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Úvodní vystoupení předsedy Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR PhDr. Lubomíra Zaorálka 

Vážený pane děkane,  

Vážený pane generále,  

Vážený pane profesore,  

Vážení zahraniční hosté,  

dámy a pánové, 

15. výročí listopadových událostí v naší zemi je bezesporu dobrou příležitostí nejen ke zhodnocení 

vývoje bezpečnostní politiky, ale i k diskusi o jejích dalších perspektivách. Proto vítám, že se 

v tomto sále sešla důležitá část občanské veřejnosti – bezpečnostní komunita, která se chce 

k těmto důležitým otázkám vyslovit. Fakt, že konferenci společně pořádají Centrum pro sociální a 

ekonomické strategie Fakulty sociálních věd UK a Asociace pro bezpečnost, obranu a ochranu 

společnosti a státu je zároveň výrazným signálem o prospěšnosti spolupráce mezi akademickým 

pracovištěm a nevládní organizací v rámci výzkumu bezpečnostní politiky.  

V uplynulých patnácti letech jsme prošli i v oblasti bezpečnosti velmi dynamickým vývojem. Museli 

jsme, často doslova za pochodu, reagovat na nové podněty a výzvy, vyrovnat se s mnoha 

nepředvídatelnými faktory, reformovat prakticky celý systém zajišťování naší bezpečnosti, 

zvládnout radikální přeměny v armádě i policii. A to všechno na pozadí měnící se mezinárodní 

situace, ve které, zvláště v posledních třech letech po 11. září 2001, jasněji vykrystalizovaly nové 

hrozby. V uplynulých 15 letech zároveň došlo i k výraznému posílení naší bezpečnosti, nejprve 

v roce 1999 vstupem do Severoatlantické aliance a v letošním roce vstupem do Evropské unie. 

Naše bezpečnost se tak stala bezpečností našich spojenců a přátel, což platí samozřejmě i naopak. 

Jako předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu a bývalý předseda jejího zahraničního výboru 

velmi dobře vím, že to není jen fráze, ale věc, která má zcela konkrétní obsah spojený např. 

s aktivní účastí v procesu politické komunikace a rozhodování o klíčových otázkách zajišťování 

bezpečnosti v národním, evropském i celosvětovém měřítku. Nezmínil jsem se o procesu politické 

komunikace a rozhodování náhodou. Právě nyní se totiž nacházíme v období, kdy musíme v jejím 

rámci hledat a nacházet nové přístupy pro další rozvoj transatlantické bezpečnostní spolupráce, 

jejímiž klíčovými pilíři jsou stále Spojené státy, NATO a Evropská unie. V této souvislosti je nutné 

vnímat legitimitu a důležitost diskuse o možnostech a perspektivách evropské bezpečnostní a 

obranné politiky, jako neoddělitelné součásti evropského integračního procesu, pro který nový a 

silný impuls představuje celoevropská diskuse o přijetí evropské ústavní smlouvy. Je přitom zřejmé, 

že právě dosažení větší akceschopnosti Unie v bezpečnostní politice, mj. i na poli vojenských 

kapacit, je velmi důležité proto, aby mohla převzít větší díl odpovědnosti za zajišťování své 

bezpečnosti a zároveň mohla přispět ke stejnému cíli i v dalších částech světa. Naše členství 
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v NATO a v Evropské unii ale znamená i to, že si stále více uvědomujeme, že se postupně smazává 

rozdíl mezi vnitřní a vnější bezpečností, o čemž svědčí celá řada společně přijatých aktivit majících 

primárně za cíl efektivně čelit takovým globálním hrozbám, jež neuznávají národní hranice, jakými 

jsou především mezinárodní terorismus, nekontrolované šíření zbraní hromadného ničení nebo 

mezinárodní organizovaný zločin. Čelit takovým hrozbám vyžaduje mít akceschopnou armádu, 

policii a další složky bezpečnostního systému. Pozornost, kterou budete na konferenci věnovat mj. 

vytváření systému komplexního řízení bezpečnosti proto velmi vítám a považuji takový krok za 

velmi důležitý ve světle toho, že otázky zajišťování bezpečnosti státu a jeho občanů se dnes 

výrazně dostávají do popředí.  

Dámy a pánové, 

rozsah mého krátkého vystoupení mi umožnil pouze naznačit některé zásadní otázky, které jsou 

spojeny s bezpečnostní politikou naší země. Za důležité nicméně považuji, že v při hledání řešení 

nejednoduchých problémů a nezřídka i dilemat v oblasti bezpečnostní politiky je možné využívat i 

nemalého expertního potenciálu bezpečnostní komunity. 15 let po listopadu 1989 to má nejen 

symbolickou, ale i velmi praktickou a potřebnou hodnotu. Zájem občanské veřejnosti o sféru 

bezpečnosti, a to v nejširším kontextu, jak ostatně vyplývá z programu konference, ale i sborníku, 

který k ní byl vydán, osobně považuji za nepřehlédnutelný projev občanské angažovanosti. Právě 

občanská angažovanost je velmi důležitým prvkem přispívajícím k tomu, aby společnost jako celek, 

i jednotliví občané a v neposlední řadě i politikové vnímali fakt, že bezpečnost není pouhou 

abstraktní kategorií, ale že pozornost jí věnovaná má zcela konkrétní obsah a dosah. 

Přeji proto jednání Vaší konference úspěch a velmi rád přivítám od organizátorů konference 

informaci o jejích výsledcích. 

Děkuji Vám za pozornost. 
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I. hlavní referát 

Nelehká přeměna armády a zrod bezpečnostní politiky 

PhDr. Antonín Rašek, Středisko bezpečnostní politiky CESES FSV UK 

 

Zkušenosti patnácti polistopadových let patří spolu s analýzou bezpečnostních hrozeb a z nich 

vyplývajících rizik a zdrojových možností státu mezi základní východiska bezpečnostní politiky 

České republiky. Její koncipování je složité proto, že již po pádu bipolarity stály evropské instituce 

jako Evropská unie, Západoevropská unie, Rada Evropy, Organizace pro bezpečnost a spolupráci 

v Evropě i NATO a OSN před nutností přehodnotit své základní určení, smysl, obsah činnosti i 

organizační struktury. Postkomunistický vývoj a globální terorismus odpovídající reakce ještě 

zkomplikovaly. Česká republika měla, má a bude mít pro EU a NATO význam zvláště proto, že se 

nachází 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 dodržování lidských práv. Mezinárodněprávní 

změny tu nejsou myslitelné bez axiologických diskusí. Nemůžeme předpokládat, že euroatlantická 

hodnotová orientace je shodná s hodnotami ostatních světových civilizací, jak upozornil 

Huntington. 

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 podstatě dobré vzájemné vztahy. Tím se výrazně oslabilo i globální 

bezpečnostní ohrožení jak v Evropě, tak ve světě. Zároveň se zlepšilo i bezpečnostní prostředí, ve 

kterém se nachází Česká republika. 

Globální bezpečnostní ohrožení bylo nahrazeno řadou jiných bezpečnostních 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 nepředpokládal. 

Léta od l7. listopadu 1989 do rozdělení Československa jsou pro náš nový stát již historií, ale i stále 

působící realitou. Vývoj posledních let existence Československé republiky má i zahraničně politické 

a mezinárodní souvislosti a důsledky. Minimálně se lze poučit ve třech oblastech: 

1. pokud jde o transformaci totalitního státu komunistického typu ve stát demokratický, 

2. pokud jde o rozdělení státu na dvě samostatné republiky, tj. Českou republiku a 

Slovenskou republiku, 
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3. pokud jde o transformaci totalitní armády v armádu demokratického státu a její rozdělení 

při rozdělení státu. 

Tyto zkušenosti mohou být užitečné jak pro probíhající transformace v jiných postkomunistických 

zemích, tak pro změny, které proběhnou v jiných totalitních státech nejrůznějšího typu. Vyspělé 

demokratické státy se na změny musí stále intenzivněji připravovat, protože objektivně při nich 

mají nepominutelnou roli. Na jejich podpoře a pomoci závisí co nejméně konfliktní přeměny v 

těchto státech, což není bez vlivu na bezpečnostní situaci ve světě. 

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 odpovídala 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, raketové 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 zneužívání armády k potlačení demokratických snah v totalitních 

státech. Proto pro úspěch porážky totalitního režimu a systému a jeho demokratickou transformaci 

bylo nutné: 

1. Získat armádu na stranu demokratických sil, nebo ji neutralizovat. 

2. Po pádu režimu za předpokladu neutrality či loajality armády udržet 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 demokratické 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 
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počtů v relaci s velikostí 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 vedení ministerstva obrany, 

tak velení armády. Po počáteční tendenci řešit transformaci armády liberálněji, jako např. ve 

Španělsku, byl po zrodu Armády České 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 ministerstvu obrany představiteli koaličních 

politických stran opět začal zvyšovat.To vojáci z povolání přijímali převážně nepříznivě. Zvláště byla 

kritizována nižší míra profesionality rozhodovacích procesů při transformaci a značná část vojáků s 

ní proto nesouhlasila. Náčelník generálního štábu generálmajor Jiří Nekvasil se dokonce domníval, 

že nesouhlas projevovaly tři čtvrtiny důstojníků a praporčíků. 

Po počátečních úspěších se do života armády nepodařilo významněji prosadit myšlenky a praxi 

participativní demokracie, a to zvláště po výrazné redukci až eliminaci organizačních struktur 

strategického a sociálního řízení, které byly podřízeny pod struktury personálního řízení. Eliminace 

či změna podřízenosti zbytku těchto struktur byla patrná i při činnosti Armády České republiky. V 

Armádě Slovenské republiky k tak výrazné redukci zprvu nedošlo. 

Postupně se prohlubovalo civilní řízení armády prostřednictvím narůstání civilního prvku ve vedení 

ministerstva obrany, projednávání a schvalování rozpočtu armády v parlamentu a v činnosti 

branného a bezpečnostního výboru. Nepodařilo se zpracovat a realizovat ucelenou koncepci 

vojenské politiky. V některých případech mělo civilní řízení problematický vliv na utváření 

personální struktury armády. Sdělovací prostředky sehrály při vytváření nové armády výrazně 

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 zárukou bezpečnosti a 

stability suverénního demokratického státu, a to zvláště otevřením se armády společnosti. Neřízené 

zásahy do personální struktury armády však vedly k prohloubení sociálních nejistot. 

Bezprostředně po listopadových událostech se spolu s úsilím o odchod sovětských vojsk a zrušením 

Varšavské smlouvy postupným opouštěním představ o neutralitě nebo budování tzv. kolektivní 

bezpečnosti posilovala orientace na vstup do NATO, která 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 NATO. Prioritní byl náš zájem. 
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Základním úkolem 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 nutno přijmout základní legislativní bezpečnostní dokument 

- zákon o obraně. Po zrodu Armády České republiky se na těchto dokumentech začalo pracovat. 

Nezbytně to předpokládalo činnost orgánu typu Rady obrany státu. Ta měla vytvořit především 

podmínky pro tvorbu vojenské politiky, strategii obrany, řešení krizových situací, hospodářskou 

mobilizaci, tvorbu strategických zásob, 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 ozbrojených silách v Evropě a v témž měsíci schválena koncepce výstavby 

Československé armády do roku 1993. Vojenská základní služba byla zkrácena ze 24 na 18 měsíců. 

Vojenská doktrína nedefinovala žádného konkrétního nepřítele a respektovala princip rozumné 

obranné dostatečnosti. Ukládala vybudovat armádu výlučně obranného charakteru. Podle doktríny 

byla provedena reorganizace a redislokace 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 resortu a velení vojskům. 

Základní myšlenkou byla koncepce syntézy řízení pomocí 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, důraz na stranickost než na odbornost. To souviselo se střetnutím 

dvou koncepcí při demokratické transformaci armády. První je výrazněji spojena s participativním 

řízením, druhá s autokratickým - navíc s evidentními laickými prvky. 

Nejvážnějším nebezpečím každé armády je eliminace participace a poznání. Za takové situace je 

možno řídit v podstatě jen empiricko-intuitivním způsobem, reagovat na vzniklé problémy bez 

ujasněné a široce akceptované strategie. Lidé zůstávají objekty, ne subjekty dění. 

Základní strategický cíl armády byl formulován takto: 

Moderní, vysoce profesionální armáda, všestranně a pohotově připravená 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. 
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Již v bezprostředně polistopadovém období bylo zřejmé, že transformace armády nebude 

krátkodobým procesem, představovala trajektorii od zdeformovaného 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. 

2. Ve změně vnitřní funkce, tj. v podřízenosti prezidentovi republiky, parlamentu a vládě. 

3. V otevření se armády společnosti spolupráci s ní a maximální informovanosti. 

4. Ve změně sociálních vztahů a postavení vojáků a občanských pracovníků jako občanů státu 

a u vojáků občanů v uniformě. 

5. V humanizaci života v armádě, rozvoje občanského vědomí, demokratické odpovědnosti, 

respektování a ochrany lidských práv. 

6. Ve vytvoření a uplatňování demokratických pravidel v životě a práci 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 procesů, která logicky začíná 

generovat i prvky administrativně byrokratického přístupu. 

V reakcích na bezpečnostní hrozby bylo možné identifikovat zhruba dva přístupy. První, nejsilnější, 

pro který byla postupně i většina občanů, preferoval 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 západní 

velmoci v Mnichovu, v roce 1968 nás náš spojenec Sovětský svaz s dalšími armádami Varšavské 

smlouvy dokonce okupoval. Z toho se vyvozovaly dva závěry: že bychom při zajišťování 

bezpečnosti měli být nezávislejší, více spoléhat na sebe, nebo se rovnoměrně orientovat na 

všechny potenciální partnery v Evropě. Převážila orientace k NATO. Preferovala ji politická pravice, 

střed i část levice. Nový ministr obrany hovoří o větší celistvosti výstavby armády, která by nejen 

plnila alianční funkce. 

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 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 budeme muset sdílet všechna 

jeho bezpečnostní hrozby a z nich vyplývající rizika. 
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Předpokládalo se, že v budoucnosti se Armáda České republiky bude skládat 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. Letectvo a protivzdušná obrana budou koncipovány jako nejpohotovější složka armády, 

jejíž mírová a válečná struktura se neliší. To vyžadovalo další profesionalizaci armády. 

Bílá kniha o obraně ČR završila první etapu výstavby AČR a vytýčila 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 napadení 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 mechanizovaných 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 neúnosné. 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, postavení a charakter 

armády z hlediska zájmů ČR. Poslanecká sněmovna Parlamentu, zejména její branný a 

bezpečnostní výbor, 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 časovém 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 vláda a nové vedení 

resortu obrany v mnohém ustoupily od charakteru přestavby ozbrojených sil zahájené 

bezprostředně po listopadu 1989. Na druhé straně se republika a společnost výrazněji 

orientovaly na vstup do Severoatlantické aliance. 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. 

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 
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předznamenána dosud nejúspěšnější 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 kategorie zahrnující 

bezpečnost, obranu a ochranu občana a státu, tedy jako záležitost zahraniční politiky, obrany, 

armády a vnitřní bezpečnosti. Důraz se zároveň klade na individuální ochranu občana 

demokratického státu. 

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 zůstávají "dluhy z minulosti", 

které ztěžují její orientaci na budoucnost. Jsou to zejména dosud nepřekonané skutečnosti a 

setrvalá rezidua minulosti: 

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

• Nedokončený systém civilního řízení a kontroly armády. Projevoval se v nedostatečné orientaci 

politického vedení státu na vypracování 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 ze strany politického centra. 

• Podcenění nízké občanské podpory obrany země. Důvěra armádě kolísala a dosáhla i hodnot 

pod 30%. Aktivních podporovatelů obrany bylo 35% občanů. Několikanásobnou reorganizací 

armády byly rozrušeny i zbylé silnější kontakty mezi armádou a občany. 

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 Severoatlantické alianci a členstvím v Evropské unii. Základním 

dokumentem NATO, který je nutné při tvorbě bezpečnostní politiky 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 

pětašedesáti 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 přirozené fórum pro konzultace 

spojenců o problémech životních zájmů. 
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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. 

Čtrnáct let od listopadových událostí a jedenáct let po zrodu AČR schválila vláda 12. listopadu 2003 

dokument Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil 

České republiky přepracovaná na změněný zdrojový rámec, jíž se realizuje první skutečně zásadní 

reforma této armády. 

Jistý údiv nad počtem let je determinován faktem, že již v říjnu 1992 byla v Institutu pro 

strategická studia publikována práce Transformace Československé 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, synergie a vojenskostrategické účinnosti. Touto úsporností by se tehdy uvolnily 

prostředky k odvrácení či oslabení hospodářských ohrožení, zbavily by sousední státy strachu a 

potřeby odvety a zároveň by zůstala věrohodná vojenská obranyschopnost. 

Tuto postupně se profesionalizující armádu měly podle této varianty tvořit vysoce mobilní a funkční 

síly s moderní výzbrojí pro obranu teritoria a zřizované 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 zahraničních misích. Ve prospěch tohoto 

modelu se měla uskutečnit nevyhnutelná operační příprava státního území, čímž se zároveň mohla 

eliminovat řada náročných a drahých opatření. 

Tato varianta výrazně zvyšovala hospodárnost a výslednost vojenské finanční a materiálové 

spotřeby, představovala podstatné omezení těžké bojové techniky a drahých operačních systémů 

(tanky, dělostřelectvo větších kalibrů, bombardovací letectvo) a další degresívní opatření. 

Umožňovalo přitom vytvářet nové prvky pro speciální druhy ohrožení států při podstatně početně 

menší armádě. 

Musela uplynout nejen řada let, na ozbrojené málo efektivně vynaložit kolem půl biliónu korun 

současné hodnoty, než došlo ke strategickému rozhodnutí, 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 

vysoké náklady na platby za výsluhu let zbytečně dlouho v armádě sloužících vojáků z povolání. 
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Politicko-vojenskou ambicí České republiky v novém zdrojovém rámci je zabezpečit: 

• účast v jedné operaci na prosazení míru až brigádním úkolovým uskupením s jádrem tvořeným 

částí brigády pozemních sil v počtu do 3000 osob (v původní koncepci 5000) po dobu 

maximálně 6 měsíců bez rotace (od roku 2007) nebo zdrojově ekvivalentním prvkem 

vzdušných sil po dobu maximálně 3 měsíce bez rotace (po roce 2010), 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. 

nebo 

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

s jádrem tvořeným částí praporu specializovaných nebo pozemních 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 6 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. 

Pozemní síly budou tvořit dvě mechanizované brigády, dělostřelecká brigáda a průzkumný prapor. 

Vzdušné síly budou tvořit základna taktického letectva, základna vrtulníkového 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 

specializovaných sil v operacích bude v podřízenosti velitelství společných sil vytvořen společný 

komplet svazků a útvarů, který bude zahrnovat ženijní záchrannou brigádu, brigádu logistické 

podpory, spojovací prapor, středisko CIMIC/PSYOPS a prapor zabezpečení. 

Přes všechny problémy a nedostatky, způsobené škody a ztráty při transformaci ozbrojených sil, 

zvláště armády, se vyjasnily kritické uzlové body v současném strategickém rozhodování, byly 

identifikovány bariéry a limity dosavadního 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. 

Z prognóz lze s přihlédnutím k dalším studiím identifikovat nejvážnější hrozby: jsou jimi globální 

terorismus a použití zbraní hromadného ničení (a to spíše biologických a chemických, 

než jaderných). Kritické by bylo, došlo-li by k jejich spojení. 
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Nejvážnějšími bezpečnostními riziky z jednotlivých hledisek jsou: 

• z politického hlediska – pasivita k tzv. rozvráceným nebo darebáckým státům vedených 

nejrůznějším typem diktátorů, 

• z ekonomického hlediska – nerovnoměrný ekonomický rozvoj, 

• ze sociálního hlediska - přehlížení rostoucí sociální diferenciace, 

• z kulturního hlediska – podceňování extrémního nacionalismu a fundamentalismu, malá snaha 

o vytváření evropské identity, 

• z ekologického hlediska – bezohlednost k životnímu prostředí a obecně malá snaha o trvalou 

udržitelnost života, 

• z vědeckovýzkumného hlediska – nedostatečná predikce hrozeb, 

• z hlediska tvorby dokumentů - obecné bezpečnostní strategie, 

• z legislativního hlediska – chybějící mezinárodní právo. 

Z prognostických scénářů, studií a z polistopadového vývoje naší armády a bezpečnostní politiky lze 

dále vyvodit: 

• je nutné se seriózně zabývat analýzou a vyhodnocováním bezpečnostních 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 varianty vývoje i zobrazovaly 

vývoj nepravděpodobnější, 

• situace vyžaduje i dále výrazně zlepšit metodologii tvorby bezpečnostní 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 asymetrické reakce, 

• 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. 

Z analýz vyplývají konkrétní cíle: 

1. Podporovat pozitivně se orientující nadnárodní společnosti a ovlivňovat je v souladu s 

českými národními zájmy (OSN, EU, Rada Evropy, Evropský parlament, NATO, OBSE, 
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Světová banka, Mezinárodní 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 Severoatlantické 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 koordinace zbrojní výroby. 

6. Vytvořit podmínky pro rozvoj vojenského myšlení, a to zvláště budováním pracovišť se 

strategickým určením v Ministerstvu obrany, v Generálním štábu AČR, ve vojenských 

vysokých školách, ve vědeckovýzkumné základně a v mediální sféře. Nedopustit jejich 

nefunkční likvidaci. Podporovat činnost analogických pracovišť v civilní sektoru. 

7. Zajistit po vstupu do NATO a EU konkrétní politické zadání ve formě bezpečnostní, obranné 

a vojenské strategie s konkrétním vyústěním modelu budoucí moderní armády. 

8. Zkvalitnit činnost Bezpečnostní rady státu. 

9. Zajistit kvalitní civilní řízení a kontrolu armády a vytvořit prostředí 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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Vystoupení Luboše Dobrovského, 

ministra obrany ČSFR v letech 1990 – 1992 

Dámy a pánové, 

Dovolte mi, abych především poděkoval všem, kdo se zasloužili o to, že konečně, po mnoha letech 

malého či dokonce zcela absentujícího zájmu o otázky bezpečnostní a obranné politiky v této zemi, 

scházíme se, abychom nabídli odborné i široké veřejnosti výsledky soustředěné práce lidí, kteří 

reprezentují to, čemu jsme si zvykli říkat bezpečnostní komunita. 

Sborník prací nejrůznějšího tématického zaměření, který byl u příležitosti této konference 

připraven, jakož i referáty, které jste slyšeli, a které ještě uslyšíte, vyvolávají ve mně naději, že 

problematika obranné a v širším smyslu bezpečnostní politiky se stane předmětem kvalifikované 

odborné a široké veřejné diskuse. A že také povede k širšímu chápání toho, co mají autoři textů 

uvedených ve sborníku a autoři dnešních referátů na mysli, když hovoří o obranné a bezpečností 

politice. 

