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Úvodem 

 

Vážení čtenáři, 

 

26. května 2005 se na půdě Policejní akademie ČR uskutečnila pod záštitou a za osobní podpory 

náměstka primátora hlavního města Prahy JUDr. Petra Hulínského konference „Proměny konceptu 

vnitřní bezpečnosti“. Konferenci pořádaly společně Středisko bezpečnostní politiky Centra pro sociální 

a ekonomické strategie FSV UK (SBP CESES FSV UK) a Policejní akademie České republiky s podporou 

Sdružení pro kultivaci veřejného prostoru. 

Sborník vydaný u příležitosti konference obsahuje jednak příspěvky jejích účastníků, které zazněly na 

konferenci a též příspěvky, které na konferenci nebyly přednesené, ale vážící se k jejímu tématu. Do 

sborníku bylo zařazeno i vystoupení ministra vnitřní bezpečnosti Spojených států Michaela Chertoffa 

k problematice aktuálních aspektů zajišťování vnitřní bezpečnosti Spojených států amerických na půdě 

German Marshall Fund a European Policy Centre, které doplnilo prezentaci Williama J. Flanagana 

z velvyslanectví Spojených států ve Vídni o dané otázce v rámci konference. Organizátoři konference si 

v této souvislosti dovolují poděkovat velvyslanectví Spojených států v Praze a zvláště řediteli 

Amerického informačního centra Miroslavu Duškovi za spolupráci při zajištění jeho prezentace. 

 

PhDr. Miloš Balabán, Ph.D. 

vedoucí Střediska bezpečnostní politiky CESES FSV UK 
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Úvodní vystoupení JUDr. Petra Hulinského, 

náměstka primátora hl. m. Prahy 

Vážené dámy, vážení pánové, 

dovolte mi, abych úvodem svého vystoupení zdůraznil, že jsem velmi rád na základě oslovení 

organizátory dnešní konference přijal záštitu nad jejím konáním. Učinil jsem tak ze dvou hlavních 

důvodů. Tím prvním je skutečnost, že bezesporu v konfrontaci s novými bezpečnostními hrozbami je 

nutné přehodnocovat celou řadu přístupů a konceptů k zajišťování bezpečnosti a vnímat bezpečnost 

v mnohem širším kontextu. Impulsy, náměty, ideje a koncepce jak tak učinit, které vycházejí 

z akademické sféry, kam patří jak Policejní akademie, tak i Středisko bezpečnostní politiky Centra pro 

sociální a ekonomické strategie FSV UK, jsou v tomto ohledu i pro magistrát hl. m. Prahy velmi vítané. 

Mohou totiž ukázat i to, jak přistupovat k řešení úkolů spojených se zajišťováním bezpečnosti v 

konkrétních regionech a lokalitách. A tento „praktický“ aspekt je tím druhým důvodem přijetí záštity 

nad konferencí. 

Jsem si přitom plně vědom skutečnosti, že pokud hovoříme o zajišťování bezpečnosti nemůže jít 

pouze o bezpečnost samu, ale také o její politické, sociální a ekonomické aspekty. Právě v takových 

metropolích jako je Praha je důležité to takto vnímat. A pokud hovoříme o proměnách konceptu vnitřní 

bezpečnosti, je to spojeno i s tím, že se do popředí stále více a více dostávají především otázky 

bezpečnosti každého lidského jedince - občana. Protože v rámci svých kompetencí také svým dílem 

odpovídám za úroveň bezpečnosti v hlavním městě považuji za jednu ze svých hlavních priorit věnovat 

pozornost tomu jak eliminovat hrozby, které se právě občana nejvíce dotýkají a které jsou spojeny 

s tzv. novou bezpečnostní agendou. V Praze je máme přesně zmapovány i díky výsledkům rozsáhlého 

průzkumu „Analýza pocitu bezpečí“, uskutečněného na sklonku minulého roku a zjišťujícího důvody 

pocitu ohrožení Pražanů na území hlavního města. Patří sem především šíření drog, pouliční 

kriminalita, kriminalita v MHD a pouliční prostituce,, což je spojeno s působením organizovaného 

zločinu obecně. 

Protože jsem měl možnost seznámit se i s některými tématy, kterými se dnešní konference bude 

zabývat, v souvislosti s tím, co jsem před chvílí zmínil, mě zaujalo, že proměny konceptu vnitřní 

bezpečnosti jsou mj. spojeny i s rozšiřováním okruhu aktérů, kteří se ve větší či menší míře přímo 

angažují v procesu zajišťování bezpečnosti, a tím i v boji s kriminalitou. Nejedná se tedy pouze o 

státní či městskou policii a o celkové fungování Jednotného bezpečnostního systému Prahy, ale i o 

výraznější vstup nestátních organizací a konec konců i jednotlivých občanů do tohoto procesu Zde 

bych snad jen připomněl, že tuto angažovanost magistrát v nemalé míře podporuje i přímými 

finančními dotacemi dosahujícími ročně několika miliónů korun Podpora „nových“ aktérů podílejících se 

na zajišťování bezpečnosti má svůj význam a bezesporu bude i dále pokračovat. Je ovšem na místě se 

zamyslet, a k tomu by mohla přispět i tato konference, jak zvýšit efektivitu vzájemné spolupráce 

státních i nestátních aktérů, a to včetně legislativních kroků – i proto, že zajišťování bezpečnosti 
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občanů, města, státu bude bezesporu v dlouhodobém horizontu stále velmi důležitým tématem. 

Efektivní spolupráce by přitom mohla i svým dílem přispět k naplnění ideálu „bezpečného města, kde 

se nevyskytuje zločinnost, drobná kriminalita a agrese“, tak jak je uvedeno v Evropské deklaraci 

městských práv, schválené již před třinácti lety Stálou evropskou konferencí místních a regionálních 

správ. 

 

Vážené dámy, vážení pánové, 

závěrem svého vystoupení mi dovolte vyjádřit přesvědčení že jednání Vaší konference bude úspěšné. 

Velmi rád se podrobněji seznámím s jejími výsledky, které jak věřím bude možné promítnout i do 

konkrétní politické praxe. 

 

Děkuji za pozornost. 
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The opening speech of JUDr. Petr Hulinský, 

Deputy Mayor of Prague 

Dear ladies and gentlemen, 

Let me begin by saying that I have gladly complied with the request of the organisers and assumed 

patronage of this conference. I have done so for two principal reasons. One is the fact that in 

confrontation with new security threats we must review a number of approaches and concepts 

connected with providing security services and must begin to perceive security in a much broader 

context. Any impulses, suggestions, ideas and conceptions stemming from such an effort in the 

academic circles (including the Police Academy and the Security Policy Department of CESES at the 

Faculty of Social Sciences of Charles University) are also welcome for the Prague City Hall. Amongst 

other things, they can show us how to tackle tasks we face when we try to ensure the security of 

concrete regions and localities. And this “practical” aspect is the second reason why I agreed to 

assume patronage of the conference. 

I fully realise that when we talk about security providing, we cannot regard security only in the narrow 

sense, but also consider its political, social and economic aspects. It is important to see security in this 

light, particularly in such large cities as Prague. And talking about the changes of the concept of 

internal security, we must also consider that more and more importance is being assigned to the 

security of every human being – every citizen. Since I am partly responsible for ensuring the security 

of the capital, one of my chief priorities is to focus on the elimination of threats that concern the 

citizen most, i.e. those included in what is sometimes called the “new security agenda”. In Prague we 

have analysed these threats in detail, also thanks to a large-scale survey “Analysis of the feeling of 

safety”, conducted in late 2004 and examining the reasons why Prague’s inhabitants feel unsafe 

within the city. The reasons most frequently cited were the spread of drugs, street crime, crime in the 

city transport and prostitution on the streets, all connected with the overall problem of organised 

crime. 

I was able to look at some of the topics you will discuss during this conference. With respect to what I 

have just mentioned I noted with interest that the changes in the concept of internal security are also 

connected with the broadening of the range of actors that are engaged to a varying extent in security 

providing, and thus also in the fight against crime. Security thus depends not only on the state or city 

police and on the whole operation of the Integrated Security System of Prague, but also on a more 

marked involvement of non-governmental organisations and even individual citizens. The Prague City 

Hall significantly supports this kind of involvement, even by direct financial grants amounting to 

several million crowns every year. This support of the “new” actors participating in security providing 

is meaningful and will definitely continue. Still, we should think of ways to improve the effectiveness 

of the co-operation between governmental and non-governmental actors, including legislative steps, 

since ensuring security of the citizens, towns, cities, and the state as a whole will remain a very 

 6



important topic even in the long-term perspective. Such effective co-operation could get us closer to 

the ideal of a “secure and safe town, free as far as possible from crime, delinquency and aggression”, 

to quote the European Declaration of City Rights, approved thirteen years ago by the Permanent 

European Congress of Local and Regional Authorities. 

 

Dear ladies and gentlemen, 

At the end of my talk let me wish your conference every success. I will gladly acquaint myself with its 

results which, I believe, can be translated into concrete political measures.  

 

Thank you for your attention. 
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Úvodní vystoupení plk. Doc. JUDr. Vladimíra Plecitého, CSc., 

prorektora Policejní akademie ČR 

Vážené dámy a pánové, milí hosté, 

dovolte mně, abych Vás všechny s velkým potěšením přivítal v prostorách Policejní akademie ČR, na 

konferenci pořádané ve spolupráci se Střediskem bezpečnostní politiky Centra pro sociální a 

ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Zvláště mezi námi vítám náměstka 

primátora hlavního města Prahy pana JUDr. Petra Hulínského, dále starostu městské části Prahy 12 

pana Petra Hánu, jakož i zástupce velvyslanectví USA ve Vídni pana Williama J. Flanagana.Vítám také 

představitele tisku a sdělovacích prostředků a vás všechny, kteří jste přijali naše pozvání. 

Dnešní konference, která byla připravena především péčí katedry bezpečnostních služeb pod vedením 

pana doc. Macka, si vytkla za cíl prodiskutovat aktuální téma, dotýkající se ve svých důsledcích nás 

všech, tj. problematiku proměny konceptu vnitřní bezpečnosti. 

Máme-li hovořit o vnitřní bezpečnosti, je třeba předeslat, že v českém právním řádu je pojem vnitřní 

bezpečnost chápán značně nejednotně a v dokumentech, které o něm hovoří bývá spojován s vnitřním 

pořádkem. Základním dokumentem zabývajícím se zkoumanou problematikou je materiál s názvem 

Bezpečnostní strategie České republiky přijatá usnesením vlády ČR ze dne 10.. prosince 2003. Podle 

tohoto dokumentu je „hlavním cílem politiky v oblasti vnitřní bezpečnosti formulovat a realizovat 

zásady směřující k ochraně demokratických základů státu, zajištění vnitřní bezpečnosti a veřejného 

pořádku v ČR. Prostřednictvím zákonem pověřených institucí vláda nepřetržitě analyzuje situaci 

v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR, identifikuje hrozby, posuzuje rizika 

a iniciuje návrhy na jejich účinnou eliminaci a usiluje o prosazování strategií a efektivních opatření 

nelegislativní i legislativní povahy. Na zajištění vnitřní bezpečnosti aktivně participují všechny prvky 

bezpečnostního systému.“ 

Ministerstvo vnitra je podle kompetenčního zákona mj. ústředním orgánem státní správy pro vnitřní 

věci, včetně záležitostí veřejného pořádku a věci související s vnitřním pořádkem a bezpečností. Pokud 

se jedná o Policii ČR, té patří do oblasti hlavních činností zejména ochrana veřejného pořádku. Veřejný 

pořádek je zpravidla vykládán jako součást vnitřního pořádku, který je obecnějším pojmem a spolu 

s bezpečností tvoří jednu ze součástí tzv. vnitřních věcí. Tím se dostáváme k problematice širší, 

zahrnující i evropský rozměr, neboť pojem vnitřní věci je používaný i v unijním významu. 

Na základě výše uvedeného se domnívám, že diskuse o dalších otázkách směřování, legislativní 

úpravy, úkolech a jiných problémech vnitřní bezpečnosti je permanentně aktuální a patří do 

akademického prostředí školy, která se zabývá výchovou budoucích policistů nebo pracovníků v oblasti 

bezpečnosti. Věřím, že vystoupení odborníků v této oblasti bude podnětem i pro naše pedagogy, kteří 

se touto problematikou zabývají. V neposlední řadě pak sborník, který organizátoři chystají vydat, 

může plnit úlohu doplňkové literatury pro studium předmětu teorie bezpečnostní činnosti. 
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Vážené dámy a pánové, účastníci konference, 

ještě jednou bych rád vyjádřil potěšení z této významné akce a popřál vám všem abyste se u nás 

dobře cítili, prodiskutovali otázky, které máte ve svých vystoupeních připraveny a navázali užitečné 

kontakty pro další rozvoj této problematiky. 

 

Děkuji Vám za pozornost. 
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Opening speech of plk. Doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc., 

Deputy Rector of the Police Academy of the Czech Republic 

Ladies and gentlemen, dear guests, 

I am delighted to be able to welcome you all at the Police Academy of the Czech Republic, the venue 

of our conference. We have prepared this event in collaboration with the Security Policy Department 

of the Centre of Social and Economic Strategies, an institution affiliated to the Faculty of Social 

Sciences of Charles University. From among the guests we have with us today I would like to mention 

in particular Mr. Petr Hulinský, Deputy Mayor of Prague, Mr. Petr Hána, Mayor of the Twelfth Prague 

District, and also Mr. William J. Flanagan, a representative of the US Embassy in Vienna. I also 

welcome the representatives of the press and other media and all of you who have accepted our 

invitation. 

The aim of our today’s conference, the greater part of which has been prepared by the Department of 

Security Services headed by Mr. Macek, is to address a topical problem whose consequences concern 

us all, namely the changes in the concept of internal security. 

Before we begin our discussions it should be said that the term “internal security” is not interpreted in 

a clear and unified manner in the Czech legal system and in the documents in which it appears it is 

usually associated with internal order. The basic document concerning the issues on our today’s 

agenda is the Security Strategy of the Czech Republic, adopted by the government resolution of 22 

January 2001. According to this material, the main purpose of internal security policy is to formulate 

and implement principles and measures protecting the democratic foundations of the state, internal 

security and public order in the Czech Republic. The two key actors of internal security are the Interior 

Ministry and the Police of the Czech Republic, collaborating especially with the armed forces, 

intelligence services, rescue forces and technical emergency services. 

Under the Act on the Division of Powers, the Ministry of the Interior is the central state administration 

authority for internal affairs, including matters of public order and matters connected with internal 

order and security. As for the Police, its main tasks, as defined by relevant regulations, include the 

protection of public order. Public order is usually understood as part of internal order, a more general 

term, which, together with security, belongs to the so-called internal affairs. And here we already 

come to a broader field including the European dimension, since the term “internal affairs” is also 

used in EU law 

Considering all that has been said, I believe that the future trends, legislative framework, tasks and 

other problems of internal security are and will continue to be highly topical issues for discussion. It is 

good that such a discussion can take place on the academic ground of a school that educates future 

policemen and other security workers. I trust that the conference papers presented by experts will be 

useful even for our teachers with a special interest in the field of internal security. Last but not least, 
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the conference will produce a miscellany that can serve as supplementary reading for the study of the 

subject “Theory of security activities”. 

 

Distinguished ladies and gentlemen, participants of the conference, 

I am very glad, indeed, that our school can host this important event and I wish you all a pleasant 

stay, a fruitful discussion of the topics you have prepared in your papers and useful new contacts that 

will enable you to further your interest in the field. 

 

Thank you for your attention. 

 11



Úvodní poznámky k tématu konference 

PhDr. Miloš Balabán, Ph.D., vedoucí SBP CESES FSV UK 

Vážené dámy, vážení panové, vážení hosté, 

dovolte mi abych prezentoval několik úvodních poznámek k tématu dnešní konference, které by spolu 

s referáty, které zde zazní mohly přispět i ke stimulování následné diskuse. 

Téma dnešní konference nebylo zvoleno náhodně, neboť koncept vnitřní bezpečnosti se vlivem 

proměny bezpečnostního prostředí po konci studené války dynamicky proměňuje. To je i důvodem 

proč je výzkum proměn konceptu vnitřní bezpečnosti integrální součástí a jednou z priorit rozsáhlého 

dlouhodobého výzkumného projektu CESES FSV UK „Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU“. 

Dlužno dodat, že problematikou bezpečnosti se v jeho rámci zabývá i jeden ze subtýmů CESES, který 

vedu a jehož členové – A. Rašek, I. Hlaváč, L. Stejskal, J. Síla a L. Stejskal jsou přítomni i na dnešní 

konferenci. 

Zároveň je nutné vnímat, že dnes diskutované téma, bylo v kontextu celkového přístupu k výzkumu 

bezpečnostní problematiky na půdě CESES předmětem značné pozornosti již dříve a odrazilo se i 

v řadě výstupů CESES. Dovoluji si především připomenout „strategický tah „Systém komplexního řízení 

bezpečnosti České republiky“ z roku 2002, který je mnohým z Vás dostatečně znám. Z obsahu 

strategického tahu vyplývá jeden zásadní závěr: rozšíření spektra bezpečnostních hrozeb musí logicky 

vést i k rozšíření spektra prostředků jak těmto hrozbám čelit. To má mj. za následek, že dochází ke 

stírání striktního dělení na vnitřní a vnější bezpečnost. Institucionální dělení nositelů zajišťování 

bezpečnosti v tradičním slova smyslu již není zcela zřejmé a jednoznačné. S tím je spojen i fakt, že 

bude zřejmě nutné přehodnocovat přístupy ke koncepci vojenské bezpečnosti, a dále brát v potaz, že 

bezpečnost je nutné vnímat v podstatně širší dimenzi než dosud – např. i v její ekonomické a 

ekologické dimenzi a také v dimenzi lidských práv (koncept human security). 

Již vzpomenutý „bezpečnostní“ subtým i na tomto základě formuloval několik hypotéz, které se týkají 

proměn konceptu bezpečnosti v současném období a které se promítnou i do některých vystoupení na 

této konferenci. Hypotézy vycházejí ze základní teze, že bezpečnost ČR bude ovlivňována změnou role 

národního státu – stát bude nucen vyrovnat se s faktem, že již nebude monopolním poskytovatelem 

bezpečnosti. Do poskytování bezpečnosti budou stále více vstupovat kraje, obce, nevládní organizace, 

občanská sféra i sektor komerční bezpečnosti. Často masivní vstup „nestátních aktérů“ do sféry 

zajišťování bezpečnosti na různých úrovních (jak uvnitř, tak i vně teritoria), což bylo ještě do nedávné 

doby jednoznačnou prerogativou státu resp. vlády si především v národních podmínkách vyžádá, že 

bude potřebné vymezit do jaké míry zůstává zajišťování bezpečnosti veřejně poskytovanou a sdílenou 

službou a do jaké míry může být zajišťování bezpečnosti určitou službou nadstandardního typu (v 

případě sektoru komerční bezpečnosti privatizovanou, komerční službou). 
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V souvislosti s konvergencí vnitřní a vnější bezpečnosti v našich podmínkách také vyvstává stále více 

do popředí i otázka do jaké míry se tato konvergence odráží v české bezpečnostní legislativě, 

v doktrinálních dokumentech a v neposlední řadě i ve struktuře výdajů na fungování bezpečnostního 

systému. Připomínám, že určité deficity v této oblasti naznačil i poslední výstup CESES „Jak jsme na 

tom. A co dál? Strategický audit České republiky“, jehož bezpečnostní kapitola byla prezentována 

české bezpečnostní komunitě na Karlově univerzitě 6. dubna letošního roku (viz 

http://www.ceses.cuni.cz/sbp) 

Poslední poznámka se bude týkat „nadnárodního“ rámce vnitřní bezpečnosti, což je především spojeno 

s naším členstvím v Evropské unii. Dá se předpokládat, že EU se velmi intenzivně zaměří v konfrontaci 

s potřebou efektivněji čelit bezpečnostním hrozbám na vytváření konceptu vnitřní bezpečnosti EU. 

Francois Heisbourg, ředitel pařížské nadace pro strategický výzkum v publikaci Centra pro evropskou 

reformu v Londýně „European way of war“ v této souvislosti navrhl, aby unie vypracovala svoji 

„Strategii vnitřní bezpečnosti“. která by specifikovala vzájemné vazby mezi širokým spektrem 

politických a bezpečnostních nástrojů – zpravodajstvím, spravedlností, policií, civilní obranou, 

armádou, zdravotnictvím, což by v konečném důsledku mohlo pomoci vytvořit evropskou verzi 

„homeland security“. Nepřehlédnutelným signálem o již konkrétních politických krocích v tomto směru 

je nedávné přijetí Evropskou komisí pětileté „cestovní mapy“ pro svobodu, spravedlnost a bezpečnost, 

která určuje deset priorit pro aktivity EU na poli boje s terorismem, organizovaným zločinem, v oblasti 

migrační a vízové politiky apod. Myslím, že právě tento dokument může být příkladem procesu 

„europeizace“ vnitřní bezpečnosti. Česká republika by bezesporu měla tyto trendy velmi pozorně 

sledovat, prohlubovat svoje zapojení do stávajících unijních bezpečnostních struktur a projektů a tak 

přispívat svým dílem ke zvyšování úrovně bezpečnosti nejen doma, ale i na celém evropském 

kontinentě. 

Závěrem mého krátkého vystoupení chci vyjádřit přesvědčení, že dnešní konference přispěje svým 

dílem k prohloubení a rozšíření diskuse o problematice proměn konceptu vnitřní bezpečnosti. Myslím, 

že bude důležité, aby nastolila i některé otázky, které by se mohly stát předmětem širší diskuse i 

mimo rámec této konference. Téma, které máme dnes na pořadu dne si o to přímo říká. 

 

Děkuji za pozornost. 
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Opening remarks on the topic of the conference 

PhDr. Miloš Balabán, Ph.D., Head of the Center of Security 

Policy – Center for Social and Economic Strategies, Faculty of 

Social Sciences, Charles University Prague 

Dear ladies and gentlemen, distinguished guests, 

Let me make several opening remarks on the topic of our today’s conference. Together with the 

subsequently presented papers, they should help to stimulate the discussion. 

The topic of this conference was not chosen at random. The concept of internal security has been 

changing dynamically in response to the changes of security conditions following the end of the Cold 

War. This is why the long-term CESES research project Visions and strategies of the development of 

Czech society within the EU included also research into the changes of this concept. I should add that 

I am the head of one of the CESES sub-teams which tackles security issues addressed by the project 

and the members of this sub-team – A. Rašek, I. Hlaváč, L. Stejskal, J. Síla and J. Stejskal – are also 

present at this conference. 

We should take into account that the topic we are going to discuss has even before attracted much 

attention in the context of the overall CESES approach to security issues and has featured in a number 

of CESES outputs. Allow me to mention in particular the 2002 “strategic move” System of 

comprehensive security management of the Czech Republic, with which many of you are well 

acquainted. The contents of the strategic move lead us to one principal conclusion: the broadening of 

the range of security threats must logically result in the broadening of the range of measures to face 

these threats. One consequence of this is the fact that internal and external security concerns 

increasingly overlap. The institutional classification of actors guaranteeing security in the traditional 

sense is no longer clear and unambiguous. This may require that we review our approaches to the 

concept of military security and also take into account that security must be perceived in a much 

broader context than before – e.g. also in its economic, environmental as well as human rights 

dimension (the concept of human security). 

The already mentioned “security” sub-team used the sources I mentioned together with other material 

to formulate several hypotheses that relate to the present-day changes of the security concept and 

that will also be reflected in some papers presented at this conference. The hypotheses stem from 

one fundamental thesis, namely that the security of the Czech Republic will be influenced by the 

change in the role of the nation state – the state will have to cope with the fact that it will cease to be 

the sole security provider. Providing security services will more and more be also the matter of 

regions, municipalities, non-governmental organisations, the civic sector and the commercial security 

sector. The sector of security services – services that until recently have been the prerogative of the 

government – experiences an often massive influx of the “non-state” actors (at various levels, inside 

 14



as well as outside the territory). This will require, especially at the national level, to delimit to what 

extent security providing will remain a publicly offered and shared service and to what extent it may 

become some kind of a non-standard service (in the case of the commercial security sector a 

privatised, commercial one). 

Speaking about the convergence of internal and external security in our conditions, we should also ask 

to what extent this convergence is reflected in Czech security legislation, in the doctrinal documents 

and, last but not least, in the structure of expenses on the operation of the security system. I would 

like to point out that certain deficiencies in this area were also indicated by the last CESES output How 

are we going? What next? A strategic audit of the Czech Republic, whose security chapter was 

presented to the Czech security community at Charles University on 6 April of this year (see 

http://www.ceses.cuni.cz/sbp) 

My last remark will concern the “supra-national” framework of internal security, the topic, which is 

connected in particular with our membership in the European Union. Faced with the need to respond 

more effectively to security threats, the EU will undoubtedly focus very intensely on the creation of a 

concept of EU internal security. In the publication of the London Centre for European Reform 

„European way of war“, Francois Heisbourg, director of the Paris Foundation for Strategic Research, 

proposes that the Union draw up its „Internal security strategy“. The strategy would specify relations 

between a broad range of political and security instruments – intelligence, justice, police, civil 

defence, army, healthcare – and could eventually lead to the creation of a European version of 

“homeland security”. The fact that the European Commission recently adopted the five-year Roadmap 

for Freedom, Justice and Security, which sets ten EU priorities in the field of fight against terrorism 

and organised crime, migration and visa policy etc. is a clear signal that concrete political steps are 

being taken in this direction. This very document, I believe, shows well how internal security is 

increasingly taking on a European dimension. The Czech Republic should definitely monitor these 

trends very closely, enhance its integration into the existing EU security structures and projects and 

thus contribute to the increased level of security not only at home, but across the whole European 

continent. 

At the end of this short talk let me just express the hope that this conference will help stimulate and 

broaden the discussion of the changes in the internal security concept and of any related issues. I 

think it should also raise questions that could become the topic of broader discussion outside its 

bounds. The topic we are going to look at today almost requires it. 

