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O projektu
Projekt výzkumu „Tvorba a realizace bezpečnostní politiky České republiky“ byl realizován v roce 2004

díky  grantu  Fondu  vzdělávací  politiky  Ministerstva  školství,  mládeže  a  tělovýchovy  ČR.  Na jeho

realizaci  se  podílelo  29 členů týmu projektu,  kteří  reprezentují  široké spektrum české

bezpečnostní komunity.

Mezi  hlavní  výstupy  projektu  patří  příprava  a  vydání  souboru  studií  „Bezpečnostní  politika  České

republiky  –  výzvy  a  problémy“,  a  dále  vydání  studijního  textu  „Polistopadový  vývoj  armády  a

bezpečnostní politiky České republiky ve vztahu k Evropské unii“ (A. Rašek a kol.). Podstatná část

výsledků  výzkumu  byla  souhrnně  prezentována  na  odborné  konferenci  „Patnáct  let  vývoje

bezpečnostní  politiky  a  armády  v Československu  a  v České  republice“,  která  se  uskutečnila

v organizační  gesci  Asociace pro bezpečnost,  obranu a  ochranu společnosti  a  státu (BOOSS),  a  v

odborné gesci Střediska bezpečnostní politiky CESES FSV UK ve dnech 22. – 23. 11. 2004 v Praze.

Tým projektu předkládá odborné i širší veřejnosti tuto závěrečnou zprávu projektu výzkumu, ve které

shrnuje  základní  výsledky  projektu  a  doporučení  k tvorbě  a  realizaci  bezpečnostní  politiky  České

republiky.  Ambicí  autorského  týmu  je  podnítit  věcnou  odbornou  diskusi  o  klíčových

problémech tvorby a realizace naší bezpečnostní politiky. Autorský tým chápe takovou diskusi

jako příspěvek k utváření vnitřního politického konsenzu při definování priorit bezpečnostní politiky.
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1. Vnější bezpečnostní prostředí a jeho vliv na tvorbu a
realizaci bezpečnostní politiky České republiky
Česká  republika  v současné  době  čelí  stejným  hlavním  bezpečnostním  hrozbám,  které  ohrožují

spojence ČR v EU a NATO a západní civilizaci vůbec.

Jsou  to:  mezinárodní  terorismus,  proliferace  zbraní  hromadného  ničení

(s pravděpodobností, že jimi již disponují teroristická uskupení) a existence nestabilních a

rozvrácených států.

Západ se těmto hrozbám snaží čelit různými politickými, vojenskými i ekonomickými nástroji. Jejich

účinnost  je  rozdílná,  přínos  těchto  opatření  je  limitován  nejednotností  Západu,  která  má  kořeny

v rozdílném  chápání  vlastních  geopolitických  a  strategických  zájmů  především  mezi

Spojenými státy a Evropskou unií. Z tohoto úhlu pohledu je nutné hodnotit i základní strategické

dokumenty  USA  a  EU  (Národní  bezpečnostní  strategie  Spojených  států,  Bezpečnostní  strategie

Evropské  unie).  I  přes  tyto  rozdílnosti  je  nutné  zdůraznit,  že  USA  a  EU  jsou  stále

strategickými partnery a spojenci.

Udržet takovou úroveň spolupráce má v konfrontaci s aktuálními hrozbami pro bezpečnost

západního  světa  zásadní  význam.  Západ  je  konfrontován  s úsilím  radikálních  a  výbojných

fundamentalistických islámských organizací oslabit a rozvrátit západní společenství. Útok na západní

společenství není primárně veden na území jeho států, ale na jeho hodnotovou podstatu, strukturu,

fungování institucí a životní styl občanů. Protože nositelé tohoto útoku se rekrutují z islámských zemí,

často  to  vede k závěrům,  které za  hlavní  iniciační  zdroj  hrozeb považují  islám. Ten se,

bohužel, prostřednictvím svých představitelů od těchto hrozeb dostatečně nedistancuje, a ti, kdo se cítí

ohroženi, hledají společného jmenovatele těchto hrozeb. Pro Západ je proto v rámci bezpečnostní

spolupráce důležitá existence vědomí, že terorismus a islám nejsou synonymy.