Budiž mi prominuto kritické slovo. Myslím, a z textů, které v souvislosti s touto konferencí vznikly to 

vyplývá také, že naše politické reprezentace, vlády především, zúžily si obsah obranné a 

bezpečnostní problematiky v zásadě na uvažování o procesech, které souvisejí pouze a úzce jen s 

transformací armády. A to ještě ne dost souvisle a koncepčně. O tom svědčí nekonečný počet revizí 

transformačních rozhodnutí a svědčí o tom i skutečnost, že v průběhu let stalo se ministerstvo 

obrany ve skutečnosti pouhým ministerstvem armády a do jeho čela podvakrát byli jmenováni 

nepolitici, vojáci. O jejich vojenských odborných kvalitách nemůže být pochyb. O politickém smyslu 

jejich jmenování však nelze nepochybovat. 

Jedním ze základních principů demokratického pojetí obranné politiky je civilní kontrola všeho, co 

se dotýká ozbrojených složek. Tento princip byl v minulých letech výrazně oslaben. Obranná 

politika jako významná, ne-li rozhodující součást politiky bezpečnostní, byla svěřena vojenským 

manažerům, kteří zjednodušující politická zadání, reformu armády a její profesionalizaci, začali 

provádět jako zadání výrazně technologické, v němž rozhodujícím kriteriem, vedle jistě nutně 

respektované orientace naší zahraniční politiky, byly již jen finanční prostředky, které na tento úkol 

vláda uvolnila. Zcela nebo téměř zcela vymizely další aspekty obrané politiky, jakými jsou 

především přesné stanovení účelu ozbrojených sil, stav míra informovanosti občanů o roli armády 

či možnosti českého obranného průmyslu. Ten je bohužel v troskách.Nezbytná komponenta 

obranné politiky, pocit občanské odpovědnosti za obranu země, za její bezpečnostní jistoty, 

vymizel, a jeden Václav Marhoul to tak říkajíc nevytrhne, i když je třeba vyslovit mu dík za vše, co 

pro obnovení občanské odpovědnosti za obranu země až dosud udělal. 

Oslabení občanské kontroly ozbrojených sil a pocitu občanské odpovědnosti za obranu země jsou 

podle mého soudu výsledkem několika faktorů. Prvním a zásadním je falešný dojem, který ovládl 
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naše mysli po konci studené války. Nic se nám nemůže stát, není žádného nepřítele. Nové 

spojenectví s demokratickými zeměmi euroatlantického společenství vyvolalo u mnohých z nás 

dojem, že naše bezpečnost je zajištěna jaksi bez nezbytné naší účasti. Další, neméně silný faktor 

vzešel ze zkušenosti, kterou mužská populace získávala po dlouhá léta totality ze své služby v 

armádě. Armáda nebudila respekt. Hrdinství těch, kdo se zasloužili o vítězství ve druhé světové 

válce bylo zkresleno ideologickými nepravdami, jména hrdinů vymazána z dějin. Není se co divit, že 

mužská populace, zejména mladí muži, přivítali s jásotem volební heslo premiéra Zemana, bez 

kvalitní přípravy, co možná hned, bez ujasnění účelu ozbrojených sil v nových podmínkách ohrožení 

a v nových podmínkách spojeneckých, zrušit branou povinnost a v čase nesmyslně krátkém 

dokončit profesionalizaci armády. Nejasná a znovu a znovu revidovaná zadání vedla u mnohých 

armádních velitelů k únavě a k předčasnému odchodu z ozbrojených sil. Postrádali široce pojatou, 

ucelenou a dlouhodobě koncepčně pojatou obrannou a bezpečnostní politiku. Ta zde, podle mého 

soudu schází dodnes. 

Vojáci dělali co mohli, politici nedělali nic nebo jen málo, abych se nedotkl těch, kteří na absenci 

obranné a bezpečnostní politiky marně upozorňovali. Vojáci loajálně plnili zadání někdejšího 

premiéra jako rozkaz, o němž se nediskutuje, a politikům bylo jedno, že dojde k tomu, co před pár 

dny velmi přesně popsal vrchní velitel ozbrojených sil, prezident republiky: Armáda české republiky 

nemůže dobře fungovat bez autentické podpory české veřejnosti a českých politiků. A ještě: 

Neobávejme se jasně říci, že naše armáda musí mít dostatečně širokou celostátní bázi. 

Co k tomu dodat? Snad jen tolik, že se blýská na lepší časy. Konečně máme opět civilního 

ministra obrany, který je zkušeným politikem; prezident republiky se cítí být vskutku vrchním 

velitelem ozbrojených sil, a oba, ministr i prezident dávají najevo, že jsou si vědomi své 

odpovědnosti za obranu země v tom nejširším slova smyslu. A konečně i my, kdo jsme tu dnes 

shromážděni, přicházíme na pomoc Václavu Marhoulovi a všem, kdo jsou si vědomi nezbytné 

potřeby vytváření nové moderní koncepce obranné politiky, která neosloví pouze vojáky, ale celou 

společnost. Práce, které jsou shromážděny ve sborníku připraveném k této konferenci a referáty, 

které zde zazní, nechť jsou podnětem k brzké široké politické debatě o problémech a zadáních, o 

nichž tu je a bude dnes řeč. 

Děkuji za pozornost. 
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Patnáct let vývoje armády v zrcadle veřejného mínění 

Ing. Jiří Síla, Středisko bezpečnostní politiky CESES FSV UK 

 

Dámy a pánové, 

dovolte mi, abych ve svém vystoupení doplnil pohledy na problematiku obrany a armády o názory 

a postoje veřejnosti na tuto problematiku a zmínil hlavní události, ale i subjektivní faktory, které 

tyto postoje od listopadu 1989 ovlivňovaly. 

Postoje a názory veřejnosti na problematiku obrany České republiky a na armádu ovlivňovaly od 

roku 1989 dva vzájemně se prolínající faktory. V prvé řadě to byly významné politické a vojensko-

politické události v tomto období – listopad 89, vznik samostatné České republiky, absence přímého 

vojenského ohrožení většího rozsahu, vstup do NATO, vysílání armády do misí a operací, 

mezinárodní terorismus, reforma ozbrojených sil, ale i chování české politické reprezentace 

k zabezpečení obrany a armádě. Jejich význam zde již byl nebo bude připomenut nebo popsán. 

Druhým faktorem bylo vlastní chování armády a Ministerstva obrany v tomto období. V něm 

sehrávaly a sehrávají významnou roli schopnost a ochota těchto institucí otevřeně komunikovat 

s veřejností.  

Výzkumy veřejného mínění umožňují charakterizovat postoje a názory veřejnosti ve třech 

oblastech. Předně jsou to celkové postoje veřejnosti k obraně České republiky. Dále postoje civilní 

veřejnosti k armádě a za třetí postoje vnitřní veřejnosti, zejména vojáku z povolání k armádě. 

Česká veřejnosti si obranu státu zpravidla spojuje jednak s bezprostřední obranou suverenity České 

republiky a jednak s členstvím České republiky v Alianci. 

Nezbytnost obrany suverenity deklaruje v obecné rovině až 80 procent veřejnosti. Kdyby však 

došlo k jejímu vojenskému ohrožení, je jen necelých 40 procent občanů ochotno ji osobně bránit, a 

z toho rozhodně bránit necelých 15 procent. Tento postoj potvrzuje i hodnotová orientace české 

společnosti, kde v třináctistupňové stupnici je hodnota “ podílet se zajišťování bezpečnosti našeho 

státu” dlouhodobě na předposledním místě. 

Převážně pozitivní postoje má veřejnost k našemu členství v Alianci. V roce 2003 bylo 65 % občanů 

přesvědčeno, že jsme tímto členstvím získali lepší zabezpečení naší obrany. Stejné procento 

veřejnosti souhlasí s tím, že je naší povinností plnit přijaté závazky v rámci společné obrany. Na 

druhé straně má však až jednačtyřicetiprocentní podporu názor, že o bezpečnost našeho státu se 

nemusíme starat, protože Aliance nás ubrání, nebo že nejlepším způsobem zabezpečení obrany je 

neutralita. 

Celkově postoje veřejnosti k obraně státu svědčí zejména o tom, že občané sice obecně uznávají 

nutnost zabezpečit obranu České republiky. Musí to být ale finančně přiměřené a zejména pokud 
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možno bez požadavku na jejich osobní angažovanost a účast. Tento přístup k obraně se následně 

promítá i do postojů civilní veřejnosti k armádě. 

Civilní veřejnost, i když nepociťuje bezprostřední vojenské ohrožení a bezprostředně vnímá jiná 

bezpečnostní ohrožení, tak s existencí armády a její potřebou dlouhodobě souhlasí 80 % 

veřejnosti. 

Dále civilní veřejnost souhlasí s použitím armády nejen při bezprostřední obraně uzemní 

svrchovanosti České republiky, ale souhlasí s jejím nasazením i k plnění dalších úkolů. Především z 

80 – 90 % podporuje nasazení armády při přírodních nebo civilizačních katastrofách. Více než 60 

% obecně souhlasí i s nasazením armády v zahraničních misích, i když toto nasazení zatím nevnímá 

jako nedílnou součást zabezpečování obrany státu. U postojů ke konkrétním misím již veřejnost 

začala sledovat, jaká bezpečnostní rizika účast v zahraniční misi České republice přináší, a to se 

logicky promítá i do postojů k samotné misi. 

Jednoznačně pozitivní postoj zaujala civilní veřejnost k reformě ozbrojených sil. Jako celek ji 

podpořilo více než 80 % a úplnou profesionalizaci armády a zrušení voj. zákl. služby více než 85 %. 

Je zřejmé, že motivem takto vysokého souhlasu nebyla jen podpora zvýšení schopností armády, ale 

především i vyvázání se z povinnosti sloužit v armádě. Redislokace armády, která je součástí 

reformy, ovlivnila postoje k reformě jen na místní úrovni. 

Důležitý je pro armádu postoj veřejnosti k vojenskému povolání. Jde jednak o prestiž vojenské 

profese, která byla dlouhodobě velmi nízká, pohybovala se na úrovni uklízečky, ale během 

posledních tří let strmě vzrostla, a to na úroveň novináře nebo učitele. Významný je i pohled 

veřejnosti na perspektivu povolání vojenského profesionála, která v současnosti dosahuje 72 %. To 

se sice promítá do stoupající ochoty uvažovat o tom stát se vojákem v profesionální armádě, která 

vzrostla z 12 % procent v roce 1996 na 23 % v roce 2003. Rozhodují pro plynulé doplňování je 

však konkrétní zájem o službu v armádě a ten je podle letošních výzkumů kolem sedmi procent 

aktivní populace. Bude-li tento postoj dlouhodobý, neměla by mít armáda problémy se svým 

doplňováním. 

Zatímco postoje k existenci a úkolům armády a postoje k vojenskému povolání jsou až na výjimky 

bezproblémové, tak názory na skutečný stav armády jsou kritičtější. 

Zejména kriticky vnímá veřejnost některé dlouhodobé problémy armády, respektive celého resortu 

Ministerstva obrany. Jako nejzávažnější vidí veřejnost nepořádky ve vojenských zakázkách a možné 

korupci (70-80 %), ve zbytečně velkém řídícím a administrativním aparátu (70 %), v časté obměně 

vrcholových představitelů MO (68 %), v odchodu kvalifikovaných a perspektivních profesionálů (60-

65 %), v nedostatku kázně a discipliny(55-60 %) a nakonec ve způsobu řízení armády, zejména na 

vrcholové úrovni. 
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Uvedené postoje, ale i řada dalších, svědčí o tom, že vztah civilní veřejnosti k armádě se od roku 

1989 do současnosti významně posunul. A to od obav a nedůvěry v roce 1989 a 1990 k podpoře 

výstavby profesionální armády v současnosti. Vztah společnosti k rozvoji profesionální armádě je 

vstřícný, ale racionálně-kritický, a především není hluboký. 

Několik slov k postojům vojenských profesionálů k armádě. 

Základním poznatkem je, že postoje vojenských profesionálů k armádě, které se první polovině 

devadesátých let od postojů civilní veřejnosti významně lišily, se v současnosti k postojům civilní 

veřejnosti velmi přiblížily. Je tomu tak zejména v názorech a postojích na existenci a úkoly armády, 

na členství v NATO, v obecné podpoře reformy ozbrojených sil a v pohledu na povolání vojenského 

profesionála. Vojenští profesionálové jsou však výrazně kritičtější v pohledu na dlouhodobé, ale i 

aktuální problémy resortu MO, protože jejich vztah vojenskému povolání a armádě je pochopitelně 

daleko hlubší (85 % současných profesionálů hodlá v armádě setrvat i po ukončení závazku). 

Za hlavní problémy považuje více než 90 % respondentů především byrokracii, příliš velký 

administrativní aparát a permanentní reorganizace v resortu MO, 86 % odchody mladých vojáků a 

specialistů, 72 % personální politiku v armádě, 75% korupci a nepořádky ve vojenských zakázkách, 

70 % nekoncepčnost řízení a nedostatek informací. A u tohoto problému se zastavím. 

Jeden z posledních výzkumů mezi vojenskými profesionály byl zaměřen na postoje k reformě 

ozbrojených sil v roce 2004. Zatímco v letech 2001 a 2002 měla reforma podporu 90 % vojáků, tak 

v letošním roce převládá u 65 % mínění, že reforma není v souladu s jejich osobní představou o 

budoucnosti armády, přičemž byly sledovány zcela konkrétní parametry reformy. Důležité však bylo 

zjištění, že ti, kteří uváděli, že jsou o reformě dobře informováni, jsou k reformě výrazně méně 

kritičtí. 

Proto dovolte, abych se na závěr svého vystoupení stručně zmínil o komunikaci Ministerstva obrany 

a armády s veřejností. 

V resortu Ministerstva obrany se od počátku devadesátých let do dnešní doby neustále sváří dvě 

pojetí komunikace s veřejností: manažerské a byrokraticko-účelové. 

Manažerské pojetí považuje komunikaci s veřejností za důležitý prostředek k rozvoji vnitřní identity 

armády a k rozvoji vnějších vztahů, které jsou nezbytné k zabezpečení obrany a dalších úkolů 

armády, včetně plnění informačních povinností k veřejnosti. Proto považuje komunikaci s veřejností 

za součást řízení a velení v celém resortu Ministerstva obrany a komunikaci orientuje na cílové a 

zájmové skupiny jak vnější, tak vnitřní veřejnosti. Základy tohoto pojetí byly položeny v letech 

1991–92, a to jednak v souvislosti s tehdejšími systémovými změnami v řízení Ministerstva obrany, 

a jednak v reakci na konkrétní požadavky veřejnosti. 

Manažerské pojetí považuje komunikaci s veřejností za důležitý prostředek k rozvoji vnitřní identity 

armády a k rozvoji vnějších vztahů, které jsou nezbytné k zabezpečení obrany a dalších úkolů 
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armády, včetně plnění informačních povinností k veřejnosti. Proto považuje komunikaci s veřejností 

za součást řízení a velení v celém resortu Ministerstva obrany a komunikaci orientuje na cílové a 

zájmové skupiny jak vnější, tak vnitřní veřejnosti. Základy tohoto pojetí byly položeny v letech 

1991–92, a to jednak v souvislosti s tehdejšími systémovými změnami v řízení Ministerstva obrany 

a jednak v reakci na konkrétní požadavky veřejnosti. 

Uplatňování autokraticko-účelového pojetí komunikace s veřejností je především důsledkem 

přežívání některých byrokratických a autokratických forem řízení, na které poukazují již zmíněné 

výzkumy veřejného mínění nebo například analýza procesu řízení a velení v Koncepci výstavby 

profesionální armády z roku 2002. Projevuje se především v podceňování cílevědomé vnitřní 

komunikace, ve výrazně reaktivní komunikaci, v převaze účelových informací, v jednostranné 

orientaci komunikace na sdělovací prostředky a ve vyhýbání se dialogu. 

Manažerské pojetí komunikace se dařilo úspěšně uplatňovat zejména v období přípravy a vstupu do 

Aliance, především za podpory zkušenějších zahraničních partnerů z Aliance a dále při přípravě 

reformy ozbrojených sil. Současně zaváděný systém plánování v resortu Ministerstva obrany vytváří 

předpoklady, že se toto pojetí prosadí dlouhodobě. 

Bez ohledu na střetávání se uvedených přístupů ke komunikaci, armáda se v posledních patnácti 

letech veřejnosti významně informačně otevřela. Tento posun je třeba podporovat jak zevnitř 

resortu, tak zvenku. 

Děkuji za pozornost. 
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Vstup do NATO – bod zlomu 

PhDr. Zdeněk Borkovec, zástupce ředitele Sekce obranné politiky a 

strategie Ministerstva obrany – politický ředitel 

 

Vážené dámy, vážení pánové, 

v těchto dnech si připomínáme patnácté výročí událostí, které vešly do povědomí domácí i 

mezinárodní veřejnosti pod označením „Sametová revoluce“. V březnu jsme si navíc připomněli již 

páté výročí našeho členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy, které zkráceně říkáme NATO, a 

aby toho nebylo dost v květnu jsme se stali členy Evropské unie. Je tedy dost příležitostí 

k tomu,abychom se mohli zamyslet a vyhodnotit výsledky našeho úsilí, které určovalo 

polistopadové směřování naší země. V tuto chvíli lze nicméně říci, že z hlediska politicko-

bezpečnostního Česká republika získáním statutu aliančního spojence a vstupem do Evropské unie 

úspěšně završila návrat do transatlantického společenství demokratických zemí. Členstvím v NATO 

se navíc České republice poprvé, v její novodobé historii, dostalo na mezinárodní scéně 

bezpečnostního zajištění, které se opírá o reálné a nezpochybnitelné záruky. 

Okamžik vstupu do NATO lze v dlouhodobém horizontu považovat za skutečně zlomový bod 

nejenom pro resort obrany, ale i pro bezpečnost České republiky jako takovou. Myslím si ale, že 

jasně se to ukáže až v dlouhodobém časovém horizontu. Onoho historického 12. března l.p. 1999 

to jako bod zlomu vůbec nevypadalo. Bylo to jen logické pokračování procesu, který započal již 

v době našich příprav na členství a formálním vstupem získal na nové kvalitě. A byl by také omyl si 

myslet, že získáním členského statutu pro nás vše skončilo – naopak, mnohé z toho podstatného 

začalo. 

Skutečné začleňování České republiky do aliančních struktur se odehrávalo ve dvou základních 

rovinách či etapách. První z nich bylo bezesporu období příprav na členství, které bylo úspěšně 

završeno 12. března 1999. Tato etapa měla pro naši zemi životně důležitý význam, neboť 

spoluurčovala naše mezinárodně-politické směřování v období po studené válce. Pokud bych měl 

vystihnout podstatu našich tehdejších snah, použil bych známou Konfuciovu moudrost, říkající: 

„Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím.“ 

Jenže, chtěli jsme být součástí „elitního“ klubu, aniž jsme přesně věděli, co to ve skutečnosti 

obnáší. Chtěli jsme konzumovat výhody členství v NATO, aniž bychom přesně znali korespondující 

povinnosti a závazky. Omluvou nám ale budiž naše nezkušenost a upřímné pohnutky. 

Druhá fáze našeho vztahu k Alianci je obsahově zcela jiná. Začíná rolí řádného člena, kdy se 

převzetím přímé odpovědnosti spolupodílíme na každodenní existenci Severoatlantické aliance 

v novém bezpečnostním prostředí. Nyní již zdaleka nejde jen o Českou republiku, ve hře je 
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bezpečnost našich spojenců a vůbec širšího mezinárodní společenství. V této situaci se nám pro 

změnu potvrzují slova známého filozofa Seneky o tom, že praxe je tou nejlepší učitelkou. 

Jaké ale byly charakteristické prvky těchto dvou etap a jaký pro nás měly význam? 

Československo respektive Česká republika očekávala od členství v NATO skutečně mnoho. 

Vzhledem k naší mnohdy dramatické historii a nově se vytvářejícímu systému evropské 

bezpečnostní architektury, jsme usilovali o získání odpovídajících a zejména dlouhodobých 

bezpečnostních záruk. Ve snaze zajistit si své místo na slunci jsme možná ne zcela zřetelně vnímali 

skutečnost, že případné rozšiřování NATO bude mít daleko širší implikace, než se mohlo na první 

pohled zdát. Především se hledal způsob, jakým zaplnit bezpečnostní vakuum vzniklé po rozpadu 

Varšavské smlouvy. Ve hře bylo utváření nového euroatlantického bezpečnostního systému a 

rovněž Severoatlantická aliance hledala způsob, jak se v tomto systému vymezit. Tyto nezbytné 

souvislosti do značné míry určovaly poněkud opatrnější a promyšlenější přístup aliančních zemí, 

kterému jsme tehdy, možná i díky naší netrpělivosti, ne zcela rozuměli. Mnohdy jsme jej 

zaměňovali za ničím neopodstatněnou neochotu přijmout nás za alianční spojence. Teprve 

postupné zapojování do konkrétních aktivit Aliance v rámci příprav na členství nám začalo otevírat 

oči. 

Klíčovým pro nás byl rok 1994, kdy byl zahájen program Partnerství pro mír. Severoatlantická 

aliance tak reagovala na tlak řady postkomunistických zemí stát se řádnými členy NATO. Ze svého 

zúženého pohledu, a nebyli jsme sami, jsme PfP tehdy vnímali jako pouhou náhražku členství. 

Dnes, jako člen NATO, kdy máme vlastní zkušenosti z dalšího kola rozšiřování, víme, že určité 

obavy či lépe řečeno užitečné pochybnosti jsou na místě. Situace z počátku devadesátých let byla 

ovšem diametrálně odlišná. Musíme si uvědomit, že ozbrojené síly jednotlivých zemí stály více než 

čtyřicet let v době zostřeného ideologického antagonismu na různých stranách barikády. Bylo by 

naivní domnívat se, že břemeno tak dlouhé minulosti lze ve všech požadovaných oblastech sejmout 

mávnutím kouzelného proutku. Pro Alianci jsme byli pouze jedna z postkomunistických zemí, která 

se právě zbavila svého totalitního režimu a jejíž ozbrojené síly v mnoha oblastech zdaleka 

nesplňovaly potřebná kritéria pro členství. Stálo nás nemalé úsilí přesvědčit členské země Aliance, 

že jsme partnerem, který je hoden a schopen stát se spojencem. 