 

Thank you for your attention. 
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Systémový pohled na problém vnitřní bezpečnosti 

RNDr. Ivan Veverka, CSc. , Policejní akademie České republiky 

1. Úvod 

Obraz bezpečí jako fenoménu jistoty naší existence, kterou pro svůj život potřebuje každý z nás, 

přestavuje jednu ze základních lidských potřeb. Dle Maslowa1 je potřeba bezpečí jednou z 

nejpřednějších lidských potřeb především v dobách, kdy je značně pociťována nejistota a bezpečí se 

stává vzácné. O to více je jeho potřeba v těchto obdobích aktuální. 

Fenomén bezpečí pak vyjadřuje buď okamžitý stav systému nebo jeho procesní vývoj, kdy v systému 

ani v jeho okolí nejsou (nevyskytují se) takové vztahy, věcné a procesní prvky, souhry okolností, tj. 

zdroje rizika, které by po své iniciaci a devastačním působení negativních jevů (mimořádných událostí) 

ohrozily antropocentrické hodnoty – lidský život a zdraví, životní prostředí, materiální hodnoty, kulturní 

a estetické hodnoty, popř. by došlo k prudké změně hodnotového měřítka. Vlastnost, která popisuje 

takový bezproblémový stav obecného systému2, se nazývá bezpečnost systému. 

Bezpečnost v sobě může zahrnovat další dílčí vlastnosti jako spolehlivost, odolnost, stabilitu, pružnost, 

adaptabilitu atd. Každá z těchto vlastností má pak vlastní strukturu a přispívá k bezpečnosti jako 

výsledné vlastnosti systému. Sledujeme-li konkrétní změnu uvedených dílčích vlastností v časovém 

období, sledujeme celkově vzato trendy vývoje bezpečnosti systému. 

V systémovém pojetí můžeme vlastnost bezpečnosti systému rozdělit na dvě složky a popisovat 

jednotnou bezpečnost jako vlastnost vnímaného prostoru jak uvnitř systému samotného (námi 

definovaného), tak v jeho okolí (tj. např. v okolních systémech). Pak hovoříme o vnitřní a vnější 

bezpečnosti. 

Bezpečnost jako vlastnost systému je pouze jednou stranou mince. Druhou stranou této mince je 

pojem nebezpečnosti (rizikovosti) jako pojem doplňkový. Na základě principu doplňkovosti pak stupeň 

(či procentuální podíl) bezpečí (B) a stupeň (či procentuální podíl) nebezpečí (N) ve svém souhrnu 

tvoří jeden celek (jejich součet je roven 100%). 

Proto stačí vždy nalézt stupeň ocenění jedné ze dvou vzájemně se doplňujících vlastností systému a 

druhou na základě principu doplňkovosti odvodíme ze vztahu (1). 

B + N = 100%  (1) 

K vlastnímu pojmu vnitřní bezpečnosti jako vnitřní vlastnosti systému se pak bezprostředně vztahují 

zdroje rizika, které jsou schopné zevnitř systému ho ohrozit částečně nebo jako celek ho poškodit či 

zničit a to podle potenciálu rizika, který na zdrojích rizika existuje nebo se může akumulovat. 

                                                 
1 BĚLOHLÁVEK, F., KOŠŤAN, P., ŠULEŘ, O. Management. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2001. 642 s.  
2 VLČEK, J., Systémové inženýrství. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1999, 291 s. 
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Vnímáme-li vnitřní bezpečnost jako vlastní záležitost systému, pak jsou původci narušení vnitřního 

bezpečí, resp. vnitřní bezpečnosti – obecné zdroje rizika v sociogenní oblasti jako je např. prudká 

změna postojů společnosti, vznik a působení extrémistických skupin, antagonismy zájmových skupin 

v ekonomické a polické oblasti, nerespektování autority jako fenoménu procesu řízení, prudký nárůst 

kriminality, šíření destruktivních (drogy, alkoholismus, obchod se zakázanými komoditami) a 

negativních (devastující účinky filmové produkce na vědomí mládeže, zneužití virtuální reality 

k vytváření nereálných představ a mystifikací veřejnosti prováděných pomocí reklamy, manipulací 

s informacemi aj.) směrů vývoje společnosti. Nicméně i ostatní vnitřní zdroje rizika přírodní či 

technické povahy mají vliv na stav vnitřního bezpečí, resp. vnitřní bezpečnost systému. Proto oproti 

dřívějším přístupům vnímáme vnitřní bezpečnost nejen z hlediska sociogenních událostí, ale všech 

druhů mimořádných událostí s destruktivním účinkem na lidské společenství jako cíle působení 

mimořádných událostí, které mají svůj původ (zdroj) uvnitř systému, např. státu. 

Nicméně systém (např. systém státu), který je legislativně, územně, jazykově, kulturně i jinak 

vymezen na definovaném teritoriu nemůže bez komunikace a transferu energií, hmotných statků a 

informací se svým okolím dlouhodobě existovat. Jde o dynamické systémy s výměnou hmot, energií a 

informací. 

Izolovaný systém, který je vůči těmto tokům uzavřen po vyčerpání svých vnitřních zdrojů se 

vyčerpáním zhroutí sám do sebe. Na celosvětovém teritoriu tak existuje nadsystém společenství dílčích 

států, které spolu vzájemně sousedí. 

Z hlediska této definice systému má námi zvolený systém (stát) stejně jako ostatní systémy, pojaté 

stejným způsobem, své blízké či vzdálené okolí, na kterém jsou rovněž zdroje rizika, které po 

akumulaci destruktivního a devastujícího potenciálu a po jeho uvolnění působí prostřednictví 

mimořádných událostí destruktivním způsobem jak na svém teritoriu, tak také při značné intenzitě 

mimořádné události i v systémech okolních. Právě překročení hranice systému (tj. u nás hranice státu) 

negativním dopadem a devastačním účinkem mimořádné události vzniklé na území jiného státu a 

působícího na cizím teritoriu se pak stává pro postižený jiný systém vnějším zdrojem rizika a z tohoto 

hlediska pak hovoříme o stavové vlastnosti bezpečí definovaného systému jako o vnější bezpečnosti. 

Vlastní systém by měl mít kompetence, zdroje, síly a prostředky si zabezpečit svou vnitřní bezpečnost 

zajištěním svých vnitřních zdrojů rizika. Ve směru vnitřních zdrojů rizika může státní systém příslušná 

opatření (např. subsystémem krizového managementu) sám přímo ovlivnit. Tzn. buď je může, je-li to 

možné, odstranit nebo jsou-li i významnými antropocentrickými zdroji (výrobní podniky, jaderné 

elektrárny, přehradní nádrže, městské aglomerace se sociálně slabými skupinami obyvatelstva apod.) 

na nich provést takové druhy opatření, které by minimalizovaly případné dopady vzniklé mimořádné 

události. 

U vnějších zdrojů rizika, které známe a které by zvnějšku mohly postihnout naší bezpečnostní situaci 

(ovlivnit vnější bezpečnost našeho státu), jsou možnosti našeho systému ovlivnit vnější zdroje rizika 

pouze nepřímé, např. opatření zajišťované diplomatickou cestou, cestou obchodních smluv, jednáním 
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a vyjednáváním se systémem (státem), který může na základě vlastních kompetencí realizovat na 

dotyčných vlastních zdrojích rizika příslušná opatření tak, aby byly rovněž minimalizovány případné 

dopady vzniklé mimořádné události a neohrožovaly tak vnitřní území systému našeho státu. Některá 

opatření ve vztahu k ovlivnění vnější bezpečnosti mohou mít i intenzivnější charakter. 

Je sice doposud obvyklé považovat za vnější zdroje rizika pro vnímání vnějšího rizika pouze a jen 

válečné události směrované z území cizího státu na stát vlastní, ale ve světle výše uvedených 

skutečností může jít o širší vnímání vnější bezpečnosti a tím o libovolný druh mimořádných událostí, 

které z cizích zdrojů rizika jsou schopné ovlivnit naši bezpečnost zvnějšku, tedy vnější bezpečnost. Ve 

svém důsledku pak jde o rozšířené vnímání vnější bezpečnosti přenesení příslušných kompetencí i na 

jiné resorty než jen Ministerstvo obrany ČR a to především na Ministerstvo zahraničních věcí, popř. 

„zahraniční odbory“ jiných ministerstev. Může jít o MŽP při řešení přeshraniční ekologické havárie, 

Ministerstvo financí a Ministerstvo průmyslu a obchodu v případě uplatnění sankcí ekonomického 

charakteru na náš stát, Ministerstvo spravedlnosti při mezinárodních soudních sporech ohrožujících 

ČR, Ministerstvo dopravy při ohrožení dopravní infrastruktury značným zatížením naší dopravní sítě 

zahraničními dopravními prostředky, Ministerstvo zdravotnictví při přesahu pandemických onemocnění 

z území cizího státu na území našeho státu atd. 

Na tomto místě je nutné je nutno připomenout, že pojem vnitřní a vnější bezpečnosti se bude vyvíjet 

z hlediska prostorové platnosti státního systému a posunovat podle integračních tendencí, které se 

především v Evropě odehrávají, na větší územní celek. Ty druhy vnějších zdrojů rizika, které se při 

původním uspořádání národních států jevily okolním státům jako ohrožení zvnějšku, budou po 

faktickém odstranění územních hranic zdroji rizika vnitřními, ale vůči širšímu okolí systému zůstanou a 

budou vnějšími zdroji rizika (tj. vůči takto posunutému okolí nového systému). Víceméně zdroje rizika 

dislokované většinou s delší dobou existence setrvávají na svém místě, ale jejich systémové členění a 

vnímání se může v průběhu historického vývoje měnit. 

Pro úplnost je ještě nezbytné doplnit, že k uvedeným zdrojům rizika, které jsou podstatnými prvky 

rizika v systémové bezpečnosti a vytváří vztahový protipól, jsou objekty rizika, tj. ty územní prvky, 

které budou předpokládanou mimořádnou událostí postiženy, které jsou mimořádnou událostí 

zranitelné, poškoditelné a ochromitelné a na kterých budeme sledovat negativní dopady a účinky 

mimořádných událostí. Ty podstatnou měrou vypovídají o celkové bezpečnosti systému, protože u nich 

nezávisí na tom, z kterého zdroje rizika jsou postiženy. 

Dalším podstatným prvkem systémové bezpečnosti na teritoriu státu jsou bariéry rizika, tj. takové 

územní prvky, jejichž posláním je minimalizovat či nihilizovat účinky a dopady mimořádných událostí a 

tak i při případném vzniku mimořádných událostí udržet bezpečnost sledovaných objektů rizika na 

přijatelné úrovni. 

Bariéry rizika mohou mít statický charakter bezpečnostních staveb jako protipovodňové hráze, 

ochranné prvky budov či vybraných lokalit na teritoriu jako mříže, ploty či zátarasy nebo charakter 

dynamický aktivně působící vůči zdrojům rizika preventivně nebo výkonem záchranné činnosti jako 
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jsou různé druhy záchranných systémů. Bariéry rizika tak kladou odpor devastačním účinkům 

mimořádných událostí i za cenu vlastního poškození. 

Procesní analýzou, tj. studiem a analýzou mechanismů negativních dějů v systému, pak zjistíme 

podmínky a předpoklady narušení našeho stavu bezpečí či jinak řečeno uskutečnění kvalitativní změny 

naší bezpečnosti nebo bezpečnostní situace. Sledujeme ty podmínky, které umožní akumulaci 

potenciálu rizika a snižují tak územní vnitřní či vnější bezpečnost. 

Na základě uvedeného lze konstatovat, že členění bezpečnosti jako vlastnosti systému na vnitřní a 

vnější je více či méně účelové a je spojené s možností ovlivnit aplikací vlastních opatření na zdrojích 

rizika, vůči kterým máme zákonnou kompetenci příslušné opatření, tj. provést jak preventivní, 

represivní tak i renovační opatření ve smyslu zabezpečení vnitřní bezpečnosti systému státu. 

2. Pojem rizika 

Pojem rizika3 je doplňkovým pojmem k pojmu bezpečí a používá se v mnoha souvislostech a má 

v odborném jazyce různých odborných disciplin i odlišný význam. 

V globálním slova smyslu jde o určitý druh odrazu negativních stránek vývoje společnosti, které 

celkově všechny nepříznivě ovlivňují svými příznaky, existencí a následky náš život. Takto vnímá riziko 

sociologie, politologie, filosofie a případně jiné společenské vědy o globálních problémech světa a 

pozemské společnosti. 

V odborném jazyce bezpečnostních věd lze vysledovat význam slova riziko jako období existence 

studovaného systému, v němž se skutečně začínají projevovat příznaky možného výskytu negativního 

děje se všemi vývojovými a systémovými aspekty vztahující se ke změně bezpečnostní situace 

systému. Toto konkrétnější zaměření pojmu riziko se využívá v bezpečnostním inženýrstvím (jako 

pravděpodobnost vzniku škod), ekologii, bezpečnosti práce, havarijním plánování a krizovém řízení.  

V běžném obecném jazyce pak jde o velmi konkrétní stavovou podstatu nebezpečí v systému 

vztahující se velmi adresně (konkrétně) k určitému zdroji či příčině našich budoucích problémů a 

potíží, která má konkrétní časové a prostorové vymezení. Tento význam slova riziko je využíván 

v běžném obecném jazyce. 

Ve vztahu k prudkým proměnám společenské (a i bezpečnostní) situace dnešní doby plné 

kvalitativních zlomů a zvratů, ve které se prudce mění i bezpečnostní situace, musíme původní pojmy 

nově vymezit, poznat na ně se vážící nové skutečnosti, analyzovat je, poznat je a popsat je. Jejich 

důkladnou analýzou se o nových problémech mnohé dozvíme, lépe je pochopíme a poznáme. Můžeme 

jim „jít naproti“, zabraňovat jim (proaktivní krok). 

Z analýzy plyne poznání procesu destrukce, které nám umožní strukturovat opatření při zvládání či 

zmírňování mimořádných událostí z hlediska jejich reálných destruktivních projevů a dopadů v přímém 

kontaktu s vyvíjecí se mimořádnou událostí (interaktivní krok).  
                                                 
3 VEVERKA, I., Vybrané kapitoly krizového řízení pro záchranářství. 1. vyd. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2003, 175 
s. 
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Analýza procesu destrukce je nezbytná i při řešení mimořádných situací z hlediska přípravy k 

provádění záchranných a likvidačních prací a činnost při obnově postiženého systému (reaktivní krok).  

Riziko jako globální pojem možné negace na sebe v politických i odborných bezpečnostních kruzích 

podvědomě i vědomě poutá značnou pozornost, protože se stává věcí pro blízkou budoucnost velmi 

důležitou. Ve veřejném mínění narůstá pocit ohrožení, jsou často frekventovány pojmy – obavy, 

strach, nejistota, riziko, hrozba, ohrožení4 aj. Vyplývá to ze stále více a těsněji provázaných příčinných 

souvislostí dnešního života (vliv globalizace) v možných neznámých negativních zvratech současného 

vývoje lidstva. Vyplývá to také ze současné vyčerpanosti zdrojů, neznámých jiných systémových 

možností, idejí a činorodé aktivity transatlantické společnosti ukolíbané blahobytem, s nejasnostmi o 

definování nových idejí vývoje společnosti, nových vývojových směrů a jejich podmínek. 

Globální riziko se zvyšuje také důsledkem vyčerpanosti celosvětových zásob energií, surovin při 

zvyšujícím se množství lidí, z nichž jen menší část (15 – 20%) má dostatek a ostatní trpí nedostatkem 

(rozevírání ekonomických nůžek). Značnou potenci neznámé cesty vývoje mají zvyšující se rozdíly mezi 

bohatými a chudými a i střety mezi hodnotovými měřítky různých kulturně společenských systémů.  

To jsou jen některé atributy sociálního prostředí, ve kterém začínají narůstat nové zdroje konfliktů 

(jsou to nové zdroje rizika), které se viditelně přesouvají ze sféry techniky a technologií do sféry 

společenské – sociogenní5. Jsou to nové faktory prostředí, které ve svém procesním sepětí nově 

ovlivňují životy lidí, výrobních a nevýrobních organizací, obcí, měst, krajů, států, společenství států a 

nakonec celého světa. Jsou to nové skutečnosti, které nově utvářejí podobu fenoménu rizika jak po 

kvalitativní, tak i kvantitativní stránce. Omezují až ohrožují novým způsobem požadovanou kvalitu a 

úroveň života, tj. pocit spokojenosti, uspokojení ze všech stránek života, z jeho dosažené, dosahované 

a dosažitelné kvality a kvantity a tím snižují pocit bezpečí. 

Toto nové bezpečnostní prostředí je proto potřeba definovat, identifikovat, analyzovat a popsat jeho 

podstatné skutečnosti, analyzovat ho jako celek, vyhodnotit a řešit. Z toho plynou i nové způsoby 

přístupů k životu (přesun v hodnotovém měřítku od materiálních k duševním a duchovním hodnotám) 

a stabilizaci společenského prostředí respektující nově vzniklé skutečnosti, ze kterých nové problémy 

vyvstávají. 

Pak je v daných souvislostech nutno přehodnotit i naše původní přístupy k hodnocení bezpečnosti, 

jako vlastnosti současného globálního celosvětového systému a popsat nově toto prostředí, analyzovat 

ho, vyhodnotit a navrhnout nové přístupy k zajištění bezpečnosti a k její neodmyslitelné součásti – 

lidské potřebě pocitu jistoty, tj. stavu individuálního i skupinového bezpečí. 

Z odlišného (všeobecného a celostního) úhlu pohledu je třeba nyní popsat a strukturovat naše 

přístupy k hodnocení nové kvality rizika tak, aby byla zaručena kontinuita našeho života ve smyslu 

trvale udržitelného rozvoje společnosti. 

                                                 
4 BURIÁNEK, J., Bezpečnostní rizika a jejich percepce českou veřejností. Sociologický časopis, roč.33, č.1, 2001, s. 
43-64. 
5 BECK, U., Riziková společnost. 1.vyd. Praha: SLON, 2004, 431 s. 

 20



Celý tento proces aplikace nového pohledu na riziko a i pojem bezpečí pak má své místo a význam 

výchozí základny pro usměrňování, vedení a ovlivňování bezpečnosti lidské společnosti, tj. celkové 

řízení bezpečnostních otázek společnosti v oblasti zvládání denní formy rizika, dále územně, procesně 

a kulturně vzniklého rizika až nakonec rizika globálního (risk management společnosti). 

Chceme-li bezpečí či riziko jako pojmy nebo fenomény vnímat a bezpečnost nebo rizikovost jako jejich 

vlastnosti hodnotit a popsat, pak musíme tyto skutečnosti nově definovat pro etapu dalšího vývoje 

společnosti. Nejde jen o nové definování původních pojmů či definování nových pojmů, ale je 

nezbytné vidět mezi těmito pojmy systémové vztahy a vazby, nové systémové souvislosti. Nová kvalita 

systému pak zpětnovazebně ovlivňuje význam a obsah jejich nového obsahu. 

Jinak řečeno, teprve z nového systému vychází nový význam jeho prvků pod vlivem nového systému 

na prvky samotné. 

3. Závěr 

Bezpečnost jako vrcholová vlastnost systému je vždy zaměřena na ty objekty, které mají 

antropocentrickou hodnotu seřazených podle uznávaného měřítka hodnot. Již článek 1 Ústavního 

zákona č. 110/1998 o bezpečnosti České republiky6 uvádí, že „zajištění svrchovanosti a územní 

celistvosti, ochrana jejích demokratických základů a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot je 

základní povinností státu“. 

Jinak řečeno jedná se o celkové zajištění bezpečnosti území státu. Rovněž preambule ústavy7 

obsahuje slova jako „budovat, rozvíjet a chránit Českou republiku, „společně střežit a rozvíjet 

…bohatství“, což znamená jinými slovy zajišťovat bezpečnost našeho státu. 

Pro zajišťování bezpečnosti si stát vytváří své systémy, kterými bezpečnost, jako vrcholovou vlastnost 

území státu, uchovává a chrání. 

Proto doposud po jasném vymezení státu jako lidského systému, ve kterém je bezpečnost v dnešní 

velmi citlivé doby značně sledovanou veličinou, má význam dělit tuto celkovou vlastnost systému státu 

jako vnitřní a vnější. Toto rozdělení bude i v budoucnu obecně platné v jakémkoli územním celku, 

který může v budoucnosti vzniknout a jehož může být náš současný stát dílčí částí. 

                                                 
6 Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky. 
7 Zákon č. 1/1993 Ústava České republiky ve znění pozdějších předpisů. 
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Summary: A system-oriented view of the problem of internal 

security 

RNDr. Ivan Veverka, CSc., Police Academy of the Czech Republic 

A somewhat unconventional approach, attempting to analyse the content of the term “security” from 

a system-oriented point of view, presenting security as one of the characteristics of a system (a group 

of elements bound together by numerous links and mutual interaction). The term “system” is 

understood as referring to a concrete entity, most often the State. 

The concept of security in general comprises several components, qualities such as reliability, 

resistance, stability, flexibility, adaptability, etc. Each of these qualities is conditioned by its own 

structure, which contributes to security as the resulting characteristic of the system. In monitoring 

changes of the aforementioned components, one also monitors development trends of system 

security. 

In the system-oriented view one can distinguish two aspects of system security and describe the 

overall security as a characteristic of a certain perceived space within the system itself (as defined by 

us) as well as in its environment (e.g. in the neighbouring systems). In the given context one can 

then contemplate internal and external security. 

The concept of internal security as such is immediately connected with risk sources, which threaten 

the system, can partly or fully damage or destroy it. 

The second part of the paper reviews the development trends of selected risk sources with respect to 

internal security of the Czech Republic (terrorism, extremism, crime, corruption and migration). 
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Rozšíření konceptu vnitřní bezpečnosti 

PhDr. Ivo Hlaváč, SBP CESES FSV UK 

1. Historické motivace vnitřní bezpečnosti jako státního konceptu 

Systém mírových smluv podepsaných během roku 1648, známý jako Vestfálský mír, učinil definitivní 

tečku za třicetiletou válkou. Třicetileté válčení skončilo sérií kompromisů a Vestfálský mír přinesl 

vlastně překvapivě málo územních změn.8 Přesto jsou tyto mírové smlouvy oprávněně pokládány za 

jedny z nejvýznamnějších v dějinách Evropy a nepochybně znamenají počátek nové éry v historii 

diplomatických vztahů. Mírová jednání, jež probíhala v Osnabrücku a Münsteru, totiž způsobila 

politický „big bang“, na jehož konci se z mlhoviny válkou rozložené Evropy vykrystalizoval systém 

moderních suverénních států.9 

Vestfálský mír delegitimizoval hegemonickou ambici katolické církve a zrodil přesvědčení, že systém 

mezinárodních vztahů by měl být spíše než křesťanskými ideály poháněn předpokladem rovnováhy 

moci. Společně s náboženskou svobodou přinesl ideu národní suverenity,10 která je s ustavováním 

systému národních států spojena pupeční šňůrou. Bližší pohled na budování tohoto systému potvrzuje 

prolínání a vzájemnou podmíněnost principů teritoriální suverenity, liberální demokracie a 

nacionalismu. 

Suverenita jasně odlišuje autoritu jednotlivých států a dává nový význam teritoriálním hranicím mezi 

nimi. Princip suverenity je vyjádřen v maximě cuius regio, eius religio, která dává každému státu 

nezadatelné právo určovat náboženskou víru svých poddaných, ale zapovídá mu činit totéž za jeho 

hranicemi.11 Základním rysem vestfálského systému byla rovná suverenita, doprovázená 

velmocenskou rovnováhou. Vestfálský systém byl totiž rovnostářský pouze na právní rovině. Ta však 

mohla být dispensována na rovině mocenské: zásada dispenze umožňovala státům překračovat 

zásadu suverenity v případě, že to bylo nezbytné k udržení geopolitické stability založené na 

rovnováze moci. 

Na pozadí principu suverenity se formuje i nové pojetí bezpečnosti. Národní státy si hned zpočátku 

uzurpovaly právo na monopolizaci násilí ve svých hranicích. S přihlédnutím k dílu M. Webera, M. 

Foucaulta či N. Eliase lze konstatovat, že přechod od absolutistického státu k modernímu se nese ve 

znamení rozvoje organizační moci neznámé pro tradiční státy. A. Giddens např. poukázal na 

skutečnost, že rostoucí organizační moc národního státu nad obyvatelstvem je spojena i s racionalizací 

a modernizací práva. Dochází k postupnému nárůstu zákonů, které mají být uplatňovány bez 

stavovských výjimek na celek obyvatelstva, dochází ke změnám v obsahu právních předpisů, jež 

umožňují jasně odlišit soukromé vlastnictví od vlastnictví spadajícího pod veřejnou správu. Důležité 

                                                 
8 Srov. Skřivan, A., Drška, V., Stellner, F.: Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1648-1914, Institut pro 
středoevropskou politiku a kulturu, Praha 1994; viz též Maland, D.: Europe in the Seventeenth Century, London 
1966. 
9 Srov. Schulze, H.: Stát a národ v evropských dějinách, Lidové noviny, Praha 2003. 
10 Srov. Krasner, D. S.: Sovereignty, Foreign Policy, January/February 2001, s. 22-29. 
11 Srov. Giddens, A.: The Nation State and Violence, Berkley and Los Angeles, University of California Press, 1987. 
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jsou změny v oblasti vnitřní bezpečnosti a trestního práva: sankce centralizovaného státního aparátu 

postupně nahrazují sankce uplatňované tradičními autoritami. 

Důležitým aspektem nové administrativní moci byla systematická práce s informacemi o obyvatelstvu: 

Přímá kontrola lidských životů na teritoriu je totiž výlučně svázána s moderním státem. 

Bezprostředním důsledkem této správy nad populací je pacifikace společnosti ve smyslu oslabování 

role a snižování násilí v sociálních vztazích. Zajišťování vnitřní správy a bezpečnosti státu 

vytěsňováním násilí do státem monopolizovaných organizací spolu je jednou z důležitých komponent 

„civilizačního projektu“, kterým západní civilizace prošla od 16. století.12  

Od 16. století se kontinuálně zvyšovala schopnost moderního státu systematicky kontrolovat dané 

teritorium a rušit potenciální zřídla násilí a ozbrojeného odporu. Rozvoj administrativní moci moderních 

států – s její disciplinační a informační stránkou – vedl k vnitřní pacifikaci společnosti, jejímž hlavním 

výrazem a symbolem bylo jasné oddělení vnější a vnitřní bezpečnosti, armády a policie. 