Při hodnocení hlavních hrozeb ovšem nesmíme podléhat jakémusi automatismu či strnulosti. Kromě

uvedených hlavních rizik existuje i  široké spektrum sílících hrozeb dalších, jako je  např. existence

diktátorských  režimů,  sociálně-ekonomické  hrozby  (extrémní  chudoba),  působení  organizovaného

zločinu (a jeho prorůstání do politiky), politická kriminalita, technologické katastrofy, environmentální

hrozby  (globální  oteplování),  kulturní  hrozby  (růst  nacionalismu,  fundamentalismu),  zranitelnost

infrastruktury, především pak infrastruktury informační, zranitelnost finančních trhů apod.

Pro přiměřenou reakci na zmíněné hrozby je nezbytné, aby Česká republika měla jasně definované

bezpečnostní  priority,  které  budou  na  prvním  místě  vymezeny hlavními  směry

zahraničněpolitické orientace země.  Ta představuje základ vnějšího prosazování zájmů občanů

státu  ve  smyslu  zabezpečení  demokratických,  svobodných  podmínek  jejich  individuálního  i

společenského  života.  Klíčovým  faktorem  je  v této  souvislosti  naše  členství  v  takových

hodnotově definovatelných seskupeních, jakými jsou NATO a Evropská unie.

Po dosažení členství v NATO (1999) uzavřel vstup do EU (2004) vnější rozměr transformačního období

a změnil postavení ČR v politickém a bezpečnostním prostředí Evropy de iure.  Nastala doba pro
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složitější zakotvení v nových podmínkách de facto. Nejvýznamnější z hlediska bezpečnosti ČR je

přispívat  k  udržení  významu  obou  těchto  organizací  na  evropské  a  světové  scéně  a  spolu  s

diplomatickou snahou je formovat tak, aby spojenectví s nimi prospívalo jak zájmům jejich jednotlivých

členů, tak společně definovanému zájmu celku. Tento zájem celku zůstává stále na okraji společných

snah, což se manifestuje zejména rozdílnými pohledy Evropské Unie a USA na prioritní cíle.

V NATO se  významnější  hybnou  silou  stává  jeho  vnitřní,  tj.  transatlantická  dimenze.  Tento  obrat

nevídaným způsobem umocnilo 11. září 2001. EU postupně získává i „vnější“ bezpečnostní rozměr.

V žádné  jiné  oblasti  nedošlo  v  EU k tak  převratnému vývoji  jako  v  tzv.  Evropské  bezpečnostní  a

obranné politice EU (European Security and Defence Policy, ESDP). Tím se ovšem nesnižuje význam

Severoatlantické aliance pro bezpečnost ČR.

Členství v obou organizacích bezpečnost státu umocňuje. Přestože se NATO a EU v mnoha směrech

liší, jejich výrazným obecným společným rysem je sdílení demokratických společných hodnot, jejich

společné  aktivní  prosazování  a  obrana.  V tom spočívá  zásadní  odlišnost  od  jiných  mezinárodních

organizací jako OSN či OBSE, jejichž přímý význam pro současnou bezpečnostní politiku ČR je menší,

nicméně si dále uchovávají svůj význam jako platforma dialogu o bezpečnostních otázkách.

Při zúženém pohledu na bezpečnost se Aliance jeví jako její základní garant. Především členství USA a

jejich pokračující angažovanost v Evropě je významným pilířem této organizace. Je však otázkou, do

jaké míry budou samotné USA Alianci potřebovat a jak v ní budou působit tak, aby to bylo

přijatelné pro další  členy. Budoucnost EU je  neméně významným, ale  poněkud komplexnějším

problémem.  Prochází  složitým obdobím spojeným s její  transformací  jak  do  šířky  (bezprecedentní

rozšíření  o  deset  členů,  další  rozšíření  na jihovýchod Evropy a  perspektivně  do  Turecka),  tak do

hloubky (institucionální změny nalezly svou podobu v návrhu Evropské ústavní smlouvy). Právě diskuse

o její podobě, přijetí či nepřijetí by v našem zájmu neměla vést k podkopávání soudržnosti Unie jako

takové.

Zvláště v procesu tvorby a realizace bezpečnostní politiky je nutné oprostit se od zjednodušujících

přístupů:  přeceňování  významu  Aliance  v její  tradiční  základní  úloze  zajišťování  územní  obrany

v době, kdy se NATO věnuje boji proti terorismu, a k podceňování nepřímého bezpečnostního významu

a komplexního potenciálu EU. Zároveň je nutné vidět, že existují i problémy ve vzájemných vztazích

všech tří  hlavních  bezpečnostních  aktérů  v transatlantickém prostoru  –  kromě NATO a  EU  se  to

v nemalé míře týká i Spojených států.