Stále zřetelněji se ukazovalo, že členství v NATO se netýká jen ministerstva obrany či zahraničí, ale 

že se musí promítnout do celé státní správy. Bylo například nutné připravit rozsáhlou změnu 

našeho branného zákonodárství. Jednalo se například o Zákon o zajišťování obrany či o Zákon o 

ozbrojených silách ČR a mnoho dalších. 

Faktem však zůstává, že zásadní změny se musely uskutečnit přímo v armádě, a to od základu. 

V prvé řadě bylo nutné změnit způsob uvažování důstojnického sboru i představitelů resortu 

obrany. Chystali jsme se vstoupit do nejúspěšnější politicko-vojenské organizace za uplynulých 

padesát let. Její charakter je mj. dán kolektivním způsobem zajišťování obrany, ale na základě 
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poněkud jiné filosofie, než na který jsme si zvykli v době Varšavské smlouvy. Varšavská smlouva 

byla víceméně organizací vojenskou, s direktivním způsobem rozhodování. Rozhodovalo spojenecké 

velení v Moskvě a tady se pouze vykonávalo. Severoatlantická aliance je organizací politicko-

vojenskou, kde se rozhoduje na základě politického konsensu. Žádná direktiva shora, ale národní 

pozice s možností práva veta. Aliance se připravovala na obranu, včetně obrany individuálních 

spojenců podle článků 3 a hlavně 5 Washingtonské smlouvy. Varšavská smlouva na útok. Její plány 

navíc nekalkulovaly s územím jednotlivých členů jako s územím suverénních států a tomu také byla 

přizpůsobena frontová strategie. Tento způsob uvažování se teď musel od základu změnit. A ti 

z vás, kteří tehdy byli u toho víte, že to nebylo snadné. Organismus, jakým je resort obrany, 

vykazuje značnou náchylnost k setrvačnosti, včetně setrvačnosti v myšlení. Pamětníci říkají, že pro 

éru Varšavské smlouvy bylo charakteristické říkat „ONI“ a myslelo se tím právě velení tohoto paktu, 

zatím co v současné době říkáme „MY“. Ano, cítíme se být plnohodnotným a suverénním členem 

Aliance, a tímto zájmenem definujeme i náš vliv na rozhodování, který nám dává plné právo ono 

„MY“ používat. 

Objevovaly se však i další problémy, technického rázu. Například ochrana utajovaných informací a 

sní spojené bezpečnostní prověrky osob, nebo jazykové znalosti vojáků neodpovídaly aliančním 

standardům. Důležitým mezníkem byla v roce 1995 Studie o rozšíření NATO. Konečně byla na světě 

určitá kritéria pro ty státy, které kandidovaly na členství v NATO. Byla jasná: zavedení demokracie, 

tržní ekonomiky, dodržování lidských práv, dobré vztahy se sousedy, civilní kontrola ozbrojených 

sil, minimální interoperabilita armády. Ne že bychom s nimi měli nějaký zásadní problém, ale 

s jistotou jsme se nyní mohli soustředit na konkrétní oblasti, abychom se mohli stát plnohodnotným 

a důvěryhodným spojencem. Domnívám se, že právě proces postupné adaptace na alianční 

standardy významně urychlil integraci České republiky do euroatlantických struktur. 

Na základě Studie o rozšíření zahájila následně Severoatlantická aliance s jednotlivými 

kandidátskými zeměmi tzv. Individuální dialog. Jeho průběh a výsledky pak sehrály významnou roli 

při rozhodování o přizvání zemí ke členství v Alianci. Dnes už všichni víme jaký byl výsledek tohoto 

dialogu. Já osobně na historický madridský summit NATO v roce 1997, na němž zazněla jména tří 

pozvaných zemí, nikdy nezapomenu. Tehdy se zdálo, že před námi jsou už je „světlé zítřky“ a samá 

pozitiva. Brzy jsme však byli vyvedeni z omylu. 

Pozvánka ke vstupu znamenala zahájení intenzivních jednání s Aliancí. Museli jsme takříkajíc vyložit 

karty na stůl. Souběžně probíhaly dva procesy: naše zapojování do systému obranného plánování 

NATO a akcesní rozhovory. Jejich stěžejní součástí bylo postupné formální přijímání závazků, 

vyplývajících z textu Washingtonské smlouvy a dalších smluv, které tvoří tzv. právní základ – acqui 

- NATO. Byly rozděleny do pěti kol. První z nich se týkalo politických souvislostí našeho členství 

vyplývajících z textu Washingtonské smlouvy. Museli jsme formálně deklarovat naši národní pozici 

ke každému z jejích článků. Další kolo se týkalo obranných závazků a připravenosti našich sil. Třetí 

pak ekonomickým a zdrojovým souvislostem, zejména našim příspěvkům do rozpočtů NATO a 
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připravenosti našeho personálu k zapojení do velitelské struktury NATO. Dnes již není tajemstvím, 

že na čtvrtém kole, které se týkalo ochrany utajovaných informací, jsme se poněkud zadrhli, a to 

kvůli tehdy ještě neexistujícímu zákonu. Asi si vzpomínáte, že vláda tehdy musela narychlo 

přijmout tak zvaná přechodná opatření, podle kterých byly udělovány první bezpečnostní prověrky. 

Páté kolo už bylo jen slavnostní tečkou, dokonce i se sklenkou šampaňského. 

Jak už jsem uvedl, probíhal vedle toho proces našeho postupného zapojování do systému 

obranného plánování NATO. Bylo to poněkud jiné, složitější, než jeho obdoba v rámci programu 

Partnerství pro mír. Docházelo na skutečné lámání chleba. Museli jsme totiž vyplnit první „ostrý“ 

dotazník obranného plánování. Tady už nešlo o žádnou hru, ale o prokázání našich skutečných 

schopností a přínosu pro Alianci. Nemá smysl popisovat tehdejší hektické chvíle. Důležité bylo, že 

jsme svůj první dotazník odevzdali, i když s některými chybami. Nejen proto, že jsme na to měli 

skutečně krátkou dobu, ale i z toho důvodu, že jsme spoustu věcí prostě nevěděli. Například to, že 

do něho musíme zahrnout všechny své síly, což jsme neudělali a tak následovala ze strany Aliance 

logická otázka co bude v případě operace podle článku 5 Washingtonské smlouvy na našem území 

dělat zbytek armády ? Dnes se nám to zdá úsměvné, ale my jsme si tehdy prožívaly naši první 

„trpkou“ zkušenost. 

Nicméně zapojování do systému obranného plánování NATO znamenalo pro nás osvojit si i nové 

pojetí obrany. Jestliže jsem před chvílí mluvil o tom, že nejpodstatnější změnu představovala 

nutnost změny myšlení, v tomto případě to platilo dvojnásob. Aniž bych zabíhal do podrobností je 

nutné připomenout co asi většina z vás ví, totiž že systém kolektivní obrany NATO se odehrává ve 

dvou fázích. V té první, v okamžiku napadení, se brání armáda napadeného státu sama a to po 

dobu nezbytnou k tomu, aby Aliance mohla rozhodnout o aktivaci článku 5 a zorganizovat tak fázi 

druhou, tak zvané posílení. Jedná se o síly generované pro obranu konkrétního člena NATO na 

základě předem vypracovaných analýz a scénářů. Klíčovým dokumentem tady je právě Dotazník 

obranného plánování. Ten musí pravdivě vypovídat jednak o schopnostech a kvalitách ozbrojených 

sil daného státu, i o politickém, ekonomickém a případně legislativním prostředí. Říkám to proto, že 

jakkoliv se nyní můžeme spoléhat na kapacity všech členských států, žádná reforma armády nás 

nemůže a nesmí zbavit naší vlastní esenciální obranyschopnosti, jak ostatně předpokládá článek 3 

Washingtonské smlouvy. 

Určitou zatěžkávací zkouškou bylo i následné přijímání cílů výstavby sil, známých v Alianci jako 

„Force Goals“. Jedná se o soubor opatření, které plánovači NATO navrhují příslušné členské zemi k 

realizaci, aby dosáhla určité vojenské schopnosti či její potřebné kvality. Chtěli jsme samozřejmě 

být ti nejlepší a zavázali jsme se k plnění všeho možného. V Alianci platí zásada, že vás nikdo 

nemůže k ničemu nutit, ale přijmete-li nějaký závazek, nikoho ani ve snu nenapadne, že ho 

nedodržíte. Netrvalo totiž dlouho a museli jsme přiznat, že jsme se přecenili. Ještě jsme nebyli 

členy Aliance a již jsme poprvé přistoupili ke změně národního stanoviska. Upřímně řečeno, je to 

věc poněkud mimořádná a v Alianci nepopulární. Nicméně museli jsme ji podstoupit a napříště si 
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pamatovat, že méně znamená více, a že mnohem více se cení upřímnost a otevřenost než 

přehnaná sebedůvěra, která nemá reálný základ. 

To horší nás ale teprve čekalo v říjnu 1998 v podobě Minimálních vojenských požadavků. Byli jsme 

informováni, že aby nedošlo k oslabení vojenských schopností NATO je nutné, aby nové členské 

státy splnily ke dni členství, a tehdy už se vědělo, že se jedná o březen 1999, přesně stanovené 

minimální vojenské požadavky. V celku šlo o šest oblastí: interoperabilitu vyčleňovaných sil, domácí 

podporu pro alianční síly posílení (tzv. „host nation support“), jazykovou vybavenost klíčového 

personálu, protivzdušnou obranu, bezpečnost informací a splnění určitého počtu vybraných cílů 

výstavby sil k prvnímu dni členství. Logika tohoto opatření spočívala v obavách, aby rozšířením 

Aliance nedošlo k oslabení její akceschopnosti. V případě, že by některá z nově přistupujících zemí 

tyto požadavky nesplnila, musela by jejich plnění převzít na určitou dobu Aliance samotná. Do jisté 

míry jsme obavy Aliance chápali, nechápali jsme však, proč o existenci minimálních požadavků 

nepadlo v průběhu akcesních rozhovorů ani slovo. Tento systémový nedostatek přiměl Alianci, aby 

následně přijala tzv. Akční plán členství Membership Action Plan – MAP), který slouží k vyvážené 

přípravě všech dalších kandidátů na členství v NATO a jehož prostřednictvím se připravovala i 

sedmička států přizvaných ke členství na pražském summitu. A tak se naše hořká zkušenost již 

neopakovala. 

Po našem vstupu do Aliance jsme začali poznávali realitu všedního dne. Stali jsme se 

spoluodpovědní za její chod. Nezapomenu na slova našich německých kolegů, že k našemu plnému 

zapojení dojde zhruba za osm až deset let po vstupu. Dnes vím, co měli na mysli. V případě Aliance 

nestačí být „pouze“ jejím formálním členem, pravidelně platícím příspěvky. Musíte se s ní sžít, 

pochopit její filosofii a mentalitu, porozumět jejím rituálům a osvojit je. Musíte mít dostatek lidí, 

kteří projdou jejími strukturami a svoje zkušenosti pak uplatňují doma. To všechno nějakou dobu 

trvá a domnívám se, že v tuto chvíli jsme na dobré cestě plnohodnotného členství skutečně 

dosáhnout. 

Zkušenosti z vedení protiteroristické kampaně po útocích na Spojené státy ovšem ukázaly na 

určitou nepřipravenost Aliance a znovu potvrdily technologické zaostávání evropských spojenců za 

USA. Vyvstala proto potřeba vybavit Alianci novými a efektivními nástroji a schopnostmi pro 

úspěšné zvládání současných bezpečnostních rizik a hrozeb. Zásadní rozhodnutí v této oblasti bylo 

učiněno na pražském summitu v roce 2002, který se tak stal historickým milníkem v procesu 

adaptace a transformace Aliance na nové bezpečnostní prostředí. 

Transformaci vojenských schopností snad nelze považovat za otázku bytí či nebytí Aliance, ale 

spíše za otázku její důvěryhodnosti na mezinárodní a koneckonců také na národních úrovních. 

V případě České republiky však jde ještě o něco víc. Díky našemu členství v NATO mohla politická 

reprezentace přijmout bezprecedentní rozhodnutí o zrušení základní vojenské služby a o 

nastartování zásadní reformy našich ozbrojených sil. Specializaci považujeme za vlajkovou loď 
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reformy a proto jsme se velmi aktivně zapojili i do jednotlivých transformačních iniciativ NATO. 

Zejména se jedná o tzv. Pražský závazek ke schopnostem, což je, jak jistě víte, iniciativa zaměřená 

na vybudování potřebných vojenských kapacit a schopností NATO. My jsme se přihlásili ke 14 

konkrétním závazkům, které právě reflektují naše zaměření na oblasti protichemické ochrany, 

vojenského zdravotnictví a pasivních sledovacích systémů. Pro ilustraci mohu uvést naše závazky 

vytvořit mobilní biologickou jednotku rychlého nasazení, přispět ke zlepšení průzkumných a 

sledovacích schopností NATO či budovat polní zdravotnická zařízení. Alianční renomé jsme si získali 

právě díky našim vynikajícím zkušenostem a schopnostem v oblasti ochrany proti ZHN. Vzhledem 

k charakteru stávajících bezpečnostních hrozeb jsou tyto schopnosti často žádány a také vysoce 

ceněny. NATO vybudovalo svůj mnohonárodní prapor na ochranu proti zbraním hromadného ničení 

a České republice, ještě ne příliš zkušenému členu, byla svěřena odpovědná role tzv. vedoucí země 

při jeho výstavbě. Prapor letos dosáhl svých Plných operačních schopností a jeho části již byly 

využity a prověřeny nasazením v praxi. Část praporu se podílela na zajištění bezpečnosti 

Istanbulského summitu NATO, jednotlivé součásti praporu působily také při zajišťování bezpečnosti 

Letních Olympijských a Para-olympijských her v Řecku. Na našem území budujeme rovněž tzv. 

Výcvikové středisko zaměřené na problematiku OPZHN. Toto středisko zahájilo svoji činnost dne 

1. dubna 2004 a v současné době probíhá první kurz pro alianční země. To všechno jsou aktivity, 

kterým bychom se bez členství v NATO těžko mohli věnovat v takové intenzitě. 

Co říci závěrem? Členství Alianci nás rozhodně posílilo, přidalo nám na sebevědomí a mezinárodní 

prestiži. Mnohému jsme se naučili. Naučili jsme se střízlivosti a reálnému hodnocení našich 

možností. Zjistili jsme, že nejsme středem světa a naše místo si musíme tvrdě vydobýt. Poučili 

jsme se, co to znamená kolektivní sdílení odpovědnosti, a že jednou přijaté konsensuální 

rozhodnutí už pak nikdo nezpochybňuje, i když se mu nemusí líbit. 

Naši vojáci působí v řadě operací v zahraničí a přispívají tak nejen k boji proti terorismu, ale i k 

vytváření nové podoby mezinárodního bezpečnostního prostředí. Členství v NATO nám umožnilo 

přistoupit k zásadní reformě ozbrojených sil a specializaci. Zájem spolupracovat s námi v některých 

oblastech, jako například pasivní sledovací systémy či ochrana před zbraněmi hromadného ničení, 

roste geometrickou řadou. V neposlední řadě jsme prostřednictvím našeho členství získali 

mnohamilionové investice do naší infrastruktury, což nejen přispěje k posílení naší bezpečnosti, ale 

i k růstu zaměstnanosti v příslušných regionech. Ze všech těchto důvodů se domnívám, že členství 

v NATO je pro nás jednoznačným strategickým úspěchem a jako takové představuje pevné pouto, 

o jehož kvalitě rozhodujeme dnes a denně naší solidaritou a angažovaností. 

Děkuji Vám za pozornost. 
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Reforma Armády ČR – nelehký zrod nové armády 

Ing. Martin Bělčík, náměstek ministra obrany 

 

Dámy a pánové, 

když jsem byl před časem osloven s nabídkou vystoupit na této konferenci na téma „reforma OS 

ČR“, zvažoval jsem jí jen okamžik. Vítám totiž každou příležitost, při které lze proces reformy OS 

ČR nezávislými pohledy posoudit, poměřit dosažené výsledky s možnostmi a objektivizovat tak 

naše další směřování. 

Jsem totiž velmi silně přesvědčen, že si v tomto procesu nemůžeme dovolit příliš mnoho chyb, 

neboť se jedná o proces, ve kterém se přímo, nezprostředkovaně, zasahuje do osudů příliš velkého 

počtu občanů této země, ovlivňuje se jím osud příliš velkého počtu obcí a celých regionů, 

rozhoduje se v něm o příliš velkých finančních a materiálních hodnotách a nastavuje se jím 

systémové prostředí pro zajišťování bezpečnosti této země do vzdálené budoucnosti, poměřitelné 

až dalšími generacemi, než aby bylo možno rozhodování o něm popustit na jinou než vrcholovou 

úroveň řízení země. Už vůbec nelze tento proces ponechat v rukou jedinců, či malého okruhu osob, 

za blahosklonného souhlasu s jejich dílčími kroky. 

Tento můj pevný názor stojí na první z několika zásad, na kterých byla reforma postavena a jež se 

pokusím ve svém příspěvku připomenout - nuže, první z těchto zásad je zásada důsledného 

civilního politického řízení a demokratické kontroly ozbrojených sil, přičemž pojem demokratická 

kontrola vnímám ve smyslu „mít pod kontrolou“ a nikoli „kontrolovat každý jednotlivý úkon či krok 

ozbrojených sil“. Mám za to, že kupříkladu tato konference prvkem, když ne řízení, pak 

přinejmenším demokratické civilní kontroly je a očekávám, že její výsledky budou politicky i 

vojensko-odborně využity ve prospěch reformy, celých ozbrojených sil a tedy i naší země. Do jaké 

míry je tato zásada trvale a účinně naplňována všemi subjekty a objekty řízení a kontroly reformy 

je otázkou, na níž v mnohém, jak doufám, odpoví i tato konference. 

Pojďme se prosím společně zamyslet nad tím, jak se nám již třetí rok daří původní zásady a 

principy buď v praxi naplnit, nebo na základě objektivního poznání demokratickými politickými 

prostředky korigovat, či zda se od nich neodůvodněně neodkláníme. Dovolím si Vás volně provést 

reformou, přičemž poukážu na několik otazníků a prosím, hledejme na ně společně odpověď. 

Vědomě se přitom ve svém vystoupení soustředím na skutečnosti zasluhující kritiky a ve chvále se, 

s vaším dolením, omezím. S rozmyslem podstupuji riziko, že mé názory budou označeny za příliš 

tvrdé a příkré, ale jsem si vědom, že žádná sebechvála ještě nikdy nic reálně nevyřešila a ničemu 

nenapomohla. Tímto přístupem se snažím maximálně přiblížit duchu, či atmosféře této konference, 

která je hledáním východisek v problematice bezpečnostní politiky. Dokonce v tomto přístupu 

spatřuji paralelu s jednáním „otců reformy“ - p. Ing. Tvrdíka a p. gen. Škopka, kteří v r. 2001 
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odhodlaně prosadili vůli ke změnám právě kritickým objektivním pojmenováním problémů. 

V hodnocení buďme ale prosím nároční, ale současně velkorysí. 

V tomto okamžiku musím plénum konference i její předsednictvo poprosit o dvě věci: 

• v prvé řadě o respektování názoru renomovaných expertů na tuto oblast, kteří při posouzení 

reformy OS vyjádřili své vysoké hodnocení, ale zároveň upozornili na zkušenost, že podařilo-li 

se při plánování reformy správně postihnout 70 % opatření, pak bylo dosaženo mimořádného 

úspěchu. Chápejte prosím má další slova jako snahu „odkrojit“ z oněch zbývajících pomyslných 

30 % ne zcela optimálních řešení díl co největší ve snaze přesunout je k řešením správným; 

• dále pak o shovívavost, nepodaří-li se mi všechny své myšlenky vtěsnat do časového prostoru, 

vymezeného pro koreferát a doufám, že čas, který mi takto věnujete, nebudete v konečném 

hodnocení konference pokládat za promarněný. Je zjevné, že máme co dělat s problémem 

natolik složitým, že se i tak budu muset uchýlit k některým zjednodušením. 

1. Rozpor mezi požadavkem doby a stavem ozbrojených sil ČR - potřeba reformy 

Reforma OS není proces „pro sebe a o sobě“. Má své kořeny a v okamžiku kdy nazrály podmínky 

k ní muselo zákonitě dojít. Připomeňme si, jaké bezprostřední impulsy vedly k zahájení prací na 

reformě OS. 

Vstupem České republiky do NATO se historickým způsobem změnilo postavení České republiky 

v bezpečnostní architektuře světa a byl tak splněn jeden z rozhodujících strategických cílů její 

zahraniční a bezpečnostní politiky po listopadu 89. Česká republika se stala plnoprávným členem 

nejvýznamnější a nejmocnější politicko-vojenské organizace světa, což se nemohlo neodrazit ve 

společenském požadavku na posouzení dosavadního způsobu zabezpečování jejích bezpečnostních, 

resp. obranných, zájmů a zohlednění nových podmínek využitím všech výhod, nyní již skutečně 

kolektivního zajišťování bezpečnosti. 

Zkušenosti z počátečních let členství ČR v NATO velmi záhy ukázaly na deficit potřebných 

schopností AČR, jež by odpovídajícím způsobem garantovaly splnění úkolů které jsou v národní 

odpovědnosti i příspěvek ČR do společných schopností Aliance, a které by současně odpovídaly 

jejímu významu a možnostem a posílily i její postavení v bezpečnostním systému světa v 21. 

století. 

Situace v OS tedy neodvratně a logicky zrála ke změnám. 

Složitost procesů probíhajících v Alianci, umocňovaná jejím vlastním vnitřním vývojem, jenž získal 

novou dynamiku na základě vyhodnocení zkušeností ze všech typů operací do nichž se Aliance 

dosud zapojila, a zejména později, již v průběhu prací na reformě, v důsledku událostí 11. listopadu 

2001, měla přirozeně vliv i na vývoj názorů na aktuální dění v našich OS. Aliance zahájila vnitřní 

komplexní revizi struktury sil s cílem maximálně zefektivnit celkový systém velení a řízení a vytvořit 

předpoklady pro úspěšné provedení operací v souladu s úrovní politicko-vojenských ambicí NATO. 
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V důsledku zásadních vojensko-politických změn a v důsledku skutečnosti, že možnost globální 

vojenské konfrontace se minimalizovala, a protože se změnil i charakter předpokládaných 

vojenských operací, změnily se i požadavky na potřebné schopnosti armád, na způsob bojové 

činnosti a na nutné počty nasazených sil. 