Státní mechanismy rozvinuly dohled nad teritoriem pojatý jako policing – tj. systém rutinních kontrol 

nad obyvatelstvem a teritoriem, prováděných novými součástmi státními moci, oddělenými od 

ozbrojených sil. Autoři 17. a 18. století obvykle rozumějí policií skutečnost, která se od našeho 

dnešního chápání velice odlišuje. Nechápou ji totiž coby instituci či typ mechanismu fungujícího uvnitř 

státu, nýbrž jako techniku vlády – obory, techniky, cíle, jimž říkají státní intervence.13 Policie nebyla 

administrativou, jež by se vedle spravedlnosti, armády a státních financí podílela na státní správě, 

nýbrž všechny tyto činnosti zahrnovala.14 

Přejdeme-li na konkrétnější rovinu, můžeme nově definovaný státní zájem a působení policejního 

dohledu shledat v narůstající byrokratičnosti společnosti, spojené např. s vyvlastněním tradičních 

funkcí rodiny a domácnosti (tj. funkce ochranné, mocenské, sociální a ekonomické, jak se ustavila 

během středověku),15 v demografických sčítáních lidu využívaných pro vojenské účely, v přesných 

harmonogramech pracovní doby nebo ve vzrůstající kontrole individua.16 
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12 Srov. Elias, N.: Über den Proceß der Zivilisation: Sociogenetische und Psychogenetische Untersuchungen, 
Frankfurt a/M 1976.
13 Roku 1611 Turquet de Mayerne v dokumentu předloženém zemskému sněmu navrhuje vytvořit policii jako 
instituci, jež by sestávala z několika kooperujících rad: První rada (starající se o osoby) se měla zabývat 
vzděláním, měla určovat sklony a schopnosti/neschopnosti každého občana, vybírala povolání a registrovala 
osoby starší 25 let v centrálních zemských registrech. Náplní druhé policejní rady bylo zabývat se negativními 
aspekty života: mělo se jednat o péči o chudáky, žebráky, sirotky, vdovy a starce, o dohled nad jejich zdravotním 
stavem, ale stejně tak se rada zabývala i požáry a povodněmi. Třetí, pověřená péčí o statky, se specializovala na 
výrobu zboží, na technologie a teritoriální umístění výroby, kontrolovala ceny a trhy obecně. Poslední z rad měla 
vykonávat kontrolu nad územím jednotlivých panství: starala se o cesty, řeky, veřejnou půdu, lesy či obecní 
statky, ale také o regulérnost dědictví, výšku obecních daní a charakter prováděných směn. Citováno v M. 
Foucault, Omnes et Singulatim, in: Myšlení vnějšku, Praha 1996, str. 182-184.  
14 Srov. Foucault, M.: Omnes et Singulatim, str. 185. „Policie zahrnuje vše. (…) Lidé a věci jsou nahlíženy ve 
vzájemných vztazích: koexistence lidí na určitém území; jejich vlastnické vztahy; co vyrábějí; co je směňováno na
trhu. Policie se také zajímá o to, jak žijí, o nemoci a nehody, jimž jsou vystaveni. Policie hlídá člověka živého, 
aktivního a produktivního (…), pravým p edmětem policie je člověk.“. 
15 Srov. Keller, J.: Nedomyšlená společnost, Brno 1995, str. 43-64. „Tradiční domácnost byla schopna ešit 
problémy p ežití sebe a svých členů  Na nízké úrovni, s jakou zabezpečovala své vojenské, ekonomické a sociální 
potřeby, nebyla schopna přispět podstatněji k p ežití státu, který byl od svého vzniku v trvalé konfrontaci se státy
sousedními. Pro o stát rodině adu jejich podstatných funkcí odňal a svěřil jejích výkon specializovaným 
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Intenzita ustavování těchto mechanismů vnitřní bezpečnosti se v jednotlivých národních státech 

lišila,17 obecně však lze konstatovat, že konsolidace vnitřní administrativy a ustavení vnitřních 

bezpečnostních mechanismů radikálně snižuje závislost státního aparátu na vojenské síle jako 

prostředku vlády. Ústup armády z přímé účasti na vnitřních záležitostech a vnitřní bezpečnosti státu 

vedl některé myslitele 18. a 19. století k tezi o mírovém charakteru moderních států. Giddens ale 

právě v této souvislosti poukázal na skutečnost, že v evropské modernitě nedošlo k oslabení role 

ozbrojeného násilí ve společnosti, nýbrž k tomu, že ozbrojená síla byla systémově namířena vně 

teritoria na jiné státy v systému národních států. 

Stejně jako se v kulisách moderního státu vykrystalizovala systémově ukotvená koncepce vnitřní 

bezpečnosti, došlo i ke kvalitativní proměně vojenské moci a formování nového pojetí vnější 

bezpečnosti státu.18 Oba koncepty sehrály v dějinách Evropy fundamentální roli a jejich vliv na 

bezpečnostní politiku je patrný dodnes. 

2. Vestfálská jazyková past 

Dává koncept vnitřní bezpečnosti, spolu s historickými konotacemi, které s sebou nese, dnes ještě 

nějaký „dobrý smysl“? Je i dnes, v kulisách globalizovaného světa, v němž mají hranice národních 

států v mnoha ohledech jen symbolický charakter, tradičně chápaná vnitřní bezpečnost nosným 

konceptem, nebo prodělává změny, které zásadním způsobem modifikují jeho povahu?19 

Podstatná otázka po povaze konceptu vnitřní bezpečnosti může být zodpovězena pouze s ohledem na 

referenční objekt, jehož „vnitřek“ má představovat. Referenční objekt se obvykle definuje jako 

jednotka, na jejíž bezpečnostní zájmy se odvolávají činitelé bezpečnostní politiky. Jménem 

referenčního objektu a jeho zájmů (zejména pak životních a strategických) se zdůvodňují všechna 

důležitá rozhodnutí v oblasti bezpečnostní politiky. Nejvýznamnějším a nejčastějším referenčním 

objektem je národní stát, který je v důsledku vestfálského vymezení jediným legitimním 

vykonavatelem síly. 

Po skončení studené války se však referenčním objektem stále častěji stávají i nestátní entity, ať už 

jde o důležité hodnoty (např. ochrana lidských práv a práv menšin, udržitelný rozvoj), objekty (IT 

systémy, životní infrastruktura, konkrétní cenné komodity) ale také individua, komunity, mezinárodní 

                                                                                                                                                         

ř

l

t

organizacím. Masová armáda, specializovaný aparát správy, kontrola strategicky důležitých odvětví výroby, 
zdravotnictví schopné zarazit v zárodku ší ení nebezpečných epidemií, systém školství integrující mládež do 
společnosti podle potřeb státu. Všechny tyto organizace stát neobyčejně posílily a zlepšily jeho vyhlídky 
v mocenské konkurenci oko ních států.“, str. 58. 
16 Srov. Weber, M.: The Meaning of Discipline, in: Essay in Sociology, ed. by H. M. Gerth, C. W. Mills, Roudledge, 
London 1991, str. 261. 
17 Srov. Birbaum, P., Badie, B.: Sociologie de l’Etat, Grasset 1979; srov. dále Birbaum, P.: La logique de l’Etat, 
Fayard 1982. 
18 Srov. Buchbender, O., Bühl, H., Kujat, H.: Wörterbuch zur Sicherhei spolitik. 3, vollständig überarbeitete 
Auflage. Berlin, Bonn, Hamburg, Verlag E.S. Mittler & Sohn, 1992. 
19 Srov. Szabó, J.: In the Wake of September 11: Challenges and Trends of Response in Domestic and 
International Institutions, Chartapress Ltd., SVKH Budapest 2002, str. 27-36. 
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organizace či jiné nestátní subjekty (NGOs).20 Důležitým motivem pro stereotypizovanou identifikaci 

národního státu jako prioritního referenčního objektu je však i nadále předpoklad jeho výsostné 

kompetence pro eliminaci existujících hrozeb a rizik. 

Tradiční dělení hrozeb na vnitřní a vnější přesně odráží logiku vestfálského karteziánského schématu: 

duálně rozděluje hrozby do připraveného rastru, který je součástí bezpečnostní racionality národního 

státu. Současné progresivnější dělení hrozeb na hrozby vojenského a nevojenského charakteru, které 

v prvním plánu in-out aspekt potlačuje, „pluralizuje“ referenční objekty, svazuje je ale podobným 

duálním schématem, které jakožto diskursivní rámec jejich hodnocení vždy automaticky předchází. 

Tradiční dělení hrozeb společně s tradiční bezpečnostní agendou, jejímž základem je důraz na militární 

bezpečnost a roli národního státu, přišlo do módy především se začátkem studené války v souvislosti 

s obsesí s široké škály militárních rizik, především těch, které pro západní blok představoval Sovětský 

svaz. Po konci studené války došlo poměrně rychle ke kolapsu celé tradiční militárně-politické agendy, 

která dominovala bezpečnostní politice v posledních padesáti letech. Společně s proměnou hrozeb po 

konci studené války (proměna bezpečnostního prostředí, vliv globalizace, nárůst asymetrických 

hrozeb, nové typy hrozeb) se proměňují i jejich aktéři a především referenční objekt, k němuž jsou 

vztaženi.21 

S předpokladem zásadní proměny bezpečnostního prostředí na přelomu tisíciletí pracuje teorie tzv. 

sekuritizace, která není chápána jako „objektivní“ deskripce hrozeb a rizik, nýbrž jako diskursivní, 

intersubjektivní proces, který se odvíjí od (vždy již zainteresovaného) vyhodnocování bezpečnostních 

hrozeb, pro jejichž definování mají různí aktéři rozdílné prahy citlivosti a rozdílné motivace. 

Sekuritizaci můžeme charakterizovat jako samoreferenční proces: hrozba ve skutečnosti ani nemusí 

existovat nebo nemusí být příliš naléhavá. Stačí ale, když nějaký problém je jako bezpečnostních 

hrozba prezentován tak dlouho, až se s takovým náhledem ztotožní většina společnosti.22 Sekuritizace 

je tak de facto extrémní verzí politizace a má rétorickou (diskursivní) strukturu.23 Hrozba či 

zranitelnost může vyvstat v mnohých sektorech a oblastech a její může mít vojenskou i nevojenskou 

povahu. Aby byla vnímaná jako bezpečnostní problém, je zapotřebí, aby jí bylo možno odlišit od běžné 

každodenní politizace určitých témat. Hrozba je tedy především konstruktem, který má v současných 

západních společnostech dynamiku minimálně v pěti sektorech: politickém, vojenském, ekonomickém, 

societálním a environmentálním. 

                                                 
20 Srov. Eriksson J. (ed.): Threat Politics, New Perspectives on Security, Risk and Crisis Management, Ashgate 
Publishing, Burlington-Sydney 2001. 
21 Wilde, de J. H.: New Threats on the Security Agenda, in: Drent, M., Greenwood, D., Volten, P. (eds.): Towards 
Shared Security, 7-Nation Perspectives, Harmony Papers No. 14, The Centre of European Security Studies, 
October 2001, str. 91-115. 
22 Srov. Buzan, B., Waever O., de Wilde, J.: Security: A New Framework for Analysis, 1. vyd., Boulder (CO): 
Lynne Rienner 1998; Srov dále např. Virilio, P.: La bombe informatique, Édition Galiée, Paris 1999. 
23 Nikoli náhodou je teorie sekuritizace inspirována postanalytickou filosofií jazyka, resp. Austinovou teorií 
řečových aktů (speech-act theory). 
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Teorie sekuritizace opouští rigidní distinkci vnitřní-vnější, neboť aktéři hrozeb již nadále nemohou být 

nazíráni prizmatem národního státu a nejsou jím ani determinováni.24 Uvedená teorie se rozchází jak 

z teritoriálním (in-out), tak se sektorovým (military-nonmilitary) dělením hrozeb a nabízí nástroj pro 

identifikaci hrozeb bez předchozí potřeby definovat jakékoli duální schéma. 

Vestfálský diskurs strukturuje jazyk dyadicky (in-out). Nevystihuje povahu hrozeb a rizik současného 

světa a je již spíše historickou relikvií. Není neobvyklé, že koncepty mají tendenci přežívat, i když se 

realita kolem dynamicky proměňuje. Pokus vměstnat do tradičního vestfálského schématu hrozby a 

rizika 21. století připomíná známé biblické přirovnání o velbloudu a uchu jehly. Svět po konci studené 

války má mnohem komplexnější, ale i decentralizovaný a regionalizovaný charakter. Jsme dědicové 

vestfálské jazykové pasti, která nám k užívání opakovaně předkládá tradiční schéma, které sice 

neumožňuje uspokojivě popsat bezpečnostní realitu 21. století, ale jež zároveň disponuje silnými 

rétorickými figurami (např. monopol státu na výkon bezpečnosti), které v doktrinálních dokumentech 

národních států i nadále přežívají. 

3. Strukturace pojmu vnitřní bezpečnost v České republice 

V odborné literatuře je pojem vnitřní bezpečnost používán pro pojmenování procesů, institucí a 

opatření ve vnitřní politice státu, jejímž úkolem je nastolit a udržovat takové poměry, v nichž bude 

respektován právní pořádek a státní orgány budou schopné vykonávat své funkce. Pojem se vztahuje 

jak k sekuritizaci státu a občanů před hrozbami a riziky nevojenského charakteru, tak obecně k 

zajištění správního, politického, sociálního a hospodářského řádu.25  

V České republice používané členění staví na stejnou rovinu obecnosti pojem vnitřní bezpečnost, 

veřejný pořádek a krizové řízení, civilní nouzové plánování, ochranu obyvatel a integrovaný záchranný 

systém. 

Redukované pojetí vnitřní bezpečnosti v „policejní dimenzi“ odpovídá v českém právním řádu 

především vymezení úkolů Policie České republiky v zákoně č. 383/1991 Sb., o Policii České republiky, 

v platném znění, kde je v §1, odst. 2 v první větě poměrně vágně uvedeno, že „policie plní úkoly ve 

věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti“. Termín „vnitřní pořádek“ je zavádějící právní neologismus 

spojený pouze s citovaným zákonem; v jiných zákonech ani odborných publikacích se termín 

nevyskytuje. Zákon dále pracuje s termínem „veřejný pořádek“ (§2b), který je charakterizován vazbou 

na kriminalitu a na antisystémové aktéry uvnitř státu a který je chápán pouze jako jedna z podmnožin 

vnitřní bezpečnosti. Toto pojetí je ve shodě s odbornými standardy v dané oblasti. 

Redukované pojetí vnitřní bezpečnosti, de facto odpovídající významu pojmu veřejný pořádek, však 

oblast vnitřní bezpečnosti státu zdaleka nevyčerpává. Do vnitřní bezpečnosti spadá oblast ekonomické 

bezpečnosti, environmentální bezpečnosti, fiskální bezpečnosti státu, veřejný pořádek, krizové řízení, 

ochrana obyvatelstva, požární ochrana, integrovaný záchranný systém, hospodářská opatření 

                                                 
24 Srov. Buzan, B.: Rethinking Security after the Cold War, in: Cooperation and Conflict, SAGE Publication, Vol. 32 
(1), London 1997, str. 5-28. 
25 Srov. Zeman, P. (ed.): Česká bezpečnostní terminologie, ÚSS MU, Brno 2003. 
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související s bezpečností státu, civilní nouzové plánování a havarijní a krizové plánování. Toto pojetí je 

obsaženo v novelizované Bezpečnostní strategii ČR, která byla přijata usnesením vlády ČR ze dne 10. 

prosince 2003 č. 1254. V §63 Bezpečnostní strategie ČR je toto pojetí završeno konstatováním, že „na 

zajištění vnitřní bezpečnosti aktivně participují všechny prvky bezpečnostního systému ČR“.26 

Vnitřní bezpečnost je kromě Bezpečnostní strategie ČR v doktrinálních dokumentech (např. Koncepce 

ochrany obyvatelstva) chápána dosti redukovaně a její strukturace je v rozporu se standardním 

dělením oblasti vnitřní bezpečnosti. 

Uvedené zúžení je především výsledkem účelového vydělení některých problematik spadajících pod 

obecný pojem vnitřní bezpečnost. Za všechny lze uvést právě problematiku ochrany obyvatelstva: byť 

je v současnosti obsahově poměrně chudá, neboť množství aktivit tradičně vykonávaných státem bylo 

de facto privatizováno (úkryty, masky a další pomůcky osobní ochrany atd.), existují poněkud 

paradoxní ambice pro tuto oblast etablovat samostatnou institucionální bázi, a to mimo oblast vnitřní 

bezpečnosti (viz návrh na zřízení Úřadu pro mimořádné situace). 

4. Expanze a difuse agendy vnitřní bezpečnosti 

V době po konci studené války dochází k postupné relativizaci pojmu vnitřní bezpečnost. Vnitřní 

bezpečnost však obvykle není „down-sized“ zevnitř bezpečnostního systému tím, že by z ní byly (jak 

se tomu děje v ČR) uměle vyděleny problematiky, které do ní bytostně spadají jako její podmnožiny.  

Naopak: pokles mezinárodního napětí ve vojenské oblasti a současně nárůst vlivu transnacionálních 

aktérů bezpečnosti, ale i globalizace ekonomiky a celosvětové efekty ekologických hrozeb postupně 

smazávají rozdíly mezi vnější a vnitřní bezpečností. Hrozby pro vnitřní bezpečnost státu stále méně 

respektují hranice národních států a vnější a vnitřní bezpečnost se čím dál více prolínají.27 

Charakteristickým příkladem je agenda tzv. třetího pilíře Evropské unie – problematiky Justice and 

Home Affairs. Unijní acquis v dané oblasti je bytostně nadnárodním, velice integrovaným 

konglomerátem předpisů a smluv, které by byly ještě před několika lety obtížně představitelné byť jen 

na bilaterální, mezivládní úrovni. Vnitřní bezpečnost je tak řešena v prostoru daleko přesahujícím 

hranice národních států a kompetence jednotlivých složek činných v oblasti vnitřní bezpečnosti. Unijní 

předpisy a mechanismy přitom ingerují hluboko do výsostných vod národních států a proměňují 

povahu práce národních bezpečnostních sborů a institucí.28 

Novým fenoménem je i sílící bezpečnostně motivovaná regionální přeshraniční spolupráce v rámci tzv. 

„euroregionů“. Jedná se obvykle o struktury sdružující státní hranicí oddělená sdružení obcí ze dvou či 

více sousedících států. Nasazování a součinnost bezpečnostních složek v příhraničních regionech, 

společné řešení rizikových jevů či společně financované projekty s dopadem na bezpečnost 

zainteresovaných území dvou či více národních států jsou stále častější a nabízejí nové možnosti pro 

                                                 

r

26 Srov. Bezpečnostní strategie ČR, Praha 2003. 
27 Srov. Montardet D., Brodeur J.-P.: Sécurité interiéure et sécurité extérieure. Recomposition et métamorphoses. 
In: Évalue la Police, Les Cahiers de la Sécurité Intérieure No. 53, IHESI, Paris 2003, str. 157-170. 
28 Srov. Smlouva o ústavě pro Evropu, Hlava III., Kapitola IV: P ostor svobody, bezpečnosti a práva. 
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realizaci a rozvoj „nestátní“ bezpečnostní politiky na základě společných, místně determinovaných 

priorit. 

Příkladem teoretické reflexe procesů proměny konceptu vnitřní bezpečnosti může být debata o tzv. 

rozšířeném konceptu bezpečnosti (extended concept of security),29 která intenzivně probíhá od 90. let 

20. století. Podle tohoto pojetí národní stát již není jediným privilegovaným referenčním objektem 

bezpečnosti. Jednotlivé entity (jednotlivci, komunity, privátní subjekty, národy, státy) vyžadují různá 

bezpečnostní prizmata a přístupy. Klasický model vnitřní bezpečnosti (a bezpečnosti obecně) 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. 

Je však zapotřebí zdůraznit, že uvedené rozšiřování a difuse konceptu vnitřní bezpečnosti státu je silně 

geopoliticky a kulturně determinováno. Zatímco v euroatlantickém prostoru jde o uchopitelný 

bezpečnostní fenomén, lze v jiných, kulturně odlišných oblastech, sledovat procesy právě opačné. 

Koncept vnitřní bezpečností Indie, Pákistánu, Číny, Severní Koreje, Izraele či Ruska je založen na 

odlišném paradigmatu, ve kterém je koncept vnitřní bezpečnosti stále silným nástrojem národního 

státu. 

Debata proto musí být vedena obezřetně a s přihlédnutím ke geopolitickému kontextu. Globalizace 

není univerzálním procesem, nýbrž spíše vytváří „póly koncentrace“ určitého typu nadnárodních 

procesů (USA, EU, JV Asie).30 Jednou z dosud málo prověřených hypotéz je teze, že k proměně a 

rozšíření konceptu vnitřní bezpečnosti dochází v těch regionech, kde a) je vysoká koncentrace 

globalizačních procesů; b) převažují klady těchto procesů nad jejich externalitami a kde je sdílení rizik 

komparativně výhodnou strategií; c) je sdílen a institucionálně ukotven společný hodnotový rámec. 

5. Vnitřní bezpečnost optikou občana, komunity a nevládního sektoru 

Tradičně chápaná vnitřní bezpečnost je v současnosti významným způsobem prohlubována „dovnitř“, 

směrem k nejnižším úrovním, na kterých vznikají fenomény, které je možné - v nejširším možném 

smyslu slova - označit za „bezpečnostní“. 

Stále více se proto na úkor tradičního chápání vnitřní bezpečnosti prosazuje představa participačního 

modelu bezpečnostního systému. V kulisách globalizovaného světa je jen stěží možné (a ekonomicky 

únosné) vytvářet komplexní bezpečnostní systém tom smyslu, že by na centrální úrovni „zahrnoval” a 

„koncentroval“ všechny myslitelné oblasti a kontexty bezpečnosti. Bezpečnostní systém je dnes 

vystaven dvojím požadavkům: musí být státem řízeným systémem, dostatečně centralizovaným, 

                                                 
29 Srov. Rothschild, E.: What is security?, Daedalus, Boston: Summer 1995, Vol. 124, Iss. 3, str. 53-109. 
30 Srov. Grasland, C.: Richesse et population dans le Monde: une représentation multiscalaire des inégalités, 
Mappmende, 69, 1, 2003, str. 20-25; Grasland, C., Madelin, M: L´inégale répartition de la population et de la 
richesse mondiales, Population & Sociétés, Mai 2001, 4, str. 368 a násl.; Srov. dále Bauman, Z.: Globalization, 
Polity Press and Blackwell Publisher Ltd., London 1998. 
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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. 

Teoretickou oporu k tomuto způsobu proměny konceptu vnitřní bezpečnosti lze spatřovat např. v 

koncepci human security, jež je rozvíjena na půdě OSN či EU.31 Human security však není pouze 

záležitostí humanitárních intervencí či lidskoprávních standardů v zemích třetího světa, ale svým 

důrazem na nemilitární zdroje nestability a rizik a především akcentací individua jako referenčního 

objektu bezpečnosti v jeho lidskoprávní, humanitární a environmentální dimenzi, představuje novou 

výzvu tradičně pojatému chápání (vnitřní) bezpečnosti. 

Human security je bezpečnostní koncept, v jehož středu stojí individuum (human-centrated) a který je 

v přímé opozici k tradičnímu vestfálskému konceptu, ve kterém je centrem gravitace veškeré 

bezpečnostní politiky národní stát (state/territory-centrated). Paradigma human security je založeno 

na předpokladu, že v globalizovaném světě již národní státy nemají všechny potřebné nástroje, aby 

zajistily bezpečnost svých občanů. Human security se od svého zrodu na půdě OSN významně 

proměňuje a v posledních letech se promítá do několika rozličných sektorů bezpečnosti. Mezi 

nejvýznamnější z nich patří právní ochrana zranitelných a sociálně vyloučených skupin (během války i 

ve fázi budování míru), problematika dětských vojáků, kontrola ručních zbraní a min, ale také tzv. 

security governance, reforma bezpečnostního sektoru a projekty na budování a posilování důvěry a 

odpovědnosti mezi občany a bezpečnostními složkami (corporate social responsibility, community 

policing) apod. 

Jednou z důležitých praktických konsekvencí konceptu human security, akcentujícího individuum jako 

referenční objekt, je doporučení, že za bezpečnost sice musí i nadále primárně zodpovídat stát, 

zároveň je však nezbytné diverzifikovat zdroje v oblastech, kde soukromý, nevládní či občanský sektor 

může ekonomičtěji a efektivněji zajistit kapacity a zdroje pro zajištění určitého sektoru bezpečnosti.32 

Pro tyto nové trendy v oblasti vnitřní bezpečnosti je klíčová redefinice role občana. Občan obecně 

vstupuje do bezpečnostního systému ve dvou základních rovinách: 

1. V trestně-právní rovině (popř. rovině přestupkového správního řízení) se občan dostává do 

kontaktu s bezpečnostním systémem v roli oběti, pachatele či svědka. Bezpečnostní systém 

v tomto kontextu disponuje odpovídajícími procedurami a režimy. 

2. Pro akceschopnost bezpečnostního systému je podstatnější role občana jako aktéra bezpečnosti. 

Ta může mít obecně dvě základní polohy. V té první je občan povinovaným aktérem bezpečnosti, 

tj. vykonává činnost v bezpečnostním systému na základě povinnosti plynoucí ze zákona. Tato role 
                                                 

f

 

31 Srov. UNDP, Human Development Report, UN 1994; Srov. též A Human Security Doctrine for Europe, The 
Barcelona Report of the Study Group on Europe´s Security Capabilities, 2004. 
32 Srov. Hampson, F. O.: The Many Meanings o  Human Security, Madness in the Multitude: Human Security and 
World Disorder, Oxford University Press, 2002, str. 14-37. Srov. dále Brzoska, M.: The Concept of Security Sector 
Reform, Brief 15, BICC, June 2000, str. 6-12; Paris, R.: Human Security: Paradigm Shift or Hot Air?, International 
Security, Fall 2001, str. 87-102. Aplikace konceptu human security v oblasti vnitřní bezpečnosti viz např. Les
Dilemmes de la Proximité, IHESI, Paris 2000.  
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využívá kapacit občanů nezávisle na jejich vůli participovat na zajištění bezpečnosti státu. Neméně 

důležitá je proto dimenze aktivní občanské participace při zajišťování bezpečnosti. Ta představuje 

nejen každodenní péči o vlastní bezpečí a majetek, ale především dobrovolnou angažovanost 

občanů při zajišťování bezpečnosti na místní úrovni. 

