BEZPEČNOSTNÍ BUDOUCNOST
ČESKÉ REPUBLIKY
OTÁZKY, VÝZVY, PROBLÉMY

Sborník statí ke konferenci
„Česká bezpečnostní politika a její perspektivy“

Praha, listopad 2005

© Ministerstvo obrany České republiky – Agentura vojenských informací a služeb
ISBN 80-7278-306-8

OBSAH
Úvodní slovo ........................................................................................................... 5
Miloš Balabán
Svět 2020 – perspektivy, tendence a hlavní aktéři
vývoje bezpečnostní situace ve světě do roku 2020 ............................................. 7
Libor Stejskal
Rozšířené pojetí bezpečnosti jako výzva pro českou
bezpečnostní politiku ........................................................................................... 34
Jan Eichler
Vývoj transatlantických vztahů po 11. září 2001 .............................................. 49
Jan Eichler
Možnosti a limity bezpečnostní strategie Evropské unie ................................... 67
Andor Šándor
Nové hrozby a zpravodajské služby v transatlantickém
prostoru ................................................................................................................. 76
Josef Fučík
Zbrojní průmysl v transatlantickém prostoru
– spolupráce, nebo soutěžení? .............................................................................. 89
Libor Frank
Regionální bezpečnost jako součást evropské
a transatlantické bezpečnosti ............................................................................ 109
Zdeněk Borkovec
Angažovanost Armády České republiky
v zahraničních misích ........................................................................................ 131
Jiří Krobath
Česká republika a aktuální politicko-bezpečnostní
hrozby v perspektivách blízké budoucnosti .................................................... 142
Bohumil Pikna
Vnitřní bezpečnost EU prizmatem zajištění
bezpečnosti České republiky ............................................................................. 157
Jan Stejskal
Human security v kontextu rozšířeného pojetí
bezpečnosti ......................................................................................................... 174
Antonín Rašek
Bezpečnost – věc veřejného zájmu ................................................................... 182
O autorech .......................................................................................................... 190
Contents .............................................................................................................. 194

Středisko bezpečnostní politiky

Vážení čtenáři,
k II. výroční konferenci „Česká bezpečnostní politika a její perspektivy“ připravilo
Středisko bezpečnostní politiky Centra pro sociální a ekonomické strategie (CESES)
FSV UK sborník příspěvků pod názvem „Bezpečnostní budoucnost České republiky
– otázky, výzvy, problémy“. Jejich autoři se pokusili zachytit předpokládané hlavní
trendy vývoje bezpečnosti v budoucím období ve světové i evropské dimenzi z různých
úhlů pohledu, které míří nejen k historickým, politickým, sociálním a ekonomickým,
ale samozřejmě i bezpečnostním souvislostem. Stranou pozornosti nemohli logicky
zůstat ani aktéři přímo ovlivňující a formující naši bezpečnostní budoucnost, a to jak
na národní, tak i na nadnárodní úrovni.
Každý z autorů jednotlivých statí vyjádřil své osobní názory a pohledy na stávající
i budoucí bezpečnostní problémy, přičemž v řadě případů se autoři ve svých
hodnoceních ne zcela shodli. V pluralitní demokratické společnosti je to zcela
přirozené a odpovídá to i charakteru Střediska bezpečnostní politiky CESES FSV UK
– být jednou z platforem otevřené diskuse o budoucím směřování naší bezpečnostní
politiky. Právě ta bude v příštím roce 2006 nabývat stále více na významu v souvislosti
s přípravou nové bezpečnostní strategie České republiky.
Poděkování za významnou podporu poskytnutou při vydání sborníku patří
Ministerstvu obrany České republiky a jeho Agentuře vojenských informací a služeb.
Děkujeme též Asociaci pro bezpečnost, obranu a ochranu společnosti a státu, která
jako spoluorganizátor II. výroční bezpečnostní konference „Česká bezpečnostní
politika a její perspektivy“ podpořila ideu jeho vzniku.
PhDr. Miloš Balabán, Ph.D.,
vedoucí Střediska bezpečnostní politiky CESES FSV UK

Tento sborník je věnován památce plukovníka v.v. PhDr. Miroslava Purkrábka, CSc.

Středisko bezpečnostní politiky

Miloš Balabán
PERSPEKTIVY, TENDENCE A HLAVNÍ AKTÉŘI VÝVOJE
BEZPEČNOSTNÍ SITUACE VE SVĚTĚ DO ROKU 2020

Hrozba ekologické krize, hrozba globální ﬁnanční krize a hrozba terorismu
jako hlavní rysy světové rizikové společnosti a stírání hranic mezi těmito hrozbami
budou podle významného německého sociologa Ulricha Becka hlavní „osou“ vývoje
světa ve 21. století. Přednáška, kde zmínil a podrobně charakterizoval rysy takové
společnosti, sice zazněla na London School of Economics and Political Science
v únoru 2002, nicméně její kontury nastínil v dnes již klasickém sociologickém
díle „Riziková společnost“, napsaném před téměř dvaceti lety v roce 1986.1 Tedy
v roce, kdy se teprve rýsovaly zásadní politické, ekonomické a sociální změny
spojené s koncem studené války a rozpadem modelu světa, jehož podobu zásadně
ovlivňovaly dvě proti sobě stojící supervelmoci – Spojené státy americké a Sovětský
svaz. Beckovy závěry v konfrontaci se současnou politickou a bezpečnostní realitou
mohou být bezesporu cenným rámcem pro naše uvažování o možné budoucnosti
v horizontu 10-15 let. Stejně tak jako celá řada zahraničních i českých analytických
studií, publikací a článků z poslední doby, mezi kterými zaujímá významné místo
zpráva Národní zpravodajské rady Spojených států o perspektivách globální
budoucnosti v roce 2020, zveřejněná v roce 2004.2
Předmětem úvodního příspěvku sborníku je především prognózování vývoje
bezpečnostní situace do roku 2020. V míře dané jeho rozsahem byla vzata v úvahu
provázanost s dalšími politickými, ekonomickými, sociálními a ekologickými aspekty
světového vývoje. Odpovídá tomu i zvolená struktura, která se soustřeďuje na dva
stěžejní okruhy: hlavní trendy vývoje ve světě do r. 2020 a předpokládaný další vývoj
(životní prostředí, energetické zdroje, „tradiční“ a noví aktéři zásadně ovlivňující
světový vývoj, problém vládnutí na národní a globální úrovni, vývoj ekonomiky,
demograﬁcký vývoj, bezpečnost – především hrozba islamistického terorismu
včetně možného souvisejícího zneužití zbraní hromadného ničení) a politickou,
ekonomickou a bezpečnostní strategii hlavních světových aktérů (islamistický
terorismus, Spojené státy americké, Čína, Rusko, Evropská unie). Důvodem zařazení
islamistického terorismu mezi hlavní aktéry vývoje bezpečnostní situace je fakt, že
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svými aktivitami a cíli představuje globální bezpečnostní hrozbu, znásobenou tím,
že se, slovy francouzského ﬁlozofa Jacquese Derridy, „vymyká politickým a státním
strukturám a pohybuje se mimo oblast kodiﬁkovaného práva“. Cíle islamistického
terorismu mají zároveň i viditelnou politickou dimenzi, kterou je etablovat se
jako jedna z rozhodujících politických sil ovlivňujících světový vývoj, se strategií
dosáhnout porážky Západu.
Z geograﬁckého hlediska je pozornost věnována především předpokládanému
bezpečnostnímu vývoji v rozsáhlém prostoru Eurasie, který je a bude klíčovým
prostorem, kde se bude řešit celá řada bezpečnostních dilemat a kde budou probíhat
střety hlavních světových aktérů. Příspěvek si neklade za cíl naprosto vyčerpávajícím
způsobem postihnout všechny aspekty budoucího bezpečnostního vývoje – i s ohledem
na to, že tak ve značné míře činí další příspěvky uveřejněné ve sborníku.

Hlavní trendy světového vývoje do roku 2020
V nadcházejících patnácti letech bude zcela jistě v centru pozornosti stále
více problematika globálních změn životního prostředí, které budou mít negativní
charakter (skleníkový efekt, globální oteplování, dramatické zmenšování plochy
tropických deštných pralesů, tání věčně zmrzlé půdy na Sibiři a z toho vyplývající
klimatické změny3 atd.). Dá se přitom očekávat, že takový vývoj povede ke generování
nových možných hrozeb, které v mnoha případech budou mít silně existenciální
charakter (např. vzrůstající nedostatek vodních zdrojů, což může vyvolávat
ve stále větší míře ozbrojené konﬂikty4). Řadě hrozeb spojených s globálními
změnami životního prostředí přitom nebude možné čelit prostředky, jimiž disponují
bezpečnostní systémy, a už vůbec ne silou. Zvladatelnost změn se stane především
otázkou politické vůle, resp. značných ﬁnančních a materiálních nákladů, jejichž
nositelé se musí rekrutovat především z ekonomicky nejrozvinutějších zemí.
Bude to ale velmi složitý proces, což mj. vyplývá z faktu, že do r. 2020 se
počítá se vzrůstem spotřeby energetických zdrojů (ropa, plyn5) o 50 %, přičemž
na tomto nárůstu se budou velmi výrazně podílet rychle se rozvíjející ekonomické
giganty – Čína (předpokládaný vzrůst spotřeby o 150 %) a Indie.6 V popředí
pozornosti s výrazným bezpečnostním podtextem bude stále otázka dostupnosti
neobnovitelných energetických zdrojů a celková výše investic do energetické sféry.
Jedním z předpokladů, aby energetické zdroje byly schopny pokrýt světové potřeby
v horizontu roku 2020, bude ztrojnásobení investic do jejich udržování a rozvoje.
Klíčový význam pro zajišťování dodávek hlavních energetických surovin
bude mít nadále Blízký východ a oblast Perského zálivu, kde jsou dislokovány
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největší zásoby ropy na světě (Saúdská Arábie, Sjednocené arabské emiráty, Irák,
Írán). Dále se jedná o Rusko (největší zásoby plynu na světě), kaspický region,
Nigérii, Venezuelu, Angolu (druhý největší dodavatel ropy pro Čínu) a Alžírsko
(velké zásoby plynu).
Většina zemí, které disponují zásobami energetických surovin, se bude
nacházet v nestabilních regionech nebo bude konfrontována se složitou politickou,
ekonomickou a bezpečnostní situací. Týká se to primárně regionu Blízkého východu
a Perského zálivu (Saúdská Arábie, Irák, Írán), který bude velmi pravděpodobně čelit
nárůstu islamistického terorismu, jenž se může projevovat i útoky na energetickou
infrastrukturu (těžební pole, ropovody, plynovody). Terčem útoků teroristů se však
může stát i energetická infrastruktura v Rusku. Výsledkem útoků by následně mohly
být rozsáhlé výpadky dodávek ropy a plynu, které by podle ekonomických expertů
zvedly cenu barelu ropy až na 100 dolarů.7 K tomu je možné dodat, že již dnes činí
podle odhadu ekonomů „teroristická přirážka“ za barel ropy nejméně 8 dolarů.
V zájmu zajištění bezproblémových dodávek ropy a plynu pro Spojené státy
a Evropu bude značná pozornost věnována jejich těžbě a přepravě z regionů mimo
Blízký východ. Významnou roli zde bude hrát kaspický region (Ázerbájdžán), kde
plné zprovoznění ropovodu Baku – Ceyhan (Turecko) umožní zde vytěženou ropu
(a perspektivně i ropu kazašskou) exportovat mimo teritorium Ruska. Problémem
může ale být zajištění trvalé stability regionu, kudy ropovod prochází (nestabilní
vnitropolitická situace v Ázerbájdžánu a Gruzii), i nebezpečí teroristických útoků
(organizovaných nejen islamistickými teroristy, ale např. i lokálními kurdskými
organizacemi nepřátelskými vůči turecké administrativě).8
Rusko přesto zůstane důležitým aktérem dodávek energetických surovin
v euroasijském prostoru. V případě Evropy je možné uvést, že podle studie
Evropské komise vzroste závislost Evropy na dodávkách energetických zdrojů
z mimoevropských teritorií v roce 2020 na úroveň cca 75 %. Týká se to především
dodávek plynu, kdy 51 % plynu je importováno z teritorií mimo EU (Norsko,
Alžírsko, Rusko). Ruský podíl na zajišťování dodávek plynu pro EU dosáhne
v roce 2010 31 %.9 Rusko bude mít nadále značnou důležitost pro pokrývání potřeb
asijského energetického trhu. Zůstane hlavním dodavatelem ropy pro Indii (nyní
pokrývá 73 % její spotřeby) a ve stále vzrůstající míře pro Čínu,10 jejíž energetický
deﬁcit by mohl v roce 2020 dosáhnout až 200 milionů tun ropy. Perspektivu má ale
i prohlubování rusko-americké spolupráce v oblasti dodávek energetických surovin,
v jejímž rámci se mj. počítá s projekty dodávek kapalného plynu a zvýšení exportu
ropy z nových ropných nalezišť do Spojených států, včetně rozvoje infrastruktury
pro její transport.11
Ze zřetele se nebude ztrácet ani využívání jaderné energetiky. Silná dynamika
jejího vývoje patrná v šedesátých až osmdesátých letech 20. století se ale výrazně
zpomalila v jeho poslední dekádě a v současné době je nejpomaleji rostoucím
zdrojem energie (za ropou a uhlím). Nejambicióznější program rozvoje jaderné
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energetiky má nyní Čína, která i tímto způsobem chce eliminovat možné důsledky
již zmíněného energetického deﬁcitu.
Mezi hlavními aktéry světového vývoje budou Spojené státy americké
usilovat o to, aby svou pozici nejvlivnějšího politického, ekonomického a vojenského
aktéra udržely. Dojde k nárůstu vlivu Asie, kde se kromě vzestupu Číny, která
deﬁnitivně potvrdí svůj statut globální velmoci, očekává i vzestup vlivu dalších zemí
– především Indie jako „nadregionální“ mocnosti a dále Indonésie. Velký potenciál
budou mít ale i tzv. „asijští tygři“ (Malajsie, Singapur, Jižní Korea). Vliv Japonska
může začít slábnout v důsledku dlouhodobé ekonomické stagnace. Ve „třetím světě“
zesílí postavení zemí disponujících značnými přírodními, ekonomickými a lidskými
zdroji, jako jsou Jižní Afrika a Brazílie, které se stanou regionálními mocnostmi.
Evropa bude nadále hrát velmi významnou roli ve světovém měřítku, především díky
velkému vnitřnímu trhu s politickou infrastrukturou reprezentovanou Evropskou
unií. Rusko si zachová svůj vliv na mezinárodní záležitosti na základě svých
surovinových zdrojů a své důležité bezpečnostní role v euroasijském prostoru.
Národní státy budou mít v horizontu roku 2020 stále dominantní postavení
v rámci světového uspořádání. Dá se ale předpokládat, že jejich vlády se ocitnou
v silné konfrontaci s tlakem ekonomické globalizace a vlivem rozšiřování nových
technologií, zejména informačních, na politické a společenské procesy. Na globální
úrovni se v příštích deseti až patnácti letech bude stále více projevovat asymetrie mezi
globální realitou a existujícím mechanismem globálního vládnutí. Dá se očekávat,
že se to projeví na činnosti Organizace spojených národů, která v takové podobě,
v jaké vznikla po skončení druhé světové války, již nebude plně akceschopná, a to
i bez ohledu na možnou reformu Rady bezpečnosti. Totéž začne platit i o dalších
institucionálních platformách, jakou nyní představuje především G-8. Bude nutné
reﬂektovat vzrůstající význam nových regionálních mocností především ze zemí tzv.
třetího světa,12 ale i fakt, že mezinárodní společenství bude fungovat jako globální
systém horizontálních sítí, jež vytvářejí regionální ekonomické a bezpečnostní
organizace, různé složky vládní moci v národních státech a nevládní organizace.
Z uvedených důvodů je možné předpokládat, že se začne zvažovat i možný nový
model fungování OSN13 s tím, že bude primárně zachována její humanitární role,
mající nadále velký význam v systému mezinárodních vztahů.
Na konci druhé dekády 21. století se očekává zvýšení výkonnosti světové
ekonomiky – její velikost bude o 80 % větší proti roku 2000 a průměrný příjem na
hlavu se zvýší přibližně o 50 %.14 Přispěje k tomu především systémová změna
vývoje, kterou představuje přechod od modelu industriální společnosti k modelu
společnosti vědění,15 přičemž jeho součástí bude i rozšíření vlivu nových velkých
aktérů v globální ekonomice – Číny a Indie. Zvýšení výkonnosti světové ekonomiky
však bude mít celkově silně nerovnoměrný charakter. Dojde k dalšímu prohlubování
ekonomických a sociálních rozdílů mezi třemi typy zemí: zeměmi, jejichž
ekonomika je založena na zemědělství, zeměmi s ekonomikami postavenými na
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využívání levné pracovní síly a výrobě technicky nenáročných produktů a nakonec
zeměmi s ekonomikami a sociálními systémy založenými na znalostech (znalostní
ekonomika). Nedá se vyloučit, že růst chudoby a zaostalosti zvláště v regionech
bez perspektivy zásadního ekonomického a sociálního pokroku, mezi které patří
především subsaharská Afrika,16 může vést k eskalaci politických, sociálních,
humanitárních a bezpečnostních problémů. Schopnost najít řešení, jak čelit této
potenciální hrozbě,17 se ve stále větší míře bude stávat součástí úsilí o zajištění
globální bezpečnosti.
Potenciální konﬂikty sociálního charakteru se však rýsují i uvnitř vyspělých
zemí. Razantnější vstup Číny, Indie a spolu s nimi i dalších dynamicky se
rozvíjejících států do stále integrovanější světové ekonomiky bude mj. znamenat
vstup dalších stovek milionů lidí (včetně vysoce kvaliﬁkovaných) na světový trh
práce. Výrazně to zvýší tlak na trhy práce vyspělých zemí, které budou ve vzrůstající
míře konfrontovány s přesuny výrobních kapacit (i vysoce technologicky náročných)
do „nových teritorií“. Nelze vyloučit, že to ve vyspělých zemích vyvolá širší projevy
nespokojenosti, které mohou ovlivnit jejich politickou, sociální i bezpečnostní
stabilitu (zvláště za situace, kdy hegemonem této nespokojenosti bude střední třída,
jejíž zájmy budou postiženy v největší míře).
Co se týče demograﬁckého vývoje, počet obyvatel stoupne do roku 2010 asi
o 800 milionů obyvatel v rozvojových zemích, zatímco v ostatních zemích pouze
o 100 milionů. V roce 2020 pak dosáhne počet obyvatel země 7,8 miliardy osob.
Pokud využijeme modelu „100“ osob, na celkové populaci se bude Asie podílet 56
osobami (z toho Čína 19 a Indie 17), Afrika 16, Severní, Střední a Jižní Amerika 13
(z toho USA 4), Evropa 12 (východní Evropa včetně teritoria bývalého Sovětského
svazu 7, západní Evropa 5) a Blízký východ 3.18 Z tohoto modelu plyne, že podíl
počtu obyvatel zemí EU výrazně poklesne.19 Ve Studii OSN o demograﬁckém vývoji
v Evropě se v této souvislosti konstatuje, že pokud se nezmění současné vývojové
trendy, bude Evropská unie potřebovat k udržení dostatečné dynamiky ekonomické
a sociální úrovně do roku 2025 kolem 150 milionů přistěhovalců (tj. více než 7
milionů ročně). Bezpečnostní rizika spojená s tak velkou úrovní migrace jsou více
než očekávatelná.
Do roku 2020, a s velkou mírou pravděpodobnosti i dále za tento horizont,
budou problémy bezpečnosti zaujímat jedno z předních míst světové politické
agendy. Státy a občané velké části světa, především euroatlantické civilizace, budou
konfrontováni hlavně s aktivitami islamistického terorismu. Jeho zdrojem (a jedním
z hlavních operačních polí) bude tzv. oblouk nestability: subsaharská Afrika – severní
Afrika – Blízký východ – Balkán – Kavkaz – Střední Asie – jihovýchodní Asie.
Konﬂiktní potenciál „oblouku nestability“ budou znásobovat i další potenciální
ohniska bezpečnostní nestability nacházející se buď přímo v jeho rámci (napjaté
izraelsko-palestinské vztahy, indicko-pákistánský spor o Kašmír), nebo v regionech,
které se nacházejí v jeho relativní blízkosti. Týká se to především Tchaj-wanu (úsilí
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o získání plné kontroly nad ostrovem ze strany ČLR) a Korejského poloostrova
(existence jaderného potenciálu a hrozba jeho případného použití KLDR, případné
důsledky zhroucení totalitního režimu v této zemi).
Svět, kterému po skončení studené války přestal aktuálně hrozit takový typ
konﬂiktu, který by přerostl v totální světovou válku – a to i díky vzrůstající ekonomické
provázanosti hlavních světových aktérů –, se ocitá v globalizované válce s terorismem,
která svým způsobem sehrává podobnou roli jako fenomén studené války. Procesy
světové politické, ekonomické a v neposlední řadě bezpečnostní integrace vedou s jistou
mírou nadsázky k vytváření „jednoho světového státu“, který má v podobě terorismu
nikoliv „vnějšího“, ale spíše „vnitřního“ nepřítele. Globalizovaná válka s terorismem
tak může postupně nabýt podoby „světové občanské války“, jejímž průvodním jevem
bude existence celé řady rizikových faktorů, mezi něž patří především ekonomické
otřesy a šíření zbraní hromadného ničení.
V silně propojené globalizované ekonomice, kde není možné vyloučit
vznik velkých globálních ekonomických otřesů, bude mít ve vzrůstající míře
jakákoliv bezpečnostní krize kdekoliv na světě bezprostřední dopad na globální
ﬁnanční stabilitu. Vyšší frekvence teroristických útoků, které si vyžádají značné
materiální a lidské ztráty, může způsobovat otřesy na burzách nebo negativně
ovlivnit hospodaření a hospodářské výsledky velkých pojišťovacích ústavů, což
může mj. rozkolísat stabilitu hlavních světových měn. Uvedená rizika bude ještě
zesilovat vyšší zranitelnost informačních sítí, které budou atakovány teroristickými
uskupeními.20 Totéž se týká i transportních sítí a hlavních transportních koridorů,21
kudy se přepravují energetické zdroje. Ekonomický rozvoj bude limitován také
potřebou vydávat stále větší ﬁnanční prostředky na boj proti terorismu, včetně výdajů
na zajišťování vnitřní bezpečnosti ve vyspělých zemích. Podle prognóz ﬁnanční
společnosti UBS Warburg může např. rozpočet na zajišťování vnější a vnitřní
bezpečnosti Spojených států dosáhnout v perspektivě několika příštích let výše
8-9 % HDP. Se vzrůstem výdajů na zajištění bezpečnosti je nutné počítat i u ostatních
vyspělých západních zemí.
Dalším rizikovým faktorem bude šíření zbraní hromadného ničení (ZHN),
včetně jaderných. Na počátku 21. století se ukázalo, že smluvně upravený režim
nerozšiřování jaderných zbraní fungující od sedmdesátých let 20. století neodpovídá
rozvoji nových technologií a procesu globalizace.22 Nezákonný obchod s jadernými
materiály a know-how výroby jaderných zbraní se fakticky vymkly účinné kontrole,
což způsobilo, že jadernými zbraněmi nebo technologiemi k jejich výrobě začal
disponovat stále větší počet států, a to i v rizikových regionech (Blízký východ,
východní Asie). Tento trend, který bude zřejmě pokračovat i v následujícím období,
výrazně zvýší riziko, že jadernými zbraněmi mohou začít disponovat i nestátní aktéři
– teroristická uskupení.
Kromě jaderných zbraní se dá očekávat vzrůst role chemických a biologických
zbraní, které bude možné získávat i díky rozvoji jejich komerční výroby. V centru
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pozornosti teroristických uskupení budou i na tomto základě chemické látky, které
bude složité detekovat. Značnou hrozbu přitom představují nyní i pro budoucnost
biologické zbraně. Případný bioteroristický útok by měl následky, které by se velmi
rychle rozšířily v globálním měřítku.23 Před světem ovšem stojí i další bezpečnostní
hrozba – zneužití nanotechnologie. Reálnou možností se stává využití tzv. znalosti
umožňující hromadné ničení (KMD – knowledge–enabled mass destruction).
Může být proto jen otázkou času, kdy se nanotechnologie stane předmětem zájmu
teroristických organizací, když je již dnes součástí vývoje moderních zbraní.24