Významným prvkem zajišťování mezinárodní bezpečnosti se staly mnohonárodní mírové operace 

v různých formách, jejichž prostřednictvím je možné předcházet eskalaci problému v ozbrojený 

konflikt. Logickým požadavkem doby je, aby ozbrojené síly členských zemí Aliance byly schopny 

provádět operace v celém jejich spektru a v celé oblasti jejích strategických zájmů. Pro většinu 

zemí Aliance se snižuje potřeba udržování velkých sil, určených k obraně národních teritorií, a 

naopak zvyšuje se potřeba vybudování mobilních, moderně vyzbrojených, dobře vybavených a 

zabezpečených ozbrojených sil. Princip kolektivního zajišťování obrany umožňuje, aby armády 

nebyly robustní jako doposud, za to ale musí být rozmístitelné mimo vlastní území a musí být 

připraveny účinně reagovat na celé spektrum předpokládaných úkolů. Objektivně tedy reformní 

kroky musely spět k řešením s takto danými parametry: 

• přestože hlavním úkolem našich ozbrojených sil i do budoucna zůstává schopnost podílet se 

přiměřeně na uskutečnění válečné operace v rámci Aliančního operačního uskupení, jejich 

nejpravděpodobnějším použitím bude nasazení v operacích jiných, zejména v mírových a 

humanitárních. Zjevný rozpor mezi pravděpodobností vzniku a mírou ohrožení bezpečnosti 

země zvyšuje požadavky na schopnosti, složení a strukturu AČR. Poměr mezi nimi je jedním 

z hlavních parametrů podle nichž je nutné poměřovat možné varianty řešení; 

• dalším parametrem hodnocení variant řešení je jejich modernost, neboť ve vojensko-odborné 

oblasti dochází k dynamickému vývoji, jenž směřuje k dosažení vysoké efektivity použití vojsk 

v operacích při současné minimalizaci ztrát na živé síle. Jsou převážně založena na změně 

zásad vedení operací a na využití nových technologií. Snižuje se význam množství nasazených 

lidí, na druhé straně jsou kladeny neporovnatelně vyšší nároky na odborné schopnosti 

vojenského personálu, které jsou potřebné pro efektivní zvládnutí moderních zbraňových 

systémů a techniky. 

S ohledem na alianční hodnocení bezpečnostní situace bylo možno při reformě OS ČR vycházet ze 

skutečnosti, že v horizontu nejméně deseti let nehrozí v našem regionu riziko vzniku rozsáhlejšího 

vojenského konfliktu. Bylo možno vycházet ze skutečnosti, že příznaky hrozby jeho vzniku bude 

možné zjistit s dostatečným předstihem, který umožní přijmout potřebná opatření včas. 

Současně je ale třeba mít na zřeteli, že již existují nebo nově vznikají bezpečnostní hrozby s obtížně 

předvídatelným vývojem, které se mohou z hlediska dopadů na bezpečnost ČR stát reálnými riziky 

v relativně krátkém čase. Významný potenciál pro vznik regionálních krizí, zejména v oblastech na 

okraji teritoria NATO, představují např. etnické a náboženské spory, ekonomické a sociální 

problémy, či porušování základních lidských práv a svobod. Rozšiřuje se okruh subjektů, které 
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mohou disponovat zbraněmi hromadného ničení, což v kombinaci s reálnou hrozbou terorismu 

představuje potenciální nebezpečí pro území členských států NATO a EU, a tedy i ČR. 

Ozbrojené síly ČR, především však AČR, se v tomto prostředí nevyvíjely izolovaně. Od svého vzniku 

v roce 1993 procházely prakticky nepřetržitou reorganizací, jejíž prostřednictvím se snažily vyrovnat 

se změnami a vývojem vnějšího prostředí. Přes pozitivní výsledky, jejichž příklady by zde bylo 

možno uvést, ale žádná z oněch reorganizací nepřinesla zásadní obrat ke kvalitativní změně 

schopností AČR. Obranný potenciál AČR byl sice značný, její operační schopnosti ale plně 

nevyhovovaly požadavkům a charakteru operací, kterých se AČR měla perspektivně zúčastnit. 

Operační schopnosti byly snižovány i nevhodnou proporcí personálu, zejména v předimenzovaných 

organizačních strukturách řídicích a zabezpečovacích prvků na úkor bojových jednotek. Organizační 

struktury nebyly přizpůsobeny požadavkům společné koaliční obrany. Málo efektivní byl systém 

vrcholového řízení, který byl navíc zatížen značnou administrativou namísto koncepční práce. 

Výsledná bojová hodnota neodpovídala požadavkům na moderní armádu aliančního typu, ani 

vynaloženým nákladům. 

Jako hlavní příčiny tohoto stavu byly vyhodnoceny především rozptýlení a malá efektivnost 

vynaložených prostředků a nerealistické požadavky na OS, k čemuž mohlo docházet, kromě jiného, 

i v důsledku chybějícího realistického politického zadání. Neexistují totiž na světě ozbrojené síly, 

které by dokázaly za zpravidla omezené přidělené finanční prostředky pokrýt všechna možná rizika. 

Výsledkem je vždy politický kompromis mezi výší výdajů které je stát na obranu ochoten vynaložit 

(tzn. částí rizik, pokrytých ozbrojenými silami) a mírou rizika, které je ochoten stát přijmout (tzn. 

částí rizik, které OS již pokrýt nedokážou a odpovědnost za ně přejímá politická reprezentace). 

Cestou z tohoto začarovaného kruhu je aplikace další zásady, a to zásady rozumné dostatečnosti. 

Podle této zásady byla v reformě plánována výstavba sil nikoli na nejhorší možnou situaci, nýbrž na 

situaci nejpravděpodobnější nejhorší. 

2. Metoda přípravy reformy (zásady a principy) a metoda realizace 

Metoda přípravy zásad a principů, na nichž reforma stojí - „bezpečnostní hrozby - rizika - 

strategické úkoly a schopnosti OS ČR - výdaje ČR na obranu“. 

Potřebou tedy bylo vytvořit a vybalancovat manažerský trojúhelník, jehož vrcholy jsou tvořeny: 

• identifikovanými riziky a politickou vůlí vyjádřeným poměrem mezi rozsahem rizik jejichž 

pokrytí je úkolem OS a nepokrytými riziky, za něž na sebe bere odpovědnost politická 

reprezentace, to vše v kontextu koaličního zajišťování obrany, 

• politickou vůlí vyjádřenými politicko-vojenskými ambicemi ČR, jejichž naplněním bude 

zabezpečeno působení ČR a jejích OS ve všech scénářích k eliminaci příslušných rizik, 

• schopnostmi, kterými musejí OS disponovat pro naplnění politicko vojenských ambicí, 

realizovanými staticky v organizační struktuře OS a dynamicky ve způsobu jejich přípravy a 
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použití (zjednodušeně - organizační uspořádání a systém velení; vycvičenost a bojová 

připravenost; personál, výzbroj a materiál; mobilizační pohotovost; operační použití) za 

limitované finanční prostředky vyčleněné pro tento účel ze státního rozpočtu - tedy přidělené 

opět politickou vůlí. 

Do samotných základů reformy byl správně zakomponován prvek civilního řízení ozbrojených sil. 

Tento princip ale současně znamená, že OS nelze ukládat nové úkoly neomezeně, bez příslušného 

efektu v rozpočtu, či opačně, že nelze OS snižovat rozpočet, aniž by byly dotčeny jejich schopnosti, 

a byly tedy současně upraveny politicko-vojenské ambice. Je zřejmé, že tento princip klade 

mimořádně vysoké nároky na vrcholové řídící struktury, a to nejen na jejich odbornou 

zdatnost, ale především na jejich schopnost převzít a nést politickou odpovědnost. 

Zde se dostávám k prvnímu z mých otazníků. Je tato zásada skutečně všemi zúčastněnými 

subjekty procesu reformy OS ctěna? Není-li, nejsou tím atakovány samy základy reformy? 

K identifikaci hrozeb a vyhodnocení rizik, ke specifikaci politicko-vojenských ambicí ČR a k 

definování požadovaných schopností OS ČR byl v Koncepci popsán systém plánování obrany, 

kompatibilní s obdobnými plánovacími systémy NATO. Jeho součástí je i navazující subsystém 

výstavby a rozvoje sil, jenž stojí na metodě programové výstavby ozbrojených sil a na procesu 

balancování schopností s náklady. V neposlední řadě je popsán systém přípravy a zabezpečení OS. 

V zájmu zajištění potřebné míry autority a především stability reformních řešení (odolnosti proti 

subjektivismu), vycházel zpracovatelský tým z hlediska procedury z Metodiky střednědobých 

koncepcí, kterou schválila vláda svým usnesením ze dne 3. ledna 2001, č. 10 a jeho produktem 

byla v listopadu 2002 Koncepce výstavby profesionální AČR a mobilizace ozbrojených sil ČR. Ta 

byla po rozhodnutí vlády ve věci reformy veřejných výdajů v roce 2003 přepracována a doplněna 

do podoby Koncepce výstavby profesionální AČ a mobilizace ozbrojených sil ČR, rozpracované na 

nový zdrojový rámec a schválena vládou v listopadu 2003. 

Zde se dostávám k druhému z mých otazníků. Jsou zásady a principy schválené vládou v obou 

Koncepcích včetně konkrétních řešení, přiměřeně ctěny a je vytvořen a aplikován mechanismus 

civilní kontroly realizace reformy OS? 

Pojďme se společně zamyslet nad realitou reformy a udělejme to s vědomím, že reformě 

posloužíme nejlépe tím, že včas a směle zapůsobíme jako účinná zpětná vazba. 

Za základní princip realizace reformy bylo, v souladu s požadavky vládní Metodiky střednědobých 

koncepcí považováno použití metody programového plánování a řízení realizace koncepčních 

reformních záměrů. Je více než pravděpodobné, že bez důsledné implementace této metody bude 

reformní úsilí podléhat subjektivním vlivů, a to jak zvenčí, tak i zevnitř systému. Na druhou stranu 

je téměř jisté, že tato metoda bude s vysokou pravděpodobností objektivně signalizovat jakékoli 

nevyváženosti v onom již citovaném manažerském trojúhelníku. 
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Je ale současně zřejmé, že žádný Střednědobý plán resortu MO, postavený na programovém 

principu, nebude nikdy dostatečně stabilní, nebude-li dosaženo stability střednědobého 

rozpočtového výhledu země – a zde se již dostáváme do oblasti průřezové politické odpovědnosti 

za otázky zabezpečení bezpečnosti země. 

3. Meziresortní souvislosti 

Koncepce ambiciózně předpokládá změnu nastavení některých meziresortních vztahů. Změnu 

pokládám za naprosto nezbytnou, ale jsem toho názoru že konečné závěry nelze činit, aniž by tato 

změna byla dopředu s jednotlivými zainteresovanými resorty řádně věcně projednána. Bez tohoto 

projednání se tyto záměry jeví jako nepřiměřeně ambiciózní a především nepřiměřeně autoritativní. 

Jedná se zejména o oblasti plánování a řízení obrany, opatření k zajišťování rozvinutí OS na 

válečné počty (velmi zjednodušeně mobilizaci), doplňování OS personálem včetně záloh ad. 

Za důležité v tomto okamžiku ale pokládám, že v Koncepci nebyla identifikována žádná opatření, 

která by směřovala k cílům, nekompatibilním s koncepcemi jiných resortů. 

Realizace těchto záměrů je v převážné většině navíc závislá na změně příslušných právních 

předpisů a je tedy přinejmenším procedurálně limitována možnostmi legislativního procesu. Je 

zřejmé, že uskutečnění záměrů v této oblasti bude objektivně zdlouhavé a náročné. 

4. Legislativní opatření k realizaci koncepcí 

Rozpracovaná Koncepce předpokládá uskutečnění dvou velkých skupin opatření - skupiny opatření 

která jsou v souladu s platnou právní úpravou a je možno je realizovat bez omezení, a skupiny 

opatření která jsou v rozporu se stávajícími právními předpisy, představují oproti současnému stavu 

zásadní změnu a pro jejich uskutečnění je podmínkou změna právního stavu. 

Je zřejmé, že je nesmírně důležité, udržet vysoké tempo legislativních prací a včas dosáhnout 

změny příslušných právních předpisů (např. zavedení předběžných opatření do systému rozvinutí 

OS na válečné počty). Toho ale lze dosáhnout jen ztěží bez širokého politického konsensu napříč 

politickým spektrem, proto tyto otázky musí být předmětem široce založené politické diskuse. 

5. Vytváření válečných OS - mobilizace OS a doplňování zálohami 

Výstavba válečných ozbrojených sil vychází principiálně ze společenské reality a je v podstatě 

založena na principu „odložené potřeby“. Ten spočívá v tom, že v době míru jsou OS postaveny a 

doplňovány zásadně na principu dobrovolnosti, zachována zůstává branná povinnost, ale občané 

nejsou zatěžováni žádnými konkrétními výkonnými povinnostmi. 

Celý systém zmobilizování udržuje v míru schopnost rozvinout OS na válečné počty a aktivován je 

až na základě rozhodnutí příslušných politických orgánů. K naplnění branné povinnosti občanů 

v podobě odvodní a služební povinnosti dochází až za stavu ohrožení státu či za válečného stavu. 
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Závěry 

V závěru chci zdůraznit, že přes svůj kritický pohled na reálný stav uskutečňování reformy si 

uvědomuji, jaký objem práce byl při její realizaci vykonán, a velmi si vážím všech, kteří se na jejím 

vykonání podíleli. Ale právě proto, že si nesmírně vážím lidské práce, budu se vší vážností usilovat 

o to, aby byla vynakládána účelně a aby nebyla spotřebována na budování Potěmkinových 

vesniček, či slepých uliček. To je hlavní a jediný motiv mého kritického postoje. 

Na začátku jsem označil dva své otazníky. 

1. Je zásada vybalancování manažerského trojúhelníku - „bezpečnostní hrozby a rizika - 

strategické úkoly a schopnosti OS ČR - výdaje ČR na obranu“ skutečně všemi zúčastněnými 

subjekty procesu reformy OS ctěna? Není-li, nejsou tím atakovány samy základy reformy? 

2. Jsou zásady a principy schválené vládou v obou Koncepcích včetně konkrétních řešení, 

přiměřeně ctěny a je vytvořen a aplikován mechanismus civilní kontroly realizace reformy 

OS? 

Domnívám se, že odpověď je nasnadě. 

Nikoli všemocným, ale bezpochyby neobyčejně účinným nástrojem je již zmiňované programové 

řízení reformy. To totiž zcela objektivně zajistí, aby manažerský trojúhelník byl vybalancován, resp. 

aby nebyl subjektivně deformován. 

Po mých příkrých slovech jistě očekáváte, a právem, i můj názor, na co soustředit pozornost při 

dalším řízení reformy. Jsem velmi silně přesvědčen, že nezbytná je kombinace dvou skupin 

opatření, a to opatření která by bylo nutné učinit bez ohledu na probíhající reformu a opatření, 

bezprostředně s řízením reformy spjatá. Z nich za klíčová pokládám tato: 

• opatření k obnově účinných prvků civilního řízení a kontroly ozbrojených sil; 

• respektování civilního zadání pro GŠ AČR v mezích vybalancovaného rozporu mezi mírou 

eliminovaných rizik a požadavky na schopnosti OS na jedné straně a možnostmi financování 

OS; 

• restauraci principu civilního řízení OS jednoznačným vymezením působností a obnovením 

náročného principu osobní odpovědnosti; 

• zajištění periodické politické kontroly postupu reformy návratem k původnímu záměru konání 

výročních pracovních konferencí k reformě. 

Je jen na nás, zda dokážeme průběh reformy korigovat a ona bude směřovat ke smysluplným 

cílům, nebo zda necháme věcem volný průběh a dostaneme se do kvalitativně stejného stavu, 

v jakém jsme byli před reformou. Rozhodování je to těžké, ale odpovědnost z nás, kteří před tímto 

rozhodováním stojíme nikdo nesejme - tedy rozhodujme! 
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Vystoupení přidělence obrany Rakouské republiky, 

brigádního generála Rolanda Vogela  

 

Vážení přítomní, 

je pro mne ctí, že mohu promluvit při příležitosti konference 15 let vývoje bezpečnostní politiky a 

armády ve Vaší zemi. To mi dává příležitost ocenit, podle mého mínění, důležitý příspěvek BOOSS 

k informaci a utváření podvědomí k otázkám bezpečnostní politiky a vyzdvihnout zejména obsáhlé 

a komplexní vyjádření bezpečnostně-politického myšlení, které charakterizuje přednášky a 

publikace této bezpečnostně-politické společnosti. Přitom dochází také mezinárodní výměně 

názorů, které se BOOSS významně věnuje, a mne těší, že mohu poukázat na dobrou spolupráci 

s rakouskými partnerskými sdruženími a chtěl bych za to hlavnímu představiteli BOOSS vyslovit své 

zvláštní poděkování. 

Ve vší skromnosti se považuji do jisté míry za dobového svědka tohoto vývoje od roku 1989, 

nejprve jako důstojník generálního štábu na ministerstvu obrany ve Vídni, poté od 1993 do 1999 

jako vojenský přidělenec na Slovensku a nakonec zde v České republice. Umíte si jistě dobře 

představit, že razantní a impozantní vývoj v bezprostředním sousedství nám Rakušanům neustále 

bral dech. Posledních 15 let s sebou nepřineslo jenom před tím naprosto neočekávanou změnu 

strategické mapy, v bezprostřední blízkosti Rakouska vznikly také nové státy. 

Když jsem byl jako poručík ženijního vojska Rakouské spolkové armády v srpnu 1968 odvolán 

z dovolené ve Francii, protože prapor ženijního vojska MELK, v němž jsem tehdy sloužil jako velitel, 

byl uveden do stavu pohotovosti, byl to pro nás rakouské vojáky zvláštní pocit. Na jednu stranu 

jsme byli přesvědčeni a pevně odhodláni svůj příkaz k nasazení splnit, na druhou stranu nám byla 

jasná naše vojenská nevyrovnanost sil v případě pro nás tehdy možného vypuknutí války a 

neoddávali jsme se žádným iluzím. Vedle vojenských procesů bych chtěl popsat naše myšlení 

v tehdejší situaci: naše sympatie vůči Čechoslovákům byly neomezené, vůči okupačním vojskům, 

která k nim vtrhla, jsme cítili odpor. Zprávy o jejich pohybu, zejména v blízkosti hranic jsme 

napjatě sledovali. Hlášení, že dunajské lodě států Varšavské smlouvy s domnělými zásobami plují 

až k Linci, potvrdily naši starost, hlášení o těžkostech okupačních vojsk, jako třeba orientační a 

logistické problémy, nás posilovaly. 

Doba poté až do roku 1989 byla poznamenána myšlením přítel-nepřítel a spojena s hodnocením, 

které operace z které spojenecké strany mohly být plánovány přes naši zemi. K tomu bych však 

chtěl zdůraznit, že nepřátelské myšlení se nikdy netýkalo lidí, nýbrž systému a vojenských sil, a 

chtěl bych říci, že v abstraktní formě. Ve zpětném pohledu velice zvláštní. Uměl jsem jako důstojník 

popsat všechny tanky a typy letadel, ale o zemi a lidech jsem nevěděl téměř nic. Dokonce rodné 

město mé babičky Moravský Krumlov nebylo sice geograficky vzdálené, ale mimo moje myšlení. 
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Zmiňuji události roku 1968 proto, protože se hluboce vryly do povědomí Rakušanů, o změně poté 

následujícího stavu si nebylo možno udělat žádnou představu, a proto přišly události ve Vaší zemi – 

sametová revoluce – pro mnohé neočekávaně, v každém případě ale byly vítány s ulehčením, 

obdivem a plnými sympatiemi. 

Chtěl bych říci, že rokem 1989 mohla být zahájena úspěšná story ve Střední Evropě, která je 

v krátkém období 15 let viditelná a dá se očekávat a doufat, že bude formovat budoucnost. 

V současné době také na tom všemi silami pracujeme. 

Válečné události v bývalé Jugoslávii v roce 1991-92 spojené s bojovými operacemi přímo na jižní 

hranici Rakouska nás konfrontovaly s krvavými událostmi rozpadu státu a jeho rozdělení do 

několika nových států v bezprostředním sousedství. Tato zkušenost ovlivnila také nejprve 

starostlivou reakci na zamýšlené rozdělení na naší severní a východní hranici, kde vznikly 1. ledna 

1993 dva samostatné státy Česká a Slovenská republika. Relativně rychle se ukázalo, že tento 

proces rozdělení proběhl klidně a spořádaně. Víme také, že toto je zásluhou rozvážlivých a 

odpovědných reprezentantů politiky a vojska. Zaslouží si, aby byli zapsáni do učebnic dějepisu. 

Dovoluji si v této souvislosti jmenovat a ocenit tehdejšího náčelníka Generálního štábu pana 

generála Pezla. 

V listopadu 1992 jsem se připravoval na funkci vojenského přidělence na Slovensku a v této 

souvislosti jsem byl přítomen jednomu setkání generála Pezla s tehdejším rakouským generálním 

inspektorem vojsk a mohl jsem se zúčastnit rozhovorů, které se nesly v duchu oboustranného 

porozumění a ochotě ke spolupráci. Tehdy byl položen základní kámen pro dobrou sousedskou 

vojenskou spolupráci. 

Sledujeme-li vývoj ozbrojených sil v letech následujících až do dnešního dne, můžeme říci, že se 

česká armáda nacházela a nachází v permanentním procesu změn a reforem. Nejste přitom jediní, 

bylo by lépe říci, že se sotva najdou ozbrojené síly, které nepodléhají zásadnímu cíli a sice změně 

struktury. Myslím, že je na místě v den, jako je tento, ocenit to, co se v tomto období učinilo 

v ozbrojených silách při koncepčních a plánovacích pracích, ve strukturálních změnách a procesech 

změny myšlení a uvědomit si také značné výkony, kterých bylo dosaženo. 

Po nutném odpoutání se od myšlení paktu následovalo nejprve hledání vlastního, národního 

konceptu, spojeného s prioritou obrany vlastního území. S postupným sbližováním se s kolektivním 

obranným myšlením a hledáním teritoriální bezpečnosti přišel proces sbližování s NATO, následné 

členství a s tím spojené výzvy, a začlenění do všech potřebných zájmů a struktur společenství. 

Poprvé v dějinách od vzniku československého státu a nyní České republiky byla dána hodnověrná 

záruka bezpečnosti, suverénně chtěná a demokraticky legitimní. Opravdový milník. Tento krok 

následovala výzva osvědčení schopností v alianci, orientace na mezinárodní závazky na základě 

proměňujícího se krizového obrazu a vytvoření struktur, které by dostály požadavkům součinnosti 

při vojenských úkolech mimo vlastní teritorium v mezinárodním svazku. V tomto reformním 
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procesu, který ještě nějakou dobu potrvá, přichází členství v EU s dalšími pozoruhodnými výzvami. 