Agregace hodnotových postojů občanů a jejich názorů na zajišťování bezpečnosti na místní úrovni (na 

úrovni komunitní) a příslušné komunitní projekty (ochrana dětí, zvyšování dopravní bezpečnosti 

v lokalitě, ochrana lokalit před krádežemi apod.), které jsou vytvářeny ve spolupráci občanů, 

soukromých subjektů (např. pojišťoven, dopravních společností apod.) samospráv a státních subjektů, 

jsou velice důležitým článkem bezpečnostního systému, který se postupně rozvíjí v závislosti na 

celkovém rozvoji občanské společnosti. 

Komunitní programy na lokální nabízejí novou realizační platformu občanského podílu na vnitřní 

bezpečnostní politice státu. Občanský a soukromý sektor, místní samosprávy a bezpečnostní složky ČR 

na úrovni obcí s rozšířenou působností a obcí skýtají optikou kapacit spolupráce na místní úrovni 

mnohé dosud nevyužité možnosti. 

Tato platforma může nabývat i podoby závazných mechanismů, který na lokální úrovni umožňují 

občanům agregovat názory na bezpečnostní priority v lokalitě a ve spolupráci příslušných složek pak 

priority reálně naplňoval. Zmiňme zde jako příklad mechanismus tzv. Contracts locaux de sécurité – 

„CLS“ ve Francii: lokální smlouva o bezpečnosti uzavíraná mezi různými subjekty každoročně na úrovni 

městských obvodů či obcí, jejímž účelem je v součinnosti různých subjektů identifikovat a posléze řešit 

bezpečnostní rizika na místní úrovni. Samosprávy disponují pro realizaci smlouvy dílčím rozpočtem, pro 

financování aktivit je však často využíváno zdrojů soukromého sektoru – např. pojišťoven.33 

Uvedené mechanismy zároveň přirozeným způsobem vedou občany k pocitu odpovědnosti za své 

bezpečí a bezpečnost lokality, v níž žijí. Zavádění mechanismů vytvářejících trvalé struktury pro 

zajištění bezpečnosti na místní úrovni, které vznikají zespoda, z prostředí občanské společnosti, 

poskytují občanům velmi důležitý nástroj - možnost hodnocení veřejných politik. Participace 

občanského elementu na hodnocení veřejných politik (ať již v podobě hodnocení pocitu bezpečí 

občanů v lokalitě či možnosti evaluace konkrétních programů) jsou pro zpětnou vazbu a zacílení 

spolupráce na místní úrovni základní podmínkou úspěšného zavádění a fungování podobných 

mechanismů. Participace na těchto mechanismech je velice důležitá např. z pozice místních samospráv 

– vytváří totiž velmi relevantní platformu, na které se občan-volič a samospráva setkávají a konfrontují 

svá očekávaní. 

Výsledkem těchto mechanismů je lépe informovaný a především lépe chráněný občan. Ochota občanů 

podílet se na zajištění bezpečnosti roste úměrně tomu, nakolik se bezprostředně dotýká jejich 

                                                 
33 Viz oficiální stránka projektu: http://www.cls.interieur.gouv.fr 
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každodenního života, tedy především lokality, v níž žijí. Občané jsou ochotnější mobilizovat se pro 

konkrétní akce v komunitě, podílet se na vytváření a případně i realizaci konkrétních projektů.34 

Novým prvkem na scéně vnitřní bezpečnosti jsou v posledních letech i různé komerční subjekty. 

Činnost komerčních bezpečnostních subjektů se obvykle soustředí na ostrahu majetku a osob, 

poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob či detektivní služby. Činnost a působení 

komerčních bezpečnostních subjektů je z hlediska ochrany osob a majetku nesporně významná, 

zejména vzhledem k jejich preventivnímu působení.  

Komerční subjekty a jejich širší angažmá v oblasti vnitřní bezpečnosti otevírá několik dilemat. Jedná se 

především o otázku, zdali mají být tyto subjekty koncesovanou živností či je k jejich činnosti zapotřebí 

přijetí speciální právní úpravy. Speciální zákon vymezující kompetence komerčních bezpečnostních 

služeb de facto předpokládá vymezení jasné pozice těchto subjektů v bezpečnostním systému státu. 

Delegování zabezpečování vybraných rutinních bezpečnostních činností soukromým subjektům tam, 

kde není vyžadována odbornost či kompetence státních orgánů a kde je využití privátního subjektu pro 

stát finančně výhodnější než využití subjektu státního se ze strany státu jeví jako racionální řešení. 

Otázka, je-li k tomu zapotřebí speciální „bezpečnostní“ zákon, je však stále otevřená. 

Etablování komerční bezpečnosti v bezpečnostním systému a případná rezignace státu na zajišťování 

některých bezpečnostních aktivit dále přináší dilema spojené s komercionalizací bezpečnosti obecně. 

Bezpečnost je veřejnou službou a její komercionalizace by mohla vést k porušování rovnosti 

v dostupnosti této komodity. Toto dilema je má silný axiomatický základ a představuje vážnou 

politickou výzvu. 

Vnitřní bezpečnost není optikou individua jako referenčního objektu jen záležitostí speciálních složek či 

expertů silových ministerstev, nýbrž má významný občanský rozměr. Pocit bezpečí v lokalitě, kde lidé 

žijí, se odvíjí nejen od činnosti státních profesionálních bezpečnostních organizací, ale zejména od 

přirozeného občanského zájmu, dobrovolných aktivit občanů a jejich ochoty k bezpečnosti ve své 

lokalitě přispívat. K tomu je však zapotřebí učinit mnohé legislativní změny a ze strany státu vytvořit 

prostor, v němž by dobrovolný občanský podíl na bezpečnosti na místní úrovni mohl tvořit podstatný 

prvek bezpečnosti. Právě v tomto ohledu je vnitřní bezpečnost legislativně i procedurálně „rozšířena“, 

či přesněji spíše „prohlubována“, a dostává na nejnižších patrech systému novou kvalitu. 

Shrnutí 

Tradiční koncept vnitřní bezpečnosti, který je produktem tradičního národního státu, neodpovídá 

současné bezpečností realitě. Koncept vnitřní bezpečnosti se vlivem proměny bezpečnostního prostředí 

po konci studené války dynamicky proměňuje. Pokles mezinárodního napětí ve vojenské oblasti a 

současně nárůst vlivu transnacionálních aktérů bezpečnosti, ale i globalizace ekonomiky a celosvětové 

efekty ekologických hrozeb postupně smazávají rozdíly mezi vnější a vnitřní bezpečností. Hrozby pro 

                                                 
34 Srov. Blanc, M.: État, collectivités, enterprises: quels partenaires pour la sécurité, in: Les Cahiers de la Sécurité 
Intérieure, IHESI, Paris 1990, str. 75- 80; Srov. dále La place du citoyen dans les politiques locales de sécurité et 
de justice, GDS No. 6, IHESI, Paris 2001. 
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vnitřní bezpečnost státu stále méně respektují hranice národních států a vnější a vnitřní bezpečnost se 

čím dál více prolínají. 

Klasický model vnitřní bezpečnosti (a bezpečnosti obecně) je dnes rozšířen: od vojensky pojaté 

bezpečnosti národního státu směrem k mezinárodním – globálním i regionálním – ekonomickým, 

sociálním, environmentálním či lidskoprávním - dimenzím problematiky bezpečnosti. 

Druhým faktorem rozšiřujícím klasický koncept vnitřní bezpečnosti je proces prohlubování směrem k 

aktérům na místní úrovni, k občanské společnosti, činnosti samospráv, nevládních organizací, 

privátních subjektů a samotných občanů. Dochází k redefinici role občana v oblasti vnitřní bezpečnosti, 

neboť je stále více kladen důraz na skutečnost, že pocit bezpečí v lokalitě, kde lidé žijí, se odvíjí nejen 

od činnosti státních profesionálních bezpečnostních organizací, ale zejména od přirozeného 

občanského zájmu, dobrovolných aktivit občanů a jejich ochoty k bezpečnosti ve své lokalitě přispívat. 

Vytváření legislativních či obecně institucionálních podmínek pro rozvoj široké občanské platformy je 

významným procesem redefinice konceptu vnitřní bezpečnosti. 

Odpovědnost za takto pojatou vnitřní bezpečnost už však 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, soukromých komerčních subjektů a k 

samotným občanům. 

Metamorfózy vnitřní bezpečnosti však nejsou globálním procesem. Naopak: jde o proces striktně 

geopoliticky a hodnotově determinovaný. K rozšiřování a prohlubování vnitřní bezpečnosti dochází v 

prostoru, v němž jsou sdíleny společné hodnoty a právní standardy a kde je sdílení bezpečnostních 

rizik významnou přidanou hodnotou pro všechny zainteresované. Budování „prostoru svobody, 

bezpečnosti a spravedlnosti“ EU je v tomto ohledu charakteristickým příkladem. 
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Summary: Broadening the concept of internal security 

PhDr. Ivo Hlaváč, Center of Security Policy – Center for Social 

and Economic Strategies, Faculty of Social Sciences, Charles 

University Prague 

The traditional concept of internal security - the product of the traditional nation state – no longer 

corresponds to contemporary realities of the security sector. The concept of internal security is 

changing dynamically in response to the change of security conditions that followed the end of the 

Cold War. The relaxation of international tension in the military field and the simultaneously increased 

influence of trans-national security actors, but also the globalisation of economy and the global impact 

of environmental threats gradually obliterate the differences between internal and external security. 

The borders of nation states gradually lose significance with regard to internal security threats and the 

problems of external and internal security thus increasingly overlap. 

The traditional model of internal security (and security in general) has been broadened: from the 

security of a nation state understood in military terms it has developed to include international (global 

as well as regional) economic, social, environmental or human rights dimensions of security issues. 

A second factor broadening the traditional concept of internal security is the process of internal 

differentiation – incorporating local players, the civil society, self-government structures, non-

governmental organisations, private bodies and individual citizens. The role of the citizen in the field 

of internal security is being redefined. Increasing emphasis is placed on the fact that the sense of 

security in a place where one lives depends not only on the activities of professional security 

organisations of the state. What is perhaps even more important is a natural interest of the citizens, 

their voluntary activities and willingness to contribute towards making the locality they live in a safer 

place. The creation of legislative or, more generally, any institutional conditions for the development 

of a broad civic platform is an important process in redefining the concept of internal security. 

The responsibility for the kind of internal security that corresponds to the aforementioned concept can 

no longer be borne by the nation state alone. It has been extended “upward”, i.e. toward international 

organisations, as well as “downward”, i.e. toward self-government bodies, communities, NGOs, 

private commercial bodies and individual citizens. 

The metamorphoses of internal security are not a global process, however. On the contrary: they are 

strictly defined from the geo-political viewpoint as well as with regard to values. The process in which 

internal security is being broadened and is incorporating new elements takes place in a space of 

shared values and legal standards, and shared security risks are a significant asset for all those 

involved. The building of the “area of freedom, security and justice” within the EU is a typical 

example. 
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Změny v konceptu vnitřní bezpečnosti a jejich reflexe 

občanskou společností 

Mgr. Martin Bohman, Policejní akademie České republiky 

1. Na úvod 

Neustálé celospolečenské změny a zejména jejich gradace na přelomu 20. a 21. století (připomeňme 

nové geopolitické uspořádání světa, proces globalizace, kvantitativní a kvalitativní nárůst kriminality, 

zejm. pak jejích nejsofistikovanějších forem jako je mezinárodní organizovaný zločin nebo mezinárodní 

terorizmus, rozvolňování některých doposud ustálených sociálních vazeb atd.) se nevyhnutelně musely 

promítnout i do oblasti bezpečnosti. 

Zvyšující se nároky na zajištění vnitřní bezpečnosti a sousledné oslabování jednotlivých národních 

států vede zákonitě k procesu „reformy bezpečnostního sektoru“35. 

Tuto reformu provázejí mj. děje, označované jako tzv. pluralizace (nebo též privatizace či 

fragmentace) oblasti vnitřní bezpečnosti. V nich je patrný odklon od vnímání bezpečnosti jako prvku 

zajišťovaného pouze státem, resp. jeho mocenskými orgány (zejména vojenského charakteru36, které 

tak ztrácí monopol). Ten je nucen výkon některých svých výhradních pravomocí přenechávat jiným 

subjektům, mezi které řadíme především různá nadstátní (nadnárodní) uskupení, specializované 

privátní subjekty a samotnou veřejnost - občany. Tím se občané stávají, resp. by se měli stát velmi 

důležitou součástí bezpečnostního systému. 

2. Občan a jeho úloha při zajišťování bezpečnosti 

Tuto tezi lze mimo jiné podpořit i řadou vědeckých studií verifikovaných v praktických projektech, 

zejména v zahraničí (viz. níže), které jasně hovoří o potřebě a prospěšnosti začlenění občana 

do konceptu vnitřní bezpečnosti. Občan je zde považován za tzv. základní referenční jednotku 

bezpečnosti.37  

Na tomto místě se nabízí otázka: „Zda je v České republice právě tato občanská úloha plně či alespoň 

uspokojivě doceněna, resp. využita?“ 

Troufám si tvrdit, že tomu tak není. A že lze s úspěchem hovořit o potřebě masivnějšího a aktivního 

zapojení veřejnosti do péče o své bezpečí a bezpečnost České republiky jako takovou. 

                                                 
35 Termín „Security Sector„, resp. „Security Sector Reform„ byl poprvé použit C. Shortem v roce 1997 a označuje 
jím souhrn ozbrojených sil, policie, zpravodajských služeb aj. speciálních bezpečnostních nástrojů v kontextu 
jejich vztahů k řídícím a kontrolním institucím (vláda, parlament, soudy) a zároveň v interakci s občanskou 
společností. 
36 Tzv. Hard-Security. 
37 Blíže např.: Hendrickson, D.; Karkoszka, A.: The challenges of Security Sector Reform, in: SIPRI Yearbook 
2002, Stockholm International Peace Research Institute, Oxford University Press 2002, s.175-176, 
Korba, M.: Od teórie civilno-vojenských vzťahov ku koncepcii bezpečnostného sektora, Sborník k cyklu 
seminářů„Demokratické riadenie a kontrola ozbrojených síl„, Bratislava, 2003, s. 12., 
Koncepce bezpečnostního systému České republiky 2004. 
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A neuspějí zde tvrzení, že ve společnosti o téma bezpečnosti není zájem, vůle přispět k jejímu zlepšení 

chybí, popřípadě, že míra bezpečí pro občany je dostatečná. 

3. Jak občan vnímá problematiku bezpečnosti 

Podívejme se totiž na oblast bezpečnosti tak, jak ji vnímá veřejnost. Údaje zároveň v určitých 

ohledech vypovídají o tom, jak se s touto problematikou vypořádávají policejní a další orgány tím 

pověřené. 

Například průzkum agentury STEM a IVO38 z konce minulého roku byl zaměřen na to, z čeho mají 

občané největší strach a obavy. Vedle nezaměstnanosti (53% respondentů, na Slovensku 59%) Čechy 

nejvíc trápí právě kriminalita a to ve 38% (Slováci 17%) a následně špatná morálka a korupce (34%, 

na Slovensku 22%). 

Dále 64% obyvatel uvedlo, že se v místě svého bydliště cítí alespoň někdy v nebezpečí (7% obyvatel 

se cítí v nebezpečí často).39 

Podle dalšího průzkumu agentury STEM40 v roce 2004 pouze 12% občanů hodnotilo péči o svou 

bezpečnost známkami jedna nebo dva (při známkování jako ve škole). Jinými slovy téměř 9 z 10 

občanů hodnotí péči státu o svou bezpečnost jako průměrnou a horší. Nepříliš lichotivou skutečnost 

ukazuje i další průzkum agentury CVVM41 (taktéž z roku 2004), kde důvěra veřejnosti v policii 

nedosahuje ani 50% (justice 43%, armáda 62%). 

Když k těmto číslům přidáme: 

1. některé koncepční nedostatky ve vedení resortu (o tom, že policii vedou schopní odborníci jsou 

přesvědčeni necelé tři pětiny dotazovaných), 

2. nejistotu v řadách Policie ČR díky nedořešené legislativě (zda ne/bude přijat nový služební zákon), 

3. rostoucí počet trestných činů spáchaných policisty (u nichž se navíc zvyšuje i jejich stupeň 

společenské nebezpečnosti),  

4. z toho vyplývající ne vždy kvalitní personalistiku resortu (nedostatky se objevují v průběhu 

přijímacího řízení, v systému vzdělávání policistů, v personálním obsazování manažerských funkcí 

apod.),  

5. jak občané vnímají korupci v řadách policie (např. pětina obyvatel hodnotí policii v porovnání 

s ostatními institucemi, jako náchylnější ke korupci), 

6. otevřenost policie navenek (jako otevřenou organizaci policii hodnotí jen něco málo přes čtvrtinu 

obyvatel), 

                                                 
38 Bek, L.: Slováci se bojí o sociální jistoty, Češi kriminality, Právo z 3. 2. 2005, s. 2. 
39 Viz. průzkum agentur STEM/MARK, a.s.: „Výzkum spokojenosti občanů s prací Policie ČR„, in: Policista , č. 
10/2004, příloha. 
40 Publikováno též např. v závěrečné zprávě CESES za rok 2004: „Jak jsme na tom a co dál?„ v kapitole B5 - 
Bezpečnost, s. 104. 
41 Viz. tamtéž. 
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7. často nešťastnou medializaci, resp. bulvarizaci problémů týkajících se nebo souvisejících 

s problematikou bezpečnosti,  

8. a další hlediska, 

musíme konstatovat, že současná situace k vytváření interaktivní spolupráce občana se státem není 

optimální. 

Přitom to, jakým dojmem působí stát a jeho orgány při zajišťování bezpečnosti a vnitřního pořádku na 

občany je jednou z kruciálních otázek problému. Nekvalitní výkon těchto služeb je totiž 

kontraproduktivní. Vede k nezájmu a identifikaci s názorem: 

„Když v těchto otázkách nejsou aktivní a úspěšné orgány k tomu určené a státem, tedy mnou placené, 

co a proč s tím mám dělat já?“ resp. „Když (se mohou chovat protizákonně a získávat tak výhody bez 

potrestání) ostatní, proč ne já?“ 

Naopak koncepční, profesionální a efektivní služba občanovi vede k jeho motivaci a vůli kooperovat a 

spolupracovat. 

A vrátíme-li se k číslům z citovaného průzkumu42, vyplývá z nich potenciál, který by bylo 

nezodpovědné promarnit. 

Vždyť 75% respondentů sdílí názor, že o jejich bezpečnost by se měli rovnoměrně starat oni sami, 

policie a místní samospráva (pouze 10% dotázaných tuto úlohu připisuje výhradně policii). Dále 4/5 

občanů podniklo nějaké aktivní bezpečnostní opatření (např. polovina populace si pořídila speciální 

zabezpečení oken a dveří). Zajímavá jsou i čísla vypovídající o ochotě s PČR spolupracovat. Vždyť 

Policii ČR by o trestné činnosti informovalo více jak 90%, vypovídat anonymně by bylo ochotno 82% a 

pod vlastním jménem 62% občanů. 

4. Nutná změna v konceptu i myšlení 

Podle mého názoru je povinností státu nabízet nebo alespoň aktivně pomáhat svým občanům při 

hledání alternativ k seberealizaci a uplatňování na poli bezpečnosti. Obzvláště pak tehdy, když sám 

tuto svou úlohu neplní zcela beze zbytku a zároveň se mu nabízí efektivní a ekonomicky výhodná 

dopomoc. 

Prostor pro tyto aktivity se otevírá zejména mezi mladými lidmi, jako vytváření protiváhy stále sílící 

kriminality právě mezi nezletilými a mladistvými. Další z možností je zapojení seniorů do různých 

preventivně-bezpečnostních projektů, což je opět jedna z ověřených alternativ v zahraničí apod. 

Je zapotřebí vytvořit smysluplnou koncepci a konkrétní projekty k jejímu naplnění. To je cesta, jak 

reálně dostat pocit odpovědnosti (a vlastenectví) mezi občany. Ať už se bude jednat o oblast prevence 

a boje s kriminalitou, řešení mimořádných a krizových událostí apod. Stát by měl být v tomto ohledu 

                                                 
42 Viz. pozn. č. 5. 
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aktivnější alespoň do té doby, kdy se tento pocit odpovědnosti stane nedílnou součástí vědomí většiny 

z nás. Potenciál z výše citovaných údajů je patrný. 

5. Občanské subjekty participující na bezpečnosti ČR a možnosti optimalizace jejich 

fungování 

O úloze občana jako jedince (ať už jako povinného, pasivního či aktivního hráče na poli vnitřní 

bezpečnosti) zde již bylo hovořeno. A tak bych si Vás nyní dovolil seznámit s vybranými subjekty, jež 

se snaží ve zmiňovaném ohledu v bezpečnostní oblasti pozitivně působit a občanskou společnost do 

tohoto procesu více zaangažovat. 

Ke každému z nich si pak dovolím přednést několik návrhů, které by mohly vést k další optimalizaci 

jejich činnosti. 

5.1 Akademická pracoviště 

Akademická pracoviště a výzkumná centra43 pomáhají formovat zejména celospolečenskou diskusi 

k bezpečnostní politice. Měla by nalézat rezervy a nedostatky aplikovaných opatření a následně 

předkládat progresivní alternativy. Jinými slovy (slovy Bezpečnostní strategie ČR, čl. 77, věta 2.) by 

měla napomáhat „...zabezpečit potřebný profesionální standard při řešení koncepčních a strategických 

úkolů...“. 

Taktéž by měla pregnantně a efektivně reagovat a zaujímat postoj vůči aktuálním hrozbám, nabízet 

v souvislostech možné scénáře dalšího vývoje v oblasti bezpečnosti a tím své postoje podporovat. 

Jako nadějná a logická cesta takového směřování se nabízí vývoj a etablování teoretické (akademické) 

disciplíny, bezpečnostní teorie (vědy). Ta by měla problematiku bezpečnosti na akademické půdě 

zřetelně ukotvit, resp. „institucionalizovat“. A dále ji rozvíjet i v sociálních, ekonomických, 

ekologických, politických, etických aj. rozměrech. A to tak, aby byly její výstupy využitelné i 

v praktické rovině. 

Příklady akademických pracovišť, které v tomto smyslu působí: 

• Policejní akademie České republiky - kde lze za jeden z významných přínosů v této oblasti 

považovat mnohaletou práci, zejm. katedry bezpečnostních služeb, ale i dalších pracovišť, na 

konstituování základů bezpečnostní vědy v podobě „Teorie policejně-bezpečnostních činností“. 

Této snaze jistě napomůže i vznik Ústavu policejně-bezpečnostních studií, který svou činnost 

odstartuje k 1. 6. tohoto roku.  

• Univerzita Karlova - při Fakultě sociálních věd vzniklo jako integrální součást Centra pro sociální a 

ekonomické strategie (CESES)44 Středisko bezpečnostní politiky. Jeho hlavní cíl je analýza tvorby a 

                                                 
43 Tzv. „think-tanks“. 
44 CESES je od roku 2001 výzkumným uzlem Millennium Projekt (Univerzita Organizace spojených národů, 
Washington D. C., USA) pro střední a východní Evropu. Projekt představuje výzkumnou organizaci (think-tank) 
tvořenou propojením různých institucionálních, oborových a zeměpisných orientací. Výzkumné uzly propojují 
místní a globální poznatky v 11 regionech po celém světě. 
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realizace bezpečnostní politiky jako součásti veřejné politiky a veřejné služby a vztah bezpečnosti 

a občanských práv a svobod, k čemuž také navrhuje koncepční materiály.  

Mezi další pracoviště lze zařadit např.: 

• Ústav strategických studií při Vojenské akademii v Brně. 

Expanze zájmu o bezpečnostní problematiku však vede k tomu, že se jí ve svých studijních 

programech zabývají i další vysoké školy. 

Možnosti optimalizace činností akademických a vědeckých pracovišť: 

• zintenzívnit komunikaci a spolupráci mezi příslušnými ministerstvy a akademickou půdou, využít 

tzv. synergického efektu, 

• v rámci spolupráce vytvářet společné projekty (např. zájmové kurzy, společenské akce atd.) a 

poskytovat si personální (lektoři), materiální (informační média) aj. pomoc, 

• zvýšit objem prostředků na nezávislou analytickou činnost v oblasti bezpečnosti ČR, 

• vytvořit systém stáží a personálního rozvoje pro osoby z civilního sektoru, 

• z členů akademické obce a dalších relevantních subjektů vytvořit jakési parlamentní výzkumné 

pracoviště, které by optimalizovalo kroky v bezpečnostní politice jako je tomu např. ve Spojených 

státech45, 

• usilovat o další rozvoj bezpečnostní vědy (jak po „akademicko-teoretické“, tak i po její praktické 

stránce), 

• atd.  

5.2 Nevládní organizace podílející se na zajišťování vnitřní bezpečnosti ČR 

Tuto část zahájím formulací uvedenou v Bezpečnostní strategii ČR (čl. 77, věta 1.), kde se výslovně 

hovoří o: „...důležitosti podpory veřejnosti, spolupráce s nevládními organizacemi a bezpečnostní 

komunitou.“ 

Jsem totiž přesvědčen, že důležitost nevládních organizací jako významného prvku bezpečnostního 

systému České republiky, nelze podceňovat. 

Nevládní organizace skrze svá specifika: 

• dobrovolnost,  

• odbornost / profesionalitu, 

• a společenský přínos, 

bezesporu aktivně participují na zajišťování dílčích úkolů vnitřní bezpečnosti, podílí se na civilní 

kontrole bezpečnostních složek a vytváří tak nutnou zpětnou vazbu.  

                                                 
45 Ve Spojených státech amerických tuto funkci zastává Congressional Research Service. 
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Jsou významnou součástí bezpečnostní komunity, zejména tím, že: 

• spoluvytváří a rozvíjí „bezpečnostní vědomí“, zejm. skrze informování občanů, 

• mohou nabízet a často i nabízejí alternativy k zapojení se do tvorby bezpečnostního prostředí pro 

občany, 

• ventilují názory a postoje veřejnosti, což by jim mělo zajistit legitimní a odpovídající podíl v 

odborné diskusi, 

• účastní se řešení bezpečnostních problémů, zejména parciálních či lokálních (regionálních) 

rozměrů atd. 

