv. tropikalizace tanků z rozpočtu ministerstva průmyslu
a obchodu a dořešení „zpětné reinvestice“ finančních prostředků pro AČR. [20].
Přes veškerá tato opatření nebyla dosud vyvezena jediná tzv. modernizace tanku
T-72, aniž bylo naznačeno, co se pod tímto termínem míní, tedy co se vlastně
hodlá vyvážet.

Pro  AČR  se  cena  modernizace  jednoho  tanku  zvýšila  z původně
plánovaných 35 mil. na 170 mil. CZK; pouhý nákup třiceti modernizací pro je-
den tankový prapor tak státní rozpočet přijde na 5 mld. CZK. Kolik bylo celkem
do projektu investováno (včetně ztrát a mimořádných plateb pro zahraničního
kooperanta) nebylo zveřejněno;

 Letecký kanon Plamen a munice 20 mm x 102 jako základní zbraň le-
tounu L-159. Vývoj kanonu probíhá od roku 1996; byl zahájen bez potřebné zá-
kladny  pro  vývoj  letounových  zbraní,  které  mají  řadu  specifik,  bezpečně
zvládnutých jen několika světovými výrobci. I zde byl hlavním argumentem pro
vývoj údajný značný vývozní potenciál, zpráva vývojce zdůrazňovala jedinečné
vlastnosti zbraně (především rychlost střelby) i možnost (naprosto hypotetické-
ho) použití v řadě zahraničních letounů, vrtulníků, pozemních obrněných vozi-
del a lodí. Je otázkou, zda  vývoj, postavený na základě takových nereálných
představ byl skutečně řádně ukončen [21] všemi potřebnými certifikacemi.

Součástí vývojového projektu je též munice ráže 20 mm x 102. Vývoj stře-
liva dnes již výběhového typu byl zadán a měl smysl ještě krátce na počátku 90.
let 20. století, kdy se na ČSSR (resp. ČSFR) vztahovala restriktivní opatření-
embargo COCOM (Coordinating Committee for West-East Trade). Po uvolnění
obchodu se západními zeměmi tento vývoj svůj smysl ztratil, přesto se v něm se
značným  vynaložením  prostředků  z rozpočtu  na  obranu  dále  pokračovalo.
Mezitím se u moderních letounů přechází na nové, bezpečnější typy leteckého
střeliva.
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Dosavadní celkové náklady na  všechny uvedené programy jsou utajovány,
lze je odhadnout na několik miliard CZK;

 Specifický případ finálního výrobku orientovaného na vývoz představuje
program elektronického pasivního průzkumného systému  (a pasivního 3D
radiolokátoru/zaměřovače)  [22]  Věra/Borap,  charakteru  private  venture sou-
kromé  společnosti.  Tento  systém  založený  na  unikátní   technice  zjišťování
(resp. zaměřování) a analýzy elektromagnetických signálů má z hlediska výko-
nu, technických možností a zpravodajské hodnoty nesporně značný, avšak vel-
mi podmíněný, vývozní potenciál. 

Lze říci, že paradoxní se stává právě jeho klíčová výhoda – činnost bez vy-
zařování   vlastních  elektromagnetických  impulsů.  Jistým způsobem tak  zne-
hodnocuje  vlastnosti  aktivních  radiolokátorů  a jde  proti  proudu  dosavadního
vývoje.  S  obtížemi  se  pravděpodobně  prosadí  do  připravovaných  zpravodaj-
ských a průzkumných systémů NATO a EU;  nepřehlédnutelný je odpor silných
skupin výrobců radarové techniky, obávajících se zpochybnění vlastní produkce
a běžících projektů. Věra se tak stává solitérem, jenž zatím nikam nezapadá,
především do dnešních již běžících či projektovaných NCW sítí, pro něž  již
byla s předstihem vyvinuta  a  integrátory ověřena  nová  radiolokační  technika
[23].

Jde o komplikovanou situaci, jíž nemůže změnit izolovaný nevelký český
výrobce  s jakkoliv  znamenitým  výrobkem.  Současné  oznámení,  že  jednu
soupravu  zakoupí  USA  zní  sice  povzbudivě,  ale  je  nutno  je  hodnotit  se
střízlivým optimismem. Zkušenosti  evropských  společností  s takovým jedno-
rázovým testovacím nákupem USA nabádají ke zdrženlivosti.

Praxe  rovněž  ukazuje,  že  snahy  o  mezinárodní   kooperaci  domácího
zbrojního sektoru, jenž byla v období před naším vstupem do NATO optimis-
ticky očekávána  a které znovu ožily po našem vstupu do EU, mají za současné-
ho stavu stále malou vyhlídku na úspěch. Přes veškerá odhodlání zůstává zde
situace našich kapitálově slabých a nedostatečně orientovaných výrobců složitá.
Současná kooperace či účast v mezinárodních programech klade velké nároky
na kvalifikační předpoklady –  finanční, ekonomické, technické a kapacitní –  a
tak zde celkově nevýznamná účast  může v podstatě  spočívat  v subdodavatel-
ských aktivitách, dodávkách součástek komponentů a dílů. Pokusy o zahájení
větších kooperačních projektů budou závislé na schopnosti domácích partnerů
k nezbytným počátečním investicím a dostatku  finančních  prostředků k úhra-
dám vyplývajícím z dodávek materiálů a služeb. 

Všechny tyto problémy, slabost  a rozdrobenost  domácích výrobců v po-
rovnání  se  současným  hlavním  integračním  proudem  ve  vyspělých  zemích
NATO a EU se ozřejmí, uvědomíme-li si jeho současný stav a strukturu, jež je
dědictvím chybných  rozhodnutí  o  tomto sektoru  v minulosti.  Základní  hrubá
kvantifikace podle dostupných údajů je k tomu uvedena v příloze.

Výjimku z tohoto konglomerátu malých společností  tvoří výrobce lehkých
bitevních letounů, se zahraniční majetkovou účastí a velkorysou státní podpo-
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rou. Zůstává dosud největším domácím podnikem zbrojního průmyslu a jako je-
diný  realizoval  velký  finální  výrobní  program.  Bez  získání  dalších  zakázek
v zahraničí je jeho budoucnost nejasná. Stabilizaci mají přinést offsetové vklady
z programu nákupu stíhacích letounů, což je ovšem nouzové řešení se značným
stupněm nejistoty.

V celém tomto výčtu nenacházíme již obory, jenž byly v minulosti pova-
žovány za klíčové pro obranu státu (bojová a zodolněná terénní vozidla, středo-
rážové zbraně a munice); ty budou muset být obstarávány v zahraničí. Obnovení
zaniklých domácích oborů již nebude efektivní vzhledem k velkým investicím,
odchodu ze zbrojního trhu a malé potřebě domácí armády. To se bude pravdě-
podobně týkat rovněž možností licenční výroby.

Za  současné  situace  v armádní  akvizici  a  možnostech  vstupu  domácího
zbrojního  sektoru  do  přeshraničních  kooperací  a  mezinárodních  programů je
svízelné vyslovit  výhled dalšího  rozvoje,  zato však nelze přehlédnout  rizika,
která jej mohou negativně ovlivnit; jsou to především:

■ trvající  nekoncepčnost  a  nestabilita  plánování  armádní  akvizice;  ne-
splnění desetiletého očekávání domácích výrobců, že program reformy
ozbrojených sil přinese jasno v armádních potřebách a tím i stabilizaci a
perspektivu;  v důsledku toho dnes zbrojní průmysl vlastně nemá armá-
dě téměř co nabídnout  a východiskem se jeví nákup v zahraničí; ome-
zený domácí výzkum a vývoj je rovněž v kritickém stavu;

■ přepracování armádních reformních plánů přineslo další snížení potřeb,
jiné priority a další  odklady rozhodnutí;  potřeby zredukované armády
budou nepočetné a po počátečním základním přezbrojení  nejméně po
dvacet let minimální; navíc lze očekávat, že nároky  profesionální armá-
dy  si  vynutí  změny  ve  struktuře  vojenského  rozpočtu  ve  prospěch
osobních výdajů, což dále sníží investiční objemy a opět postihne ar-
mádní akvizici; domácí odběr nemůže tak výrobcům zaručit  přežití, na-
tož nezbytnou efektivitu;

■ vývoz a přeshraniční výrobní kooperace domácích výrobců jsou ovliv-
ňovány, kromě již uvedených skutečností těmito dalšími okolnostmi:

pravidlem, že zájem o určitý nabízený zbrojní výrobek je v rozho-
dující  míře  závislý  na  tom,  zda  jej  zavedla  do  výzbroje  vlastní
(domácí) armáda,
nedostatkem konkurenceschopných finálních výrobků a málo rea-
listickými úvahami o možnostech vývozu některých komodit,
nekritickým posuzováním vlastních kvalifikačních předpokladů u
většiny domácích zbrojních výrobců pro kooperaci s vyspělými za-
hraničními  společnostmi  (výzkumně  vývojová,  technologická  a
ekonomická slabost,  investice,  financování,  standardní  metody a
postupy, zkušenost managementů, serióznost v dodržování smluv,
pravidel  a zvyklostí,  jazykové bariéry technických pracovníků  a
mnohé další),
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neúspěchem politických  prohlášení  a  záměrů  zemí  Višegrádské
čtyřky o spolupráci ve vyzbrojování armád a v obranném průmys-
lu; tato cesta je prakticky opuštěna.

Není proto překvapivé, že stále očekávanějším východiskem z této situace
se  v příslušných  orgánech  jeví  offsety,  kompenzační  dohody  za  pořízení
vojenské výzbroje v zahraničí (aktuálně tedy za nájem letounů JAS 39-Gripen,
perspektivně za nákup kolového obrněného vozidla); očekává se, že z jejich cel-
kových objemů bude nejméně 20 % investováno do zbrojního průmyslu. Tato
strategie  záchrany a  oživení  domácích  zbrojních  výrob má však  řadu  nepře-
hlédnutelných slabin. 

Pochybné je především čekání na to, že problémy výrobců vyřeší interven-
ce zvenčí a nikoliv aktivní příprava vlastních projektů. Tím se posiluje v sou-
časném českém uvažování přesně obrácené pojetí offsetů – není na ně pohlíženo
jako na vynucené opatření (k němuž zahraniční partner vždy přistupuje s ne-
chutí, což ovlivňuje i jeho chování), ale jsou považovány za aktivní prostředek
národohospodářského rozvoje, mají mít převážně charakter zahraničních kapitá-
lových investic do předem stanovené regionální a oborové struktury; v mnoha
případech se jeví jako sanace málo perspektivních výrob.

V této obrácené logice offsetů se prioritou stává získání zahraničních in-
vestorů, k čemuž je dovoz zbrojní techniky de facto jistým doprovodným pro-
duktem. Ve výběru tedy nemá vyhlídku ten, jehož zbraňový systém je pro armá-
du nejvhodnější, ale ten, kdo nabídne vyšší a vhodnější offsetové plnění.

V materiálech ministerstva  průmyslu  a  obchodu se  opakovaně uvádí,  že
realizace offsetových programů vychází ze střednědobých cílů průmyslové poli-
tiky, a kromě jiného má za cíl  dokončení klíčových strukturálních změn v prů-
myslu vyplývajících  z transformačního  procesu;  k tomu se  předpokládá  nový
příliv zahraničních investic, atd. Malá reálnost takových představ je v zahraničí
známa, byla i u nás opakovaně uvedena v pochybnost řadou expertů.

Zkušenosti z velkých offsetových transakcí dokazují, že praktická off-
setová návratnost prostředků vynaložených na nákup techniky v zahraničí
dosahuje – mnohdy s velkými potížemi – zpravidla jen části jejich celkové-
ho objemu. 

Proto se offsety nejrealističtěji odehrávají  v přímých zakázkách a dodáv-
kách zboží a služeb, nejlépe z ostatních (civilních) průmyslových odvětví. Cel-
kové skutečné (nefiktivní) plnění zůstává i u těch nejukázněnějších offsetových
partnerů povětšině pod stanovenými objemy a sankční opatření není z řady dů-
vodů vhodné vyhrocovat či vůbec uplatňovat, neboť přinášejí mnoho nepříjem-
ností a dalších ztrát. Již samotná představa o tom, že pouhý investiční příliv za-
jistí našemu značně destruovanému zbrojnímu sektoru oživení a konjunkturu je
značně vzdálena realitě.

 

5. Závěr – doporučení
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V současných podmínkách lze za významný úkol bezpečnostní a obranné
politiky ČR koncepčně  rozhodnout  o  cestách  racionálního  vyzbrojování  čes-
kých ozbrojených sil za maximálně možného využití výzkumně vývojových a
výrobních  kapacit  domácího průmyslu,  jeho účelné mezinárodní  kooperace a
nezbytného dovozu zbrojních systémů ze zahraničí.  Jeho optimální  zvládnutí
může  předejít  dalšímu  neúčelnému  a  plýtvavému  vynakládání  rozpočtových
prostředků v miliardových řádech. 

Východisky k dosažení nezbytné a účelně fungující průmyslové základny
obrany, mezinárodní zbrojní spolupráce a účinného systému vojenské akvizice
by se měla zvažovat mimo jiné tato opatření:

■ definování  vztahu  státu  ke zbrojnímu sektoru  (obrannému průmyslu)
ČR v nových podmínkách existence a potřeb malé armády; především
zásadně stanovit,  zda má stát  nadále  vůbec zájem na domácí výrobě
prostředků k obraně, či se ve vojenské akvizicí hodlá zaměřit na nákupy
vojenského materiálu v zahraničí s očekáváním kompenzačních trans-
akcí (offsetů), jako prostředků ekonomického rozvoje,

■ přehodnocení usnesení vlády ČR ze dne 15. 3. 2000 a jím schválených
„Principů  spolupráce  státu  s obranným  průmyslem  v ČR“;  přitom
ujasnit, zda hodlá stát pokračovat ve všezahrnující podpoře všech čes-
kých podniků usilujících o podíl na produkci obranných a souvisejících
technologiích a obchodu s nimi; tedy zda bude orientovat svou podporu
na  desítky  obchodních  subjektů  a  ty  jejich aktivity,  jež  nepřinášející
žádný přínos pro bezpečnosti státu a armádní akvizici, či zamýšlí vy-
tvořit efektivní průmyslovou základnu obrany, účelně spjatou s potřeba-
mi státu, aliančními závazky a mezinárodní zbrojní kooperací,

■ v kladném případě definovat průmyslové obory s výzkumem, vývojem
a (vlastní, kooperační, licenční) produkcí za účinné podpory státu; ve
spolupráci s AOP najít  cesty, jak napomoci k integraci perspektivních
domácích  výrobců  jako  předpokladu  k jejich  zdařilé  účasti
v přeshraniční integraci, kooperaci a mezinárodních zbrojních progra-
mech,

■ racionalizace   a  zjednodušení  akvizičního  systému  ozbrojených  sil;
revize, zpřesnění a přepracování jeho norem tak, aby odpovídaly soudo-
bým požadavkům ;   vypracování  věrohodného  a reálného plánu  vy-
zbrojování na období jednoho přezbrojovacího cyklu, jeho pravidelné
roční  zpřesňování s důrazem na vazbu hmotných a finančních ukazate-
lů; 

■ sjednání minimálních odběrů pro ozbrojené síly ze stanovených domá-
cích  klíčových  průmyslových  oborů  k udržení  jejich  existence  a  vý-
robní  schopnosti,  což  zároveň   zlepší  podmínky  pro  získání  za-
hraničních zákazníků či umístění produkce na zahraničním trhu;

■ objektivní zhodnocení reálných možnosti tzv. proexportních programů,
do nichž stát  vložil  značné prostředky (L-159, modernizace T-72, le-

217



tecký kanon Plamen a 20mm munice,  příp.  dalších);  na jeho základě
přijmout  příslušná  rozhodnutí,  především  pokud  jde  o  vynaložení
prostředků státního rozpočtu; 

■ v těchto souvislostech zlepšit znalosti akvizičních orgánů o průmyslové
produkci,  zejména zahraniční, především co do cyklů výzkumu a vý-
voje, příprav výroby, dodacích lhůt,  platebních podmínek a ostatních
zvyklostí;  zvážit,  zda  je  samotný  armádní  akviziční  aparát  schopen
provádět  obchodní  operace  na  vlastní  vrub  (odst.  12  a)  zákona  č.
38/1994) a tedy celkovou reálnost tohoto ustanovení.

Poznámky:
[1] Blíže  k programu  DCI  viz  např.  Jane´s  Defence  Weekly,  29  September

1999; Defense News, December 13, 1999 aj.
[2] Prague Summit Declaration, 21 Nov. 2002, Article 4b.
[3] Analýza  tendencí  v evropských  rozpočtech:  „Defense  Budgets  Remain

Tight throughout Europe“, Defense News, December 20, 1999.
[4] KAMIENSKI  Lukasz.  The  RMA  and  War  Powers. US  Center  for

Contemporary Conflict, 2003.
[5] Network Centric Warfare. DoD Report to Congress, April 2002.
[6] Viz  např.  FUČÍK,  J.  K analýze  vztahů  armády  a  obranného  průmyslu.

Praha 2001.
[7] K tomu viz např. HAYWARD, Keith.  Towards a European Weapons Pro-

curement Process. Chaillot Papers, June 1997; studie Venusberské skupiny
Enhancing  the  European  Union  as  an  International  Security  Actor,  Gü-
tersloh 2000.

[8] Např.  rozsáhlým  dokumentem  Strategic  Aerospace  Review  for  the  21st
Century – The STAR21 Report.

[9] Recommendation 740 on the development of armament policy in Europe –
reply to annual report of the European Council, 3 December 2003.

[10] SIPRI Yearbook 1997, Chapter 11. Arms Production.
[11] Prohlášení předsedů vlád visegrádské skupiny, 12. května 2004, Kroměříž.

Viz dále např. Společné komuniké ministrů obrany visegrádské skupiny z 4.
listopadu 1999, Společné prohlášení výboru pro zahraniční vztahy, evrop-
skou integraci a obranu z 28. ledna 2000 v Bratislavě, atd., atd.

[12] Usnesení  vlády  České  republiky  ze  dne  15.  3.  2000  č.  259  k principům
spolupráce státu s obranným průmyslem v České republice.