Tentokrát nikoli vojensky dominantní, nýbrž obsáhlé, obsahující celkovou oblast politickou, 

hospodářskou a společenskou. Viděno vojensky, znamená to výzvu vypořádat se nejprve 

s rozdílnými bezpečnostně-politickými koncepty, NATO a ESDP, porozumět jim, uvést je do praxe a 

vzájemně je propojit. To všechno se děje za určitých finančně omezujících rámcových podmínek, 

nové orientace v jazyce a nové seznamování se s postupy v grémiích mezinárodních a aliančních. 

To jsou, vážené dámy a pánové, stručně načrtnuté výkony posledních 15 let. Ještě jednou 

zdůrazňuji, že si zaslouží respekt a uznání. 

Každý reformní proces je spojen s úspěchy, chybami, spokojeností s dosaženým, ale také 

s kritikou. Reformní proces českých ozbrojených sil nevyjímaje. Považoval bych to za troufalost, 

vynášet zde soudy. 

Raději bych formuloval zásady, které by měly podle mého názoru rozvoj ozbrojených sil provázet. 

• Jedna z nejdůležitějších zásad je vysoká míra důvěry a vzájemného porozumění politického a 

vojenského vedení. Prvenství politiky je nesporné. V politice a v armádě platí ale rozdílné 

procesy rozhodovací a posuzovací. Správné vojenské myšlení a jednání je orientováno na 

splnění úkolu a následuje předepsaný řídící proces. Politické myšlení je spojeno s hlasováním, 

kompromisy, snahou o hlasy voličů a soupeření s konkurujícími stranickými politickými 

programy. Tam naleznete velmi často rozdílné představy o bezpečnostně-politických 

záležitostech. Realizace nových vojenských konceptů a plánování zasahuje hluboko do 

budoucnosti a potřebuje, při vší nutné flexibilitě, pokud možno vysokou míru jistoty plánování 

daleko přes legislativní periody. 

• Přijímání nových struktur, zavádění nových zbrojních systémů, výcvik podle změněných zásad 

nasazení a velení, realizace reformních kroků potřebuje čas, než pronikne všemi úrovněmi 

řízení. Naproti tomu stojí částečně chtěný a částečně zvenčí působící časový tlak. Nalézt 

správný odhad je pravděpodobně jedna z největších výzev a je ve vzájemném vztahu s prvně 

zmiňovanou zásadou. 

• V současné době se nacházíme v přechodné fázi pochopení národní obrany k tendenci 

přenesení tohoto dosud centrálního úkolu suverénního státu na organizace jako NATO a EU. 

Tento citlivý vývoj vyžaduje politický konsensus a vytvoření vědomí u obyvatelstva, je spojen 

s vyhrazením priorit úkolů pro ozbrojené síly a musí být v souladu s disponibilními finančními 

prostředky. 

• Současná a v dohledné budoucnosti stávající rizika a hrozby jsou poznamenány tím, že jsou 

komplexní a mohou působit i za hranicemi států. Odpověď na to musí být proto také komplexní 

a přesahující hranice států. Všechny instituce, které přispívají k bezpečnosti, musí proto 
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spolupůsobit. Předpoklady pro to sahají od zákonných rámcových podmínek až ke 

koordinovanému řízení a spojení. 

• Společný obraz ohrožení, společný nepřítel, to není natrvalo dostatečné pro společné vojenské 

jednání. Jsme vyzýváni - a pod slovem „my“ rozumím například Evropa ve formě Evropské unie 

- k definování našich společných představ hodnot, které jsou pro nás důležité a k jejichž 

zachování povedeme společné akce. V popředí stojí „ZA CO“ a ne „PROTI KOMU“. V základním 

konsensu leží také podstata pro společná politická rozhodnutí a pro vojenské akce. 

Vážené dámy a pánové, 

společně jsme v posledních letech vykonali v bezpečnostně-politickém myšlení významný obrat, 

zejména důležitých je posledních 15 let. Takzvaná „sametová revoluce“ v roce 1989 v České 

republice k tomu otevřela brány. Vážení občané České republiky, byla to Vaše zásluha, Vaše 

odvaha a Váš významný příspěvek pro společnou budoucnost se sousedními zeměmi, ve Střední 

Evropě a generelně v mezinárodním rámci. 
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II. hlavní referát 

Tvorba a realizace bezpečnostní politiky – historická reflexe a 

současné výzvy 

PhDr. Miloš Balabán, Ph.D., vedoucí Střediska bezpečnostní politiky 

CESES FSV UK 

 

Dámy a pánové, vážení zahraniční hosté, 

název druhého hlavního referátu „Tvorba a realizace bezpečnostní politiky – historická 

reflexe a současné výzvy“ nebyl zvolen náhodně. Nepůjde totiž o detailní rozbor a přehled 

strategií, koncepcí a dokumentů v bezpečnostní politice, 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 spíše podnítit diskusi a v jejím rámci 

i formulovat otázky na které bychom určitě nejen na této konferenci měli hledat odpovědi. V této 

souvislosti mi dovolte jednu osobní poznámku. Jsem velmi rád, a jistě mohu mluvit i za jiné, že 

nejen na přípravě této konference, ale i v rámci působení v bezpečnostní komunitě mohu na tomto 

„hledání“ spolupracovat s osobnostmi, které právě před 15 lety stály bezprostředně u zrodu naší 

nové bezpečnostní politiky a také jí v prvních letech po roce 1989 přímo spoluvytvářeli. Pro mě 

osobně je velmi významné, že tato velmi dělná spolupráce aktivně probíhá bez ohledu na rozdíl 

dvou generací, rozdílné životní osudy a zkušenosti. 

Při přípravě svého referátu jsem si zároveň uvědomil, že právě v životních osudech mých starších 

kolegů se v mnohém odráží i složitost a komplikovanost vývoje naší země, jejíž 86. výročí vzniku 

jsme si připomenuli před necelým měsícem. Naše bezpečnostní politika byla po celou dobu 

existence samostatného státu konfrontována s řadou kritických momentů z nichž dva jí svým 

způsobem zasadily v rozmezí pouhých 30 let těžkou ránu. Mám na mysli roky 1938 a 1968, kdy 

jsme byli svými „spojenci“ nejprve ze Západu vydáni na pospas Hitlerovi, což mělo později fatální 

historické důsledky pro náš další vývoj, a podruhé z Východu obsazeni na více jak dvacet let 

z politických, ale jak se nyní ukazuje i vojenskostrategických důvodů. 

Tyto události přímo přispěli k tomu, že více jak šedesát let jsme neměli a nemohli mít svoji vlastní 

bezpečnostní politiku. V „roce zázraků“ Timothy Gartona Ashe před 15 lety jsme tak začínali 

v mnoha ohledech od nuly a nebojím se říci, že i z mínusu. 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. 
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Před 15 lety ovšem nenastal onen proslulý Fukuyamův „konec historie“. S mírnou nadsázkou spíše 

v mnoha ohledech nastal, což platí snad i dvojnásob o oblasti bezpečnosti a bezpečnostní politiky, 

její začátek. Pro nás je ale podstatné, že se v uplynulých 15 letech přes všechny možné problémy 

podařilo to zásadní: Po vstupu do NATO v roce 1999 uzavřel náš vstup do EU v letošním roce vnější 

rozměr transformačního období a změnil postavení České republiky v politickém a bezpečnostním 

prostředí de-jure. Naše bezpečnost se tím bezesporu zvýšila, zvýšila se ovšem i naše odpovědnost 

za tvorbu a realizaci takové bezpečnostní politiky, která ovlivní v krátkodobém a dlouhodobém 

horizontu nejen bezpečnost a obranyschopnost 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 

představit, mezi mnoha „mlýnskými kameny“, které mj. přináší velmi dynamický světový a 

evropský vývoj. Ten nabral na obrátkách v poslední dekádě minulého století a zvláště v prvních 

letech století současného. Ona dynamika nás přitom trochu překvapila, překvapuje a troufám si 

tvrdit, že někdy trochu i zaskočila. Samozřejmě, že v takové situaci se velmi těžko vtiskává 

bezpečnostní politice jasná a silná myšlenka. Měli bychom se o to ale nicméně pokoušet. Proto 

bych se v této souvislosti v následující části mého vystoupení chtěl pokusit o určité naznačení 

problémů, které jsou podle mého názoru v bezpečnostní oblasti na pořadu dne a to i na pozadí 

současného mezinárodně politického postavení České republiky. 

Vstoupili jsme do Evropské unie v období, kdy EU řeší velmi zásadní úkol: udržet krok s globalizací 

jako mnohostranným procesem politickým hospodářským, technickým, kulturním a v neposlední 

řadě i bezpečnostním, což se projevuje záměrem vytvářet efektivní vojenské nástroje a 

kapacity k zajištění bezpečnosti. Uvedený proces probíhá po zhruba desetiletém intermezzu po 

skončení studené války na pozadí více či méně zřejmé nejednotnosti západního světa – Evropy, 

resp. EU (a zvláště lídrů EU, kterými jsou Francie a Německo) 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, proliferace zbraní hromadného ničení a existence 

„slabých“ států (failing states). Rozdílné koncepce zajišťování bezpečnosti ostatně vyplývají i 

z hlavních doktrinálních dokumentů Národní bezpečnostní strategie Spojených států (NBS, 2002) a 

Bezpečnostní strategie Evropské unie (BS EU, 2003). 

Hlavní protiklad těchto strategií spočívá v jejich zaměření: USA jejím prostřednictvím deklarují 

unilaterální orientaci, naopak Evropská unie orientaci multilaterální. Spojené státy přitom svojí 

strategii odvozují od reálně existující silné vojenské síly – vydávají na ozbrojené síly 50 % všech 

světových výdajů na obranu, mají též 50 % světové vojenské kapacity a jsou schopny zasáhnout 

kdekoli na světě. Unilateralistická orientace je v konfrontaci s novými hrozbami bezpečnosti USA 

(především se to týká teroristických akcí) podpořena přesvědčením, že Spojené státy musí zakročit 

proti takovéto hrozbě dříve než by mohla být uskutečněno v praxi prostřednictvím tzv. pre-emption 

úderu. Tento postup přitom může být uplatněn i přes nesouhlas partnerů či spojenců Spojených 

států. Je nutné ovšem vidět, že americká strategie otevřeně pojednává i o tematice moci, kdy 
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Spojené státy deklarují svůj zájem o uchování mocenského postavení, čímž chtějí zabránit 

obnovení velmocenského soutěžení. Nevylučují ovšem nová partnerství s významnými globálními 

hráči jakými jsou ve strategii zmiňované Rusko či Čína. Evropa je v NBS naopak tak trochu stranou 

(nelze přehlédnout, že v textu NBS se používá pojmenování EU jen dvakrát a slovo Evropa lze 

nalézt na dvou nebo třech místech). Limity unilateralistické strategie nicméně v nedávném 

analytickém článku America´s Assignment pro Newsweek indikoval Henry Kissinger, který napsal, 

že žádný stát, byť i sebemocnější, není schopen samostatně organizovat mezinárodní systém. 

V dohledné budoucnosti je to za hranicemi psychologických a politických možností i nejvlivnějšího 

státu na světě. Kissinger také zdůraznil, že cílem americké zahraniční politiky by měla být změna 

dominantního vlivu směrem ke sdílené odpovědnosti. Kissinger v této souvislosti citoval 

australského politologa Corala Bella, který uvedl, že přestože jsou si USA vědomi své strategické 

převahy musí vést politiku předstírající, že mezinárodní systém je tvořen mnoha mocenskými 

centry. 

Strategie evropská taktéž 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 přistupovat 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 multilateralismu, 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 (charakterizované poznámkou vysokého 

představitele EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku J Solany o potřebě „myslet globálně a 

jednat lokálně“). 

Z našeho hlediska je bezesporu významná specifikace „triády“, která by měla být osou 

unijní angažovanosti: 

• mobilní, flexibilní vojenské síly; 

• policie a civilní kapacity pro post krizové 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 politický krok směřující k určení 

rovnováhy mezi „tvrdou“ (hard) a „měkkou“ (soft) bezpečností, což svým způsobem EU výrazněji 

odlišuje 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 
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evropských bezpečnostních schopnostech „Humanitární evropská bezpečnostní doktrína“ ze září 

2004 zpracovaný pod vedením prof. Marie Kaldorové z London School of Economics na vyžádání J. 

Solany. Doktrína konstatuje, že občané Evropy se nemohou oddělit od bezpečnosti lidí kdekoliv ve 

světě a proto má EU zásadní zájem na rozvíjení kapacit a schopností, které by přispívaly ke globální 

lidské bezpečnosti. Dokument proto mj. počítá se zřízením sil humanitární bezpečnostní reakce, 

které budou mít zpočátku 15 tisíc příslušníků, z nichž minimálně jednu třetinu budou tvořit civilisté 

(policisté, právníci, humanitární pracovníci, administrátoři apod.) a které budou určeny 

k praktickému naplňování konceptu preventivní angažovanosti. 

Vnímání obou zmíněných strategií (a k tomu ještě strategie NATO z roku 1999 resp. 2002) jako 

jistých orientačních bodů pro naší zahraniční politiku nemůže být prosto rozporů. Ačkoliv je do 

značné míry charakterizuje více - méně shodné vnímání hrozeb a do jisté míry i shoda v pohledu 

na nutnost použití vojenské síly k jejich potlačení, nepanuje shoda v tom, k jakému politickému cíli 

mají tyto strategie sloužit. Nelze přehlédnout, že strategie žádného ze zmíněných aktérů nevěnuje 

pozornost tomu, jak by mohla být uvedena do souladu s plány zbylých aktérů. Otázkou ovšem je 

zda je to vůbec možné za situace, kdy Evropská unie vystupuje jako politický aktér, který ale nemá 

potřebné mocenské nástroje, NATO prochází politickou krizí a USA mají stále dominantní roli 

v transatlantické bezpečnostní politice. S ohledem na deklarované zahraničněpolitické cíle České 

republiky je jistě svým způsobem konfliktní, že se politická váha zřetelně přesouvá z NATO na 

Evropskou unii a Spojené státy, aniž by tito dva aktéři byli zatím schopni nalézat nový rámec pro 

budoucí spolupráci. Nalezení tohoto rámce je přitom pro udržení funkční transatlantické vazby 

klíčové. Spojené státy a Evropa mají skutečně odlišné doktrinální přístupy a priority v bezpečnostní 

politice. Nicméně konfrontace s problémy se kterými se potýkají jak Američané, tak Evropané při 

praktickém naplňování cílů bezpečnostní politiky především ve vojenských operacích může (snad i 

paradoxně) přispět k užší spolupráci. Zde mám na mysli, že každá strana zde má svoje silné a 

slabé stránky – Evropané sice zaostávají za Američany ve schopnosti vedení operací široké intenzity 

mj. s využitím nejmodernějších technologií, na druhé straně ale mají mnohem lépe propracovány 

postupy pro zajišťování postkonfliktní stabilizace v konfliktu dotčeném regionu (americký deficit je 

nyní patrný především v Iráku). Výměna a přebírání zkušeností v tomto směru je žádoucí. Steven 

Everts a Daniel Keohane z Centra pro evropskou reformu v Londýně dokonce v tomto směru mluví 

o možnosti jakési doktrinální konvergence. Ta by snad mohla přispět k překonání dosavadní 

situace, kdy slovy Francoise Heisbourga, ředitele pařížské nadace pro strategický výzkum 

Američané obrazně ve vojenských operacích „vykopávají dveře“ a Evropané následně „uklízejí 

dům“. Konvergenci ale podle mého názoru není možné uskutečnit, aniž by na evropské straně 

nedošlo k posilování jejích reálných obranných schopností. 

Co všechno plyne z uvedeného pro naši bezpečnostní politiku? Naše bezpečnostní politika by měla 

v maximální možné míře podporovat udržení transatlantické vazby podpořené rozvojem obranné 

politiky, a především obranných schopností EU. Zásadní otázkou pro tvorbu a realizaci naší 
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bezpečnostní politiky zde je 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.). Nelze pominout ani fakt, že „gapy“ v úrovni ozbrojených sil neexistují pouze mezi 

USA a EU jako celkem, ale i mezi jednotlivými státy EU, což se zvýraznilo především v souvislosti 

s rozšířením EU. 

Bezpečnostní strategie EU je i z tohoto důvodu příležitostí k otevření širšího diskursu o evropské 

bezpečnosti (kterého by se u nás mohla ujmout bezpečnostní komunita), neboť BS EU v každém 

případě představuje 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, Stranou pozornosti by neměla být ani otázka možnosti přípravy Evropské vojenské 

doktríny, vojenských aspektů evropské politiky sousedství a v neposlední řadě vytvoření strategie 

vnitřní bezpečnosti Evropské unie (problematika vnitřní bezpečnosti v unijní strategii absentuje). 

V konfrontaci s hrozbou terorismu a to zvláště po březnovém teroristickém útoku v Madridu se 

zřetelně ukazuje jako nezbytné účinně propojit v rámci Unie široké spektrum nástrojů bezpečnostní 

politiky - zpravodajství, justice, armády policie a civilní obrany, které umožní Unii efektivně čelit 

teroristickým hrozbám, což se velmi obtížně činí pouze na národní bázi. Americký koncept 

„homeland security“ budiž pro Unii jistou inspirací. 

Právě společné hrozby západní civilizaci, kde mezinárodní terorismus je na prvním místě seznamu, 

by měly být tmelem větší jednoty Spojených států a Evropy. Je totiž vysoce pravděpodobné, že v 

této a následující dekádě bude ve světě dominovat řešení bezpečnostních problémů spojených 

především s aktivitami mezinárodního terorismu. Militantní islámské organizace, po 11. září 2001 

stupňují četnost a brutalitu svých teroristických útoků, což aktuálně potvrzuje denní praxe v Iráku, 

ale i březnový atentát v Madridu. 

Zářijové přepadení školy čečenskými teroristy v ruském Beslanu, ke kterému došlo symbolicky 

v den 65. výročí začátku II. světové války signalizují spolu s mnoha dalšími faktory, že jsme podle 

H. Kissingera ve válce s radikální, výbojnou fundamentalistickou odnoží islámu jejímž hlavním cílem 

je likvidace umírněných islámských vlád a rozvrat všech ostatních společností překážejících 

vytvoření islámského chalifátu. Extrémní riziko zde představuje fakt, že je více než reálnou 

možností, že se teroristická uskupení stala i vlastníky zbraní hromadného ničení. K tomu přistupuje 

i další znepokojivý moment: k „tradičním“ nositelům jaderných zbraní přibyly v posledním desetiletí 

nové země, a to i nepřátelsky naladěné vůči Západu, v regionech, které mají pro vývoj světa a 

světové ekonomiky významné místo – zde mám na mysli především Blízký východ, jihovýchodní a 
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východní Asii. Svět se tak opět přibližuje do doby studené války, kdy stále existovala reálná 

hrozba globálního válečného konfliktu s použitím zbraní hromadného ničení, včetně 

jaderných. 

Při hodnocení hrozeb bychom ovšem neměli podléhat jakémusi automatismu či strnulosti. Neměly 

by být jednostranně zdůrazňovány pouze některé hrozby, jako je např. terorismus, hrozba 

rozšiřování ZHN atd., bez náležitého vyhodnocení dalších sílících hrozeb, jako je např. podceňování 

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

zločinu, korupce technologické katastrofy, environmentální hrozby (globální oteplování), kulturní 

hrozby (růst nacionalismu, fundamentalismu), informační bezpečnost, zranitelnost finančních trhů 

apod. 

K tomu bych rád dodal, že např. celkový obrat světového organizovaného zločinu se pohybuje 

okolo 500 miliard dolarů. Organizovaný zločin je výraznější než jiné potenciální hrozby, protože má 

tak evidentní a bezprostřední vliv na životy lidí a velmi snadno se exportuje. Jeho mezinárodní 

povaha, rozsah a jeho schopnost podvracet řízení státu z něj pro každou demokratickou zemi činí 

skutečný problém národní bezpečnosti. Prorůstání organizovaného zločinu do politiky a společnosti 

je tedy minimálně srovnatelné se samotným terorismem. 

Reakce na zmíněné hrozby otevírá problém adekvátní reakce. Např. pochopení faktu, že 

asymetrické hrozby ze strany teroristických organizací 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 systém komplexního řízení bezpečnosti země. Jedině takový systém zřejmě může 

čelit útoku, který není primárně veden na území státu, ale na jeho strukturu, podstatu jeho 

společnosti, fungování jeho institucí a konec konců i životní styl občanů. 

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 dodržování 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. 

Právě v souvislosti s potřebností systému komplexního řízení bezpečnosti země je na místě otevřít i 

problém celkového pojetí resp. pojímání bezpečnosti. Jsme totiž zřejmě na počátku přechodu mezi 

dvěma přístupy k jejímu zajišťování. V dosavadním, řekněme „tradičním“ modelu občan 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 

požadavky plní stát, nýbrž jako s partnerem, který sám nese jistou odpovědnost za bezpečnost. 

Bezpečnost se v daném případě stává veřejnou službou. 15 let po listopadu 1989 je takové 
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konstatování možná „malou revolucí“, která bude vyžadovat hlavně posun v myšlení občanů. 

Dodávám, že třeba v konfrontaci s profesionalizací armády to bude velmi složitý úkol. 

Základní otázkou v procesu tvorby a realizace bezpečnostní politiky v návaznosti 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 kvantitativně. Mj. se jedná o: 

• dva ústavní zákony, 

• čtyři klíčové zákony vymezující oblast krizového řízení a zajišťováni obrany, 

• 23 právních předpisů, 

• 19 prováděcích předpisů, 

• tři bezpečnostní a tři vojenské strategie, 

• zásadní koncepční dokumenty vymezující průběh a cíle reformy ozbrojených sil, 

• přípravu koncepčních dokumentů vytvářejících předpoklady pro postupné vybudování systému 

komplexní bezpečnosti země. 

I přes řadu výhrad, které zmíním v další části svého vystoupení, nelze pominout, že je to 

výsledkem intenzivní práce řady politiků a především pracovníků státní správy, kteří často museli 

uvedenou legislativu vytvářet v nikoli optimálních podmínkách, za což jim patří poděkování. 