Přínos takovýchto činností lze zajistit pouze rozvinutým, systematickým a efektivním financováním a 

následně zapojením dalších kvalifikovaných expertů do této oblasti. To je jeden z nutných kroků, který 

povede k vyzrávání bezpečnostní komunity v ČR.  

Významnou úlohu zde sehrává také institut dobrovolnické služby. Ta je v České republice upravena 

zákonem.46 Některé další činnosti vykonávané dobrovolníky, jsou upraveny zvláštními právními 

předpisy (dobrovolní hasiči, Čs. červený kříž apod.)47. 

Na bázi dobrovolnosti, byť mimo rámec zákona, fungují navíc organizace jako Horská služba nebo 

Vodní záchranná služba48.  

Akreditaci nestátním neziskovým organizacím (občanským sdružením, obecně prospěšným 

společnostem, církvím, náboženským společnostem apod.) uděluje MV. 

Příklady organizací dobrovolnické služby: 

• Dobrovolní hasiči - (upraveno zvláštním zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů), př. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,  

• Český červený kříž - (upraveno zákonem č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného 

kříže a o Česko-slovenském červeném kříži, ve znění pozdějších předpisů)., 

• Horská služba,  

• Vodní záchranné služby,  

• Bílý kruh bezpečí, 

• ADRA ČR, 

• Člověk v tísni, 

• aj. 

                                                 
46 Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změněn některých zákonů. 
47 Blíže např. na: http://www.mvcr.cz/prevence/dobrovol/odd.html. 
48 Viz. Koncepce bezpečnostního systému ČR 2004, s. 62. 

 40



Jako příklady některých dalších nevládních organizací působících v širokém kontextu vnitřní 

bezpečnosti lze uvést: 

• Asociace pro bezpečnost, obranu a ochranu společnosti a státu (BOOSS) – občanské sdružení 

snažící se právě o rozvoj bezpečnostní komunit a o šíření informací o bezpečnostní a obranné 

politice formou odborných publikací, diskusí a seminářů. 

• Český helsinský výbor - nevládní nezisková organizace pro lidská práva, která sleduje 

zákonodárnou činnost týkající se lidských práv, monitoruje stav lidských práv v ČR a poskytuje 

bezplatné právní poradenství v této oblasti. 

• Amnesty International ČR - nezávislé celosvětové hnutí, které aktivně vystupuje na obranu a 

podporu základních lidských práv a svobod. V roce 1977 za tyto aktivity obdržela Nobelovu cenu. 

• Transparency International ČR - (mezinárodní organizace) občanské sdružení, které mapuje stav 

korupce a snaží se prosazovat systémové změny, které by vedly k potírání korupce. 

• Růžový panter- nevládní „protikorupční“ organizace, která byla založena proto, aby monitorovala 

korupční prostor v ČR, zveřejňovala informace o střetech zájmů, o organizovaném zločinu, 

legalizaci výnosů z trestné činnosti apod. 

K optimalizaci výkonu dobrovolnické služby a jiných nevládních organizací by jistě přispěla zejména 

novelizace její zákonné úpravy. 

Další možnosti optimalizace lze spatřovat v: 

• zkvalitňování členské základny těchto organizací, 

• upevňování vzájemné spolupráce jak mezi jednotlivými pracovišti nevládního sektoru, tak i 

s příslušnými ministerstvy, 

•  a následném posílení faktického vlivu těchto organizací, zejména skrze analytickou činnost, jejíž 

výstupy povedou k optimalizaci a pragmatizaci rozhodnutí, úsporám a efektivitě, 

• větší účasti zástupců těchto organizací na rozhodování, popř. ve 

zmiňovaném institucionalizovaném poradním orgánu Parlamentu.  

5.3 Média a jejich interakce s veřejnou správou 

Média se částečně odlišují od výše zmíněných subjektů. Představují však jeden z nejvýznamnějších 

nástrojů veřejné kontroly. Podstatným způsobem formují představy a názory veřejnosti na 

bezpečnostní oblast, na činnost bezpečnostních složek a jejich vedení. Jinými slovy vytváří obraz a 

prezentaci bezpečnostních orgánů a jejich fungování vůči laické veřejnosti. Což je v české, 

postkomunistické společnosti, s ohledem na přetrvávající vnímání těchto složek veřejností přes 

zkřivené zrcadlo, práce nelehká a často diskutabilní. Tím také (více či méně vědomě) ovlivňují 

bezpečnostní politiku. Proto není možné je v tomto referátu, byť okrajově nezmínit. 
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Jako sporný se často zdá přístup obou zúčastněných stran (médií i bezpečnostních orgánů). Je totiž 

otázkou, zda se média častěji než by mohla a měla nedopouštějí zbytečného (či plánovitého) zkreslení, 

zpolitizování, skandalizování či naopak bagatelizace problémů, zatímco jiná témata bezpečnosti 

zůstávají neoprávněně bez povšimnutí. 

Na druhé straně se nabízí otázka, zda je přístup a míra otevřenosti „bezpečnostních resortů“ k médiím 

optimální, tedy zda mají zajištěno nejlepší možné P. R. 

Nedostatky při informování o úspěších i neúspěších P ČR totiž zmiňuje téměř polovina respondentů 

výše citovaného průzkumu49. Větší aktuálnost informací by uvítalo 63% dotazovaných. 

Nutné je také zmínit potřebu kultivace dialogu mezi médii, bezpečnostní komunitou a politiky.  

Možnosti optimalizace vztahu média – veřejná správa50: 

• pořádání pravidelných tiskových konferencí a zajistit tím veřejnosti preventivní informování o práci 

resortu, 

• vytvořit tím další informační systém (vedle webových stránek MV,51 které by bylo možné 

zpřehlednit atd.), což může pomoci k širší diskusi mezi občany a jejich podílu na rozhodnutích, 

• celkové větší otevření se veřejnosti, jakési „odtajnění“ toho, co utajeno býti nemusí (možnost 

návštěv jednotlivých útvarů a složek), 

•  s tím související vylepšení prezentace a komunikace i na organizačně nejnižších stupních (včetně 

přístupu k samotným občanům, zejm. pak obětem trestné činnosti),  

•  zveřejňování veškerých výběrových řízení a jejich výsledků, 

• pořádání společenských, vzdělávacích a sportovních akcí, jako projev pozitivní sebeprezentace 

•  a celkovým přístupem resortu podporovat odbornou novinářskou veřejnost, která bude schopna 

konstruktivní, kritické a analytické žurnalistiky a nebude motivována pouze prodejností tiskoviny 

(jako tomu je v řadě případů). 

6. Zahraniční komparace vztahu občan – stát a vnitřní bezpečnost 

Vedle výše zmíněných subjektů bezpečnostní komunity v zahraničí najdeme i takové, které sdružují 

občany / dobrovolníky přímo za účelem aktivní a bezprostřední participace na bezpečnosti, nejčastěji 

na lokální úrovni. 

Záměrně jsou uváděné příklady převzaty z anglo-amerického prostředí, i když s podobnými projekty se 

lze setkat i na půdě kontinentální Evropy52. I přes svou specifičnost, resp. právě kvůli ní, toto pojetí 

totiž může posloužit jako inspirace.  

                                                 
49 Viz. pozn. č. 5. 
50 U některých postupů by bylo možné se inspirovat např. aktivitami Ministerstva obrany Slovenské republiky. 
51 Viz.: www.mvcr.cz. 
52 Viz. např. tzv. „Contracts locaux de sécurité“ (CLS) ve Francii. 
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Ve Spojených státech jsou mimo masivní přeměny státních bezpečnostních složek (zejména jako 

reakce na teroristický útok v září roku 2001) patrné i změny v oblasti tzv. „vigilantizmu„53 tedy 

občanské ostražitosti.  

Mezi organizace a projekty, které sdružují občany v rámci boje s kriminalitou patří např.: 

• „National Night Out: A Community-Police Partnership Program„ – jde v něm o informačně-

preventivní kampaň pod hlavičkou Ministerstva spravedlnosti Spojených států (U. S. Department 

of Justice54). Projekt probíhá v 10, 000 lokalitách (což představuje zhruba 35 milionů obyvatel) po 

celém území USA, Kanady a amerických vojenských základnách ve světě. Vybraná lokalita je 

nejprve podrobena analýze bezpečnostní situace, kterou zajišťuje oficiální výzkumné pracoviště55 

(think tank), které následně též vypracuje vhodný program a opatření. Státem zřízená asociace56 

poté poskytne školené odborníky, kteří jednotlivá opatření implementují do praxe, zajišťují 

materiální a technické vybavení. Ve spolupráci s místní samosprávou, prostřednictvím médií a 

dotazníkových akcí informují a zapojují do projektů veřejnost. Prostřednictvím informačních 

kampaní, sportovních akcí, soutěží, mítinků a seminářů zajišťují bezprostřední kontakt mezi 

občany a policisty jedné lokality a jejich následnou interaktivní spolupráci57. Součástí programu 

jsou i další dílčí projekty.58 

• „Citizen Corps„ (CC)59 - je jedním z pěti federálních programů60 v této oblasti, souhrnně 

označených jako „USA Freedom Corps„61. Projekt zdůrazňuje význam každého občana při 

zajišťování bezpečnosti v oblasti, kde žije. Příslušníci CC pomáhají koordinovat dobrovolnické 

aktivity62 v oblasti bezpečnosti, zajišťují nábor, vzdělávání, trénink, výcvik a servis pro 

dobrovolníky. Organizace USA Freedom Corps též pomáhá občanům nalézat nejvhodnější 

možnosti uplatnění a realizace. A to i např. co se týká uplatnění seniorů. 

• „Community Prosecution Strategies: Measuring Impact„ - opět podobně jako v předešlých 

případech projekt využívá principu zainteresovanosti občanů žijících v dané lokalitě na řešení 

bezpečnostní situace, zejména při identifikaci hlavních problémů a určování prioritních 

                                                 
53 Blíže např.: NOVÁK, F.: Systémové trendy činností bezpečnostních služeb, Security magazín, č. 6, 2004, s. 47 - 
49. 
54 Jedná se o Ministerstvo spravedlnosti USA. Programy a projekty jsou podřazeny pod „Office of Justice 
Programs„, resp. pod „Bureau of Justice Assistance„ ve Washington D.C.  
55 Jedná se o American Prosecutors Research Institute (APRI). 
56 Jedná se o National Association of Town Watch (NATW). 
57 Tzv. „on a one-to-one basis“. 
58 Např. zřízení stálé telefonní krizové linky, dále „Project 365„ jednoletá intenzivní práce na specifickém problému 
(kultivace prostředí, graffiti, bezdomovectví atd.) určité lokality, „Crime Prevention Through Enviromental Design“ 
aj. 
59 V roce 2004 bylo v tomto projektu registrováno 850 programů, kterých se účastnilo na 59, 000 dobrovolníků, 
organizace hospodaří s rozpočtem 3 miliardy USD. V tomto roce (2005) se počítá s rozšířením projektu i na území 
Velké Bitánie, Nového Zélandu a Kanady.  
60 Vedle 1. Citizen Corps zde existuje 2. Peace Corps, 3. Ameri Corps, 4. Learn and Serve America a 5. Senior 
Corps. 
61 Organizováno pod U.S. Department of Homeland Security. 
62 Mezi dva hlavní projekty se řadí 1. Volunteers in Police service a 2. Neighborhood Watch. 
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bezpečnostních..opatření. Motto programu: „Hledáme lidi s vizí pro bezpečnější lokalitu. Nejde 

přitom o soutěž popularity, kde vyhrává známější nebo vlivnější.“ 

• „Project Safe Neighborhoods: Community Engagement and Media Outreach Technicals Assistance 

Program - American´s Network Against Gun Violance„ - což je celonárodní program postavený 

opět na specifičnosti lokalit, zaměřený na redukci násilných trestných činů a násilných trestných 

činů páchaných se zbraní. Každý stát je zmocněn si pro tyto účely vytvořit speciální jednotku.63 

Změny bezpečnostního systému provázejí i Velkou Británii. Probíhá zde celková reforma státních 

policejních sborů. Je zde citelný jak nárůst počtu policistů64 a kladení důrazu na práci v terénu65, tak 

aktivizace občanů, aby na svém bezpečí participovali. Mezi nejvýznamnější projekty a organizace 

řadíme: 

• „Crime ´n ´ Disorder Reduction Partnership - (CDRPS)„ - „Community Safety Partnership„ - jde o 

projekt66, podle kterého jsou Anglie a Wales rozděleny do 376 oblastí. V každé oblasti je 

ustanoven tým z policistů, místních zastupitelů, občanů, nevládních organizací a zástupců 

podnikatelské sféry. Ten pak vypracuje bezpečnostní audit lokality a následně navrhne strategii 

pro zlepšení situace v dalším období. Podílí se i na následné realizaci.  

• „Community Support Officers (CSO´s)“ - jedním z opatření podporující komunitní charakter 

bezpečnostní práce je též zřízení této nové jednotky a umístění více jak 3 tisíc (3243) „strážců 

místního pořádku“ do přímého výkonu. Jejich hlavním úkolem je „viditelné hlídkování„ v terénu, 

efektivní potírání protisociálního chování a interaktivní (oboustranně informativní) komunikace 

s občany. Byť nemají stejná oprávnění jako státní policie, mohou ukládat pokuty, legitimovat 

občany, zabavit veřejně konzumovaný alkohol apod. 

• „Neighbourhood Wardens“ - jsou obdobou CSO. I tito „strážci sousedství“ jsou uniformovaní, 

nemají však policejní pravomoc. Jde zejména o preventivně-informační činnost (jsou „očima a 

ušima komunity“67) v městských centrech a místech s četným výskytem kriminality. Jsou jakýmsi 

mezičlánkem mezi občany a státními autoritami. 

S podobnými, byť začínajícími programy a projekty se můžeme setkat i u nás. Jde zejména o 

komplexní programy kriminality na místní úrovni (tzv. Program prevence kriminality). I přesto, že jde o 

potenciálně účinný nástroj, nelze hovořit o jeho plném využití. Nedostatečný je především počet 

realizovaných projektů. Deficit je též v transferu názorů na bezpečnostní priority v daném místě a 

v jejich následné aplikaci do praktické roviny. 

                                                 
63 Tzv. „Project Safe Neighborhoods (PSN) Task Force. 
64 Od roku 2000 došlo k nárůstu počtu policistů o 16 tisíc. Celkový počet tak již převyšuje 140, 000 policejních 
úředníků. 
65 Doslova „putting police officers at the heart of the local community“. 
66 Logem projektu je žlutá šipka otočená směrem dolů, ve které je černý nápis: „Let´s keep crime down„ (tedy 
„Snižme kriminalitu“). 
67 „The eyes and ears of the community“. 
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Další aktivitou resortu v tomto směru je snaha po zavádění prvků tzv. „community policing“ do 

policejní práce. Tedy většího zapojování občanů do problému bezpečnosti na místní úrovni, 

interaktivní komunikace a spolupráce občanů s policisty a „komfortizace“ služeb Policie ČR pro občany. 

Zde se však více než o praktické aplikaci dá hovořit o vytváření žádoucí a potřebné vize. 

7. Privátní subjekty participující na bezpečnosti ČR – soukromé bezpečnostní služby (SBS) 

Bylo by chybou v souvislosti s proměnami konceptu vnitřní bezpečnosti a jejich vnímáním občany 

nezmínit také privátní bezpečnostní subjekty. 

Soukromý segment bezpečnostních služeb je v současné době podstatným pilířem bezpečnostní 

komunity, kterou i počtem zaměstnanců (asi 50 tisíc) v tomto oboru podstatně dotváří. Jeho neustálá 

kvantitativní68 i kvalitativní expanze (roční obrat segmentu SBS je odhadován na cca 16 - 18 miliard 

Kč) je důsledkem zde zmiňovaných systémových změn bezpečnostního sektoru (nejen) České 

republiky, resp. pluralizace bezpečnostní teorie a praxe jako takové. Tato alternativa je též výrazem 

nezpochybnitelného občanského práva na bezpečnost, resp. na vyšší standard bezpečnosti. 

I přesto, že o významu SBS v současnosti snad nikdo nepochybuje, jejich stav a podmínky, ve kterých 

jsou provozovány, se nedá pokládat za zcela uspokojivý, zejm. co se týká jejich jasné a přehledné 

právní úpravy. 

Iniciativu přebírají zájmová, oborová sdružení, která se svým působením, ve spolupráci 

s pojišťovnami, resp. s akreditovanými orgány Certifikačního institutu České asociace pojišťoven, 

s.r.o. (CI ČAP)69, snaží nastavit určité minimální standardy efektivního výkonu soukromo-

bezpečnostních činností. Tím dále trh zpřehlednit a zapracovat i na vylepšení image sektoru SBS mezi 

řadovými občany, aby tyto služby byly vnímány jako skutečný přínos nikoli riziko. Bohužel i zde panují 

protichůdné tlaky a nejednotnost. 

Mezi nejvýznamnější zástupce oboru SBS lze zařadit Unii soukromých bezpečnostních služeb ČR (USBS 

ČR)70, která je i členem CoESS, tedy celoevropského sdružení zaměstnavatelů v oboru SBS. 

Co se týká segmentu detektivních služeb, zde zaujímá dominantní postavení Česká komora 

detektivních služeb (ČK DS), která se 1. ledna 2005 stala členem Evropské komise detektivů 

(International Kommission der Detektiv Verband - IKD). 

Technické bezpečnostní služby jsou, rovněž i v celoevropském měřítku, reprezentovány Asociací 

technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm (AGA). 

Další možnosti privátnímu sektoru při participaci na bezpečnosti nabízí např. tzv. PPP projekty (z angl. 

Public - Private Partnership), tedy projekty Partnerství veřejného a soukromého sektoru, kde jsou 
                                                 
68 Jak uvádí „Zpráva o stavu trhu SBS v ČR za rok 2003 s přihlédnutím k aktuálním údajům roku 2004 a 
aktuálnímu vývoji ekonomického prostředí“, je podíl zaměstnanců segmentu SBS(46 202 osob) v celkovém počtu 
zaměstnanců v civilním sektoru v ČR v roce 2003 (4 703 000 osob) téměř 1%. Navíc, zatímco nezaměstnanost 
v ČR roste, počet osob zaměstnaných v SBS každým rokem roste o několik tisíc. 
69 Viz.: www.cap.cz. 
70 Vznikla sloučením Security Clubu a Asociace SBS ČR. Celkový podíl USBS ČR na trhu zaměstnanosti v sektoru 
SBS v roce 2003 činil 37,3%. 
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veřejné zakázky realizovány, financovány a následně provozovány soukromými subjekty. I zde se však 

vyskytují problémy a to zejména v legislativní úpravě oblasti PPP. 

8. Závěrem 

Citelné změny v konceptu vnitřní bezpečnosti sebou přináší vedle nutnosti reformy veřejných 

ozbrojených sborů i možnost a potřebu delegace určitých oprávnění z pravomoci státních 

bezpečnostních orgánů na další subjekty i jednotlivé občany. 

V České republice však prozatím chybí celková koncepce a dostatečné množství projektů, které by 

s bezprostřední a aktivní participací veřejnosti na bezpečnostní problematice počítaly. Mezi již existující 

iniciativy, které přispívají k rozvoji této oblasti řadíme zejména působení akademických pracovišť a 

některých dobrovolnických organizací. I zde se však otvírají možnosti, jak jejich činnost optimalizovat. 

Sílící tlak na zajištění optimální úrovně bezpečnosti si žádá nové přístupy a využití všech možných a 

dostupných prostředků. Správné a efektivní umístění občana a společnosti jako celku do této mozaiky 

a využití jejich potenciálu je jedním z nich. Současné bezpečnostní hrozby a rizika totiž nejsou 

virtuálními či politickými tématy, ale reálným nebezpečím. 
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Summary: Changes in the concept of internal security and their 

reflection by the civil society 

Mgr. Martin Bohman, Police Academy of the Czech Republic 

The beginning of the paper is dedicated to the changes that characterise the sphere of internal 

security in the late 20th and early 21st century – e.g. the reform of the security sector, bringing 

increased plurality, privatisation and fragmentation. 

The aforementioned processes, together with the somewhat diminished importance of nation states 

make it necessary to devolve certain powers in maintaining internal law and order to other potential 

security actors (the author inter alia mentions some deficiencies in the work of state administration 

bodies responsible for internal security and of the Police of the Czech Republic). The citizens – the 

public at large – seem to be a suitable partner. This fact is documented by many domestic and foreign 

studies and surveys, verified by concrete project results, particularly in the Anglo-American 

environment (see international comparisons), but also in the EU Member States. 

Activities of academic institutions and non-governmental organisations in the Czech Republic have so 

far been a substitute for the too feeble role of civil society. The paper contains some suggestions as to 

how the work of such institutions and organisations could be improved. The author also points to the 

role of the media in monitoring the work of state administration and in stimulating people to action. 

The end of the paper focuses on the role, importance and sore points of the private security sector as 

part of the community of security actors. 
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Poznámky k pojetí institutu vnitřní bezpečnost v evropském 

právu 

Doc. JUDr. Bohumil Pikna, CSc., Policejní akademie České 

republiky 

1. Úvodní poznámky 

Otázky zajištění bezpečnosti se staly naléhavými zvláště po teroristických útocích na USA z 11. září 

2001 („11. září“) a pro Evropskou unii znovu nabyly na aktuálnosti po teroristických útocích v Madridu 

11. března 2004. Téma role státu a návazně Evropské unie jako garanta bezpečnosti svých občanů se 

tak přirozeně zvýraznilo. Současně došlo k otevření citlivých otázek týkajících se ochrany základních 

práv v návaznosti na boj s mezinárodním terorismem globálního typu..  

Podpůrně lze pro pochopení obsahu unijního termínu vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek využít 

používání těchto pojmů na národní úrovni členských států Evropské unie včetně českého a 

slovenského práva, vládních materiálů a odborných publikací.  

Jedním z klíčových bezpečnostních pojmů běžně používaných v oficiálních vládních dokumentech je 

termín bezpečnostní politika71 představující politickou koncepci a soubor opatření státu k zajištění jeho 

vnitřní a vnější bezpečnosti. V praxi ji realizují zejména ministerstva vnitra, obrany, zahraničí a 

spravedlnosti. Zvláštní úkoly zde plní zpravodajské služby.  

Pojem vnitřní bezpečnost (internal security) se používá jak ve významu vnitrostátním, týkající se 

bezpečnosti vlastního státu, tak ve významu mezinárodním či přeshraničním, a to hlavně v rámci 

Evropské unie. V německé jazykové oblasti se tento pojem často užívá synonymně s termínem veřejná 

bezpečnost. V jistém smyslu lze zvláště po 11. září, považovat vnitřní bezpečnost za důležitou 

charakteristiku bezpečnosti vnější ve smyslu druhého pilíře Unie s tím, že obě tyto složky bezpečnosti 

v rámci Evropské unie se vzájemně bezprostředně prolínají. Důvodem je skutečnost, že nadnárodní 

organizovaný zločin a mezinárodní terorismus napadají jak vlastní národní bezpečnost jednotlivých 

členských států Unie, a potažmo celého světového společenství, tak i „vnitřní“ společnou bezpečnostní 

politiku uvnitř Evropské unie. Hovoří se též o internacionalizaci vnitřní bezpečnosti, neboť tradiční 

aktéři ohrožující bezpečnost zevnitř státu nabyli nadnárodní dimenze jak svým složením, tak i 

rozsahem působení. 

V německém právním řádu se vyskytuje pojem „vnitřní bezpečnost“ (Innere Sicherheit), který lze 

vysvětlit jako:  

• boj proti všem formám trestné činnosti, 

                                                 

 

71 Podrobněji k této problematice viz BALABÁN, M. Tvorba a realizace bezpečnostní politiky – historická reflexe a 
současné výzvy. In Bezpečnostní politika České republiky - výzvy a problémy (Sborník statí ke konferenci „15 let 
vývoje bezpečnostní politiky v Československu a České republice“). Praha: Ministerstvo obrany ČR – AVIS, 2004, 
s. 19 – 33. 
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• organizaci a zadání úkolů bezpečnostním orgánům, konkrétně policii, Úřadu na ochranu ústavy a 

zpravodajským službám. 

Přitom vnitřní bezpečnost spočívá v úloze státu udržet „vnitřní mír“, což představuje úkol státu 

zabraňovat násilným činům, zvláště masovému násilí, resp. i politicky motivovanému odmítání 

existujícího právního řádu. 

V českém i slovenském právním řádu jsou pojmy veřejný pořádek, veřejná bezpečnost, vnitřní 

bezpečnost atp. pojímány často nejednotně, resp. účelově ve vztahu ke konkrétnímu předmětu právní 

úpravy.72  

Pojmy spojené s přívlastkem „bezpečnost“ jsou často chápány jako příbuzné termíny – např. 

konstatování, že zajištění všeobecného pokoje, vnější i vnitřní bezpečnosti (veřejného pořádku), 

sociálního smíru a jiných obecně prospěšných hodnot (veřejná morálka, veřejné zdraví apod.) patří 

k základním podmínkám praktické realizace základních práv jednotlivce.73 Dále pro účely 

charakterizování pojmu vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek jako základní „dvojjediný“ pojem 

v evropském právu pro bezpečnostní oblast lze podpůrně využít i český a slovenský právní řád ve 

vztahu k označení „krizová situace“, kdy je pod bezpečností rozuměno zachování základních 

společenských hodnot, mezi něž patří i vnitřní pořádek a bezpečnost (zákonnost).74 Ve Slovenské 

republice je v této souvislosti pod pojmem nevojenské ohrožení chápáno ohrožení zákonnosti, 

veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti.75 

2. Pojetí institutu bezpečnosti v evropském právu 

Toto pojednání se zabývá v nezbytném rozsahu aspekty bezpečnostní terminologie ústící v základní 

označení „vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek“, a to z pohledu evropského práva se zvláštním 

zaměřením na charakteristiku v rámci pilíře třetího (oblast policejní a justiční spolupráce v trestních 

věcech). 