Všichni  aktéři  na  základě  svých  dlouhodobých  bezpečnostních  strategií  –  Národní  bezpečnostní

strategie  USA  (2002),  Strategická  koncepce  NATO  (1999),  resp.  nové  cíle  NATO  definované  na

summitu  NATO v roce 2002,  Bezpečnostní  strategie  EU (2003)  – víceméně shodně vnímají  hlavní

bezpečnostní hrozby, a shodují se i na nutnosti použití vojenské síly k jejich potlačení. Nepanuje ovšem

shoda v tom, k jakému politickému cíli mají tyto strategie sloužit. Strategie žádného ze zmíněných

aktérů nevěnuje pozornost tomu, jak by mohla být uvedena do souladu s plány zbylých

aktérů. Je to mj. dáno i tím, že NATO prochází jistou politickou krizí (otázka budoucí angažovanosti

Spojených států v Alianci, resp. potřebnosti Aliance pro zajišťování národních zájmů Spojených států).

Evropská unie dosud nemá (a v dohledné budoucnosti ani nebude mít) potřebné vojenské kapacity, a
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Spojené  státy  stále  hrají  dominantní  roli  v transatlantické  bezpečnostní  politice.  Z hlediska

zahraničněpolitických  priorit  České  republiky  je  negativní  fakt,  že  se  politická  váha

zřetelně přesouvá z NATO na EU a USA, aniž by tito dva aktéři byli zatím schopni nalézat

nový  rámec  pro  budoucí  spolupráci.  Pokud  by  takový  vývoj  pokračoval,  může  to  oslabit  i

akceschopnost jejich bezpečnostního potenciálu, což by mělo vliv na zahraniční a bezpečnostní politiku

České republiky.

Politická reprezentace ČR by měla s respektem k situaci a k rozdílům v názorech EU a USA

na využití vojenských struktur NATO rozhodnout o prioritách ve vztahu k těmto aktérům.

Dosavadní rozpor mezi stanovisky MZV a některými politiky vede k oslabování české participace na

zásadních  řešeních  otázek  obrany  a  bezpečnosti.  Tento stav  je  dlouhodobě  neudržitelný,  protože

„transformační“ období transatlantických vztahů vyžaduje věnovat větší pozornost kvalitě politického

rozhodování  o prioritách bezpečnostní  politiky  a  s tím souvisejícímu strategickému řízení  obrany a

výstavby ozbrojených sil a bezpečnostních složek. Na tomto základě bude možné i operativně reagovat

na vzniklé problémy a řešit je.

Politické  rozhodování  by  mělo  jednoznačně  vycházet  z faktu,  že  nezbytným  předpokladem  pro

prosazování  českých bezpečnostních zájmů v mezinárodním měřítku je  hledat  a nalézat  maximální

možný vnitřní politický konsenzus při definování priorit bezpečnostní politiky.

Prioritami  bezpečnostní  politiky  České  republiky  v horizontu  do  roku  2010  a  v delší

perspektivě druhé dekády XXI. století jsou: 

1) Dosažení  zásadního politického konsenzu ve stanovování  priorit  bezpečnostní  a

obranné politiky.

2) Posilování vlastního obranného potenciálu České republiky, jež představuje základ

pro maximalizaci pozitivních efektů z členství v NATO a EU z hlediska bezpečnosti

České republiky.

3) Podpora  všech  kroků  k  udržení  funkční  transatlantické  vazby  a  podpora

přesnějšího vymezení rolí USA, EU a NATO v jejím rámci.

4) Podpora efektivního naplňování základního cíle NATO, kterým je společná obrana

prostoru charakterizovaného geograficky teritoriem členských států a hodnotami

demokracie euroatlantického typu proti všem druhům ohrožení a zvyšování jeho

obranných schopností.

5) Podpora  konsolidace  EU  po  posledním  rozšíření,  rozvoj  její  obranné  politiky  a

především obranných schopností,  vedoucích k posilování  existujícího společného

transatlantického obranného potenciálu.

6) Podpora  aktivit  EU  a  NATO  zaměřených  na  stabilizaci  politické,  ekonomické  a

bezpečnostní  situace  v bezprostředním  a  širším  okolí  Evropy  (Balkán,  východní

Evropa, Kavkaz, Blízký východ, severní Afrika).