[13] Uvádí  se,  že  „subjekty  českého  obranného  průmyslu  se  většinou
vyznačují  ...  relativně  vysokým  počtem  subjektů  obranného  průmyslu“,
nebo že „aktivity státní správy musí být zaměřeny na zlepšení těchto nega-
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tivních aspektů našeho průmyslu“, či „zřízení programu podpory jako in-
stitucionálního rámce pro poskytování informační podpory“ a další

[14] Zvlášť výrazné je takové zvýšení cen u munice, odebírané po pěti- nebo de-
setitisícových troškách: čím menší série, tím vyšší cena. 

[15] Sborník konference  Obrněná technika 98, VTÚ PV Vyškov, říjen 1998.;
prof. Ing. František OBERMANN, CSc., ve Vojenských rozhledech, zvlášt-
ním čísle 2000.

[16] Rozhovor NGŠ gen. J. Šedivého pro deník Právo, 21. 3. 2000.
[17] Respekt, 23. 2. 2004, s. 6.
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GIAT pro T-72, modernizace společnosti KBTM Omsk s kanonem ráže 120
mm standardu NATO, jihoafrická verze firmy IST Dynamics s pokročilým
systémem  řízení  palby  a  neméně  zdařilá  modernizace  firmy  Uralva-
gonzavod se 125mm kanonem s automatickým nabíjením.

[19] Armádní technický magazin č. 11/2002, tiskoviny veletrhu IDET 2001.
[20]Usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 4. listopadu 2002 č. 18 ke strategii

exportní politiky a plánu proexportních opatření modernizace tanku T-72.
[21]Podle  schválené  zadávací  dokumentace  měl  výrobce  v období  let  1999-

2003 dodat AČR 300 kusů kanonů, 144 kusy kanonových kontejnerů a 1,5
milionu kusů nábojů 20mm x 102.

[22]Pasivního  = nevyzařujícího elektromagnetickou energii,  tudíž  pracujícího
bez demaskujících příznaků.

[23]Např. francouzské systémy Thales, radiolokátor EADS Bür pro německou
armádu atd. 
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Příloha: Orientační přehled struktury českých zbrojních subjektů
(zpracováno podle údajů, uvedených v Katalogu obranného průmyslu České repub-

liky, vydaného Asociací obranného průmyslu, Praha 2003-2004)

Základní struktura uvedených společností podle

a) oborů činnosti

výrobní obchodní služeb projektové výzkumně vý-
vojové

ostatní

81 22 14 4 3 2

Pozn.:  Z výrobních společností  24 – elektronika,  komunikační a spojovací technika, elek-
trické přístroje, informační technika; 11 – stavební organizace, kde stavby vojenského charak-
teru tvoří zlomek uváděného obratu, 6 – zbraně a munice (zde nabízeny i dosud „fantomové“
výrobky, např. podkaliberní munice aj.). O poměrech v sektoru svědčí i popisy činnosti uvádě-
né některými společnostmi v Katalogu, např.: „ekonomické a kulturní sbližování arabského
světa s evropskými zeměmi;  provoz  vlastního  serveru a poskytování  internetových služeb;
volnočasové aktivity; vojenské humanitární přikrývky; delaborace vyřazené munice ... a výro-
ba vozidel, atd.“.) 

b) vlastnické struktury

spol. s ručením ome-
zeným

akciové
společnosti

státní
podniky

neuvedeno fyzická oso-
ba

69 – 54,8 % 50 – 39,7 % 3 – 2,3 % 4 – 3,2 % 1 - .

c) ročního obratu na jednoho zaměstnance (CZK)

do 1 milio-
nu

1 – 2 mil. 2 – 5 mil. 5 – 10 mil. více jak 10 mil.

13 20 19 4 4

Pozn.: Tato hrubá kvantifikace dává obraz fragmentovaného sektoru s omezenou vý-
konností i finančními a investičními možnostmi; více než polovina společností z Ka-
talogu jsou společnosti s ručením omezeným s nevelkým základním jměním. Rozdro-
bení kapacit po zániku velkých zbrojních podniků přineslo navíc četné duplicity ve vý-
robních programech a tedy i (např. u následnických firem bývalého čs. elektronického
komplexu) vzájemnou konkurenci domácích výrobců,  a to v době, kdy Evropa urych-
luje integrační procesy a koncentraci. Poněkud příznivější je vnitřní struktura leteckých
výrobců,  těžících  z civilního  a  vojenského využití  produkce,  což vytváří  stabilnější
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situaci, i když jde svým charakterem o výrobky převážně subdodavatelského charakte-
ru.
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Josef Fučík

Možnosti a limity využití dat o rozpočtových výdajích
na obranu při analýze obranného potenciálu státu
a ve strategickém plánování

V dokumentech zpracovávaných k tvorbě a analýze bezpečnostní politiky
ČR se nelze vyhnout ekonomickým otázkám bezpečnostního systému. Ze všech
dostupných materiálů tohoto druhu je však zřejmé, že tato část patří k  nejpo-
vrchnějším a málo obsažným, deklarativním částem takových prací. Plně to pla-
tí především o rozpočtových výdajích na celý bezpečnostní systém státu, kde je
zjevná malá dostupnost všech potřebných dat (daná především jejich neuspořá-
daností, nikoliv jejich utajením) i nedostatek nástrojů k jejich spolehlivé iden-
tifikaci a interpretaci. Daný stav lze považovat za znepokojivý, neboť jde ročně
o stamiliardový objem ze státního rozpočtu, o jehož použití  a efektivnosti  vy-
naložení  neexistuje  potřebné  povědomí.   Tento  příspěvek  se  snaží  poukázat,
v rámci celého komplexu studií o bezpečnostní politice ČR, na některé tyto sku-
tečnosti a možnou cestu ke zlepšení situace.

1. Výdaje na obranu jako strategická informace

Rozpočtové výdaje na obranu (též „vojenské výdaje“) nepředstavují jen
sestavu ukazatelů významných pro státní finanční orgány a vojenské ekonomy.
Jsou bezpochyby rovněž strategickým ukazatelem stavu bezpečnostního systé-
mu státu a jedním z výrazných nástrojů civilního řízení ozbrojených sil. V od-
zbrojovacích procesech zahájených ve druhé polovině 20. století  se staly vý-
znamným indikátorem redukce vojenských kapacit, jejich transparentnosti a ce-
losvětové kontroly.

V odborných  analýzách,  sloužících  jako  podklad  k  politickému  a
vojenskopolitickému  rozhodování,  patří  rozpočtové  výdaje  na  obranu  k  zá-
kladním požadovaným informacím při plánování obranného (vojenského) po-
tenciálu  státu,  jeho  vnitřní  skladby  a  tendencí  jeho  vývoje.  V potřebných
komparacích se spojeneckými (ale případně i nepřátelskými) zeměmi jsou vý-
daje  na  obranu  a  jejich  vztah  k makroekonomickým  národohospodářským
ukazatelům mimořádně významným a nepostradatelným parametrem. Má tedy
kromě globálních čísel pro uvedené účely nemenší význam též vnitřní struktura
výdajů, jejich rozdělení do jednotlivých výdajových kategorií a oblastí, jakož i
jejich dynamika a vývojové tendence v dlouhodobějších časových řadách, vy-
jádřené zpravidla v relativních přírůstcích.

Přes  tento  významný strategický  charakter  zůstávají  výdaje  na  obranu
v demokratických společnostech veřejně dostupnou informací (nejméně co do
globálních údajů), a to nejen z uvedených důvodů, ale i proto, že představují
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výrazný podíl na státních výdajích financovaných z peněz daňových poplatníků.
Přesto  nelze  automaticky předpokládat,  že  i  analytik  přicházející  zvenčí  pří-
slušného  posuzovaného  systému  bude  schopen  z těchto  veřejných  dat  zjistit
celou reálnou skutečnost.

Je  to  dáno  nejen  poměrně  složitou  specifikou  obranných  a  armádních
struktur  a  jistým, byť malým objemem nutně chráněných  dat.  Svou roli  zde
hraje i  vysoký stupeň konzervatismu aparátů,  vždy málo ochotných sdělovat
různé podrobnosti, jež jsou v řadě případů k pochopení vztahů i obsahu jednot-
livých globálních ukazatelů nezbytné. I při sebekvalitnějším posuzování zkou-
maných  dat  je  tedy  nutno  předpokládat  jistý  stupeň  relativnosti  dostupných
podkladů i výsledků, ke kterým se dospěje jejich analýzou a zpracováním. Ve-
likost takové odchylky je dána kvalitou pravidel, jež společnost pro tuto spe-
cifickou oblast státních výdajů stanoví. 

Není účelem ani možností této práce zabývat se  řadou úskalí, nejasností
a otázek interpretace výdajů na obranu jež, pokud nejsou identifikovány a vy-
světleny,  povětšině  vedou  ke  zkresleným závěrům či  špatným rozhodnutím.
Toto padání do pasti je například typické pro většinu sdělovacích prostředků,
kdy i četní žurnalisté, považovaní za znalce oboru, vyvozují nejrůznější závěry
ze  získaných číselných  údajů,  jejichž  obsahu  zjevně  neporozuměli.  Jsou  pak
snadno vedeni k falešným dedukcím, což je škodlivé i proto, že tato jejich pro-
dukce nabývá jistý vliv i v politických kruzích.

Tomuto částečně skrytému, utajenému a jistým způsobem „zakódované-
mu“ charakteru výdajů na obranu (vojenských výdajů) jako veřejné informace
se dá do  značné  míry čelit,  což  je patrné ze  zkušenosti  vyspělých demokra-
tických  zemí. Pro maximální  potlačení  všech jevů,  vedoucích  k relativizaci  a
omylům při použití  dat z rozpočtové a fiskální  sféry obrany hrají  rozhodující
roli jasně a jednoznačně definované a popsané ukazatele, výrazy a procedury,
jakož i celistvost dat (především v potřebných podsestavách) a jejich srozumi-
telná interpretace.

V českých poměrech a současné praxi je právě celá definiční oblast vý-
dajů na obranu velkou slabinou. Ke studiu a použití údajů o rozpočtech či výda-
jích na obranu (a návazně pro celý bezpečnostní systém) stále chybějí jasná me-
todická pravidla, vysvětlení a definice pojmů. Je pak nutno pracně vyhledávat
různá (zpravidla ústní) vysvětlení, přičemž ta, při podání z několika míst, nejsou
nikdy jednoznačná. 

Vezmeme-li  namátkou  v potaz  rozbory  a  komentáře  zpracované  pří-
slušnými odbornými finančními orgány, zjistíme v nich například řadu termínů
s nejasným obsahem (např. vojenské výdaje ČR, výdaje ČR na obranu, výdaje
ministerstva  obrany,  výdaje  resortu  ministerstva  obrany,  výdaje  státního  roz-
počtu kapitoly Ministerstva obrany, vojenské výdaje resortu MO, celkové vý-
daje resortu MO, celkové vojenské výdaje, vojenské a nevojenské výdaje kapi-
toly MO aj.). Přitom nejde o synonyma, tedy souznačné termíny, za které jsou
povětšině  v kruzích  mimo  jejich  odborné  uživatele  považovány.  Nejsou  do
značné míry ani projevem nedbalosti jejich uživatelů, neboť každý z nich zna-
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mená jistou účelovou modifikaci, tedy změnu obsahu. Jejich zaměňování a ne-
vysvětlené použití vede v různých pramenech k rozdílným objemům, lišícím se
v krajním případě až v miliardovém řádu.

Je  zřejmé,  že  v tomto  stavu  patrně  stále  dožívá  reziduum improvizací
z doby po opuštění plánovacího a rozpočtového systému direktivního hospodář-
ství. To by mělo být napraveno zpracováním definic všech pojmů vyskytujících
se v dokumentech,  pojednávajících o rozpočtových výdajích na obranu (příp.
bezpečnost a obranu ČR), určených k potřebě politických institucí, analytických
pracovišť, odborné žurnalistice i pro potřeby odborného studia bezpečnostní po-
litiky.  Nutnost  takové  definiční  soustavy  již  dávno  pochopili  v řadě  spo-
jeneckých zemí NATO, kde je jakákoliv rozpočtová informace zpravidla hned
v úvodu opatřena definicemi termínů použitých dále v jejím obsahu (namátkou
viz např. francouzskou ročenku La Défense en chiffres aj.).

Nutno rovněž vzít  na vědomí, že informace o výdajích na obranu jsou
k různým účelům zpracovávány  a  zveřejňovány ve  třech  metodických  podo-
bách:

 První, základní, je v ČR dána sestavou schválenou zákonem o státním
rozpočtu na příslušný rok (zde kapitola 307 – Ministerstvo obrany a přílohy).
Ta obsahuje souhrnné ukazatele a dílčí ukazatele výdajů, které se dále člení
na jednotné dílčí ukazatele a specifické dílčí ukazatele příslušného resortu.
Ukazatele v této metodice, předepsané Ministerstvem financí, v základním tří-
dění  na  investiční  a  neinvestiční,  odpovídají  jeho  potřebám  z hlediska
jednotných  rozpočtových,  evidenčních,  účetních  a  statistických  operací.  Plně
postačují  rovněž k posouzení  základních vztahů rozpočtu ministerstva obrany
k makroekonomickým ukazatelům (např. podílu na hrubém domácím produktu,
státním rozpočtu, atd.). 

Tato sestava je však (bez odborného přeskupení položek) málo vhodná
pro  rychlou  orientaci,  zmíněné  vojenskopolitické  analýzy,  strategická  roz-
hodování či porovnávací studie s jinými zeměmi. K takovým potřebám jsou za-
potřebí  jiné  pohledy,  jenž  lze  sice  dosíci  zmíněným přepracováním,  to  však
může s přijatelnou přesností uskutečnit pouze odborné pracoviště s podrobnými
údaji; ale i tak je zde možný různý výklad a některé dílčí ukazatele se bez kva-
lifikovaného odhadu neobejdou;

 Další je sestava vojenských výdajů zpracovaná v metodice OSN, resp.
v sestavě  standardizovaného  hlášení  vojenských  výdajů  (UN  Standardized
Reporting of Military Expenditures - Annual Report), jež mají ročně předkládat
členské  státy  této  organizaci.  Tabelované  hlášení  s  komentářem  se  skládá
z těchto ukazatelů:  provozní  výdaje (osobní,  výdaje  na provoz a údržbu);
nákup a výstavba (nákup, výstavba); výzkum a vývoj; celkové výdaje. Vý-
daje v těchto ukazatelích jsou zároveň členěny na jednotlivé organizační celky
ozbrojených sil.

Tabulky představují přehlednou sestavu ukazatelů, jež poctivě zpracová-
na, se jeví pro politické, strategické, analytické, studijní a publicistické účely
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nejvhodnější. Údaje v její matici poskytují rychlý přehled o všech kategoriích
prostředků a jejich příjemcích, což tvoří právě předmět takových analýz. Nutno
však počítat s tím, že objemy souhrnných ukazatelů této sestavy se u nás vždy
poněkud liší od shora uvedených údajů předepsaných rozpočtovým zákonem,
jednak  jistou  nepřesností  při  zmíněném  přeskupení  údajů,  jednak  i  tzv.
očištěním některých položek o objemy, o nichž se ministerstvo obrany ČR do-
mnívá, že do této sestavy nepatří. Jde o tzv. nevojenské výdaje a pravděpodobně
i rozpočtová opatření během roku, tj. poskytnutí mimořádné dotace z prostředků
všeobecné pokladní správy, atd.). Tento rozdíl (tj. zmenšení skutečných výdajů
běžného roku) by však měl být však vždy vysvětlen v příslušném komentáři. Za
normálních okolností není tento rozdíl významný a data sestavená podle meto-
diky OSN jsou pro uvedené strategické účely dostatečně spolehlivou orientací;
hlášení jsou však u nás v tomto směru téměř nevyužívána;

 Konečně existuje ještě metodika NATO, v níž se objevují vojenské vý-
daje (military expenditures) aliance a jejích členských zemí v přehledech zveřej-
ňovaných v sestavách Financial and Economic Data Relating to NATO Defen-
ce,  a  to v globálních  ročních  objemech, běžných  i  stálých  cenách  a  pří-
slušných  měnách. Pro  analytickou  orientaci  je  velmi  užitečná  jednoduchá
srovnávací tabulka vnitřní struktury celkových výdajů jednotlivých zemích v re-
lativních (procentuálních) ukazatelích (distribution of total defence expenditu-
res by category). Těmito kategoriemi jsou výdaje: osobní; akvizice (techniky a
materiálu); výstavba infrastruktury; ostatní (běžné, provozní).

Jde tedy o poněkud zjednodušenou strukturu vnitřního členění, jejíž prin-
cip je shodný s metodikou OSN. Tyto údaje slouží především ke všeobecným
srovnáním a jsou pravidelně zveřejňovány též v Nato Review. Obdobnou meto-
diku používá ve svých přehledech i ročenka stockholmského ústavu SIPRI. Ne-
srovnalosti v objemech či podílech jednotlivých kategorií mezi sestavami OSN
a NATO vyplývají z rozdílných podkladů poskytnutých příslušnou zemí (v ná-
sledujících tabulkách tedy ČR) a měly by být vždy příslušně zdůvodněny.

Závěrem této úvodní stati je nutno se zmínit ještě o jednom nedostatku
v publikaci českých výdajů na obranu. Jde zpravidla o nevyhovující popis tabe-
lovaných  údajů  (viz  např.  chudičkou  tabulku  rozpočtových  výdajů  MO  na
serveru Ministerstva obrany) a nedostatek údajů o výdajích na obranu ve stá-
lých cenách. Tím resort prakticky škodí sám sobě, neboť jen sestavou ve stálých
cenách  lze  informovat  o  reálné  hodnotě  schválených  rozpočtových  výdajů  a
jejich přírůstcích, o čemž informace v běžných cenách nevypovídají.
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2. Tabulková část

Následující  tabulky s komentáři  obsahují  vybrané  základní  údaje  o  roz-
počtových výdajích na obranu (vojenských výdajích) obsažených v kapitole Mi-
nisterstvo obrany ČR, s hlavní orientací na jejich strukturu. Poslední tabulka je
pokusem o pohled  na  souhrnné  (kumulované)  výdaje  celého  bezpečnostního
systému státu a jejich růst za dobu existence ČR. Má za účel naznačit, že zpra-
cování  takového  úplného  a  podrobnějšího  přehledu  by  se  mohlo  stát  vý-
mluvným pohledem na opomíjenou ekonomickou stránku celého bezpečnostní-
ho systému ČR a nastolilo by mnohé otázky efektivnosti  u jistých opatření a
činností.