Hlavní aktéři vývoje bezpečnostní situace ve světě do roku 2020
Islamistický terorismus
Islamistický terorismus představuje od počátku 21. století globální hrozbu,
jež vyplývá z celé řady faktorů. Mezi ně patří především teritoriální rozšíření (Asie,
Afrika, částečně Evropa), náboženská motivace (islámská ideologie), ekonomická
síla (mj. zapojení do výroby a prodeje narkotik), široká společenská podpora
a zázemí v islámských zemích a islámských komunitách, relativní uzavřenost
islámské komunity znemožňující kontrolu a inﬁltraci radikálních proudů a skupin
a v neposlední řadě také globální politická, ekonomická a psychologická dimenze
dopadů jeho teroristických akcí podporovaná i stále širší medializací.
Islamistický terorismus již nyní zřejmě nemá a s vysokou pravděpodobností
nebude mít podobu přesně strukturované a hierarchizované organizace s centrálním
velením. Spíše se bude jednat o autonomně působící teroristická uskupení,25 která
mohou mít i různé priority podle míst svého působení (např. vyhnání „cizinců“
z arabské půdy, vytvoření muslimských států v zemích jihovýchodní Asie nebo boj
proti sekulárním vládám ve Střední Asii a severní Africe). Přesto je bude spojovat
svého druhu strategická priorita, kterou je boj proti nemuslimským státům a vládám
– především euroatlantické civilizace. Útok na západní společenství bude ve
vzrůstající míře veden na jeho hodnotovou podstatu, strukturu, fungování institucí
a životní styl občanů, nikoliv na území jeho států. Vytvoření tzv. „světového
chalífátu“, který je označován za jakýsi konečný cíl, má spíše podobu ideologické
vize napomáhající překlenovat rozdíly v motivaci jednotlivých uskupení, udržovat
mezi nimi vzájemnou důvěru. Bin Ládin, jako symbol radikálních islamistů, může
přitom hrát roli jakési ideologické inspirace. K tomu je možné dodat, že ke vlivu
radikální islámské ideologie bude přispívat i fakt, že se v dohledné budoucnosti
nedá očekávat jeho jednoznačné odsouzení ze strany islámských vlád nebo vlivných
neradikálních islámských představitelů.
Decentralizace teroristických skupin bude ovšem zužovat možnost účinného
zásahu proti teroristům, kteří budou ke svému autonomnímu působení a přípravě
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teroristických akcí využívat ve vzrůstající míře i nejmodernější informační technologie,
včetně internetu. Přesto budou nadále existovat území, která budou představovat jednak
základnu teroristů, jednak jejich operační prostor pro provádění teroristických útoků
s motivací, která již byla zmíněna. Jedná se o západní Pákistán, hranice mezi Pákistánem
a Afghánistánem, jižní a západní Afghánistán, Irák, Střední Asii (Ferganská kotlina),
Kavkaz (Čečensko), Arabský poloostrov (zvláště Saúdská Arábie a Jemen), jihovýchodní
Asii (od Thajska k jižním Filipínám a Indonésii), západní Afriku (Nigérie, Mali) a jižní
Saharu (Súdán). Významným rizikem může být propojení části establishmentu některých
zemí s teroristickými uskupeními, což se týká především Saúdské Arábie a Pákistánu.
V těchto významných islámských zemích mohou také velmi výrazně eskalovat nepokoje
vyvolané nespokojeností majoritního počtu obyvatel s vládní politikou, které mohou
být podněcovány islamistickými teroristy (spolupráce se Spojenými státy v boji proti
terorismu, špatná ekonomická situace).
Vzrůstající problém budou představovat silné muslimské komunity v západní
Evropě (Francie,Velká Británie, Německo, Nizozemsko, Itálie, Španělsko, Belgie).26
Bude zde vzrůstat počet příslušníků další generace muslimských přistěhovalců, kteří
se neadaptují na hodnoty západní společnosti a vytvářejí si vlastní identitu, nezřídka
založenou na příklonu k takovému výkladu islámu, jak ho prezentují radikální
islamisté. To může vést nejen k rozšiřování radikální islámské ideologie (patrnému
již v polovině první dekády 21. století), vytváření širší sítě základen teroristických
uskupení operujících ze zahraničí, ale stále častěji i k teroristickým útokům, jejichž
nositeli budou místní islámští radikálové. V případě zostřování bezpečnostní
situace vyvolané teroristickými útoky ze strany těchto radikálů, např. ve velkých
evropských aglomeracích, je možné počítat i s většími nepokoji mezi původními
obyvateli a muslimskými přistěhovalci, majícími i podobu lokální občanské války.
Není možné vyloučit ani působení teroristických skupin a buněk v prostoru Balkánu,
především v zemích a na teritoriích, kde žijí převážně vyznavači islámu a u kterých
se dají očekávat problémy s dlouhodobější politickou a ekonomickou stabilizací
(Bosna a Hercegovina, Albánie, Kosovo).
Součástí taktiky teroristů budou i nadále spektakulární teroristické akce
zaměřené především proti občanům, komunikační (včetně tzv. kyberterorismu),
dopravní a turistické infrastruktuře v západních i rozvojových zemích a symbolům
západní civilizace. V řadě případů bude nutné počítat s koordinovanými útoky
v různých částech světa, resp. v nejvíce ohrožených regionech (Evropa, Spojené
státy, Blízký východ, jihovýchodní Asie). Útoky a jejich důsledky budou mít silně
negativní psychologický účinek na veřejnost jako celek i na občany jako jednotlivce.
Jeho základem bude stav permanentní bezpečnostní nejistoty. Ten může narůstat
i v souvislosti se skutečností, že mediální pokrytí teroristických akcí se stane pro
teroristy svého druhu bezplatnou „psychologickou válkou“.
Nebezpečnost působení islamistického terorismu vyplyne i z jeho schopností
získávat obrovské ﬁnanční prostředky potřebné pro jeho aktivity. Počátkem
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21. století podle odhadu expertů činil objem obratu „ekonomie teroru“ cca 1,5 bilionu
dolarů ročně, což je 5 % globálního HDP. Je to možné především díky celosvětové
síti bank, charitativních institucí, náboženských organizací a podnikatelů spojených
s teroristickými uskupeními. Jejich kontrola byla a bude zřejmě i nadále velmi
obtížná. Např. v Saúdské Arábii, jejíž území patří k jedné z logistických základen
teroristů, neexistuje žádný daňový systém, který by umožňoval účinnou kontrolu
transferu ﬁnančních prostředků. Při získávání dalších ﬁnančních a materiálních zdrojů
pro zajišťování teroristických aktivit se v budoucnu musí počítat i s intenzivnějším
průnikem zájmů a aktivit teroristických uskupení a struktur organizovaného zločinu,27
který sám o sobě již nyní představuje globální bezpečnostní hrozbu srovnatelnou
s islamistickým terorismem. K průniku zájmů bude docházet především v oblasti
výroby a distribuce drog, pašování zbraní a radioaktivních materiálů. Vhodnými
teritorii pro spolupráci budou především teritoria tzv. „slabých“ států nebo států
„v úpadku“ (weak, failed states), které se mohou nacházet buď v přímém operačním
poli teroristů (Afghánistán, Súdán), nebo i mimo ně (Kolumbie).
Možná východiska strategie a taktiky boje s islamistickým terorismem
Konﬂikt s radikálním islámským terorismem bude mít dlouhodobý charakter
a zřejmě výrazně přesáhne horizont roku 2020. Velmi důležité je v této souvislosti
brát v potaz zdroje vzniku konﬂiktu, jež mohou ovlivnit i jeho další průběh.
Islámskému (a především arabskému) světu se nepodařilo zvládnout
na přelomu století nástup modernity a její zrychlující se šíření prostřednictvím
globalizace. Jistým způsobem došlo k tomu, že náboženské hodnoty, na nichž
je postavena islámská společnost, de facto zabránily politické modernizaci
(demokracie, politický pluralismus, občanská participace na vládnutí), což také ve
větší či menší míře omezovalo potenciální ekonomický růst. Ilustrací budiž fakt, že
např. celá oblast Blízkého východu neprošla žádnými podstatnými ekonomickými
reformami a řada blízkovýchodních zemí se naopak dostala do trvalé ekonomické
stagnace. Islamistický terorismus je tedy svým způsobem i odrazem šoku ze
zaostávání islámského světa a východisko z této situace islamističtí teroristé
spatřují v otevřeném konﬂiktu se západní civilizací, jehož prostřednictvím je možné
dosáhnout nad Západem „konečného vítězství“.
V této souvislosti je nutné vnímat, že teroristické útoky jako hmatatelný
projev tohoto úsilí jsou a budou integrální součástí globální protizápadní ideologie,
která, jak uvádí přední britský novinář, expert na oblast Blízkého východu Iason
Burke, se široce prosazuje z pocitu zoufalství a ponížení, jenž v islámském světě
vládne. Klíčem k řešení je podle Burkeho několik zásadních kroků: pochopit
a podkopat ideologii druhé strany, připravit radikální islamisty o legitimitu a vytvořit
protiváhu evidentní síle radikální ideologie.28 Významným úkolem v tomto rámci
by mělo být i vtahování neradikálních křídel islamismu do politického procesu.
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To ale bude muset být doprovázeno realizací celé řady dlouhodobých politických,
ekonomických, sociálních a humanitárních programů. Jedním z prioritních cílů by
i v tomto kontextu měla být cílená snaha o eliminaci existence tzv. slabých států
nebo států v úpadku (mj. podporou zlepšení vládnutí, demokratické svrchovanosti
a posilování jejich nosného systému institucí) a podpora boje s negramotností,
která je v islámském světě stále ještě vysoká. Je a bude to aktuální úkol v mnoha
islámských zemích, včetně těch, které mají pro Západ klíčový význam (mj. Egypt,
Irák, Afghánistán, Indonésie). V celkovém komplexu by tak bylo možné získávat
důvěru příslušníků společností a kultur, jejichž jménem vystupují teroristé. Mohly
by se tím vytvořit i podmínky k tomu, aby v budoucnu jeden nebo i více islámských
států otevřeně označily terorismus za zločin pošlapávající islám, což by mělo
pro výsledek konﬂiktu s islamistickým terorismem značný význam. Dosažení
„success story“ bude ale zcela jistě dlouhodobou (i několikagenerační) záležitostí
komplikovanou celou řadou politických, etnických, náboženských, ekonomických,
sociálních a bezpečnostních problémů. V úvahu je v neposlední řadě nutné brát
i nedůvěru vůči politice Spojených států zvláště ze strany arabských zemí, která
v mnoha ohledech bude i v budoucnu limitovat relevanci stávajících a potenciálních
„demokratizačních“ aktivit a programů. 29
I přesto by však měl být nadále veden stálý politický dialog s islámským
světem, ke kterému je nutné využívat platformu celosvětových i regionálních
politických, ekonomických a bezpečnostních organizací (OSN, Evropská unie,
NATO, MMF, Světová banka, ASEAN, Šanghajská organizace spolupráce apod.).
Síť mezinárodních organizací má a bude mít svou důležitost při efektivním
fungování globální protiteroristické aliance, vytváření mezinárodní právní
základny pravidel boje proti terorismu (mj. uskutečňování vojenských zásahů
a vysílání vojenských jednotek, spolupráce bezpečnostních a soudních orgánů,
sledování a vydávání pachatelů teroristických činů, kontrola zdrojů ﬁnancování
terorismu a jejich eliminace apod.). V posledně uvedeném případě musí
mezinárodní společenství a zvláště Západ zvážit, nakolik jsou jednotlivá dílčí
opatření na národní a mezinárodní úrovni účinná v situaci, kdy se globální trhy
stále více liberalizují a globalizují a moc institucí určená k jejich kontrole je silně
redukována. A nejedná se samozřejmě pouze o kontrolu zdrojů pro ﬁnancování
terorismu, ale i o aktivity organizovaného zločinu, který se s teroristickými
aktivitami v řadě případů propojuje.
Klíčovou roli v boji proti radikálnímu islámskému terorismu budou nadále
sehrávat především čtyři aktéři – Spojené státy, Čína, Rusko a Evropská unie, které
spojuje společný zájem: eliminovat jeho hrozbu, která ohrožuje globální politickou
a ekonomickou stabilitu a tím následně i stabilitu každého z nich. Zároveň je ale
patrná rozdílnost přístupů k této hrozbě, k metodám, které ji mají eliminovat, což
je přirozené zvláště na pozadí politických, ekonomických a bezpečnostních priorit
(často i v nemalé míře protichůdných) každého z hlavních aktérů. Jistě legitimní
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otázkou pro perspektivu příštích 10-15 let tedy je, zda možné konﬂikty v zájmech
a cílech a jejich případné prohlubování by mohly ohrozit i efektivitu a výslednost
boje s islamistickým terorismem.
Spojené státy americké
Spojené státy budou do roku 2020 usilovat o udržení role světového lídra
v politické, ekonomické a vojenské30 oblasti. Uchovají si vedoucí pozici v oblasti
informačních technologií a vědeckého výzkumu. Stále budou mít rozhodující vliv na
poli masové kultury utvářející vzory chování ve většině světa. Na druhé straně budou
nuceny ve vzrůstající míře reﬂektovat nově se vytvářející politické, ekonomické
i vojenské reality ve světě (především růst vlivu Číny a Indie a nových regionálních
mocností, ale i možná stabilizace a rozvoj Evropské unie a Ruska). Soupeření
s „novými“ a „starými“ centry moci může přinést i problémy s udržováním dolaru
jako hlavní světové rezervní měny, což by mělo za následek oslabení ekonomického
postavení Spojených států ve světě.31 Zranitelnost americké ekonomiky se může
zvýšit i následky bezpečnostních krizí kdekoliv ve světě, včetně krizí vyvolaných
aktivitami islamistického terorismu. Nedá se vyloučit, že Spojené státy budou silněji
angažovány při řešení řady i potenciálních konﬂiktních situací (Irák, Palestina
– Izrael, Írán, Kašmír, Korea, Tchaj-wan), což též může zvyšovat jejich vojenské
a ekonomické zatížení.
Spojené státy budou nadále primárním cílem islamistického terorismu. To si
vyžádá další technické a organizační zdokonalování systému vnitřní bezpečnosti.32
Z politických, ekonomických a především bezpečnostních důvodů budou
Spojené státy nadále věnovat primární pozornost oblasti Blízkého východu. Ta se však
také podstatně rozšíří západním (po západní Afriku) a východním (po jihovýchodní
Asii) směrem. Celkově se toto teritorium, Spojenými státy označované jako „velký
Blízký východ“, výrazně kryje s tzv. obloukem nestability, ve kterém se nachází hlavní
operační základna islamistického terorismu. Tento prostor by měl podle amerických
představ projít tzv. politickou transformací, která by měla zabezpečit postupné zúžení
jeho aktivit. Vzhledem k politické, ekonomické a bezpečnostní diverzitě „velkého
Blízkého východu“ se však jedná o velmi komplikovaný a dlouhodobý úkol. Ten
má ovšem ještě druhou dimenzi, kterou je v prostoru Eurasie omezování možných
globálních ambicí Číny. Každý z těchto úkolů je podle amerických expertů sám
o sobě složitý, nicméně existuje mezi nimi vzájemná spojitost a nesplnění jednoho
z nich by mohlo znamenat závažnou geopolitickou porážku Spojených států. Přístup
k Číně zřejmě vypovídá o tom, že Spojené státy ji začaly vnímat jako faktor globální
politiky, a v budoucnu nebude z jejich strany nadále možné udržovat strategii
balancování mezi rostoucí Čínou jako jistým elementem „amerického světového
řádu“ (založeného na rozsáhlé ekonomické spolupráci33) a uspokojováním čínských
politických a strategických požadavků (týká se to v prvé řadě Tchaj-wanu).
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Spojené státy budou nuceny v následujících letech věnovat značnou pozornost
tzv. slabým státům, které ale disponují značnou vojenskou silou a jsou rozprostřeny
na obrovském prostoru „velkého“ Blízkého východu. Jedná se o Nigérii (s velkými
zásobami ropy), Súdán, Egypt, Saúdskou Arábii, Irák, Írán, Afghánistán, Uzbekistán,
Pákistán, Indonésii, Malajsii a Filipíny.
Prioritní pozornost se primárně zřejmě soustředí na „jádro“ islámského světa
(Írán, Afghánistán, Pákistán), kde existuje potenciálně největší ohrožení zájmů
USA. Vyplývá z růstu jaderného potenciálu Íránu, jenž může podstatným způsobem
změnit dynamiku rozvoje vojensko-politické situace v regionu Blízkého východu,
z nebezpečí rozpadu Afghánistánu a možnosti destabilizace Pákistánu, která je
komplikovaná faktem, že disponuje jadernými zbraněmi. V „jádru“ islámského
světa není proto možné vyloučit ani vojenský konﬂikt. Hlavním strategickým cílem
Spojených států proto zůstane úkol udržet „strategickou iniciativu“ získanou po
11. září 2001 především obsazením Afghánistánu a Iráku (zde i za cenu značných
lidských ztrát, ﬁnančních nákladů34 a maximálního využívání strategických
rezerv ozbrojených sil, které si vyžádá dlouholetá přímá americká přítomnost).
Zmíněné udržení „strategické iniciativy“ má i zásadní význam pro zvládnutí možné
destabilizace situace v další významné zemi regionu Saúdské Arábii, která by mohla
ohrozit zásobování Spojených států ropou. Spojené státy však věnují pozornost
i teritoriu rozkládajícímu se na sever od „jádra“ islámského světa. Konkrétně se
jedná o Ázerbájdžán, který je klíčovým státem kaspického regionu, kde se nacházejí
velké zásoby ropy a plynu. Spojené státy zde pravděpodobně budou dlouhodobě
dislokovat i své vojenské síly.35 Tento krok má značný význam z několika hledisek:
završuje do určité míry proces geopolitického obklíčení Íránu, posiluje kontrolu
nad energetickými zdroji v Kaspiku a ve Střední Asii, zajišťuje koridor, kterým
se v případě potřeby mohou přepravovat vojenské síly z Evropy do Střední Asie,
a také umožňuje obsadit nebo překrýt komunikační cesty islámských teroristických
uskupení v regionu.
Posilování pozic Spojených států v oblasti Zakavkazska (Gruzie), Kaspického
moře, Střední Asie a nyní také na Ukrajině (mj. i podporou regionální organizace pro
bezpečnostní a ekonomickou spolupráci GUAM /Gruzie, Ukrajina, Ázerbájdžán,
Moldávie/) bude součástí dlouhodobé americké strategie zaměřené na zúžení vlivu
Ruska, konkrétně na jižním perimetru jeho zájmů a v širším měřítku i v mezinárodní
politice.
Tím, že Spojené státy jsou silně vojensky vázány na Blízkém východě
a v perspektivě bude tento trend pokračovat, může dojít i k modiﬁkování základní
osy americké vojenské strategie, kterou je schopnost vedení válečných operací na
dvou strategických směrech. V následujících letech se dá spíše předpokládat jisté
balancování a v závislosti na vývoji konkrétní politické a vojenské situace výběr
pouze jednoho z nich. S tím souvisí i předpokládaná konﬁgurace ozbrojených sil,
kdy je podle některých expertů prioritním teritoriem u pozemního vojska Blízký