Splnění  uvedených  priorit  není  možné  bez  zvýšené  pozornosti  věnované  přípravě  (obsahu  a

provázaností) příslušných bezpečnostních dokumentů.
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2. Hlavní problémy v tvorbě a realizaci bezpečnostní
politiky České republiky – návrhy řešení
Cesta  ke  zlepšení  reálného stavu současné bezpečnostní  politiky  ČR by měla vést  od identifikace

klíčových problémů k soustředění pozornosti na jejich účinné řešení.

2.1 Nízká úroveň přípravy a kvality bezpečnostních dokumentů negativně

ovlivňuje vytváření ucelené koncepce bezpečnostního systému

Bezpečnostní  politika,  její  tvorba  a  realizace  je  v  České  republice  zatím  nevýraznou

součásti veřejné politiky a veřejné služby, její tvorba a realizace jsou determinovány nižší

mírou profesionality jejich aktérů a nízkou mírou participace občanské veřejnosti. Příčinou

je  nízký  politický  konsenzus  mezi  hlavními  politickými  silami  země  ve  strategických  prioritách

bezpečnostní politiky. To mj. vede k tomu, že se bezpečnostní politika stává pouze předmětem (často i

ad hoc) úzkého politického rozhodování. To vyplývá i z faktu, že v soustavě a v tvorbě bezpečnostní

dokumentů  existují  nedostatky  v teoretickém  rozpracování  problematiky,  v jejich  provázanosti  a

následné aplikaci. Decizní místa nejsou schopna reagovat na dynamický vývoj ve světě a v hlavních

mezinárodních  organizacích,  jichž  jsme  členy  (EU,  NATO)  a  transponovat  do  obsahu  hlavních

bezpečnostních  dokumentů  zásadní  postuláty,  které  budou  či  měly  by  ovlivňovat  směřování  naší

bezpečnostní politiky (viz např. BS EU / BS ČR).

Komplexnost  vnějších a  vnitřních  bezpečnostních hrozeb,  které  mohou ohrožovat  stabilitu

společnosti, nastoluje otázku nutnosti vytvářet komplexní řízení bezpečnosti České republiky. V

našich podmínkách se jedná o složitý problém, který má historickou, politickou, ekonomickou, právní i

psychologickou dimenzi.

V této  souvislosti  je  pozitivní,  že  v  návaznosti  na  přijetí  první  koncepce  reformy  ozbrojených  sil

v listopadu 2002 bylo vládním usnesením rozhodnuto zpracovat Koncepci bezpečnostního systému

České republiky. Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu z října 2004 a na základě usnesení

vlády  ČR  č.  1203  ze  dne  1.  prosince  2004  byl  ale  tento  úkol  korigován  a  počítá  se  pouze  s

vypracováním  postupu  optimalizace  bezpečnostního  systému.  Fakt  omezení  na  pouhou

optimalizaci  bezpečnostního systému, jejíž  konečná verze  má být předložena do 31. března 2005,

zřejmě signalizuje, že nadále není ujasněna cílová představa o tom, jaká by měla být podoba

bezpečnostního systému v České republice v dlouhodobém horizontu. Z toho vyplývá, že se

nedají  očekávat  žádné  zásadní  posuny  od  obecných  závěrů  analýzy  bezpečnostního  systému  ke

konkrétním opatřením (např.  změny legislativy,  koordinace mezi  resorty a  role  ministerstva vnitra

v tomto směru, koordinace zpravodajských služeb apod.).

Problémy ale existují i v realizaci obranné politiky, což mimo jiné dokumentují obsahy Bezpečnostní

strategie ČR (2003) a Vojenské strategie ČR (2004).  Není například dostatečně rozpracována

strategie obrany České republiky, která by byla programem obranné politiky. Bezpečnostní

strategie např. řeší obrannou politiku pouze při prosazování bezpečnostních zájmů, a stanovuje pouze

její zásady. Vojenská strategie se zabývá výstavbou a použitím ozbrojených sil. Není tak koncepčně
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rozpracována celková problematika obrany státu, a to jak po věcné stránce, tak i pokud jde o řízení.

V případě Vojenské strategie ČR je přitom zřejmé, že nepředcházela koncepci reformy ozbrojených sil,

ale byla jí přizpůsobena.