Již zde zaznělo, že pro tvorbu a realizaci bezpečnostní politiky jsou rozhodujícími 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 podílejí (vláda, ministerstva, parlament, politické strany). Právě v procesu komunikace 

dochází i k utváření předpokladů pro dosahování politického konsensu v bezpečnostní politice, 

který, a uplynulých 15 let nás o tom také přesvědčilo, je předpokladem její efektivity. Konsensus 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 konsensu neuzavřenou záležitostí, což proces tvorby a realizace 

bezpečnostní politiky negativně ovlivňuje. Pokusím se charakterizovat několik rozhodujících faktorů 

tohoto stavu: 
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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 součásti veřejné politiky a 

veřejné služby, její tvorba a realizace je determinována nižší mírou profesionality jejích 

aktérů a nízkou mírou participace občanské veřejnosti. (Je zde patrná i jistá míra obavy, že 

by občané mohly především na místní úrovni promlouvat /tak je to možné v některých 

zemích EU, např. ve Francii/ do priorit zajišťování bezpečnosti). 

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 reflektovány i některými politiky a promítají se negativně do konkrétních 

politických postojů a rozhodnutí. 

4. Politické spory mezi resp. uvnitř politických stran ohledně strategických priorit bezpečnostní 

politiky, které mají nejen politický a bezpečnostní, ale i ekonomický rozměr. 

5. Absence kvalifikované odborné i veřejné diskuse o bezpečnostní politice 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. (S tím souvisí i velmi 

rozsáhlý systém utajování, která je evidentně naddimenzován) 

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 bezpečnostní politiky. 

7. Absence reálného civilního řízení a kontroly ozbrojených sil, která nemůže být vnímána 

pouze skrze její formální projevy (civilista jako ministr obrany), ale především skrze reálné 

vstupy politické reprezentace do procesu strategického řízení obrany a ozbrojených sil. 

(Limity vstupů jsou zde zřetelné, což ilustrují fakta: za 15 let se v čele resortu vystřídalo 11 

ministrů, tj. v průměru byl 1 ministr v úřadu 1 rok a 3 měsíce, bylo přijato a realizováno 

celkem 8 transformací a reforem). 

8. V soustavě a v tvorbě bezpečnostní dokumentů jsou i na základě uvedených vlivů skryty 

rezervy jak v teoretickém rozpracování problematiky, tak v jejich aplikaci. 

Všechny uvedené faktory v konečném důsledku vedou k tomu, že jednotlivé subjekty podílející se 

na rozhodovacích procesech v bezpečnostní politice často postupují při rozhodování o 

bezpečnostních otázkách nejednotně a nekoordinovaně, což nemá pouze politické, ale také 

ekonomické dopady – týká se to např. již známých kauz projektu L-159, výměny letounů MIG-29 

za vrtulníky, projektu modernizace tanku T-72, nedokončené reformy akvizičního systému MO, kde 

u 60 % investic není vůbec nebo jen velmi vágně specifikováno, co za ně resort hodlá nakupovat, 
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apod. Týká se to ale i legislativy: existují např. výrazné duplicity v oblasti krizové a branné 

legislativy, což se mj. týká 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 zpravodajského 

systému apod. Týká se to i našich mezinárodních závazků – principy 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 národním semináři k reformě ozbrojených sil v září 

2003 otevřeně prohlásil, že „reforma ozbrojených sil předskočila architekturu systému 

bezpečnosti, která měla být hotová jako první“. 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 reformy ozbrojených sil 

v listopadu 2002 bylo vládním usnesením rozhodnuto o zpracování Koncepce bezpečnostního 

systému České republiky, přičemž na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu z letošního roku 

byl tento úkol korigován a počítá 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 tzv. strategického 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 návrhu na optimalizaci bezpečnostního systému 

ukázal v plné míře složitost dané problematiky, která vyžaduje překonat tendence k pouhému 

popisu dějů, organizací, funkcí, zákonů atd. Rezervy ale existují i u dalších doktrinálních dokumentů 

– Bezpečnostní (2003) a Vojenské (2004) strategie. Není např. dostatečně rozpracována strategie 

obrany ČR, která by byla programem 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 vypracování a přijetí Strategie obrany, ať už v podobě samostatného 

dokumentu, součásti Bezpečnostní strategie, nebo i dokumentu nahrazujícího vojenskou strategii. 

Strategie obrany by měla mj. dát odpovědi na mnohé otázky, např. co tvoří systém obrany a jak je 
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řízen, jak je propojeno řízení obrany s celkovým systémem 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 koncepce reformy ozbrojených sil v roce 2003. 

Deficity v rozhodovacích a řídících procesech vedly k jejímu zahájení bez ohledu na reálnou 

ekonomickou kalkulaci jejích nákladů (a dopadů), což mělo za následek její přepracování 

s nemalými politickými, ekonomickými, společenskými a psychologickými důsledky se kterými 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 politického zadání samozřejmě leží na politicích – členech vlády, 

primárně premiérovi a „silových“ ministrech, tj. zahraničních věcí, vnitra a obrany a poslancích – 

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 analýz zpracovaných státními úředníky – vojáky, policisty, civilními úředníky 

ministerstev. Často se ovšem stává, že vrcholní činitelé exekutivy i parlamentu ponechávají, řízení 

rozhodovacích procesů při přípravě strategických výstupů pouze na úřednících, což je mj. dáno i 

absencí skutečného a fungujícího odborného politického zázemí v politických stranách i parlamentu 

o které by se mohli opřít.. Limitem je také i omezenost politického mandátu (poslanci i vláda ve 

čtyřletém cyklu) a tím i reálné možnosti zabývat se do hloubky danou problematikou. 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 především v komerčních organizacích. Odpovědnost za přípravu a v konečném 

důsledku formulování politického zadání ovšem v nemalé míře leží i na vojácích, policistech a 

státních úřednících. Vezměme si např. již několikrát zmiňovanou armádu: odpovědnost za přípravu 

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 ozbrojených 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 odbornost by prostě měly být nosným 

činitelem kontinuity realizace bezpečnostní politiky. V situaci, kdy už sice nemáme starou 

armádu, ale ještě nemáme armádu novou, je to dvojnásob důležité. 

Nemohu si ale zde odpustit jednu poznámku. Pokud mají být vedoucí představitelé resortu 

aktivními hráči na poli komunikace s veřejností musí v prvé řadě umět o prioritách resortu 

přesvědčit jeho příslušníky. Co ale ukázal jeden z výsledků kontinuálního sociologického výzkumu 

„vojenský profesionál“ věnovaný názorům na strategické souvislosti reformy armády realizovaný na 
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přelomu května a června 2004 (A report 21/2004) ? Na otázku zda odpovídá redislokace útvarů 

potřebám obrany země , říká 63 % vojáků, že ne a jen 25 % ano. O něco lépe vycházejí odpovědi 

na otázku, zda jsou v souvislosti s profesionální armádou vytvořeny podmínky pro její mobilizační 

rozvinutí – 54 % ne, 30 % ano. 

Pokud hovoříme o problematice politického konsensu a politického zadání není možné obejít ani 

působení bezpečnostní komunity jako významného faktoru ovlivňujícího především tvorbu 

bezpečnostní politiky. Po téměř deseti letech od počátků jejího konstituování, 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, neformální a relativně ustálené 

společenství zástupců odborné i laické veřejnosti, neziskového sektoru, univerzit, vědeckých a 

výzkumných institucí, aktivně se vyjadřujících k otázkám bezpečnosti státu a problémům 

bezpečnostní politiky. Výstupy této komunity, kam ostatně patří i tato konference, jsou Vám všem 

jistě známé, nebudu je proto šíře připomínat – chtěl bych ale učinit pár poznámek k aktuálním 

možnostem působení komunity v rámci komunikace s vládou, „silovými“ ministerstvy a 

parlamentem. 

Pokud jsem zmínil fakt, že bezpečnostní komunita je více-méně respektovaným 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 vyvolané i tím, aby komunita a její příslušníci negativně neovlivňovali 

přijaté záměry 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 strategie 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 bezpečnostní 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 bezpečnostní komunitou, které by se neměly omezovat 

pouze na ad hoc akce typu seminářů, kulatých stolů apod., ale pravidelnou (a možná i svým 

způsobem institucionalizovanou) spolupráci např. formou expertních fór. V této souvislosti je 

možné v perspektivě (i na základě např. francouzských zkušeností) uvažovat o zřízení relativně 

nezávislého“ analyticko-výzkumného pracoviště pro potřeby strategického řízení bezpečnostního 

systému České republiky, které by spolupracovalo s vládou a bylo by vládou spolufinancováno. 

Především pro exekutivu by mohlo být výhodné zadávat mu (z hlediska kvality, objektivnosti a 

efektivnosti) analýzy, koncepce, studie apod. v oblasti bezpečnostní politiky. Velký důraz by se 

samozřejmě musel věnovat zajištění potřebné míry vědecké autonomie takového pracoviště, tak 

aby ho nebylo možné chápat jako případný nástroj některé politické strany nebo politického směru, 
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ale naopak, aby bylo vnímáno jako platforma otevřeného výzkumu bádání v oblasti, která nemůže 

být z principu předmětem partikulárních politických zájmů. Jednou z cest jak toto zabezpečit by 

mohl být např. přesně formulovaný statut, definující cíle a úkoly pracoviště, vytvoření řídícího 

orgánu v podobě jakési dozorčí rady sestavené z osobností z nezpochybnitelným odborným a 

morálním kreditem apod. 

Takové analyticko-výzkumné pracoviště by nicméně nemělo 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 

využít jejich zkušenosti v politické straně samotné, ale i ve státní správě, samosprávě, na 

akademické půdě nebo v nevládních organizacích – a tím i v bezpečnostní 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. 

Bezpečnostní komunita by ovšem mohla být i platformou, která by mohla sloužit k utváření většího 

konsensu v oblasti bezpečnostní politiky. Z toho co zde zatím bylo uvedeno vyplývá, že klíč k řešení 

zde leží v otevřené a permanentní komunikaci v trojúhelníku vláda-parlament-bezpečnostní 

komunita, přičemž každá z uvedených složek by si měla být vědoma své úlohy při formování 

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, které 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 směřování naší bezpečnostní 

politiky neodehrávaly pouze v politické a ideové rovině, v níž se díky politické realitě může vytratit 

samotný předmět diskuse ve své věcné podobě - tj. skutečná efektivnost bezpečnostního systému 

a jeho jednotlivých součástí (aktuálně např. reálné vojenské schopnosti AČR), ale aby zde 

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 bezpečnostního systému ročně vydá ze státního rozpočtu více jak 100 miliard korun. 
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Tento závěr je na místě především v kontextu budoucího politického a bezpečnostního vývoje ve 

světě a v České republice, který bude zřetelně vyžadovat ještě větší důraz na kvalifikovaný přístup 

k tvorbě a realizaci bezpečnostní politiky. 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 celkovou společenskou modernizaci, která se dotýká demografického vývoje, 

sociální soudržnosti, budování společnosti vědění, ekonomické konkurenceschopnosti, životního 

prostředí, postavení země ve vnějších vztazích, adaptace systému vládnutí na nové sociální a 

ekonomické podmínky a v neposlední řadě i bezpečnosti. 

V závěru referátu je možné ve stručnosti shrnout a zvýraznit konkrétní podněty pro tvorbu a 

realizaci naší bezpečnostní politiky: 

• Je zjevné, že nejde nadále pokračovat ve zpracování takových koncepcí 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 Bezpečnostní strategie a Vojenské strategie resp. Strategie obrany. Myslím si, že je 

v této souvislosti nutné brát velmi vážně podněty prezidenta republiky Václava Klause, 

přednesené na nedávném VS AČR týkající se potřeby jasného stanovení priorit a limitů našich 

možností v bezpečnostní politice mj. i cestou permanentní konkretizace armádní a širší obranné 

doktríny. 

• 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 

bezpečnostního vývoje a jež budou reflektovat všechny zásadní trendy a souvislosti 

bezpečnostního vývoje důležité pro Českou republiku. Aktuálním úkolem pro příští verzi 

Bezpečnostní strategie je bezesporu plnohodnotná reflexe Bezpečnostní strategie EU a úkolů, 

které z ní vyplývají pro tvorbu a realizaci naší bezpečnostní politiky. 

• Samotná příprava Bezpečnostní strategie České republiky by měla být v daném kontextu 

primárním úkolem nejen Ministerstva zahraničních věcí, ale i podstatně širšího fóra odborníků 
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z ostatních, nejen „silových“, resortů a bezpečnostní komunity. Vyplývá to mj. 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. Jako klíčová se zde ukazuje strategicko-koncepční a koordinační role Úřadu 

vlády a kvalifikovaných pracovníků zde působících. 

• Klíčovou prioritou je dosáhnout stavu, kdy budou přijímána kvalifikovaná rozhodnutí 

v bezpečnostní politice. Jednou z možností jak toho dosáhnout je iniciovat dva důležité kroky: 

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 a vytvoření systému odborného vzdělávání aktérů 

bezpečnostní politiky, které zatím v ucelené podobě u nás neexistuje. 

Dámy a pánové, vážení zahraniční hosté, 

Česká republika vstupuje do bouřlivých vod a bude potřebovat jasnější orientační body aby 

neztroskotala. To by měl být v budoucnu základní imperativ v procesu tvorby a realizace naší 

bezpečnostní politiky. 
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Nové hrozby a rizika jako významné faktory ovlivňující tvorbu 

a realizaci bezpečnostní politiky 

Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc., Ústav mezinárodních vztahů 

 

Dosavadní přístupy k pojmům bezpečnostní hrozba a riziko 

Od skončení studené války se trvale diskutuje o pojmech bezpečnostní hrozba a riziko. Významným 

mezníkem se stala Římská deklarace NATO o míru a spolupráci (listopad 1991). Ta se pod vlivem 

zásadní změny mezinárodní situace zcela odklonila od pojmu hrozba, protože od té doby byl po 

čtyři desetiletí spojován výlučně s Varšavskou smlouvou a zejména pak se SSSR. Nahradila jej 

výrazy bezpečnostní riziko (Security Risk) či bezpečnostní výzva (Security Challenge). Pod tyto 

pojmy zahrnula i terorismus a šíření ZHN. Další vývoj však ukázal, že to byla vážná chyba. Ve 

skutečnosti totiž nešlo ani o rizika, ani o výzvy, ale naopak o vážné hrozby. Na počátku 90. let to 

byly zdánlivě skryté, latentní hrozby, ale na počátku 21. století se již jedná o dvě nejvážnější a 

nenaléhavější bezpečnostní hrozby globálního rozměru. 

Při posuzování bezpečnostních hrozeb a rizik dnešního světa je nezbytné si položit dvě základní 

otázky: 

• jak se hodnocení bezpečnostních hrozeb a rizik projevuje v bezpečnostní strategii NATO, 

• jak k těmto pojmům přistupuje ČR. 

Po jejich zodpovězení je možné učinit tři koncepční kroky: 

• nastínit základní charakteristiku pojmů hrozba a riziko, 

• vymezit jejich vzájemné zásadní rozdíly, 

• každý z těchto pojmů jasně kategorizovat. 

1. Hrozby a rizika v bezpečnostní strategii NATO 

Již od poloviny 90. let se diskutuje o tzv. bezpečnostnímu diferenciálu mezi dvěma druhy bojové 

činnosti. Na jedné straně je bezpečná činnost pilotů, převážně amerických, kteří shazují munici 

z takových výšek, v nichž jsou nezasažitelní. Na druhé straně jsou nevděčné a nebezpečné úkoly 

dlouhodobého charakteru, zejména pohyb vojáků pozemního vojska přímo v terénu. Tam až do 

akce Irácká svoboda převládali vojáci z evropských zemí a mnoho jich bylo zákeřně zastřeleno ze 

zálohy. Evropané měli větší ztráty než Američané, a tak evropští politikové upozorňovali, že 

nasazováním svých vojáků v terénu podstupovali větší rizika nežli americká administrativa, která 

nasazovala převážně piloty s nejmodernějšími letouny. Zásadní změna přišla až s akcí Irácká 

svoboda. 
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V prvním čtvrtletí roku 2003 se projevily zcela zásadní rozdíly v názoru Saddámův režimu v Iráku. 

Čtyři členské státy NATO nesouhlasily s jeho označením za naléhavou bezpečnostní hrozbu, a proto 

nepovažovaly vojenský zásah za nezbytný. Důrazně upozorňovaly na rizika spojená s vojenskou 

intervencí a dva z nich odmítly hlasovat pro ni v Radě bezpečnosti OSN. Byly to Francie jakožto 

stálý a SRN jako nestálý člen RB OSN. 

2. Stávající přístup ČR k pojmům hrozba a riziko 

Ve 2. pol. 90. let se o pojmech hrozba a riziko začalo důkladněji diskutovat také v ČR. Dokument 

Bezpečnostní strategie ČR z roku 1999 uvedl celkem 9 rizik a klasifikoval je ”z hlediska 

pravděpodobnosti jejich aktivace v hrozby”. Úskalím tohoto přístupu je skutečnost, že všech 9 

zmiňovaných rizik jsou jevy objektivního charakteru, které nelze výraznějším způsobem 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 se však 

autoři tohoto dokumentu dopustili jedné vážné nepřesnosti – proliferaci ZHN zařadili do skupiny 

tzv. globalizačních hrozeb. Ve skutečnosti se ale tyto hrozby a s nimi spojená rizika týkají 

vojenských nástrojů bezpečnosti, a to jak v národním, tak zejména v mezinárodním rozměru. 

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 Kajdá nebo 

Afghánistánu v době, kdy byl v područí Tálibánu. 

To, co oficiální dokument MO ČR označuje za proliferační hrozbu, je ve skutečnosti vážnou a 

naléhavou hrozbou vojenského charakteru. Jejím zdrojem jsou nejnebezpečnější nástroje vedení 

bojové činnosti, jejichž případné použití může přímo ohrozit vojenskou bezpečnost států nebo 

dokonce celých regionů. 

3. Základní charakteristika pojmů bezpečnostní hrozba a bezpečnostní riziko 

Bezpečnostní hrozby 

Pojem hrozba označuje projevy, gesta, opatření nebo činy, kterými se vyjadřuje vůle způsobit 

někomu menší, větší nebo dokonce nenahraditelné škody. Každá hrozba vyvolává větší či menší 

obavy nebo strach toho, vůči němuž směřuje, kdo jí je vystaven. Hrozby působí nezávisle na 
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zájmech ohroženého, a jsou proto jevem objektivního charakteru. Hrozbě vystavený subjekt 

(člověk, stát či koalice) může přijmout opatření a postupovat tak, že hrozbu zmírní nebo dokonce 

zcela eliminuje. Stejně tak ji ale může umocnit nebo i nechtěně vyvolat. 

Bezpečnostní rizika 

Rizika jsou sociální jevy odvozené od hrozeb. Vždy jsou obsažena v rozhodnutích a činech těch 

činitelů, kteří vyhodnocují situaci, posuzují hrozby a podle toho pak jednají. Těmito činiteli mohou 

být nejvýše postavení politikové či vlády konkrétních států nebo nejvyšší činitelé či rozhodovací 

orgán bezpečnostního společenství. Každý z těchto činitelů, ať už na individuální či kolektivní 

úrovni, vždy podstupuje nějaké riziko, bere na sebe jakési riziko. V angličtině je proto zavedena 

vazba „to run a risk“ nebo „to assume a risk“, čemuž naprosto odpovídá i francouzská vazba 

„courrir un risque“ nebo „assumer un risque.“ 

Každé riziko je vyhnutelným, odvratitelným důsledkem rozhodnutí, a proto by mělo být spojeno se 

snahou postupovat od nepředvídatelnosti našich rozhodnutí k jejich předvídatelnosti a 

kontrolovatelnosti. Riziko je tedy na rozdíl hrozby jevem subjektivního charakteru. Je zcela 

nesprávné hovořit o objektivním charakteru rizik. 

Riziko je také opakem zájmu. Při vyhodnocování podstupovaných 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. Např. v r. 1999 bylo zájmem NATO zastavit etnické násilí v Kosovu. Toto násilí mohlo 

skončit útěkem desetitisíců kosovských Albánců do západní Evropy, zejména pak do Itálie a SRN. 

Pro tyto státy i pro jejich sousedy představovalo nepřímou hrozbu nevojenského charakteru. Tváří 

v tvář této hrozbě NATO podstoupilo riziko ozbrojeného úderu, které považovalo za menší riziko 

nežli nečinnost. 

V bezpečnostní politice se rizika mohou pohybovat v rozmezí od sebeuspokojení, tedy zanedbání 

evidentních hrozeb přes nečinnost či rezignaci až po přehnanou reakci vyúsťující v bezpečnostní 

dilema a v začarovaný kruh bezpečnost – nebezpečnost. Příklad první chyby byl J.V. Stalin, který 

trestuhodně podcenil hrozbu německého útoku v létě 1941. Naproti tomu přehnané reakce byly 

typické pro celé období studené války a vydatně roztáčely spirálu závodů ve zbrojení. 

4. Základní rozdíly mezi pojmy hrozba a riziko 

Hrozba je vždy jevem objektivního charakteru a vždy působí nezávisle na našich zájmech či 

záměrech. Vždy také platí nepřímá úměra mezi vážností hrozby a bezpečností. Subjekt, který je 

mimo dosah přímých a naléhavých hrozeb, nebo který je před možnými hrozbami dobře chráněn, 

má spolehlivě zajištěnu svoji bezpečnost. Vysoký bezpečnostní statut mají odlehlé vyspělé ostrovní 

státy jako Austrálie či Nový Zéland, nebo země s vysokým HDP, který si mohou dovolit vydržovat 

udržovat armády s nejmodernější výzbrojí a s nejkvalitnějším výcvikem. Naproti tomu Izrael po 
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dlouhou dobu vnímal všechny své sousedy jako přímou a záměrnou hrozbu pro své přežití, a proto 

bezpečnost a vojenství byly jeho nejvyššími státními prioritami. 

Riziko je vždy jevem subjektivního charakteru. Je výsledkem rozhodovacího procesu spojeného 

buďto s volbou způsobů k dosahování stanovených zájmů a cílů, nebo se snahou čelit 

bezpečnostním hrozbám. Každý, kdo přijímá důležitá rozhodnutí, by vždy měl otevřeně říci také to, 

jaká rizika vědomě podstoupil a jakým se naopak chtěl vyhnout. Například Edvard Beneš v r. 1939 

upřednostnil kapitulaci a vlastní demisi, jen aby se vyvaroval rizika obrovských ztrát na životech 

v případě střetu s mnohonásobně silnější armádou nacistického Německa. 

5. Kategorizace bezpečnostní hrozeb a rizik 

Kategorizace bezpečnostních hrozeb 

Z geopolitického hlediska existují dvě základní kategorie hrozeb, a to přímé (bezprostřední) a 

nepřímé. Přímé jsou takové hrozby, kterým je vystaven náš stát. Díky plnému členství v NATO a 

pokračujícímu procesu rozšiřování tohoto bezpečnostního společenství není ČR na počátku 21. 

století vystavena žádné přímé hrozbě vojenského charakteru. 