Přitom je třeba zdůraznit, že bezpečnostní pojmosloví v rámci Evropské unie má interdisciplinární 

rozměr a určitou vzájemnou provázanost i podmíněnost rovněž přes druhý pilíř Unie (společnou 

zahraniční a bezpečnostní politiku). S těmito pojmy se stále více setkáváme téměř ve všech rovinách 

činnosti Unie po 11. září a zejména pak v návaznosti na evropský impakt útoků mezinárodního 

terorismu po Madridu 11. března 2004. 

                                                 

t  

 
 

72 Blíže srov. STACHO, P. K pojmu verejný poriadok. Bratislava: Policajná teória a prax. Akadémia Policajného 
zboru v Bratislavě, 2001, roč. 8, č. 3-4/2000, s. 84-90. 
73 Srov. SUCHÁNEK, R. Omezení základních práv v mimořádných situacích In PAVLÍČEK, V. a kol. Právo a 
bezpečnost stá u. Praha: UK Praha v Praze, Právnická fakulta, 2002, s. 63.
74 Článek 2 odst. 1 Ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. 
75 VANÍČEK, J. Ústavný zákon o bezpečnosti státu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a 
núdzového stavu a ústavní zákon o bezpečnosti ČR In PAVLÍČEK, V. a kol. Právo a bezpečnost státu. Praha: UK 
Praha v Praze, Právnická fakulta, 2002, s. 19.
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Je zřetelné, že pokud se hovoří o vnitřní bezpečnosti Unie, má se na mysli rovněž boj proti 

mezinárodnímu terorismu a to prostředky policejními, zpravodajskými, ale i vojenskými.76 O tomto 

posunu svědčí hlavně přijaté dokumenty a právní nástroje jak v rámci OSN, tak i Evropské unie.  

3. Schengenské vymezení bezpečnostní terminologie 

V Schengenské prováděcí úmluvě77 (článek 2 odst. 2) je zakotveno označení „veřejný pořádek a 

bezpečnost státu“, které celkem vystihuje ochranu zájmů států Schengenské dohody a potažmo 

Evropské unie jak prostředky policejními, celně bezpečnostními a soudními, tak i prostředky 

speciálními. Mezi tyto patří zpravodajské služby při plnění specifických cílů ochrany důležitých státních 

zájmů. Tato druhá stránka charakterizující typicky opatření na úseku vnitřní bezpečnosti státu 

vyjádřené např. pojmem bezpečnost státu, se zviditelnila vlastně teprve v souvislosti s opatřeními Unie 

v boji s mezinárodním terorismem po 11. září. Přitom však zpravodajské služby nejsou stranou 

Schengenské prováděcí úmluvy a nemají tudíž ani přístup do databází Schengenského informačního 

systému (SIS). 

Patří sem rovněž případy, kdy nemusí být povolen cizinci - občanu třetí země - vstup na území smluvní 

strany Schengenu, pokud představuje nebezpečí pro veřejný pořádek, bezpečnost státu nebo 

mezinárodní vztahy některé ze smluvních stran (článek 5 odst.1 písm. f). Obdobně platí, že pokud je 

vycestování cizince nutné z důvodů „bezpečnosti státu nebo veřejného pořádku“ může být vyhoštěn 

(článek 23 odst. 3). 

V návaznosti na Protokol o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie, tvořící přílohu 

Smlouvy o EU, byla na základě rozhodnutí Rady z května 1999, které určuje právní základ všech 

ustanovení nebo rozhodnutí,78 jež tvoří schengenské acquis, začleněna problematika vnitřní 

bezpečnosti a veřejného pořádku (shora cit. článek 2 odst. 2, jakož i článek 5 odst. 1 písm. f/ 

Schengenské prováděcí úmluvy) do komunitární oblasti prvního pilíře, a to pod článek 62 odst. 1, 2 

Smlouvy o založení ES. Znamená to, že tato problematika je tak věcně spojována s opatřeními na 

vnitřních a vnějších hranicích a s vízovými opatřeními. 

Toto přímé zařazení do komunitárního práva může komplikovat hlubší jurisprudenční úvahy na dané 

téma. Nicméně platí, že citované rozhodnutí spíše indikuje zařazení v obecné rovině a neznamená 

právní zakotvení v legislativním významu. 

                                                 

 

76 Pro úplnost – srov. GIJS DE VRIES (European Co-ordinator for counter – terorism. European strategy in the 
fight against terrorism and the co-operation with the Unites States. CSIS European Dialogue Lunch, Washington, 
13 May 2004.
77 Úmluva podepsaná 19.června 1990 v Schengenu mezi Belgickým královstvím, SRN, Francouzskou republikou, 
Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 
o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích (42000A0922(02). 
78 Rozhodnutí Rady ze dne 20. května 1999, které určuje právní základ všech ustanovení nebo rozhodnutí, jež 
tvoří schengenské acquis, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy o založení ES a Smlouvy o EU 
(1999/436/ES). 
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4. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v unijním pojetí 

Toto pojednání je zaměřeno na problematiku z pohledu zajišťování vnitřní bezpečnosti a veřejného 

pořádku opatřeními hlavně policejními a navazujícími trestně právními, resp. možnostmi 

zpravodajskými. Označení vnitřní bezpečnost (internal security) a veřejný pořádek (order policy) je 

z hlediska unijního používáno a pojímáno jako jeden „dvojjediný“ pojem, který je obsažen v primárním 

i sekundárním evropském právu.79 

Pokud jde o bezpečnostní problematiku jak na evropské, tak i národní úrovni lze vysledovat její dvě 

roviny, a to rovinu vnitřní bezpečnosti Evropské unie jako organizace a jejích členských států a dále 

rovinu bezpečnosti vnější. I když každá z těchto dvou složek bezpečnosti Unie je sama o sobě do 

značné míry komplexní a lze vysledovat celou řadu faktorů, které ji ovlivňují, je tato bezpečnostní 

problematika zkoumána v obecné koncepci obou zmíněných složek.  

Požadavek na posílení vnitřní bezpečnosti, který se stále znovu vynořoval s pokračující integrací 

Evropského společenství, završený v současné době svobodou pohybu v rámci Schengenu a 

umocněný útoky a aktuální hrozbou mezinárodního terorismu zvláště po 11. září však narážel, a stále 

naráží, na obavy jednotlivých členských států ze ztráty kontroly nad prostředky, které by na jejich 

území mohly být použity při nasazení donucovacích, operativních a zpravodajských prostředků v rámci 

celého Společenství. Proto byla pro spolupráci v oblastech druhého a třetího pilíře volena právní báze 

mezivládní a nikoliv komunitární vyznačující se silným integračním nábojem. 

Legislativním výrazem tohoto stavu je aplikace principu jednomyslnosti při přijímání rozhodnutí a 

minimální zasahování do oblasti vnitřní jurisdikce členských států v těchto oblastech představující 

citlivou stránku státní (národní) suverenity. Nelze nevidět určitou obavu menších států z toho, aby 

pokročilejší unifikace v otázkách vnitřní bezpečnosti neznamenala pro ně podřízení vlastních zájmů 

větším a silnějším státům Unie. 

Nicméně v zájmu zajištění vnitřní bezpečnosti v celém prostoru Unie došlo v poslední době 

k zásadnímu posunu rovněž v oblasti justice a vnitřních věcí ve smyslu prohloubení, zpružnění, 

zrychlení a zjednodušení spolupráce v této oblasti na unijní úrovni (viz Europol, Eurojust, společné 

vyšetřovací týmy a další). 

V rámci unijního práva EU je formálně rozlišováno mezi rovinami vnitřní bezpečnosti a bezpečnosti 

vnější. Otázky vnitřní bezpečnosti jsou předmětem úpravy hlavně oblasti justice a vnitřních věcí (hlava 

VI Smlouvy o EU – články 29-42)80 a otázky vnější bezpečnosti spadají do problematiky pilíře druhého, 

tj. společné zahraniční a bezpečnostní politiky (hlava V Smlouvy o EU – články 11-28). V posledním 

období v návaznosti na teroristické útoky na USA dochází ke zřetelnému prolínání a překrývání aktivit 

vnitřní a vnější bezpečnosti na úrovni Unie, a to v souvislosti s opatřeními proti mezinárodnímu 

                                                 
79 Primárním evropským právem se rozumí zakládající smlouvy Evropských společenství (ESUO, ES, EURATOM) a 
Smlouva o EU. Sekundární právo pak představuje odvozené právní akty od těchto smluv. Sekundárními akty jsou 
též rozhodnutí přijatá na základě hlavně Schengenské prováděcí úmluvy, Úmluvy o Europolu nebo Dublinské 
úmluvy. 
80 V rámci práva komunitárního jsou tyto záležitosti předmětem úpravy v hlavě IV Smlouvy o založení ES. 
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terorismu. Důvodem je značná nebezpečnost tohoto fenoménu zvláště v jeho globální podobě, který 

po 11. září hluboko zasáhl do stávajícího pojetí mezinárodní bezpečnosti na úrovni celého 

mezinárodního společenství. 

Pokud jde o hlavu VI Smlouvy o EU jedná se o potírání takových forem organizovaného i 

neorganizovaného zločinu jako je kriminalita na úseku obchodování s lidmi, trestné činy proti dětem, 

obchod s drogami, obchod se zbraněmi, korupce a podvod. Zvláště nebezpečnou formu pak 

představuje terorismus v jeho mezinárodní, globální dimenzi. Mezi další formy závažné trestné 

činnosti, které vyžadují spolupráci mezi členskými státy na úrovni Unie, patří rovněž potírání 

pornografie, opatření proti výtržnostem při fotbalových zápasech a jiných sportovních akcích a další.  

Je možno mít za to, že pojem vnitřní bezpečnost v rámci Evropské unie se blíží schengenskému 

„bezpečnost státu“ (články 5 a 14 Schengenské prováděcí úmluvy), kde plní důležité úkoly zvláště 

zpravodajské služby. Pojem vnitřní bezpečnost zahrnuje působení státní moci dovnitř společnosti 

reprezentované státním útvarem a jedná se ve své podstatě o vztah státu a jedince. Z tohoto důvodu 

náleží v širším kontextu do výkladu těchto otázek i záležitosti ochrany základních práv, a to i na úrovni 

Unie včetně problematiky derogace základních práv. Meze základních práv totiž plynou buď z podstaty 

konkrétního základního lidského práva, anebo vycházejí z nutnosti ochrany legitimních právních 

institutů, mezi něž řadíme taktéž vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek.81  

Jak ukazuje praxe hlavně po 11. září nelze pojmy vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek striktně 

oddělovat a je třeba hovořit spíše o jejich vzájemném doplňování při konkrétní spolupráci a to jak na 

úrovni Unijní, tak i vnitrostátní. Konkrétním výrazem toho jsou opatření v rámci Europolu a Eurojustu, 

opatření na úseku vnějších aktivit Unie a v neposlední řadě různé koncepční materiály či akční plány 

na úrovni členských států a přidružených zemí. 

S problematikou vnitřní bezpečnosti objektivně souvisí i komunitární otázky azylové a migrační politiky, 

kontroly vnějších hranic (hlava IV Smlouvy o založení ES), jakož i problematika ochrany finančních 

zájmů Evropských společenství podle článku 280 této smlouvy. 

5. Závěrem 

Pro účely tohoto pojednání - charakterizování pojmu vnitřní bezpečnost v rámci Evropské unie - se 

přikláníme spíše k užšímu pojetí významu tohoto unijního institutu spočívající ve vazbě na závažnou 

kriminalitu včetně terorismu, která může mít dopady na řádné fungování některých státních orgánů a 

struktur. Tato činnost, kterou lze označit spíše za nepřátelskou, může být způsobilá narušit politicko-

právní poměry uvnitř členského státu a přesahuje tak význam pouhé ochrany občana před zločinem. 

Pro náš výklad není také bez zajímavosti, že v návrhu Ústavní smlouvy (článek I-5) se nachází i 

vymezení vztahu mezi Unií a členskými státy, stvrzující současný stav konstatováním, že Unie 

respektuje základní státní funkce svých členských států zejména ty, které „souvisejí se zajištěním 

                                                 
81 Srov. judikát ESD z 13. 12. 1979 ve věci 44/79 Hauer z 11. 7. 1989, SbSd 1979, s. 3727. 
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územní celistvosti státu, udržením veřejného pořádku a ochranou národní bezpečnosti“. Označení 

„národní bezpečnost“ (national security) se ve stávajícím primárním evropském právu nevyskytuje. 

Pojem vnitřní bezpečnost nalezneme v části III návrhu Ústavní smlouvy pod označením Prostor 

svobody, bezpečnosti a práva v článcích III-261, 262 ve vyjádření „oblast vnitřní bezpečnosti uvnitř 

Unie“ a „udržování veřejného pořádku a ochrana vnitřní bezpečnosti“.82 

                                                 
82 Etymologicky srov. článek 33 Smlouvy o EU, a dále článek 64 odst. 1 Smlouvy o založení ES. 

 53



Summary: Remarks on the concept of internal security in 

European law 

Doc. JUDr. Bohumil Pikna, CSc., Police Academy of the Czech 

Republic 

An attempt to characterise the concept of internal security as defined by the European Union law. The 

author points to the interconnectedness of internal and external security, recalling the critical situation 

after 11 September 2001. He gives evidence that the terms “internal security” and “public order”, as 

understood by the EU, refer to the same concept, adding that this interpretation is typical e.g. for 

German law. His arguments are presented also with the help of Schengen terminology. At the end the 

author expresses his preference for the narrower definition of internal security, i.e. its interpretation 

as a concept relating primarily to protection against serious crime (including terrorism) with potential 

impact on the proper functioning of certain state authorities and structures. In this respect, 

intelligence services play an important role. Ensuring internal security, as opposed to maintaining 

public order, is thus a task whose meaning transcends the mere protection of the citizens from crime. 
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Potenciální význam konceptu Human Security pro vnitřní 

bezpečnost 

Mgr. Jan Stejskal, SBP CESES FSV UK 

Pojem human security představuje jeden z konceptů, které se objevily na základě kritiky tradičního 

realistického pojetí bezpečnosti státu (national security), které s koncem studené války a s novou 

dynamikou vývoje bezpečnostního prostředí přestávalo odpovídat situaci a přestávalo vyhovovat 

reálným potřebám zajišťování bezpečnosti. 

Tím, čím se human security odlišuje od tradičního na stát soustředěného pojetí bezpečnosti, jsou 

právě odpovědi na základní otázky: bezpečnost pro koho?, bezpečnost jakých hodnot?, bezpečnost 

před jakými hrozbami?, bezpečnost jakými prostředky? 

V tomto směru však koncept human security není jediný. Vedle něj se můžeme setkat s několika 

dalšími „rozšířenými koncepty bezpečnosti“. Bývají označovány jako extended security (v užším 

smyslu), comprehensive security, societal security, environmental security. Podle svého ústředního 

zaměření tyto přístupy vykazují více či méně shodných akcentů, respektive větší či menší rozdíly. 

Pojem human security dává jasně najevo, kam je třeba obracet pozornost na prvním místě – není to 

již stát, jeho suverenita a územní celistvost, ale každý jednotlivý člověk a i nejrůznější společenstva, 

v nichž je zakotven jeho život. 

Klademe-li otázku, jaký význam pro vnitřní bezpečnost České republiky by koncept human security 

mohl či měl mít, je třeba zkoumat, co tento koncept představuje, jak je vybudován teoreticky, jaké 

jsou jeho praktické dopady. Právě vymezení human security představuje jeden z klíčových problémů. 

Vlastním předmětem diskuse a kritiky však není ani tak formulování definice, jako spíš samo pojetí 

potřeby a možností definovat koncept human security. Názor je v podstatě dvojí: konceptu je často 

vytýkána přílišná neurčitost, neohraničenost, která vyúsťuje až v to, že všechno, co narušuje fyzický a 

duševní blahobyt člověka, je konceptem human security považováno za hrozbu. A takto založený 

bezpečnostní koncept může skutečně jen těžko nabídnout (novou a lepší) oporu pro praktickou 

politiku, protože implicitně odkazuje na tradiční resortní přístup k řešení lidských potřeb. Pokud 

bezpečí každého jednotlivého člověka ohrožuje nedostatečná zdravotní péče, hygienická závadnost 

potravin a vody, absence sociálního zabezpečení, nezaměstnanost, pouliční kriminalita, devastované 

životní prostředí či politický útlak stejně jako vnitrostátní ozbrojené nepokoje či útok armády 

sousedního státu, potom takto široce pojatý koncept lidské bezpečnosti nemá čím přispět k tvorbě 

kvalitnější bezpečnostní politiky. Pokud však budeme cíl, o který by v human security mělo jít, chápat 

úžeji, jak činí řada zastánců tohoto konceptu, můžeme najít i jeho praktickou užitečnost. 

Na druhé straně je to právě multidisciplinarita, přizpůsobivost, všezahrnující charakter či přímo 

neurčitost, čím může být human security přitažlivá. Kolem takovéto „doktríny“ se totiž mohlo sdružit 

uskupení států, rozvojových agentur a nevládních organizací, jejichž cílem je přesunout pozornost i 
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zdroje od konvenčních bezpečnostních otázek k problémům, které jsou tradičně označovány jako 

mezinárodní rozvoj či rozvojová pomoc. Jako spojovací tmel pro takovou koalici je koncept human 

security silný právě tím, že postrádá přesnost, a tak může obsáhnout rozmanité pohledy a záměry 

všech členů koalice (Paris 2001: 88). 

Na základní úrovni tedy můžeme sledovat dvojí přístup ke konceptu human security. Jedna strana 

upřednostňuje zaměření na snahu komplexně chránit člověka jako jedince i jako člena přirozených 

společenstev, přičemž klíčový význam je spatřován v praktických důsledcích (což je např. přístup OSN 

či Human Security Network). Jakoby druhou stranu pak představuje převážně akademická sféra, 

obecně řekněme bezpečnostní studia, která požaduje teoretické propracování konceptu, jeho 

racionální zúžení, aby mohl sloužit jako praktické vodítko jak pro analýzu a výzkum, tak i pro tvorbu 

reálných politik. 

Pro objasnění této diskuse je vhodné přiblížit některé významné pokusy o definici human security. 

Průkopnické a zřejmě stále nejcitovanější vymezení přinesla zpráva Human Development Report 1994 

(v rámci programu United Nations Development Programme). Koncept human security je zde 

prezentován v obrysech čtyř podstatných rysů: human security je všeobecnou záležitostí (má svůj 

význam v chudých i bohatých zemích), je zaměřena především na lidi, její složky jsou propojeny 

vzájemnou závislostí, human security lze snáze zajistit včasnou prevencí než pozdější intervencí. 

Přístup UNDP tehdy zdůraznil, že pojetí bezpečnosti se musí změnit dvěma základními způsoby: 

výhradní důraz na bezpečnost území transformovat v primární důraz na bezpečnost lidí a posunout se 

od bezpečnosti skrze vojenský potenciál k bezpečnosti skrze udržitelný lidský rozvoj. 

Human Development Report 1994 řadí hrozby pro human security do sedmi kategorií: 

1. ekonomická bezpečnost (hrozbou je například chudoba, nezaměstnanost); 

2. bezpečnost výživy (nedostatečný přístup k základním potravinám); 

3. bezpečnost zdraví (šíření závažných nemocí, HIV/AIDS, mateřská úmrtnost); 

4. bezpečnost životního prostředí (degradace lokálních ekosystémů i globálního systému, nedostatek 

čisté vody, degradace půdy, nejrůznější znečištění); 

5. osobní bezpečnost (válka, mučení, kriminalita – zvláště násilná, domácí násilí, užívání drog apod.); 

6. bezpečnost společenství (ohroženo je přežití tradičních kultur a etnických skupin a také jejich 

fyzické bezpečí); 

7. politická bezpečnost (potlačování lidských, občanských a politických práv). (UNDP 1994: 22-33) 

Jedná se tedy o velmi široké pojetí lidské bezpečnosti, jehož podstatným rysem je, že jej nelze uchopit 

pouze (v tradičním chápání) jednou sektorovou politikou – politikou bezpečnostní; propojení 

s ostatními politikami je v tomto případě nesrovnatelně rozsáhlejší, než jak tomu bylo u tradičního 

úzkého pojetí bezpečnosti státu (national security). Praktický význam pro bezpečnostní politiku lze od 

takto širokého vymezení human security očekávat jen stěží. 
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Druhým přístupem, který lze odlišit od UNDP, je například užší pojetí kanadské. Srovnejme ve 

stručnosti jeho zaměření s přístupem UNDP (Bajpai 2000: 20-36): 

 UNDP Kanadské pojetí 

Bezpečnost pro koho v první řadě jednotlivec v první řadě jednotlivec, ale stát je také 
důležitý 

Bezpečnost jakých hodnot osobní bezpečí, dobré živobytí a 
osobní svoboda 

osobní bezpečí, dobré živobytí a osobní 
svoboda 

Bezpečnost 
před jakými hrozbami 

přímé a nepřímé násilí; 
větší důraz na nepřímé násilí, zvláště 
na ekonomické a environmentální 
faktory 

přímé a nepřímé násilí; 
větší důraz na přímé násilí na dvou 
úrovních: státní/společenské a 
mezinárodní/globální 

Bezpečnost 
jakými prostředky 

podpora lidského rozvoje: základní 
potřeby, spravedlnost, udržitelnost a 
větší demokratizace a participace na 
všech úrovních globální společnosti 

podpora politického rozvoje: globální 
normy a instituce (vládnutí); kolektivní 
použití síly i sankcí, pokud a když je to 
nutné 

 

I v kanadském přístupu k human security lze jasně vypozorovat primární směřování zájmu do 

rozvojových a konflikty rozvrácených částí světa. 

Základní otázka tedy zní, na co se human security může a má soustředit a co od tohoto přístupu 

můžeme očekávat, protože z obou uvedených snah o definici prakticky vyplývá, že zájmové pole 

human security se ve značné míře překrývá s ochranou lidských (rozumějme též politických, 

občanských) práv, překrývá se i s úsilím o udržitelný rozvoj a zvyšování kvality života a i s dalšími 

„běžnými“ záležitostmi každodenního života. Nemá smysl, aby rozvoj – dejme tomu udržitelný lidský 

rozvoj – a zvláště ochrana základních lidských práv byly nazývány bezpečností. I při zkoumání 

vnitrostátního konfliktu chybí konceptu human security ono precizované zaměření – jeho pohled má 

buď tendenci k bezbřehosti při vnímání globálních faktorů nebo naopak k tříštění při vnímání všech 

individuálních bezpečnostních hrozeb pro konkrétní jednotlivce. Proto lze požadavek na zúžení či 

„zaostření“ konceptu považovat za oprávněný a užitečný. 

Požadované racionální zúžení by mohlo vypadat například tak, že by human security byla zaměřena na 

takové jevy, které představují ohrožení života a základních životních potřeb člověka. Takové užší pojetí 

sice výrazněji poukazuje na skutečnost, že nejintenzivnější stav nebezpečnosti (human insecurity) 

panuje v málo a nejméně rozvinutých částech světa, ale zároveň může jasněji identifikovat hrozby 

například i v takových zemích, které sdružuje Evropská unie. Právě úzké pojetí human security může 

tyto hrozby označit poměrně dosti zřetelně. V tomto smyslu zajímavý pokus o definici human security, 

která svým způsobem propojuje široké i úzké pojetí, nabízí Taylor Owen: „Lidská bezpečnost znamená 

ochranu minima nutného pro život každého člověka před kritickými a agresivními hrozbami spojenými 

s ekonomickou situací, osobní bezpečností, politickým prostředím, výživou, zdravím a životním 

prostředím člověka“ (Owen 2004: 20; překl. J.S.). Jejím jasným posunem oproti pojetí UNDP z roku 

1994 je, že se zaměřuje na skutečně kritickou míru ohrožení, přičemž zdroje takového ohrožení 

připouští ze širokého spektra oblastí. K čemu však taková definice vede, čím by mohla obohatit 

zajišťování bezpečnosti například v České republice? 

 57



To hlavní, co z ní můžeme vyvodit, je důraz na komplexnost přístupu, jak čelit hrozbám a 

minimalizovat rizika. Takový komplexní přístup musí být založen na přesném definování, kdo za jakých 

podmínek vykonává stanovená opatření, kdo za co odpovídá, kdo má jaké pravomoci. Za účelem 

bezprostřední ochrany obyvatel musí být pohotově k dispozici veškeré užitečné prostředky, a to 

v pravomoci nejnižší možné úrovně podle zásady subsidiarity. Přesto však je těžké si představit, jak do 

takového komplexního bezpečnostního systému zakomponovat ochranu člověka před naprostou 

chudobou a kritickým nedostatkem nezávadných potravin či zajištění základní zdravotní péče. 

Je tedy zcela logické, že dílčí procesy a cíle směřující k dosažení human security se budou 

v jednotlivých částech světa a různých zemích lišit. Problémy, které ohrožují život tisíců lidí 

v subsaharské Africe, nepředstavují v západní Evropě sebemenší problém. Proto například pro Českou 

republiku stačí, aby svůj komplexní systém zajišťování bezpečnosti, který by odpovídal konceptu 

human security, soustředila na hrozby jako jsou kriminalita, organizovaný zločin, obchod s drogami a 

malými zbraněmi, ilegální migrace, resp. zvládání migrace jako takové, obligátní položkou je 

terorismus, dále však také důsledky devastace a změn životního prostředí apod. Jelikož jevy jako 

chudoba, hlad či nezaměstnanost svým rozsahem patrně nebudou v evropských zemích zdrojem 

skutečného bezpečnostního ohrožení, stačí na jejich zvládání již zaběhnuté instituce a nástroje 

příslušných sektorových politik státu. Proto také, když Evropská unie hovoří o sobě a human security, 

má na mysli především angažovanost EU mimo své hranice, již v krizových oblastech. Řešení krize 

přímo u zdroje a v ideálním případě odstraňování příčin krizí je totiž jednou z nejúčinnějších cest, jak 

zajistit bezpečnost Evropy, protože krize mimo Evropu mají své konkrétní důsledky i v EU samotné 

(migrace, ilegální obchod se zbraněmi, šíření teroristických sítí). 