Středisko bezpečnostní politiky

18

východ, u námořnictva východní Asie (včetně Korejského poloostrova a Tchajwanu) a u letectva a kosmických sil obě teritoria.
Čína
Rychlý vzrůst vlivu Číny jako významného faktoru globální politiky je třeba
vnímat i v širších historických souvislostech. V roce 1993 přijala Vojenská komise
Komunistické strany (KS) Číny doktrínu „Tři severy a čtyři moře“ (za tři severy je
považováno NATO, Rusko a USA), přičemž realizace doktríny počítá s tím, že na
konci druhé dekády 21. století (v roce 2019) Čína „tři severy a čtyři moře“ překoná,
21. století se stane stoletím Číny a Čína velmocí první třídy. Doktrína je zřejmě
součástí širších reformních kroků, které byly v Číně zahájeny tehdejším čínským
nejvyšším představitelem Teng-Siao Pchingem v roce 1979. Jejich první etapa se
realizovala pod devízou „Modernizace a posilování“ v letech 1979-1989 a nyní se
nacházíme téměř na konci dvacetileté etapy „Stabilizace a vyrovnávání“, která je
také označována jako etapa dnes již bývalého čínského nejvyššího představitele
Ťang Ce Mina. Na ni má v roce 2009 navázat etapa „Velikosti a důstojnosti“, jejímž
strategickým cílem má být aktivní vstup do vnějšího světa. Přesné kontury strategie
zřejmě vytyčí jednání 17. sjezdu KS Číny, který se uskuteční v roce 2007.
Základem pro takto vytyčené strategické priority je celá řada faktorů
dokládajících rychlou dynamiku ekonomického rozvoje země, kterou je možné
ilustrovat především na relativně vysokém růstu hrubého domácího produktu
(v průměru o cca 6,1 % ročně v letech 1978–2003, tj. od začátku ekonomických
reforem). To vede k předpokladu, že při zachování nebo i zvýšení takového tempa
růstu bude v roce 2020 čínská ekonomika ve výši HDP druhá za Spojenými státy.36
Ekonomickou sílu Číny odrážejí i další faktory: v současnosti má druhé největší
zásoby cizí měny (659 miliard $ – březen 2005, můžeme připočíst i devizové
rezervy Hongkongu v objemu 123 miliard $) a je největším příjemcem zahraničních
investic (53 miliard $ v roce 2003) ve světě.37 Na druhé straně je nutné vnímat, že
Čína jako země s největším počtem obyvatel na světě (1,3 miliardy) a třetí největší
co do rozlohy je stále zemí velkých kontrastů, které vyplývají z toho, že ještě
před několika desetiletími patřila k velmi chudé a zaostalé části světa. Dosažení
standardní životní úrovně, jež se přibližuje západním měřítkům, tak rozhodně
nebude snadnou záležitostí. Experti očekávají, že takové úrovně HDP na hlavu,
jaká je u vyspělejších západních zemí, může Čína dosáhnout okolo roku 2050.38
Ekonomický a sociální vývoj v Číně přitom není a nebude bez rizik, která jsou
průvodními projevy dynamického přerodu země. Namátkou je možné uvést např.
nebezpečí vyplývající z rozdílů v ekonomické a sociální úrovni mezi pobřežními
a vnitrozemskými regiony, vysokou úroveň nezaměstnanosti, křehkost ﬁnančního
systému, patrnou nestabilitu státního průmyslového sektoru, nebezpečí vzrůstající
korupce a také nárůst kriminality ve velkých městech.
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Období do roku 2020 bude také důležité z hlediska hledání přístupů pro
možné řešení klíčové politické otázky: jak udržet rovnováhu mezi tržní ekonomikou
a jednopolárním politickým systémem. Nedá se předpokládat, že by se KS Číny
vzdala svého mocenského monopolu, který v mnoha ohledech vyplývá z reálií
vývoje Číny ve 20. století. Dá se očekávat, že bude proveden „demokratický
manévr“ pomocí tzv. asijské cesty demokracie (tj. volby na místní úrovni,
konzultativní mechanismy na národní úrovni a zachování kontroly KS Číny nad
ústřední vládou).39 Tento systém bude prosazován i novou generací vůdců, kterým
se dostalo vzdělání v západním stylu (i na západních univerzitách).40 Jedním z prvků
prosazování „řízené demokracie“ může být fakt, že Stanovy KS Číny nyní umožňují
vstup do strany i kategorii podnikatelů, kteří tak byli zrovnoprávněni s „tradičními“
kategoriemi (dělníci, rolníci, pracující inteligence).
V současném období má Čína jako hlavní strategické priority návrat Tchajwanu pod plnou čínskou kontrolu, bezproblémový přístup k energetickým zdrojům
a trhům a s tím spojené posilování své aktivní přítomnosti za „strategickými
hranicemi“ země, což se týká především regionu Blízkého východu a Střední
Asie. Třetí prioritou je pak eliminace možných separatistických tendencí na čínské
periferii, což se týká především Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang, kde existuje
přímá souvislost s druhou prioritou, týkající se zajištění energetických zdrojů.
Tchaj-wan bude i nadále jedním z neuralgických bodů asijské bezpečnosti.
Pozice obou stran – čínské a tchajwanské – v polovině první dekády 21. století
zatím nesignalizují možnost blízkého řešení tchajwanské otázky. V Tchaj-wanu jsou
patrné tendence směřující k prolomení současného statu quo (dočasná autonomie
a nezávislost), což se na čínské straně setkává se značně negativní reakcí. Čína
nevylučuje ani použití síly v případě, že by se Tchaj-wan skutečně rozhodl daný
status quo změnit. Signalizuje to mj. text tzv. antiseparačního zákona, přijatého
v roce 2005. 41
Krajní řešení – tj. možný ozbrojený konﬂikt mezi Tchaj-wanem a Čínou
– nicméně oslabuje značná provázanost ekonomik obou zemí, která existuje bez
ohledu na de iure neexistující oﬁciální styky.42 Důležitý je i postoj Spojených států,
které, ač uznávají princip jediné Číny, by případné silové řešení tchajwanského
problému neakceptovaly především z důvodu ohrožení svých strategických zájmů
ve východní Asii (i proto podporují Tchaj-wan dodávkami nejmodernější výzbroje).
Čína bude nucena brát tento fakt minimálně ve střednědobé perspektivě velmi vážně
v úvahu.
Zajišťování bezproblémového přístupu k energetickým zdrojům je diktováno
nutností pokrýt vzrůstající energetickou spotřebu země. Čínské úsilí se v daném
případě zaměřuje především na Střední Asii, Blízký východ a Rusko. Nástrojem
čínské politiky je posilování bilaterální i multilaterální spolupráce (dohody
o dodávkách ropy a plynu, stavby plynovodů a ropovodů), která je ale zaměřena
i na „vyvažování“ přítomnosti Spojených států v zemích bezprostředně sousedících
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s Čínou. Důvodem je čínská obava z jejího „obkličování“. V této souvislosti je možné
uvést, že silným projevem čínské angažovanosti, která má i dlouhodobou dimenzi, je
např. založení a činnost Šanghajské organizace spolupráce (ŠOS), která se postupně
stává velmi silným faktorem regionální politiky. Jejími členy jsou kromě Číny43
Rusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán a Uzbekistán a pozorovateli Indie, Írán
a Pákistán. Jejím hlavním úkolem je boj proti terorismu, extremismu a separatismu
zvláště ve středoasijském regionu, pozornost se však začíná soustřeďovat i na
ekonomickou spolupráci. Pro Čínu má ŠOS z geopolitického hlediska značný význam
i z toho důvodu, že právě středoasijské země spolu s Pákistánem a Afghánistánem
hraničí s oblastí Sin-ťiang, kde žije početná muslimská menšina (7 milionů). Oblast
je základnou separatistického hnutí podporovaného z těchto zemí, ale také ze
Saúdské Arábie, Pákistánu, Turecka a Čečenska. Zajištění stability v této oblasti jak
prostřednictvím bezpečnostních opatření, tak i rozvojovými sociálními programy
pro místní menšinu je jednou z priorit, neboť destabilizace situace by mohla ohrozit
výstavbu a provoz plánovaných ropovodů a plynovodů vedoucích ze Sibiře přes
Sin-ťiang na východní pobřeží Číny.
Z hlediska perspektiv čínské bezpečnostní politiky je zřejmé, že Čína
bude posilovat svůj vojenský potenciál, který bude minimalizovat vojenskou
nebo politickou zranitelnost země a umožní Číně hrát výraznou roli při udržování
strategické rovnováhy v Asii. To je i v pozadí rozsáhlé modernizace ozbrojených
sil (západní experti odhadují, že v roce v roce 2025 může i z těchto důvodů čínský
vojenský rozpočet dosáhnout v maximální variantě výše až 250 miliard dolarů).
Čínskou prioritou bude však především posilování politického a ekonomického
vlivu, ke kterému bude napomáhat i rozšiřování politických a ekonomických vztahů
s dalšími významnými světovými aktéry – USA, EU a Ruskem. Součástí takových
vztahů bude i „manévrování“ mezi nimi, kdy se např. dá očekávat, že vztahy s EU
budou využívány jako nástroj k vyrovnávání politického, vojenského a ekonomického
vlivu USA v asijském regionu. Vzestup Číny (a Asie jako celku) ale v každém případě
přinese již v perspektivě následujících 10-15 let zahájení přestavby mezinárodního
systému, kdy se těžiště světových záležitostí přesune z euroatlantické oblasti, kde se
nacházelo po minulá tři staletí, do oblasti Tichého oceánu.
Rusko
V polovině první dekády 21. století se Rusku podařilo překonat zhroucení
státu v 90. letech a znovu obnovit stát, který je schopen garantovat fungování jeho
základních atributů, včetně ekonomiky.44 Zvýšila se jeho kredibilita na mezinárodním
poli mj. aktivním zapojením do globální protiteroristické aliance, v jejímž rámci se
stalo jedním z klíčových aktérů boje proti islamistickému terorismu.
Ruská ekonomika však stále výrazně závisí na těžbě energetických zdrojů
– především ropy a plynu, která zůstane i nadále jejím základem. Do popředí
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pozornosti se dostane otázka modernizace palivoenergetického průmyslu, ale
i ostatních průmyslových odvětví. Podle odhadů ruských oﬁciálních míst je však
pro uskutečnění této modernizace v příštích dvaceti letech potřebná částka dvou
trilionů dolarů.45 To bude vyžadovat i značný příliv zahraničních investic, které jsou
ale zatím relativně velmi nízké (v roce 2004 činily 9,4 miliardy dolarů46).
Rozvoj Ruska limituje i celá řada dalších problémů – vysoká míra korupce,
špatná vymahatelnost práva, zvýšená míra byrokratizace. Zcela zásadní je nebezpečí
demograﬁckého úpadku způsobeného především stále nestabilní ekonomickou
situací (signalizuje to i prognóza poklesu počtu obyvatel ze 144 milionů v roce 2001
na 137 milionů v roce 202547). Velmi vysoká je úroveň vnitřního násilí (vraždy,
kriminalita). Značný problém představují i existující sociální problémy – v Rusku
žije velký počet obyvatel v podmínkách chudoby, která je příčinou sociálního
napětí ve společnosti, což může ve větší či menší míře ohrožovat stabilitu země.
K politické a ekonomické stabilitě nepřispívají ani značné rozdíly v ekonomické
úrovni jednotlivých ruských regionů.
Patrná je i vnitřní bezpečnostní nestabilita, kterou kromě vysoké úrovně
kriminality ovlivňuje i dlouhodobý konﬂikt v Čečensku a v širším rámci i nestabilní
bezpečnostní situace na celém severním Kavkazu (Dagestán, Severní Osetie,
Ingušsko). Nestabilita v tomto regionu vyplývá i ze zdejší velmi špatné ekonomické
situace, která svým dílem přispěla k tomu, že se stal základnou islamistických
teroristických skupin, inﬁltrovaných i ze zahraničí. I z těchto důvodů je možné
počítat s pokračováním největšího ruského vnitřního konﬂiktu v Čečensku.
Jeho urovnání bude záviset na realizaci vzájemně provázaných politických,
bezpečnostních, ekonomických, sociálních a humanitárních opatření zahrnujících
celý region severního Kavkazu, která by minimalizovala existující potenciální
nebezpečí narušení teritoriální celistvosti Ruska.
Bez ohledu na značné problémy, se kterými se Rusko střetává a bude střetávat,
je jeho základní komparativní výhodou strategická autonomie, která je založena
především na téměř naprosté energetické nezávislosti a relativně vysoké úrovni
vzdělání aktivní populace. Strategická autonomie může v dalších letech vytvářet
prostor pro další politické a ekonomické reformní kroky uvnitř země a může být
i základem aktivního působení Ruska na mezinárodním poli, především pak vůči
hlavním aktérům světového vývoje – USA, EU a Číně. Spolu s tím je nutné brát
v úvahu, že v zájmu zajišťování strategické autonomie bude Rusko nadále věnovat
velkou pozornost rozvoji svého vojenského potenciálu, včetně jeho nejsilnější
komponenty, kterou představují jaderné síly považované za stále významný
mocenský atribut.48
Rusko má předpoklady k tomu, aby se v blízké perspektivě stalo energetickou
„supervelmocí“, což je především spojeno s dynamickým ekonomickým růstem Číny
a Asie, vyžadujícím značné dodávky surovin (ropa, plyn) právě z Ruska. S tím bude
souviset i posilování „asijského vektoru“ ruské bezpečnostní politiky, konkrétně pak
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především prohlubování politické, ekonomické i vojenské spolupráce mezi Ruskem,
Čínou a Indií, která může hrát roli určité protiváhy globálním ambicím Spojených
států. Rusko se však zároveň bude muset v následujících letech vyrovnat se
zvýšenou ekonomickou aktivitou Číny především na Dálném východě, vyplývající
z předpokládaného silného ekonomického vzestupu severovýchodní Číny.
Na opačném „pólu“ Eurasie bude Rusko pokračovat ve spolupráci
s Evropskou unií, jejímž základem je ekonomická spolupráce (s důrazem na oblast
energetiky), což vyplývá i z objemu vzájemné obchodní výměny, která na počátku
21. století dosáhla výše 84 miliard euro ročně (2002)49 a dá se předpokládat její trvalý
vzestup. Evropská unie přitom bude pro Rusko představovat jeden ze dvou hlavních
pilířů ruské vize evropské, resp. euroasijské integrace s EU na západě a Ruskem
iniciovanými a ovlivňovanými integračními procesy na východě. V daném případě
se jedná především o Euroasijské ekonomické společenství, tvořené Ruskem,
Běloruskem, Kazachstánem, Kyrgyzstánem a Tádžikistánem (statut pozorovatele
má Arménie), a Organizaci Smlouvy o kolektivní bezpečnosti, jejímiž členy jsou
stejné země. Ve vzrůstající míře sem bude patřit i Šanghajská organizace spolupráce,
která rozšiřuje působnost integračních procesů i za hranice bývalého Sovětského
svazu. Ruská vize integrace v euroasijském prostoru má a bude mít za cíl udržení
strategického vlivu Ruska v jeho rámci, což však nebude plně odpovídat především
zájmům Spojených států, ale ani Evropské unie. Nemusí to ovšem být konstantní
pozicí, může se měnit v závislosti na vývoji bezpečnostní situace nebo potřebách
prohlubování ekonomické spolupráce.50
Evropská unie
Hloubka a šíře politické integrace postavená na základech historických
zkušeností a odvíjející se především od stability demokratického vládnutí, velikosti
společného trhu, ekonomické síly, existence jednotné měny, vysoké úrovně
vzdělanosti a vysoké úrovně kvaliﬁkace pracovních sil činí z Evropské unie jednoho
z hlavních světových aktérů. Globální roli EU podtrhuje i skutečnost, že přispívá
40 procenty do všech rozpočtů OSN a poskytuje téměř dvě třetiny světové rozvojové
pomoci.51
Schopnost udržet, prohloubit a rozšířit uvedené přednosti bude hlavní
výzvou pro Unii v perspektivě příštích 10 až 20 let. Je zřejmé, že to bude velmi
složitý úkol, vezme-li se v úvahu, že Unie bude mít ke konci první dekády 21. století
s největší pravděpodobností již 27 členů, a to s velmi různou ekonomickou úrovní.
S tím souvisí i nutnost realizovat rozsáhlé ekonomické reformy, které z jednotlivých
členských zemí i Unie jako celku mají učinit aktéra, který obstojí ve stále více
se zostřující globální ekonomické konkurenci. Pokud by tak EU nepostupovala,
hlavně v rámci tzv. Lisabonské strategie hospodářského a sociálního rozvoje, hrozí
jí relativní hospodářský propad. Při současném tempu rozvoje ekonomiky EU by
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mohl její podíl na světové výrobě klesnout ze současných 25 % na 12 % v roce 2050
(Spojené státy by si udržely svůj čtvrtinový podíl, navýšení podílu by šlo naopak
ve prospěch Číny a Indie).52 K politickým, ekonomickým a sociálním problémům,
které bude Evropa nucena řešit, se přidá i faktor demograﬁcké krize spojené se
stárnutím populace, které se v EU postupně stává hmatatelnou realitou.
Zpomalení procesu schvalování Evropské ústavní smlouvy (resp. de facto její
neschválení v původně dojednané podobě primárně zaměřené na udržení dynamiky
větší politické koheze EU) ukázalo, že nebylo dosaženo konsenzu o pokračování
procesu, který je možné charakterizovat ekonomickou liberalizací, postupným
otevíráním uzavřených národních společenství, jakož i snahou o kolektivní jednání
evropských států, což s sebou nese i omezování možnosti jednat samostatně. Pokud
by se nepodařilo dosáhnout řešení, jež by Unii posunulo dále směrem k větší politické
kohezi, mohlo by to i v blízké perspektivě přinést zpomalení procesu, ve kterém
Evropská unie usiluje o udržení a rozšíření svého postavení jako rovnocenného partnera
ostatních hlavních aktérů světového vývoje. Jeho součástí je i plnění strategických cílů
v oblasti bezpečnostní politiky, kterým chce Unie čelit globální teroristické hrozbě:
rozšiřování zóny bezpečnosti na jižním a východním směru (European neighbourhood
policy), angažovanost při řešení palestinsko-izraelského konﬂiktu, posilování
mezinárodního řádu v rámci stávajícího globalizovaného světa.
Rozšiřování zóny bezpečnosti prostřednictvím procesu rozšiřování EU
představuje z geopolitického hlediska velmi důležitý prvek stabilizace bezpečnostní
situace v Evropě a jejím nejbližším okolí (východní a jihovýchodní Evropa,
severní Afrika, Blízký východ). Významné je, že se tak děje především politickými
a ekonomickými nástroji, kde významné místo zaujímá i rozvojová pomoc jako
prostředek tzv. soft security. Ta bude i nadále v popředí, postupně se však bude
zvyšovat i role vojenských nástrojů (vojenské mise na Balkáně).
Právě Balkán bude představovat pro EU zásadní zkoušku účinnosti její
integrační politiky. V perspektivě dvou let je možné počítat se vstupem Rumunska
a Bulharska a poté v první polovině druhé dekády 20. století Chorvatska. V případě
Srbska a Černé Hory, Bosny a Hercegoviny, Makedonie a Albánie půjde ze strany
EU v prvé řadě o poskytování účinné pomoci pro dosažení větší míry jejich
politické a ekonomické stability, která by vytvořila rámec pro možné budoucí
členství v EU (jedná se ovšem o velmi vzdálenou perspektivu v horizontu 15-20
let). Dá se očekávat, že tento proces bude velmi komplikovaný, negativně ovlivněný
historickými resentimenty (kaskáda válečných konﬂiktů, občanských válek
a etnických čistek v devadesátých letech 20. století), stagnujícími ekonomikami,
přetrvávajícím působením organizovaného zločinu, silnou korupcí a v neposlední
řadě nedořešením otázek státoprávního uspořádání, mj. ovlivňovaných i úsilím
o etnickou homogenizaci (vztahy mezi srbskou a muslimskou entitou v Bosně
a Hercegovině, možné oddělení Srbska a Černé Hory, statut Kosova apod.). Rizikový
prvek bude představovat i působení uskupení islamistických teroristů, kteří se do
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regionu inﬁltrovali v průběhu zmíněných válečných konﬂiktů v devadesátých letech,
což se ve značné míře týká především Albánie představující základnu islamistických
teroristů na celém Balkáně. Proces stabilizace tak bude velmi komplikovaný, jeho
neúspěch by ovšem negativně ovlivnil nejen stabilitu regionu, ale i celé EU.
Bez dosažení větší stability v prostoru Balkánu by zřejmě nebylo možné
počítat s případným vstupem Turecka do EU, o kterém se předběžně uvažuje
v horizontu roku 2020 i za ním. Vstup Turecka je pro EU svého druhu strategickým
imperativem, neboť jeho členství by teritoriálně posunulo EU do oblasti Blízkého
východu, představujícího střed zájmů dalších hlavních světových aktérů. S tím je
spojen i fakt, že by Unie měla přímo na svém teritoriu významný energetický koridor
pro dopravu ropy a plynu z oblasti Kaspického moře a Střední Asie.53 Strategie EU
k zajišťování stability na Blízkém východě, která je založena hlavně na nástrojích
„soft security“, by se ovšem v budoucnu mohla dostat do konﬂiktu s americkou
strategií „velkého Blízkého východu“, v jejímž rámci se nedá vyloučit v určitých
fázích výraznější preference „hard security“. Neshody okolo americké invaze do
Iráku to již ukázaly na počátku 21. století a ve strategicky výbušném regionu by se
to mohlo opakovat.
„Východní“ směr politiky EU (Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Moldávie)
bude nadále představovat jednu z unijních priorit. V případě Ruska to bude nadále
ovlivňovat míra určité energetické závislosti, ale i zájem na posilování společných
oblastí zájmu, které jsou nyní vymezeny strategií „čtyř společných prostorů“
(ekonomika; svoboda, bezpečnost a spravedlnost; vnější bezpečnost; výzkum
a vzdělání)54. Zájmy EU a Ruska se přesto mohou často dostávat do protikladu
vyplývajícího z rozdílných představ obou protagonistů o budoucí roli řady zemí
v postsovětském prostoru. Patrné to bude v následujících letech především na
Ukrajině a částečně v Moldávii, které deklarují svůj zájem o členství, resp. přiblížení
k EU, což není Ruskem pozitivně přijímáno. Jejich integrační snahy budou ale
ztíženy nutností dlouhodobě provádět radikální politické a ekonomické reformy,
jejichž realizace může vyvolat značné politické, ekonomické a bezpečnostní
turbulence.55 EU však bude mít zájem na jejich zvládnutí i ze zásadních strategickobezpečnostních důvodů. „Jižní křídlo“ východu Evropy přiléhající k Černému moři,
kam patří jak Ukrajina, tak i Moldávie, se stává spolu s Bulharskem a Rumunskem
a v Zakavkazsku s Gruzií součástí dvoustranného koridoru, jenž bude z jedné
strany sloužit pro přepravu vojenských sil USA a NATO určených k provádění
protiteroristických operací v oblasti Blízkého východu, Střední Asie a Afghánistánu
a z druhé strany k přepravě ropy a plynu z oblasti Kaspického moře a Střední Asie
do Evropy.
Bezpečnostní vývoj v bližším i vzdálenějším okolí EU provázený řadou
kritických momentů bude zřejmě akcelerovat soustředění pozornosti EU na posilování
své bezpečnostní dimenze, která by potvrdila roli EU jako globálního bezpečnostního
aktéra. Tento proces bude přesahovat horizont roku 2020 a jeho průběh může ovlivňovat
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řada faktorů. Na prvním místě se jedná především o postoj Spojených států k budoucnosti
transatlantických vztahů, resp. k potřebnosti a využitelnosti Severoatlantické aliance pro
realizaci jejich strategických cílů a zájmů. Tento postoj zatím není deﬁnitivně uzavřen, ale
Spojené státy již začaly jako alternativu k NATO aktivně využívat ad hoc koalice, které
jim umožňují řešit nové strategické zájmy a cíle. Jejich angažmá na Blízkém východě
(Irák) je příkladem a je možné počítat s pokračováním této tendence. V úvahu je nutně
brát i vliv „strategického posunu“ těžiště světových záležitostí z euroatlantické oblasti
do oblasti Asie, resp. Tichého oceánu. Není proto možné vyloučit variantu, že poklesne
význam Severoatlantické aliance jako plnohodnotně fungující vojenské struktury, i když
tento pokles může trvat delší dobu.
Ze zřetele nelze ztrácet ani dynamický nástup nových aktérů do světové
globální politiky. Jejich ekonomický a vědecký rozvoj se může promítnout i do
sféry vývoje vojenských technologií, což by v dlouhodobějším horizontu mohlo
znamenat i ohrožení superiorní pozice Spojených států. Přineslo by to nevyhnutelně
přehodnocování nejen bezpečnostních hrozeb, ale i doktrinálních přístupů
v bezpečnostní politice. Evropská unie by nemohla být výjimkou.
Urychlený rozvoj vlastní Evropské bezpečnostní a obranné politiky (EBOP)
se tak může i z uvedených důvodů stát skutečným imperativem unijní politiky.
Základ daný stanovením Základního cíle 2010 (Headline Goal 2010), který počítá
s rozšířením schopností Unie v celém spektru operací na zvládání krizí a vytváří
pro to příslušné kapacity v institucionální, operační a plánovací rovině,56 by měl
v perspektivě 10-20 let dospět do fáze, kdy by již vytvořené ozbrojené síly EU
měly být schopny vést až pět druhů operací57 (rozsáhlá operace na podporu míru,
humanitární intervence velké intenzity, regionální válka, v níž by šlo o evropské
strategické zájmy, preventivní zásah proti úderu za použití ZHN a obrana vlastního
území). Politické elity EU a jejích jednotlivých členských zemí budou pro zajištění
těchto ambicí nuceny podstoupit velmi složitou politickou diskusi s veřejností, aby
obhájily navýšení vojenských rozpočtů nutných k vytvoření kapacit, jimiž zatím
Evropa nedisponuje (zpravodajství, mobilní síly, letadlové lodě, transportní letadla,
strategický průzkum, přesně naváděná munice atd.). Bez nich by tyto ambice byly
neuskutečnitelné. Alternativou může být pokles politické váhy Evropské unie
v globálním měřítku.
Složitost politické diskuse o potřebě vydávat více zdrojů na vnější bezpečnost
bude dána i tím, že se paralelně dá předpokládat posilování kapacit bezpečnosti
vnitřní. Její význam bude s prognózovaným nárůstem aktivit islamistického terorismu
v Evropě stoupat. Podoba vnitřní bezpečnosti přitom zřejmě dozná výrazných změn,
neboť pravděpodobně dojde k posílení vzájemného propojení a koordinace širokého
spektra složek (zpravodajské služby, soudnictví, policie, civilní ochrana, ozbrojené
síly, zdravotnictví) v zájmu fungování systému komplexního řízení bezpečnosti.
Bude se tak dít na národních úrovních s předpokládaným posílením evropských
agentur pro policejní a soudní spolupráci (Europol, Eurojust).
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Závěrem
Jestliže devadesátá léta dvacátého století byla jen vyčkáváním dějin, obdobím
„stávky událostí“, jak je pojmenoval argentinský spisovatel Macedonio Fernandez,
je první dekáda století jedenadvacátého pravým opakem. Inﬂací krvavých útoků od
New Yorku, Washingtonu přes Bali, Moskvu, Istanbul, Madrid, Beslan, Bagdád až po
Londýn jako by naznačovala, že nové století bude stejně neklidné jako století, které
přineslo několikrát v koncentrované podobě vlády totálního teroru. Měli bychom na
to být připraveni – možná tak, jak již naznačila slova z dnes již „klasické“ publikace
Bezpečnostní politika České republiky, která vyšla před deseti lety: „Počítejme raději
se spíše katastroﬁckými scénáři, a to i za cenu, že urazíme některé státy, ba dokonce
sousedy. Nechceme propadnout omylům, že tato planeta se bude chovat v novém
tisíciletí rozumněji, že velmoci a další státy se vzdají svých podstatných pravomocí
ve prospěch globálního řízení, že Evropa se promění ve Spojené státy evropské, že
se podaří odstranit všechny podstatné příčiny napětí – etnické, rasové, náboženské,
politické aj. Bohužel, spíše opak bude pravdou!“ Dodávám, že i proto je důležité
stále „vyhodnocovat“ svět kolem nás s vědomím, že zkoumání „bezpečnostní
budoucnosti“ je nikdy nekončící proces a jeho součástí je i permanentní diskuse
(a spory) o této budoucnosti. Tento příspěvek má ambici být její součástí.
Poznámky:
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Beck, U. (2004): Riziková společnost. Na cestě k jiné moderně. Praha: Sociologické nakladatelství.
2004, 431 stran.
Viz Mapping the Global Future. Report of the National Intelligence Council´s 2020 Project (2004),
http://www.cia.gov/nic/NIC_globaltrend2020.html.
Za posledních 200 let se průměrná teplota zvýšila o 0,6 °C. V tomto století však vědci počítají
s nárůstem teplot v rozmezí od 1,4 do 5,8 °C.
Ve značné míře se to týká i tak výbušného regionu, jakým je Blízký východ., kde téma dostupnosti
(resp. využitelnosti) vodních zdrojů představuje zdroj sporů a konﬂiktů ve vztazích Turecka, Sýrie
a Iráku (Eufrat) či Izraele, Jordánska a palestinských území (Jordán, Jarmuk).
V současné době připadá 40 % světové energetické spotřeby na ropu, 26 % na uhlí a 24 % na plyn.
Předpokládá se, že v roce 2010 bude plyn na druhém místě.
Viz Mapping the Global Future. Report of the National Intelligence Council’s 2020 Project (2004),
http://www.cia.gov/nic/NIC_globaltrend2020_s2.html. Podle údajů mezinárodní agentury pro
energii by čínská denní spotřeba ropy mohla vzrůst ze současných 3 milionů barelů na 11 milionů
barelů v roce 2030.
Arabský publicista Ch. A. Husejní uvedl 7. června 2004 v listu Asharq Al Awsat, že podle expertů
„kritická cena“ ropy pro vypuknutí ekonomické krize v nejmocnější zemi světa Spojených státech
činí 124 dolarů za barel (viz http://inosmi.ru/print/210184.html).
Spojené státy vyčlenily 100 milionů dolarů na program „Caspian Guard“ zaměřený právě především
na ochranu ropovodu Baku-Ceyhan. Jeho součástí je mj. výcvik speciálních jednotek určených na
tento úkol a rekrutujících se z příslušníků ázerbájdžánské armády.
Hlavními spotřebiteli ruského plynu jsou nové státy EU (EU-10), které pokrývají svou spotřebu
ze 73 % z ruských dodávek. Ze „starých“ členských zemí jsou hlavními spotřebiteli ruského plynu
SRN (dodávky pokrývají 32 % spotřeby), Itálie a Francie (25 %).
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Rusko je v současné době po regionu Blízkého východu a Angole třetím hlavním dodavatelem ropy
do Číny.
Za účelem dalšího rozvoje spolupráce mezi Spojenými státy a Ruskem v oblasti energetiky byl
vytvořen a funguje tzv. „energetický kvartet“ tvořený za ruskou stranu ministrem průmyslu
a energetiky a ministrem pro ekonomický rozvoj a obchod a za americkou stranu ministrem
energetiky a ministrem obchodu.
Ministerský předseda Kanady Paul Martin navrhl, aby se vytvořila skupina G-20, která by
byla složena z 10 industrializovaných zemí a 10 zemí s dynamicky se rozvíjejícími tržními
ekonomikami.
Významný americký futurolog Alvin Tofﬂer např. navrhuje, aby se OSN stala federací různých
smluv a paktů od NATO po Mercosur nebo NAFTA a proměnila svou strukturu ze souboru stálých
vertikálních byrokracií v horizontální, na jednotlivé problémy zaměřené a časově omezené jednotky.
Viz Mapping the Global Future. Report of the National Intelligence Council’s 2020 Project (2004),
http://www.cia.gov/nic/NIC_globaltrend2020_s1.html.
Součástí této změny bude i expanze informačních technologií. Např. v roce 2020 by měly být
k dispozici počítače v hodnotě pouhých cca 100 dolarů, které budou schopny provádět až 500
miliard operací za vteřinu.
Významný americký ekonom, ředitel Institutu Země na Kolumbijské univerzitě v New Yorku
Jeffrey Sachs indikuje tři hlavní determinanty udržující Afriku v „pasti“ chudoby a zaostalosti:
neschopnost vypěstovat dostatek potravin (produkuje pouze 1118 kg pšenice na hektar), rozšíření
nemocí, které mají rozsah pandemie (AIDS, malárie), a hospodářská izolace daná velmi špatnou
dopravní infrastrukturou.
„Finanční“ rozměr takového řešení mj. indikuje údaj uvedený v Programu tisíciletí OSN: do roku
2010 bude Afrika jako nejméně rozvinutý kontinent potřebovat přímou pomoc v hodnotě 50 miliard
dolarů ročně.
Mapping the Global Future. Report of the National Intelligence Council´s 2020 Project (2004),
http://www.cia.gov/nic/NIC_globaltrend2020_s2.html#page48.
Jeden z „populačních“ scénářů Evropské komise uvádí, že pokud Unie nezačne výrazněji podporovat
porodnost jako součást celkové sociální politiky, začne v Evropě od roku 2011 proces prudkého
snižování populace, který povede do roku 2030 k odchodu 21 milionů lidí z pracovního procesu,
což je 7 % pracovní síly. Mohlo by to mít i dopady na rekrutaci příslušníků ozbrojených sil (Josef
Šmondrk např. ve svém článku „Zdrojové zabezpečení bezpečnosti a obrany České republiky“,
Vojenské rozhledy č. 4/2004, uvedl, že v roce 2025 poklesne kvůli snižování počtu obyvatel ČR
a jejich stárnutí reálný rekrutační potenciál o 30 %).
Příkladem nebezpečnosti tohoto fenoménu mohou být např. aktivity hackerů na počátku 21. století.
Např. v roce 2001 bylo zaznamenáno na internetu 31 323 jejich útoků, o rok později však již téměř
třikrát tolik – 87 525.
Ilustrací může být např. Malacký průliv spojující Indický oceán a Jihočínské moře, na jehož březích
se rozkládají Malajsie, Singapur a Indonésie (780 km dlouhý, v nejužším místě 36 km široký). Jeho
možné zablokování teroristickým útokem (potopení jednoho či dvou supertankerů přepravujících
ropu) by za situace, kdy se touto cestou transportuje 80 % ropy pro Japonsko a Čínu, mohlo
znamenat kolaps mezinárodního obchodu.
V polovině první dekády 21. století jsou ve 43 zemích světa v provozu jaderné elektrárny nebo
jaderné reaktory a ve 100 zemích existují zásoby radioaktivních materiálů.
Na mezinárodní konferenci organizované mezinárodní organizací kriminální policie Interpol v roce
2005 v Lyonu její ředitel Ron Noble konstatoval, že neexistuje žádná jiná tak nebezpečná hrozba
– svět však na ni není dostatečně připraven.
O problematice nanotechnologie blíže viz Tůma, M. (2004): Nanotechnologie – „spása lidstva“
s bezpečnostními riziky? Mezinárodní vztahy, ročník 39, číslo 2 (2004), s. 36-48.
Viz Mapping the Global Future. Report of the National Intelligence Council’s 2020 Project
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(2004), http://www.cia.gov/nic/NIC_globaltrend2020_s4.html. Buňky al-Káidy dnes působí podle
některých expertů v 68 zemích.
Pro informaci je možné uvést početní stav muslimských komunit v těchto evropských zemích:
Francie 5-8 milionů (z celkového počtu 60,7 milionu obyvatel), Velká Británie 1,6 milionu (60,4),
Německo více než 3 miliony (82,4), Nizozemsko necelý milion (16,4), Itálie 1 milion (58,1),
Španělsko 1 milion (40,3), Belgie necelých 400 tisíc (10,4).
Celkový roční obrat organizovaného zločinu činil na počátku 21. století cca 500 miliard dolarů
(2 % HDP).
Viz Burke, I. (2004): Al Qaeda: The True Story of Radical Islam. London: I. B. Tauris, 2004,
304 strany.
Centrum arabských strategických studií ve své „Arabské strategické zprávě“ za období 2000-2001
uvádí následující příčiny nedůvěry k politice Spojených států vůči islámským zemím: strach ze
vzrůstajícího intervencionismu, který je srovnáván se starým evropským kolonialismem (s jediným
rozdílem – že otevřeně nedeklaruje okupační záměry); vzrůstající obavy z humanitárních intervencí,
preventivních úderů USA a spojenců a vměšování do vnitřních záležitostí muslimských zemí,
porušování jejich státní suverenity bez svolení RB OSN; USA chtějí vést boj proti terorismu, aniž
by konzultovaly a dosáhly souhlasu ostatních zemí s deﬁnicí terorismu; intervencionismus USA
nemá pouze vojenský charakter, ale je kulturně orientován s cílem měnit identitu muslimských
společností; zasahuje do osnov školní výuky, které by měly redukovat důraz na některé islámské
hodnoty (vypustit z osnov islámskou koncepci džihádu či upravit osnovy v souladu s americkými
globálními zájmy, vlastními výklady islámského dogmatu); Washington usiluje v dlouhodobé
perspektivě o zásadní přeměnu tradičního arabského a islámského vědomí, aby neohrožovalo
západní způsob života, což je velmi nebezpečná představa; USA neodlišují terorismus od
národněosvobozeneckého boje Palestinců a tím si vlastně udržují volné ruce pro cílený tlak na
všechny arabské islámské země, které podporují Palestince; USA zbavují terorismus přesného
významu, smyslu a snaží se ho rozšířit na každý akt násilí, vzpoury, občanskou válku, ozbrojený
boj, i když je součástí národního osvobození, což je přístup, jenž jim umožňuje pragmaticky
rozhodnout, co je a co není terorismus v souladu s jejich zájmy (převzato z kapitoly Blízký východ,
autor Jaroslav Bureš in Mezinárodní terorismus, Regio číslo 1 /2005/, Centrum regionálních analýz,
Ústav mezinárodních vztahů Praha).
Vypovídá o tom i výše vojenského rozpočtu, který v roce 2005 činil 455,3 miliardy dolarů (cca
4,5 % HDP). Spojené státy se také podílejí 47 procenty na světových výdajích na zbrojení. Pro
srovnání je možné uvést, že vojenský rozpočet Spojených států byl v roce 2004 téměř třikrát
větší než vojenské rozpočty Francie, Velké Británie, Číny a Indie dohromady a 23,5krát větší než
vojenský rozpočet Ruska. Spojené státy také ovládají 63 % světového zbrojního trhu.
Pokud se zisky USA z ražebného (tj. příjmy z vydávání peněz) obrátí z příjmů na ztrátu (tj. americká
měna se začne ze světa vracet), dolar výrazně oslabí, což podlomí důvěru v investice do dalších
aktiv v USA. Tato obrovská aktiva se začnou přelévat do „nových“ i „starých“ center moci, která
tím získají obrovský investiční stimul a tím i ekonomickou moc. Boj o zastavení takového transferu
může vyvolat i řadu velmi vážných konﬂiktních situací mezi USA a těmito centry. V této souvislosti
je možné uvést, že deﬁcit běžného účtu Spojených států dosáhne podle týdeníku Economist v roce
2006 objemu 825 miliard dolarů (6,4 % HDP). (Blíže o poklesu role dolaru ve světové ekonomice
viz http://economist.com/opinion/displayStory.cfm?story_id=3446249).
Ministr vnitřní bezpečnosti Spojených států Michael Chertoff ve svém projevu v německém
Marshallově fondu a v Centru pro evropskou politiku v Bruselu 23. května 2005 např. uvedl, že
cílem jeho ministerstva je „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
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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.“ (Celý projev viz sborník konference „Proměny
konceptu vnitřní bezpečnosti“ pořádané 26. 5. 2005 Střediskem bezpečnostní politiky CESES FSV
UK a Policejní akademií ČR http://ceses.cuni.cz/sbp/doc/050901-Sbornik_Vnitrni_Bezp.pdf.)
Objem obchodní výměny mezi USA a Čínou v roce 2003 činil 180 804,0 milionů dolarů. Patrná je
ovšem její silná nerovnováha v neprospěch USA (import z Číny 125 436,10 milionu dolarů, export
do Číny 28 367,9 milionu dolarů – údaje viz The World Almanac and book of facts 2005. World
Almanach Education Group, Inc. New York 2005.
O jejich výši si lze učinit představu na základě vojenského rozpočtu Spojených států z roku 2004:
většina z cca pětiny rozpočtu alokované na válku proti terorismu byla určena pro Irák. V absolutních
číslech se jedná o částku ve výši cca 71,5 miliardy dolarů.
Centrum strategických prognóz Stratfor zveřejnilo informaci, že dohody o jejich rozmístění bylo
dosaženo v průběhu návštěvy ministra obrany Spojených států Donalda Rumsfelda v hlavním
městě Ázerbájdžánu Baku 12. dubna 2005.
Čínský HDP dosáhne zřejmě již v roce 2005 úrovně Velké Británie, na konci první dekády tohoto
století úrovně Německa a v roce 2015 Japonska. Předpokládá se, že samotné Spojené státy budou
Čínou dostihnuty v roce 2040. Pro doplnění je možné uvést, že druhý nejvýznamnější aktér v Asii
– Indie má dostihnout objemem svého HDP okolo roku 2025 Německo (viz Mapping the Global
Future. Report of the National Intelligence Council’s 2020 Project /2004)/, http://www.cia.gov/nic/
NIC_globaltrend2020_s1.html).
Viz Fürst, R. (2005): Čína: zahraničních investorů ráj. Mezinárodní politika, ročník 29, číslo 5
(2005), s. 10-12.
Pro srovnání je možné uvést, že současná úroveň HDP na hlavu dosahuje v Číně cca 5000 dolarů,
v České republice 15 700, v Německu 27 600 a ve Spojených státech amerických 37 600 dolarů.
Viz Mapping the Global Future. Report of the National Intelligence Council’s 2020 Project /(2004),
http://www.cia.gov/nic/NIC_globaltrend2020_s1.html.
Na školách ve Spojených státech nyní studuje více než 50 tisíc čínských studentů.
Zákon proti rozštěpení státu, jak zní jeho oﬁciální název, byl přijat 17. března 2005 Všečínským
shromážděním lidových zástupců. Podle oﬁciálních čínských zdrojů je cílem tohoto zákona
bránit „rozštěpení vlasti“, a to následujícími způsoby: „zabraňovat a potlačovat rozštěpení státu
tchajwanskými separatistickými silami, přispět k mírovému sjednocení vlasti, zachovat mír
a stabilitu v oblasti tchajwanské úžiny, hájit suverenitu a územní celistvost státu a hájit základní
zájmy čínského národa“. Klíčovou částí zákona je zřejmě § 8, ve kterém se uvádí: „Jestliže
separatistické síly ‚za nezávislý Tchaj-wan‛ pod jakýmkoli jménem nebo jakýmkoli způsobem
podniknou akce za odtržení Tchaj-wanu od Číny, nebo dojde-li k vážnému incidentu, který by ve
svém důsledku mohl vést k odtržení Tchaj-wanu od Číny, či deﬁnitivně zmařit možnost mírového
sjednocení, může stát v zájmu zachování suverenity a územní celistvosti přijmout opatření
nemírového charakteru a další nezbytná opatření.“
Podle oﬁciálních údajů investovaly tchajwanské ﬁrmy v Číně od začátku devadesátých let 34 miliard
dolarů. Údaje Asijské rozvojové banky uvádějí částku mezi šedesáti až osmdesáti miliardami dolarů.
V některých sektorech (jako ve výrobě čipů a části zařízení z oblasti informačních technologií) jsou
na sobě dokonce obě ekonomiky do značné míry závislé.
Sídlo Šanghajské organizace spolupráce je v Pekingu.
A. Schleifer a D. Treisman v článku „A normal country“ (Foreign Affairs, March/April 2004) mj.
konstatují, že „Rusko vstoupilo do 90. let jako země s deformovanou a dezintegrovanou plánovanou
ekonomikou, obrovským deﬁcitem spotřebního zboží a velkým množstvím vojáků. Desetiletí
zakončilo jako normální kapitalistická země s průměrnými příjmy (autoři uvádějí, že HDP na hlavu