Vedle přímých hrozeb ale existují i hrozby nepřímé, které se dotýkají našich spojenců nebo 

regionální, popř. dokonce světové stability. Jsou jimi zejména nárůst bídy ve světě, diktátorské 

režimy a regionální či vnitrostátní ozbrojené konflikty nebo vážná mezinárodní napětí v odlehlejších 

oblastech dnešního globalizovaného světa. Tyto nebezpečné jevy se mohou stát přímými hrozbami 

pro spojence ČR. Z toho vyplývá, že členství v NATO pro nás znamená nejen sdílení základních 

hodnot a předností této aliance, ale také sdílení hrozeb směřujících proti euroatlantickému prostoru 

jako celku a kterémukoli z jeho členů. 

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 nebo dokonce zanedbávány. 

Krátce po skončení studené války byly terorismus, šíření ZHN či nacionalismus hrozbami latentní 

povahy, ale dnes jsou nejnaléhavějšími hrozbami globálního charakteru. Závažnou latentní hrozbou 

globálního rozměru jsou stále se zvýrazňující rozdíly mezi vyspělými a stabilními státy Severu na 

straně jedné a chudými a nestabilními státy Jihu na straně druhé. Právě z nich vydatně těží 

extremistické a teroristické organizace při získávání svých stoupenců. 

Podle svého původce mohou být hrozby hodnoceny bud jako záměrné nebo nezáměrné. 

Záměrnými hrozbami jsou agrese, teroristické útoky, ekonomické sankce, obchodní nebo 

ekonomickou válka, narušení dopravy strategických surovin a zdrojů energie, národnostní útlak. 

Nezáměrné hrozby povětšinou nejsou přímým výsledkem lidské činnosti. Jde zejména o povodně, 

období sucha a neúrody, erupce sopek, propukání epidemií či pandemií. Jednou z mála 
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nezáměrných hrozeb spojených s lidskou činností je propukání ekonomických krizí, k němuž 

většinou dochází bez prokazatelného přímého záměru politiků, ekonomů nebo manažerů. 

Poslední hledisko je sektorové – podle něho hrozby dělíme na vojenské, politické, ekonomické, 

ekologické, sociální a kulturní. Nejvážnější vojenská hrozba – ozbrojená agrese jako začátek války 

– je dnes v euroatlantické oblasti velmi málo pravděpodobná. Výrazně však vzrostla 

pravděpodobnost útoků ze strany teroristických organizací, které uplatňují nepřímou strategii a 

mohou použít nejen konvenčních, ale i nekonvenčních zbraní. Vážnou hrozbu vojenského 

charakteru představují regionální ozbrojené konflikty, ať už na mezistátní, nebo na vnitrostátní 

úrovni. V jejich důsledku jsou tisíce lidí vyháněny ze svých domovů nebo prchají před hrůzami 

války, a to je hrozbou pro politickou a ekonomickou stabilitu sousedních států. 

Hrozby politického charakteru představují především nedemokratické a diktátorské režimy – špatně 

vládnou, utiskují vlastní obyvatelstvo a vyvolávají vnitrostátní nebo i mezistátní ozbrojené konflikty. 

Ekonomické hrozby vyplývají především z nestability světových trhů a z nejistot ekonomického 

rozvoje na regionální i na globální úrovni. Ekologické hrozby jsou povětšinou důsledkem 

ekonomické činnosti člověka a stále tíživěji se 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 stupňování národnostní a náboženské 

nesnášenlivosti a nenávisti, fundamentalismus a fanatismus. 

Nejnaléhavější a nejvážnější hrozbou současnosti je propojené působení terorismu a šíření ZHN. Je 

to záměrná, přímá, naléhavá hrozba politického a vojenského charakteru. 

Kategorizace bezpečnostních rizik 

Jelikož bezpečnostní rizika odvozujeme od bezpečnostních hrozeb, dělíme je rovněž podle 

sektorového hlediska na rizika vojenského, politického, ekonomického, ekologického, sociálního a 

kulturního charakteru. Nejvážnějším bezpečnostním rizikem současného světa by bylo podcenění 

hrozby terorismu a šíření ZHN. Další hlediska dělení hrozeb – geopolitické, časové či původce děje 

– už na rizika vztahovat nelze. Není možné hovořit o naléhavém či nenaléhavém riziku, nebo o 

riziku přímém či nepřímém. 

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 fundamentalismu na jedné straně a 

nečinností k jejich projevům a důsledkům na druhé straně. 

Závěrem 
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Problematika hrozeb a rizik není jen akademickou záležitostí. Náležité rozlišování mezi těmito 

dvěma pojmy je základním předpokladem pro správné vyhodnocování bezpečnostních hrozeb a 

zodpovědné zvažování podstupovaných rizik. Je to první krok na cestě k úspěšné bezpečnostní 

politice, která je vždy intersubjektivním procesem. 
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Koncepce bezpečnostního systému České republiky 

jako součást tvorby a realizace bezpečnostní politiky 

PhDr. Ivo Hlaváč, Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

rád bych v úvodu svého krátkého referátu poděkoval pořadatelům konference za pozvání a 

možnost promluvit na tomto plénu před takto váženým auditoriem. Samotný název konference 

dostatečně ilustruje relevanci tématu a co do skladby účastníků je konference příslibem profesně 

kvalitní, poučené a hluboké diskuse. A dosavadní průběh konference to bezezbytku potvrzuje. 

Rád bych se ve svém příspěvku, který je svým způsobem koreferátem k úvodnímu příspěvku Dr. 

Raška a Dr. Balabána, věnoval některým okolnostem přípravy Koncepce bezpečnostního systému 

ČR. Především bych rád formou komentovaných tezí představil základní závěry Analýzy 

bezpečnostního systému ČR, která byla v průběhu let 2003-2004 zpracována meziresortním týmem 

Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva financí a Úřadu 

vlády ČR a jež byla v říjnu letošního roku schválena Bezpečnostní radou státu (BRS) a následně 

vládou ČR. 

Úkol vypracovat Koncepci bezpečnostního systému ČR obsahuje jistý paradox, resp. princip pars 

pro toto. Vláda ČR o něm totiž rozhodla svým usnesením ze dne 13. listopadu 2002 č. 1140 ke 

Koncepci výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizaci ozbrojených sil České 

republiky - tedy v souvislosti s procesem reformy dílčího pilíře bezpečnostního systému. 

V původním zadání je proto zakotvena nejen ambice analyzovat a koncepčně uchopit bezpečnostní 

systém země, ale též potřeba vyrovnat se s již probíhající reformou ozbrojených sil a jejími dopady, 

neboť je zřejmé, že tak podstatný reformní krok bude mít řadu důsledků pro celý bezpečnostní 

systém ČR. 

Úkol vypracovat Koncepci bezpečnostního systému ČR má proto dvě základní polohy: 1) navázat na 

reformu ozbrojených sil ČR a na další dílčí reformy (např. reformu veřejné správy) a reflektovat 

jejich důsledky pro bezpečnostní systém ČR jako celek; 2) analyzovat současný bezpečnostní 

systém ČR a koncepčně jej upravit s cílem jeho dalšího zefektivnění podle mandátu daného 

novelizovanou Bezpečnostní strategií ČR (přijatá usnesením vlády ČR ze dne 10. prosince 2003 č. 

1254) a podle zkušeností plynoucích z vyhodnocení hlavních zátěžových činností bezpečnostního 

systému ČR (např. události po 11. září 2001, summit NATO 2002, povodně 2002). 

Dovolte nyní, abych dříve než se zmíním o některých závěrech Analýzy bezpečnostního systému 

ČR, učinil několik obecných poznámek vis-à-vis celkovému pozadí, ve kterém bezpečnostní systém 

dostává svůj specifickou formu. 
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1. Bezpečnostní systém je svědkem historie země a obrazem její současnosti. 

Bezpečnostní systém, stejně jako jakýkoli materiál snažící se jej koncepčně uchopit, nevzniká 

v laboratoři, v historickém bezčasí, politickém vakuu či společensky neutrálním prostoru. Materiál 

týkající se základních bezpečnostních struktur státu musí počítat se spodními víry historie i bočními 

nárazovými větry partikulárních politických zájmů. 

Historie vystupuje v kulisách bezpečnostního systému hned v několika rolích. Není možné budovat 

či přetvářet bezpečnostní systém bez zásadnější reflexe jeho dosavadního vývoje a všech jeho 

krizových okamžiků. Neuralgické body systému obvykle nesou jasnou pečeť historie a jejích 

peripetií. 

Podíváme-li se na bezpečnost ČR v historické perspektivě (1918-2004), můžeme konstatovat, že 

problematika bezpečnosti byla upravena ve všech ústavách novodobého českého státu od vzniku 

Československé republiky v roce 1918. V každé z těchto ústav byla problematika bezpečnosti státu 

pojímána především jako záležitost jeho vojenské obrany, příčinu čehož je třeba hledat především 

ve vývoji mezinárodní bezpečnostní situace. 

Roli centrálního tělesa pro řízení a koordinaci bezpečnostního systému plnila především Nejvyšší 

rada obrany státu (později Rada obrany státu – do roku 1993), která byla určena k přípravě 

a organizaci obrany země. Vznikl tak specializovaný orgán pro řízení bezpečnosti (obrany), jehož 

hlavním úkolem bylo pomáhat vládě plnit úkoly v oblasti branné moci. 

S jistou dávkou zjednodušení je možné konstatovat, že v oblasti bezpečnosti byla hlavní prioritou 

obrana státu před vnějším napadením a zajištění jeho územní integrity, v oblasti vnitřní bezpečnosti 

pak v období po druhé světové válce ideologicky vyztužené zajišťování veřejného pořádku – 

spojené s mnohdy nelegitimním a nelegálním zasahováním do lidských a občanských práv – a 

eliminace hrozeb a rizik ve vztahu ke komunistickému režimu. 

Zhroucení totalitního režimu v roce 1989 se promítlo do života celé československé společnosti. 

Konec studené války minimalizoval riziko globálního jaderného konfliktu, rozpad některých 

socialistických států však přispěl ke vzniku řady lokálních, etnicky kolorovaných konfliktů. Zásadní 

význam mělo v této souvislosti přijetí nové Vojenské doktríny ČSFR (1991), která konstatovala, že 

stát nemá žádného konkrétního nepřítele. Zároveň sílilo vědomí, že roste potřeba věnovat 

pozornost i hrozbám nevojenského charakteru, především organizovanému zločinu a korupci. 

Podoba bezpečnostního systému se v období po roce 1989 zásadním způsobem neměnila. Nadále 

existovala Rada obrany státu jako centrální orgán pro řešení zásadních otázek v oblasti obrany 

státu (v pozměněné podobě až do roku 1993), jejímž předsedou byl předseda federální vlády. 

V této době z odborných pracovišť vycházely konkrétní návrhy na systémové změny, nezískávaly 

však potřebnou politickou podporu (jednou z hlavních příčin byly stálé personální a reorganizační 

změny ve státní správě, ale především nevelký politický zájem o problematiku bezpečnosti). 
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Bezpečnostní systém proto procházel pouze dílčími změnami, k zásadní změně bezpečnostního 

systému však do roku 1992 nedošlo. V prvních pěti letech existence samostatné ČR stále chyběl 

základní rámec bezpečnostní a branné legislativy, nicméně postupně docházelo k vytváření 

fundamentálních struktur systému (např. vybudování Integrovaného záchranného systému). 

V důsledku tohoto nedostatku neměla ČR ještě na počátku roku 1998 na rozdíl od většiny ostatních 

demokratických států nadresortní orgán, který by se zabýval otázkami obrany a bezpečnosti. 

Neexistence příslušné legislativy způsobovala problémy v oblasti kompetencí jednotlivých institucí. 

Řada oblastí patřící do problematiky bezpečnosti státu se vyvíjela izolovaně, v působnosti 

ústředních správních úřadů a územních orgánů státní správy a samosprávy. 

Instituce, které se podílely na zajišťování bezpečnosti státu, netvořily bezpečnostní systém 

v pravém smyslu slova, tj. systém s jasnými, funkčními, vzájemně úzce propojenými vazbami uvnitř 

i směrem do zahraničí. Teprve ústavní zákon č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti ČR a následný vznik 

systému Bezpečnostní rady státu, která měla být páteří komplexního řízení a koordinace 

bezpečnostního systému, položil základy bezpečnostního systému ČR jako hierarchické struktury 

prvků, které jsou centrálně řízeny a koordinovány, případně na jednotlivých úrovních působí 

samostatně v rozsahu své působnosti. 

Dr. Balabán již ve svém příspěvku zmínil, jak byl během 90. let vybudován základ a rámec 

bezpečnostního systému a ilustrativně uvedl i počet právních předpisů a dokumentů, které se 

k tomuto procesu vztahují. Je vhodné připomenout, že byly postupně budovány tak komplexní 

subsystémy jako např. Integrovaný záchranný systém a systém krizového řízení, systém nakládání 

s utajovanými skutečnostmi, že byl znovu vystavěn systém zpravodajských služeb apod. 

Bezpečnostní systém ČR byl následně významným způsobem ovlivněn vstupem ČR do NATO 

(1999) a posléze členstvím v EU (2004). Závazky vůči alianci i postupně formující se závazky a 

požadavky v rámci ESDP představují pro bezpečnostní systém ČR vazby zásadního strategického 

významu. Pro bezpečnostní politiku země zase nezůstane bez vlivu Bezpečnostní strategie EU 

(2004), která - byť je spíše pre-strategickým konceptem - deklaruje bezpečnostní ambice EU. Mají-

li být tyto ambice v následujícím období naplňovány, budou od každé členské země vyžadovat 

nemalé politické, vojenské i civilní kapacity. 

Současný bezpečnostní systém ČR je výsledkem vývoje a procesů probíhajících od roku 1990 a byl 

zásadním způsobem nastaven v roce 1998. Systém je dnes ústavně a legislativně ukotven a 

disponuje základními dokumenty bezpečnostní politiky ČR, definujícími základní hodnoty, zájmy, 

postoje a ambice ČR při zajišťování její bezpečnosti a ovlivňujícími celkový koncepční rámec 

problematiky bezpečnosti v ČR. Jde v první řadě o Bezpečnostní strategii ČR, na kterou navazují 

dílčí strategie a koncepce. Ke klíčovým patří např. Vojenská strategie ČR či Koncepce zahraniční 

politiky ČR (v příslušných částech) a některé další dokumenty (např. aktualizovaná Koncepce 

ochrany obyvatelstva). 
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Novelizovaná Bezpečnostní strategie ČR přijatá vládou v prosinci 2003 konstatuje, že současný 

bezpečnostní systém ČR je funkční. Jeho nastavení a funkčnost byly podle tohoto dokumentu 

v uplynulých letech ověřeny při různých krizových situacích, přičemž nebyly zjištěny podstatné 

nedostatky. Zároveň Bezpečnostní strategie jasně konstatuje, že je nezbytné přistoupit k úpravám 

bezpečnostního systému, a to především v následujících oblastech: zdokonalení s důrazem na 

efektivitu a zjednodušení bezpečnostního systému ČR; zkvalitnění spolupráce a koordinace mezi 

jednotlivými prvky a oblastmi systému; další zlepšení vzájemných vztahů na jednotlivých úrovních 

a mezi ústředními, krajskými a obecními prvky; posílení spolupráce mezi bezpečnostními radami 

a krizovými štáby všech stupňů; upřesnění výkonných pravomocí Bezpečnostní rady státu a 

Ústředního krizového štábu v době krizových situací; zlepšení koordinace v oblasti vnitřní 

bezpečnosti a posílení koordinace zpravodajských služeb atd. 

Jde de facto o první jasné politické zadání ve vztahu k bezpečnostnímu systému jako celku (což je 

důležité, přihlédneme-li ke skutečnosti, že Bezpečnostní strategie ČR je dokument zpracovaný 

vládou ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky a Parlamentem ČR na principu nadstranickosti 

a že se na tvorbě dokumentu rovněž podílí bezpečnostní komunita ČR), a to jistě není nevýznamná 

skutečnost. 

Po letech, kdy na politické scéně nebyla bezpečnostní problematice věnovaná odpovídající 

pozornost, je takto konsensuální zadání jistě podstatným krokem vpřed. Zdali je toto zadání 

dostatečné a adekvátní stavu bezpečnostního systému ČR, novým hrozbám a rizikům, nebo zdali 

by si problematika bezpečnostního systému země zasloužila intenzivnější „sekuritizaci“, zůstává 

otázkou diskuse. A Analýza bezpečnostního systému ČR – jak ukáži dále – do této debaty vstupuje 

s jednou z možných odpovědí. 

2. Ochota k zásadním změnám bezpečnostního systému narůstá v souvislostí s krizemi. 

Tato teze je velmi dobře patrná intenzitě a povaze opatření, která byla např. americkou 

administrativou přijímána v reakci na teroristický útok 11. září 2001. Zřízení Homeland Security 

Office, vydání Patriot Act, navýšení rozpočtu na bezpečnost země, nové formy koordinace 

zpravodajského systému, investice do bezpečnostních technologií atd. – to vše je v tak krátkém 

čase jen stěží představitelné bez onoho otřesu, který bezpečnostní systém USA v souvislosti 

s teroristickými útoky prožil. Podobnou sebereflexí jistě prošel bezpečnostní systém Španělska po 

útocích v Madridu. 

Bezpečnostní systém ČR nebyl hrozbě podobného rozsahu vystaven a doufejme, že v dohledné 

budoucnosti ani nebude. Dílčí krize, jejichž seizmická aktivita bezpečnostní systém ČR v posledních 

letech rozkolísala, však jeho schopnost akomodovat mechanismy a koordinovat procesy přeci jen 

prověřily. Jak jsem již předeslal, deklaruje novelizovaná Bezpečnostní strategie ČR, že současný 

bezpečnostní systém ČR je funkční a že jeho nastavení a funkčnost byly v uplynulých letech 

ověřeny při krizových situacích různé intenzity (povodně 1998 a 2002, zasedání Mezinárodního 
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měnového fondu 2000, summit NATO 2002), přičemž nebyly zjištěny podstatné nedostatky jeho 

fungování. 

Analýza bezpečnostního systému ČR se s tímto závěrem ztotožňuje: bezpečnostní systém ČR 

všechny dosavadní krizové situace dokázal řešit uspokojivě. Ze všech uvedených krizových 

okamžiků byly následně vyvozeny důsledky a víceméně úspěšně realizována opatření, která měla 

vést k nápravě dílčích dysfunkcí systému. Analýza rovněž konstatuje, že neexistuje žádná 

relevantní indicie, že by bezpečnostní systém ČR neuměl efektivně reagovat na škálu aktuálních 

hrozeb a rizik. To však zároveň neznamená, že by bezpečnostní systém ČR neměl rezervy, které je 

zapotřebí napravovat. 

3. Efektivní bezpečnostní systém předpokládá efektivní redukci komplexity 

bezpečnostního prostředí. 

Bezpečnostní systém je pojem velmi často užívaný, kumulující v sobě všechny možné kontexty a 

formy toho, co bezpečností rozumíme. Právě ve vztahu k oné všeobjímající povaze, kterou pojem 

sémanticky předpokládá, je však možné učinit několik poznámek na adresu ambiciózních tezí o 

komplexnosti a systémovosti architektury bezpečnostního systému. 

Zajímavou zkušeností při tvorbě Analýzy bezpečnostního systému ČR byla reakce zahraničních 

partnerů ze zemí EU a NATO, kteří byli prostřednictvím ambasád osloveni v souvislosti s hledáním 

inspirace pro tvorbu Koncepce bezpečnostního systému ČR. Bez jediné výjimky reagovali oslovení 

velmi podobně. Nejprve se ujišťovali, co přesně bezpečnostním systémem rozumíme - zdali máme 

na mysli záchranný systém, obranný systém, systém krizového řízení, zpravodajský systém atd. 

Odpověď, že máme na mysli toto vše a především pak centrální mechanismy, skrze které jsou dílčí 

subsystémy řízeny a koordinovány, pak vyvolávala téměř stereotypní reakci. Každá z oslovených 

stran v nějaké podobě tlumočila názor, že de facto disponuje několika „bezpečnostními systémy“, 

různými typy orgánů pro jejich řízení, přičemž na centrální úrovni nacházejí institucionální vyjádření 

jen některé z nich. 

A opravdu – z pozice pozorovatele postaveného mimo systém, obsahují bezpečnostní systémy 

spoustu dílčích subsystémů i zcela „nesystémových“ vazeb, nadbytečných prvků, nepřesných 

legislativních vymezení apod. Velkou část tzv. nesystémových vztahů vnáší do systému právě 

historie. Pouze historie zdůvodní, že hasičský sbor v Marseille spadá pod resort obrany, neboť je 

tomu tak již od napoleonských dob; že Kanadská jízdní policie jakožto státní orgán nepůsobí 

zdaleka na celém území Kanady a její činnost je doplňována tradičními místními obecními sbory; že 

v době globalizace a asymetrických hrozeb je každý občan švýcarské commune hrdým držitelem 

osobní zbraně, s níž je připraven svou komunitu v případě potřeby bránit apod. Žádný z uvedených 

příkladů však zároveň neznamená, že by byl bezpečnostní systém oslaben či dokonce ochromen. 

Pokud dokáže efektivně a racionálně redukovat komplexitu požadavků na něj kladených, racionálně 
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kategorizovat vstupy a reagovat na hrozby a rizika, stanovovat si kritéria vlastní efektivity, je 

legitimní a funkční. 

Ambice po komplexnosti a striktní systémovosti může být navíc vztažena pouze k hranicím 

národního státu a ke kompetencím a zdrojům, které má administrativa národního státu k dispozici. 

Naopak globalizovaný, vzájemně úzce propojený svět, v němž prostorové vzdálenosti ztrácejí na 

relevanci, konfrontuje národní státy s novými bezpečnostními hrozbami a riziky, smazává rozdíly 

mezi vnější a vnitřní bezpečností a rozšiřuje škálu problémů, které nemohou být efektivně řešeny 

pouze na půdě národního státu. 

Koneckonců členství ČR v mezinárodních organizacích (EU, NATO, OSN, OBSE, RE, WTO ad.), 

stejně jako role mezinárodních smluv (např. v oblasti odzbrojení, kontroly zbrojení a nešíření zbraní 

hromadného ničení), účast státu na mezinárodních odzbrojovacích fórech, podíl na mezinárodních 

kontrolních režimech, bezpečnostních iniciativách apod., rozšiřuje vazby bezpečnostního systému 

ČR daleko za hranice země a klade na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém země vysoké 

nároky. 