Důležité je také poukázat na skutečnost, že právě široké pojetí human security odkazuje k myšlence, 

že vytčeným cílem je dosažení bezpečnosti v nesmírně rozsáhlé oblasti života lidí a společností, což 

vede k označení mnoha jevů za bezpečnostní hrozby. Jde tedy především o to, jak chceme odpovědět 

na otázku: není tím pravým cílem naopak minimalizování jevů, s nimiž musíme zacházet jako 

s bezpečnostními hrozbami? Význam human security pro vnitřní bezpečnost rozvinutých zemí, jako je 

např. Česká republika, se patrně objevuje tehdy, pokud jsme schopni nalézt kvalitativně jinou reakci 

na to, že určité problémy překročí život limitující hranici. Pokud bychom takovou reakci odlišnou od 

každodenních procesů neměli, není důvod řadit agendu normálních politik k agendě bezpečnostní. 
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Summary: Potential importance of the concept of human 

security for internal security 

Mgr. Jan Stejskal, Center of Security Policy – Center for Social 

and Economic Strategies, Faculty of Social Sciences, Charles 

University Prague 

„Human security“ is one of the concepts that emerged in response to the criticism of the traditional 

realistic conception of national security. “One of the concepts” implies that it has never stood alone 

and from the very beginning it has struggled with definition problems. There are many approaches: 

the 1994 UNDP conceptualisation is still considered the most important. The approach of Canada, 

reflected in its foreign policy, also plays an important role. An interesting conjunction of the broad and 

narrow concept of human security is offered by the following definition by Taylor Owen: Human 

security is the protection of the vital core of all human lives from critical and pervasive environmental, 

economic, food, health, personal and political threats (Owen 2004: 20). This definition can serve as a 

starting point for examining the meaning of human security for the internal security of such developed 

countries as e.g. the Czech Republic. Owen’s understanding of the term, one perceives, stresses 

especially the comprehensiveness of the strategies to face threats and minimise risks. However, we 

must find a clear criterion that would enable us to distinguish between what is the matter of everyday 

policy and when a problem (or, potentially, a threat) becomes the subject of human security. The 

importance of the human security concept for internal security of developed countries emerges at a 

point where one can find a qualitatively different response to the fact that some problems overstep 

the limits of life. Unless we can develop such a response, different from the everyday processes, there 

is no reason to put the agenda of everyday policies under the security heading. 
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Remarks by Secretary of Homeland Security Michael Chertoff 

at the German Marshall Fund and European Policy Centre, 

Brussels, 23 May 2005 

From the attacks of 9/11 to those carried out in Madrid, Beslan, Jakarta, and Istanbul -- we know that 

terrorism is a scourge that is felt globally and must therefore be addressed globally. Together, Europe 

and America, along with our other international allies, have worked to eradicate the threat terrorism 

poses to our safety and our freedom. Over the past few years, much has been done to bolster our 

transatlantic alliance and build upon an already strong foundation of collaboration and partnership. 

But if we are going to arrive at a day when international terror no longer haunts our countries and our 

citizens, then we must be prepared to advance our cooperation to the next level and further engage 

each other and the entire global community. 

The reality is we cannot expect to defeat terrorism the same way we have defeated enemies in the 

past – by massing superior forces in the field. With terrorism, we are facing more than an army – we 

are fighting a network – an insidious network of terror that stretches across the globe. Economist 

Thomas Friedman recently observed in his book, The World is Flat, that terrorism in the 21st century 

is really the globalization of the kind of individual terror acts we saw in the 20th century. 

And much as globalization has transformed the world of business, it has transformed the world of 

terror. The 9/11 attacks are a primary example of this type of terrorist globalization at work. In that 

instance, a plot was hatched in Central Asia with recruits who came from Saudi Arabia, who were 

trained in Afghanistan, who set up and began to develop their infrastructure and their platform in 

Europe, and who then carried out and executed their mission here in the United States. That is 

globalization. That is networking. That is outsourcing. All in the service of evil. For terrorism has now 

outfitted itself in the techniques and technology of a 21st century organization. So, we must respond 

by examining the 21st century structures and systems that terrorists exploit in order to carry out their 

missions so that we pinpoint the vulnerabilities and shut them down. In most networks, vulnerability 

points tend to be in communication, financing, and transportation. Those are the kinds of activities 

that bind a network together. 

Our responsibility is to break apart those points within the terrorist network – cut off their 

communication, isolate their financial resources, eliminate their transportation capabilities – and in 

doing so dismantle the network entirely. However, to do so, to challenge the kind of interdependence 

a terrorist network thrives upon, we must be able to confront the network everywhere it operates. 

And that means we have to be able to function internationally and work together seamlessly. We have 

to build up and refine our own network if we are going to compete with and combat the terrorist 

network. 
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This is not necessarily a new insight. We've certainly had movement in this direction over the past 

couple of years. The Department of Homeland Security, along with our European and international 

allies, has been working on issues such as container security, biometrics and secure travel documents, 

as well as aviation security. In my previous job as head of the Criminal Division of the Department of 

Justice, we put people overseas to work with prosecutors and investigators in Europe precisely 

because we needed to build up a network of law enforcement that could rival the network of terror.  

So this is not a new concept, but two years after the Department was formed, we have a good 

opportunity to start thinking about how we can build on what has already been accomplished. How do 

we move beyond simply partnering on an occasional, episodic basis to building a true partnership that 

will operate with a mission-oriented focus? 

Allow me to share with you where I would like to see us move – toward a world that is banded 

together by security envelopes, meaning secure environments through which people and cargo can 

move rapidly, efficiently, and safely without sacrificing security or privacy. A world where, with the 

proper security vetting, the proper technology, the proper travel documents, and the proper tracking 

of cargo, it would be possible to move relatively freely from point to point all across the globe.  

For those within the security envelope, we will have a high degree of confidence and trust, so that 

trusted travelers and shippers don't have to be stopped at every point along the way to be re-vetted 

and rechecked. And that would enable us to focus more of our resources for those outside the 

security envelope – for the kind of in-depth analysis and the kind of in-depth vetting that is necessary 

to make sure those who seek to harm us do not slip through the cracks. 

The vision of a technologically-based system of security envelopes would happily not require a 

sacrifice of liberty or privacy in order to promote security. Rather, it is a vision that would actually 

maximize these values, that would preserve our lives, but also to foster our way of life, and uphold 

the civil liberties both Europeans and Americans cherish. In large part, the purpose of my trip this 

week is to open a dialogue on issues such as these and discuss with our European partners the way 

ahead. While I’m here mostly to listen and learn, there are specifically three areas in which I think we 

can start to move forward concretely as we try to develop this worldwide security envelope. 

First, the area of screening. We have to develop a systematic approach to screening that is compatible 

on both sides of the Atlantic. One that takes advantage of modern technology, provides maximum 

protection of sensitive traveler information, and gives a real sense of confidence that we are screening 

out those with evil intent. Right now, in many ways we are using the most primitive kind of screening 

-- meaning we screen for names that match lists of terrorists and criminals. And of course, names are 

not the best way to identify people. They’re certainly not as good as biometrics. 

Names can be changed, identification documents can be forged. But biometric identifiers can help 

reduce that type of fraud and protect the identity of the visa holder by making it much more difficult 

to impersonate someone. In the area of cargo, we inspect with technology and by hand searching for 

certain kinds of harmful materials. And, we are starting to move forward using somewhat more 
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technologically advanced devices at our ports that now allow us to look inside cargo containers 

without actually breaking bulk. So we are making progress, but we must press forward. 

Our ability to inspect efficiently and swiftly depends on accurate screening and targeting high-risk 

cargo. That boils down to the overarching issues of information-sharing and tracking. The more we 

know about what is moving in containers, the more readily we can speed the majority of benign cargo 

through our ports, reserving the delay of inspection for those shipments that pose potential risks.  

To be sure, information sharing and exchange presents important cultural and legal considerations. 

Fundamentally, we do share the same belief in the importance of privacy and civil liberty, but we 

sometimes differ sometimes in our views of how to implement those values. We need to start to 

resolve these questions of implementation so that we can promote our common values. We’ve made 

headway on this issue, and I hope that we can start to talk about how we can finish the process of 

getting our information shared appropriately and with due respect for people's privacy. 

Let me turn to a second area – technology. Technology is obviously crucial to creating a global 

security structure. We're doing a lot of work in the United States, just as you are here in Europe. We 

ought to make sure we get on the same page with that work for two reasons. 

First, we maximize our resources if we have fully available to us all of the ingenuity and talent across 

the globe of people who are developing and thinking about ways to use technology. Second, we have 

to be compatible. For example, it doesn't make a lot of sense to have radio frequency chips that use 

different kinds of modalities in the United States and Europe and in Asia, because that’s only going to 

make it harder for us to connect and work together. Therefore, to the extent that we can start to 

build common platforms and common technological approaches, we will move ourselves closer to this 

concept of a security envelope. And we will also save ourselves some money, effort and time. 

Finally, the area of law enforcement. As I've indicated, intelligence sharing and law enforcement 

sharing have been critical to dealing with the threat of terrorism globally. We need to continue to 

advance on that front. Both the U.S. and EU have done a lot within our respective borders to 

strengthen law enforcement coordination. 

Now, we must move aggressively to do the same across the Atlantic. We must work to connect and 

network our respective law enforcement authorities so that we can more fully match the resources 

and abilities of the enemy. For example, each country holds a reservoir of fingerprints taken from 

terrorists and violent criminals. Exchanging such biometric data is an important way to ensure that 

terrorists and murderers do not exploit informational seams between countries. 

In sum, these are some of the areas I look forward to discussing over the next few days and in the 

months to come. In the end, our methods for defeating terror must align with our values as free and 

democratic peoples. We won’t achieve a true victory if we destroy those things which we value in our 

own lives. We defeat terror by being able to carry on with our daily lives, we defeat terror by not 
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giving way to fear, we defeat terror by preserving privacy and fostering prosperity…we defeat terror 

by once again heeding Churchill’s advice and faithfully serving the cause of freedom. 

It is a cause we have championed together through many years and many struggles, and one that is 

well worth our continued vigilance, perseverance, and fortitude. Together, we have won great 

victories for freedom. And, if we continue to engage each other; if we continue to work together as 

we have on the difficult trials of the past, then together we will shape a future of hope and peace for 

our children and future generations. 
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Výtah z projevu ministra pro vnitřní bezpečnost USA Michaela 

Chertoffa na půdě Německého Marshallova fondu a Centra pro 

evropskou politiku, Brusel, 23. května 2005 

Podíváme-li se na útoky jedenáctého září i na ty v Madridu, Beslanu, Jakartě či Istanbulu, je zřejmé, 

že terorismus je celosvětovou metlou a proto je třeba s ním bojovat všude na světě. Evropa s 

Amerikou i jejich mezinárodní spojenci se snažili vymýtit hrozbu, kterou terorismus představuje pro 

naši bezpečnost a svobodu. Během několika posledních let se udělalo hodně pro posílení 

transatlantického spojenectví a pro to, abychom mohli dále stavět na už nyní pevných základech 

spolupráce a partnerství. Ale pokud chceme dospět ke dni, kdy nad našimi zeměmi a občany už 

nebude viset hrozba mezinárodního terorismu, musíme být připraveni naši spolupráci pozvednout na 

vyšší úroveň a ještě intenzivněji do ní zapojit obě strany i celosvětové společenství. 

Nemůžeme očekávat, že terorismus porazíme stejně jako jsme poráželi nepřítele v minulosti – tím, že 

budeme mít přesilu na bitevním poli. V případě terorismu máme proti sobě něco víc než jen armádu – 

celou síť – rafinovanou síť teroru, která se rozprostírá po celém světě. Ekonom Thomas Friedman 

nedávno ve své knize The World is Flat poznamenal, že terorismus ve 21. století je v podstatě 

globalizací toho typu teroru, kterého jsme byli svědky ve století dvacátém. 

Stejně jako globalizace změnila svět podnikání, změnila i svět teroru. Útoky z jedenáctého září jsou 

nejlepším příkladem toho, jak vypadá takový globalizovaný terorismus v akci. V tomto případě byl ve 

střední Asii vymyšlen plán, k jehož provedení byl najati lidé původem ze Saúdské Arábie, vycvičení v 

Afghánistánu; ti si vybudovali základnu v Evropě a své poslání splnili ve Spojených státech. Tak 

vypadá globalizace. Tak se vytváří síť spolupráce. Tak funguje „outsourcing“. To všechno ve službách 

zla. Terorismus si osvojil metody a technologie používané organizacemi 21. století. My musíme tedy 

reagovat tak, že budeme zkoumat struktury a systémy 21. století, které teroristé využívají k plnění 

svých úkolů, abychom zjistili, kde jsou nejsnáze zranitelné, a zásahy vedenými na tato místa je 

zneškodnili. Většina systémů je nejsnáze zranitelná skrze spoje, financování a dopravu. To jsou 

činnosti, díky nimž síť drží pohromadě. 

Naší povinností je odříznout od sebe jednotlivé články teroristické sítě – přerušit jejich komunikaci, 

izolovat jejich finanční zdroje, eliminovat jejich dopravní potenciál – a tím síť úplně rozbít. Máme-li 

toho ale dosáhnout, máme-li skutečně ohrozit ony vzájemné vazby, které udržují teroristickou síť při 

životě, musíme být s to se jí postavit všude, kde nějakým způsobem vyvíjí svou činnost. A to 

znamená, že musíme být schopni zasahovat v mezinárodním měřítku a bezproblémově navzájem 

spolupracovat. Musíme zdokonalit a propracovat naši vlastní síť spolupráce, máme-li konkurovat a čelit 

té teroristické. 

Tohle dost možná není nic objevného. Tímto směrem zaměřujeme svou činnost už několik let. 

Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost se spolu s našimi evropskými a celosvětovými spojenci věnovalo 

takovým otázkám, jako je bezpečnost přepravních kontejnerů, biometrika a bezpečné cestovní doklady 
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a také bezpečnost letového provozu. Když jsem před nástupem do své současné funkce pracoval jako 

vedoucí trestněprávního odboru Ministerstva spravedlnosti, vysílali jsme pracovníky do Evropy, aby 

tam spolupracovali s tamními státními zástupci a vyšetřovateli, právě proto, že jsme potřebovali 

vytvořit funkční síť spolupráce policejních a justičních orgánů, která by se byla schopna postavit síti 

teroristické. 

To, o čem mluvím, není tedy žádná nová koncepce, nicméně po dvou letech od zřízení našeho 

ministerstva máme vhodnou příležitost k tomu, abychom začali uvažovat o dalším rozvíjení všeho, 

čeho už bylo dosaženo. Jak přejít od pouze příležitostného spojování sil k budování opravdového 

spojenectví, které se zaměří na plnění společného poslání? 

Dovolte mi, abych se s vámi podělil o svou představu toho, čeho chceme dosáhnout – chceme 

vybudovat svět propojený bezpečnostními plášti, čímž mám na mysli bezpečná prostředí, v nichž se 

budou moci lidé i náklad pohybovat rychle, efektivně a bez rizika, aniž bude třeba tomu obětovat 

právo na soukromí či bezpečnost. Svět, v němž člověku náležitý bezpečnostní screening, technologie, 

cestovní doklady a kontrola pohybu nákladu umožní přesunovat se relativně svobodně z místa na 

místo, ať už bude kdekoli na zeměkouli. 

K lidem uvnitř takového bezpečnostního pláště budeme mít vysokou míru důvěry, takže důvěryhodné 

cestující a přepravce nebude nutné během cesty zdržovat na každé zastávce, aby byli znovu 

prověřeni. To nám umožní soustředit větší část svých zdrojů na osoby mimo bezpečnostní plášť – 

abychom mohli provádět hloubkovou analýzu a prověřování v té míře, v jaké potřebujeme, a zajistili 

tak, že ti, kdo nám chtějí ublížit, tímto sítem neprojdou. 

Myšlenka systému bezpečnostních plášťů založeného na užívání technologií naštěstí nevyžaduje, 

abychom k zajištění bezpečnosti obětovali svobodu nebo soukromí. Je to spíše vize, která by tyto 

hodnoty v praxi maximalizovala, která by sloužila zachování našich životů, ale také byla přínosem pro 

náš způsob života a posilou pro občanské svobody, jichž si Evropané i Američané tolik cení. Myslím, že 

ve třech oblastech bychom v naší snaze vybudovat celosvětový bezpečnostní plášť už teď mohli 

podnikat první konkrétní kroky. 

Za prvé tu máme oblast prověřování či screeningu. Musíme k bezpečnostnímu screeningu přistupovat 

systematicky, tak, aby metody používané na jedné a na druhé straně Atlantiku byly vzájemně 

slučitelné. Náš přístup musí využívat moderní technologie, poskytovat maximální ochranu citlivým 

informacím o cestujících a být opravdovou zárukou toho, že lidé se zlými úmysly sítem screeningu 

neprojdou. V současné době používáme v mnoha směrech ten nejprimitivnější způsob kontroly – 

hledáme jména, která figurují na seznamech teroristů a zločinců. A člověka samozřejmě 

neidentifikujete nejlíp podle jména. Rozhodně ne tak dobře jako s pomocí biometriky. 

Jméno lze změnit, průkazy totožnosti lze zfalšovat. Ale biometrické identifikátory mohou snížit 

množství těchto podvodů a chránit totožnost držitele víza tím, že díky nim bude daleko obtížnější 

vydávat se za někoho jiného. Co se týče nákladu, ten kontrolujeme jak s pomocí technologií, tak ručně 

a zaměřujeme se na hledání určitých druhů nebezpečných materiálů. A už jsme pokročili – začínáme v 
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přístavech a na letištích používat technicky vyspělejší zařízení, takže už můžeme nahlížet do 

přepravních kontejnerů, aniž je musíme vykládat. Jsme tedy na dobré cestě; nesmíme ale polevit. 

Máme-li provádět kontroly účinně a rychle, musíme používat přesné metody screeningu a vytipovávání 

vysoce rizikového nákladu. Tím se opět dostáváme k obecným otázkám výměny informací a sledování 

pohybu dodávek. Čím víc toho víme o tom, co se převáží v kontejnerech, tím snáze můžeme 

odbavovat většinu neškodného nákladu v přístavech a na letištích a delší čas si vyhradit jen na 

kontrolu dodávek, které představují potenciální riziko. 

Při vzájemném poskytování informací je nepochybně třeba brát v potaz důležitá kulturní a právní 

hlediska. Základní víru ve význam soukromí a svobody občanů sdílíme, ale někdy se lišíme v náhledu 

na to, jak tyto hodnoty v praxi prosazovat. Tyto problémy je třeba začít řešit, abychom mohli naše 

společné hodnoty dále posilovat. Už jsme v tomto směru pokročili a já doufám, že nyní začneme 

jednat o tom, jak završit onen proces, jehož výsledkem by mělo být efektivní sdílení informací s 

patřičným ohledem na soukromí. 

Dovolte mi teď přejít ke druhé oblasti, a tou je technika. Technika je pro vytvoření celosvětové 

bezpečnostní struktury samozřejmě klíčová. My ve Spojených státech v této oblasti odvádíme mnoho 

práce, stejně jako vy v Evropě. Měli bychom naše úsilí náležitě sladit, a to ze dvou důvodů. 

Za prvé, pokud se nám podaří plně využít veškerou vynalézavost a talent lidí, kteří se v celosvětovém 

měřítku zabývají technologiemi a způsoby jejich využití, maximalizujeme tím své zdroje. Za druhé je 

třeba, abychom používali kompatibilní techniku. Není například příliš rozumné používat radiofrekvenční 

čipy, které fungují jinak v USA a v Evropě a jinak v Asii, protože to nám jen ztíží spojení a spolupráci. 

Nakolik budeme s to začít vytvářet společné platformy a společné technologické postupy, natolik se 

také přiblížíme koncepci bezpečnostního pláště, o níž tu byla řeč. A nadto si tím ušetříme peníze, práci 

a čas. 

Třetí a poslední oblastí je sféra praktického prosazování práva. Jak už jsem naznačil, spolupráce ve 

zpravodajské oblasti a spolupráce policejních a justičních orgánů hrála zatím v boji s teroristickou 

hrozbou na celém světě klíčovou roli. Je třeba v tomto směru podnikat další opatření. Spojené státy i 

Evropa udělaly už mnoho pro lepší koordinaci práce policejně-justičních složek ve vnitrostátním 

měřítku. 

Nyní se musíme energicky zasadit o to, aby se totéž podařilo i v transatlantických vztazích. Musíme 

propojit orgány pověřené prosazováním práva v našich zemích, abychom se vyrovnali zdrojům a 

schopnostem protivníka. Každá země má například k dispozici soubor otisků prstů, které byly sejmuty 

teroristům a pachatelům násilných trestných činů. Výměna takovýchto biometrických údajů může 

významně přispět k tomu, aby teroristé a vrazi nevyužívali informačních „skulin“ ve spolupráci mezi 

státy. 

Toto jsou tedy některé z oblastí, o nichž, jak doufám, budeme diskutovat v nejbližších dnech a 

měsících. Metody, kterými chceme porazit teror, musejí být v souladu s hodnotami, které vyznáváme 
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jakožto příslušníci svobodných a demokratických národů. Nedosáhneme opravdového vítězství, pokud 

zničíme to, co dává cenu našim vlastním životům. Zvítězíme nad terorem, dokážeme-li dál žít svůj 

každodenní život, nepodlehneme-li strachu, budeme-li chránit soukromí a podporovat prosperitu … 

zvítězíme nad terorem, budeme-li se znovu řídit Churchillovou radou a věrně sloužit věci svobody.  

Je to věc, za kterou jsme společně bojovali mnoho let a vybojovali mnoho zápasů a která si zaslouží, 

abychom i nadále byli bdělí, vytrvalí a silní. Společně jsme dosáhli pro svobodu mnohých vítězství. A 

pokud budeme rozvíjet vzájemné závazky, pokud budeme dále spolupracovat, jako jsme 

spolupracovali v těžkých obdobích minulosti, můžeme pro naše děti a příští generace vytvořit 

budoucnost, v níž bude vládnout mír a naděje. 
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Příloha 

Aktuální stav a vývojové trendy vybraných zdrojů rizika 

z hlediska vnitřní bezpečnosti České republiky 

plk. PhDr. Marian Brzybohatý, Ph.D., Policejní akademie ČR 

1. Trestná činnosti v České republice za období 1.1.-31.12.2004 

Na základě evidenčně statistického systému kriminality Policie ČR můžeme při srovnání vývoje trestné 

činnosti za rok 2004 a 2003 konstatovat: Počet zjištěných trestných činů se mírně snížil o 1,7 %, 

policie zaevidovala celkem 351.629 trestných činů. Z dlouhodobého hlediska lze konstatovat, že 

čtvrtým rokem jsou evidovány téměř stejné počty zjištěných trestných činů, počet trestných činů v 

roce 2004 byl nejnižší od roku 1993. Nejvyšší podíl na celkové kriminalitě zaujímá území hl. m. Prahy, 

kde bylo zjištěno 97.343 trestných činů (-1,8 %). 

Teritoriální rozdíly: Nejvyšší počet trestných činů je charakteristický pro hl. m. Prahu (podíl 27,7 %), s 

odstupem následuje kraj Středočeský (10,7 %), Moravskoslezský (10 %), Ústecký a Jihomoravský, 

dále kraj Plzeňský, Jihočeský, Liberecký, Olomoucký a Královéhradecký. Nejnižší kriminalitou (do 

podílu 3 %) je zatížena Vysočina, kraj Karlovarský, Pardubický a Zlínský. 

Pokles evidované kriminality provází snižující se počet objasněných případů a konstantní procentní 

objasněnost. Objasněnost (podíl počtu objasněných trestných činů na zjištěných trestných činech) o 

výši 38,2 % je oproti roku 2003 vyšší o 0,3 procentní body. Celkem bylo objasněno 134.444 trestných 

činů. 

Teritoriální rozdíly: Vysoké objasněnosti dosahuje spolu s krajem Karlovarským (54,1 %) také kraj 

Ústecký (53 %), Olomoucký (50,8 %), Zlínský (50,3 %) a Královéhradecký (50 %). Nejnižší 

objasněnost je charakteristická pro Prahu (19,6 %) a Středočeský kraj (30,7 %). 

Celkové zjištěné škody se mírně zvýšily o 0,9 %, činí 48,455.947 tis. Kč a zajištěné škody vzrostly o 

65,4 %, činí 2,179.201 tis. Kč. 

Skladba kriminality se oproti roku 2003 výrazně nemění, došlo ke snížení podílu majetkové kriminality 

ve prospěch podílu násilné a hospodářské kriminality. Podíl majetkové trestné činnosti na celkové 

kriminalitě činí 69,3 % (-1,5 %) – snížil se podíl krádeží prostých na celkové kriminalitě na 46,1 % (-

0,5 %), snížil se také podíl krádeží vloupáním na 18,4 % (-0,9 %). 

Podíl hospodářské trestné činnosti na celkové kriminalitě činí 9,5 % (+0,7 %) a podíl násilné 

kriminality na celkové kriminalitě vzrostl na 6,7 % (+0,5 %). 

Podíl mravnostní kriminality na celkové kriminalitě je konstantní 0,5 % (+0 %). 

Celkový počet majetkových trestných činů se oproti roku 2003 snížil o 9.564 tr. č., celkem bylo 

zjištěno 243.808 tr. činů, objasněnost dosahuje 19,7 % (-0,6 %); došlo k poklesu zjištěných trestných 
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činů krádeží prostých, projevujícím se zejména v kategorii krádeží věcí z automobilů, jízdních kol a 

motorových vozidel dvoustopých; poklesl také počet krádeží vloupáním, v nichž se pokles projevuje v 

kategorii krádeží vloupáním do rekreačních objektů, do obchodů, do bytů v činžovních domech i 

rodinných domků. K nárůstu došlo u krádeží kapesních. 

Hospodářská kriminalita se poměrně výrazně zvýšila o 6,4 % na zaevidovaných 33.464 trestných činů, 

objasněnost činí 71,7 %. Zjištěné škody hospodářské kriminality činí 36,112.416 tis. Kč, tj. podílejí se 

75 % na celkových škodách. V rámci hospodářské trestné činnosti se zvýšil počet tr. činů úvěrového 

podvodu, porušování práv k ochranné známce a zpronevěry; poklesl počet tr. činů porušování 

autorského práva, podvodu a krácení daně. Nejvyšší podíl na hospodářské kriminalitě připadá s 20 % 

na podvody (6.752 tr. č.); Počet zjištěných násilných trestných činů vzrostl o 5,5 %, celkem bylo 

zjištěno 23.579 těchto trestných činů, objasněnost dosahuje 73,6 %. 