Tato práce se proto nespokojuje s pouhými grafy, neboť ty jsou sice pře-
hledné,  ale  vzhledem ke své obecnosti  zůstávají  pouze dokreslením průběhu
děje či skutečnosti. V nich by všechny uváděné nuance problémů práce s roz-
počtovými výdaji na obranu zcela zanikly.

Všechny použité údaje pocházejí z publikovaných pramenů; žádné interní
doklady či rozbory MO nebyly použity, ani nebyly zpracovateli k dispozici.

Tab. 1 obsahuje vojenské výdaje rozdělené do kategorií podle metodiky
OSN a porovnává jejich celkový objem se schválenými výdaji kapitoly minis-
terstva obrany ve státních rozpočtech ČR na příslušná léta a s dosaženou sku-
tečností. Významné rozdíly mezi těmito objemy naznačují, že je si nutno vždy
ujasnit, s jakými údaji pracujeme a jaký je jejich skutečný obsah.

Tab. 1
rok osobní

výdaje
provoz a
údržba

nákup výstav-
ba

výzkum
a vývoj

výdaje celkem
(mil.)

mi
l.

% mil. % mil. %. mil. % mi
l.

% hláše-
ní
OSN

schvá-
lené ve
st. rozp.

skuteč-
nost dle
MO

1993 8
.
3
8
6

36
,7
7

12.
20
4

53
,5
2

5
4
9

2,
40

1.
3
9
9

6
,
1
5

2
6
4

1,
16

22.8
02

22.61
7,1

23.776,
6

1994 7
.
6
9
0

32
,7
5

12.
94
5

55
,1
4

1
8
6
5

7,
94

7
0
1

2
,
9
8

2
7
8

1,
19

23.4
79

26.79
1,9

27.007,
7

1995 8
.
9
8
4

37
,6
2

10.
29
3

43
,1
0

2
9
7
8

12
,4
7

9
9
5

4
,
1
6

6
3
0

2,
64

23.8
79

27.04
4,7

28.275,
2
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1996 8
.
9
8
4

37
,6
2

10.
29
3

43
,1
2

2
9
8
7

12
,5
1

9
8
5

4
,
1
3

6
3
0

2,
64

23.8
79

30.53
8,4

30.508,
8

1997 1
2
.
1
8
9

44
,2
0

9.8
34

35
,6
5

3
0
7
2

11
,1
4

1.
9
0
4

6
,
1
9

5
8
3

2,
11

27.5
82

32.00
0,0

31.328,
3

1998 36.87
7,0

37.643,
1

99 41.48
3,9

41.688,
1

2000 43.95
2,5

44.669,
7

2001 45.07
8,3

44.977,
5

2002 47.50
5,5

48.924,
1

2003 2
3
.
2
8
2

44
,6
6

14.
95
1

28
,6
8

9
9
5
1

19
,0
9

3.
4
1
4

6
,
5
5

5
3
0

1,
02

52.1
28,0

52.32
0,3

53.193,
9

2004 - - - - - - - - - - - 50.72
6,0

-

Prameny: Přílohy k zákonu o státním rozpočtu na jednotlivá léta;  standardizovaná hlášení
vojenských výdajů OSN; přehled „Základní ukazatele státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva
obrany 1993-2004 (www.army.cz);
Budget Facts & Trends 2003 (brožura AVIS), Ročenka 2002 Ministerstva obrany ČR aj.

Pozn.: Téměř stejné údaje v hlášení OSN za léta 1995 a 1996 nejsou omylem autora. Chybějí-
cí údaje v letech 1998-2002 budou doplněny po získání dosud nedodaných podkladů.
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Tab. 1: Objem a struktura vojenských výdajů ČR,  dle standardizovaného hlá-
šení vojenských výdajů OSN a jejich porovnání s celkovými schválenými
a  skutečnými  výdaji  rozpočtové  kapitoly  ministerstva  obrany  (CZK,
běžné ceny)

Tab. 2

druh výdajů země 1999 2000 2001 2002 2003
osobní

Belgie 64,8 65,8 68,7 71,5 72,1
Dánsko 60,0 54,6 52,3 52,0 49,2
Řecko 61,4 62,5 64,0 67,6 69,0
Maďarsko 46,7 48,7 47,9 49,3 48,7
Nizozem-
sko

49,8 50,8 48,0 51,2 52,3

Norsko 39,0 40,8 39,1 37,9 40,2
Polsko 62,4 62,3 64,3 64,9 64,4
Portugalsko 83,2 81,8 80,8 84,1 80,2
Česká
republika

46,9 42,8 46,0 45,5 48,6

akvizice
Belgie 6,5 5,5 7,1 7,1 5,2
Dánsko 11,4 14,8 16,8 13,5 18,0
Řecko 19,6 17,8 15,2 13,1 12,7
Maďarsko 21,0 12,4 10,5 11,1 10,2
Nizozem-
sko

16,9 17,0 16,7 15,9 17,1

Norsko 22,6 19,4 21,2 23,7 21,8
Polsko 11,1 8,8 8,8 11,1 14,4
Portugalsko 4,2 6,4 5,3 4,1 7,3
Česká
republika

16,3 22,5 20,3 17,5 21,0

infrastruktura
Belgie 3,6 1,9 3,7 2,7 2,7
Dánsko 2,0 1,4 2,6 3,6 2,8
Řecko 2,1 1,8 1,4 1,3 1,4
Maďarsko 4,0 2,9 5,7 6,4 7,1
Nizozem-
sko

3,7 4,3 4,2 3,7 3,7

Norsko 5,2 5,0 5,1 5,9 5,9
Polsko 1,4 1,9 2,2 1,7 2,6
Portugalsko 0,6 1,5 0,7 0,8 0,9
Česká
republika

7,1 3,3 4,6 6,1 4,3
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Pokračování tab. 2

druh výdajů země 1999 2000 2001 2002 2003
ostatní

Belgie 21,4 26,5 20,4 18,8 20,0
Dánsko 26,6 29,3 28,2 30,8 30,0
Řecko 17,2 17,9 19,4 18,1 17,0
Maďarsko 28,3 36,1 35,9 33,2 33,9
Nizozem-
sko

29,6 27,8 31,1 29,2 26,8

Norsko 33,3 34,8 34,6 32,5 32,1
Polsko 25,1 27,1 24,6 22,3 18,6
Portugalsko 12,0 10,3 13,2 11,0 11,6
Česká
republika

29,8 31,5 29,1 30,9 26,2

Země Podíl výdajů (rozpětí) - %
osobní akvizice infrastruktu-

ra
ostatní

Velká Británie 37,9 – 40,0 23,5 – 26,9 0,9 – 5,1 30,1 – 36,1 
USA 35,3 – 38,1 21,9 – 27,6 1,4 – 2,0 35,1 – 38,7

Pramen: NATO Press Release (2003) 146 – Defence Expenditures of NATO Coun-
tries (1980-2003).
Poznámka: Stojí rovněž za zmínku uvést, bez ohledu na velikost zemí a vojenského
potenciálu, podíly jenž se ustálily v plně profesionálních armádách V. Británie a USA.
Tyto relace lze považovat za optimální.

Tab. 2:  Porovnání podílů hlavních kategorií vojenských výdajů na jejich cel-
kovém objemu u vybraných zemí s ČR (%;  dle metodiky NATO)

Vnitřní  struktura  rozpočtových  výdajů  na  obranu,  uspořádaná  v pře-
hledných kategoriích (zde podle metodiky NATO) je údaj neméně významný,
jako jejich celkový objem a dynamika (meziroční přírůstky). Proporce vnitřní
struktury, jejich změny a tendence jsou pro analýzu a strategické hodnocení pří-
slušného armádního mechanismu velmi významné a napovídají mnoho o sou-
časném stavu, potenciálu pro modernizaci výzbroje, možnostech výcviku vojsk,
atd.
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Problémem  evropských  armád  (především  těch,  které  směřují  k úplné
profesionalizaci) je především nežádoucí růst osobních údajů všeho druhu. To
je v tabulkovém srovnání, k němuž zde byly vybrány menší či jinak srovnatelné
země NATO, zcela evidentní u Belgie a Portugalska, kde osobní výdaje překra-
čují hranici 70-80 % podílu na celkových vojenských výdajích. To se poté odrá-
ží především v akvizičních možnostech, pohybujících se na hranici 5-8 % cel-
kových výdajů,což postačuje k nejnutnější prosté obnově techniky a materiálu,
pokud se situace neřeší mimořádnými cestami.  Často  používané přirovnávání
naší pozice k příkladu Belgie je z těchto hledisek zcela nepřijatelné.

Nutno však očekávat, že tento problém bude muset řešit i AČR, a to přes
optimistická očekávání a  výroky z minulých let o „lacinější“ malé profesionální
armádě. Podle zkušeností z jiných armád lze předpokládat, že se osobní výdaje
rychle  posunou  k hranici  60  %  a  to  na  úkor  akvizice,  neboť  manévrovací
prostor u provozních nákladů již není veliký; bylo by to na škodu, neboť AČR
si mimo jiné dosud udržovala ve struktuře výdajů téměř optimální skladbu – ač-
koliv se to v účinnosti přezbrojení a modernizace armádního inventáře nijak vý-
znamně neprojevilo.  To je  však  problém účinnosti  vynaložených prostředků,
nikoliv jejich objemu.

Tab. 3
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Pramen: Přílohy k zákonu o státním rozpočtu ČR pro jednotlivá uvedená léta.
Poznámka: Značné rozdíly ve schválených rozpočtech a skutečností v hlášeních pro
OSN nevysvětleny.

Tab. 3: Výdaje na výzkum a vývoj v ministerstvu obrany schválené ve státním
rozpočtu v letech 1993-2004 a jejich podíl na celkových výdajích resor-
tu (CZK, běžné ceny)
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Výdaje na výzkum a vývoj  jsou poněkud zapomínaným, avšak důležitým
(ač dílčím)  rozvojovým ukazatelem. Získat však dostupné a věrohodné údaje o
výzkumné a vývojové základně obrany v ČR je v současné době mimořádně ob-
tížné.

V uvedené  orientační  tabulce  jsou  podchyceny  pouze  schválené  roz-
počtové výdaje na výzkum a vývoj MO a jejich podíl na celkových výdajích re-
sortu. Pokud se lze spolehnout na úplnost uvedených objemů, je především ne-
příznivé jejich meziroční kolísání, svědčící o nestabilitě výzkumně vývojové zá-
kladny MO. Navíc jsou tyto výdaje marginální, hluboko pod běžnou evropskou
úrovní a pro moderní, rozvíjející se armádu nedostatečné. Oscilují kolem 1 %
celkových  výdajů  v běžných  cenách,  což  naznačuje  stagnaci,  jíž  nelze  zdů-
vodnit ani redukcí výzkumné a vývojové základny resortu. Avšak existuje ne-
srovnalost  se  stejnými výdaji  v tab.  1,  které jsou podstatně vyšší;  rozdíl  vy-
kazovaných výdajů se nepodařilo objasnit.

Rozhodně je však zřejmé, že sledování výdajů na výzkum a vývoj v celé
oblasti bezpečnosti a obrany ČR by si zasloužilo hlubší pozornost a analýzu.
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Pokračování tab. 4
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Pramen: Přílohy k zákonu o státním rozpočtu ČR pro jednotlivá uvedená léta.

Tab. 4:  Kumulované výdaje na bezpečnostní systém ČR (výdaje schválené ve
státním rozpočtu; horní řádek mil. CZK, běžné ceny; dolní řádek mezi-
roční dynamika v %)

Tento kumulovaný přehled rozpočtových výdajů na bezpečnostní systém ČR ale
není úplný, neboť

a) jde o schválený rozpočtový objem, nikoliv o dosaženou skutečnost  s
jeho překročením, což je, zejména u dvou hlavních resortů (MO, MV)
jisté,

b) nejsou v něm započteny výdaje na  činnost bezpečnostního a obranného
charakteru zahrnuté v rozpočtech ostatních resortů,  např.  ministerstva
průmyslu a obchodu, dopravy a spojů, státních hmotných reserv aj., ty
však  nelze  zjistit  individuálním průzkumem, ale  pouze  složitým šet-
řením.
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V období let 1993-2003 (tedy během jedenácti let) vzrostly schválené roz-
počtové výdaje (v běžných cenách) u Ministerstva obrany o 231,3 %, u Minis-
terstva vnitra o 292,6  % a v kumulovaném (neúplném) objemu o 258,8  %. 

Při současné dynamice výdajů na bezpečnostní systém tak lze předpoklá-
dat, že při  jejich úplném výčtu a skutečném plnění  dosáhl  již (nebo v krátké
době dosáhne) jejich celkový roční objem hranice 100 miliard CZK.

Je ovšem v uvedených propočtech nutno vzít  v úvahu,   že výchozí  zá-
kladna (rok 1993) byla nízká vzhledem k tomu, že v prvním státním rozpočtu
byl především resort MO odsunut zcela do pozadí a jeho rozpočet měl charakter
rozpočtu zbytkového.

V porovnání se statistikou NATO (např. Defence Expenditures of NATO
Countries 1980-2003) lze dojít k závěru, že ČR patří v posledním období k ev-
ropským zemím s nejvyšší dynamikou růstu rozpočtu na obranu (s jedenáctile-
tým průměrným indexem 108,8);  nestojí zde tedy otázka nedostatečnosti  roz-
počtových prostředků,  ale  jejich  efektivního  a racionálního  vynaložení.  Toto
posouzení jde však již mimo rámec této studie.

3. Závěr – doporučení

Pro práci s rozpočtovými výdaji, vynakládanými na bezpečnostní  systém
ČR a jeho jednotlivé složky k účelům uvedeným v úvodu, lze naléhavě doporu-
čit:

1. Zpracování a vydání přesných a obsahově závazných definic všech po-
užívaných termínů a ukazatelů (jejichž příklady jsou uvedeny v části 1).

2. Sestavovat  ročně syntetický (celkový, sumární)  přehled všech výdajů
tohoto charakteru za všechny příslušné resorty (tj. souhrn všech výdajů
branného a bezpečnostního charakteru, obsažené ve všech příslušných
kapitolách státního rozpočtu, a to v běžných cenách a stálých cenách
(na základě příslušných cenových indexů).

3. Vypracovat  alespoň  základní  kritéria  a  ukazatele  efektivnosti  vy-
naložení těchto prostředků, též s přihlédnutím k jejich vnitřní struktuře
v hlavních kategoriích.
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Jan Duchek [1]

Poznámky k roli zpravodajských služeb
při tvorbě bezpečnostní politiky

Některé základní pojmy

Mezi našimi prapředky v mladší době kamenné mohl s velkou pravdě-
podobností proběhnout tento rozhovor:
„Vzali jsme sousedům kameny, kterými dělají oheň (průmyslová špio-
náž) a oni nás budou chtít potrestat. Jděte na jejich území tak, aby
vás nikdo neviděl a neslyšel (utajení) a zjistěte, kolik mají bojovníků a
kdy  se  vydají  na  cestu  (vojenské  zpravodajství).  Vyhledejte  starce,
kterého jsme na jaře zachránili z rozvodněné řeky a důkladně se ho
na všechno vyptejte (tajný spolupracovník). Nesmí vás ale nikdo vidět
pohromadě (konspirace).“

Zpravodajskou činnost bychom mohli nejjednodušeji definovat jako cí-
lený  a  specifickými  postupy  prováděný  sběr,  dopravu  a  vyhodnocování  ta-
kových informací, které jsou jinými cestami a v potřebném čase nezjistitelné.
Speciální orgány, většinou státní, které se touto činností zabývají, se nazývají
zpravodajskými službami. Zpravodajská služba podstatnou část své činnosti
provádí utajeně (proto se také hovoří o tajných službách) a používá při tom spe-
cifické zpravodajské prostředky, mezi které patří zejména:

■ síť tajných spolupracovníků (též agenturní síť) [2],
■ zpravodajská technika (od miniaturních nahrávačů až po satelitní a dru-

žicové systémy) [3],
■ skryté sledování (osob a předmětů),
■ prostředky  utajeného  spojení  (od  agenturních  schránek  po  krypto-

grafické prostředky),
■ krycí  doklady  a  krycí  prostředky  (k  utajení  pravé  totožnosti  nebo

činnosti).

Základní  dělení  služeb je na rozvědné a bezpečnostní  (kontrarozvědné).
Podle prostředí, ve kterém působí, jsou to služby civilní nebo vojenské, podle
úkolování pak ekonomické, politické, kriminální apod.

Rozvědné služby se zaměřují na získávání jinými cestami nedosažitelných
informací o politických,  hospodářských,  vojenských a jiných důležitých sku-
tečnostech  v zájmových  zemích.  Na vlastním území mají  zpravidla  centrálu,
která řídí rezidentury v zahraničí a provádí analýzu získaných informací. Roz-
vědné služby by měly pracovat s nejvyšším stupněm utajení. 
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Bezpečnostní  (kontrarozvědné) služby  se  zaměřují  na  odhalování ne-
zákonné činnosti ohrožující bezpečnost státu a jeho občanů. Mezi základní úko-
ly těchto služeb patří zejména boj proti nežádoucím aktivitám rozvědných slu-
žeb cizích států (kontrašpionáž), boj proti subverzi a politickému extremismu,
boj proti terorismu a v neposlední řadě ochrana významných ekonomických zá-
jmů státu; mohou mít charakter buď ryze zpravodajský nebo být vybaveny i po-
licejními pravomocemi.

S prudkým rozvojem technologií neustále vzrůstá význam sledování a vy-
hodnocování telekomunikačního a radiového provozu ve prospěch služeb roz-
vědných,  kontrarozvědných  nebo  ve  prospěch  útvarů  policejních.  Tyto
prostředky mohou  tvořit  i  relativně  samostatné  prvky zpravodajských  event.
bezpečnostních systémů.

Zpravodajské služby nejsou samozřejmě jedinými subjekty, které informa-
ce podobného druhu zpracovávají. Existuje celá škála institucí a prostředků od
diplomacie  přes  vědecké  ústavy,  vědeckovýzkumnou  činnost  vysokých  škol,
odbornou publicistiku až po odbornou veřejnost, které se mohou (a měly by)
podílet na tvorbě kvalitních podkladů.