Na pořad dne se proto dostává důležitá otázka potřebnosti vypracovat a přijmout Strategii obrany

ČR, ať už v podobě samostatného dokumentu, součásti Bezpečnostní strategie ČR, nebo i dokumentu

nahrazujícího Vojenskou strategii ČR. Strategie obrany by měla mj. např. určit, co tvoří systém obrany

a jak je řízen, jak je propojeno řízení obrany s celkovým systémem bezpečnosti, jak jsou stanoveny

vazby mezi  řízením obrany,  civilním řízením ozbrojených sil  a  vojenským velením apod.  V případě

civilního řízení ozbrojených sil se nebere v úvahu skutečnost, že je součástí jejich strategického řízení.

Strategie obecně by měly být vázány na funkci v realizaci bezpečnostní politiky, nikoliv na instituce.

Soubor  dokumentů  strategického  řízení  ozbrojených  sil  je  ovšem  širší  než  zmíněné  doktrinální

dokumenty, dále sem patří:

 Koncepce výstavby profesionální Armády ČR (schválená vládou),

 zákony,  které stanovují  obecné i  konkrétní  zásady a pravidla  pro řízení,  financování  a činnost

ozbrojených sil (schvalované parlamentem),

 základní vojenské řády (schvaluje prezident republiky),

 část programového prohlášení vlády, zabývající se obranou státu a ozbrojenými silami,

 další usnesení vlády s touto tématikou, která mají koncepční nebo dlouhodobý charakter,

 rozhodnutí ministra obrany, která stanovují koncepci rozvoje jednotlivých oblastí (dílčí strategie)

činnosti ozbrojených sil.

Celkově schází  promyšlená,  jednoduchá  a  jasná  struktura  výše zmíněných  dokumentů

s důrazem na vazby mezi  nimi. Současně  není  dostatečně  časově  sladěna  příprava,  tvorba  a

schvalovací  proces  těchto  dokumentů,  zejména  mezi  rozhodnutími  politicko-vojenskými

a legislativními. Tento nesoulad je důsledkem absence dlouhodobé politicky konsenzuální bezpečnostní

a  branné  politiky.  Její  definování  je  dlouhodobým  a  fakticky  permanentním  úkolem  vedení

odpovídajících parlamentních politických stran, což je dosud opomíjeno.

2.2 Rezervy reformy ozbrojených sil

Deficit lze ilustrovat na přípravě a následně realizaci Koncepce výstavby profesionální Armády České

republiky  a  mobilizace  ozbrojených  sil  České  republiky,  které  představují  klíčovou  složku

bezpečnostního systému ČR.

a) Existuje  nesoulad  mezi  plánovanou  cílovou  strukturou  armády  a  jejím

předpokládaným  určením  (politicko-vojenské  ambice), který  se  projevuje

v nevyváženosti mezi jejími expedičními úkoly a možnostmi zajištění teritoriální obrany jako

jednoho z významných faktorů při obraně proti teroristickým útokům (napadení) v regionech.

V této souvislosti je účelné znovu zvážit vytvoření 14 praporů teritoriální obrany, tj. ve

všech krajích ČR.

b) Výrazným problémem je rychlé tempo profesionalizace, která je sice prováděna  na základě

politického zadání,  to ale bylo nepřipravené a snad i poněkud neuvážené. Nebyla  především
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zajištěna  včasná  detailní  analýza  personálních,  ekonomických  a  společensko-politických

dopadů na  akceschopnost a bojeschopnost AČR (problémy při získávání personálu na řadové

bojové funkce, nepřipravenost systému na zásadní změny sociálního charakteru armády, jejího

řízení, výběru personálu /týká se i aktivních záloh/, výcviku, výchovy, odklonu veřejnosti od

vnímání  odpovědnosti  za  obranu a  ochranu). Klíčovým úkolem je  věnovat  pozornost

novému personálnímu profilu  armády (výcvik,  výchova  ke  zvyšování  morálně  volních

vlastností, vlastenecká výchova, výchova k demokracii a ústavnosti, apod.).1

c) Dále  se  snižují  možnosti  efektivní  teritoriální  obrany  kvůli nepřipravenému  systému

povolávání a využití záloh (současný systém zajišťuje částečné zvýšení schopností armády

při  narůstání  ohrožení  státu,  není  ale  přizpůsoben  situaci,  v níž  by  bylo  nutno  čelit

koncentrovanému teroristickému napadení). Možným řešením je  větší variabilita systému

povolávání  a  využití  záloh.  (Ve  spolupráci  s  policií  a  dalšími  složkami integrovaného

záchranného systému, případně i s nestátními bezpečnostními službami, se může dosáhnout

rychlého  navýšení  lehkých  mobilních  sil  ke  střežení  objektů,  k ochraně  obyvatelstva  a

k likvidaci jak následků napadení, tak jeho aktérů – to vše za předpokladu efektivního řízení a

materiálního pokrytí.)