Snížil se počet zjištěných vražd na celkový počet 227 tr. činů (-5 tr. č.) a vydírání; vzrostl počet 

úmyslných ublížení na zdraví a nebezpečné vyhrožování. Výrazně vzrostl počet zjištěných počet loupeží 

(+9 %) a zejména loupeží na finančních institucích z 65 tr. č. v roce 2003 na 176 tr. č. v roce 2004, z 

toho v Praze došlo k nárůstu z 11 tr. č. na 90 tr. č. 

V roce 2004 bylo zjištěno celkem 1.909 mravnostních trestných činů, což představuje stagnaci, resp. 

mírný nárůst o 0,6 %, objasněnost dosahuje 82,5 %; vzrostl počet evidovaných trestných činů 

znásilnění; poklesl počet odhalených trestných činů kuplířství. 

Celkový počet stíhaných a vyšetřovaných osob 121.531 stagnuje, resp. zvýšil se o 138 osob. Podíl dětí 

do 15 na celkovém počtu pachatelů poklesl na 3,1 % (-1,1 %), stejně jako podíl mladistvých na 5,1 % 

(-1,1 %); podíl recidivistů na celkovém počtu pachatelů vzrostl na 45,2 % (+2,5 %); podíl cizinců na 

celkovém počtu pachatelů stagnoval na 5,9 % (+0,2 %). 

 

Vývoj celkové kriminality v ČR
 v letech 1993 - 2004 a procenta objasněnosti
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Trendy: vzrostl počet zjištěných hospodářských trestných činů. Nárůst je provázen na jedné straně 

zvýšením evidovaných počtů trestných činů úvěrového podvodu, zpronevěry a porušování práv 
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k ochranné známce, na druhé straně snížením evidovaných počtů trestných činů krácení daně 

a podvodu; vzrostl počet zjištěných násilných trestných činů, nejvýrazněji vzrostl počet evidovaných 

trestných činů loupeže na finančních institucích, problémem zůstávají trestné činy loupeží a úmyslného 

ublížení na zdraví. Poklesl počet zjištěných majetkových trestných činů, s výjimkou výrazného růstu 

počtu kapesních krádeží, poklesl počet evidovaných vloupání do bytů, rodinných domků a rekreačních 

objektů či krádeží motorových vozidel dvoustopých a krádeží věcí z automobilů. 

2. Současný vývoj a stav na úseku obchodování s omamnými a psychotropními látkami 

(OPL) v ČR 

Zdroj: Akční plán MV a Policie ČR k realizaci národní strategie protidrogové politiky na období 2003 – 

2004 

V současnosti jsou v ČR dostupné téměř všechny druhy nelegálních drog. Přesné údaje o počtu osob 

zneužívajících drogy nejsou k dispozici. Odhady vycházejí z nejrůznějších údajů, např. z množství 

zadržených OPL, počtu léčených osob docházejících do léčebně kontaktních center, z evidence nových 

problémových uživatelů drog nebo z počtu zadržených dealerů, či počtu prodaných injekčních 

stříkaček v lékárenské síti. Validita prezentovaných údajů je však sporná. 

Závažným jevem je klesající věková hranice osob, které s OPL experimentují anebo je už pravidelně 

zneužívají. První kontakty s drogami jsou zjišťovány již u dětí mladších 15 let. Dalším alarmujícím 

jevem je masové experimentování, či užívání tzv. ”tanečních drog”. Jde především o MDMA, jejíž 

následky byly do nedávné doby podceňovány. Taneční drogy jsou zneužívány zejména mladými lidmi 

tzv. "domácích párty", na diskotékách a v souvislosti s nejrůznějšími hudebními produkcemi. 

Dochází k častějším případům šíření OPL do menších měst a obcí. Trestná činnost v oblasti obchodu 

s OPL v ČR, páchaná jednotlivými etniky a národnostními menšinami, se vyznačuje značnými specifiky. 

Nejohroženější skupinou obyvatel ČR je mládež. Svědčí o tom i prudce se zvyšující počet 

experimentujících a závislých dětí mladších patnácti let. Operativní poznatky policie signalizují zvýšené 

aktivity dealerů mezi školní mládeží, které nabízí především drogy z konopí obsahující delta – 9 – 

tetrahydrocannabinol (THC), ale i metamfetamin – pervitin nebo heroin. Tento vývoj provází i zvyšující 

se potřeba toxikomanů finančních prostředků na nákup drog a trestná činnost s tím související 

(majetková, násilná i kriminalita související s obchodováním s drogami). 

Další rizikovou sociální skupinou z hlediska zneužívání drog jsou podnikatelé a vrcholní manažeři, kteří 

prostřednictvím drog usilují o vyšší výkon nebo o relaxaci (nejčastěji zneužívají metamfetamin nebo 

kokain). Tito lidé se však do statistik osob hlásících se do léčebných zařízení a navštěvujících léčebně 

kontaktní centra dostávají do evidence nových problémových uživatelů drog až v době, kdy trpí 

psychickými poruchami a mají problémy v rodině. 

Zasaženost české populace zneužíváním OPL se nevyhýbá ani profesím, jejichž výkon je podmíněn 

zvláštním režimem a jehož porušení s sebou nese závažná rizika (např. řidiči, piloti, vojáci v činné 

službě, policisté, lékaři, ale i obsluha v chemických továrnách, jaderných elektrárnách, pracujících na 
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úpravě pitné vody pro velká města, obsluha plynových kotlů při vytápění měst, továren apod.). Pro 

výkon výše uvedených profesí musí být jednoznačně stanovena nulová tolerance jakékoliv drogy. 

Velmi potřebné je také uložení zákonné povinnosti k poskytnutí nejen krve a moče, ale například i 

k odebrání vzorků slin, potu, vlasů anebo chlupů pro potřeby rozboru zaměřeného na zneužívání OPL, 

včetně odpovídající sankce v případě bezdůvodného odmítnutí. Zneužívání OPL by mělo být bráno 

v úvahu i při posuzování žádostí o vydání řidičského průkazu, zbrojního průkazu atp. Bez přijetí 

odpovídajících zákonů bude v budoucnu jen velmi obtížné vést úspěšný boj proti drogovému 

fenoménu. 

Se zneužíváním OPL velmi úzce souvisí, v poslední době se neustále zvyšující, zneužívání anabolik. Trh 

s anaboliky se rozvíjí stejně jako trh s OPL. Se vzrůstající nabídkou klesají ceny. Jsou nabízena i 

anabolika určená pro veterinární účely. Prudký nárůst zneužívání se projevuje zejména u 

profesionálních sportovců, umělců, ale také mezi mládeží ve věku od 15 - 20 let. 

Vytváří se drogové ”klany”, které si peníze na drogy opatřují trestnou činností. Skupinová a 

organizovaná trestná činnost je zřejmě závažnějšího charakteru, tedy pro společnost nebezpečnější 

trestné činy, při nichž lze získat větší finanční prostředky. 

Drogová kriminalita v období 1993 -2002 v ČR 
 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Skutky celkem 261 435 1 131 2 038 2 853 5 234 7 720 4 458 4 209 4 330 
Pachatelé celkem 251 319 464 973 1 063 1 355 1 753 1 815 1 952 2 204 
Pachatelé do 18 let 24 45 89 200 242 334 345 374 365 451 
Poznámka: Uvedené údaje vycházejí z počtu trestných činů, které byly objasněny a u kterých byl zjištěn pachatel. Objasněnost 
se pohybuje přibližně kolem 50% ohlášené trestné činnosti. Trestná činnost související s drogami je vysoce latentní. Výše škod 
způsobených trestnou činností související s drogami činí podle ČSÚ 25 - 30 miliard korun. 

 

Stručnou charakteristiku situace v oblasti nelegálního obchodu s drogami na území ČR v letech 2003 – 

2004 uvádí Výroční zpráva Národní protidrogové centrály Služby kriminální policie a vyšetřování Policie 

ČR: 

• OPL zejména marihuana, extáze a pervitin jsou rozšířeny i do menších měst a obcí,  

• pachatelé, nejen organizované trestné činnosti věnují značné úsilí používání sofistikovanějších 

metod konspirace,  

• zločinecké organizace využívají ke svým aktivitám nejnovější techniku, 

• trestná činnost v oblasti obchodu s OPL v ČR, páchaná jednotlivými etniky a národnostními 

menšinami, se vyznačuje značnými specifiky,  

• zabavování výnosů z trestné činnosti se stalo důležitým opatřením v eliminaci aktivit 

organizovaných zločineckých skupin, zabývajících se nelegálním obchodem s OPL,  

• dochází ke stále větší diferenciaci kvality jednotlivých drog v závislosti na distribučních sítích, 

nejnižší kvalita (obsah účinné látky) vykazují OPL zajištěné u Romů a osob Vietnamské národnosti, 

• u distributorů dochází k držení minimálního množství OPL, 
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• k distribuci OPL jsou i nadále využívány děti do 18 let věku.  

Obchod s cannabisem 

• dochází k nárůstu hydroponického pěstování marihuany s vysokým obsahem THC (až 20%), a to 

nejen v malých, domácích pěstírnách, ale hlavně ve velkých uzavřených prostorách, schopných 

produkovat řádově tisíce rostlin několikrát ročně, (v roce 2004 byly odhaleny 3 hydrophonní 

pěstírny marihuany v okolí Prahy patřících skupině osob, které nelegálně obchodovaly s OPL a se 

zbraněmi, 

• vzrůstá dovoz hašiše do Evropy z asijských zemí, a to především z Nepálu, Indie a Thajska. 

Množství drogy zajištěné orgány celní správy a útvary Policie ČR 
 2003 2004 
Cannabis (g) 77 817 168 528 
Cannabis – rostliny (ks) 3 125 1 617 
Cannabis – sazenice (ks) 5 118 
Cannabis – semena (g) 468 98 
Hašiš (g) 64 805 22 693 
 

Obchod s heroinem 

• u zadržených zásilek heroinu přetrvává trend snížení koncentrace obsahu heroinu ve směsi,  

• zásilky heroinu jsou převáženy v malém množství (cca 1-3 kg), což snižuje riziko finančních ztrát 

při jejich zadržení, 

• ČR je v obchodu s heroinem zejména zemí tranzitní, případně na našem území dochází k dělení 

větších zásilek na menší, které jsou dále distribuovány do cílových zemí.  

Množství drogy zajištěné orgány celní správy a útvary Policie ČR 
 2003 2004 
Heroin (g) 9 135 35 904 
 

Obchod s kokainem 

• pašování kokainu kopíruje trend obchodu s heroinem – větší počet menších zásilek, 

• znovu dochází k pašování kokainu v trávicím traktu, na němž se podílejí občané ČR ze sociálně 

slabších vrstev obyvatelstva,  

• kokain je dovážen zejména z Nizozemí, jeho bývalých kolonií a zdrojových oblastí Jižní Ameriky. 

Množství drogy zajištěné orgány celní správy a útvary Policie ČR 
 2003 2004 
Kokain (g) 2 534 3 283 
 

Obchod s pervitinem 

• tradiční drogou vyráběnou v ČR zůstává pervitin, který je vyráběn v menším množství 

v „domácích“, avšak profesionálně zařízených laboratořích,  
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• distribuce pervitinu je organizována různými skupinami pachatelů, a to jak českými občany, tak 

skupinami ruskojazyčnými, skupinami osob z bývalé Jugoslávie, bulharskými, arabskými a dalšími,  

• pokračuje prodej pervitinu do SRN a dalších evropských států, 

Množství drogy zajištěné orgány celní správy a útvary Policie ČR 
 2003 2004 
Pervitin (g) 9 630 3 423 
 

Obchod s tabletami extáze (XTC) 

• pokračuje růst distribuce a spotřeby drogy extáze,  

• hlavní zdrojové země tablet extáze jsou Nizozemí, Belgie, Polsko a Bulharsko,  

Množství drogy zajištěné orgány celní správy a útvary Policie ČR 
 2003 2004 

XTC/MDMA (g) 4 850,80 25 
XTC/MDMA (tbl) 51 691,5 108 379 

 

3. Korupce83 

Korupci je možné charakterizovat jako zneužití postavení spojené s porušením principu nestrannosti 

při rozhodování, motivované snahou po zisku. Pojem korupce není v trestních právních normách CR 

definován jako samostatný trestný čin (tr. č.), charakterizují jej především tr. č. uvedené v hlavě třetí 

zvláštní části trestního zákona (tr. z.), nazvané “trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných”. 

Zejména oddíl třetí“úplatkářství” obsahuje tr. c., které v sobe nesou znaky korupce. Jde o tr. č. podle 

§ 160přijímání úplatku, § 161 podplácení a § 162 nepřímé úplatkářství. Beztrestnost zakotvená v §163 

tr. z. jako zvláštním ustanovení o účinné lítosti má motivovat občany, kteří byli o úplatek požádáni, a 

proto jej poskytli nebo slíbili, k okamžitému oznámení trestné činnosti příslušným orgánům. 

V roce 2004 zaevidovala Policie ČR celkem 287 tr. č. souvisejících s úplatkářstvím (z toho 126 tr. č. 

přijímání úplatku, 149 tr. č. podplácení a 12 tr. č. nepřímé úplatkářství), 248 tr.č. zneužívání 

pravomoci veřejného činitele a 18 tr. č. maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti. Ve srovnání s 

rokem 2003 se tedy projevil nárůst celkového počtu zjištěných tr. č. úplatkářství (+132 tr. č.), klesl 

naopak počet tr. č. zneužívání pravomoci veřejného činitele (-136 tr. č.) a maření úkolu veřejného 

činitele z nedbalosti (-5 tr. č.). 

Celkový počet případu trestné činnosti související s korupcí je nejvyšší za posledních 10 

let a je srovnatelný s rokem 1995. 

                                                 
83 OSŘI PP ČR 
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Počet zjištěných a objasněných trestných činů souvisejících s korupcí spáchaných v letech 
1993-2004 v ČR 

 

§ 158 
zneužívání 

pravomoci veř. 
činitele 

§ 159 maření 
úkolu veř. 
činitele 

z nedbalosti 

§ 160 
přijímání 
úplatku 

§ 161 
podplácení 

§ 162 
nepřímé 

úplatkářství 

úplatkářství 
celkem 

 zjištěno objas. zjištěno objas. zjištěno objas. zjištěno objas. zjištěno objas. zjištěno objas. 
1993 189 144 5 4 52 52 127 123 7 7 186 182 
1994 321 299 21 20 54 53 138 138 2 2 194 193 
1995 370 355 7 7 77 77 200 197 3 3 280 277 
1996 334 325 23 23 51 50 185 185 6 6 242 241 
1997 356 354 16 16 40 39 107 105 8 8 155 152 
1998 365 346 16 15 49 50 138 137 4 4 191 191 
1999 403 384 19 16 55 55 109 109 3 3 167 167 
2000 367 350 18 18 38 37 133 131 3 3 174 171 
2001 390 381 18 18 28 28 171 171 4 4 203 203 
2002 376 269 33 31 48 38 116 109 7 6 171 153 
2003 384 335 23 23 49 43 102 103 4 4 155 150 
2004 248 205 18 18 126 125 149 147 12 11 287 283 

Zdroj: OSŘI PP ČR 

 

a veřejné dražbě podle § 128a až 128c trestního zákona – zjištěno 5 tr. č. oproti loňským 9 případům. 

K nejméně zastoupeným tr. č. v oblasti korupce patří porušování předpisů o nakládání 

s kontrolovaným zbožím a technologiemi podle § 124a až 124c - v roce 2004 byl zjištěn jeden tr. č. (v 

roce 2003 nebyl zjištěn žádný). Poklesl také počet případů tr. č. pletichy při veřejné soutěži 

 
Počet stíhaných a vyšetřovaných osob pro trestné činy související s korupcí spáchané v ČR 
v letech 1993-2004 

 

§ 158 
zneužívání 
pravomoci 

veř. činitele 

§ 159maření 
úkolu veř. 
činitele 

z nedbalosti 

§ 160 
přijímání 
úplatku 

§ 161 
podplácení 

§ 162 
nepřímé 

úplatkářství 

úplatkářství 
celkem 

1993 189 4 46 85 6 137 
1994 325 20 50 94 1 145 
1995 234 6 34 135 2 171 
1996 232 15 25 110 5 140 
1997 211 11 18 68 6 92 
1998 250 6 37 106 3 146 
1999 304 20 32 80 2 114 
2000 262 17 18 88 2 108 
2001 283 18 15 142 6 163 
2002 277 23 37 81 6 124 
2003 352 24 22 79 3 104 
2004 203 16 83 118 9 210 

Zdroj: OSŘI PP ČR 
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Trestní postih za korupci; přehled počtu obžalovaných a odsouzených osob v letech 1993-
2004 podle vybraných paragrafů trestního zákona 

 
§ 158 zneužívání 
pravomoci veř. 

činitele 

§ 159 maření 
úkolu veř. 
činitele 

z nedbalosti 

§ 160 přijímání 
úplatku § 161 podplácení § 162 nepřímé 

úplatkářství 

 obžal. odsouz. obžal. odsouz. obžal. odsouz. obžal. odsouz. obžal. odsouz. 
1993 70 18 0 0 27 6 108 47 2 0 
1994 205 86 13 2 55 18 140 68 3 3 
1995 198 78 11 0 60 23 177 88 1 1 
1996 247 79 3 0 65 24 169 111 11 2 
1997 220 69 9 3 29 34 122 98 0 1 
1998 236 100 4 4 41 20 140 88 4 1 
1999 253 85 6 9 68 19 119 88 4 3 
2000 232 100 6 3 48 49 106 68 4 1 
2001 262 99 8 1 51 28 149 83 1 3 
2002 332 104 12 6 45 26 120 108 3 3 
2003 288 110 14 11 30 20 96 53 3 2 
2004 221 127 7 5 41 23 103 74 6 0 
Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti 

Z údajů justiční statistiky vyplývá, že v roce 2004 bylo pro tr. č. úplatkářství (§ 160 - § 162 tr. z.) 

obžalováno celkem 150 osob (+21) a pravomocně odsouzeno celkem 97 osob (+22). 

K nejvýraznějšímu poklesu v počtu obžalovaných osob došlo u tr. č. zneužívání pravomoci veřejného 

činitele, a to o 67 na 221 osobu. Zároveň došlu u tohoto tr. č. k nárůstu v počtu odsouzených osob o 

17 na 127. Nárůst zaznamenal i počet odsouzených osob pro tr. č. o 21 na 74 osoby.  

Celkové počty zjištěných trestných činů pracovníků na úseku řízení a správy v ČR v letech 
1995-2004 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
počet tr. činů 1 081 1 093 1 993 4 615 5 081 3 092 2 634 1 691 975 1322 
meziroční změna  12 900 2 622 466 -1 989 -458 -943 -716 347 
tj. %  1,1 82,3 131,6 10,1 -39,1 -14,8 -35,8 -42,3 35,6 
Zdroj: OSŘI PP ČR 

V roce 2004 bylo zjištěno celkem 1322 tr. č., které spáchali pracovníci na úseku řízení a správy, což 

oproti roku 2003 znamená nárůst o 35,6 %.  

Pracovníci na úseku řízení a správy spáchali 40 tr. č. zneužití pravomoci veřejného činitele (-23 tr. č.), 

dále 5 tr. č. maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti (+4 tr. či.) a 32 tr. č. souvisejících 

s úplatkářstvím (+15 tr.č.). 

Výrazný podíl pracovníků na úseku řízení a správy připadá na tr. č. porušování povinností při správě 

cizího majetku podle § 255 - zjištěných 68 tr. č. představuje podíl 34 % z celkového počtu 201 těchto 

tr. č. Na celkovém počtu 43 tr. č. zneužívání informací v obchodním styku podle § 128 se počtem 10 

tr. č. pracovníci na úseku řízení a správy podíleli 24 % a na 293 případech tr. č. porušování povinností 

v řízení o konkursu podle § 126 počtem 14 tr. č. necelými 5 %. 

Počet zjištěných trestných činů souvisejících s korupcí v roce 2004 vzrostl, zejména u tr. č. úplatkářství 

(§§ 160, 161 a 162). Oproti loňskému roku naopak došlo k poklesu počtu tr. č. maření úkolu 

veřejného činitele z nedbalosti a zneužívání pravomocí veřejného činitele (§§ 159, 158). Z hlediska 
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korupčních motivů pachatelů došlo ve srovnání s předchozím obdobím k poměrně silnému výkyvu, 

zejména pak u §§ 158, 161 a 162. 

4. Nelegální migrace84 

4.1 Evropský kontext nelegální migrace 

Nelegální migrace v současné době vyvolává ohrožení vnitřní stability společnosti a ohrožuje 

bezpečnostní situaci zejména v cílových vyspělých zemích Evropské unie a v tranzitních zemích 

středovýchodní Evropy. Souvisí s přeshraniční trestnou činností, organizovanou převaděčskou 

kriminalitou a obchodem s lidmi. Vedle rostoucího podílu struktur organizovaného zločinu vnímá 

mezinárodní společenství jako vážnou bezpečnostní hrozbu především nárůst aktivit teroristických 

skupin na poli nelegální migrace. 

Hlavní proudy ilegálních migrantů do Evropy směřovaly v letech 2003 a 2004 ze severní Afriky(přes 

španělské enklávy Ceuta a Melilla, přes Maroko a Tunis, Gibraltarskou úžinou na území kontinentálního 

Španělska, ale i do jižní Francie a jižní Itálie) a dále z Turecka buď přes Egejské moře do Řecka nebo 

pozemní trasou přes balkánské státy a střední Evropu až do západoevropských cílových zemí. Stále 

více využívanou trasu ilegální migrace představovala cesta z libyjského pobřeží na území Itálie. Velké 

množství ilegálních migrantů v roce 2003 proudilo přes území bývalých republik SSSR po celé délce 

hranic s evropskými státy, včetně tzv. Baltské cesty přes Litvu, Lotyšsko a Estonsko do 

skandinávských států. 

Hlavní migrační směry do zemí střední a západní Evropy. 

 

                                                 
84 Zdroj: Cizinecká a pohraniční policie ČR 
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Hlavní trasa nelegální migrace v roce 2003 a 2004 přes Českou republiku probíhala, stejně jako v 

minulosti, ve směru východ - západ, zejména pak z okresů jižní Moravy do severních Čech na státní 

hranice České republiky se spolkovou zemí Sasko. 

Vývoj a charakteristika nelegální migrace v ČR 

Počet osob zjištěných při nelegální migraci přes státní 
hranice v letech 1994 až 2004
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4.2 Kriminální statistika 

Počet osob zjištěných při nelegální migraci přes státní hranice ve směru z ČR 7.943 (-1.463, -15,6 %) 

Stíháno a vyšetřováno osob (§171a tr. z.) 235 (+66, +39,1 %)85 

Počet odsouzených (§ 171a tr.z.) 117 (+17, +17 %) 

Počet osob zjištěných při nelegální migraci přes státní hranice 10.695 (-2.511, -19 %) 

Počet osob zjištěných při nelegální migraci, porušování pobytového režimu 16.696 (-4.645, -21,8 %) 

4.3 Trendy nelegální migrace přes státní hranice ČR 

• Celkový počet nelegálních přechodů státní hranice ČR (dále jen „SH“) poklesl o 19 %86. 

Z celkového počtu osob, které nelegálně překročily státní hranice ČR nebo se o to prokazatelně 

pokusily, bylo 9.433 (88,2 %) cizinců a 1.262 (11,8 %) občanů ČR. Z celkového počtu zjištěných 

cizinců pocházelo 7.555, tj. 80,1 % (-14,6 %) ze zemí, jejichž občané podléhají v ČR vízové 

povinnosti. 

• Z celkového počtu osob, které nelegálně překročily SH, připadá podíl 74,3 % tj. 7.943 osob na 

směr z ČR a podíl 25,7 %, tj. 2.752 osob na směr do ČR. Nejvyšší počty nelegálních migrantů byly 

zjištěny na SH s Rakouskem (43,6 %, tj. 4 661 osob), dále pak se SRN (23 %, tj. 2 457 osob), 

s Polskem (22,1 %, tj. 2 368 osob) a se Slovenskem (8 %, tj. 845 osob). 

• Počet zjištěných nelegálních přechodů SH výrazněji poklesl na úseku státních hranic ČR se 

Slovenskem (-26,2 %), SRN (-27,1 %) a Polskem (-19,7 %). Počet těchto případů na hranicích 

                                                 
85 Údaj je získán z nestandardních výstupů ESSK. 
86 Nelegální migrace se však vyznačuje vysokou latencí. Hodnocení vychází ze zjištěných záchytů. Celkový objem 
migrantů, který projde Českou republikou, aniž by se o tom dozvěděly státní orgány, zjistit spolehlivě nelze. 
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s Rakouskem se výrazně nezměnil (-4,4%). Za zmínku stojí 69,9 % nárůst zjištěných případů 

nelegálních přechodů na letišti ČR. 

• Nejčetněji zastoupenými státními příslušníky nesousedních zemí podílejícími se na nelegální 

migraci přes SH byli občané Ruska (3.725), Číny (1.009), Ukrajiny (878), Gruzie (564), Moldavska 

(294) a Vietnamu (237). Výrazně poklesl počet státních příslušníků Indie (-66,3 %, -293 osob), 

Číny (-53,1 %, -1 143 osob) a Vietnamu (-56,9 %, -313 osob) podílejících se na nelegální migraci 

přes SH. Nejvýraznější nárůst byl naopak zjištěn u občanů Mongolska (+137,3 %, +70 osob), 

v absolutních číslech nejvíce vzrostl počet občanů Ukrajiny (+52,7 %, +303 osob) a občanů Ruské 

federace (+27,9 %, +813 osob). Při malých absolutních číslech byl u občanů Ekvádoru (+216,7%, 

+39 osob) v roce 2004 zaznamenán největší procentuální nárůst. 

• Od vstupu ČR do EU dochází k výraznému poklesu počtu osob, které nelegálně překročily státní 

hranice a poté vstoupily do azylového řízení. V roce 2004 bylo do azylových zařízení přemístěno ze 

zařízení pro zajištění cizinců 417 osob, v roce 2003 to bylo 1.245 osob. 

• Nelegálními migranty jsou ve velké míře využívány služby převaděčských skupin, část s použitím 

neregulérních cestovních dokladů či úkrytů dopravních prostředků. Tyto převaděčské skupiny jsou 

velmi dobře organizovány, mají kontrolu nad celým průběhem cesty migrantů ze země původu do 

cílové země. 