Obrovské množství všeobecně dostupných informací proudí v současnosti
médii  a  počítačovými  sítěmi.  Profesionálně  vyhodnocené  informace  z  tzv.
otevřených zdrojů  jsou cenným zdrojem poznatků a ani  zpravodajské služby
nemohou tento pramen informací opomíjet. Zpravodajská činnost se neobejde
bez výkonných a odborně připravených analytických pracovišť.

(Pokud by o tom někdo pochyboval, je třeba mu připomenout, že jen díky
pečlivé analýze amerického tisku získali Němci už na jaře 1942 tajný americký
zbrojní plán, který existoval jen v osmi výtiscích.)

Podstatné je, jak skutečná zpravodajská informace vzniká, a jaké jsou její
nezbytné atributy.

Podle M. Hermana se „shromážděné údaje stávají informací zpracováním
do použitelné formy, jakou je zpráva,  popis  snímku apod. Tato informace je
transformována do zpravodajské informace cílevědomou analýzou,  výkladem,
porovnáním s dalšími relevantními informacemi, promítnutím na širší  pozadí
atd., aby vyhověla a odpovídala specifickým potřebám uživatele“ [4].

Herman zde vytváří konstrukci jakési triády: údaje – informace – zpravo-
dajská  informace. Kvalitní  zpravodajská  informace  tedy  představuje  zcela
novou kvalitu.

Zpravodajské  služby  musí  být  schopny na  základě  získaných  informací
jednotlivé analýzy, dedukce, hypotézy a samozřejmě též deklarace verifikovat a
zpracovávat do objektivních a věrohodných podkladů. Jejich primárním úkolem
není domnívat se či tušit, ale vědět nebo poznat.
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Historická ohlédnutí

Většina  těch,  kteří  navštěvují  kostel  sv.  Vintíře  v Dobré  Vodě  u
Hartmanic, aby si prohlédli nádherný skleněný oltář, ani netuší, že
zmíněný světec byl jedním z prvních špionů na Šumavě. V roce 1040
převedl  poražené  vojsko  německého  krále  Jindřicha  III.  zpět  do
Bavor a ušetřil je jisté záhuby. Při dalším Jindřichově nájezdu převe-
dl jeho vojsko přes Šumavu cestami, kde je nikdo nečekal a umožnil
mu tak obklíčit  českého knížete Břetislava  I. v Praze a pokořit  jej.
Celé následující tisíciletí českých dějin by se dalo proložit známými i
méně známými postavami světa špionáže, zpravodajskými historkami
a aférami. Dočetli  bychom se o tom, jak Karel  IV. učinil  ze  svého
agenta  braniborského  markrabí,  jak  se  na  dvoře  Rudolfově  usadil
anglický  špion  magistr  Edward  Kelly,  jak  hlavní  architekt  absolu-
tistického státu Josef II. stál i u kolébky tajné politické policie.

Nevyužité poučení
Připomeňme si období mezi první a druhou světovou válkou. Z odborné i

memoárové literatury můžeme vyvodit  několik závěrů, které lze dobře pomě-
řovat i s naší vlastní zkušeností:

Nejen společnost obecně, ale i odpovědné činitele ovládla po první svě-
tové válce nezdravá bezstarostnost, jejíž důsledky se projevily v celém
státním zřízení včetně armády a její zpravodajské služby [5].
Ještě koncem dvacátých let  byla zpravodajská služba i těmi nejpovo-
lanějšími považována za službu v podstatě nemorální [6].
Do počátku třicátých let považovala vojenská zpravodajská služba za
hlavní  nebezpečí  snahy o restauraci  habsburské  monarchie,  tajná  vý-
stavba německé reichswehr ale její pozornosti unikala. Pokud šlo o Ně-
mecko, tak ještě na jaře 1936 nebylo 2. oddělení  hlavního štábu s to
zodpovědět žádnou z rozhodujících otázek [5, 6].
V důsledku hospodářské krize došlo ke škrtům ve vojenském rozpočtu,
což se projevilo zkrácením vojenské služby, snížením početních stavů a
snížením výdajů na materiální vybavení armády [5].
Zpravodajské  úsilí  bylo  roztříštěné,  chybělo  jednotné  řízení  a  odpo-
vědnost,  nad  spoluprací  převládala  rivalita  jednotlivých  ministerstev
[5].
Tato rivalita byla zesilována politickými zájmy jednotlivých ministrů,
které nebyly vždy v souladu se zájmy státními [5].

Zanedbání  systematické  přípravy vedlo  potom v průběhu  druhé  světové
války k řadě zbytečných odhalení a bolestných ztrát. Statečnost a vlastenecký
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zápal nemohly vyvážit základní nedostatky plynoucí z neznalosti zásad konspi-
race  a  dalších  rutinních  postupů  zpravodajské  práce,  která  byla  jednou
z hlavních náplní jak domácího odboje, tak výsadků organizovaných ze zahrani-
čí.

Ani  zpravodajské  služby ale  nevstupují  dvakrát  do  téže  řeky.  Současná
situace České republiky je přece jen odlišná.

„ČR se nachází v relativně příznivém bezpečnostním prostředí. Tento stav
je dán zejména dobrými vztahy se sousedními zeměmi a členstvím v NATO a
Evropské unii  (EU). Tímto členstvím se Česká republika stává zemí, která je
uvnitř  prostoru  těchto  uskupení,  což  výrazným  způsobem  zvyšuje  její  bez-
pečnost.  Uvedené  členství  současně  znamená  převzetí  závazku  podílet  se
konkrétním způsobem na realizaci  společné  bezpečnostní  a  obranné  politiky
obou organizací.“  [7]

Bezpečnost  ČR  je  zajištěna  účinnějším  způsobem,  než  byla  smlouva
s Francií a Malá dohoda. Na druhé straně ovšem zesilují tzv. asymetrické hroz-
by vč.  možného  užití  ZHN.  Zejména tyto  hrozby  spolu  s nezbytností  dostát
převzatým závazkům jsou dostatečným důvodem k tomu, aby výše zmíněná po-
učení byla vzata v úvahu.

Ministerstvo strachu
V dubnu 1945 ovládla Komunistická strana Československa Ministerstvo

vnitra (MV) a na základě vládního usnesení ze 17. dubna téhož roku bylo zapo-
čato s budováním Sboru národní bezpečnosti (SNB), zahrnutého do kompetence
komunistického ministra. Tento stav skončil až po téměř pětačtyřiceti letech v
prosinci 1989 s pádem totalitního režimu v tehdejší ČSSR. Komunisté, kteří se
cílevědomě připravovali na dobytí veškeré moci ve státě, si postupně podřídili
veškeré  bezpečnostní  a  zpravodajské  složky  a  to  jim  také  spolu  s dalšími
okolnostmi umožnilo dodat únorovému převratu zdání legitimity. 

Není cílem studie popisovat proces budování bezpečnostního aparátu ko-
munistického režimu. Připomeňme jen, že MV se stalo úřadem v podstatě poli-
cejním - většina jeho zaměstnanců byla ve služebním poměru k vojensky or-
ganizovanému  SNB.  Veškeré  policejní  i  zpravodajské  centrály  se  staly  in-
tegrální součástí obrovského aparátu. MV, řízené ve skutečnosti nikoliv předse-
dou vlády ale špičkami totalitní strany, se stalo nejobávanější institucí ve státě.
Jeho nejvýznamnější represivní složky, Státní bezpečnosti (StB), se obávaly i
vysoké nomenklaturní kádry režimu.

Pravomoc StB nebyla jen zpravodajská (rozvědná a kontrarozvědná), ale i
výkonná a do jejích oprávnění patřily i domovní prohlídky, zatýkání a vyšet-
řování.  Používání  zpravodajské  techniky  se  neopíralo  o  souhlas  prokuratury
nebo soudu, ale řídilo se interními směrnicemi MV. K tomu všemu je nutno při-
počítat  faktickou  podřízenost  československého  bezpečnostního  systému  zá-
jmům SSSR, ať již prostřednictvím sovětských poradců nebo prostřednictvím

239



komunistické  strany.  Všeobecný  strach  se  stal  základním  tmelem  totalitní
společnosti. Ani po odeznění nejbrutálnějších represálií tento strach nepominul
a přes formální odsouzení metod padesátých let byl trvale nejrůznějšími způso-
by přiživován.

Pokud  jde o zpravodajské  služby,  je  třeba  uvést,  že  na tzv.  ofenzivním
úseku kromě I. hlavní správy SNB pracovala po vzoru sovětské GRU (rozvědka
generálního štábu Sovětské armády) také Zpravodajská služba Generálního štá-
bu (ZSGŠ), podřízená ministerstvu obrany. Ministerstvo vnitra projevovalo čas
od času více či méně intenzivní snahu vojenskou zpravodajskou službu pohltit
nebo alespoň personálně ovládnout.

Vojenská kontrarozvědka (VKR), byť plně etablovaná v armádních struk-
turách  a  personálně  dotovaná  zejména  vojáky  z povolání,  byla  jakožto  III.
hlavní správa SNB organizačně včleněna do MV.

Po pádu totality 
Je  logické,  že  s  pádem  režimu  v  listopadu  1989  bylo  nutno  hyper-

trofovanou moc ministerstva vnitra zlomit. To se však ukázalo velmi kompli-
kované. Nastupující společenská síla měla s fungováním této silové složky zku-
šenosti jen z „druhé strany“, z role pronásledovaných. Výjimku, do jisté míry
však z mnoha důvodů problematickou, tvořili  jen její bývalí reaktivovaní pří-
slušníci.  Všichni  však  tušili,  že  ovládnutí  bezpečnostních  struktur  je  v dané
chvíli i pro budoucnost jednou z klíčových otázek. Proto se také jmenování mi-
nistra vnitra stalo otázkou velmi kontroverzní a protáhlo se až do konce prosin-
ce 1989, kdy byl jmenován představitel lidové strany JUDr. Richard Sacher. 

Nový ministr  vnitra zrušil  (i  na nátlak veřejnosti)  počátkem února 1990
StB a svým rozkazem zřídil koncem února Úřad na ochranu ústavy a demokra-
cie (ÚOÚD). Ten se po řadě reorganizací a personálních změn 1.7.1991 osamo-
statnil pod názvem Federální bezpečnostní informační služba (FBIS) a po roz-
padu  ČSFR  přetransformoval  v současnou  Bezpečnostní  informační  službu
(BIS). 

Rozvědka, tedy I. hlavní správa SNB, zůstala po zrušení StB zachována
pod názvem Úřad FMV pro zahraniční styky a informace a v říjnu 1990 prošla
zásadní redukcí počtu zaměstnanců. Po rozpadu ČSFR zůstal úřad (ÚZSI) or-
ganizačně přičleněn k ministerstvu vnitra ČR.

Ministr  Sacher  také  převedl  III.  hlavní  správu  SNB,  tedy  Vojenskou
kontrarozvědku,  do působnosti  Ministerstva obrany,  kde  byla po mírné reor-
ganizaci přejmenována na Vojenské obranné zpravodajství (VOZ). 

Nový ministr obrany Luboš Dobrovský několik dnů po svém nástupu do
funkce v říjnu 1990 činnost VOZ pozastavil. Počátkem roku 1991 pak na zákla-
dech  VOZ  vznikla  pod  původním  názvem  početně  výrazně  zredukovaná
zpravodajská složka podřízená ministru obrany a uniformovaná Vojenská poli-
cie (VP), která byla podřízena náčelníkovi generálního štábu.

240



Kritická reflexe polistopadového období

Objektivní  potřeba  paralyzovat  moc  StB,  změnit  cíle  bezpečnostních
složek (včetně zpravodajských) a oprostit jejich činnost od zkompromitovaných
forem a metod práce nebyla a zřejmě ani nemohla být provázena ucelenou před-
stavou o jejich budoucnosti. Zpočátku šlo zejména o to, aby se tyto složky ne-
staly  rizikem procesu  demokratizace  a  změn  zahraničně  politických  priorit.
Zpravodajství  bylo diverzifikováno,  byly mu odebrány výkonné pravomoci  a
použití  technických  zpravodajských  prostředků  bylo  následnou  legislativní
úpravou podmíněno souhlasem prokuratury nebo soudu.

Stejně jako po první světové válce se i nyní projevoval neopodstatněný op-
timismus,  určitá  bezstarostnost,  nepřesný  odhad  bezpečnostních  rizik.  Pře-
trvávala neujasněnost a nejednoznačnost názoru na úlohu a postavení zpravo-
dajství  v bezpečnostním systému státu,  jehož koncepce  ale také  chyběla.  (Po
rozpadu ČSFR přestala působit  i  Rada obrany státu a trvalo pět let, než byla
Ústavním zákonem č. 110/1998 Sb. zřízena Bezpečnostní rada státu.) Koncepci,
lze-li o něčem podobném hovořit, si určovaly resorty samy, aniž se projevoval
vliv  politické  reprezentace  včetně  parlamentu.  Zpravodajské  služby  se  sice
pokoušely  přehodnotit  své  zaměření,  formy a  metody práce,  i  ony však  zů-
stávaly v zajetí minulých představ a vlastních možností. Vedl se spor mezi kon-
cepcí výstavby zpravodajství „na zelené louce“ a koncepcí kontinuální přestav-
by.

Zpravodajské služby byly v prvních letech (snad s výjimkou ZSGŠ) v ob-
jektivně složité personální situaci. Disponovaly jednak příslušníky bývalé StB
nebo VKR, kteří sice prošli sítem prověrek, ale přesto se jim (dílem i právem –
viz aféra Wallis) nedůvěřovalo a byli zákonitě poznamenáni předchozí službou.

Druhou  kategorií  byli  reaktivovaní  bývalí  příslušníci,  kteří  sice  poznali
perzekuci režimu na vlastní  kůži a měli  k demokratizaci poměrů vřelý vztah,
byli však již většinou v pokročilejším věku a také oni byli teoreticky zakotveni
v minulé době.

Třetí  kategorií  (nikoliv  co  do významu)  byli  nově příchozí.  Kromě lidí
schopných, vzdělaných a ochotných ujmout se nelehkého úkolu však mezi nimi
byli i dobrodruzi, kamarádi kamarádů, lidé bez vzdělání a někdy i s pochybnou
minulostí. Ironií osudu byli mezi nově příchozími i mezi reaktivovanými také
spolupracovníci StB či VKR.

Celý proces  přestavby bezpečnostního  systému byl  poznamenán silnými
osobními animozitami, bojem o moc, často až paranoidním strachem ze starých
struktur (ale  i  nových),  politickým  prospěchářstvím,  odvahou pět  minut  po
dvanácté a kariérismem.

Novinkou na zdejším zpravodajském poli bylo řešení koncepčních i perso-
nálních sporů pomocí kampaní ve spřáteleném tisku. Někde tady jsou možná i
kořeny přetrvávajícího nihilismu ve vztahu k zákonům a služebním předpisům.
Beztrestně se zveřejňují  tajné informace i  písemnosti,  které nikdo neodtajnil,
rozkrývají se nejen formy a metody práce StB, které musely být odstraněny, ale
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i ty, které de facto nahradit nelze. Každá hospodská společnost dnes ví, co je
agent, lustrace, odposlech, krycí jméno, každý lokálkář regionálních novin ví,
jak by tajné služby měly být reorganizovány. Odpovědné orgány uhranuty ha-
dím pohledem svobodného tisku upadly do strnulé nečinnosti.

Příznačným jevem permanentních reorganizací bylo, že postihovaly zejmé-
na složky zabývající se tzv. ochranou ekonomiky. Následným efektem této sku-
tečnosti je, že relativně vzdělaná a zejména obrovským množstvím informací a
styků  disponující  skupina  osob  přešla  do  nově  vznikajícího  ekonomického
prostředí a řada z nich se etablovala i v ekonomice šedé.  Je přitom zřejmé, že
nejzávažnější rizika v hospodářské oblasti nelze včas odhalit a zadokumentovat
běžnými policejními metodami. Pravděpodobně i to je vedle politické nechuti
jedním z důvodů, proč řada nadějných případů končí ve ztracenu. Cui bono, cui
prodest?

Zcela zvláštní kapitolu tvoří zákon č.451/91 Sb. zvaný lustrační. Ponech-
me stranou jeho aspekty právní a etické i jeho úroveň věcnou, která je svědec-
tvím fatální neznalosti nezbytných reálií.

Je třeba přiznat, že plošné zveřejnění a zostuzení spolupracovníků (Cibul-
kovy  seznamy)  podlomilo  schopnost  služeb  získávat  spolupracovníky  nové.
Pokud nějaká možnost zbyla, týkala se převážně skupin s nižším mravním kre-
ditem. Problémem je, že byla zveřejněna také řada spolupracovníků cizí státní
příslušnosti (např. studentů), což může narušovat nanejvýš aktuální potřebu pro-
nikání do teroristických sítí.

Další zvláštní kapitolu tvoří prověřování ke styku se služebním a státním
tajemstvím, které je prozatím upraveno zákonem č.148/1998 Sb.

Ponechme  stranou  spekulace  o  tom,  co  stálo  v pozadí  skutečnosti,  že
legislativní úprava oblasti, která mohla ušetřit společnost (zpravodajské služby
nevyjímaje)  řady problémů,  přišla  s  takovým zpožděním.  Ponechme stranou
také úroveň této úpravy, o níž vypovídá nejen dosavadních jedenáct novel, ale
zejména dosud neúspěšná snaha o její přepracování. Ponechme stranou i úroveň
personálního obsazení Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ).

Skutečností zůstává, že do doby platnosti zákona dávalo souhlas ke styku
se  státním  tajemstvím  ministerstvo  vnitra  způsobem,  který  lze  jen  s notnou
dávkou eufemismu nazvat formálním. Po dlouhou dobu tak zůstal nevyužit ná-
stroj k ovlivňování personální úrovně. Zpravodajským službám byla výše uve-
deným zákonem svěřena  pravomoc prověřovat  svůj  personál  vlastní  činností
(viz § 9 zákona). Je to krok s ohledem na nezbytnou konspiraci zcela logický.
Problémem však zůstává, že zatím platná právní úprava neřeší prověřování vr-
cholového vedení služeb.