Efektivita  systému  teritoriální  obrany  je  dána  i  úrovní  branného  vědomí  obyvatelstva  a  jeho

připraveností k obraně a ochraně, což představuje výraznou slabinu bezpečnostního systému. Tento

problém by měl být detailněji řešen v procesu optimalizace bezpečnostního systému ČR (představuje

to  komplexní  problém nejen pro  resorty  obrany  a  vnitra,  ale  i  školství  a  zdravotnictví  a  krajské

samosprávy).

2.3 Neefektivita zpravodajských služeb

V bezpečnostním systému existuje  značný deficit  ve  fungování  zpravodajských služeb (ZS).

Jejich legislativní ukotvení, struktura, řízení a s tím související využití je v rozhodovacích procesech pro

vedení státu a strategické řízení bezpečnostní politiky dosud na nízké úrovni. Je to sice částečně dáno

historickým dědictvím z doby před rokem 1989, ale  zčásti  i  faktem, že ZS si  svým fungováním a

výsledky  práce  v poslední  době  zatím  nedokázaly  získat  patřičný  respekt  decizních  míst,  a  dále

neochotou a  nepřipraveností  politické  reprezentace vnímat  důležitost  a  potřebnost  zpravodajských

služeb pro bezpečnost země.

Je nutno s konečnou platností  uznat a respektovat nezastupitelnost zpravodajských služeb

v jejich  roli  a  účelu,  jímž  je  včasnou  identifikací  hrozeb  a  rizik  vytvářet  podmínky  pro  aktivaci

bezpečnostních  systémů  včetně  pokrytí  deficitních  oblastí.  Nepromyšlené  reorganizace,  neodborné

zásahy do struktur  a fungování  ZS a záměry se slučováním ZS nepodložené důkladnou odbornou

analýzou vedly v konečném důsledku k tomu, že  ČR nebyla a není zpravodajsky zabezpečena.

K nápravě stavu a vytvoření efektivního zpravodajského systému pokládáme za nutné:

1) Řešit  organizaci  a  struktury  ZS. Vzhledem  k potřebám  a  možnostem  ČR  je  jednou

z možných alternativ vytvořit systém jen dvou ZS:
1 Výchově k demokracii a ústavnosti by se měla věnovat mnohem větší pozornost i v našem školském systému – především na
základní a střední úrovni. 
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a. Informační – z ÚZSI, do kterého by postupně přešly funkční a efektivní komponenty

strategické části ZS GŠ.

b. Bezpečnostní – tvořené BIS, jejíž součástí by se staly funkční komponenty VOZ. Obě

tyto služby by měly být samostatné,  obecně i vzájemně na sobě nezávislé,  řízené

koncepčně vládou a konkrétně řediteli jmenovanými prezidentem.

2) Vytvořit  kompletně  novou  zpravodajskou  legislativu  s  maximálním  respektováním

pozitivních zahraničních zkušeností a vlivů světové a naší bezpečnostní situace.

3) Na základě nové legislativy vytvořit efektivní systém úkolování, koordinace a řízení ZS

a zajistit jejich parlamentní a odbornou kontrolu.  Zdá se být žádoucí,  aby za jejich

koordinaci a úkolování odpovídal nadresortní orgán, nejlépe místopředseda vlády odpovědný

za bezpečnostní politiku, který je členem BRS a stojí v čele vládního Výboru pro zpravodajskou

činnost.  Praktickou činnost tohoto výboru,  jehož roli  v konkrétním řízení  jednotlivých ZS je

nutno rozšířit a zvýraznit, by řídil odborník ve funkci ředitele či sekretáře výboru. Je nutné

zabezpečit,  aby výsledky činnosti  ZS byly předávány mnohem většímu počtu odpovědných

ústavních činitelů a představitelů dalších prvků bezpečnostního sytému a státního aparátu, než

je tomu dosud, a ti aby se naučili se zpravodajskými informacemi zacházet a využívat je.