Středisko bezpečnostní politiky

30

45
46

47

48

49
50

51
52
53
54
55

31

dosahuje podle údajů OSN podle nákupní parity 8000 dolarů, což je srovnatelné s Argentinou
v roce 1991 nebo Mexikem v roce 1999). Bez ohledu na to, že ekonomická produktivita po
rozpadu SSSR se silně snížila, přesvědčivé výpočty dokazují, že v roce 2003 je tendence opačná.“
(…) „To, že je s Ruskem vše v pořádku, může rozladit ty, kteří čekali více, a málo utěšit ty, kteří
nemají volbu a kteří jsou nuceni vydržet nestabilní život v zemi. Ale pro zemi, která byla pouze
před 15 lety „impériem zla“, ohrožovala vlastní národ a další země, je to samo o sobě značným
úspěchem, zasluhujícím obdiv.“ (…) [Západ] získal místo výbojného protivníka s tisíci jadernými
raketami, které byly na něj zacíleny, partnera připraveného ke spolupráci v oblasti odzbrojení, boje
s terorismem a zadržování občanských válek.
Viz Svoboda, K. (2005): Rusko: země investicím zaslíbená? Mezinárodní politika, ročník 29, číslo
5 (2005), s. 13-15.
Pro srovnání je možné uvést, že je to v porovnání s Českou republikou pouze dvojnásobek. Aktuální
celková výše zahraničních investic dosahuje v Rusku podle informace ministra ﬁnancí Alexeje
Kudrina uveřejněná 4. dubna 2005 výše 100 miliard dolarů.
21. dubna 2005 uvedl ministr regionálního rozvoje Ruské federace Vladimír Jakovlev na jednání
skupiny pro demograﬁi a lidské zdroje Rady pro podnikání a hospodářskou soutěž, že více než
60 % Rusů jsou starší občané, děti a invalidé, 20 milionů mužů je práceneschopných, jeden milion
občanů je ve vězení, čtyři miliony jsou v ozbrojených silách, pět milionů je nezaměstnaných, čtyři
miliony jsou chronickými alkoholiky a jeden milion jsou narkomané.
V dokumentu „Aktuální úkoly ozbrojených sil Ruské federace“, který byl přijat v roce 2003
(jedná se de facto o novou ruskou vojenskou doktrínu), se mj. reaguje na ty faktory vývoje
vojenskopolitické situace ve světě, které mohou být nebezpečné z vojenského hlediska i pro
Rusko. Velká pozornost je např. věnována tendencím vrátit jaderné zbraně mezi přijatelné nástroje
používané v rámci vojenských operací. Zmiňuje se mj. vývoj jaderných zbraní v řadě zemí a možné
náznaky „snížení prahu použití jaderných zbraní“, což je považováno za faktor, který může narušit
globální i regionální bezpečnost. Odpovědí Ruska má být přestavba systému řízení vojsk a přístupů
k zadržování hrozeb různých úrovní. V této souvislosti je možné uvést, že ministr obrany Sergej
Ivanov v říjnu 2003 na reprezentativním shromáždění ruského politického a vojenského vedení
na ministerstvu obrany (za účasti prezidenta V. Putina), kde byl dokument představen, ve svém
projevu nevyloučil ani preventivní použití síly, pokud si to budou vyžadovat zájmy Ruska nebo jeho
spojenecké závazky.
Blíže viz: http://europa.eu.int/comm/external_relations/russia/intro/eco_trade.htm#trade.
Přední německý expert na Rusko Alexandr Rahr, koordinátor Fóra EU-Rusko podporovaného
Evropskou komisí a ředitel projektu Rusko/SNS Koerberovy nadace vyslovil předpoklad, že Rusko
se do roku 2020 stane členem EU. Hlavními důvody ruského členství bude potřeba vyvážit vliv Číny
a efektivně čelit tlaku islámského fundamentalismu (viz http://www.imosmi.ru/print /220212.html).
Rusko může být i klíčovou částí velkých ekonomických projektů, se kterými se počítá v prostoru
Eurasie. Příkladem může být např. idea vytvoření transkontinentálního dopravního koridoru vedoucího
přes ruské území od pobřeží Tichého oceánu na pobřeží Atlantiku. O této ideji se mj. jednalo na
zasedání Rady ministrů Evropské konference ministrů dopravy v Moskvě v květnu 2005.
Rozvojová pomoc EU dosáhla např. v roce 2002 objemu 36 miliard $ ročně (pro srovnání: USA
vydaly na obchodní a rozvojovou pomoc v témže roce 13 miliard $).
Viz Colombani, P. (ed.) (2002): Le Commerce Mondial au XXIe siècle. Institut français des relations
internationales, http://www.ifri.org/ﬁles/Economie/ifrit.pdf.
V roce 2020 by např. Turecko mohlo přes své území přepravovat 50,5 milionu tun ropy a 41 milionů
kubických metrů plynu.
Tato strategie byla přijata na summitu EU-Rusko, který se konal v květnu 2003 v Sankt
Petěrburku.
V potaz je v daném případě nutné brát i vysokou míru závislosti na dodávkách energetických surovin
z Ruska (např. 100% závislost na dodávkách plynu v případě Moldávie a 40% u Ukrajiny).
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Blíže viz Khol, R. (2004): Rozvoj evropské bezpečnostní a obranné politiky v roce 2004.
Bezpečnostní témata číslo 2 (2004), Centrum bezpečnostních analýz, Ústav mezinárodních vztahů
Praha.
Viz European Defence. A proposal for a White Paper. Report of an independent Task Force. May
2004 (http://www.iss-eu.org/chaillot/wp2004.pdf).
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Libor Stejskal
ROZŠÍŘENÉ POJETÍ BEZPEČNOSTI JAKO VÝZVA
PRO ČESKOU BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU
Překotný vývoj bezpečnostní situace nachází v posledních letech odezvu
nejen v nových opatřeních na poli praktické bezpečnostní politiky, ale projevuje se
také v oblasti reﬂexe; mění se způsob, jakým odborníci, vědci a politici o bezpečnosti
přemýšlejí a jakou optikou na bezpečnostní problémy nahlížejí.
Pod pojmem „rozšířené bezpečnosti“ nelze vidět jedinou ucelenou teorii
či model, ani neexistuje jeho deﬁnice. Jde spíše o několik základních principů
a především způsob myšlení a postupného hledání odpovědí na otázky, které se
vynořily po dlouhých desetiletích relativně ustáleného a konsenzuálního nahlížení na
problematiku „bezpečnosti“. Neexistuje žádný závazný výklad onoho „rozšiřování“;
naopak, různí autoři kladou důraz na různé aspekty jeho principů. Nemáme-li
deﬁnici, nelze ani přesně vymezit, kdo všechno se svými názory patří do proudu
rozšířeného pojetí bezpečnosti a kdo už ne.
Pokud se hovoří o širším či užším pojetí bezpečnosti, je třeba mít na paměti, že
se pohybujeme na poli reﬂexe; jedná se jen o nástroje k uchopení a popisu reálných
jevů. Ostatně, jak uvidíme, „bezpečnost“ samu bychom neměli brát jako jakousi
„objektivní“ či „tvrdou“ realitu, ale spíše jako způsob řeči a myšlení – „bezpečnost“
je jen kategorií k popisu a hodnocení jevů ve světě kolem nás.
Tato studie si klade za cíl představit některé základní principy a osy onoho
rozšiřování, rozhodně však ne vyčerpávajícím způsobem. Především chce nabídnout
úvodní vhled pro snazší orientaci v tématu, jež se v české odborné debatě i literatuře
objevuje zatím jen sporadicky, natož aby ovlivnilo praktickou bezpečnostní
politiku.
1. „ROZŠIŘOVÁNÍ“: VYMEZENÍ A ZÁKLADNÍ SMĚRY
Co si vůbec máme představit pod výrazem „rozšířené pojetí bezpečnosti“?
Pokusme se tento pojem vysvětlit co nejstručněji.
V dobách studené války bylo slovo bezpečnost chápáno především ve
svém vojenském a politickém významu; týkalo se hrozeb plynoucích z možného
válečného konﬂiktu mezi státy, konkrétně mezi bloky států. Postupně, a zvláště
po skončení studené války, se však ukázalo, že tento úzký, mezinárodněpolitický
význam nestačí.
Změnila se jak reálná bezpečnostní situace a zdroje ohrožení, tak vnímání
samotného slova bezpečnost. Respektive se začíná naslouchat jinému vnímání.
Pokud se zeptáme obyčejných lidí, co pro ně bezpečnost znamená, odpovědí, že je
to bezpečí a ochrana před přepadením či okradením (tedy kriminalitou), před ztrátou
zaměstnání, před nemocí či úrazem.
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Pojem bezpečnosti, tradičně spojovaný s mezinárodními vztahy
a s vojenstvím na jedné straně (vnější bezpečnost) a na druhé straně s ochranou
státu před nepořádkem a rozkladnými živly (vnitřní bezpečnost), byl navíc vždy
spojen s mocí, prostředky ovládání a donucování, čili s monopolem státu na použití
ozbrojené síly a násilí.
K samotnému „rozšiřování“ bezpečnosti dochází především v těchto
aspektech (byť existují i další):
• „Bezpečnost koho, čeho“ – kdo všechno může být referenčním objektem neboli
tím, o čí bezpečnost se jedná.
• „Bezpečnost kde a jak“ – v jakých sektorech, dimenzích či oblastech (nikoli
v zeměpisném smyslu) nacházíme bezpečnostní problémy, jakého typu
a charakteru mohou být hrozby.
• „Bezpečnost vůči čemu“ – jaký obsah a míra intenzity jsou nutné, abychom
problémy či hrozby začali považovat za hrozby bezpečnostní.
Jak napovídá sám výraz, rozšířené pojetí bezpečnosti se vyznačuje právě
procesem rozšiřování, a tudíž lze najít řadu různě „širokých“ konceptů. Na úvod
stačí letmo představit kategorie běžně používané v základní odborné literatuře.1
Dosud privilegovaným referenčním objektem – tedy tím, o čí bezpečnost
se jedná – byl stát. Postupně se jím však stávají také nejrůznější subjekty jak na
vyšší úrovni (nadnárodní organizace, ale v jistých případech i ekonomický systém
či životní prostředí), tak na nižší úrovni. Jedná se o společenství, menšiny, kolektivy
a organizace různého druhu. Do postavení referenčního objektu bezpečnosti se však
dostali především samotní lidé – jako osoby, jako konkrétní jednotlivci.2 Podle
referenčních objektů se nejčastěji hovoří o kolektivní bezpečnosti (vztažené ke
společenství či alianci států – „collective security“), národní bezpečnosti (vztažené
ke státu – „national security“), společenské bezpečnosti (vztažené ke společenství
– „societal security“) a lidské bezpečnosti (vztažené k lidem jako jednotlivcům –
„human security“).
Další kategorií, kterou se rozšiřuje bezpečnost a jež slouží k jejímu
uchopení, jsou funkčně vymezené oblasti, kde dochází ke vzniku jevů relevantních
z bezpečnostního hlediska (především hrozeb), respektive kam zasahuje bezpečnostní
problematika. Můžeme je nazvat sektory či dimenzemi. Často se také hovoří o širší
či rozšířené bezpečnostní agendě („wider security agenda“). V tradičním vnímání je
bezpečnost především věcí politiky a vojenství. Kromě těchto sektorů má výraznou
bezpečnostní dimenzi také ekonomika a významnými oblastmi bezpečnostní
agendy se stala také oblast environmentální (životní prostředí) a společenská3
(„societal“). Spíše jazykově než věcně to lze uchopit ještě z jiného úhlu: bezpečnost
pak lze rozlišovat na vojenskou, politickou, ekonomickou, environmentální
a společenskou.
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2. ROZŠÍŘENÉ POJETÍ V ROZŠÍŘENÉM POHLEDU
Následující kapitola vychází do značné míry z obsahu tří textů, na které
s výjimkou nutných případů nebude zvlášť odkazováno (Buzan, B. 1997; Buzan, B.
– Waever, O. – de Wilde, J. 1998; Møller, B. 2000a).
Logika rozšiřování konceptu bezpečnosti je zřejmá především v reálných
dějinných souvislostech, a proto na ně alespoň poukážeme. Představa, že rozšířené
pojetí bezpečnosti je především výsledkem konce studené války, sice dává smysl,
ale není úplně přesná.
2.1

Relativizace vojensky pojímané národní bezpečnosti

Tradiční vojensko-politické pojetí bezpečnosti, jehož nositelem byla
především tzv. realistická škola v rámci mezinárodních vztahů, se téměř výlučně
vztahovalo ke státu. Tento přístup se do značné míry kryje s pojmem „národní
bezpečnosti“, která sice sugeruje spíše vazbu na národ, ve skutečnosti se však
obvykle míní právě bezpečnost státu. („Nation“ v anglosaském významu politického
národa, nositele státnosti.)
Hypotetickým přirozeným stavem moderního národního státu je rivalita vůči
ostatním státům, vzájemně soupeřícím v anarchickém prostoru. Pokud se zrovna
neválčí, bezpečnost spočívá v zachování statu quo, a to formou rovnováhy sil. Během
studené války, kdy se rivalita omezila na dva bloky, se tato rovnováha realizovala
v podobě nukleárního odstrašování. Reakcí na tuto pro všechny aktéry vyčerpávající
situaci „stability v provizoriu“ se stal koncept „společné“ či „kooperativní“ bezpečnosti
(„common“ – „cooperative“ security). Hrozba fatálního válečného konﬂiktu mezi
Západem a Východem se (zvláště po nástupu M. Gorbačova) prakticky utlumila.
Oproti „společné bezpečnosti“, jejímiž aktéry i referenčními objekty
zůstávají jednotlivé státy (či aliance), lze jako další krok vnímat koncept „kolektivní
bezpečnosti“. V jejím rámci státy odevzdávají část svých pravomocí na systémově
vyšší úroveň, a sice do rukou mezinárodních organizací.
Po skončení studené války však stále častěji dochází k tomu, že mezinárodní
či nadnárodní organizace (OSN, NATO, OBSE) řeší konﬂikty nikoli mezi státy, ale
uvnitř států, v nichž zuří občanské války, povstání a násilí mezi různými skupinami
obyvatelstva. Dalším referenčním objektem se tedy stávají různé skupiny či
společenství deﬁnovaná etnicky či nábožensky, která však nejsou totožná se státem.
Otázky bezpečnosti v úzce vojensko-mocenském pojetí začaly v očích západní
veřejnosti ztrácet naléhavost také s tím, jak od 70. let docházelo – nejprve na Západě
– ke změnám ve vztahu společnosti a ozbrojených sil. Díky stále dokonalejším
zbrojním technologiím a hlavně obrovské kumulaci nukleárních zbraní bylo zřejmé,
že armády se mohou začít profesionalizovat a stále větší část populace se může
vyhnout jakémukoli styku s vojenským sektorem.4
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Jednu z prvních fází procesu „rozšiřování“ odráží proměna bezpečnostní
terminologie. Od 70. a 80. let se v ní postupně objevovala vedle vojenských hrozeb
také celá škála hrozeb „nevojenských“.5 Už samotné výrazy ale jasně vypovídají, že
za přirozenou a primární byla stále považována vojenská bezpečnost, nevojenská za
druhotnou a odvozenou.
2.2

Politický rozměr bezpečnosti

Základním referenčním objektem je v tomto sektoru stát a hrozby směřují
tradičně zvenku proti jeho suverenitě. Postupně však můžeme za referenční objekty
považovat také subjekty mezinárodní či nadnárodní povahy, například Evropskou
unii. Hrozby zde směřují proti jejich soudržnosti a fungování, jejich normám,
pravidlům a institucím.
Kromě mezinárodní úrovně je třeba zmínit i úroveň vnitrostátní, otázky
vztahu mezi občany a státem. On sám a jeho politika se v případě různých diktatur
a totalitních režimů běžně stává děsivou hrozbou pro své občany – jako tomu bylo
v nacistickém Německu, stalinistickém SSSR či v komunistickém Československu
50. let. Stejně vážné jsou dnes problémy „slabých“ či „rozvrácených“ států, kde
naopak autorita a moc chybí. Ozbrojené násilí, zločin a občanské války uvnitř těchto
států si už dlouho žádají mnohem vyšší počty obětí než klasické války mezi státy.
Demokracie má z bezpečnostního hlediska klíčový význam, neboť
demokratické státy a zvláště jejich uskupení jsou zřetelně mírotvorným prvkem.
Což ale neznamená, že „demokratizace“ za každou cenu a třeba i násilím nemůže
mít naopak devastující bezpečnostní důsledky.
2.3

Ekonomická bezpečnost

V případě ekonomické bezpečnosti, resp. ekonomického rozměru bezpečnosti,
je nutno postupovat obezřetně, neboť hrozí zaměňování hned několika významů.
Pokud se na věc díváme tradiční optikou, jsou předmětem zájmu ekonomické
podmínky obrany státu, jeho schopnost budovat a mobilizovat kapacity potřebné
k zajištění bezpečnosti proti vnějším či vnitřním protivníkům. Hlavním problémem
v tomto pojetí je nalezení rovnováhy mezi čerpáním ekonomických zdrojů pro
potřeby obrany a potřebami ekonomiky, kterou taková militarizace dlouhodobě
nutně poškozuje.
Dalším možným pojetím je odolnost referenčního objektu (primárně opět
státu) vůči hrozbám ryze ekonomického, strukturálního charakteru. To znamená,
že kromě přežití obyvatelstva a státu, jež se rozumí samo sebou, jsou chráněnou
hodnotou ekonomické zájmy. Jako obranu lze aplikovat tři přístupy:
a) autarkii neboli úplnou soběstačnost, která se snaží rizika eliminovat;
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b) diverziﬁkaci zdrojů i odbytu, která má riziko snížit „rozptylem“;
c) vzájemnou závislost, provázanost a integraci s jinými aktéry, která riziko snižuje
sdílením.
Existuje ovšem ještě další, vpravdě široký pohled. Na místo referenčního
objektu v něm dokonce může být dosazen nikoli některý z aktérů (stát, mezinárodní
organizace, ﬁrma či rodina), nýbrž ekonomický řád a jeho fungování samo o sobě.
Hrozbou jsou strukturální poruchy a dysfunkce tržního hospodářství, které pak
mohou spouštět „skutečné“ vojensko-politické bezpečnostní problémy. Hlavními
atributy ekonomické bezpečnosti je přístup ke zdrojům a surovinám (ropa, voda),
měnová a ﬁnanční stabilita, konkurenceschopnost a výkonnost nutná k zajištění
bezpečnostních kapacit a sociální soudržnosti; z globálního pohledu pak stabilita
ﬁnančních trhů a absence hospodářské krize globálního rozsahu.
Základní potíž této dimenze ovšem spočívá v samotné povaze liberálního
tržního hospodářství, které implicitně počítá s nejistotou a zranitelností aktérů
tržních vztahů. Subjekty se nejen nemohou, ale ani nemají cítit jistě či bezpečně,
pokud má ekonomika dosahovat optimálního výkonu. Nikdo nemá zajištěno přežití,
a pokud ano, jedná se o poruchu trhu a zdroj neefektivity. Je však otázkou, zda tento
přístup obstojí i z hlediska principů udržitelného rozvoje.
Do bezpečnostní agendy se obvykle ani obsahem, a v češtině ani názvem
neřadí sociální zabezpečení („social security“). Lze je však vnímat jako součást
ekonomické bezpečnosti státu a společnosti, jako nástroj k udržení stability a smíru,
a tedy k odvrácení hrozících politických převratů.6
Z historického hlediska je zřejmé, že ekonomické zájmy se odjakživa těsně
týkaly samotného jádra toho, co daný referenční objekt považuje za svou bezpečnost,
ať se jedná o stát, kolektiv či jednotlivce. Ohrožení majetku, zisku a prosperity je pro
lidi, ﬁrmy i státy velmi často stejně děsivé jako ohrožení samotného života či existence.
Nové je především vtažení ekonomických témat v globálním kontextu do tradičního
bezpečnostního diskurzu po bok, či dokonce na místo vojensko-strategických otázek.
2.4

Environmentální bezpečnost

S environmentálním rozměrem bezpečnosti je to podobně složité. Když
pomineme malthusiánské počátky, životní prostředí se stalo bezpečnostním tématem
v 60. a 70. letech, kdy se deﬁnitivně vyjevilo poškození přírody a životního prostředí
v globálním měřítku, a stejně zřejmou se stala neudržitelnost dosavadního modelu
tržní ekonomiky a západní civilizace samé.
Referenčními objekty mohou být tradičně státy ohrožené nedostatkem zdrojů,
šířením pouští, zvedáním hladiny oceánů apod. a analogicky také různá společenství
a samotní lidé jako jednotlivci. Toto antropocentrické pojetí je zcela legitimní i proto,
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že hrozby plynoucí z degradace životního prostředí se mohou snadno proměnit
v hrozby klasické „úzké“ bezpečnosti – války, násilí, rozvrat.
Radikálněji rozšířené pojetí přichází s něčím úplně novým – biocentrickým
přístupem. V jeho logice se referenčním objektem mohou stát jednotlivé živočišné
a rostlinné druhy, dále hlavně biotopy a ekosystémy, na nejvyšší úrovni potom
biosféra jako celek, kdy jde o zachování života na Zemi, včetně lidské civilizace.
Potíž nastává podobně jako u ekonomické bezpečnosti s mírou ohrožení:
zda přiznávat status bezpečnostního problému pouze pokud jde o přežití dotyčného
referenčního objektu, zda trvat jen na antropocentrické perspektivě, anebo zda
bezpečnost vnímat jako žádoucí či udržitelný stav ekosystémů.
Tuto dvojznačnost lze dobře ukázat na praktickém příkladu z české
bezpečnostní terminologie. Nikde není řečeno, zda do sféry environmentální
bezpečnosti patří pouze jevy ohrožující životní prostředí (ekologické katastrofy či
průmyslové havárie, obvykle způsobené člověkem), anebo zda by do této kategorie
měly patřit také neintencionální hrozby, jež vnímáme jako primárně způsobené
spíše přírodou než člověkem a které ohrožují hlavně lidi, společnost či stát – tedy
povodně, hurikány a jiné živelní pohromy. Lze si ovšem představit, že tam patří
všechno, neboť do důsledku vzato, veškerá poškození přírody a životního prostředí
nakonec nějak poškodí člověka.
Environmentální bezpečnost tedy vždy souvisí s tím, zda je vztah lidské
civilizace k ekosystémům a biosféře skutečně udržitelný.7
2.5 Společenská bezpečnost
Výraz „societal security“ lze rozklíčovat ze dvou úhlů: a) podle typu
referenčního objektu; b) podle obsahu či povahy hrozeb. V tomto pojmu se setkávají
oba směry „rozšiřování“.
Jednak reaguje na fakt, že referenčním objektem nadále nemůže být pouze
stát jako takový. Přinejmenším z toho důvodu, že velké množství současných států
nelze ztotožnit se společností; vždy existují skupiny, jejichž identita není primárně
vázána na identitu dotyčného státu. Tyto skupiny a společenství je nutno pojímat
nejen jako referenční objekt, ale také jako aktéry bezpečnosti.
Jiné vymezení spočívá v obsahu společenské bezpečnosti. Hodnotou, jež
může být ohrožena a jež tedy vyžaduje ochranu, bývá identita daného společenství,
národa či vyznání. Škála konkrétních problémů, které mohou získat bezpečnostní
status, je široká: nekontrolovatelný růst populací a nedostatek zdrojů, masová
migrace (v případě bohatého Severu masová imigrace), nacionalismus a jím
vyvolané konﬂikty, jiné ekonomické a kulturní důsledky globalizace.
Podobně jako u environmentálních a ekonomických hrozeb i zde hrozí, že
problémy se mohou transponovat do polohy klasických politických a následně
vojenských konﬂiktů mezi státy.
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Zároveň v této sféře stejně jako u předchozích sektorů či dimenzí bezpečnosti
nastává problém, jak vysoko je práh – zda se musí jednat o existenční ohrožení dané
entity, anebo zda je bezpečnostní hrozbou už ohrožení životního stylu, norem, zvyků,
kultury. Spojování bezpečnosti s identitou může být za jistých okolností naprosto
zavádějící a scestné – vždyť identita jakéhokoli subjektu se utváří a vyjevuje jedině
a pouze ve styku, ba spíše v konfrontaci s identitami jinými a rovněž s mnoha vnějšími
faktory, které tu identitu posouvají, mění. Je samozřejmé, že vše nové a cizí bývá lidmi
a skupinami vnímáno spíše jako hrozba a nebezpečí než jako faktor vývoje.
2.6

Referenční objekty

Jakékoli uvažování v kategoriích „bezpečí“ a „nebezpečí“ je možné jedině
ve vztahu k nějakému subjektu. Neexistuje žádné bezpečí či nebezpečí samo o sobě,
vždy pouze někoho či pro někoho. Dosud byly zmiňovány převážně tři úrovně
bezpečnosti: států, skupin či společenství a lidí jako individuí.
Tradiční a dosud převládající přístup se zabývá bezpečností státu (ať už
národního či teritoriálního) neboli národní bezpečností. V každém konkrétním
případě je na místě otázka, co myslíme, když se řekne „bezpečnost České republiky“
– zda bezpečnost státu jako celku, se všemi jeho občany, anebo spíš státního aparátu,
tedy jeho orgánů, institucí a symbolů.
Pokud je předmětem ochrany skutečně „stát“ sám o sobě, v užším smyslu
slova, může snadno dojít k dramatickému protikladu mezi bezpečností státu
a bezpečím jeho občanů. Historie nabízí nepřebernou řadu příkladů, kdy se obrana
suverenity státu jen velmi nepřesvědčivě kryje s obranou a ochranou životů a zájmů
jeho občanů. Na druhou stranu platí, že i když si obrana státu někdy vyžádá životy více
lidí než kapitulace, anebo i smrt těch, kteří by jinak nezemřeli, sub specie aeternitatis
se přesto může jednat pro dané společenství o mnohem lepší a bezpečnější řešení.
Potenciální napětí až konﬂikt mezi „státostředně“ pojatou národní bezpečností
a bezpečností lidí – zvláště v případě států národnostně či nábožensky rozdělených
či ovládaných zločinnými režimy – je od 90. let 20. století předmětem intenzivní
pozornosti.8
Ani v rámci jednoho přístupu – např. „human security“ – nelze s referenčními
objekty zacházet mechanicky. Z hlediska čistě individuální bezpečnosti se může držení
střelné zbraně zdát dobrým způsobem ochrany proti násilí. Logická aplikace tohoto
bezpečnostního opatření všemi ostatními referenčními objekty by však nutně měla
„strukturální“ dopad – a každý asi tuší, jak se změní bezpečnostní situace všech…
Ačkoliv je zřejmé, že tzv. nové referenční objekty se nacházejí na úrovních
pod státem, nad ním i paralelně s ním,9 množství a klasiﬁkace těchto objektů je věcí
libovolného rozhodnutí.10 Žádný předepsaný výčet neexistuje. Jako užitečný nástroj
lze přesto uvést analytické schéma, které identiﬁkuje pět obecných rovin, na nichž
se nacházejí všechny referenční objekty:11
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• Globální mezinárodní systémy – nejširší konglomeráty vzájemně závislých
aktérů a jejich vztahů; příkladem je OSN, ale nemusí se nutně jednat o organizace.
Řadit sem lze např. globální ekonomický systém, ale také biosféru čili planetární
ekosystém.
• Mezinárodní subsystémy – seskupení jednotek, která se intenzitou vazeb liší od
okolí. Obvykle jsou teritoriálně vázané. Příkladem budiž NATO, OECD nebo
Africká unie.
• Jednotky – tradičně se jedná o státy. Autonomními jednotkami se však dávno
staly také velké ﬁrmy a korporace, jejichž podnikání není nijak vázáno na
systém států a jejich hranic. Totéž platí o nevládních organizacích, jako např.
Greenpeace. Zajímavá je pozice Evropské unie: jako „nejzvláštnější politický
experiment v dějinách“12 se z původního subsystému v některých ohledech
proměňuje v klasickou jednotku.
• Podjednotky – organizované skupiny jednotlivců, působící uvnitř jednotek. Může
se jednat o různé aparáty, lobbistické skupiny, politické strany apod.
• Jednotlivci – lidé jako osoby ve vlastním smyslu slova, tedy „o sobě“, nikoli jako
skupina či obyvatelstvo.
Na první pohled je zřejmé, že tato typologie vychází z disciplíny mezinárodních
vztahů. Nejlépe se hodí na zařazení institucí, resp. organizací. Těžko však pokrývá jevy
mimo oblast politicky deﬁnovaných, formalizovaných a institucionalizovaných entit.
Kam řadit sítě? Síťové struktury, považované za charakteristickou organizační formu
současnosti, přece mohou prostupovat najednou téměř všechny uvedené roviny.
2.7 Závěr
Rozšiřování pojetí bezpečnosti v podobě, kterou zformulovala tzv. kodaňská
škola (okolo B. Buzana), se anglicky nazývá „widening“ a nastoluje „novou“ či
„širší“ bezpečnostní agendu.
Považuji za potřebné upozornit na fakt, že s kategoriemi, které tento model
používá, nelze v žádném případě zacházet čistě schematicky nebo mechanicky. Jak
sektory, tak referenční objekty jsou typologie svého druhu a nelze předpokládat, že
jejich vynesením na osy X a Y vyjde jakási univerzální matice.
Celý přístup kodaňské školy však (s výjimkou teorie sekuritizace) zůstává
zakotven ve sféře „velké“ bezpečnosti jako hry velkých aktérů: států, aliancí
nebo alespoň formálně institucionalizovaných kolektivních entit. Jeho metodický
kolektivismus, vzešlý z mezinárodních vztahů a bezpečnostních studií, se v zásadě
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míjí s bezpečností, jak jí rozumí obyčejný člověk a široká veřejnost – tedy jako
s individuálním rozměrem každodenního života.
3. „ZÁBĚR“ BEZPEČNOSTI: OD DEFINIC K SEKURITIZACI
Je zvláštní, že teprve v posledních dvou desetiletích začíná celá sféra
expertního a vědeckého bezpečnostního diskurzu vnímat běžný hovorový význam
slova bezpečnost, jak mu rozumí a jak jej dennodenně používají obyčejní lidé.
Vzhledem k propasti, která mezi oběma významy stále zeje, bude třeba zastavit se
nad některými atributy samotného slova, nad pojmem samým.
3.1