Postupně byl i legislativně zakonzervován takový stav v organizaci a řízení
zpravodajských  služeb,  jaký  se  vyvinul  v podmínkách  nedostatečně  for-
mulované  (nebo dokonce  absentující)  bezpečnostní  politiky státu.  Je  to  stav,
který dostatečně nereflektuje ani posuny, ke kterým v uplynulé dekádě došlo,
ani nabyté zkušenosti. Přežívá resortismus, neopodstatněné rozdíly v postavení
služeb  a  jmenování  jejich  ředitelů,  neopodstatněné  rozdíly  v politické  odpo-
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vědnosti za jejich činnost, rozdílná úroveň parlamentní kontroly a také zcela ne-
systémové začlenění civilní rozvědky (ÚZSI) v resortu Ministerstva vnitra.

Odpovědnost za neutěšený stav zpravodajské komunity leží i na politické
reprezentaci,  která význam zpravodajských služeb dlouhodobě podceňovala a
nedokázala  je  ani  úkolovat,  ani  koordinovat,  ani  kontrolovat,  ani  hodnotit.
Usnesením  vlády  ČSFR  z  5.března  1992  č.140  byla  sice  zřízena  rada  pro
zpravodajskou  činnost  jako  „koordinační“,  iniciativní  a  poradní  orgán  pro
tvorbu bezpečnostní politiky vlády“, ale přesto, že předsedou rady byl premiér,
nebyla její role nikterak významná.

Politická reprezentace nedokázala ani odpovědně pracovat s informacemi
zpravodajských  služeb.  Řada  afér  má  počátek  v indiskreci  různých  činitelů,
včetně  ústavních.  Problémem zůstává,  že  postavení  a  personální  obsazování
zpravodajských služeb se stalo předmětem politických obchodů. 

Zpravodajské služby České republiky

Odpovědná  bezpečnostní  politika  a  dokumenty,  které  jsou  jejím vyjád-
řením, se neobejdou bez pojmenování a kvantifikace bezpečnostních hrozeb a
rizik a bez jejich zařazení do časových horizontů. Pouze kvalitní informace se
ale mohou stát východiskem pro tuto klasifikaci a následná politická rozhodnutí
zákonodárná i výkonná. K získávání takových informací slouží též zpravodaj-
ské služby. 

Takto definuje i zákon č.153/1994 Sb., o zpravodajských službách České
republiky, který v § 2 říká: „Zpravodajské služby jsou státní orgány pro zís-
kávání,  shromažďování  a  vyhodnocování  informací  důležitých  pro  ochranu
ústavního  zřízení,  významných  ekonomických  zájmů,  bezpečnost  a  obranu
republiky.“

Uvážíme-li, že se jedná o informace, které nelze získat jinak než spe-
cifickými postupy  (které jsou pro zpravodajské služby charakteristické), vy-
vstane zřetelně nezastupitelná role zpravodajských služeb při tvorbě a rea-
lizaci bezpečnostní politiky státu. 

Podle § 3 uvedeného zákona v České republice oficiálně pracují tři zpravo-
dajské služby - dvě civilní a jedna vojenská. Je to

1. Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI), organizačně začleně-
ný ve struktuře Ministerstva vnitra ČR;

2. Bezpečnostní informační služba (BIS) a
3. Vojenské zpravodajství (VZ) působící jako součást Ministerstva obra-

ny ČR.
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Kromě těchto tří  ryze zpravodajských služeb působí ještě další speciální
útvary Policie ČR a Celní správy, které taktéž naplňují řadu znaků, jimiž jsou
zpravodajské služby definovány a jejichž úkoly se do jisté míry s úkoly zpravo-
dajských služeb (i mezi sebou) prolínají.

Je nesporné, že role zpravodajských služeb vzrůstá přinejmenším ze dvou
důvodů.  Tím prvním jsou  narůstající  projevy mezinárodního  terorismu a tím
druhým trvalý tlak na snižování rozpočtové zátěže. Měla by totiž existovat ne-
přímá  úměra  mezi  kapacitami  vojenských  a  bezpečnostních  složek  na
straně  jedné  a  schopnostmi  zpravodajských  služeb  na  straně  druhé. To
proto, aby zpravodajské služby dokázaly s dostatečnou přesností a v dosta-
tečném předstihu varovat před narůstajícím nebezpečím a vytvořit tak ča-
sový prostor nezbytný pro zaplnění kapacitního deficitu. 

V současné době je tento požadavek reflektován Vojenskou strategií České
republiky, čl. 40 a 41 - viz pozn. [7].

40. Zajištění obrany České republiky na národní i alianční úrovni bude
nadále realizováno  především preventivními opatřeními. Účinnost preventivní-
ho (odstrašujícího) působení snižuje nutnost reaktivních opatření.

41. Preventivní působení bude založeno hlavně na: 
- účinnosti  vojenského zpravodajství, spočívající  zejména v trvalém vy-

hodnocování bezpečnostní situace a intenzivní výměně zpravodajských
informací se spojenci s cílem včas

- odhalit potenciální hrozby a eliminovat možnost překvapení,……

Je  otázkou,  zda probíhající  redukce kapacit  armády je dostatečně vyva-
žována reálnými schopnostmi Vojenského zpravodajství. 

Platná právní úprava

Základní právní normou upravující činnost českých zpravodajských služeb
je již zmíněný zákon č.153/1994 Sb. V dohledu je jeho další novela v důsledku
(ne  příliš  šťastně  koncipovaného  (!)  poslaneckého  návrhu  [8]  i  systémově
podobné vládní předlohy zákona o Vojenském zpravodajství. Jak již bylo uve-
deno, pracují v České republice tři zpravodajské služby. Ve skutečnosti jsou ale
čtyři a mají dokonce pět ředitelů.

Vojenské zpravodajství, které jako součást ministerstva obrany má svého
ředitele (ovšem bez výkonných pravomocí (a tudíž zcela zbytečného), se totiž
prozatím  skládá  ze  dvou  relativně  samostatných  služeb:  a  sice  z  Vojenské
zpravodajské služby (VZS) a z Vojenského obranného zpravodajství (VOZ) -
viz § 3, písm.c).

Bezpečnostní  informační  služba  se  řídí  zákonem  č.  154/1994  Sb.  a
Vojenské obranné zpravodajství zákonem č. 67/1992 Sb. Úřad pro zahraniční
styky a informace vlastní zákon nemá a stejně tak Vojenská zpravodajská služ-
ba.  To  se  má  však  podle  předpokládané  právní  úpravy  změnit  vytvořením
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jednotné zpravodajské služby Vojenské zpravodajství, jehož rozvědné i kontra-
rozvědné úkoly mají být plněny podle společné právní normy.

■ Jmenování a odpovědnost ředitelů (§ 4 zákona č.153/94 Sb.)
Ředitele Bezpečnostní informační služby jmenuje, po projednání ve výboru

Poslanecké sněmovny Parlamentu příslušném ve věcech bezpečnosti, vláda. Z
výkonu své funkce je ředitel Bezpečnostní informační služby odpovědný vládě,
která ho též odvolává.

Ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace jmenuje a odvolává mi-
nistr vnitra se souhlasem vlády. Z výkonu své funkce je ředitel Úřadu pro za-
hraniční styky a informace odpovědný ministru vnitra. 

Ředitele Vojenského zpravodajství jmenuje a odvolává na návrh náčelníka
generálního štábu Armády České republiky ministr obrany se souhlasem vlády.
Z výkonu své funkce je  ředitel  Vojenského zpravodajství  odpovědný ministru
obrany. 

Zákonem  č.153/1994  Sb.  byl  zrušen  §  4  zákona  č.67/1992  Sb.,  který
upravoval  jmenování  ředitele VOZ, jmenování ředitele VZS nebylo zákonem
upraveno. Jako problematické se v této úpravě jeví zejména začlenění ÚZSI
do struktury Ministerstva vnitra a velmi rozdílné postupy při jmenování
jednotlivých ředitelů. Způsob jmenování ředitele Vojenského zpravodajství je
přinejmenším zvláštní a odráží zřejmě rozporuplnost spojení rozvědné a kontra-
rozvědné funkce - vláda schvaluje funkcionáře, který má následně postavení
metodického orgánu!  Problematická je i  politická odpovědnost  za výkon
funkce ředitele BIS, která spočívá na kolektivní odpovědnosti vlády.

■ Působnost zpravodajských služeb (§ 5 zákona č.153/94 Sb.) 
Bezpečnostní informační služba zabezpečuje informace

a) o záměrech a činnostech namířených proti demokratickým zákla-
dům, svrchovanosti a územní celistvosti České republiky,

b) o zpravodajských službách cizí moci,
c) o činnostech ohrožujících státní a služební tajemství,
d) o činnostech, jejichž důsledky mohou ohrozit bezpečnost nebo vý-

znamné ekonomické zájmy České republiky,
e) týkající se organizovaného zločinu a terorismu. 

Úřad pro zahraniční styky a informace zabezpečuje informace mající pů-
vod v zahraničí, důležité pro bezpečnost  a ochranu zahraničně politických a
ekonomických zájmů České republiky.

Vojenské zpravodajství zabezpečuje informace
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a) o záměrech a činnostech představujících vojenské ohrožení České
republiky,

b) o zpravodajských službách cizí moci v oblasti obrany,
c) o záměrech a činnostech namířených proti zabezpečování obrany

České republiky, 
d) o  činnostech  ohrožujících  státní  a  služební  tajemství  v  oblasti

obrany České republiky.

Zpravodajské  služby  plní  další  úkoly,  pokud  tak  stanoví  zvláštní  zákon
nebo mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána.

Zákonem  č.153/1994  Sb.  byl  zrušen  §  2  zákona  67/1992  Sb.,  který
upravoval působnost VOZ, působnost VZS nebyla zákonem upravena.

Působnost Vojenského zpravodajství řešená zákonem č. 153/1994 Sb.
je úzká a nezbytně předpokládá extenzivní výklad některých ustanovení.

Ponechme stranou, že rozvědná část VZ zabezpečuje podobně jako ÚZSI
„informace mající původ v zahraničí“, což působnost VZ explicitně neřeší. Pro
kontrarozvědnou  část  VZ působnost  nepokrývá  explicitně  např.  významné
ekonomické zájmy v oblasti obrany.

Předpoklad, že tato oblast může být pokryta působností BIS, je zpo-
chybněn možnostmi této služby v podmínkách resortu obrany. Nelze ovšem
ani předpokládat, že rozšíření působnosti VZ o tuto oblast by v současných
podmínkách postavení VZ uvnitř resortu mohlo být efektivní.

■ Odpovědnost a koordinace (§ 7 zákona č.153/94 Sb.)
Za činnost zpravodajských služeb odpovídá a koordinuje ji vláda. 
V souvislosti s uvedeným zákonem vláda svým usnesením č. 73 ze dne 12.

února 1997 nově stanovila působnost Rady pro zpravodajskou činnost (RZČ)
jako stálého poradního a iniciativního orgánu vlády pro otázky řízení, koordi-
naci  a  kontrolu  zpravodajské  činnosti  a  spolupráci  těch  státních  orgánů  a
jejich  útvarů,  které  získávají,  shromažďují  a vyhodnocují  informace  důležité
pro ochranu ústavního zřízení,  významných ekonomických zájmů, bezpečnost
a obranu České republiky. 

V současnosti zabezpečuje koordinaci činnosti zpravodajských služeb vý-
bor pro zpravodajskou činnost (VZČ), který vznikl na základě usnesení vlády
č. 423 ze 3. května 2000 transformací Rady pro zpravodajskou činnost do systé-
mu Bezpečnostní rady státu.

V působnosti  VZČ jako stálého orgánu Bezpečnostní  rady státu je vedle
koordinace také  plánování opatření k zajištění zpravodajské činnosti a spolu-
práci  státních  orgánů,  které  získávají,  shromažďují  a vyhodnocují  informace
nezbytné pro zajištění bezpečnosti České republiky. 
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Představu o jasné koncepci vlád při koordinaci služeb poněkud narušuje
bližší pohled na to, kteří funkcionáři  byli vedením „rady“ a později „výboru“
pověřováni:

■ na základě usnesení vlády č.676 ze dne 2. prosince 1992 byl předsedou
RZČ pověřený člen vlády,

■ na základě usnesení vlády č. 73 ze dne 12. února 1997 byl  předsedou
RZČ ministr bez portfeje,

■ na základě usnesení vlády č.720 ze dne 4. listopadu 1998 byl předsedou
RZČ předseda vlády a výkonným místopředsedou ministr bez portfeje,

■ na základě usnesení vlády č.423 ze dne 3. května 2000 byl  předsedou
VZČ místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí  a místopředse-
dou 1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí,

■ na základě usnesení vlády č.741 ze dne 24. července 2002 byl předse-
dou VZČ předseda vlády a výkonným místopředsedou 1. místopředse-
da vlády a ministr vnitra,

■ na základě usnesení vlády ze září t.r. je předsedou VZČ předseda vlády.

Z hlediska zaměření  studie není účelné detailně rozebírat právní úpravu,
zejména v jejích částech technologických.  I stručný exkurs do nejobecnějších
ustanovení  ale vypovídá o jisté  nedostatečnosti  bezpečnostně politických vý-
chodisek  a  zřetelné  koncepce.  Z toho  pak  zřejmě plyne  bezradnost  zastíraná
snahou řešit parciální otázky technologické povahy a nebezpečí, že dílčí refor-
my „předskočí“ řešení otázek podstatných podobně jako Koncepce AČR pře-
pracovaná na nový zdrojový rámec. Dokladem toho jsou i zmiňované návrhy
zákona o Vojenském zpravodajství.

Přes všechny nedostatky platné legislativy je nesporné, že základní rá-
mec činnosti  zpravodajských služeb  je  vymezen a že  žádný jiný  subjekt
nemá zákonem stanovenou odpovědnost za plnění úkolů, které jsou v jejich
působnosti.  Zdaleka  ne  všechny  existující  problémy lze  připsat  na  vrub
okolnostem ležícím mimo služby samé.

Na službách záleží, jak kvalitní informace a podklady předávají příslušným
orgánům. I kvalitní zpravodajské informace bývají ale častěji oslyšeny než vy-
slyšeny.  Svědčí  o  tom mj.  i  výrok  pronesený  v britském parlamentu  šéfem
slavné MI 6:

„Je údělem zpravodajců, že oslovují často ty, kteří nechtějí naslouchat vě-
cem, které nechtějí slyšet. Přinášet nežádoucí zprávy je ale jejich práce!“

Horší je ale, předkládají-li se místo zpravodajských informací dokumenty,
které se následně proslaví jako dopis tetě [9].

247



Úskalí a problémy

„Vůdčí myšlenka každé zpravodajské činnosti musí být v přímém po-
měru k politické koncepci kolektivu, jemuž slouží. A je osudovým zá-
konem, že jakmile se tato myšlenka změní, není v silách zpravodajské
organizace,  aby  se  této  změně  se  stejnou  pružností  přizpůsobila.
Zpravidla taková změna vyžaduje změnu osob a vždy změnu osob ve-
doucích.“ 

František Moravec [10]

„Bylo  jasné,  že  pokud  by  byla  přervána  kontinuita,  bylo  by  vybu-
dování fundované a výkonné  zpravodajské služby po několika letech
velmi obtížné, ne-li nemožné. Přitom bylo zároveň  závažné, že čím
delší  doba uplyne od konce války,  tím bude mít východní protivník
lepší  možnosti proniknou do nové služby.“

Reinhard Gehlen [11]

Personální dědictví
Bylo by jistě iluzorní domnívat se, že revoluční doba, jakou byl (byť same-

tový) přechod od totality k demokracii, je příležitostí k ideálnímu řešení. Nee-
xistovalo nic, čemu se v předchozím režimu říkalo kádrové rezervy. I snad dob-
ře míněné kroky v personální oblasti byly ovlivňovány způsobilostí  jejich ak-
térů  a  poznamenány  osobními  ambicemi  a  mocenským bojem.  Příznačný  je
v tomto  smyslu  rychlý  sled  reorganizací  a  personálních  výměn především v
ÚOÚD a následně v FBIS a BIS.

Od počátku byl zřejmý střet koncepce výstavby služeb na zelené louce
a koncepce kontinuálního přechodu. I  v této oblasti  se  odrazila  naprostá
absence konzistentní bezpečnostní politiky a zřetelně artikulovaného poli-
tického zadání.

Citace názorů tak či onak významných zpravodajců použité v záhlaví těch-
to odstavců ilustrují, že rozdílné přístupy nejsou nic nového a mohou mít i lo-
gické teoretické zdůvodnění. 

Bylo tedy na uvážení příslušných resortů, kterou cestou se vydají. Roli se-
hrálo i vyhodnocování aktuální bezpečnostní situace, bohužel zase jen dílčí  a
nikoliv ze strany vrcholné politické reprezentace. Není třeba popisovat jednot-
livé události, které měly často skandální nebo skandalizující nádech. Použijme
jen několik obecných příkladů.

Díky rozdílnému pohledu mohlo dojít k tomu, že v době po přepadení Ku-
vajtu Irákem a zapojení Československa do protiirácké koalice prožíval ÚOÚD
jednu  z mnoha  reorganizací  a  personální  zemětřesení,  zatímco  Zpravodajská
služba Generálního štábu (ZSGŠ) zůstala ušetřena. Napomohla tomu zajisté i
skutečnost, že ZSGŠ (byť přísně řízená KSČ a těsně spolupracující se sovětskou
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GRU i s I. hlavní správou SNB) nebyla organizačně přičleněna k StB a neležel
na ní viditelný stín represálií.

Lustrační zákon
Lustrační zákon byl jistým signálem vítězství koncepce diskontinuity. Vy-

povídací hodnota tohoto signálu však byla sporná, protože konečné znění záko-
na znamenalo odmítnutí  původní  vládní  předlohy a vítězství  poslanecké tvo-
řivosti.

Technická ustanovení zákona přinesla podstatné rozdíly při jeho aplikaci.
Příslušníci SNB zařazení ve složkách StB (tedy v rozvědce i v kontrarozvědce)
byli postiženi bez rozdílu - viz § 2, odst.1, písm. a) zákona. Pokud byl zájem na
jejich setrvání ve službě, musela jim být udělena výjimka.

Příslušníků Vojenské kontrarozvědky, která také byla organizační součástí
StB, se však zákon prakticky nedotýkal. Nebyli totiž ve své drtivé většině pří-
slušníky SNB podle zákona č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků
Sboru národní bezpečnosti, ale vojáky z povolání podle zákona č. 76/1959 Sb.,
o některých služebních poměrech vojáků.