2.4 Financování bezpečnostního systému 

Proces tvorby a realizace bezpečnostní politiky má silnou ekonomickou dimenzi. Mj. to vyplývá z faktu,

že  na fungování  bezpečnostního systému (BS)  ČR se  ročně vydá ze  státního  rozpočtu

celkem asi 100 miliard korun. Tento údaj je ovšem přibližný a de facto neexistuje přesný přehled o

výdajích v rámci jednotlivých položek BS. Uvedená analýza bezpečnostního systému proto musí být mj.

vnímána jako základ a východisko pro proces jeho pružného a především transparentního financování

(střednědobé a dlouhodobé plánování). Pro realizaci uvedeného je nutné:

a) zpracovat  a  vydat  přesné  a  obsahově  závazné  definice  všech  používaných  termínů  a

ukazatelů, týkajících se výdajů na obranu a bezpečnost;

b) sestavovat  ročně syntetický (celkový,  sumární)  přehled všech výdajů tohoto charakteru za

všechny příslušné resorty (tj. souhrn všech výdajů obranného a bezpečnostního charakteru,

obsažených ve všech příslušných kapitolách státního rozpočtu, a to v běžných i stálých cenách

(na základě cenových indexů);

c) vypracovat  alespoň  základní  kriteria  a  ukazatele  efektivnosti  vynaložení  těchto  prostředků

s přihlédnutím k jejich vnitřní struktuře v hlavních kategoriích.

Uvedený postup by mohl napomoci odstraňovat nerentabilní výdaje na služby obranného a

bezpečnostního charakteru ze státního rozpočtu.

3. Hlavní dilema počátku XXI. století: svoboda, nebo
bezpečnost
Působením  asymetrických  hrozeb  a  rozšířením  konceptu  bezpečnosti  mimo  hranice  jednotlivých

národních států se v současné době role  občana i  státu při  zajišťování  bezpečnosti  proměňuje,  a
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mnohdy vyžaduje změny, které bezpečnostním složkám umožní rizika  přesněji  vyhodnocovat a na

hrozby přiměřeně a včas reagovat.  Reakce na stávající  hrozby by se však měly vyvarovat  ambicí

podřizovat různé sféry života společnosti  nárokům bezpečnosti.  Jakmile často  krátkodobé politické

zřetele převáží,  nebo dojde-li  dokonce k využívání hrozeb pro politické účely,  může rozsah a míra

bezpečnostních  opatření  nabývat  forem,  které  omezí  dodržování  lidských  práv  a  svobod  v zájmu

bezpečnosti občanů a státu. Dilema svoboda nebo bezpečnost se nyní dostává do popředí.

Vyplývá to mj. z faktu, že asymetrické hrozby ze strany teroristických organizací vůči státům,

infrastruktuře,  občanům,  ale  také ozbrojeným silám a  složkám vyžadují  i  asymetrické

reakce, které mají eliminovat nebo minimalizovat dopady teroristických útoků. To vede i k rozšiřování

kompetencí bezpečnostních složek.

Nemusí to ovšem automaticky znamenat omezování práv a svobod občanů. Pokud vláda a parlament

umožní  bezpečnostním  složkám  disponovat  sofistikovanými  technologiemi,  získávat  potřebné

informace od soukromých i státních subjektů, využívat pro konkrétní legitimní účely zřizované centrální

registry informací apod., bude se pravděpodobnost úspěšnosti teroristických akcí snižovat, i když jistá

hladina rizika zůstane i nadále nevyhnutelná.

Reakce  na  nové  hrozby  však  musí  být  rozvážná.  Opatření  podnikaná  v souvislosti  s naší

bezpečností  je  nutno  přijímat  tak,  aby  byla  zcela  adresná  a  spojená  s důslednými  kontrolními

mechanismy.  V první  fázi  by  vláda  především  měla  podnikat  kroky  vedoucí  k účinnější  práci

s informacemi a lepší kooperaci bezpečnostních složek státu a k důslednému využívání těch pravomocí,

která již mají k dispozici. Stávající oprávnění jsou často dostatečná, ale mnohdy z neznalosti

nebo pohodlnosti nedostatečně využívána.

Neuvážené posilování bezpečnostních složek státu, nedostatečný respekt k základním právům občanů

a  omezení  jejich  svobod  by  znamenalo  nepřímé  vítězství  těch,  kdo  usilují  o  destrukci  svobodné

demokratické společnosti.