Otazníky nad pojmem bezpečnosti

Slova „bezpečnost“ a „bezpečí“ vznikla z výrazu „bez péče“ neboli bez
starostí, bez potíží. Totožný vznik a význam je uváděn i u latinského „securitas“.
Moderní česká deﬁnice pojímá bezpečnost jako stav, kdy jsou na nejnižší možnou
míru eliminovány hrozby pro referenční objekt a jeho zájmy a tento objekt je
k eliminaci stávajících i potenciálních hrozeb efektivně vybaven a ochoten při ní
spolupracovat.13
Vymezení slova bezpečnost, a to jak v odborném, tak hovorovém významu,
je obvykle negativní. Převažuje v něm důraz na nepřítomnost a potlačení hrozeb,
nebezpečí či rizik (a z nich plynoucího strachu). Dnes se však setkáváme také
s pokusy o pozitivní vymezení bezpečnosti. Tento přístup, zastoupený především
na poli „human security“, vytyčuje hodnoty a práva, jež by měla být garantována
každému člověku.14
Právě pozitivní vymezení poukazuje na hlavní úskalí rozšiřování bezpečnostní
agendy: kde je hranice, která vymezuje bezpečnostní problémy od problémů
ostatních; kde je práh, jehož překročením se hrozba stává hrozbou bezpečnostní?
Za jakých podmínek nějaká skutečnost nabývá bezpečnostní rozměr, co je k tomu
předpokladem? Jak se z politických, ekonomických, ekologických, sociálních,
zdravotních, rodinných či pracovních problémů stává otázka bezpečnosti pro
dotyčný subjekt? A kdy naopak o bezpečnosti mluvit nelze?
Jestliže zacházíme s pojmy problém, ohrožení či nebezpečí, rozhodně tím
nutně nevstupujeme do sféry bezpečnosti. Pokud bychom totiž na takovou logiku
přistoupili, stalo by se součástí bezpečnostní problematiky či agendy – a následně
úkolem pro bezpečnostní politiku – prakticky úplně cokoli, co považujeme za
nežádoucí, za překážku, co je nám nepříjemné. Není sporu o tom, že bezpečnost
pojatá jako absence všech možných problémů je v praxi naprosto nepoužitelná.15
S jednou významnou výjimkou – pojišťovnictvím, které pracuje s riziky podle
kvantitativních ukazatelů, zatímco kvalitativní práh nebezpečnosti (proti čemu se
pojistit a proti čemu nikoli) nechává na vůli klienta.
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Pochybnosti vyvstávají při srovnání s koncepty kvality života. Předmětem
jejich zkoumání je „well-being“ neboli celkové blaho jednotlivce, nahlížené
integrovaným a celostním přístupem k životním podmínkám; dokonce i zdraví je
deﬁnováno jako stav úplné tělesného, duševního a sociálního blaha.16
Pokud hypoteticky rozšíříme pozitivní vymezení bezpečnosti na „well-being“
člověka, států a lidstva, dojde k tomu, že „bezpečnostní opatření“ a „bezpečnostní
politika“ budou zcela totožné s jakýmikoli „opatřeními“ v rámci jakékoliv
„politiky“. Nebude existovat žádná jiná než „bezpečnostní politika“, a ta bude tak
široká, že prostoupí všechny veřejné politiky, které se zabývají problémy lidského
a společenského života. Bezpečnost se stane synonymem univerzálního dobra
všehomíru, k němuž má vše směřovat.17
Nabízejí se však životaschopnější řešení.
V tradičnějším pojetí mezinárodních vztahů, ale také v přístupu kodaňské
školy a následně v některých formulacích „human security“, se bezpečnost vztahuje
k existenčním hrozbám vůči danému referenčnímu objektu. Prahem, který deﬁnuje
bezpečnost, není ohrožení harmonického a všestranně zajištěného blahobytu
subjektu, nýbrž jeho přežití, zachování podstatných znaků a funkcí, ochrana
životních hodnot a zájmů.18 Bezpečnost referenčního objektu je v sázce, pokud
hrozí mimořádné nebezpečí, jež se dotýká jeho „vitálního jádra“. Kvalita života tedy
je relevantním měřítkem, ovšem za bezpečnostní hrozby jsou pokládány jen ty, které
ohrožují existenční podmínky, hodnoty a zájmy.19
Tento přístup lze ilustrovat na příkladu těch šťastných zemí, které žijí
v trvalém míru a ve zcela bezpečných regionech. Vojenské otázky a působení
ozbrojených sil – bezpečnostní téma par excellence! – v jejich případě téměř zcela
ztrácejí bezpečnostní kontext; bezpečnost země a jejích občanů závisí na zcela jiných
okolnostech než na aktuální vojenské síle a jejím použití.20 (Je otázkou, do jaké míry
tuto uvolněnou vazbu znovu „utuží“ mezinárodní terorismus.)
Kompromisní řešení mezi úzkým a širokým oprávněním k tomu, aby jevy
dostaly „nálepku“ bezpečnostního statusu, nabízí dělení na „tvrdou“ a „měkkou“
bezpečnost („hard“ – „soft“ security). Jedná se stále o totéž rozšíření od důrazu na
vojenské hrozby pro stát (národní bezpečnost) k porozumění pro různá nevojenská
ohrožení různých aktérů na různých úrovních (bezpečnost lidí a společenství vůči
hrozbám ekonomického, sociálního, ekologického a kulturního rázu).21
S využitím těchto dvou zjednodušených kategorií přistoupil P. Zeman
k „hierarchizaci“ bezpečnosti.22 V analogii k psychologickému modelu potřeb
jednotlivce nabízí model, který podle kritérií kvality života řadí její úrovně od těch
existenčně – a tedy bezpečnostně – nejnaléhavějších přes méně naléhavé a méně
ohrožující až po rovinu zcela zbytných hodnot a zájmů, jejichž ohrožení není
hrozbou ve smyslu bezpečnosti daného referenčního objektu.
Dokud není uspokojena potřeba na nižší úrovni, není účelné aspirovat na
úroveň vyšší. V tom panuje shoda s požadavky z pozic „human security“: nemá
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smysl lidem nabízet sociální zabezpečení, dokud jsou zabíjeni, trpí hladem a živoří
v uprchlických táborech.

privilegia,
luxus

kvalita života, pohodlí

sociální jistoty

„měkká bezpečnost“

„tvrdá bezpečnost“

Schéma převzato ze Zeman, P. 2005.
3.2

Sekuritizace jako konstrukce bezpečnosti

Jak už bylo řečeno, příliš benevolentní deﬁnice a velkorysé otevírání
bezpečnostní agendy mohou snadno sklouznout k bezbřehosti v situaci, kdy nás
zajímá, co považovat za legitimní bezpečnostní problém vyžadující opatření v rámci
bezpečnostní politiky. Patrně největší překážkou při řešení dilematu „co ano a co
už ne“ budou totiž samy deﬁnice bezpečnosti kladené a priori, s ambicí podat výčet
témat, hrozeb, dimenzí a aktérů.
Teorie sekuritizace, rozvinutá především kodaňskou školou, naproti tomu
nabízí relativně jednoduchou metodu, která ctí reálný život a s jejímiž nástroji
lze pochopit mechanismus vzniku bezpečnostních problémů a stále se obnovující
rozhraní mezi bezpečnostní agendou a problémy jiného druhu.
Jejím zárodkem bylo už v 60. letech zformulované dělení bezpečnosti na
objektivní, jejíž mírou je nepřítomnost hrozeb vůči nabytým hodnotám, a subjektivní,
neboli nepřítomnost obav z napadení těchto hodnot.23 Bylo to vlastně první rozšíření
konceptu bezpečnosti, který nově zajímají nejen reálné, objektivní a hmatatelné jevy,
ale i vnímání rizik, strach či sebedůvěra aktérů.
Odtud je blízko ke zjištění, že bezpečnost sama o sobě není ani tak „stav“, jako
spíše „proces“ – zvláštní způsob myšlení a nazývání věcí a zvláštní poloha politiky
zároveň. Tento pohled na bezpečnost je odvozen z obecné teorie konstruktivismu ve
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společenských vědách. Sledované jevy nepovažuje za „pozitivně“ či objektivně dané
skutečnosti, nýbrž za výsledek interakce zapojených subjektů; navíc se jedná o výsledek
v podobě myšlenky, promluvy. Bezpečnost je tedy svou povahou „intersubjektivní“
a realizuje se jako speciﬁcký způsob řeči. Zvláštním typem politiky je bezpečnost
v tom smyslu, že překračuje meze běžného provozu a svým odkazem na existenční
ohrožení žádá a umožňuje použití mimořádných prostředků a opatření.
Sekuritizace potom znamená samotný proces toho, jak je určité téma ve
veřejném prostoru uchopeno příslušným sekuritizačním aktérem či aktéry (politickým
či názorovým vůdcem nebo skupinou), ti jej příslušnými jazykovými prostředky
prezentují navenek jako existenční hrozbu pro nastolený referenční objekt, získají
dostatečnou pozornost publika (veřejnosti) a nakonec dosáhnou toho, že veřejnost
věc přijme jako ohrožení. Poté následuje akce s oprávněním překračovat obvyklé
normy a standardy, neboť se pohybujeme ve sféře bezpečnosti.24
Z hlediska veřejné politiky lze sekuritizaci chápat též jako extrémní rovinu
formování veřejného zájmu. Nastolování agendy může probíhat v intenzitě od nuly
přes politizaci (problém uznán jako problém veřejného zájmu) až po sekuritizaci
(problém uznán jako bezpečnostní hrozba, a tedy jako motiv k akci).
Charakteristické jsou kromě známých referenčních objektů také vzájemně
provázané pojmy „hodnota“ – „hrozba“ – „zranitelnost“. Hrozba je uchopitelná
vždy teprve při vědomí hodnoty, která je v sázce. A reﬂexe vlastní zranitelnosti
je podmínkou úspěšných opatření. Zranitelnost („vulnerability“) se stává novým
rozměrem našeho života25 a zároveň zvyšuje dynamiku pojetí bezpečnosti.
Na rozdíl od představených schémat je sekuritizace analytickým nástrojem
„rozšiřování“ konceptu bezpečnosti mimo jakékoli předem dané hranice.
Předmětem sekuritizace se může stát hypoteticky cokoli, třeba i naprosto hloupý
a nicotný problém. Rozhodující je úspěch tahu – zda je bezpečnostní status pro daný
problém získán či nikoli. Dosud se snad lze spolehnout na elementární zdravý cit
veřejnosti. Vzhledem k mechanismům, jimiž sekuritizace reálně probíhá, je však
úkolem politiků a bezpečnostních odborníků tento proces kontrolovat, odpovědně
a zdrženlivě, ne jej živit a roztáčet.
Pokud lze říci, co je z pohledu společnosti žádoucí, pak je to za obvyklých
podmínek rozhodně spíše proces „desekuritizace“ – tedy vtahování problémů do
sféry běžně zvládané politiky.
3.3

