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1. Deficity strategického řízení1. Deficity strategického řízení
Strategické dokumenty vStrategické dokumenty v oblasti oblasti 
bezpečnostní politiky ČR mají často bezpečnostní politiky ČR mají často 
nominální povahunominální povahu
Bezpečnostní systém ČR a jeho jednotlivé Bezpečnostní systém ČR a jeho jednotlivé 
složky nejsou budovány a řízeny vsložky nejsou budovány a řízeny v souladu souladu 
ss deklarovanými ambicemi a záměrydeklarovanými ambicemi a záměry
Strategickým dokumentům není aktéry Strategickým dokumentům není aktéry 
bezpečnostní politiky připisována bezpečnostní politiky připisována 
dostatečná důležitostdostatečná důležitost
Nerespektování jejich obsahu není Nerespektování jejich obsahu není 
vv bezpečnostní politice ČR považováno za bezpečnostní politice ČR považováno za 
závažný nedostatekzávažný nedostatek



2. Proměna role národního státu2. Proměna role národního státu

Sílící vliv proměn role národního státuSílící vliv proměn role národního státu
Oslabení jeho monopolního postavení při Oslabení jeho monopolního postavení při 
zajišťování bezpečnostizajišťování bezpečnosti
Rostoucí požadavky na zapojení krajů, Rostoucí požadavky na zapojení krajů, 
obcí, nevládních organizací, podniků a obcí, nevládních organizací, podniků a 
občanské sféry vobčanské sféry v bezpečnostním systémubezpečnostním systému
Kompetence národního státu budou také Kompetence národního státu budou také 
rozšiřovány, oslabovány a modifikovány rozšiřovány, oslabovány a modifikovány 
závazky plynoucími zzávazky plynoucími z členství včlenství v EU, NATO EU, NATO 
a mezinárodních organizacícha mezinárodních organizacích



3. Decentralizace bezpečnosti a její 3. Decentralizace bezpečnosti a její 
limitylimity

Stát je konfrontován s požadavky Stát je konfrontován s požadavky 
decentralizovat výsadní monopol na decentralizovat výsadní monopol na 
zajištění bezpečnostizajištění bezpečnosti
Bude třeba vytvořit právní a institucionální Bude třeba vytvořit právní a institucionální 
rámec pro činnost nových aktérů rámec pro činnost nových aktérů 
bezpečnosti bezpečnosti ––„poskytovatelů komodity“„poskytovatelů komodity“
Nový prvek bezpečnostní agendy:Nový prvek bezpečnostní agendy:

Do jaké míry může být bezpečnost Do jaké míry může být bezpečnost 
poskytována jako privatizovaná komerční poskytována jako privatizovaná komerční 
služba? Do jaké míry musí zůstat veřejně služba? Do jaké míry musí zůstat veřejně 
poskytovanou a sdílenou službou?poskytovanou a sdílenou službou?



4. Proměna pojetí vnitřní 4. Proměna pojetí vnitřní 
bezpečnostibezpečnosti

Dynamický vývoj bezpečnostního prostředí po Dynamický vývoj bezpečnostního prostředí po 
konci studené válkykonci studené války
Koncept vnitřní bezpečnosti, který je produktem Koncept vnitřní bezpečnosti, který je produktem 
tradičního národního státu, neodpovídá současné tradičního národního státu, neodpovídá současné 
bezpečnostní realitěbezpečnostní realitě
Smazávání rozdílů mezi vnější a vnitřní Smazávání rozdílů mezi vnější a vnitřní 
bezpečností bezpečností –– hlavní faktory:hlavní faktory:
•• Pokles mezinárodního napětí ve vojenské oblastiPokles mezinárodního napětí ve vojenské oblasti
•• Nárůst vlivu transnacionálních aktérů bezpečnostiNárůst vlivu transnacionálních aktérů bezpečnosti
•• Globalizace ekonomikyGlobalizace ekonomiky
•• Celosvětové efekty ekologických hrozebCelosvětové efekty ekologických hrozeb



5. Proměna poslání Armády ČR5. Proměna poslání Armády ČR

Obranu ČR nelze dostatečně zajistit Obranu ČR nelze dostatečně zajistit 
prostředky národního státu, nýbrž pouze prostředky národního státu, nýbrž pouze 
koaličněkoaličně
Poslání Armády ČR se posouvá od obrany Poslání Armády ČR se posouvá od obrany 
suverenity a teritoria ČR ksuverenity a teritoria ČR k expedičnímu expedičnímu 
působení vpůsobení v koaličním rámcikoaličním rámci
Cílem je eliminovat možná přímá i Cílem je eliminovat možná přímá i 
nepřímá ohrožení vnepřímá ohrožení v co největší co největší 
geografické vzdálenosti od ČRgeografické vzdálenosti od ČR



„Desatero“„Desatero“
témat k veřejné diskusitémat k veřejné diskusi

o problémech a prioritách o problémech a prioritách 
bezpečnostní politikybezpečnostní politiky

České republikyČeské republiky



„Desatero“„Desatero“
1)1) V čem by měl spočívat základníV čem by měl spočívat základní

konsenzuskonsenzus politické reprezentace země politické reprezentace země 
při stanovení priorit bezpečnostní politiky při stanovení priorit bezpečnostní politiky 
a směrů její realizace jako základní a směrů její realizace jako základní 
podmínky pro efektivní vstup ČR do podmínky pro efektivní vstup ČR do 
procesu nově se utvářejících vztahů mezi procesu nově se utvářejících vztahů mezi 
hlavními aktéry bezpečnosti hlavními aktéry bezpečnosti 
vv transatlantickém prostoru a ve světě transatlantickém prostoru a ve světě 
(USA, NATO, EU)?(USA, NATO, EU)?