Dalším příkladem může být debata o tzv. rozšířeném konceptu bezpečnosti (extended concept of 

security), která probíhá od 90. let 20. století. Podle tohoto pojetí národní stát již není jediným 

privilegovaným referenčním objektem bezpečnosti. Jednotlivé entity (jednotlivci, komunity, národy, 

státy) vyžadují různá bezpečnostní prizmata a přístupy. Klasický model bezpečnosti je tedy 

rozšířen: od vojensky pojaté bezpečnosti národního státu směrem k mezinárodním – globálním 

i regionálním – ekonomickým, sociálním, environmentálním či lidskoprávním dimenzím 

problematiky bezpečnosti. Odpovědnost za takto pojatou bezpečnost už nemůže ležet pouze 

a výhradně na národním státu: odpovědnost je rozšířena „nahoru“, tj. směrem k mezinárodním 

organizacím, a „dolů“, tj. k výkonu samospráv, komunit, nevládních organizací a občanům. 

Podobně koncepce „Human Security“, jež je rozvíjena na půdě OSN či EU, představuje svým 

důrazem na nemilitární zdroje nestability a rizik a akcentací individua jako referenčního objetu 

bezpečnosti v jeho lidskoprávní, humanitární a environmentální dimenzi, novou výzvu tradičně 

pojatému chápání bezpečnostního systému. 

Za bezpečnost musí i nadále primárně zodpovídat stát. Zároveň je nicméně nezbytné diverzifikovat 

zdroje v oblastech, kde soukromý, nevládní či občanský sektor může ekonomičtěji a efektivněji 

zajistit kapacity a zdroje pro zajištění určitého sektoru bezpečnosti. Stejně tak by mělo být ambicí 

státu budovat bezpečnostní systém v úzké propojenosti a vazbě oblasti politické (vnitřní 

a zahraniční), hospodářské, finanční, legislativní, sociální a kulturní, s jasnými vazbami na 

občanskou společnost. 

Analýza bezpečnostního systému ČR pracuje s představou participačního modelu bezpečnostního 

systému. Vzhledem k bezpečnostní situaci současného světa a aktuálním asymetrickým hrozbám se 

občané a společnost budou muset vyrovnat s faktem trvalého ohrožení. Pro roli občana 
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v bezpečnostním systému má tato situace závažné důsledky: systém dnes může efektivně zajistit 

jednotlivcům i sociálním skupinám bezpečnost pouze v případě, že občané pochopí a přijmou svou 

roli a odpovědnost v bezpečnostním systému a že budou na ochraně hodnotové orientace 

demokratické společnosti aktivně participovat. 

Analýza bezpečnostního systému ČR předpokládá, že základem úspěšného fungování 

bezpečnostního systému je včasná a koordinovaná příprava rozhodujících činností a příslušných 

řídících a výkonných orgánů na všech úrovních státní správy a samosprávy, které se podílejí na 

zajišťování bezpečnosti. V kulisách globalizovaného světa je jen stěží možné (a ekonomicky 

únosné) vytvářet komplexní bezpečnostní systém tom smyslu, že by na centrální úrovni „zahrnoval” 

a „kon-centroval“ všechny myslitelné oblasti a kontexty bezpečnosti. Bezpečnostní systém je dnes 

vystaven dvojím požadavkům: musí být státem řízeným systémem, dostatečně centralizovaným, 

přitom flexibilním, zajišťujícím jednotný a koordinovaný postup na všech úrovních systému při 

realizaci potřebných opatření; a zároveň musí poskytovat dostatek prostoru, aby bylo možné 

bezpečnostní problémy (v širokém pojetí) řešit v co možná nejnižších patrech systému. 

Mělo by být ambicí státu budovat bezpečnostní systém, který má kompetenčně silné a výkonné 

řídící centrum, jež umožňuje efektivně redukovat komplexitu bezpečnostního prostředí a adekvátně 

a pomocí výkonných složek operativně reagovat na bezpečnostní hrozby a rizika. Právě redukce 

komplexity bezpečnostního prostředí (to jak jsou vyhodnocována hrozby a rizika, co je považováno 

za bezpečnostní priority, jaká opatření jsou přijímána, jak je systém koordinován v reálném čase 

atd.) umožňuje systému na měnící se bezpečnostní prostředí přiměřeně reagovat. 

4. Závěry Analýzy bezpečnostního systému ČR aneb „avignonská výzva“ 

bezpečnostnímu systému země. 

Jedním z nejdůležitějších závěrů Analýzy bezpečnostního systému ČR je konstatování, že navzdory 

rezervám a nedostatkům disponuje ČR funkčním bezpečnostním systémem, který je schopen 

uspokojivě naplňovat ambice ukotvené v Bezpečnostní strategii ČR a závazky vůči partnerům a jenž 

disponuje sebereflexivními mechanismy a schopností zdokonalování svých struktur i dílčích politik. 

Výsledkem Analýzy bezpečnostního systému ČR (kromě popisu struktury a funkcí jednotlivých 

prvků) je 45 návrhů na optimalizaci bezpečnostního systému ČR, které se relevantním způsobem 

vztahují k fungování systému jako celku. Není možné na tomto místě zmínit všechny zásadní 

návrhy, dovolte přesto, abych krátce zmínil aspoň některé příklady. 

Ze systémového pohledu lze za nejdůležitější považovat závěry a návrhy týkající se např. fungování 

Parlamentu ČR a Vlády ČR za krizových stavů v případě, kdy nelze v reálném čase zajistit jejich 

usnášeníschopnost, návrhy na upřesnění výkonných pravomocí Bezpečnostní rady státu a 

Ústředního krizového štábu v době krizových situací a návrh na posílení koordinace zpravodajských 

služeb a jejich kontrolu. 
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Především role Bezpečnostní rady státu musí být – i vzhledem ke kompetencím jejich vojensky 

ukotvených předchůdců v dějinách státu (NROS, ROS) – nově promýšlena s jasným akcentem na 

potřebu pružného řízení systému v horizontální i vertikální linii. Raison d´être Bezpečnostní rady 

státu je ústavně zakotven a spočívá v zajišťování komplexního řízení a koordinace systému. 

Bezpečnostní rada státu je stálým pracovním orgánem vlády, který koordinuje a vyhodnocuje 

problematiku bezpečnosti ČR a připravuje vládě návrhy k jejímu plánování a zajišťování. 

Analýza bezpečnostního systému ČR nicméně konstatovala, že v rámci struktury Bezpečnostní rady 

státu stále není optimálně zajištěno komplexní a systémové hodnocení hrozeb a rizik a jejich 

sdílení. Řešením by měl mj. být vznik tělesa pro koordinaci zpravodajských služeb a pro tvorbu 

komplexních zpravodajských analýz pro potřeby decisních složek bezpečnostního systému. 

Do budoucna je také zapotřebí přijmout opatření k zajištění komplexnějších výstupů a zvýšení 

koordinace práce v samotném systému Bezpečnostní rady státu a restrukturalizovat její pracovní 

orgány (Výbor pro obranné plánování, Výbor pro civilní nouzové plánování, Výbor pro koordinaci 

zahraniční bezpečnostní politiky, Výbor pro zpravodajskou činnost). 

Problematickou se též jeví slabá vazba mezi plánováním bezpečnosti (především na úrovni 

pracovních orgánů Bezpečnostní rady státu) a finančním plánováním v oblasti bezpečnosti. Tento 

problém souvisí s obecnou otázkou rozpočtování bezpečnosti v ČR, resp. její roztříštěnosti do 

mnohých kapitol a subkapitol státního rozpočtu, často bez jasné vazby na bezpečnostní priority a 

fungování systému jako celku. Na centrální úrovni (BRS) by měly být postupně vytvářeny podmínky 

pro pružnější propojení obou procesů. Bezpečnostní rada státu, má dostatečně reprezentativní 

složení a měla by mít legitimní možnost formulovat priority v oblasti bezpečnosti spolu s jasnými 

nároky a požadavky na jejich financování. Bezpečnostní rada státu proto musí lépe koordinovat 

stanovení priorit resortů v oblasti bezpečnosti. Tato ambice by měla přispět k pružnější formě 

financování bezpečnostních priorit státu. 

Perspektivně je na základě Analýzy bezpečnostního systému ČR zapotřebí přistoupit k úpravám 

systému ve smyslu posílení možnosti Bezpečnostní rady státu přijímat závazná rozhodnutí pro 

správní úřady a pro bezpečnostní rady krajů a obcí. Obdobně je na nižší stupni hierarchie potřebná 

možnost bezpečnostních rad krajů přijímat rozhodnutí závazná pro bezpečnostní rady určených 

obcí a pro obce. 

Analýza reflektuje i dopady zásadních reforem na bezpečnostní systému státu. Do vytvořeného 

bezpečnostního systému ČR zasáhla následná reforma veřejné správy z let 2000 až 2002. V této 

souvislosti se doposud nepodařilo doladit místo a úlohu nově vzniklých obcí s rozšířenou působností 

a k jejich optimálnímu včlenění do bezpečnostního systému bude nezbytné provést některé 

legislativní změny. Právě z reflexe dopadů reformy veřejné správy na bezpečnostní systém ČR 

vycházejí návrhy na posílení spolupráce mezi bezpečnostními radami a krizovými štáby všech 

stupňů. 
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Součástí reformy veřejné správy je i reforma a modernizace ústřední státní správy, jež je rozvržena 

na období let 2004 až 2010. Podstatou věcného řešení je navázat na reformu veřejných rozpočtů 

a podpořit přechod ústřední státní správy od tzv. nabídkového modelu k poptávkovému. Důraz 

bude soustředěn na vyhledání, úpravu a eliminaci neefektivních procesů systému veřejné správy a 

na vybudování efektivnější komunikace, mechanismů pro sledování cílů a výkonů, moderních 

technologií a lidského potenciálu, který bude schopen nové technologie, znalosti a metody práce 

využívat. Při průřezových otázkách bude snahou kompetentních místa nikoli vyhledávat, nýbrž 

vytvářet modifikací současných pracovních kapacit. Z tohoto předpokladu musejí vycházet i úvahy 

o cílové podobě bezpečnostního systému ČR a o postupných krocích k jejímu dosažení. 

Významným aspektem, který ovlivní další vývoj bezpečnostního systému ČR, je reforma 

ozbrojených sil ČR. Reforma reflektuje aktuální vývoj bezpečnostní situace ve světě a vychází 

zejména z kolektivního zajišťování obrany ČR v rámci členství v NATO, resp. v EU. Probíhající 

reforma ozbrojených sil ČR zajišťuje propojení struktury a schopností ozbrojených sil ČR 

s aliančním charakterem zajištění obrany a příslušnými aliančními principy a standardy. Analýza se 

ve vztahu k reformě ozbrojených sil zaměřila především na problematiku dostupnosti vojenských 

kapacit působících za mimořádné události či krizové situace ve prospěch Policie ČR a 

Integrovaného záchranného systému a na potřebu věcných a legislativních opatření k užšímu 

propojení systémů plánování obrany státu s krizovým plánováním, resp. civilním nouzovým 

plánováním. 

Analýza bezpečnostního systému ČR předpokládá, že počínaje rokem 2005 by se prostředkem pro 

sebereflexi fungování systému a nastavení kritérií jeho efektivity měla stát pravidelná Zpráva o 

zajištění bezpečnosti ČR, která bude ve dvouletých periodách vyhodnocovat Bezpečnostní strategii 

ČR a funkčnost bezpečnostního systému ČR. 

Dr. Balabán zakončil svůj referát příměrem o neklidných časech a rozbouřených vodách, do kterých 

bezpečnostní politika vstupuje. Na základě závěrů Analýzy bezpečnostního systému ČR lze 

konstatovat, že do těchto příslovečných rozbouřených vod vyplouváme nikoli na chatrné a děravé 

pramici, ale vyrážíme - byť občas s poněkud rozostřeným kompasem a nejistě - po mostech s 

dobrými základy a pevnou statikou. Analýza bezpečnostního systému ČR je proto spíše 

„avignonskou výzvou“ bezpečnostnímu systému země: je zapotřebí dostavět mosty tam, kde končí 

na půli cesty, zaměřit se na koordinační mechanismy, odstraňovat dualismy v systému a stanovit 

efektivnější mechanismy mezi řízení bezpečnostního systému, tvorbu politik a jejich pružné a 

transparentní financování. 

Na základě Závěrů analýzy bezpečnostního systému ČR doporučila Bezpečnostní rada státu vládě 

nezpracovávat Koncepci bezpečnostního systému ČR, nýbrž do 31. března 2005 připravit a 

předložit materiál „Návrh na optimalizaci současného bezpečnostního systému ČR“, který bude 

obsahovat rozpracování cílů a priorit pro optimalizaci bezpečnostního systému ČR, specifikaci 
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postupů a strategií pro jejich dosažení, kvantifikaci nároků na finanční zdroje a legislativní a 

nelegislativní opatření. Vláda ČR toto doporučení BRS v listopadu 2004 přijala. 

Domnívám se, že postup zvolený Bezpečnostní radou státu není v rozporu s výzvami bezpečnostní 

komunity přistoupit k vytváření podmínek pro komplexní řízení bezpečnostního systému ČR. 

Konkrétní témata, jakými jsou posílení Bezpečnostní rady státu a Ústředního krizového štábu, 

návrhy na změnu struktury a funkcí pracovních orgánů Bezpečnostní rady státu, koordinace a řízení 

zpravodajských služeb či změny v systému krizového řízení, obsahují velký potenciál pro zvýšení 

výkonu systému, komplexity jeho řízení a koordinace. Naopak se zde a nyní bezpečnostní komunitě 

otevírá prostor k adresnému formulování představ o koncepčních krocích potřebných k přiblížení se 

regulativní ideji „komplexního řízení bezpečnosti“. Jsem přesvědčen, že v případě konstruktivních 

návrhů na konkrétní úpravy bezpečnostního systému ČR nezůstane její hlas nevyslyšen. 

Děkuji Vám za pozornost. 
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Výchova, vzdělávání a výzkum v oblasti bezpečnostní politiky 

jako předpoklady její úspěšné tvorby a realizace 

Bc. Libor Stejskal, Středisko bezpečnostní politiky CESES FSV UK 

 

Vážené dámy, vážení pánové, vzácní hosté, 

ve svém příspěvku chci samozřejmě navázat především na vystoupení svých předřečníků 

z odpoledního bloku, protože jak jste sami slyšeli, potřeba vzdělávání a přípravy kvalitních 

odborníků výslovně zazněla jak v souvislosti s politickou reprezentací, která odpovídá za tvorbu a 

realizaci bezpečnostní politiky na vrcholné úrovni, tak v souvislosti s praktickými úkoly při budování 

a řízení bezpečnostního systému ČR. A je zřejmé, že také na poli sledování a vyhodnocování 

bezpečnostních hrozeb a rizik se do budoucna neobejdeme bez kvalifikovaných odborníků. 

Jak už zaznělo v příspěvku dr. Hlaváče, bezpečnostní systém ČR je budován podle tzv. 

participačního modelu, což přinejmenším v deklarativním smyslu slova znamená, že v jeho 

rámci působí řada různých aktérů, kteří jsou zapojeni různými způsoby a na různých úrovních. 

Asi se shodneme, že zajišťování bezpečnosti by nemělo spočívat pouze v tom, že „to“ za nás zařídí 

„oni“, tedy vláda, policie a armáda. Odpověď na otázku, kdo všechno se na tom má podílet a jak, 

je přirozeně široká: škála subjektů bezpečnostního systému začíná u jednotlivých občanů, 

pokračuje přes nevládní neziskové organizace, firmy a veřejnou správu na všech úrovních až po 

profesionální bezpečnostní složky. 

Tato skutečnost má dalekosáhlý význam právě pro výchovu, vzdělávání a výzkum. Znamená to 

totiž, že určitou připravenost a kvalifikovanost je třeba podporovat a koneckonců i požadovat u 

daleko širšího okruhu aktérů, než jsou jen příslušníci profesionálních bezpečnostních sborů, vojáci, 

policisté a další, na které jsme si my, běžní občané, zvykli přenášet veškerou odpovědnost, ke 

kterým ale zároveň nemáme úplně 100%ní důvěru. 

Pokud začneme takříkajíc „odspodu“, zjistíme, že téměř zcela je dosud zanedbávána výchova a 

vzdělávání občanů – mám na mysli především praktické znalosti a dovednosti, tedy jakousi 

praktickou přípravu pro krizové situace všeho druhu. Doufejme, že hlasy, které už jistou dobu 

volají po nápravě, budou vyslyšeny a tento závažný nedostatek se začne řešit dřív, než dojde 

k nějaké velké tragédii. 

Princip participace v bezpečnostním systému však vedle této ryze praktické připravenosti občanů 

a institucí předpokládá, že uvedení aktéři se podílejí také na plánování, rozhodování a řízení 

toho, jak je bezpečnost na té které úrovni zajišťována. Tedy jinými slovy, že se zapojují do 

bezpečnostní politiky. Samozřejmě si ale nemůžeme dělat žádné iluze, protože je jasné, že 
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odpovědnost leží nadále hlavně na státu a praktické zajištění na profesionálních složkách 

bezpečnostního systému. 

Největší nároky z toho vyplývají pro veřejnou správu, a to jak směrem k ústřední státní správě, 

tak i k veřejné správě na všech nižších úrovních: 

• Odborníků, kteří se orientují v praktických otázkách bezpečnostní politiky, ale i v jejich širších 

souvislostech, bude třeba nejen uvnitř tzv. silových resortů, ale i jinde ve veřejné správě. 

• Jejich odborná zdatnost (nebo vždy alespoň části z nich) musí přesahovat striktně resortní a 

úzce předmětné vymezení, protože právě orientace v širších souvislostech bezpečnostní politiky 

je předpokladem pro lepší koordinaci a spolupráci v podmínkách, kdy okruh aktérů je značně 

diferencovaný a kdy můžeme mluvit spíše o jejich sítích (a kdy navíc i rizika jsou značně 

diferencovaná). 

Tím vším rozhodně nechceme tvrdit, že v odpovědných institucích v České republice chybí schopní 

profesionálové a kvalifikovaní experti. Zatím však převažuje úzce profesně pojímaná příprava 

pro specificky resortní práci, takže např. koncepční činnost je často poznamenaná až příliš 

parciálním a technokratickým přístupem. To, co chybí, je právě schopnost přistupovat k tvorbě a 

realizaci bezpečnostní politiky celostním způsobem. 

Nyní bych rád přistoupil k samotné problematice vzdělávání. Ani tady přirozeně nezačínáme ve 

vzduchoprázdnu. Na řadě českých vysokých škol a akademických pracovišť se realizuje výuka i 

výzkum různých součástí bezpečnostní politiky. Ještě přesnější by bylo hovořit ne o bezpečnostní 

politice, ale spíše o jednotlivých oblastech zajišťování bezpečnosti. Uvedu několik příkladů: 

• Na Univerzitě obrany v Brně se kromě teorie obrany státu (včetně hospodářského řízení) rozvíjí 

problematika krizového řízení a ochrany obyvatelstva, ale i zde dominuje vojenské pojetí. 

• Něco úplně jiného najdeme na Fakultě sociálních věd UK, konkrétně na Institutu mezinárodních 

studií a ještě výrazněji na Institutu politologických studií. Tam se důraz klade na mezinárodní 

aspekty bezpečnosti; takže se uplatní především teorie mezinárodních vztahů, historie a 

geopolitika. Předmětem zkoumání jsou jak mezinárodní bezpečnostní organizace, tak dílčí 

aktuální témata jako např. terorismus. 

• Pro úplnost lze zmínit třeba i Univerzitu Pardubice, Univerzitu T. Bati ve Zlíně nebo některé 

soukromé školy, kde probíhá výuka vyloženě dílčích aplikovaných disciplín jako jsou 

bezpečnostní technologie, systémy zabezpečení a příslušný management. 

• Jako poslední uvedu Policejní akademii ČR. Ta totiž se svým programem „bezpečnostně 

právních studií“ asi nejvýrazněji směřuje k interdisciplinárnímu a celostnímu přístupu 

k zajišťování bezpečnosti, a to v jejím rozšířeném pojetí. Tedy alespoň na rovině záměrů, 

protože jinak se zdá, že praxe zatím sleduje spíše tradičnější policejní vnímání, rozšířené na 

další oblasti vnitřní bezpečnosti. 
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Když to shrnu, máme zázemí pro výuku a výzkum na poli vnitřní bezpečnosti a policejní činnosti; 

máme teorii vojensky pojímané obrany státu; pěstuje se také studium geopolitické a strategické 

problematiky v rámci mezinárodních vztahů. Není toho málo, ale cosi tu stále chybí. Zůstává určitý 

volný prostor mezi úzce resortní profesní přípravou na jedné straně a mezi akademicky 

teoretickým zkoumáním na straně druhé. 

To, co schází, bych tedy vymezil jako komplexní, interdisciplinární přístup k bezpečnostní politice, 

který se však zaměřuje na konkrétní problémy, a v první řadě na instituce: na budování jejich 

kapacit a rozvíjení jejich kompetencí. 

Přestože Středisko bezpečnostní politiky CESES se profiluje hlavně jako výzkumné pracoviště, bylo 

od počátku jasné, že součástí jeho poslání by se měla stát také výuka, protože ta jednak posiluje 

vazbu na praxi a také dává určitou reflexi výzkumné činnosti. 

Konkrétní kroky, které Středisko podniká, tedy spočívají v první řadě v přípravě kurzu 

Bezpečnostní a branná politika. Ten bude zahájen už v letním semestru tohoto akademického roku, 

tedy v únoru 2005, a je zařazen do nabídky Katedry veřejné a sociální politiky Fakulty sociálních 

věd UK. Další krok je dosud v jednání, a jedná se o rozšíření do podoby studijního zaměření 

Bezpečnostní politika v rámci oboru Veřejná a sociální politika. Perspektivně se uvažuje i o ustavení 

samostatného oboru Bezpečnostní politika či Bezpečnostní studia. V této chvíli mohu ještě uvést, 

že činnost Střediska bude rozšířena také o přípravu vzdělávacích programů pro úředníky ve 

spolupráci s veřejnou správou a občanským sektorem. 

Na závěr bych však chtěl připomenout, že jsme v situaci, kdy spíše než soupeřit je třeba 

spolupracovat. To znamená, že jsme připraveni koordinovat vlastní záměry s dalšími partnery, 

hledat ve stávající nabídce nepokryté prostory a odstraňovat případné duplicity. 

Věřím, že tak přispějeme k tomu, aby v České republice fungovala kvalitní příprava budoucích 

odborníků na bezpečnostní politiku. Děkuji za pozornost. 



 72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Středisko bezpečnostní politiky 

 

Celetná 20, 116 36 Praha 1 

Tel. 224 491 498, 224 491 491 

Fax: 224 227 950 

e-mail: sbp@fsv.cuni.cz 
 