Bývalých příslušníků VKR a příslušníků ZSGŠ se tedy lustrační zákon do-
týkal jen tehdy, byli-li  spolupracovníky  StB či VKR, a to ještě jen těch, kteří
byli ve funkcích s plánovanou hodností plukovník nebo generál nebo ve funk-
cích vojenských přidělenců - viz § 1, odst. 1 zákona. 

Nebylo by třeba vracet se ke třináct let starým událostem nebýt toho, že
řada ne příliš dávných personálních opatření v resortu obrany je jimi stále ještě
poznamenána.

I přesto, že vlivem technické úrovně zákona došlo k rozdílným postupům
v personální politice, dalo by se právem očekávat, že v resortu obrany bude do-
saženo alespoň dvou věcí: 

za  prvé, že  bude  po  čtrnácti  letech  možno  s vysokou  mírou  pravdě-
podobnosti posuzovat spolehlivost, loajalitu a celkovou způsobilost pracovníků,

za druhé, že bude v tomto časovém rozmezí připravena jejich adekvátní
náhrada.

Nestalo se pravděpodobně ani jedno ani druhé. A tak působí v mezičase
přijatá řešení a jejich důsledky dojmem kampaňovitosti, účelovosti, nepromyš-
lenosti.

Není ale smyslem těchto odstavců kritizovat ta či ona opatření. Smyslem je
jen připomenout, jak důležitá je ona „vůdčí myšlenka“.
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Kolik zpravodajských služeb a jakých?
Až do nynějška politika velela vztyčit zeď mezi zahraniční a domácí
zpravodajskou  službou,  aby  nevznikla  jediná,  dominantní,  nekont-
rolovatelná zpravodajská služba. Události  11. září ukázaly,  že toto
úsilí zašlo příliš daleko a bránilo koordinaci informací týkajících se
terorismu.
Z toho  ale  neplyne,  že  nejlepším řešením by  bylo  uvedené  rozdíly
úplně odstranit.

Henry Kissinger [12]
Vede se  trvalý  spor  o  to,  zda mít  služby centralizované  nebo diverzifi-

kované.  Obojí  má  své  klady  a  své  zápory.  Centralizované  služby  jsou  pře-
hlednější, ovladatelnější a zejména lacinější. Lze je také lépe chránit před infil-
trací. Diverzifikované služby mohou sloužit ke vzájemné kontrole, k vzájemné
verifikaci poznatků, jejich zneužití je složitější.

Také  důsledky  případné  infiltrace  některé  z nich  nejsou  v  případě
diverzifikovaných služeb tak fatální. Rozhodnutí tohoto sporu bude však ležet v
rovině politické a nemohou při  něm být  opomenuty ani aspekty ekonomické.
Mimo diskusi ale je, že současná situace víc než kdykoliv v minulosti vyžaduje
vysokou  míru  spolupráce  a  trvalou  koordinaci  nejen  služeb,  ale  celého  bez-
pečnostního systému. 

Pokus o sloučení služeb rozvědného a kontrarozvědného charakteru, který
je ovšem v této chvíli aktuálním tématem, se však zdá být scestný. I tato praxe
je sice známa, jde ale o to, jak dalece ji známe do detailů, včetně jejího legisla-
tivního  ošetření,  odpovědností  a  kontrolních  mechanismů.  Zatímco  služby
kontrarozvědného charakteru působí zcela v intencích zákona, služby rozvědné
působí v těžišti své činnosti extra lege a contra lege. Sloučením se tedy vytváří
nebezpečí zneužití zákonných oprávnění kontrarozvědných služeb.

Pravda, za dob Františka Moravce pracovaly armádní služby „pod jednou
střechou“. Tenkrát si ale nikdo příliš nelámal hlavu s legislativou a Listina zá-
kladních práv a svobod nebyla součástí ústavního pořádku. Tou se stala až při-
jetím ústavního zákona č.23/1991 Sb. Její čl. 4 stanoví:

(1.) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho me-
zích a jen při zachování základních práv a svobod. 

(2.) Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených
Listinou základních práv a svobod (dále jen Listina) upraveny pouze
zákonem.

(3.) Zákonná  omezení  základních  práv  a  svobod  musí  platit  stejně  pro
všechny případy, které splňují stanovené podmínky.

(4.) Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být
šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneuží-
vána k jiným účelům, než pro které byla stanovena. 
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Je mimo pochybnost, že značná část oprávnění zpravodajských služeb do
základních práv a svobod zasahuje. Z logiky věci by tedy rozvědná zpravodaj-
ská  služba  neměla  mít  takovou  legislativní  oporu  jako  zpravodajská  služba
kontrarozvědná  (která  je  primárně  zaměřena  na  odhalování  latentní  i  reálné
trestné činnosti) a to ani vůči občanům vlastního státu. Tím méně lze zákonem
stanovit její oprávnění na teritoriu státu jiného.

Pokud má být přijato odpovědné politické rozhodnutí o redukci počtu
služeb,  bylo  by legislativně čistší  uvažovat  o  sloučení  služeb  rozvědného
charakteru a služeb kontrarozvědného charakteru.

Také  podřízení  rozvědné  služby  stejnému  režimu  parlamentní  kontroly
jako služby kontrarozvědné (které sebou vládní i poslanecký návrh na vytvoření
jednotného Vojenského zpravodajství přinášejí) by mohlo ve svých důsledcích
znamenat rizika přesahující obvyklou míru.

Nejen zpravodajské služby
Úvahy o  účelu,  organizaci,  legislativě  a  dalších  aspektech  týkajících  se

zpravodajských služeb nemohou probíhat  odděleně od celostního  pohledu na
komplex bezpečnostních prvků, kterými stát disponuje. Řada speciálních útvarů
policie se svými možnostmi blíží zpravodajským službám a je navíc vybavena i
policejními pravomocemi (zákon ČNR č.283/1991 Sb. o Policii České repub-
liky,  §  3,  odst.3).  Podobným organizačním prvkem disponuje  i  Celní  správa
České republiky (zákon ČNR č.13/1993 Sb. Celní zákon). Prvkem, který též ne-
pochybně zasahuje  do zpravodajské komunity,  je  Národní  bezpečnostní  úřad
(zákon č.148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností). 

Nelze ovšem opomenout ani soukromé bezpečnostní entity a také subjekty,
které  používají  zpravodajské  prostředky  mimo  právní  úpravu  event.  pro-
tiprávně. 

Zásadnímu  politickému rozhodnutí  by  tedy  měla  předcházet  jakási
„inventura“ prostředků, které má stát při realizaci záměrů své bezpečnost-
ní  politiky  k dispozici,  s cílem nalézt  neopodstatněné  duplicity  na  straně
jedné a bílá místa tam, kde nejsou definované hrozby a rizika adekvátně
pokryta, na straně druhé.

Teprve na základě této analýzy a srozumitelného politického zadání
lze přistoupit k projektu zpravodajské části bezpečnostního systému s dů-
razem na funkcionální provázanost jeho prvků. Převést nalezená věcná ře-
šení do legislativní podoby je poté již jen otázkou technologickou.
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Mezinárodní spolupráce

Vojenská strategie České republiky  (viz)  klade v čl. 41 důraz na ……in-
tenzivní výměnu zpravodajských informací se spojenci……. 

Ve smyslu § 10 zákona 153/1994 Sb. „spolupráci se zpravodajskými služ-
bami cizí  moci mohou zpravodajské služby uskutečňovat  pouze se souhlasem
vlády“. V praxi se tak děje vládním usnesením.

Aniž bychom jakkoliv zpochybňovali nezbytnost a dokonce narůstající dů-
ležitost intenzivní spolupráce, pokusíme se pojmenovat několik možných úskalí:

 Spolupráce s ostatními zpravodajskými službami nesmí být zaměňová-
na s rezignací na vlastní odpovědnost při zabezpečování obrany země.

 Spolupráce s cizími (i  spojeneckými) zpravodajskými službami může
probíhat pouze na schválených oficiálních úrovních. Je nutno dát jedno-
značně najevo, že soukromé aktivity jsou nepřípustné a budou sankcio-
novány.

 Těsná spolupráce nesmí svádět k opomíjení účinného zajištění ochrany
zdrojů. Každé rozhodnutí v této oblasti by mělo být provázeno pečlivou
analýzou rizik a opatřením k jejich eliminaci.

 Je třeba udržovat spolupráci pouze na základě vzájemné výhodnosti a
usilovat o vytvoření mechanismů výměny informací v reálném čase.

 Spolupráce může být  nevyvážená,  pokud partneři  mají  rozdílnou pů-
sobnost a rozdílné postavení v rámci zpravodajského systému své země.

 Předmětem výměny by měly být pouze takové informace, které partneři
sami získali a zpracovali. 

 Výměna  informací  na  úrovni  dlouhodobých  analýz  a  hodnocení
konfliktů může, kromě efektivní shody, vést i k situaci, kdy informace
„putují“ tam a zpět nebo v kruhu mezi více partnery a představují tudíž
potenciál vzájemného potvrzování chybných závěrů.

 Výměnou získané informace musí být zabezpečeny před zneužitím a je-
jích  poskytování  dalším  subjektům  spolupráce  by  nemělo  být  rea-
lizováno bez souhlasu partnera.

 Nedostatečná kontrolní vazba mezi vynakládanými prostředky a efek-
tivitou  spolupráce  může vést  ke  zbytečnému plýtvání  jak  finančními
prostředky, tak i kapacitami zpravodajských služeb. 

 Velké  objemy  nevyhodnocených  informací  (zejména  z  otevřených
zdrojů) mohou neefektivně zahlcovat kapacity analytických pracovišť.

 Úroveň  vzájemné  důvěry  zpravodajských  služeb  mohou  negativně
ovlivňovat (někdy i cílené) mediální kampaně. Těmito kampaněmi (ale
též skutečnými prohřešky) může být zpochybňována schopnost zpravo-
dajských služeb pracovat v efektivním režimu utajení a zároveň zvýraz-
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ňována neschopnost příslušných orgánů odhalovat zdroje úniku infor-
mací a postihovat jejich nositele.

Jedním z důležitých úkolů spolupráce zpravodajských služeb by mělo být
prokazování schopností a upevňování důvěryhodnosti České republiky.

Homo emissarius 
„…  Nicméně, tak jako v každém podnikání,  je  nakonec rozhodující
míra charakteru a moudrosti  těch, jimž je tato služba svěřována. V
integritě tohoto vedení tkví sama naděje svobodných lidí na přežití a
na vítězství.“ 

Sir William Stephenson [13]
Proč zrovna emissarius (vyzvědač)? Protože ostatní výrazy jako speculator

nebo  indagator  jsou ve svém základním významu (špeh, slidič) nespravedlivě
hanlivé. 

Dostáváme se k otázce nejsložitější, nejobtížnější, nejcitlivější - k lidskému
činiteli. Bylo by neodpovědné a jistě i v rozporu s dobrými mravy pouštět se do
hodnocení jednotlivých personálních opatření nebo dokonce osob zúčastněných
na dění současném nebo nedávno minulém. Obraťme se tedy opět do minulosti
a pokusme se vyvodit  možná poučení ze zkušeností  jiných a z dob, které již
mohou být posuzovány s jistou objektivitou. I tady je ale nutno vzít v úvahu, že
nejen memoárová ale i odborná literatura bývá často ovlivněna nejen osobním
pohledem autora, ale také poměry, ve kterých vznikala a že každá doba a každá
země má své zvláštnosti, které se mohou projevit jako zcela zásadní.

Zatímco František Moravec jednoznačně říká, že změna politické koncepce
zpravidla vyžaduje „změnu osob a vždy změnu osob vedoucích“,  zastává Re-
inhard Gehlen stanovisko odlišné:

„Nástupce  jakéhokoliv  náčelníka  tajné služby má vždy  přicházet  z dané
služby a být odborníkem nejvyššího řádu; to zatím ukázaly zkušenosti z nejrůz-
nějších zemí. Každé jiné řešení, třeba výběrem politického neodborníka nebo
správního úředníka, může být jen přechodným řešením podmíněným zvláštními
okolnostmi. A muselo být vždy nahrazeno odborným, aby tak byla zabezpečena
kontinuita a kvalita práce.“ [14]

 Po odchodu do výslužby v roce 1968 se Gehlenovi ještě podařilo za svého
nástupce ve funkci prezidenta BND prosadit spolupracovníka od dob působení
na generálním štábu wehrmachtu, Gerharda Wessela. Mezi jeho nástupci ale byl
již politik Klaus Kinkel, budoucí ministr zahraničních věcí SRN v letech 1992-
1998.

Ve Spojených státech jsou ředitel a náměstci Central Intelligence Agency
(CIA) nejprve jmenováni prezidentem, poté podrobeni veřejnému výslechu před
senátním výborem pro zpravodajskou službu a konečně musí být do této funkce
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potvrzeni většinou hlasů Senátu. Otázky kladené kandidátům zahrnují veškerá
fakta osobního života, studijní dráhu, odbornou praxi a nevyhýbají se ani stavu
financí,  příjmům,  pozemkové  držbě,  hypotékám  apod.  Je-li  ale  ředitel  CIA
jmenován, disponuje velkorysými pravomocemi. Určuje organizaci služby, per-
sonální  politiku  i  vynakládání  finančních  prostředků  podle  svého odborného
uvážení  v souladu s celkovými úkoly uloženými vládou.  Stojí  za zmínku,  že
jedním z ředitelů CIA byl i bývalý prezident Spojených států George Bush se-
nior.

Liší-li se někdejší současníci - a také protivníci - Moravec (*1885) a Geh-
len (*1902) v náhledu na kontinuitu vedení zpravodajských služeb, v názoru na
osobnostní profil zpravodajce jsou prakticky zajedno. Snad jen s tím, že Gehlen,
který byl v čele služby o dvacet let déle, klade ještě větší důraz na obsáhlé vzdě-
lání a jeho průběžné doplňování.

„Ideální  zpravodajský důstojník  musí  být,  abych tak řekl,  fanatikem své
práce,“ píše ve své knize František Moravec.

„Nesmí  se  dívat  na  své  přidělení  jako  na  obyčejné  zaměstnání
s pravidelnými úředními hodinami, ve kterém může mít čas na rodinný život a
osobní záliby. Naopak: musí považovat omezení, které zpravodajské povolání
přináší, jako samozřejmá; musí být za všech okolností schopen postavit zájmy
státu nad zájmy vlastní nebo, což je ještě těžší, i nad zájmy své rodiny……musí
se spokojit s tím, že se o jeho úspěších doví jen jeho nadřízení a nikdo jiný…
musí být ctižádostivý, aniž vyžaduje veřejné uznání, popularitu……Vlastnosti,
které umožňují splnit tyto vysoké požadavky jsou podle mého názoru: hluboký
cit vlastenectví, neotřesitelná osobní morálka a osobní statečnost.“ [15]

Inteligence,  vzdělání,  charakter,  nepodplatitelnost,  loajalita,  vědomí  ob-
čanské  odpovědnosti,  psychická  a  fyzická  odolnost,  schopnost  podstupovat
rizika,  komunikativnost  a  další  osobnostní  charakteristiky  by  tedy  měly  být
vlastní profesionálním pracovníkům zpravodajských služeb. K tomu přistupuje
relativně dlouhá profesní příprava a nejrůznější omezení v průběhu činné služby
(žádoucí by pravděpodobně byla i jistá omezení po jejím skončení). Je to jistě
značná suma požadavků, zejména vezme-li se v úvahu úroveň celé společnosti a
klima, které v ní panuje vč. vysoké míry tolerance ke korupčnímu jednání.

Pokud vůbec takto vybavení jedinci existují, nemůže státní správa v jejich
ohodnocení konkurovat nejrůznějším soukromým subjektům. Aby bylo splněno
alespoň  základní  penzum požadavků,  je  zapotřebí  při  výběru  vhodných  pra-
covníků  preferovat  uchazeče  s  pevně  zakotveným  hodnotovým  systémem
prověřeným předchozím zařazením.

Uchazeče? Spíš vytypované jedince. Zpravodajské služby nemohou dělat
veřejný nábor. Ani používat služeb úřadů práce nebo inzertních rubrik. A z hle-
diska vlastní bezpečnosti  musí být zvlášť ostražité vůči tzv.  samouchazečům.
Bezpečnost služeb musí být při přijímání pracovníků rozhodující. Pokud se ne-
podaří vyloučit bezpečnostní rizika, nebo je alespoň snížit na minimum, je třeba
se vzdát i takových osob, které jinak splňují všechny předpoklady.
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Post scriptum
Pokud si snad ještě někdo po 11. září 2001 myslel, že hrozba mezinárodní-

ho terorismu se dotýká jen Spojených států, pak události v Madridu a nejnověji
v severoosetském Beslanu tuto představu vyvracejí.

Terorismus neohrožuje jen euroatlantickou civilizaci, ale svět jako takový.
Konfrontace s terorismem narostla do globálních rozměrů a zásadním způsobem
mění požadavky na zajištění elementární bezpečnosti.

Zkušenosti  ze  dvou  světových  a  jedné  studené  války  jsou  v boji  s pro-
tivníkem, který nerespektuje žádné konvence, málo použitelné. Žádný stát ne-
bude mít nikdy dost policistů a vojáků k ostraze všech citlivých míst, jimiž se
kromě elektráren, zdrojů pitné vody a letišť staly i autobusové zastávky a školy.
Žádný demokratický stát také, aniž by ohrozil vlastní podstatu, nemůže trvale
žít ve výjimečném stavu.

Je mimo pochybnost, že v této situaci  nebývalým způsobem vzrůstá vý-
znam výkonných a efektivním způsobem koordinovaných zpravodajských
služeb,  které  by  mohly  být  jedním  z nejúčinnějších  prostředků  pro vy-
rovnávání omezení a deficitů. 

Zdá se,  že Českou republiku  tato  výzva zastihla  v  „nedbalkách“. O ne-
zbytné reformě systému zpravodajských služeb se sice již dlouho debatuje, ale
její realizace, tím méně na základě politického konsensu, je v nedohlednu. Zá-
věry a doporučení auditu zpravodajských služeb, který se uskutečnil v době pů-
sobení ministra Bašty, vyzněly zřejmě do prázdna.

Vojenské zpravodajství svoji reformu již nějakou dobu prožívá a chystá se
i její legislativní zakotvení. Existují ale vážné pochybnosti o jejím smyslu. Bylo
by tedy  nanejvýš  žádoucí,  aby  se  hrozba,  která  je  stále  hmatatelnější,  stala
impulsem k rychlým, nicméně promyšleným opatřením, pro která bude získána
co nejširší podpora. Vláda i opozice mají příležitost projevit svoji odpovědnost
vůči občanům.