„Desatero“„Desatero“
2)2) Je možné v reakci na nově se utvářející Je možné v reakci na nově se utvářející 

charakter transatlantických vztahů (mj. charakter transatlantických vztahů (mj. 
vlivem posilování EBOP, snahy prosadit, aby vlivem posilování EBOP, snahy prosadit, aby 
se NATO stalo pouze nástrojem k obraně se NATO stalo pouze nástrojem k obraně 
území členských států, sílící role adúzemí členských států, sílící role ad hochoc
koalic uvnitř NATO, „strategického posunu“ koalic uvnitř NATO, „strategického posunu“ 
těžiště světové politiky z euroatlantické těžiště světové politiky z euroatlantické 
oblasti do oblasti Asie, resp. Tichého oceánu oblasti do oblasti Asie, resp. Tichého oceánu 
apod.) perspektivně uvažovat o vypracování apod.) perspektivně uvažovat o vypracování 
nové Severoatlantické smlouvy, která by nové Severoatlantické smlouvy, která by 
nově definovala základní východiska a nově definovala základní východiska a 
principy spojenectví mezi USA a EU?principy spojenectví mezi USA a EU?



„Desatero“„Desatero“
3)3) Jaká je cílová představa o podobě Jaká je cílová představa o podobě 

bezpečnostního systému České republiky, bezpečnostního systému České republiky, 
jehož efektivní fungování je primární jehož efektivní fungování je primární 
podmínkou zajištění bezpečnosti země, podmínkou zajištění bezpečnosti země, 
jejích občanů a racionálního vynakládání jejích občanů a racionálního vynakládání 
finančních prostředků? Nakolik funkční je finančních prostředků? Nakolik funkční je 
vv tomto ohledu „Návrh optimalizace tomto ohledu „Návrh optimalizace 
současného bezpečnostního systému ČR“?současného bezpečnostního systému ČR“?

4)4) Podle jakých kritérií je hodnocena Podle jakých kritérií je hodnocena 
efektivnost současného systému krizového efektivnost současného systému krizového 
řízení, především na regionální a místní řízení, především na regionální a místní 
úrovni?úrovni?



„Desatero“„Desatero“

5)5) Je možné považovat za funkční současný Je možné považovat za funkční současný 
systém civilního řízení a kontroly systém civilního řízení a kontroly 
bezpečnostního systému (jeho jednotlivých bezpečnostního systému (jeho jednotlivých 
prvků)?prvků)?
Pokud ano, jaké konkrétní podněty přináší Pokud ano, jaké konkrétní podněty přináší 
do politické praxe realizace civilního řízení a do politické praxe realizace civilního řízení a 
kontroly bezpečnostního systému?kontroly bezpečnostního systému?
Pokud ne, jaké hlavní opatření je nutné Pokud ne, jaké hlavní opatření je nutné 
učinit pro to, aby se civilní řízení a kontrola učinit pro to, aby se civilní řízení a kontrola 
bezpečnostního systému staly funkčními?bezpečnostního systému staly funkčními?



„Desatero“„Desatero“

6)6) Počítá se s reformou Policie ČR? Počítá se s reformou Policie ČR? 
Pokud ano, jaké budou hlavní Pokud ano, jaké budou hlavní 
parametry této reformy?parametry této reformy?

7)7) Lze současnou strukturu Lze současnou strukturu 
zpravodajských služeb a jejich zpravodajských služeb a jejich 
úkolování považovat za funkční?úkolování považovat za funkční?



„Desatero“„Desatero“
8)8) Schopnost společnosti zvládat krizové Schopnost společnosti zvládat krizové 

situace je omezena absencí systému situace je omezena absencí systému 
přípravy občanů kpřípravy občanů k obraně a ochraně. Jaké obraně a ochraně. Jaké 
kroky jsou podnikány k odstraňování tohoto kroky jsou podnikány k odstraňování tohoto 
deficitu?deficitu?

9)9) Jaký koncept přístupu kJaký koncept přístupu k zajištění zajištění 
bezpečnosti občanů je preferován: liberální bezpečnosti občanů je preferován: liberální 
ss možností existence větší míry možností existence větší míry 
bezpečnostních rizik na straně jedné, nebo bezpečnostních rizik na straně jedné, nebo 
konzervativní počítající skonzervativní počítající s možnými možnými 
omezeními lidských práv a svobod vomezeními lidských práv a svobod v zájmu zájmu 
vyloučení bezpečnostních rizik na straně vyloučení bezpečnostních rizik na straně 
druhé?druhé?



„Desatero“„Desatero“

10)10)Dá se současné rozdělení Dá se současné rozdělení 
finančních zdrojů na zajištění finančních zdrojů na zajištění 
bezpečnosti a obrany ČR považovat bezpečnosti a obrany ČR považovat 
za optimální?za optimální?
Není vhodné v kontextu s novou Není vhodné v kontextu s novou 
povahou bezpečnostních hrozeb povahou bezpečnostních hrozeb 
zvážit navýšení finančních zdrojů na zvážit navýšení finančních zdrojů na 
zajišťování vnitřní bezpečnosti?zajišťování vnitřní bezpečnosti?
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