4. Návrh prioritních úkolů pro zefektivnění procesu
tvorby a realizace bezpečnostní politiky ČR
Následující úkoly jsou formulovány nejen jako zadání pro řešení aktuálních problémů; jejich naplňování

se může stát příspěvkem k dalšímu kvalitativnímu rozvoji bezpečnostní politiky České republiky.

4.1 Perspektivní myšlení

Klíčovým přístupem při tvorbě a realizaci bezpečnostní politiky by mělo být perspektivní

myšlení.  Takový  typ  myšlení  vyžaduje  širší  a  hlubší  odbornou  diskusi  uvnitř  a  mezi

subjekty, které se na tvorbě a realizaci  bezpečnostní politiky podílejí. Opak by evidentně

znamenal pokles efektivní  politické komunikace a rozhodování  o otázkách bezpečnostní politiky na

národní i nadnárodní úrovni (NATO, EU), což má pro nás zásadní význam. 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  celkovou  společenskou  modernizaci, která  se  dotýká

demografického  vývoje,  sociální  soudržnosti,  budování  společnosti  vědění,  ekonomické
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konkurenceschopnosti,  životního prostředí,  postavení země ve vnějších vztazích,  adaptace systému

vládnutí na nové sociální a ekonomické podmínky a v neposlední řadě i bezpečnosti, jak v národním,

tak i nadnárodním rámci.

4.2 Strategicko-koncepční role vlády

V tomto směru je nezastupitelná strategicko-koncepční role vlády. Kvalifikované politické

a odborné rozhodování v bezpečnostní politice, a příprava takového rozhodování by měla

být beze zbytku plně v kompetenci vlády jako celku. V této souvislosti by bylo prospěšné

hledat jiné pojetí  Bezpečnostní  rady státu než pojetí dosavadní.  Současný stav vede k

rozmělňování odpovědnosti, kterou musí v demokratickém státě nést vláda jako celek.

Primární  odpovědnost  vlády  za  politické  a  odborné  rozhodování  v  bezpečnostní  politice  znamená

omezení možnosti, že by mohlo docházet ke zpracování takových koncepcí a strategií, které jsou pro

rozhodovací procesy v bezpečnostní politice příliš obecné, a stejně tak k nefunkčnímu vypracovávání

zcela  konkrétních  reformních  koncepcí,  např.  ozbrojených  sil,  bez  obecnější  představy  o  celkové

podobě bezpečnosti.

4.3 Hodnocení Bezpečnostní strategie ČR

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.  Zprávu  o

zajištění  bezpečnosti  je  nutno  chápat  jako  základ  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

bezpečnostního  vývoje  a  budou  reflektovat  všechny  zásadní  trendy  a  souvislosti

bezpečnostního  vývoje  důležité  pro  Českou  republiku  včetně  zvýraznění  pozornosti

zvyšování  obranyschopnosti  země.  To  má  přímou  souvislost  i  s kvalitní  přípravou  budoucí

Vojenské strategie, resp. Strategie obrany a s dalším postupem prací při optimalizaci bezpečnostního

systému České republiky.

4.4 Spolupráce a koordinace při přípravě Bezpečnostní strategie ČR

Samotná příprava Bezpečnostní strategie České republiky by měla probíhat za účasti podstatně širšího

okruhu odborníků nejen ze „silových“, ale i dalších resortů, a též bezpečnostní komunity. Vyplývá to

mimo jiné i z toho, že předpokládané perspektivy bezpečnostního vývoje vyžadují permanentní analýzu

bezpečnostních  hrozeb  a  z nich  vyplývajících  rizik,  koordinaci  zpravodajství,  lepší  a  pružnější

stanovování bezpečnostních priorit, skutečnou koordinaci zajišťování bezpečnosti ve všech oblastech

atd.

4.5 Posílení odborného zázemí bezpečnostní politiky

Přijímání  kvalifikovaných  rozhodnutí  v bezpečnostní  politice  je  možné  napomoci  i  realizací  dvou

konkrétních opatření:

a) iniciovat vznik relativně nezávislého analyticko-výzkumného pracoviště působícího pro potřeby

strategického  řízení  bezpečnostního  systému  České  republiky,  které  by  spolupracovalo  s

vládou a bylo by vládou spolufinancováno,
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b) vytvořit  systém  odborného  vzdělávání  aktérů  bezpečnostní  politiky,  který  zatím  v ucelené

podobě u nás neexistuje.
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