Obezřetnost na cestě k rozšířené bezpečnostní politice

Místo obsáhlého výkladu o působení širokého pojetí bezpečnosti v českém
prostředí se omezím na několik závěrečných poznámek.
Bezpečnostní politika – jako do praxe mířící soubor strategie, kapacit,
opatření, zdrojů a nástrojů k hájení zájmů nositele – by měla odrážet, jak se rozumí
pojmu bezpečnost. Pokud jsou možná dvě souběžná vymezení (bezpečnost jako
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žádoucí stav či veřejné dobro a bezpečnost jako proces, pohyb a interakce subjektů)
a není nutné ulpět výlučně na jednom z nich, potom také není důvod ulpívat na
nesmyslně redukcionistické a instrumentální představě, že bezpečnostní politika se
dělí na dva resorty: „obranu“ a „vnitro“.
Tento rádoby praktický pohled jen zamlžuje reálný stav, který přímo volá
po zapojení širšího okruhu aktérů a nasazení vhodných nástrojů. Nepromyšlené
spojování bezpečnosti a priori se silovými a represivními složkami státu je reliktem
minulosti a strhává nás zpět do konﬂiktního, silového a mocenského pojímání
bezpečnostních otázek. Hypoteticky vzato, lze přece žít velmi bezpečně právě tam,
kde žádnou armádu a policii nemají. Lidé si užívají bezpečí tehdy, když není co
a proč sekuritizovat.
Dalším reliktem minulosti je stále rozevřená propast mezi „velkou“
bezpečností z pohledu státu a státní politiky (třebaže zahrnuje občany) a „malou“
bezpečností, o níž mluví lidé. Překlenout tuto propast je úkolem pro aplikaci
konceptu lidské bezpečnosti – zmapovat křivdy a nevymahatelnost práva, které
vážně poškozují celé vrstvy české populace, včetně dětí a mládeže. V Bezpečnostní
strategii České republiky z roku 2003 sice někde najdeme zmínku téměř o všem, co
rozšířené pojetí přineslo, ale bohužel je to tam právě jen „napsáno“. Otázku, zda je
tento strategický dokument opravdu strategií, anebo jen splněným slohovým úkolem
na vládním seznamu, zde nemá smysl otevírat.
Naléhavější otázku vyvolává výše uvedený přístup kodaňské školy
bezpečnostních studií, která bezpečnost velmi kategoricky vztahuje k existenčním
hrozbám a přežití aktérů, tedy k situacím silně mimořádným a vyhroceným.
Bezpečnost vidí jako modus politiky v kritickém ohrožení. Praxe bezpečnostní
politiky ale poukazuje také na méně extrémní polohy. Vždyť bezpečnostní politika
zcela jistě zahrnuje nejen nouzová opatření k odvrácení existenčních hrozeb,26 ale také
preventivní působení a hlavně širokou agendu normální každodenní práce, spojenou
se zvládáním nízkoprahových hrozeb s vysokou pravděpodobností výskytu.
Sekuritizace a její znaky tedy patrně nejsou zcela univerzálním klíčem
k vymezení bezpečnostní politiky. Problémy, které jsou sekuritizovány, se stanou
součástí bezpečnostní agendy. To ale neznamená, že co sekuritizací neprojde, se
její součástí nestane. Troufám si tvrdit, že v případě Česka se většina bezpečnostní
politiky odehrává v režimu běžné, zákonem stanovené agendy, realizuje se formou
všedních, nikoli mimořádných opatření.
Přestože pokusy o univerzální komplexní model či teorii bezpečnosti jsou
pravděpodobně odsouzeny k utonutí ve vlastní bezbřehosti a nekonzistentnosti,
na úrovni strategie pro bezpečnostní politiku bude mít snaha o široce založený,
komplexní a systémově provázaný přístup určitě smysl i v blízké budoucnosti.27
Bezpečnostní politika se už z deﬁnice vyznačuje zaměřením na budoucnost.28
Mezi úkoly, které to před ni staví, patří mimo jiné dále promyslet vazby bezpečnosti
na kvalitu života a zvláště vztah k principům udržitelného rozvoje.
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Jan Eichler
VÝVOJ TRANSATLANTICKÝCH VZTAHŮ PO 11. ZÁŘÍ 2001
Úvodem
Tento příspěvek se zabývá charakteristikou transatlantických vztahů na
počátku druhé poloviny prvního desetiletí 21. století. Po připomenutí prvních reakcí
po teroristických útocích na USA se soustřeďuje především na rozdíly v přístupu
k nejvážnější a nejnaléhavější hrozbě dnešního světa, kterou je globální terorismus.
Podrobněji se zastavuje především u rozdílů mezi koncepty „válka proti terorismu“
a „boj proti terorismu“. V závěru pak nastiňuje možné scénáře pro případ dalšího
vojenského zásahu v rámci strategie „války proti terorismu“ a vyjadřuje se ve prospěch
překonávání odstředivých a posílení dostředivých tendencí v transatlantických
vztazích.
Transatlantická solidarita po 11. 9. 2001
Teroristické útoky dne 11. září 2001 vyvolaly nesmírně silnou vlnu solidarity
v celém světě a zejména pak v západní Evropě. Jejím celosvětově citovaným
příkladem se stal palcový titulek francouzského deníku Le Monde, který je jinak
pověstný neskrývanými výhradami na adresu USA. Onen titulek zněl: My všichni
jsme Američané! Již 12. září 2001, necelých 24 hodin po teroristických útocích
NATO vyhlásilo, že to, co se stalo v USA, považuje za útok proti všem tehdejším
19 členským zemím. Poprvé ve svých dějinách vyjádřilo připravenost aktivovat
článek 5 Severoatlantické smlouvy. Pak následovala řada konkrétních opatření na
pomoc USA v boji proti teroristům: výměny zpravodajských informací, zesílení
ostrahy vojenských základen USA v Evropě, přímá podpora operací proti terorismu,
poskytnutí přístavů a letišť americkým spojencům, operace Active Endeavour
(nasazení námořních sil NATO k monitorovacím plavbám), Eagle Assist (nasazení
letounů AWACS) a další.
Evropské státy NATO v plném rozsahu podpořily také úder na Afghánistán,
který v té době ovládal Talibán a přeměnil jej ve svou základnu i ve své rukojmí.
Evropské členské země NATO se na této operaci dokonce aktivně podílely. Jednalo
se o naprosto nekonﬂiktní a bezproblémovou akci, která byla jak legální (měla jasný
mandát RB OSN), tak i legitimní (její legitimita byla dána prokazatelnými zločiny
Talibánu a sítě al-Káida, které byly osnovateli útoků ze dne 11. 9. 2001).
Pražský summit 2002
Vrcholným bodem na dráze transatlantické jednoty po 11. 9. 2001 se stala
schůzka NATO na nejvyšší úrovni, jež se uskutečnila v Praze v listopadu 2002.
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Ta zdůraznila, že „NATO a Evropská unie sdílejí společné strategické zájmy“, že
chtějí dále rozvíjet vzájemnou spolupráci na poli bezpečnosti, obrany a krizového
managementu.1 Členské státy se bez problémů shodly na několika klíčových
rozhodnutích dlouhodobého charakteru: Pražský závazek na zvýšení obranných
schopností (Prague Capabilities Commitment – PCC), vytvoření sil rychlého nasazení
(NATO Response Force – NRF, která není pojímána jako stálá jednotka, ale jako
zdokonalování operačních schopností pro případ potřeby rychlého nasazení tam, kde
by to bylo potřeba2), vojenská koncepce boje proti terorismu, Akční plán v oblasti
civilního nouzového plánování – Civil Emergency Plan (CEP), zdokonalování
protiraketové obrany, přijetí sedmi nových členských států, politika otevřených
dveří pro Chorvatsko, Makedonii (FYROM) a Albánii.
Rozdíly mezi USA a EU vyvolané válkou proti Iráku
Ve druhé polovině roku 2002 se v rámci NATO začaly vyhraňovat dva
rozdílné názory na nejbližší úkoly a zásahy v rámci boje proti naléhavé hrozbě
globálního terorismu. Prvním přístupem je válka proti terorismu, druhým je boj
nebo kampaň proti této naléhavé bezpečnostní hrozbě. První přístup je typický pro
USA a přikládá rozhodující význam silným a přesně mířeným vojenským úderům,
jejichž smyslem je svrhávání nepřátelských diktátorských režimů ve vytipovaných
rozvojových zemích a vytvoření podmínek pro jejich přeměnu ve státy, které budou
s USA spolupracovat nebo se dokonce stanou jejich spojenci. Druhým přístupem je
boj proti terorismu, což znamená dlouhodobější působení politického a ekonomického
charakteru, jehož smyslem je odstraňovat nejen příznaky, ale také hluboce zakořeněné
příčiny dnešního terorismu. Tento přístup postupně zaujala většina evropských zemí
a nakonec byl zakotven také do Bezpečnostní strategie EU.
Válka proti globálnímu terorismu
Bushova administrativa se po šokujících událostech ze dne 11. 9. 2001 rozhodla
položit hlavní důraz na válku proti terorismu (The War on the Terror), na vojenské
nástroje a metody boje, díky nimž lze velmi rychle a účinně ničit armády vytipovaných
diktátorských států a v návaznosti na ně pak tyto režimy bez problémů svrhávat.
Událostí zlomového charakteru se stalo schválení Národní bezpečnostní strategie (NSS)
v roce 2002. Ta položila rozhodující důraz na preempci pojímanou jako nový přístup
USA k bezpečnostním hrozbám současného světa.3 NSS ve srovnání s předcházejícími
dokumenty přikládá nesporně menší význam multilaterálním přístupům při dosahování
amerických cílů v oblasti bezpečnosti. Navíc vyhlašuje za cíl USA udržet stávající
vojenskou převahu nad zbytkem světa, a to na neomezeně dlouhou dobu.
Přístup Bushovy administrativy má několik silných stránek. Je to především
obrovský technologický náskok před zbytkem světa ve využívání vojenských
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schopností armády USA, která je nejmodernější armádou světa. Spoléhání na její sílu
se výrazně odrazilo v projevu prezidenta G. W. Bushe na palubě lodi Abraham Lincoln
dne 1. 5. 2003 (tedy v den oﬁciálního ukončení operace Irácká svoboda). V něm
zaznělo: „S novými taktickými přístupy a s novými přesně naváděnými zbraněmi
můžeme dosahovat svých vojenských cílů bez přímého násilí na civilistech… dnes
je to tak, že provinilec musí mít z války větší strach nežli nevinný.“
Velká očekávání Bushovy administrativy od samého počátku vycházela
z nesporné skutečnosti, že má ve svých rukou všechny možné vojenské trumfy.
Americká armáda je ve srovnání s jinými armádami světa suverénně nejdále při
dokonalém uplatňování RMA (Revolution in Military Affairs). Vyniká schopností
zasazovat na velkou vzdálenost přesné a zničující údery, po kterých se nepřátelská
vojska hroutí ještě dříve, než vůbec uvidí svého protivníka. Výrazně se to projevilo
již při operaci Trvalá svoboda, která skončila jako obrovský vojenský úspěch USA
a jejich spojenců.
Boj proti globálnímu terorismu
Boj proti terorismu je obecně chápán jako dlouhodobé působení, při kterém
se v největším možném rozsahu používají nevojenské prostředky a nástroje, zejména
pak politické, diplomatické a ekonomické. Hlavní důraz se klade na skutečně
preventivní působení, na odstraňování těch negativních jevů, kterými teroristé
zdůvodňují své útoky, a tím získávají sympatie nebo dokonce podporu muslimů
žijících v politické i hospodářské bídě a zakoušejících pocity křivdy a ponížení.
Pokud jde o vojenské zásahy, ty se v rámci boje proti terorismu nevylučují, ale
počítá se s nimi jako s nejkrajnějším řešením.
Střet dvou přístupů na počátku roku 2003
V nejbližších dvou letech, která následovala po 11. 9. 2001, se zlomovým
okamžikem stalo rozhodnutí Bushovy administrativy o vojenském úderu na irácký
režim Saddáma Husajna. Nedlouho po skončení pražského summitu se právě tento
záměr stal velmi důležitým činitelem dalšího vývoje transatlantických vztahů. Již
samotné diplomatické a vojenské přípravy vojenské intervence v Iráku vyvolaly uvnitř
NATO rozštěpný proces, v jehož průběhu se postupně vytříbily dva základní přístupy:
politická a vojenská podpora (Velká Británie, Španělsko, Polsko), jednoznačný
nesouhlas (Francie, SRN, Belgie a Lucembursko). Zároveň s tím se vyhranila
distancující se stanoviska těch zemí EU, které nejsou členy NATO. Některé země, jako
např. ČR, pod tlakem vnějších okolností dlouho lavírovaly, nevyjádřily se ani pro, ani
proti, ale nakonec se nechaly zapsat na seznam příslušníků „koalice ochotných“.
Operace Irácká svoboda byla od samého počátku velmi kontroverzní ve
dvou rovinách. První z nich byla rovina mezinárodního práva: akce byla zahájena
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bez jasného mandátu Rady bezpečnosti OSN, a tak byla nelegální. Navíc byla
i nelegitimní, protože se neprokázaly důvody, kvůli kterým byla vedena. Druhá
rovina její kontroverznosti zasáhla transatlantické vztahy – nešlo o akci NATO jako
takového, byla to akce tzv. koalice ochotných.
Státy, které válku v Iráku podporovaly:
Velká Británie
Ve Velké Británii se otázky obrany a bezpečnosti poprvé od konce studené války
dostaly do popředí politického dění. Veřejné mínění nepřevzalo oﬁciální argumenty
Bushovy administrativy a ve své většině se postavilo proti vyslání britských vojáků
do Iráku.4 Dne 15. 2. 2003 v Londýně proběhla milionová protiválečná demonstrace,
která byla dokonce největší demonstrací od skončení druhé světové války.
Labouristická vláda však postupovala jinak. Její premiér A. Blair se již
v roce 2002 plně ztotožnil s přístupem a s argumenty amerického prezidenta
G. Bushe. Zaujal jasná stanoviska a důsledně je prosazoval. Nechtěl rozhodovat
mezi uchováním „special relationship“ na jedné straně a evropskou politikou na
straně druhé. Snažil se jít vlastní cestou, která by mu dávala možnost mít vliv na obě
strany a pokud možno je sbližovat.
Nakonec ale Velká Británie znovu potvrdila svou tradici nejbližšího spojence
USA. Dodala do Iráku druhý nejpočetnější vojenský kontingent bojových jednotek
o celkovém počtu 11 000 vojáků.5 Jeho základem je 1. mechanizovaná brigáda
s velkou logistickou podporou a moderní výzbrojí. Jde zejména o letouny Tornado, C-17,
Hercules a Nimrod a o helikoptéry Puma, Chinook, Lynx a Gazelle. Velká Británie
se tak spolu s USA stala jednou ze dvou okupačních mocností, ale silná neoblíbenost
irácké války vážně otřásla postavením vlády a zejména pak jejího premiéra.
Španělsko
Také ve Španělsku se naprostá většina obyvatel postavila proti válce v Iráku. Ve
dnech 15. 2. a 15. 3. 2003 proběhly milionové protiválečné manifestace, které se nesly
pod hesly „ne válce“, „ne Spojeným státům“. Ve španělské společnosti se vzedmuly
protiamerické nálady a došlo k tomu, že „irácká krize ukončila konsenzus mezi
Lidovou stranou a ostatními politickými silami v zemi“ a „vrazila klín mezi činnost
vlády a veřejné mínění a vedla k ideologické polarizaci levice versus pravice“.6
Vládní kabinet Lidové strany pod vedením premiéra Aznara však postupoval
velmi podobně jako Blairův kabinet ve Velké Británii. Postavil se jednoznačně
na stranu Bushovy administrativy a španělský premiér se spolu s A. Blairem stal
nejvěrnějším a nejdůslednějším zastáncem vojenského svržení Saddáma Husajna.
Do Iráku bylo vysláno 2600 španělských vojáků pro bojové nasazení a dalších 600
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předurčených pro humanitární pomoc. Později byla vytvořena Brigade plus ultra, do
níž se začlenili vojáci Hondurasu, Nikaraguy a Dominikánské republiky.
Polsko
Mezi bývalými členskými státy Varšavské smlouvy a RVHP svým kladným
vztahem k intervenci do Iráku vyniklo Polsko. Jeho nejvyšší činitelé – prezident
Kwasniewski, premiér Miller, ministři zahraničí a obrany a další – se od počátku
ztotožnili s tezí, že Saddámův režim byl vážnou hrozbou pro mezinárodní mír
a bezpečnost.7 Vycházeli z názoru, že „účast na intervenci v Iráku posílí pozici
Polska v NATO a v EU a otevře nové ekonomické možnosti pro polské podniky“.8
Bez váhání rozhodli o vyslání vlastního vojenského kontingentu bojových jednotek,
který se v době bojové činnosti v rámci operace Irácká svoboda stal s celkovým
počtem 2500 vojáků třetím nejsilnějším.
I v případě Polska však jednání nejvyšších státních činitelů bylo v rozporu
s názorem veřejnosti – v lednu 2003 pouze jedna čtvrtina Poláků považovala
vojenskou intervenci v Iráku za nezbytnou.9 Na rozdíl od Španělska nebo Velké
Británie však v Polsku neproběhly žádné významnější protiválečné demonstrace.
Polští odborníci však připouštějí, že „podpora americké politiky vedla ke zhoršení
vztahů s nejvýznamnějšími evropskými partnery, jimiž jsou Německo a Polsko,
a zároveň s tím umocnila závislost na USA“.10
Itálie
Také v Itálii se většina obyvatelstva vyjádřila jasně proti válce v Iráku.11 Na
rozdíl od Velké Británie a Španělska k tomu však vláda S. Berlusconiho přihlédla
alespoň do té míry, že vojenský zásah proti Iráku podpořila politicky, ale do operace
Irácká svoboda nevyčlenila žádné vojenské jednotky. Italští vojáci byli nasazeni
až po oﬁciálním ukončení operace a byly jim stanoveny striktně humanitární
úkoly postkonﬂiktního charakteru. S počtem 3500 vojáků se však jedná o největší
kontingent ze zemí, které se nezúčastnily samotné bojové činnosti v březnu a dubnu
roku 2003. To odpovídá názorům italské veřejnosti, které ve své většině považuje
iráckou válku za chybu, ale činnost svých vojáků v poválečném Iráku schvaluje.
V tomto smyslu lze v Itálii hovořit o konsenzu.12
Portugalsko
Postoj Portugalska je výstižně hodnocen jako „diskrétní podpora intervenci
v Iráku“.13 Po stránce politické Portugalsko zaujalo jednoznačně kladný přístup.
Jeho tehdejší premiér Barroso podepsal „Dopis osmi“ a navíc se zúčastnil schůzky
na Azorech, která oﬁciálně uzavřela cestu mírového řešení irácké krize. Ve vojenské
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rovině se však prosadila zdrženlivost – do operace Irácká svoboda nebyl nasazen
žádný portugalský voják, až na konci roku 2003 byl nasazen nebojový kontingent
GNR (Národní republikánská garda) o síle 128 vojáků, jejichž úkolem byla ochrana
veřejného pořádku v Iráku.
Nizozemsko
Nizozemsko zaujalo postoj vyznačující se politickou podporou, ale vojenskou
neúčastí. Již v září 2002 vyjádřil tehdejší ministr zahraničí J. de Hoop Scheffer
podporu případnému vojenskému zásahu USA a v prosinci téhož roku se k němu
připojil také premiér. Podobně jako ve Velké Británii nebo ve Španělsku vláda svůj
postoj nezměnila ani tváří v tvář silným protiválečným demonstracím, které byly
nejsilnějším protestním hnutím od krize euroraket na počátku 80. let. Neodmítla ani
to, že Bushova administrativa ji zařadila do seznamu své „coalition of willing“.
Až po skončení operace Irácká svoboda přistoupila nizozemská vláda na
vyslání konvoje 1100 vojáků do okupační zóny pod americkým velením. Výzkumy
veřejného mínění ale ukazují na sílící výhrady vůči této misi, která je „nejméně
oblíbenou ze všech, kterých se Nizozemsko od 50. let zúčastnilo“.14
Státy, které válku v Iráku jednoznačně odmítly:
Francie
Francie měla od samého počátku tzv. iráckého problému nejvážnější výhrady.
Jejich motivem ale v žádném případě nebyla nechuť riskovat životy svých vojáků či
vynakládat velké peníze s tím spojené. Vždyť Francie se aktivně podílela na spoustě
mírových operací v Evropě, v Africe či v Asii. Navíc v několika akcích byla vedoucí
zemí. Francouzské výhrady vycházely především z pochybností o věrohodnosti
oﬁciálních argumentů a také z obavy francouzského prezidenta, že „válka tohoto
druhu nemůže skončit jinak, než že dá silný podnět terorismu“.15 Tehdejší ministr
zahraničních věci Dominique de Villepin ve svém vystoupení v OSN necelé dva
týdny před zahájením operace Irácká svoboda vyhlásil, že „válka není nevyhnutelná
a síla by měla být použita až jako nejkrajnější řešení“.16 Francouzské výhrady
vyvrcholily tím, že Francie odmítla hlasovat pro jakoukoli rezoluci RB OSN, která
by dala mandát vojenskému útoku na Irák.
SRN
Vládní koalice SPD-FDP se ocitla mezi dvěma silnými, vzájemně
protichůdnými tlaky. Na jedné straně působila naléhání Bushovy administrativy,
na druhé pak velmi zdrženlivá stanoviska veřejného mínění. Nakonec převážilo,
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a to jednoznačně, negativní stanovisko. Kancléř Schröder již v době vrcholících
příprav vyhlásil tzv. dvojí „ne“, tedy německá neúčast, ať už zásah proběhne na
základě rozhodnutí administrativy USA, nebo na základě mandátu RB OSN. Poprvé
po skončení druhé světové války se tak stalo, že „Německo se otevřeně postavilo
Washingtonu“.17 Navíc v únoru 2005 kancléř Schröder řekl, že vývoj v posledních
letech ukázal, že NATO přestalo být výsadním místem pro konzultace atlantických
partnerů a že z toho vyplývá nezbytnost jeho zásadní reformy.18
Belgie
Ani v případě Belgie nešlo o neochotu nebo o strach riskovat životy nasazených
vojáků. Vždyť tato země se aktivně podílela, mimo jiné, na operacích KFOR, SFOR,
Althea, Artemis či Concordia a její vojáci byli nasazeni také v Afghánistánu. Irák byl
ale zcela jinou záležitostí. Tvrdý postup Bushovy administrativy vyvolal odmítavé
stanovisko veřejného mínění – to se k vojenské intervenci stavělo velice záporně.19
Jednoznačně odmítavé stanovisko k intervenci zaujala i vláda. Parlament dokonce
projednával možnost zakázat přesun amerických vojáků a jejich materiálu přes
území Belgie.
Lucembursko
Také Lucembursko se v rámci svých skromných možností podílelo na
mírových operacích NATO a EU, a tak ani v jeho případě nelze hovořit o apriorní
nechuti k nasazování vlastních vojáků v zahraničí. Příprava vojenského řešení
situace v Iráku však vyvolala rozhodný odpor lucemburského obyvatelstva.20 Pokud
jde o vládu, ta od samého počátku požadovala, aby více času a možností dostal tým
inspektorů OSN pod vedením Hanse Blixe. Zároveň s tím zdůrazňovala nezbytnost
mandátu RB OSN. Po zahájení vojenských akcí vyjádřila velkou lítost a zklamání nad
neúspěchem diplomatických jednání, jež by umožnila vyhnout se válce a odzbrojit
irácký režim mírovými prostředky.
Stanoviska států, které nejsou členy NATO:
Dříve se těmto státům říkalo „neutrální“, ale ony samy již dnes tento výraz
používají velmi málo (Rakousko), pokud se od něj přímo nedistancují (Švédsko či
Finsko – obě tyto skandinávské země hovoří o nezúčastněnosti).
Pokud jde o Rakousko, veřejné mínění a stejně tak vláda se vyslovily jednoznačně
proti vojenské intervenci do Iráku. Vláda dokonce Spojeným státům zakázala přelety
rakouského území, na což ministr obrany USA reagoval slovy, že „Rakousko je problém“.
Po irácké krizi v Rakousku zesílilo přesvědčení, že je nutné „přispívat k rozvoji evropské
obrany, která je jádrem emancipace Evropy ve vztahu k USA“.21
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Ve Finsku, v zemi, jež je dlouhodobě velice aktivní v oblasti mírových operací
OSN, rozvojové pomoci a pomoci pro uprchlíky, se proti vojenské intervenci postavila
naprostá většina veřejnosti – od 70 do 75 % dotázaných.22 Vláda zaujala stanovisko,
že vojenskou sílu lze použít jedině s jasným mandátem RB OSN. Veřejné mínění
i vládní činitelé potvrdili souhlas s další účastí ﬁnských vojáků v humanitárních
misích a v operacích OSN zaměřených na zvládání krizí.
Také ve Švédsku, které do té doby trvale zvyšovalo své zapojení do mírových
operací OSN a jehož vojáci se dokonce podíleli i na operaci EU v Demokratické
republice Kongo, převládl odmítavý postoj k válce v Iráku. Téměř 70 % dotázaných
Švédů vyjádřilo názor, že USA udělaly chybu, zatímco za pravdu jim dalo pouze
14 %.23 Premiér Goran Persson dokonce na konci ledna 2003 zdůraznil, že kdyby ho
někdo býval požádal o podpis pod „Dopis osmi“, on by to býval odmítl.
Kladné a stinné stránky války proti terorismu
Vojenská operace Irácká svoboda se stala významnou událostí v moderních
dějinách vojenství. Již v den jejího zahájení ministr obrany USA vyhlásil, že údery
budou mít „sílu a rozsah, jaké nebyly nikdy předtím k vidění“.24 Nakonec vyzněla jako
oslnivé vítězství USA a jejich spojenců v rámci „coalition of willing“. Ozbrojené síly
USA ukázaly svou schopnost v plném rozsahu uskutečňovat koncepci „preemptive
wars“ a „regime change policy“. Jejich úspěch v prvních týdnech dokonce převážil nad
skutečností, že akce Irácká svoboda nebyla akcí NATO, ale uplatněním Rumsfeldovy
ﬁlozoﬁe, podle které charakter vojenské operace tvoří koalici a nikoli naopak. Působivé
dobytí Bagdádu a svržení Saddámova krutovládného režimu mělo viditelný dopad i na
některé arabské státy, které do té doby různými způsoby podporovaly mezinárodní
terorismus. Nejvýrazněji se to projevilo v případě Libye a Sýrie.
Počínaje podzimem 2003 se však začalo ukazovat, že tato strategie má nejen
silné, ale také slabé stránky. První z nich je dána tím, že je to přímá, ke všemu vojenská
odpověď na nepřímou strategii. Válečné řešení znamená boj proti konkrétnímu státu
či koalici, ale terorismus se neztotožňuje s žádným státem ani s koalicí. Pro jeho
charakteristiku se nejčastěji používá metafora, že je rychle se stěhujícím mrakem či
mlhovinou a že nerespektuje žádné hranice. Válka proti terorismu tedy znamená, že
se bojuje proti nepříteli, který je takříkajíc všude a zároveň s tím také nikde.
Dalším úskalím strategie války proti terorismu je to, že nesporný vojenský
úspěch vyvolal negativní odpovědi: na vojenskou ránu obdrženou na jednom místě
odpovídá globální terorismus zákeřnými útoky někde zcela jinde – modelovým
příkladem takové kruté a bezohledné odpovědi byl Madrid 11. 3. 2003 a později pak
i Londýn dne 7. 7. 2005. V obou případech byly desítky mrtvých a stovky raněných
na straně bezbranného a zcela nevinného civilního obyvatelstva.
Krutá irácká zkušenost velmi varovně ukázala rovněž to, že válka proti
terorismu může mít jak chtěné, tak také naprosto nechtěné účinky. Projevilo se totiž,
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že každý represivní zásah je vodou na mlýn teroristů, protože jim pomáhá držet
si pozici obětí globalizace a na jejím základě pak dále rozšiřovat základnu svých
stoupenců a podporovatelů. Irácká zkušenost ukázala, že „global war on terrorism
…může teroristy přeměnit v mučedníky, může vést k odcizení širokých vrstev
obyvatelstva, a tím do budoucna vytvořit novou líheň terorismu“.25
Válka v Iráku dala pohlavárům al-Káida hned tři významné výhody. Naráz
„jim nabídla nové zdůvodnění jejich boje (Američany vedená okupace země, jež
se nachází v samém srdci arabského světa), útočiště (vytvořilo se jako důsledek
naprostého poválečného nepořádku v zemi) a také vyhledávané cvičiště“.26 A navíc
jim ještě dala možnost, aby každý atentát s velkým počtem obětí vydávali za další
neúspěch systematické a nákladné „války proti terorismu“ a za další důkaz, že
vymýcení terorismu vojenskou cestou je nedosažitelným cílem.
V Iráku se po oﬁciálním ukončení operace Irácká svoboda vytvořila velmi
složitá a nepřehledná situace. Proti vojákům USA a jejich spojencům dnes v Iráku
vede bojovou činnost několik skupin vzbouřenců. Jsou zejména někdejší činitelé
Saddámova režimu, dále pak sekularistické a nacionalistické proudy, sunnitští i šíitští
islamisté z Iráku, zločinecké gangy a v neposlední řadě pak džihádisté z celého
světa.27 Americký generál Myers odhaduje, že bojová činnost iráckých vzbouřenců
by mohla trvat ještě 7 až 12 let.28 A přední rakouský odborník na tuto problematiku
Walter Posch se obává, že „vojenské řešení není realistické: vzbouřenci nemohou
vytlačit USA z Iráku a ty zase nejsou schopny porazit vzbouřence“.29
Tzv. druhá irácká válka měla neblahý dopad i na další vývoj transatlantických
vztahů. Alyson Bailes, jež zastává post ředitele Stockholmského mezinárodního
ústavu mírových výzkumů, výstižně uvádí, že „použití vojenské síly v současnosti
naráží na všeobecně platné limity. Může zničit nepřátele, ale nemůže k ničemu
donutit přátele. Může vyhrát konﬂikt, ale nemůže vybudovat nebo znovu vytvořit
následující mír.“30
Připomenutí kladných i stinných stránek ukazuje, že válka proti terorismu
má z hlediska dalšího boje proti této naléhavé hrozbě velmi kontroverzní bilanci.
Na jedné straně byla dokonale naplánována, řízena i provedena. Skončila velmi
působivým vítězstvím. Tomu odpovídá i politicko-vojenská symbolika, zejména pak
zavedení medailí „Global War on Terrorism Expeditionary Medal“ a její udělování
těm vojákům, kteří se vyznamenali v bojích v Afghánistánu nebo v Iráku.
Pod vlivem neutuchajících aktivit vzbouřenců v samotném Iráku a na
ně navazujících aktivit teroristů ve světě je válka proti terorismu považována za
strategickou chybu, protože otevřela tzv. druhou frontu boje s globálním terorismem.31
Do Iráku se stáhli násilníci a extremisté z jiných zemí z islámského civilizačního
okruhu a pod vedením al Zarkávího tam zahájili dlouhodobou „opotřebovací“
vzbouřeneckou válku (insurgency war). Tu doplňují krutým zabíjením všech, které
považují za zrádce a kolaboranty s vojáky okupačních mocností, označovanými
za křižáky. Nemilosrdně likvidují irácké politiky, vojáky, policisty a další. Davis
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Phillips konstatuje hořký paradox, že právě neúspěšný zásah USA v Iráku přeměnil
tuto významnou arabskou zemi v další hroutící se stát – došlo ke kolapsu státních
struktur, rozpadly se základy státní moci, byly rozpuštěny ozbrojené síly. Znovu se
tak podle něho potvrdilo, že „zhroucené státy se stávají rájem teroristů“.32
Vzestup počtu teroristických útoků i jejich obětí
Válka v Iráku vyvolala i vzestup terorismu na severní polokouli. Christophe
Chaboud, velitel protiteroristických jednotek ve Francii, říká, že tato „válka se
stala ústřední otázkou, protože spustila logiku totálního boje proti Západu“.33 Za
její konkrétní projevy označil zejména Madrid a Londýn a dodal, že by mohly
následovat další metropole, včetně Paříže, která by mohla být „potrestána“ za to,
že je strategickým spojencem alžírské vlády. K velmi znepokojivým závěrům došel
na základě hodnocení negativních dopadů války proti terorismu také Lawrence
Freedman – varoval, že al-Káida by v krajním případě mohla rozpoutat gerilovou
válku na celosvětové úrovni, jejímž cílem by bylo potrestat Ameriku za to, jak se
vměšuje do záležitostí řady islámských zemí.34
Jedním z vážných důsledků narůstajících vojenských neúspěchů USA a jejich
ztrát na životech je stále silnější znepokojení ohledně dalších zásahů tohoto typu
v dohledné budoucnosti. Larry Diamond uvádí, že hořká irácká zkušenost znovu
potvrdila, že „okupační mocnosti budou vždy nuceny řešit náročné dilema: buď
nasadit velké množství ozbrojených sil a tím vyvolat antiimperialistické nálady,
nebo nasadit málo vojáků a čelit chaosu“.35
Sílící kritika uvnitř USA
Neutěšená bilance války proti terorismu v letech 2001-2005 tedy dala za pravdu
třem varováním, která již na konci roku 2001 napsal britský historik Paul Schroeder.
Podle prvního varování by velmoc neměla přistupovat na válku, kterou si ve skutečnosti
přejí teroristé. Zároveň s tím by měla zvažovat nejen krátkodobé, ale také dlouhodobé
dopady svého zásahu. A v neposlední řadě by měla přemýšlet o rizicích spojených
s jejím vítězstvím a o nebezpečích plynoucích z možného neúspěchu.36
Vážné problémy se otevírají při vysvětlování rozporu mezi mesiášským
působením dnešních USA na jedné straně a jejich sázkou na vlastní vojenskou
sílu a větším či menším pohrdáním mezinárodními institucemi na straně druhé.
Dalším vážným úskalím je nelegální a nakonec také nelegitimní charakter tzv.
druhé irácké války (Iraqi Freedom 2001), což bylo výsledkem netrpělivosti G. W.
Bushe jako protikladu trpělivosti jeho otce v přístupu k Iráku v letech 1990 a 1991
(operace Desert Storm v r. 1991 byla jak legální, tak i legitimní; tehdy vytvořená
široká mezinárodní koalice zahrnovala i arabské státy, zejména pak Sýrii). Robert
Truck a David Hendrickson varují, že dnešní Spojené státy mají vážné problémy
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s legitimností, které vyplývají ze skutečnosti, že „na mezinárodní právo se odvolávají
pouze tehdy, kdy se jim to hodí, ale v opačném případě je ignorují. Opírají se
o mezinárodní instituce, když je to pro ně výhodné, ale pohrdají jimi, když se jeví
jako překážka k prosazování jejich zájmů.“37
Stále složitější otázkou je také vysvětlování vážných neshod, které se v letech
2002 a 2003 v souvislosti s Irákem vystupňovaly mezi USA a několika jejich
nejbližšími spojenci navzdory tomu, že dlouhodobě sdílejí stejné základní hodnoty
a normy. John Ikenberry,38 jeden z předních amerických teoretiků soudobého
liberalismu, upozorňuje, že na jedné straně se v zahraniční politice administrativy
G. W. Bushe prosazuje přesvědčení, že „když v problémových zemích bude
nastolena demokracie a právní stát, přestanou být hrozbami pro mezinárodní mír
a bezpečnost“.39 Na druhé straně se však stejně vehementně prosazuje pohrdání
kompromisy a snaha o nastolení mezinárodního uspořádání založeného na síle
(power-based international order).40 Při souhrnném hodnocení těchto vážných
rozporů dochází Ikenberry k závěru, že hegemonistické demokracie nejsou imunní
vůči vážným chybám a omylům. Hlavní chybu spatřuje v tom, že globální strategie
administrativy G. W. Bushe je založena nikoli na mezinárodní důvěře a spolupráci,
nýbrž na nadsazování hrozeb a z toho vyplývajícím strachu.
Philip Gordon a Jeremy Shapiro kategoricky odmítají názor, že všemocné
USA by si na počátku 21. století mohly dělat, cokoli se jim zamane, a jejich evropští
spojenci by se k nim mohli buď přidat, nebo zůstat stranou. Irácká zkušenost podle
nich jasně ukázala, že „síla a odhodlání – a to ani v případě nejsilnějšího národa světa
– samy o sobě nestačí k zajištění bezpečnosti ve světě, který je stále více vzájemně
propojený a závislý. Tváří v tvář hrozbám a výzvám budou USA potřebovat
legitimitu a zdroje, jaké jim může poskytnout pouze demokratická Evropa. Budou-li
USA postupovat tak, že nikoho nepotřebují, povede to k jejich izolaci a může to
dokonce vytvořit i opozici proti americkému leadershipu.“41
Fukuyamova souhrnná kritika
V rámci sílící kritiky Bushovy administrativy zaujal zejména Francis
Fukuyama.42 Ten hodnotí americkou reakci na nástup globálního terorismu jako
směs přehnaného realismu (excessive realism) a přehnaného idealismu (excessive
idealism). První krajnost se podle jeho názoru projevila v tom, že Bushova
administrativa označila síť globálního terorismu za existenciálního nepřítele
a smrtelnou hrozbu pro USA i celý svobodný svět. Zároveň s tím se prohlásila za
správce či strážce celého mezinárodního systému (custodian of the international
system) a podle toho pak také jednala. Zvolila řešení „state to state“, tedy vojenský
úder na vytipovaný stát – na Irák, který označila za naléhavou životní hrozbu. Vůči
ostatním státům pak podle Fukuyamy razila heslo „důvěřujte nám a my se za to
postaráme o vaše zájmy“.
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Naproti tomu přehnaný idealismus Fukuyama spatřuje ve dvou hlavních směrech.
Především je to hodnocení příčin 11. 9. 2001. Jde o názor, že USA se staly terčem
útoků proto, že představují hodnoty, myšlenky a životní styl, které vyvolávají nenávist
radikálních islamistů. Naproti tomu Fukuyama tvrdí, že „jsme nenáviděni ne proto, jací
jsme, ale především pro to, co děláme... pro naši lhostejnost ve vztahu k Palestincům,
pro pokryteckou podporu diktátorů v muslimských zemích a nejnověji i kvůli okupaci
Iráku“.43 Z toho pak vyvozuje, že terorismus ve skutečnosti není existencionální hrozbou,
ale je hrozbou vyvolanou a podmíněnou chováním USA v době globalizace.
Druhý směr přehnaného idealismu Fukuyama spatřuje v ambiciózním
sociálním inženýrství, které se naplno projevilo „přeměnou George W. Bushe
z prezidentského kandidáta odmítajícího budování států v prezidenta píšícího dějiny
jedné těžce zkoušené části světa“.44 Bushovo sociální inženýrství má dva postupné
cíle. Tím prvním je snaha o přeměnu Iráku a posléze celého Středního východu
v demokracii západního typu. Druhým směrem je zakonzervování současného
monopolárního uspořádání mezinárodního systému.
Zdroje Bushova postupu spatřuje Fukuyama v neochvějné víře amerických
neokonzervativců ve správnost vlastních ideálů a řešení. Tato víra je podle
Fukuyamy tak přehnaná a odtržená od reality, že i lidé, kteří jinak jsou přáteli
USA, nevěří v legitimnost jednání Bushovy administrativy, a to zejména v Iráku.
V důsledku toho pak Bushova politika hodně ztrácí. Z realistického úhlu pohledu
ztrácí schopnost přesvědčit spojence k tomu, aby spolu s ní sdíleli náklady, ale ještě
vážnější je ztráta z idealistického úhlu pohledu – USA ztrácejí přitažlivost a na ní
spočívající schopnost vést ostatní státy svobodného světa.
Právě legitimnost akcí považuje Fukuyama za nesmírně důležitou. Zdůrazňuje,
že rozhodující je to, co si o legitimnosti postupu myslí ne samotní politikové
USA, ale především jejich spojenci. Pokud oni nejsou přesvědčeni o legitimnosti
amerického postupu, nebudou jej podporovat, budou vznášet výhrady, klást odpor,
dělat obstrukce nebo dokonce organizovat aktivní opozici.45
Dopad irácké války na transatlantické vztahy
Dva roky po skončení operace Irácká svoboda a více než rok po istanbulském
summitu NATO lze učinit následující tři předběžné závěry:
a) Nečekaně hladký průběh operace Irácká svoboda a snadné vítězství vyzněly
jednoznačně ve prospěch administrativy USA a těch evropských zemí, jejichž vlády
válku proti Iráku podpořily a které se na ní dokonce aktivně podílely. Tyto úspěchy
daly na čas zapomenout, že společným rysem těchto vlád bylo to, že nerespektovaly
mínění veřejnosti a že politiku Bushovy administrativy podpořily i navzdory
mohutným protiválečným demonstracím. Vůbec přitom nezáleželo na politickém
proﬁlu vlád – zda šlo o kabinety pravicové (Španělsko), levicové (Velká Británie)
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nebo dokonce postkomunistické (Polsko). Společným znakem všech těchto vlád byla
oddanost a téměř bezvýhradná podpora americké politiky. Přímá účast na vojenských
akcích měla téměř ve všech těchto zemích kontroverzní charakter.
Vše se ale zásadně změnilo poté, co snadno vyhraná válka vyústila nikoli v mír, ale
ve vleklou asymetrickou válku doprovázenou krutými teroristickými útoky v Evropě.
Nejhůře přitom dopadly Španělsko a Velká Británie – oběma zemím se teroristé
za politiku jejich premiérů pomstili krutými útoky, jimž padlo za oběť několik set
nevinných lidí, kteří měli tu smůlu, že byli ve špatnou chvíli na špatném místě. Ve
Španělsku vyslovené lhaní premiéra a dalších členů vlády ve věci pachatelů atentátů
vedlo k tomu, že Lidová strana prohrála volby. Odpor k válce v Iráku byl tak silný,
že slib stáhnout španělské vojáky pomohl socialistické straně PSOE k vítězství ve
volbách. Nový premiér Zapatero pak svůj slib beze zbytku splnil.
Velkou daň na životech bezbranných civilistů zaplatila také Velká Británie.
Teroristické útoky v červenci 2005 navíc znamenaly nejtěžší okamžiky v kariéře
A. Blaira, který se jinak prosadil jako jeden z nejdynamičtějších a nejschopnějších
politiků na přelomu 20. a 21. století, a to nejen v evropském, ale i v celosvětovém
měřítku. Aktivní role během příprav války v Iráku i v jejím průběhu se však stala
nejkontroverznějším bodem jeho politické kariéry.
b) Státy, které se otevřeně postavily proti válce, si prošly těžkým obdobím tehdy,
když vojska pod velením USA dosáhla triumfálního vítězství. V té době vedoucí
činitelé těchto zemí, včetně francouzského prezidenta Chiraka, působili velice
pasivně. Museli se dokonce smiřovat s tím, že byli označováni za „bandu čtyř“.
Vypuknutí asymetrické války přímo v Iráku a teroristické údery v Evropě však
jejich postavení zásadně změnily. Vedoucí činitelé těchto zemí si svým zásadovým
postojem získali obdiv a uznání nejen doma, ale v celé řadě zemí světa.
Žádná z těchto čtyř zemí se nestala terčem teroristických útoků. Nelze
samozřejmě tvrdit, že díky svým postojům v letech 2002-2003 by před nimi
byly chráněny jednou provždy. Vážné problémy může mít především Francie
– zejména z toho důvodu, že je strategickým spojencem alžírské vlády, která
tvrdě zúčtovala s teroristickou organizací FIS. Celkově však lze říci, že žádné
z těchto čtyř zemí nehrozí teroristické útoky, jež by se odvíjely od okupace Iráku,
kterou radikální islamisté označují za největší ponížení islámského světa a která
je hlavním motivem pomstychtivosti sítě globálního terorismu.
c) Zcela bezproblémovým vývojem prošly ty členské země EU, které nejsou v NATO
a do EU vstoupily až v r. 1995. Ve všech se proti invazi do Iráku vyjádřila naprostá
většina společnosti a vlády postupovaly v souladu se stanovisky veřejnosti. Od
vojenského zásahu v Iráku se jasně distancovaly, neposkytly mu žádnou podporu,
nenechaly se zařadit na seznam příslušníků koalice a zdůraznily nezbytnost jasné
rezoluce RB OSN.
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Vývoj v letech 2002-2005 tedy ukázal, že aktivní nebo dokonce vehementní
politická a vojenská podpora americké koncepce války proti terorismu a zejména
pak operací bez mandátu RB OSN představuje pro evropské země vážné
bezpečnostní riziko. Nejvyšší političtí činitelé, kteří se vydali touto cestou,
na své země přivolali hrozbu bezohledných a surových teroristických útoků.
Nepotvrdila se teze, že hrozbě terorismu jsou vystaveny všechny země světa bez
rozdílu. Nejvíce se jí vystavují ty státy, které sázejí na vojenská řešení problému
terorismu a které tato řešení aktivně podporují. Naopak státy, které vojenským
zásahům bez mandátu RB OSN nevyjadřují ani vojenskou, ani politickou
podporu, se této hrozbě vystavují mnohem méně.
Istanbulský summit NATO
První schůzka NATO na nejvyšší úrovni po vážném vnitřním napětí vyvolaném
válkou v Iráku se sešla v Istanbulu dne 28. 6. 2004. V jejím průběhu se členské státy
na základě dosavadních zkušeností shodly na potvrzení významu transatlantického
spojení jako základny kolektivní obrany a hlavního fóra, na kterém Evropa a Severní
Amerika projednávají otázky bezpečnosti.46 Vedle tohoto obecného vyhlášení se
členské státy NATO shodly na řadě důležitých konkrétních rozhodnutí, zejména pak
na rozšíření mise mezinárodních ozbrojených sil v Afghánistánu (ISAF), ukončení
mise SFOR a zahájení nové mise v Bosně a Hercegovině pod velením Evropské
unie, pokračující modernizaci ozbrojených sil členských zemí NATO a dalších.
Členské státy se shodly také na jednoznačném odsouzení terorismu bez ohledu
na jeho motivy a konkrétní projevy a na odhodlání bojovat proti němu tak dlouho,
jak to bude potřeba. Dále se shodly na vyhlášení, že v boji proti této hrozbě je potřeba
nasazovat „politické, diplomatické, ekonomické a v případě potřeby i vojenské
nástroje“ s tím, že „obrana proti terorismu může zahrnovat nasazení ozbrojených sil
NATO na základě rozhodnutí Rady NATO, s cílem odvrátit teroristické útoky nebo
jejich hrozbu přicházející zvenčí“.47
Vymezením obecného rámce a stanovením konkrétních úkolů (jde zejména
o zlepšení výměny zpravodajských informací, zlepšování připravenosti na rychlou
pomoc zemím ohroženým terorismem, zdokonalování nástrojů obrany proti
teroristickým atentátům, zlepšování součinnosti mezi partnerskými státy) se istanbulský
summit stal důležitým mezníkem. Vyjádřil odhodlání všech členských států Aliance
překonat neblahé důsledky odstředivého vývoje po tzv. druhé irácké válce a vrátit se
ke spolupráci a k posilování dostředivé tendence ve vývoji transatlantických vztahů.
Co lze očekávat v nejbližších letech?
Výsledek a hlavně důsledky tzv. druhé irácké války napovídají, že v příštích
možných vojenských akcích lze z hlediska zapojení evropských členských
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zemí NATO bez rozdílu jejich velikosti, vojenské síly a složení vládních koalic
předpokládat čtyři základní možné scénáře:
– plná politická podpora umocněná i nasazením ozbrojených sil té které země
do vojenských akcí,48
– plná politická podpora, ale vojenská účast omezená na jednotky týlového
charakteru nebo na jednotky, které plní úkoly humanitárního rázu,49
– vyjádření plné politické podpory, ale bez jakékoliv přímé vojenské účasti na
bojových akcích,50
– vyjádření politického nesouhlasu spojené s odmítnutím jakékoliv vojenské
účasti.51
První scénář může být přitažlivý pro ty politiky, kteří upřednostňují přímou,
razantní akci před dlouhodobým mezinárodním vyjednáváním na půdě tolik
kritizované OSN. Zkušenosti operace Irácká svoboda však varují, že tento scénář
může být nejriskantnější ze všech čtyř. Každá vláda, která by ho chtěla uskutečnit,
bude muset velmi důkladně zvažovat jeho možné důsledky. Druhý a třetí scénář již
obsahují podstatně méně rizik a rozšiřují prostor pro politické manévrování. Tyto
scénáře by se tak evropským politikům mohly jevit jako schůdnější a přitažlivější.
Uplatnění čtvrtého scénáře je dost pravděpodobné v případě dalších vojenských
intervencí, které nebudou mít mandát RB OSN.
Rozhodování mezi jednotlivými základními scénáři vždy bude záviset
na konkrétní mezinárodní situaci, na charakteru a naléhavosti konkrétních
bezpečnostních hrozeb a na stanoviscích a jednání mezinárodních organizací,
zejména pak OSN. Pokud jde o Českou republiku, také její nejvyšší političtí činitelé
budou vždy muset volit mezi výše zmiňovanými scénáři. Žádné rozhodování nebude
snadné ani jednoduché, vždy bude třeba zvažovat možné dopady na obyvatelstvo
země, na její každodenní činnost a dlouhodobé zájmy.
Závěrem
Na samém počátku 21. století se transatlantické vztahy rozvíjejí pod určujícím
vlivem vnějšího činitele, jímž se stal globální terorismus, který nejprve udeřil na
USA jakožto tzv. far enemy, aby dva a půl roku poté otevřel evropskou frontu svého
boje (Madrid a Londýn jako tzv. near enemies). Tato skutečnost by mohla a měla
vést obě strany transatlantického svazku k tomu, aby se stále více zaměřovaly na
to, co je spojuje, aby cestou klidného a věcného dialogu postupně překonávaly to,
co je rozděluje, a aby hledaly společné přístupy a společná hodnocení. V současné
době je rozsáhlý prostor k tomu, aby se jak USA, tak i EU soustředily nejen na
bezprostřední, aktuální boj proti původcům hrozby globálního terorismu, ale aby
také spolupracovaly při odstraňování jeho základních příčin.
Mezi USA a EU jsou určité rozdíly v přístupu ke globálnímu terorismu, který
je nejvážnější a nenaléhavější bezpečnostní hrozbou dnešního světa. Nejvýraznějším
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katalyzátorem těchto rozdílů se stala operace Irácká svoboda, její přípravy a zejména
dopady dlouhodobého charakteru. Ukázalo se totiž, že „Spojené státy upřednostňují
přímý zásah do horkých oblastí (násilná demokratizace Středního východu), zatímco
tvrdé jádro zakladatelských zemí Evropské unie si přeje celosvětovou dohodu
velkých zemí s určujícím vlivem na světovou politiku, aby bylo možné prosazovat
kolektivní přístupy k velkým výzvám celosvětového rozměru“.52
Do povědomí Evropanů se irácká válka zapsala nedůvěrou ve vztahu
k unilateralistické politice USA, jež je vnímána jako nebezpečná tendence, protože
„americké odhodlání používat NATO pouze tenkrát, když se to hodí geopolitickým
záměrům Bílého domu, vyústí ve vnucování dalších politicko-vojenských přístupů“.53
Znepokojivým dopadem dosavadního vývoje je skutečnost, že 78 % dotázaných lidí
v zemích EU považuje toto americké chování za zdroj nebezpečí v nejbližších deseti
letech.54 Přesto však se v rámci transatlantického partnerství nejedná o rozdíly
antagonistického charakteru. Naopak, obě strategie se mohou navzájem doplňovat
a ovlivňovat. Obě strategie také mohou procházet více či méně výraznými dílčími
úpravami, které jsou výsledkem vzájemné interakce s vnějším světem, zejména pak
s konkrétními výsledky a důsledky boje proti terorismu.
Z hlediska překonávání transatlantických rozdílů a neshod je velmi dobré, že
nejen v Evropě, ale také v USA sílí počet a snad i vliv těch, kteří už otevřeně připouštějí,
že k systémovým příčinám dnešního terorismu patří nerovné a destabilizující dopady
globalizace, americká podpora nespravedlivých vlád v muslimském světě (zejména
pak v Saúdské Arábii, Egyptě, Pákistánu a Uzbekistánu) a vojenská přítomnost USA
na Arabském poloostrově, jež „je vnímána jako imperialistická a svatokrádežná“.55
Díky této skutečnosti se rozšiřují předpoklady, aby USA a EU postupovaly společně
s cílem přesvědčit muslimy, že cesta násilí na nevinném civilním obyvatelstvu není
pro dosahování jejich cílů dobrá a že je potřebná změna vyznačující se důrazem na
dialog, nikoli na konfrontaci.
Vývoj po oﬁciálním ukončení operace Iraqi Freedom ukazuje, že pod větším
vnějším tlakem je strategie USA. Musí se vyrovnávat s neustále narůstajícím počtem
svých zabitých a zraněných vojáků, se zvyšujícími se náklady války v daleké zemi
a se sílící mezinárodní kritikou. Pod vlivem těchto skutečností se v letech 2004
a 2005 projevil „návrat USA k multilateralismu, ke spolupráci s OSN, s NATO
a s EU, byť to nebylo bez váhání a bez přetrvávající snahy přizpůsobovat vzájemné
vztahy prioritám Spojených států“.56 Důležitým činitelem pro návrat dostředivých
tendencí v transatlantických vztazích se stalo i souběžné velké rozšíření jak NATO,
tak EU. Členy těchto dvou významných mezinárodních organizací se staly tři
pobaltské a dva středoevropské státy, členy NATO se navíc staly ještě dva balkánské
státy se strategickou polohou umožňující přístup k Černému moři.
Z hlediska nejbližší budoucnosti proto lze očekávat další posuny v postupu
USA, a to ještě v době druhé Bushovy administrativy. Tyto posuny by mohly
směřovat od pravicového idealismu typického pro G. W. Bushe v době jeho nástupu
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na samém počátku 21. století k většímu realismu. Půjde především o pochopení
nezbytnosti řady kompromisů a jednání, a to nejen s partnery, ale i s tzv. obtížnými
státy, jakými jsou v očích USA nejen ČLR či Rusko, ale ve stále větší míře také
Francie, či dokonce SRN.
Blízko k pravdě by mohl být Gideon Rose, editor čtvrtletníku Foreign Affairs,
který předpovídá, že nedojde k zásadním změnám cílů a zájmů, ale že se prosadí
klidnější a uvážlivější způsoby pro jejich dosahování. Očekává, že v americké politice
se prosadí lidé, „kteří nadále věří v americkou sílu a v šíření liberálně-demokratického
kapitalismu. Tito lidé ale budou více než na materiální převahu spoléhat na váhu
legitimnosti podnikaných akcí a před ideologickými přístupy budou upřednostňovat
zvažování poměru mezi náklady a přínosy a dobré výsledky před dobrými záměry.“57
G. Rose uzavírá optimistickým očekáváním, že v USA se prosadí klidnější politika bez
dramatických vizionářských kampaní nebo nových válek.
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Jan Eichler
MOŽNOSTI A LIMITY BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE EVROPSKÉ UNIE
Výrazný vliv na Evropskou unii měly zlomové události na počátku
21. století, především pak 11. září 2001, operace Trvalá svoboda 2001, irácká krize,
operace Irácká svoboda, asymetrická válka, která po ní následovala, a v neposlední
řadě i vnitroatlantická diskuse o boji proti hrozbě globálního terorismu. EU nejenže
ke všem těmto událostem zaujímala svá vlastní stanoviska, ale nakonec vypracovala
svou vlastní bezpečnostní strategii. Javier Solana předložil koncepční dokument
zpracovaný týmem pod jeho vedením a tento programový dokument pak dne 12. 12.
2003 schválila Evropská rada na úrovni hlav států a vlád.
1.