■ Reforma zpravodajských  služeb  nesmí znamenat  ani  dočasné  snížení
jejich  dosavadních  schopností.  Rizika  jsou  aktuální  a  nelze  si  tudíž
stavět  horizonty,  kdy  služba  dosáhne  počátečních  a  kdy  plných
schopností - schopnosti služeb mohou být jen posilovány. 

■ Při použití zpravodajských prostředků vzrůstá význam lidského činite-
le,  kterého nelze v řadě případů nahradit  ani  nejvyspělejší  technikou.
Budování  agenturních  sítí  bude  ale  v tomto  případě  složitější  a  ne-
srovnatelně nebezpečnější. Tím také narůstá význam důsledné ochrany
zdrojů.

■ Vzrůstá význam vyhodnocování informací.  Myšlení  teroristů  se ubírá
cestami,  které  jsou  našemu chápání  na  hony vzdáleny.  Podklady,  na
jejichž  základě  probíhají  rozhodovací  procesy,  musí  být  ale  co
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nejpřesnější. Jak podcenění rizika, tak neopodstatněná preventivní opat-
ření mohou mít fatální důsledky. 

■ Vzrůstá význam průběžné spolupráce a koordinace všech složek, které
jsou na zajišťování bezpečnosti účastny: všechny útvary a složky poli-
cie,  armáda,  zpravodajské  služby,  záchranné  sbory,  zdravotnická  za-
řízení atd. Musí být odstraněny byrokratické bariéry při získávání infor-
mací. Informace musí být k dispozici v reálném čase.

■ Vzrůstá význam mezinárodní policejní a zpravodajské spolupráce.

■ Soustředění  úsilí  na  boj  s terorismem nesmí znamenat  ústup  od boje
s xenofobií  a rasově motivovaným násilím. Etnické a náboženské ko-
munity vydané napospas extrémistům se mohou stát za jistých okolností
základnou podpory terorismu.

■ Základnou podpory terorismu se mohou etnické a náboženské komunity
stát i v případě, že případná bezpečnostní opatření nebo zásahy nebu-
dou selektivní, ale plošné. I tady vystupuje do popředí potřeba kvalit-
ních informací.

■ Jako  reakci  na  růst  terorismu lze  očekávat  růst  podpory  politického
extremismu a nacionalistických stran s vůdci typu Le Pena, Žirinovské-
ho, Heidera nebo Sládka.

Nárůst  role  zpravodajských  služeb  se  odehrává  ve  dvou  rovinách:
jednak jako důležitého zdroje kvalifikovaných podkladů pro tvorbu bez-
pečnostní  politiky státu  a jednak jako nezastupitelného zdroje informací
při průběžném zvládání bezpečnostní situace v zemi. 

V těchto souvislostech jsou na pořadu jak požadavky na posílení pravomo-
cí  bezpečnostních  složek,  tak  zcela  legitimní  oponentura  ve  jménu  lidských
práv a svobod. Nezbývá než doufat, že politická grémia přijmou moudrá a vyvá-
žená rozhodnutí. Škoda jen, že se debat, které nás na toto téma čekají, nebudou
už moci zúčastnit mrtví z New Yorku, Madridu a Beslanu. Jejich názory by byly
jistě zajímavé.
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Nezbytný předpoklad

„V stále  komplikovanějším  arzenálu  všech  zemí  světa  představuje
zpravodajská  služba velice  podstatnou  zbraň,  snad právě tu  nejzá-
važnější……  ovšem tím,  že  je  tajná,  je  zároveň  i  zbraní  nejnebez-
pečnější. Je nezbytné koncipovat opatření zabraňující jejímu zneužití,
trvale je aktualizovat a hlavně je striktně uplatňovat….“

Sir William Stephenson 

Většina trvale frekventovaných otázek dotýkajících se tak či onak zpravo-
dajských služeb je pohříchu spíš  charakteru technologického než základního.
Ve skutečnosti jde o problém daleko hlubší, než jsou pouhé počty zpravodaj-
ských služeb, jejich organizační uspořádání nebo jimi používané prostředky. 

Politická reprezentace si musí především ujasnit účel a smysl existence
zpravodajských služeb. Bylo by příliš nákladným přepychem vydržovat je
jen proto, že jsou jakýmsi atributem úplné státní správy.

Absentují-li však srozumitelná politická zadání v celé oblasti branné a bez-
pečnostní politiky, nemůže tomu být jinak ani v této oblasti speciální.

Nejsou-li,  pokud možno konsenzuálně (!), politicky definovány základní
bezpečnostní  zájmy  státu,  je  těžké  očekávat  od  vlády,  event.  jednotlivých
vládních  činitelů,  že  budou  zpravodajské  služby  adekvátním způsoben  úko-
lovat,  výsledky jejich práce vyhodnocovat a používat je k průběžnému zpřes-
ňování branné a bezpečnostní politiky.

Právě tato oblast by ale měla být primárním předmětem parlamentní kont-
roly, zatímco otázky povahy technologické  se z tohoto  pohledu  zdají  být  až
druhotné.

Aktivní podíl demokratické části politického spektra vč. opozice je při-
tom nezbytnou  podmínkou výkonnosti  služeb  a  jejich  kontinuity.  Jejich
úkoly, organizace a personální obsazení nemohou být závislé na aktuálních
volebních výsledcích.

Neexistence konzistentní branné a bezpečnostní politiky státu zakládá pře-
kážku vzniku funkční  legislativy a schopnosti  exekutivy zpravodajské služby
efektivně řídit, úkolovat, kontrolovat a hodnotit. Zároveň podporuje objektivně
existující  tendenci  exekutivy  využívat  služby  ve  prospěch  partikulárních
stranických (pokud ne přímo osobních) zájmů na straně jedné a tendenci služeb
stanovovat si úkoly samy (často i pro zachování smyslu své existence) na straně
druhé.
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Závěrem

Téma zpravodajských služeb se může zdát lukrativní.  Pro některé druhy
žurnalistiky a některé typy novinářů to možná i platí. Autoři, kteří se s docela
obyčejným denním chodem zpravodajské práce seznámili a kteří se také nechtě-
jí zpronevěřit určitým zásadám, si však kladou velmi přísná omezení. Ta jsou
potom spolu s vědomím odstupu od živých dějů důvodem, proč se celý text po-
hybuje na úrovni všeobecně dostupných informací a základních právních no-
rem, nebere v úvahu ani normy podzákonné a ani žádné jiné podklady, byť i na
nejnižším stupni utajení.

Cílem studie také nebylo rozebírat jednotlivé kauzy a tím méně dotýkat se
jednotlivých osob. Snahou bylo jen na základě běžně dostupných podkladů a
prožité zkušenosti formulovat několik obecných závěrů, které by mohly být uži-
tečné při tvorbě bezpečnostní politiky.

Trvalý tlak na snižování rozpočtové zátěže vytváří kapacitní deficity jak
v oblasti  vnější, tak v oblasti  vnitřní bezpečnosti.  Na druhé straně přetrvávají
hrozby jak vojenské, tak nevojenské a vzrůstá zejména aktuálnost hrozeb asy-
metrického charakteru, tedy terorismu.

To objektivně zvyšuje požadavky na efektivní fungování a účinnou koordi-
naci zpravodajských služeb, které mohou být jedním z nejúčinnějších nástrojů
pro vyvažování vznikajících deficitů: bez spolehlivé klasifikace hrozeb a rizik
nelze odpovědně formulovat ani bezpečnostní politiku České republiky ani bez-
pečnostní  politiku Evropské unie  či  Severoatlantické  aliance.  Stejně  tak není
možné bez spolehlivých informací naplňovat cíle této politiky a zajišťovat kaž-
dodenní bezpečnost státu, jeho institucí a především jeho občanů.

Nezastupitelná  role  zpravodajských služeb  vyplývá  z nutnosti  před-
cházet včasnou identifikací hrozeb možným rizikům a vytvářet dostatečný
časový prostor pro aktivaci bezpečnostních systémů.

Pád totalitního  režimu v roce 1989 se nemohl obejít  bez destrukce jeho
represivních složek, zároveň však bylo nezbytné vybudovat bezpečnostní sys-
tém nový. Tento proces se objektivně vyznačoval nejen střetem s minulostí, ale
i střety koncepčními a byl poznamenán i osobnostmi jednotlivých aktérů.

Euforie po pádu nemilovaného režimu a konci studené války přinesla i jis-
tou bezpečnostní bezstarostnost. Otázky obrany a bezpečnosti byly společností i
její politickou reprezentací dlouhodobě podceňovány a ani v oblasti,  která by
neměla podléhat partikulárním zájmům, nebyla nalézána politická shoda.

Nezbytnost  demokratického  řízení  a  kontroly  bezpečnostních  systémů
nalezla i svoji odvrácenou stránku v přehnaných politických i odborných ambi-
cích  laického  prvku.  To vyústilo  do  situace,  ve  které  jsou  i  legislativně  za-
konzervovány  výsledky  nedostatečně  promyšlených,  nedostatečně  koordi-
novaných a  někdy i  iracionálních  přístupů  ještě  v  době,  kdy lze  již  právem
požadovat funkčnost celého systému.
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Vývoj bezpečnostní situace, zejména pak růst terorismu, jsou nepřehlédnu-
telnou výzvou k tomu, aby kroky potřebné k zefektivnění zpravodajské činnosti
byly realizovány co nejrychleji; v průběhu tohoto procesu však nesmí ani do-
časně dojít ke snížení již dosažených schopností zpravodajských služeb.

Ke  zlepšení  stavu  nemohou  přispět  jednotlivé  izolované  kroky,  ale  jen
komplexní řešení opřené o srozumitelnou zahraničněpolitickou koncepci a na
základě  konsensu  formulovanou  bezpečnostní  politiku.  Celou  situaci  silně
komplikuje fakt, že mezinárodní terorismus vnáší do bezpečnostního prostředí
prvky, které se vymykají dosavadním zkušenostem našeho civilizačního okruhu
a staví demokratické státy do obtížně řešitelných situací. Hrozba terorismu při-
náší rizika vývoje demokracie samé. 

září 2004
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Užité zkratky:

BIS Bezpečnostní informační služba 
BND
Bundesnachrichtendi-
enst

Spolková zpravodajská služba

CIA
Central Intelligence
Agency

Ústřední zpravodajská služba

FBIS Federální bezpečnostní informační služba 
GRU
Gossudarstvennoje
razvedyvajemoje
upravlenie

Státní správa rozvědky
(sovětská vojenská zpravodajská služba)

NBÚ Národní bezpečnostní úřad
RZČ Rada pro zpravodajskou činnost 
ÚOÚD Úřad na ochranu ústavy a demokracie
ÚZSI Úřad pro zahraniční styky a informace
VKR Vojenská kontrarozvědka
VOZ Vojenské obranné zpravodajství 
VP Vojenská policie
VZ Vojenské zpravodajství 
VZČ výbor pro zpravodajskou činnost 
VZS Vojenská zpravodajská služba
ZSGŠ Zpravodajská služba Generálního štábu
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O autorech

PhDr. Miloš Balabán, Ph.D., (pplk.
v zál.).  Nar.  1962;  absolvent  VA,
v letech  1983-2001  sloužil  v armá-
dě.  Zástupce  vedoucího  odd.  ve-
řejných  vztahů,  vedoucí  odd.  vý-
konné komunikace odboru pro styk
s veřejností MO, kde měl mj. v gesci
komunikaci  s bezpečnostní  komuni-
tou  a  nevládními  organizacemi.
V letech  1997-99  nositel  grantu
v rámci NATO Research Fellowship
Programme  k problematice  úlohy
nevládních  organizací  v procesu
civilního řízení a kontroly OS. Autor
a člen řídících výborů dvou projektů
EU/PHARE  zaměřených  na  tutéž
problematiku. 1992-95 viceprezident
a člen výkonného výboru Evropské
rady  braneckých  svazů  (ECCO).
1991-93 čtyřsemestrální  kurs socio-
logie na FF UK Praha V roce 2000
zakončil postgraduální doktorandské
studium na  Institutu  mezinárodních
studií FSV UK v Praze se specializa-
cí  na  problematiku  ruské  armády a
ruské  bezpečnostní  politiky.  2002-
2004 zahraniční oddělení ČSSD, kde
měl primárně v gesci komunikaci s 
EP a problematiku vztahů se zeměmi
východní  a  jihovýchodní  Evropy.
Dlouhodobě spolupracuje s Centrem
pro sociální  a ekonomické strategie
FSV UK Praha, kde se specializuje
na  problematiku  bezpečnostní  poli-
tiky. Od roku 2004 vedoucí Středis-
ka  bezpečnostní  politiky  CESES.
Místopředseda  Asociace  BOOSS,
člen redakční rady Vojenských roz-
hledů.  Pravidelně  publikuje  v řadě
odborných  časopisů,  mj. měsíčníku
Mezinárodní politika.

Luboš  Dobrovský. Nar.  1932,  ab-
solvent  FF  UK  v Praze.  Od  roku
1958  redaktor  Československého
rozhlasu,  v  letech  1967-68  dopi-
sovatel v Moskvě. Po srpnu 1968 ze
SSSR  vykázán.  Dále  působil  v re-
dakci časopisu Listy, až do zastavení
vedoucí  redaktor  časopisu  Plamen.
Od r. 1970 do roku 1989 mohl z po-
litických  důvodů   pracovat  pouze
jako  skladník,  čistič  oken  a  topič.
V roce 1977 jeden z prvních signatá-
řů Charty 77, spoluautor řady doku-
mentů Charty. Jako disident spolure-
digoval  samizdatové  časopisy  Kri-
tický sborník a Čtverec. Přispěvatel
samizdatových  Lidových  novin;  v
době  věznění  jejich  zakladatelů  se
ujal  vedení  redakce.  Po  listopa-
dovém převratu v roce 1989 nejprve
zastupuje  mluvčího  OF  Jiřího  Di-
enstbiera, po jeho odchodu na MZV
se  stává  mluvčím OF.  Od  1.  ledna
1990  mluvčím  MZV,  později  ná-
městkem československého ministra
zahraničí.  Významně  se  účastní
jednání o odchodu sovětských vojsk
z  Československa.  V  říjnu  r.  1990
jmenován ministrem obrany. Od čer-
vence  1992  vedoucí  Kanceláře
prezidenta  republiky  a  od  dubna
1996 velvyslanec v Moskvě. Nyní v
důchodu, je předsedou redakční rady
časopisu Přítomnost. Publikuje poli-
tické komentáře v tisku, v rozhlase a
v televizi. Působí jako člen předsta-
venstva ZVI a.s. 
PhDr. Jan Duchek  (genmjr. v. v.).
Nar.  1940,  VŠJŽ  v Moravské  Tře-
bové, vojenské učiliště ve Vyškově,
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vojenská  politická  akademie
v Praze, obor teorie kultury. Dokto-
rát získal na Filozofické fakultě UK
v oboru systematická filozofie. Dál-
kově absolvoval postgraduální studi-
um  na  Právnické  fakultě  UK.  Po
roce 1968 propuštěn z armády. Re-
habilitován, v dubnu 1990 nastoupil
na  Hlavní  správu  Vojenské  kontra-
rozvědky. V letech 1991 až 1993 ře-
ditel Vojenského obranného zpravo-
dajství,  1993  až  1997  na  úseku
vojenskopolitické analýzy Vojenské
zpravodajské služby.  Od roku 2000
v důchodu. Spolupracuje se Středis-
kem  bezpečnostní  politiky  CESES
FSV UK.

Doc.  PhDr.  Jan  Eichler,  CSc.
(pplk.  v zál).  Nar.  1952,  po  ab-
solvování  vojenské  akademie  pra-
coval  na tehdejším ministerstvu ná-
rodní obrany v Praze, v letech 1979-
82  působil  na  československém
velvyslanectví v Paříži. V 80. letech
se  zabýval  se  vyhodnocováním
vojenské  politiky  ozbrojených  sil
Francie,  v  letech  1991-94  byl  za-
městnán  v  Institutu  pro  strategická
studia.  V  současné  době  pracuje  v
Ústavu  mezinárodních  vztahů
v Praze,  kde  se  zabývá  problema-
tikou  bezpečnosti.  V r.  1990  vydal
knihu Francouzská armáda od Gaul-
la k Mitterrandovi. Publikuje v řadě
odborných  časopisů,  mj.  v časopi-
sech Mezinárodní politika a Meziná-
rodní vztahy. V dubnu 2004 ukončil
habilitační řízení na VA Brno v obo-
ru  teorie  obrany  státu.  Na  Fakultě
mezinárodních vztahů VŠE přednáší
předmět  Mezinárodní  bezpečnostní
vztahy. 

Mgr. Libor Frank.  Nar. 1975,  ab-
solvoval  Fakultu  sociálních  studií
Masarykovy univerzity v Brně (obor
politologie),  kde  dnes  také  externě
přednáší  v rámci  postgraduálního
studia. Od roku 1999 vysokoškolský
učitel  katedry  sociálních  věd  FVŠ
VA v Brně (nyní Univerzita obrany).
Od r. 2000 působí na Ústavu strate-
gických studií, od léta 2001 jako ve-
doucí  skupiny  politických  a  soci-
álních  studií  ÚSS  VA.  Absolvent
kurzů  Senior  Course  on  Conflict
Management (Uppsala,  2001) a Se-
nior  Course on Public  International
Law  (Stockholm,  2001).  V sou-
časnosti  zahájil  studium  na Eu-
ropean  Security  and  Defence
College. Člen redakční rady Central
European  Political  Studies  Review,
člen České společnosti pro politické
vědy, individuální člen PfP Consor-
tium  of  Defense  Academies  and
Security Studies Institutes. Publikuje
v odborných  časopisech  (Vojenské
rozhledy, Obrana a strategie,  Parla-
mentní  zpravodaj,  Středoevropské
politické studie a jiné).