Evropská bezpečnostní strategie

Dokument nazvaný „Bezpečná Evropa v lepším světě. Evropská bezpečnostní
strategie“ je rozdělen do tří kapitol. V přístupu k nejvážnějším a nejnaléhavějším
hrozbám současného světa se v některých směrech shoduje s přístupem USA
a v jiných se od něj zase odlišuje. Jasně se to ukazuje ve dvou hlavních rovinách
– analytické (jde o popis nejvážnějších hrozeb a stanovení jejich příčin) a koncepční
(jde o stanovení způsobu boje proti těmto hrozbám).
Analytická rovina
První kapitola nazvaná „Nové hrozby a nové bezpečnostní prostředí“
potvrzuje základní shodu s USA v tom, že terorismus hodnotí jako hrozbu
strategické povahy. Zdůvodňuje to tím, že tento nanejvýš nebezpečný jev je spojen
s odhodláním použít neomezené násilí, ohrožuje lidské životy, boj proti němu je
nákladný a podemílá otevřenost a snášenlivost evropských společností. Odlišnost ve
srovnání s USA vyplývá také ze skutečnosti, že Evropa je ve srovnání s USA přece
jen méně symbolickým cílem pro akce globální působnosti. Zároveň s tím však je
v Evropě řada základen teroristických organizací, které působí po celém světě.1
V přístupu k hrozbě globálního terorismu klade EU rozhodující důraz na
sedm směrů preventivního působení:2
– posilování mezinárodní spolupráce,
– zamezování přístupu teroristů k ﬁnančním a jiným ekonomickým zdrojům,
– zvyšování připravenosti k prevenci teroristických úderů,
– zajišťování bezpečnosti mezinárodní dopravy a zlepšování hraniční kontroly,
– zdokonalování schopností nezbytných pro zvládání důsledků případných
teroristických úderů,
– soustředění pozornosti na ty faktory, které usnadňují nábor do teroristických
organizací (jde zejména o bariéry a vzájemné předsudky mezi různými
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kulturami a náboženstvími; EU usiluje o jejich překonávání cestou zlepšování
dialogu mezi kulturami),
– preventivní úsilí ve třetích zemích, z nichž se mohou rekrutovat případní teroristé.
Pokud jde o druhou hrozbu, tedy o proliferaci ZHN, EU ji hodnotí velmi
podobně jako USA. Považuje ji „za nejzávažnější hrozbu mezinárodního míru
a bezpečnosti“. Z toho vychází její závěr, že nejhroznějším scénářem by byl stav, kdy
by se ZHN dostaly do rukou teroristických organizací. EU se s USA shoduje rovněž
v závěru, že takový scénář je tím pravděpodobnější, čím rozsáhlejší je proliferace.
EU nepodceňuje ani závažnost hrozby, jejímž původcem jsou tzv. zhroucené
státy. Zdůrazňuje, že její základní příčinou je špatné vládnutí, od kterého se
odvíjí snadná dostupnost malých zbraní a propukání vnitrostátních ozbrojených
konﬂiktů. Tyto krizové jevy jsou všestranně využívány a častokrát i podněcovány
mezinárodním organizovaným zločinem.
U všech tří hrozeb se EU s USA shoduje v tom, že je považuje za velmi závažné.
Na rozdíl od USA však EU dochází k závěru, že „žádná z nich není hrozbou čistě
vojenského charakteru, a proto nelze žádné z nich čelit jenom vojenskými nástroji.
Každá z nich naopak vyžaduje kombinaci různých nástrojů.“ Tento závěr vychází ze
skutečnosti, že jednou ze základních příčin velkého napětí v mezinárodních vztazích
na počátku 21. století jsou obrovské asymetrie projevující se mj. tím, že polovina
světové populace musí vyjít se 2 euro na den, že každoročně ve světě umírá 45
milionů lidí na hlad nebo podvýživu. Proto EU sice uznává význam vojenských
nástrojů, ale zároveň s tím přikládá velký význam také nástrojům politickým,
ekonomickým a diplomatickým.
Programová rovina
Druhá kapitola nazvaná „Strategické cíle“ už ukazuje, jaké jsou rozdíly
v konkrétních akcentech dlouhodobého boje proti terorismu. Prvním cílem EU je
rozšiřování zóny bezpečnosti kolem Evropy v zájmu toho, aby země na hranicích
Evropy byly dobře spravovány a řízeny. EU chce podporovat rozšiřování této zóny
ve dvou strategických směrech. První směr jde na východ od hranic Evropy a jeho
cílovou skupinu tvoří postsovětské republiky, jež nejsou členy EU. Druhý směr jde
na jih, k velmi choulostivé oblasti Středomoří a zejména pak Blízkého východu.
Druhým strategickým cílem EU na počátku 21. století je vyřešení palestinsko-izraelského konﬂiktu. Dosažení tohoto cíle je pro EU základním předpokladem
pro úspěšné řešení ostatních problémů spojených s Blízkým východem, který je
nejvýbušnější oblastí světa a generuje nejvíce hrozeb teroristické povahy. EU se
plně angažuje při pokračování Barcelonského procesu a při naplňování cílů Čtyřky.
A konečně třetím strategickým cílem EU je posílení mezinárodního řádu
v rámci stávajícího globalizovaného světa. EU přitom klade velký důraz především
na zvýšení účinnosti multilaterálního systému a na větší otevřenost takových
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organizací, jakými jsou WTO a mezinárodní ﬁnanční organizace, samozřejmě za
předpokladu zachování jejich vysokých standardů a účinnosti.
2.

EU jako velmoc svého druhu

Zpracováním a schválením vlastní bezpečnostní strategie EU potvrdila své
odhodlání skoncovat s tím, že byla považována za velmoc čistě ekonomického, ne
však bezpečnostního rozměru. Dala najevo své odhodlání vystupovat jako velmoc
svého druhu, která klade důraz na globální přístupy k bezpečnosti, a proto svou
bezpečnostní strategii nekoncipuje jako doktrínu vojenské intervence.
EU se tímto dokumentem jasně odlišila od administrativy USA, neboť
„nesdílí americkou ideologii rogue states a osy zla, ani její posedlost vojenskými
technologiemi jakožto odpovědí na nové hrozby“.3 Klade naopak větší důraz na
preventivní politické a ekonomické působení a na politické řešení regionálních
konﬂiktů, především pak izraelsko-palestinského.
Javier Solana při vysvětlování významu Evropské bezpečnostní strategie
zdůrazňuje základní premisu, podle které žádná z nových hrozeb nemá čistě
vojenský charakter a nemůže být řešena za použití pouze vojenských nástrojů.
Z toho pak vyplývá nezbytnost „kombinovat politický dialog, diplomatický
nátlak, mechanismy sledování a vyhodnocování situace a v nezbytných případech
i donucovací opatření“.4 Za základní mezinárodněpolitické podmínky úspěšnosti
boje proti terorismu označuje fungující multilateralismus, dodržování mezinárodního
práva a plné respektování úlohy a významu OSN.5
I přes výrazné odlišení od USA se EU svou bezpečnostní strategií prezentuje
nikoli jako protiváha, nýbrž jako strategický spojenec, který má stejné priority,
ale odlišné způsoby pro jejich dosahování. EU tedy nadále zůstává strategickým
spojencem, ale zároveň s tím se v něčem odlišuje.
3.

Ambice, možnosti a limity EBOP

Vedle programového dokumentu se EU zabývá také posuzováním otázky, jaké
jsou její skutečné možnosti a jaké úkoly z toho vyplývají pro nejbližší budoucnost.
Za tím účelem skupina nezávislých expertů na základě důkladného vyhodnocení
dosavadních zkušeností vypracovala celkem pět možných scénářů nasazení ozbrojených
sil EU.6 Do nich zarámcovala možná nasazení vojsk v časovém výhledu 10 až 20 let.
Z toho pak vyvodila úkoly jak pro obranné, tak i pro operační plánování.
Rozsáhlá operace na podporu míru
Předpokládá se, že by šlo o rozsáhlou mírovou operaci s jasně stanoveným
mandátem RB OSN na základě kapitoly VI nebo VII Charty OSN. Jejím hlavním
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smyslem by bylo vytvořit příznivé podmínky pro postkonﬂiktní mírový život. Na akci
by se zúčastnilo až 30 000 vojáků ze zemí EU při nasazení až 40 bitevních letounů
a 6 povrchových plavidel. EU by měla být schopna zasáhnout na vzdálenosti 2000 km
do 60 dnů od rozhodnutí a měla by dosáhnout udržitelnosti operačního nasazení
do 3 let.7 Taková operace je spojena s rizikem ztrát na životech8 a vyžaduje si
především zvýšení evropských kapacit v oblasti pozorování a průzkumu (C4ISR).
Humanitární intervence vysoké intenzity
Její nezbytnost by nastala v případě krutých zločinů proti lidskosti, jako se
to stalo např. ve Rwandě v roce 1994. Původci takové hrozby by byly malé, ale
vraždící skupiny vzbouřenců nebo teroristů.9 Klíčovou úlohu by proto hrála rychlost
nasazení ozbrojených sil a vysoké tempo operací. Páteř vojsk by musela tvořit elitní
pěchota, specializované a speciální síly. Na vzdálenost do 5000 km od Bruselu
(předpokládá se, že by šlo o venkovské prostředí, zejména v Africe) by bylo potřeba
nasadit až 10 000 vojáků, stovku letounů a další techniky. V zájmu připravenosti
na takovýto zásah by EU musela zvýšit kvalitu svých vysoce mobilních sil a počet
podpůrných bitevních vrtulníků.
Regionální válka, v níž by šlo o evropské strategické zájmy
Předpokládá se, že evropské zájmy by mohly být ohroženy buď v důsledku
narušení dodávek ropy10 nebo přílivem uprchlíků z válkou ohrožených oblastí. Dále
by mohlo dojít k ohrožení spojenectví mezi Evropou a Spojenými státy – což se
svým způsobem stalo v důsledku operace Irácká svoboda 2003. Antizápadní živly
by mohly uchvátit moc v zemi „X“ a zneužívat její ropu proti Západu. Zároveň
s tím by zahájily ozbrojenou invazi proti státu „Y“, který hraje klíčovou úlohu
v přepravě ropy pro Západ. Tato země by se na základě čl. 51 Charty OSN na EU
obrátila s žádostí o pomoc. EU by i ve svém vlastním zájmu musela zasahovat až na
vzdálenost 4500 km od Bruselu a musela by to stihnout ve lhůtě 21 dnů. A na to dnes
EU nemá dostatek letadlových lodí, přesně naváděné munice, útočných vrtulníků,
speciálních sil ani logistických prostředků.
Preventivní zásah proti úderu za použití ZHN
EU stejně jako USA považuje za velkou bezpečnostní hrozbu šíření ZHN.
Nejvíce se obává stavu, za kterého by se těchto zbraní zmocnili nestátní činitelé,
vůči kterým nelze uplatňovat strategii odstrašování jako vůči státům. Takoví činitelé
by vedli neregulérní formu boje. Proti nim by bylo potřeba ve lhůtě pouhých 15
dnů a na vzdálenost až 5000 km od Bruselu nasadit brigádu o čtyřech praporech
speciálních operačních sil, schopných vést ty nejnáročnější operace v horském
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i v městském prostředí. EU zatím nemá dostatek speciálních operačních sil,
prostředků strategického průzkumu, útočných vrtulníků a přesně naváděné munice.
V důsledku toho není schopna vést takovou operaci po delší dobu.
Obrana vlastního území
V tomto směru se uvažuje o hrozbě tzv. katastroﬁckého terorismu, která
oslabuje rozdíl mezi vnějšími a vnitřními hrozbami. Jde především o ochranu objektů,
které by se podle rozvědky mohly stát terčem teroristických útoků. Dalším cílem
je snižování následků případného teroristického útoku. Největší nároky se kladou
na protivzdušnou obranu, na vojenskou pomoc civilním institucím při udržování
pořádku, na sledování a průzkum. Země EU v tomto směru mají zkušenosti – např.
akce francouzské armády nazvaná Vigipirate Renforcé. Úkoly vyplývající z tohoto
scénáře jsou natolik náročné, že země EU budou muset i nadále věnovat velké úsilí
tomu, aby zlepšovaly schopnosti svých speciálních operačních sil.
4.

Akce EU na počátku 21. století

EU má nejen rozpracované scénáře, ale také zkušenosti s konkrétními
akcemi mimo své území. V roce 2003 si své schopnosti a možnosti ověřila ve dvou
samostatných operacích – Artemis a Concordia.
Operace Artemis 2003
Tato operace proběhla ve dnech 12. 6. – 8. 9. 2003 v Demokratické republice
Kongo, kde v té době vyvrcholil několik let se vlekoucí vnitřní ozbrojený konﬂikt,
kterému se někdy říká „první světová válka na africkém kontinentě“. Nejkrutější
boje probíhaly v provincii Ituri a zejména pak v jejím hlavním městě Bunia. Počet
mrtvých za posledních pět let se v této provincii odhaduje na 50 000 a počet uprchlíků
na více než půl milionu.11 Pod vlivem těchto otřesných skutečností dne 30. 5. 2003
RB OSN na základě kapitoly VII Charty OSN přijala rezoluci č. 1484 o vyslání
mnohonárodních sil do města Bunia a jeho okolí.
Z francouzské iniciativy byla v rámci EU vytvořena jednotka o celkové síle
2200 vojáků ze 17 zemí. Ta měla plnit dva základní politické cíle: přispět k rozvinutí
mírového procesu v Kongu a zároveň s tím ukázat, že bezpečnost v Africe je
jednou z důležitých priorit EU.12 Poprvé bylo v rámci EU vytvořeno mnohonárodní
velitelské stanoviště (Operational Headquarters), a to v Paříži. Další dvě velitelská
stanoviště (Force Headquarters) byla zřízena přímo v Africe, a to ve městech
Entebbe a Bunia. Velitelem vojsk EU byl francouzský generál Bruno Neveux. Jeho
jednotce se podařilo splnit hlavní úkol – zastavit boje a masakry a zajistit distribuci
humanitární pomoci.
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Operace Concordia 2003
Rozhodnutí o této operaci padlo v době, kdy v Makedonii vrcholilo napětí
mezi Makedonci a etnickými Albánci. EU rozhodla o vyslání poměrně skromné
jednotky čítající 450 vojáků s lehkou výzbrojí, ale dobře připravených na plnění
úkolů v oblasti pozorování a průzkumu (C4ISR). Velitelem akce se stal admirál
Rainer Feist, zástupce velitele vojsk NATO v Evropě, velitelem zasahujících
jednotek byl francouzský generál Pierre Maral. Jim osobně i jejich podřízeným se
podařilo nastolit vztahy důvěry s místními činiteli a především splnit hlavní cíl celé
operace: zvládnout krizovou situaci za hranicemi EU.
5.

Vojenskopolitické programy nejvýznamnějších států EU

Klíčovou úlohu v rámci EU hrají tři nejsilnější státy – Velká Británie,
Francie a SRN. Velká Británie schválila novou Bílou knihu (Delivering Security in
a Changing World), která směřuje ke snižování počtu mírových stavů vojsk a staré
výzbroje. Zároveň s tím klade velký důraz na zlepšení schopnosti k využívání
informatiky při vedení bojové činnosti (network-enabled capability).
Francie ve svém plánu výstavby ozbrojených sil na léta 2003-2008 navyšuje
vojenský rozpočet o 4,3 % a do své výzbroje zavede zbraňové systémy umožňující
zasazovat údery a přepravovat vojska na velkou vzdálenost. Jde zejména o letouny
Rafale B/C, řízené střely Scalp-EG a nové bitevní vrtulníky (NH 90).
SRN dále snižuje počet vojáků (z 280 000 na 250 000) a s tím související
osobní výdaje (připadá na ně 51 % vojenského rozpočtu) a připravuje snížení počtu
mírových posádek o jednu třetinu (ze 620 na 420). Nakupuje nové bitevní vrtulníky
NH 90 a Tigre a připravuje prostředky na nákup dopravních letounů Airbus 400 M.
6.