Ing.  Josef  Fučík  (plk.  v.  v.).  Nar.
1933, absolvent Vojenské akademie
v Brně  a  čtyřsemestrálního  postgra-
duálního kursu tamtéž. Zastával řadu
velitelských,  štábních  a  ekono-
mických funkcí. V roce 1971, po vy-
nuceném odchodu z generálního štá-
bu, pracoval na Státní plánovací ko-
misi.  V letech  1990-1992  působil
jako  ředitel  odboru  obrany  a  bez-
pečnosti na Federálním ministerstvu
hospodářství.  V tomtéž  období  se
účastnil  za  ČSFR  jednání  o  opat-
řeních  k posílení  bezpečnosti  a  dů-
věry  v  Evropě  a  pravidelných
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konzultací  v Ekonomickém  výboru
NATO. Po zániku čs. federace ode-
šel do soukromého sektoru, kde pra-
coval  jako  konzultant  ve  zbrojním
průmyslu. Je autorem řady publikací,
studií  a  článků  s tématy  obecného
vývoje vojenství, ekonomického za-
bezpečení obrany a zbrojní výroby.

Ing. František Greiner (plk. v. v.).
Nar. 1929, po absolvování Vojenské
technické  akademie  v Brně  sloužil
až do roku 1971 jako voják z povo-
lání.  V ženijním  vojsku  zastával
řadu velitelských a štábních funkcí,
až  po  funkci  náčelníka  ženijního
vojska  bývalého  Západního
vojenského  okruhu.  Po  propuštění
z armády pracoval až do r. 1990 jako
investiční  technik  u  Správy  dál-
kových kabelů Praha. Od r. 1991 až
do září 1993 náčelníkem personální
správy MO ČR. Do srpna 1999 pra-
coval v sekretariátu vedoucího Kan-
celáře prezidenta republiky jako spe-
cialista na krizové řízení. Od listopa-
du  1999  je  v důchodu.  Externí
spolupracovník  Střediska  bez-
pečnostní politiky CESES FSV UK.

Dr. Jiří  Krobath (plk.  v.  v.).  Nar.
1938,  absolvent  Vojensko-politické
fakulty  Vojenské  akademie  Brno,
obor  soudobé  dějiny-mezinárodní
vztahy. Od roku 1960 do 1982 slou-
žil u útvarů raketového vojska, poz-
ději  na  Velitelství  protivzdušné
obrany státu v Praze. V letech 1983-
1989 působil ve Svazu pro spoluprá-
ci s armádou. V roce 1990 byl povo-
lán na Ministerstvo obrany, kde za-
stával  funkci  zástupce  vedoucího
oddělení  branné  politiky.  V  letech
1993-1997 byl poradcem pro public

relations a mluvčím náčelníka Gene-
rálního  štábu  AČR.  Po  odchodu  z
Generálního štábu byl v letech 1997-
2001  vedoucím  divize  v  obchodní
společnosti  orientované na dodávky
materiálu a služeb pro armádu a oz-
brojené složky. Nyní působí jako ne-
závislý vojensko-politický analytik a
spolupracovník  Střediska  bez-
pečnostní politiky CESES FSV UK.
Participoval na slovníkové tvorbě, je
autorem řady  analýz,  studií  a  pub-
likací.  V  roce  1999  založil  a  řídil
mezinárodní časopis – Revui pro eu-
roamerickou  obrannou spolupráci  –
ALIANCE.

Ing.  Petr  Mooz.  Nar.  1962,  ab-
solvoval  roční  kurz  „Mezinárodní
bezpečnost  a  kontrola  zbrojení“  na
Postgraduálním  institutu  meziná-
rodních studií v Ženevě a pět let stu-
doval  na  Moskevském  státním  in-
stitutu  mezinárodních  vztahů.  Jako
pracovník Ministerstva zahraničních
věcí  působil  na  stálém  zastoupení
ČR  při  EU  v Bruselu  (stálý  před-
stavitel  ČR  v Politickém  a  bez-
pečnostním  výboru  EU),  na  stálé
misi ČR při NATO a Západoevrop-
ské unii v Bruselu a na velvyslanec-
tvích ve Vídni a v Madridu. Na Mi-
nisterstvu zahraničních věcí  ČR za-
stával v době vstupu ČR do NATO
funkci ředitele odboru bezpečnostní
politiky. Pracoval  též v sekretariátu
Konference  o  bezpečnosti  a  spolu-
práci  v Evropě  (KBSE)  v Praze  a
v pražském  Ústavu  mezinárodních
vztahů  (ÚMV).  Dlouhodobě  se  za-
bývá otázkami zahraniční politiky a
mezinárodní bezpečnosti, jakož i vý-
vojem  v  evropských  a  transatlan-
tických institucích.
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Drahomíra  Nová, narozena  1955,
po  absolvování  gymnázia  v Kladně
začala pracovat v redakci armádního
deníku Obrana lidu.  Při  zaměstnání
absolvovala  Fakultu  žurnalistiky
Univerzity  Karlovy  v Praze,  obor
rozhlasová žurnalistika. Jako redak-
torka Obrany lidu pracovala do roku
1990.  Od  prosince  1990  přešla  na
tiskové oddělení Federálního minis-
terstva  obrany  ČFSR.  Od  května
2001 do začátku roku 2003 pracova-
la v týmu, který připravoval reformu
ozbrojených  sil  České  republiky.
V současné  době  je  vedoucí  oddě-
lení  tiskové  a  informační  služby  –
zástupkyní  ředitele  odboru komuni-
kačních  strategií  Ministerstva  obra-
ny ČR.

Ing.  Karel  Pezl,  (arm.  gen.  v.  v).
Nar. 1927, absolvent Vojenské aka-
demie  v  Hranicích  (1946-48),
Vojenské  akademie  v  Praze-velitel-
sko-štábní směr (1953). Pracoval ve
velitelských a štábních  funkcích na
stupni  prapor,  náčelník  operačního
oddělení  mechanizované  divize
(1953), armádního sboru (1956), ar-
mády (1965), náčelník operační pří-
pravy generálního štábu (1967).  Po
okupaci v r. 1986 pracoval dvacet let
v  civilních  zaměstnáních  (noční
vrátný,  v dopravě IPS, ve Výzkum-
ném ústavu spojů). V r. 1990 rehabi-
litován,  1991-93  poslední  náčelník
GŠ ČSA, r. 1993 prvním NGŠ AČR.
1994-2001  poradce  v  Kanceláři
prezidenta  republiky.  Aktivně
pracuje  v problematice  bezpečnosti.
Člen  vědecké  rady  Ústavu  meziná-
rodních  vztahů,  čestný  člen  Ústavu
pro strategická studia, předseda Aso-

ciace  BOOSS,  spolupracovník  CE-
SES,  České  televize,  Českého  roz-
hlasu,  BBC.  Je  prvním  nositelem
ceny Jaroslava  Jandy za  významný
přínos  v oblasti  bezpečnostní  poli-
tiky státu udělované BRS (2002).

Pplk.  Ing.  Josef  Procházka.  Nar.
1966,  vystudoval  VA v Brně, obor
automobilní a tanková speciální vý-
stroj, absolvoval  logistickou  stáž  v
SRN (1995),  kurs  řízení  obranných
zdrojů v USA (2002). Od roku 2001
studuje  doktorský  studijní  program
teorie  obrany  státu  obor  vojenská
logistika.  V  praxi  působil  mj.  jako
učitel technické přípravy, styčný dů-
stojník  na  velitelství  mnohonárodní
divize v silách SFOR a vedoucí star-
ší důstojník zodpovědný za realizaci
programu  bezpečnostních  investic
NATO  a  v dalších  funkcích.  Od
roku  2000 pracuje  v  Ústavu  strate-
gických  studií,  v  současnosti  ve
funkci  vedoucího  skupiny  studií
zdrojů a procesů bezpečnosti a obra-
ny. Publikuje ve Vojenských rozhle-
dech a v časopise Obrana a strategie.

PhDr.  Antonín  Rašek (genmjr.  v.
v.).  Nar.  1935,  VŠJŽ,  1.  pěchotní
učiliště.  Sloužil  u letectva. Dálkově
vystudoval FF UK, obor filozofie a
historie  (1955-61).  Poté  se  stal
vojenským novinářem a pracoval  v
oblasti  společenských  organizací  v
armádě. V roce 1969 složil rigorózní
zkoušky (PhDr.). Aspirantské studi-
um věnoval sociologii (1965-70 – ze
studia  před  promocí  z politických
důvodů  vyloučen).  Po  21.  srpnu
1968  z  armády propuštěn  a  za  své
aktivity  zařazen  do  seznamu  akce
Norbert.  Pracoval  v  Institutu  pora-
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denství (1970-75) a ve Výzkumném
ústavu  strojírenské  technologie  a
ekonomiky (1975-89).  Po  listopadu
1989  byl  rehabilitován.  Od  ledna
1990 do září  1992 byl civilním ná-
městkem ministra  obrany  pro  soci-
ální  a humanitární  věci  a  ředitelem
Institutu  pro  strategická  studia
(1993). Poté se věnoval publicistice,
literatuře,  poradenství,  vědeckový-
zkumné  a  přednáškové  činnosti.
Nyní  spolupracuje  s  CESES  FSV
UK,  je  čestným  členem  Asociace
BOOSS  a  Ústavu  pro  strategická
studia  při  Vojenské  akademii
v Brně. Publikoval dvanáct románů,
řadu povídek,  podílel  se  jako autor
na  realizaci  scénáře  desetidílného
seriálu  o  mistrech  (TV  Ostrava)  a
šestidílného  o  řízení  (TV  Praha).
V současné době mu vychází trilogie
Padesátá  léta  v modrém  a  zeleném
(Opičí  dráha,  Milenka  ze  hřbitova
italských zajatců, Stotřináctý letištní
prapor). Nakladatelství Mladá fronta
připravuje vydání jeho románu Mo-
nolog staré dámy o lásce hrdinky ke
třem vojákům. 

PhDr. Jiří Růžek.  Nar. 1952, Filo-
zofická  fakulta  UK,  historie-filo-
zofie  (externí  studium  1976-83).
Prošel  řadou  povolání.  Pracoval  ve
Státní  knihovně  ČSR
(Klementinum),  v Orientálním
ústavu ČSAV, u Středočeských stát-
ních  lesů  Benešov  (lesní  dělník
1981-86),  v  Encyklopedickém  in-
stitutu  ČSAV Praha,  v r.  1990  sta-
rostou  v Dobřichovicích.  V témže
roce se stal zástupcem ředitele sekce
Úřadu na ochranu ústavy a demokra-
cie  (kontrarozvědka),  1990-94  zá-
stupce ředitele Úřadu pro zahraniční

styky a informace FMV (rozvědka).
V letech  1994-99  byl  ředitelem
Vojenského  obranného  zpravodaj-
ství MO (vojenská kontrarozvědka),
1999-2003  ředitelem  Bezpečnostní
informační služby (kontrarozvědka).
V r.  2003  se  stal  vedoucím odboru
prevence  a  šetření  úseku  interního
auditu Kooperativa, pojišťovna a.s. a
předsedou  odborné  komise  KDU-
ČSL  pro  systémové  řešení  zpravo-
dajských služeb a boj s terorismem.

Ing.  Jiří  Síla (plk.  v.  v).  Narozen
1936,  tankové  učiliště  ve  Vyškově
(1958),  studium na Fakultě  vyšších
velitelů  VA  Brno,  obor  velitelsko-
štábní.  Postupně  zastával  velitelské
a  štábní  funkce  na  úrovni  útvaru  a
svazku.  Po  propuštění  z armády po
roce  1968  pracoval  manuálně  ve
stavebnictví.  V roce 1990 byl  reha-
bilitován  a  reaktivován  a  do  roku
1996  pracoval  na  MO  v oblasti
vztahů  a  komunikace  s veřejností.
Od  podzimu  2001  do  konce  roku
2002  se  účastnil  prací  na  koncepci
výstavby  profesionální  armády
v Centru  pro  přípravu  reformy  oz-
brojených  sil.  Externě  spolupracuje
s odborem  komunikačních  strategií
MO ČR a Střediskem bezpečnostní
politiky Centra pro sociální a ekono-
mické  strategie  Fakulty  sociálních
věd UK Praha.
Bc.  Libor Stejskal, nar.  1977,  stu-
dent  Fakulty  sociálních  věd
Univerzity  Karlovy,  obor  veřejná  a
sociální  politika.  V letech  2001-
2002 absolvoval vojenskou základní
službu; 2003-2004 studijní pobyt na
Kodaňské  univerzitě.  V současnosti
pracuje  ve  Středisku  bezpečnostní
politiky  při  CESES  FSV  UK
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v Praze. Věnuje se problematice ob-
čanské  participace  na  zajišťování
bezpečnosti  a  reformě  ozbrojených
sil.

Ing.  Andor  Šándor  (brig.  gen.
v zál.). Vystudoval voj. gymnázium,
vysokou vojenskou školu-obor veli-
telský  (1976-80).  Dále  absolvoval
postgraduální  studium-obor  velitel-
sko-štábní  (1984-86),  kurz  řízení
obranných zdrojů pro nejvyšší před-
stavitele obrany v Kalifornii (1997),
školu  obranných  studií  NATO
v Římě  (1999-2000).  Prošel  zá-
kladními  velitelskými  a  štábními
funkcemi  u  pozemních  jednotek,
v letech 1986-1991 pracoval  na GŠ
AČR.  Poté,  až  do  r.  1995,  byl  zá-
stupcem přidělence obrany-vojenský
přidělenec na ZÚ v Londýně.  V le-
tech  1995-97 náčelník  oddělení  za-
hraničních  vztahů  GŠ,  1997-2001
náčelník  odboru  vojenské  diploma-
cie  a  zahraničních  vztahů.  V  roce
2001  se  stal  náčelníkem  Vojenské
zpravodajské služby, v r. 2002 ukon-
čení  vojenské  kariéry  v hodnosti
generála.  Od  1.  6.  2003  soukromý
podnikatel,  bezpečnostní  poradce
předsedy ODS.

Ing. Jaroslav Štefec, CSc., (pplk. v
zál.).  Nar.  1956,  absolvent  VA  v
Brně, obor raketová technika (1980).
Zastával  základní  velitelské  funkce
u raketového vojska. Jako vyčleněný
důstojník  pracoval  v  různých
štábních funkcích armádního velitel-
ství v Trenčíně. V srpnu 1995 odešel
z armády a poté působil jako lektor
Ústavu  managementu  a  podpory
vzdělávání  VA  v  Brně.  V r.  1996
získal  certifikát  euromanagera  ja-

kosti.  V  letech  1998-1999  poradce
MO pro oblast akvizičního systému
resortu obrany, 1999-2000 architekt
a první ředitel Národního úřadu pro
vyzbrojování  (dnes  sekce  vy-
zbrojování  MO).  2001-2002  člen
ÚSS při  VA v Brně,  v  r.  2002 od-
chází do privátní sféry, nejprve jako
smluvní  poradce,  poté  jako  za-
městnanec poradenské společnosti a
v  současné  době  spolumajitel  a
jednatel  společnosti  ICT  agency
s.r.o., specializované na optimalizaci
systému  managementu  jakosti
společností,  dodávajících  své  pro-
dukty do  resortu  obrany.  Spolupra-
covník SBP CESES FS UK se zamě-
řením na organizaci akvizičního sys-
tému resortu obrany a dalších resor-
tu státní správy.

Mgr.  Stanislav  Thurnvald.  Nar.
1933, Po absolvování VŠJŽ, pěchot-
ního učiliště  a spec.  kurzu GŠ pra-
coval na ZS/GŠ. Po roce 1968 pro-
puštěn,  nadále  ve  službách  (po-
hostinství).  Vystudoval  dálkově
novinářskou fakultu Univerzity Kar-
lovy.  Po  roce  1989  rehabilitován,
1990-1991  vedoucí  oddělení  vý-
chovy  na  ZS/GŠ.  V  letech  1991-
1996 byl vojenským a leteckým při-
dělencem  ve  Velké  Británii  v
hodnosti  generálmajora.  Od  roku
1997 v důchodu.
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Ing.  Vladimír  Velčovský. Nar.
1966, po absolvování gymnázia v r.
1984  a  Vysoké  vojenské  školy  ve
Vyškově v r. 1990 prošel mnoha ří-
dícími funkcemi v útvarech a velitel-
ství  AČR v oblasti  logistického  za-
bezpečení  vojsk.  V r.  1995  ab-
solvoval  Zemskou akademii  obrany
ve Vídni  a  v r.  1999 Akademii  ve-
lení Generálního štábu Bundeswehru
v Hamburku. V roce 2001 se stal ře-
ditelem Akvizičního úřadu MO, byl
členem  kolegia  MO.  V současnosti
pracuje  jako  poradce  několika
společností  pro ekonomiku,  obchod
a procesní  řízení.  Je  předsedou  do-
zorčí  rady  SK Hradec  Králové  a.s.
Spolupracovník  Střediska  bez-
pečnostní politiky CESES Univerzi-
ty  Karlovy,  specialista  na  roz-
počtovou a akviziční politiku resortu
obrany.

Ing.  Vítek Jaroslav  (pplk.  v  zál.).
Nar.  1959,  VGJŽ,  VVŠ  PV  ve
Vyškově,  postgraduální  studium
operačního  stupně  VA  a  postgra-
duální  studium personální  manage-

ment  na  Právnické  fakultě  UK.
1995-1996  kombinované  studium
Know How Fund Londýn. Prošel zá-
kladními  i  vyššími  velitelskými  a
štábními funkcemi, mj. byl vedoucí
starší  důstojník-specialista Kabinetu
ministra obrany ČR a ředitel projek-
tu EU/PHARE zaměřeného na civi-
lní řízení a kontrolu OS. 1998-2003
jednatel  agentury  Top  Gun,  s.r.o.,
koordinátor  veřejných  a  vzděláva-
cích  akcí  Klubu  Formule  1,  od  r.
2000  výkonný  ředitel  Asociace
BOOSS,  dlouhodobě  spolupracuje
s CESES  FS  UK,  2000-2003  člen
poradního sboru prezidenta  Asocia-
ce  soukromých bezpečnostních  slu-
žeb  ČR,  2002  programový  ředitel
Informačního centra o NATO. 2001-
2002  proděkan  a  vedoucí  katedry
marketingových komunikací Fakulty
multimediálních  komunikací
Univerzity  Tomáše  Bati  ve  Zlíně,
v r. 2003 ředitel sekce právních slu-
žeb a státního majetku-náměstek ře-
ditele  Úřadu  pro  zastupování  státu
ve  věcech  majetkových,  od  února
2004 ředitel Inženýrské a realitní or-
ganizace Praha.
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