Zaměření boje proti terorismu v návaznosti
na Evropskou bezpečnostní strategii

Bezpečnostní strategie EU klade rozhodující důraz na dlouhodobý charakter
boje proti globálnímu terorismu. Upřednostňuje dlouhodobé preventivní působení
ekonomického, politického a sociálního zaměření před preemptivními vojenskými
zásahy určenými ke svrhávání nepřátelských režimů. Velmi promyšlený nástin hlavních
rysů úspěšného dlouhodobého boje proti terorismu zveřejnil Adam Roberts, profesor
mezinárodních vztahů na Oxford University. Vycházeje ze zkušeností vývoje v letech 20012005, zejména pak z tzv. druhé války v Iráku, uvedl svá doporučení v následujícím pořadí:13
– základem musí být důvěra veřejnosti v rozhodovací proces;
– s tím nedílně souvisí i důvěra veřejnosti v údaje zpravodajských služeb, z nichž
vycházejí důležitá politická rozhodnutí;
– každá operace v rámci boje proti terorismu musí respektovat právní rámec;
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– pevnou součástí boje proti terorismu musí být řešení těch problémů, ze
kterých terorismus jako takový vyvěrá.
Důraz na „boj proti terorismu“ je zakotven také v bezpečnostní strategii EU,
kloní se k němu i tzv. americká intelektuálská levice a další. Na rozdíl od koncepce
„války proti terorismu“ se zaměřuje na postižení základních kořenů a příčin soudobého
globálního terorismu a na preventivní strategii. Ta sice neznamená kategorické
vyloučení vojenských zásahů, ale považuje je až za nejzazší možné řešení, které by
mělo nastávat teprve po vyčerpání všech nevojenských možností a opatření.
Také tento přístup má své slabé stránky. I pro něj je nevýhodou neurčitost
současného globálního terorismu, jeho charakter nestálého, věčně se pohybujícího
mraku či mlhoviny. Tento přístup nepřináší okamžitá řešení, vyžaduje delší čas
a velké investice, a to jak při hledání kořenů současného terorismu, tak i při hledání
preventivních nevojenských řešení. Nejvážnější výhrada na adresu koncepce boje
proti terorismu říká, že případné pozitivní reakce na politické argumenty jsou jakýsi
novodobý appeasement, ustupování zlu. Výše vzpomínaný prof. Roberts však oponuje
slovy, že některé požadavky je třeba brát v úvahu a reagovat na ně i přesto, že s nimi
vystupují teroristé. Zdůrazňuje, že „odmítat jakékoliv změny jen proto, že je požadují
teroristé, znamená nechat jim možnost, aby dále diktovali politické požadavky“.14
Zároveň s tím má přístup EU i své silné stránky. Ty se odvíjejí od skutečnosti,
že není přímou odpovědí na nepřímou strategii. Navíc je méně kontroverzní, nevede
k takové radikalizaci a koncentraci násilníků a extremistů na jednom místě jako
vojenské akce. Navíc se neomezuje na pouhé následky a vnější projevy globálního
terorismu, jde po jeho kořenech a základních příčinách, zaměřuje se na hledání
dlouhodobých východisek a řešení. Jeho záměr není zúžen pouze na údery proti
vrcholu pyramidy, ale směřuje na základnu této pyramidy, bez které by vůdcové
a aktivní kádry byli téměř bezmocní.
7.

Spolupráce EU s OSN

V tomto směru je nesmírně důležité, že na Evropskou bezpečnostní strategii
navazuje i přístup OSN zakotvený v dokumentu nazvaném A more secure world: our
shared responsibility. Díky tomu se rozšiřuje prostor pro zdokonalování spolupráce
těchto dvou významných světových institucí na poli mezinárodní bezpečnosti. To je
pro EU nesporně velmi příznivá skutečnost. Zároveň s tím však EU bude muset čelit
i řadě výzev. Těmi nejzávažnějšími jsou překonávání odstředivých tendencí, důslednost
při uplatňování vlastní strategie a především pak zdokonalování vlastních vojenských
schopností pro potřeby zásahů mimo Evropu. Je důležité, že EU si jako první podmínku
takových akcí klade legálnost těchto zásahů, tedy jasný mandát RB OSN.
Velký pozitivní potenciál má spolupráce mezi EU a OSN. Jejím základem
je skutečnost, že OSN je jedinou mezinárodní organizací, která může legalizovat
použití síly v mezinárodních vztazích obecně a v mírových operacích zvláště.
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Patří jí prvenství v zapojení do mírových operací – na počátku roku 2005 to bylo
16 nejrůznějších misí, na kterých se podílelo celkem 67 000 vojáků a policistů.
NATO zase disponuje nejsilnějšími a nejvýkonnějšími jednotkami vybavenými
nejmodernější bojovou technikou. A konečně státy EU jsou ve svém souhrnu
největšími přispěvateli do rozpočtu OSN – mají 37,75procentní podíl na jejím
celkovém rozpočtu a 39procentní podíl na rozpočtu mírových operací OSN,
zatímco v případě USA je tento podíl 22 %, resp. 27 %.15 S tím ale zároveň výrazně
kontrastuje velmi nízký podíl zemích EU na početních stavech účastníků mírových
operací – je to necelých 7 % a v případě operací v Africe dokonce jenom 2,3 %.16
Pro vzájemnou spolupráci mezi EU a OSN existují především programové
základy. Ty spočívají na čtyřech hodnotách celosvětového významu (Global Public
Goods – GPG). Jsou jimi:
– fyzická bezpečnost a stabilita: „freedom of fear“ (osvobození člověka od strachu),
– lidská práva a rovnost pro všechny lidské bytosti,
– otevřené a všem přístupné ekonomické uspořádání umožňující důstojný
život, jinými slovy „freedom of want“ (tedy osvobození člověka od nouze),
– sociální standard spočívající především na dostupnosti lékařské péče, vzdělání
a na životě ve zdravém prostředí.
Značným přínosem se staly konkrétní kroky, které učinily OSN a EU.
V červnu 2001, v době švédského předsednictví, jejich představitelé podepsali
vyhlášení o spolupráci mezi OSN a EU na poli prevence konﬂiktů a civilních
a vojenských aspektů krizového managementu. V září 2003 navázalo Společné
vyhlášení o spolupráci mezi OSN a EU v krizovém managementu, které položilo
hlavní důraz na plánování, výcvik, komunikaci a na způsoby koordinace činnosti
při konkrétních zásazích. Pokud jde o konkrétní společné kroky v budoucnosti, jako
nejpravděpodobnější scénář vzájemné spolupráce mezi OSN a EU se pro nejbližší
budoucnost jeví tzv. UN-mandated, EU-led operations. EU by operace řídila, plnila
by při nich úlohu „subdodavatele“ OSN, která by dala nezbytný mandát. Méně
snadný by byl scénář UN-led operations, protože „v evropských metropolích panuje
velká nechuť k tomu, aby EU poskytovala své ozbrojené síly pro akce, které by
vedla OSN“.17 Další možností je také nasazení jednotek EU ještě před zahájením
operací OSN v případě vážných incidentů na místě zásahu (např. vážné ohrožení
obyvatelstva nebo personálu OSN). V takovém případě by docházelo k „výměně
čepic“ (re-hatting) – rychlá akce ke zklidnění situace v místě zásahu by proběhla pod
velením EU a po jejím ukončení by se velení znovu ujala OSN.
Závěrem
I na počátku 21. století nadále platí, že ideálem pro globální bezpečnost
by byla organizace, která by měla legitimitu, jaké se těší OSN, vojenskou sílu,
jakou disponuje NATO, a hospodářskou sílu a výkonnost, jaké vykazuje EU.
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Zatím však není možné takovou organizaci vytvořit, a tak je nezbytné co nejvíce
rozšiřovat a prohlubovat spolupráci mezi stávajícími institucemi. Jinak řečeno, cesta
k oslabování a k eliminování bezpečnostních hrozeb současného světa a k posilování
jeho bezpečnosti vede přes multilateralismus, přes mnohostrannou spolupráci
nejvýznamnějších mezinárodních organizací.
Mnohé se v oblasti možné spolupráce mezinárodních organizací (zejména
pak OSN a EU) vykonalo, ale nemálo ještě musí být učiněno. Největším dosavadním
zklamáním je chování evropských zemí v jednáních o reformě OSN, kde bohužel
převládají partikulární zájmy a ambice jednotlivých evropských států před zájmy
globální bezpečnosti. To by mohlo oslabit potenciál spolupráce jak při mírových
operacích, tak i na poli pozitivního vymezení globální bezpečnosti. Globální rozměr
bezpečnostních hrozeb i výzev typu „Global Public Goods“ vyžaduje ochotu a vůli
povznést se nad dílčí zájmy a myslet a jednat vskutku globálně.
Poznámky
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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Andor Šándor
NOVÉ HROZBY A ZPRAVODAJSKÉ SLUŽBY
V TRANSATLANTICKÉM PROSTORU
V odborných kruzích i v laické veřejnosti jsou často používány dva termíny
– hrozba a riziko. Je žádoucí tyto pojmy objasnit před pojednáním o tom, v jakém
bezpečnostním prostředí se právě naše země nachází. Tedy po pořádku. Hrozba je
něco, co může poškodit zájem této země a jejích občanů. Hrozbou například mohou
být i projevy počasí, jako jsou povodně, sucha, tedy jevy, které nejsou prokazatelně
v přímé závislosti na naší činnosti, a tudíž jim lze jenom velmi obtížně (pokud
vůbec) aktivně předcházet. Lze se však proti nim bránit vytvořeným souborem
opatření, která sníží jejich dopad. Připomínané tříleté výročí ničivých povodní
ukazuje, že ani zdaleka jsme nebyli schopni realizovat potřebná protiopatření a že
ani ta nejdokonalejší nás před vlivy přírody nemohou stoprocentně ochránit.
Pak jsou tu však hrozby, které jsou uměle vyvolány záměry, cíli a činností
určitých států, skupin osob či jednotlivců. A riziko? Lze konstatovat, že bez hrozeb
by nebylo rizik (hrozba stoleté vody v Praze při absenci protipovodňových opatření
představuje riziko značných škod například na bytovém fondu Karlína).
Je tedy nutné správně posoudit hrozby zájmům naší země a jejím občanům,
abychom pochopili i míru rizika a také to, jak budeme případně poškozeni, stane-li se
hrozba reálnou. Stát by měl dbát o to, aby občané pochopili i nutnost mimořádných
opatření.
Aby každý stát byl schopen odpovídajícím způsobem reagovat na existující
hrozby a z nich plynoucí rizika, ustanovuje si svůj bezpečnostní systém. Tady je
na místě jeden příměr. Každý zodpovědný občan chrání své zdraví a majetek
tím, že se pojistí. A pojistí se u ústavu, který nemá problém s případným rychlým
a odpovídajícím plněním. Taková instituce je mnohdy drahá, ale dotyčný si ji
platí, přestože si výše zmíněné plnění nepřeje. Prostě jen proto, kdyby takový
případ nastal. A takto by se měl chovat i každý zodpovědný stát, který je svými
orgány v bezpečnostním systému zastoupen a jehož ústavní činitelé za chod tohoto
systému odpovídají. Bezpečnostní systém je tedy tvořen jako reakce na měnící se
bezpečnostní prostředí, ve kterém se země nachází. Jestliže došlo k dramatickému
snížení počtů a výzbroje Armády České republiky (AČR), protože nám skutečně
v předvídatelné době nehrozí vojenské nebezpečí ve formě ozbrojeného útoku proti
celistvosti a svrchovanosti, pak nutně musí dojít k nárůstu významu zpravodajských
služeb, policie a dalších složek integrovaného záchranného systému. Musí se tak
stát ne proto, že na jedné straně něco snížíme, ale protože si to žádají nové okolnosti
v bezpečnostní situaci. Že tomu tak v České republice není, je smutným faktem.
Zbývá věřit, že teroristické útoky z července 2005 skutečně povedou k nutným
investicím do bezpečnostního systému země, armádu nevyjímaje.
Které hrozby se nás bytostně dotýkají:
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1.

Terorismus

Za touto znovu vystoupivší hrozbou dnes stojí nestátní organizace, radikální
a extremistické náboženské skupiny a hnutí, která používají všech forem teroru
k útokům na samotnou podstatu křesťansko-židovského západního světa. Poslední
vývoj v Iráku a snahy teroristů v Saúdské Arábii ukazují, že se už svými akty násilí
zaměřují i na poškozování ekonomik globálně provázaného světa, který je závislý
na těžbě ropy. Nikoli tedy jen na americké a izraelské cíle a cíle jejich spojenců,
kdy je upřednostňována spektakulárnost jejich úderů. Každý, kdo jenom trochu
rozumí provázanosti ekonomik, akciovým trhům a mnohdy spontánním reakcím
obchodníků na burze, musí s obavami vnímat, co by případný teroristický útok,
dlouhodoběji blokující například oblast Hormuzského průlivu a podstatně snižující
dostupnost ropy na světových trzích, udělal s řadou ekonomik, včetně té naší. Silná
a zdravá ekonomika je jedním z pilířů bezpečnosti státu.
Dnes je již zřejmé. že ani polapení bin Ládina či Zarkávího nemusí vést ke
snížení nebezpečnosti teroristických skupin, které dnes zjednodušeně označujeme jako
skupiny hlásící se k al-Káida. Jejich hlavním poutem není organizační struktura, i když
jednotlivé skupiny jsou velmi dobře organizovány. Mnohdy se ani nikdy mezi sebou
neviděly, pojí je však společný boj proti všem svobodám demokratického světa pod
ukradeným heslem „ve jménu Alláha“. Jistěže by situaci napomohlo mírové vyřešení
izraelsko-palestinského konﬂiktu, ale fakta ukazují, že ani to není rozhodující. V době,
kdy bývalý premiér Izraele Jehud Barak učinil bezprecedentní návrhy Jásiru Arafatovi
k tomu, aby palestinský stát mohl normálně fungovat (Way Plantation, léto 2000),
bin Ládin již plánoval útoky provedené 11. 9. 2001. Odstranění Saddáma Husajna
americkou invazí z krátkodobého hlediska vede k nárůstu terorismu a radikalizuje
muslimské menšiny v některých západních zemích, i když některé projevy násilností
v Iráku jsou spíše odrazem vnitropolitického boje etnických a náboženských skupin
a po stažení Američanů budou pravděpodobně pokračovat.
Jaké hlavní charakteristiky současného terorismu lze zvýraznit?
– Má jednoznačnou výhodu volby času, místa a způsobu provedení teroristického
útoku. Tato skutečnost je dána tím, že zpravodajské služby a policie nemají
dostatek zdrojů blízkých těmto skupinám, které by zajistily včasnou
informovanost a schopnost útoku předejít. Používaní sebevrahů v mnohém
značně snižuje možnost jejich odhalení, zvláště pocházejí-li z řad občanů dané
země. Mohou-li se v prostorech svých cílů bez problémů pohybovat, nepotřebujíli zahladit stopy a po útoku uniknout, období na přípravu se zásadně zkracuje
a tím se zkracuje i možnost odhalení příprav policií a zpravodajskými službami.
Na rozdíl od „tradičních“ teroristických organizací, jakými jsou ETA či IRA,
jejich útokům nepředchází žádné varování.
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– V řadě západních zemí existující početné muslimské komunity vytvářejí
podhoubí pro činnost těchto skupin. Ukazuje se, že se z nich stále více rekrutují
potenciální teroristé. Příslušníci těchto skupin v druhé a dalších generacích se již
asimilovali v novém prostředí, mluví plynně místním jazykem, duší však stále
nejsou občany příslušné země. Řada z nich je náchylná k fundamentalistickým
projevům islámu a prochází nebo prošla školeními v Afghánistánu a Pákistánu.
Londýnské útoky, ač to může znít tvrdě, ukazují, že potenciálním teroristou se
může stát kterýkoli muslim. Jednolité a těžko prostupné komunity muslimů,
a nejenom jich, v řadě velkoměst západní Evropy nepředstavují tolik oslavovaný
a za příklad dávaný vzor multikulturního světa. Malé zastoupení muslimů
v policejních sborech v kontextu s výše zmíněnou udržovanou homogenitou
a neproniknutelností těchto menšin znesnadňuje včasné odhalení příprav
teroristických útoků domácími islámskými radikály.
– Policie a tajné služby nejsou schopny sledovat, vyhodnocovat a adekvátně
reagovat na aktivity tisíců webových stránek, které slouží islámským radikálům
k náboru, přípravě a instruktáži nových teroristů a zajišťují potřebné ﬁnanční
prostředky. Bez skutečné znalosti arabštiny, fársí a dalších jazyků, kterými mluví
rizikové skupiny islámských radikálů, a reálií muslimského světa nebudeme
schopni těmto stránkám porozumět, protože jsou často psány v symbolice,
jazykem koránu. Jejich uveřejňování na internetových serverech v zemích, které
terorismus přinejmenším neodsuzují, rovněž práci policie ztěžuje.
– Přestože islámští radikálové bojují proti západnímu pojetí života, hojně využívají
všech jeho vymožeností, včetně technických. Globalizace světa jim umožňuje
rychlé a stále v řadě zemí nekontrolovatelné přesuny ﬁnančních prostředků
nutných k realizaci jejich plánů. Česká republika není bohužel výjimkou.
– Terorismus je propojen na organizovaný zločin. Pašování narkotik a snaha získat
zbraně hromadného ničení představují jedno z největších nebezpečí v současnosti.
Osvobození Afghánistánu od Talibánu vedlo paradoxně k tomu, že úroda máku
prudce vzrostla. Ta letošní bude rekordní, s velmi negativními dopady pro boj
s drogovými dealery i v naší zemi.
Jaké důvody existují k tomu, aby se náš bezpečnostní systém vážně zabýval
hrozbou terorismu představující řadu rizik ve všech oblastech života společnosti?
a) Ze zemí EU udržujeme tradičně nejlepší vztahy s Izraelem, i když naše připojení
se k odsouzení stavby zdi lze považovat za nepříliš šťastné. V minulosti se
na území bývalého Československa školili představitelé Organizace pro
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osvobození Palestiny. Současná Česká republika je považována za neoﬁciální
centrum židovství v Evropě a nachází se zde řada historicky cenných židovských
památek.
b) Programová prohlášení současných vlád sice již neakcentují význam NATO
a transatlantických vazeb jako dříve, což lze vnímat spíše znepokojivě, ale přesto
budeme pokračovat v účasti na mírových misích, a to nejenom pod hlavičkou této
aliance. Příslušníci našich ozbrojených sil stále působí na území Iráku. Pracovníci
české ambasády se již dvakrát stali terčem útoku iráckých teroristických skupin.
Tato skutečnost musí být vnímána v souvislosti s tím, že naši vojenští policisté
připravují irácké kolegy, kteří mají být páteří nových policejních sil. Tedy sil,
které mají zavést pořádek a kontrolu v novém demokratickém uspořádání země,
ve kterém iráčtí sunnité přišli o dlouhodobé vládnoucí privilegované postavení.
c) Akt teroru vůči majiteli kasina v centru Prahy (a je úplně jedno, zda byl obecně
kriminální povahy či byl proveden zabijáky typu Zarkávího) jenom dokazuje,
že náš bezpečnostní systém není zdaleka na odpovídající úrovni, a proto může
být důvodem k realizaci teroristického útoku na našem území, namířeného proti
cílům západního světa včetně našich vlastních. Tento případ, a našlo by se jich
mnohem více, jednoznačně ukázal, že policie a BIS navzájem nespolupracují při
odhalování závažné trestné činnosti. Policie ČR stále nemá relevantní organizační
celek k boji s terorismem. Neexistuje koordinace mezi zpravodajskou skupinou,
policejním prezidiem a krajskými služebnami policie.
2.

Anticivilizační jevy

Do této kategorie hrozby lze zařadit organizovaný zločin, který, proroste-li do
politické a ekonomické sféry, může vážně ohrozit samotnou existenci demokratického
státu. Nežádoucí šíření zbraní hromadného ničení, duálních technologií a konvenční
výzbroje může poskytnout teroristům účinný prostředek k naplnění jejich cílů.
Státy jako Severní Korea mohou tak disponovat raketovou technologií schopnou
zasáhnout území demokratického světa. Řada občanských válek především v Africe
je lákavým a vysoce výnosným trhem pro nelegální obchod s konvenční výzbrojí.
Nezvládnutelná nelegální migrace z území sužovaných nedostatkem potravin, vody
a občanskými válkami může vážně ohrozit stabilitu státu a jeho zdrojů. ČR již dávno
přestala být zemí tranzitní, čím dál tím více se stává zemí cílovou.
3.

Oslabení role NATO, krach integračních procesů EU

Hrozbou nikoli jen pro naši zemi, ale i pro celou Evropu může být eroze
transatlantických vazeb, a tím pádem oslabení role NATO a „snížení“ zájmu
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USA o vývoj v Evropě. EU je z hlediska zahraničněpolitického a hospodářského
významu jistě důležitým fenoménem, z hlediska účinnosti vojenských kapacit však
trpaslíkem, a proto budování vojenského pilíře v rámci Unie je potřebné. Avšak
výše zmíněné narušování transatlantického partnerství může vést k jeho budování
bez ohledu na NATO. Aliance je jiná, než byla před svým prvním rozšířením, a také
jiná, než jaká byla před tím posledním. Přesto, že žijeme v Evropě a nedávno jsme
se stali členy EU, je v našem životním zájmu aktivní politikou uchovávat a rozvíjet
smysl existence NATO. Je totiž jedinou politicko-vojenskou organizací, která plně
garantuje naši nezávislost. Existuje reálná obava, že z dlouhodobé perspektivy by
její zánik mohl znejistit postavení ČR z hlediska jejích životních zájmů. Je zásadním
omylem budovat naši bezpečnost na premise, že již existuje něco jako společná
zahraniční a bezpečnostní politika EU a že Aliance je kvalitativně tou organizací,
která zvítězila ve studené válce.
Jaké jsou životní zájmy naší země? Nezávislost, svrchovanost a politická
suverenita na principech demokratického a právního státu, kde jsou dodržovány
všechny osobní svobody a lidská práva občanů a principy tržní ekonomiky trvale
vedoucí ke zvyšování životní úrovně našich občanů.
Je třeba, aby byla zachována a posilována role OSN jako jediné globální
organizace ve světě, včetně její transformace, aby více odpovídala dnešní době
a odrážela změněné rozložení sil a postavení jejích jednotlivých členů. A to i s vědomím
toho, že se jí nedařilo a nedaří různým konﬂiktům předcházet a účinně je řešit.
Proklamace některých představitelů EU o tom, že s USA je nutné soutěžit
především v oblasti ekonomiky, nejsou správné. Navzdory některým jednostranným
opatřením USA, z nichž některé byly vynuceny terorismem, je nutné jít cestou
rovnoprávné a vzájemně výhodné spolupráce přesto, že jednotliví partneři mají
a budou mít rozdílné dílčí zájmy. Vítězství nad terorismem je naším společným
a životně důležitým cílem. Poslední vývoj ukazuje, že teror si nevybírá mezi
„dobrými“ a „špatnými“ zeměmi Západu!
4.

Ekonomický vývoj ve světě a dostupnost životně důležitých surovin

Je zřejmé, že globální ekonomická stabilita může být poměrně lehce narušena.
Nestabilita v některých členských zemích OPEC a u některých dalších exportérů
ropy ovlivňuje ekonomiky mnoha států v řadě odvětví vzhledem k dostupnosti a ceně
této suroviny. I když ceny ropy, překračující dnes v důsledku zvyšování celosvětové
spotřeby 70 dolarů za barel, ještě nejsou předznamenáním světové krize, situace
může zpomalovat růst ekonomiky v řadě zemí. Samozřejmě, že tato skutečnost měla
a má i „pozitivní“ dopady na některé státy. Rusko si takto ﬁnancuje své vojenské
angažmá v Čečensku a Nazarbajev imperátorským způsobem přestěhoval hlavní
město Kazachstánu. Při uvedených cenách ropy se Putinovi jistě daří ovládat Rusko
lépe než Jelcinovi, kdy cena barelu ropy byla 15 dolarů.
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Je nutné, aby náš stát velmi pečlivě zvážil, zda ztratí vliv nad jedním z klíčových
odvětví průmyslu, kterým je energetika, včetně jejích vstupů. Nevyčerpatelné nejsou jen
zásoby ropy, ale i uhlí. Zbaví se stát kontroly nad touto komoditou ve prospěch dvou
největších těžitelů – Německa a Polska? Sebelepší ochrana výrobních kapacit ČEZ
a přenosových soustav ČEPS nebude pro ekonomiku zásadní, budou-li dodávky surovin
pro jejich činnost v rukou spekulujících vlastníků. Jsem přesvědčen, že případné ztráty
v budoucnosti by mnohonásobně převýšily jednorázový privatizační zisk.
Je životně důležité, aby ČR svou zahraniční politikou vytvářela taková
spojenectví, která by jí garantovala využitelnost nedostatkových surovin z více
zdrojů. Vytvoření právního prostředí a jeho udržení pro příliv investic zahraničního
kapitálu, jakož i garance jejich nedotknutelnosti a ochrany musí být v dnešní době
samozřejmostí.
5.

Činnost cizích zpravodajských služeb na našem území

Naše země je vystavena negativním dopadům aktivit cizích rozvědek, pro
které se stala ještě atraktivnější vstupem do NATO a EU. A již zdaleka nejde jen
o klasickou činnost směřující k odhalení vojenských tajemství. Bez přehánění
lze tvrdit, že ekonomická špionáž nabrala na rozhodujícím významu. Bývalé
Československo poskytovalo pomoc různým levicově extremistickým organizacím
zemí tzv. třetího světa, které ani dnes nelze řadit k demokratickým a jejichž role
v mírových procesech je spíše negativní. Řada občanů těchto států u nás studovala
a mají zde zázemí. A v neposlední řadě nelze zapomenout na stotisícový kontingent
Střední skupiny vojsk tehdejšího SSSR, který působil na našem území přes dvacet let.
Jen málokdo má takovou znalost o naší zemi a kontakty na naše občany jako právě
jeho příslušníci. Toto vše spolu s nedostatečnou ochranou utajovaných skutečností,
která ﬁnančně zatěžuje stát nesmyslnými a drahými požadavky na objektovou
bezpečnost, přičemž to hlavní stále nevyřešila, vytváří vhodné prostředí pro práci
agentů cizích rozvědek.
Je nutné, aby politické elity země vedly veřejnou diskusi s občany o problematice
bezpečnostní situace, ve které se naše země nachází, a hledaly všechny nástroje, jak
se účinně bránit či minimalizovat rizika stávajících hrozeb. Včetně takových opatření,
která by mohla znamenat omezení některých svobod občanů s takovými pojistkami,
že nedojde k jejich zneužití. Občané si přece stát platí, aby je účinně ochránil. Jednou
z hlavních povinností vlády je tuto bezpečnost zajistit.
Koncepce zpravodajské komunity v ČR
Pro vytvoření odpovídajícího zpravodajsko-bezpečnostního systému v zemi
není ani tak důležité, kolik zpravodajských služeb existuje, ale:
– jak jsou „úkolovány“ ze zákona oprávněnými osobami;
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– jak jsou jejich činnosti koordinovány. Stávající koordinační činnost je na
nedostatečné úrovni v rámci celé komunity. Spojení Vojenského obranného
zpravodajství (VOZ) a Vojenské zpravodajské služby (VZS) v jednu
organizaci Vojenské zpravodajství (VZ) pouze vytváří dojem, že došlo ke
kvalitativnímu zlepšení činnosti obou složek. Výkonné složky obou služeb byly
nekvaliﬁkovanými zásahy téměř eliminovány. Jejich schopnost boje s terorismem,
včetně koordinovaného postupu, je zanedbatelná. O realizaci společných operací
v rámci VZ je přinejmenším předčasné mluvit. Je třeba zásadně změnit způsob
využití informací, které jsou službami získány či vyhodnoceny;
– zda okruh osob ze zákona stanovených odpovídá vážnosti zpracovávaných
informací;
– zda jsou skutečně efektivně kontrolovány parlamentem. Stávající legislativní
opatření nejsou dostatečná k efektivní kontrole činnosti služeb a civilní rozvědka je
stále mimo ni. Kontrolní činnost se nemusí zužovat na poslance. V případě kontroly
činnosti soudců při povolování použití operativní techniky na našem území je nutné,
aby tuto kontrolu nerealizovali poslanci. Soudci si budou automaticky stěžovat,
že jejich moc je kontrolována mocí politickou. Poslanci by se měli zamyslet nad
paradoxní situací, kdy chtějí kontrolovat činnost rozvědky na cizím území – tedy
porušování zákonů dané země příslušníky rozvědky „v uniformě“.
Primární otázkou však zůstává správné vyhodnocení všech rizik a hrozeb,
kterým Česká republika čelí jak v rámci mezinárodních organizací, tak především
jako nezávislý stát. Přehnané spoléhání se na naše partnery není na místě. Zdaleka
ještě nenastal stav, kdy si všechny zpravodajské služby vyměňují potřebné informace,
přestože s každým dalším útokem je tato potřeba politiky stále více akcentována. ČR
se ještě (pokud k tomu vůbec kdy dojde) nekvaliﬁkovala mezi partnery se skutečnou
spoluprací s rozhodujícími zeměmi (jako např. USA, Velká Británie, Austrálie).
Nejde o to, že by nebyla schopna přispívat nebo že by o některé její informace nebyl
zájem, ale recipročně ze svého spojenectví nedostává tolik, kolik by potřebovala.
V posledních dvou letech se situace výrazně zhoršila ztrátou důvěryhodnosti
a nevýkonností vojenské rozvědky. Nejméně lze v této oblasti očekávat od NATO.
Aliance jako taková, až na malé výjimky, nemá vlastní prostředky sběru informací.
Je téměř zcela závislá na jednotlivých členech, čím na základě výlučné dobrovolnosti
přispějí. Ti do „společného“ bohužel posílají jenom to, co by si vyměnily s každou
zemí, zatímco dvoustranná spolupráce je jednoznačně preferována (zpravodajský
příspěvek Turecka je vzhledem ke vztahům s Řeckem na úrovni novinových článků).
Bylo by naivní se domnívat, že v rámci EU bude situace v oblasti zpravodajské
spolupráce na mnohem vyšší kvalitativní úrovni.
Nejenom západní svět se snaží vypořádat s negativními dopady činnosti
islámských radikálů. I Rusko stojí v tomto úsilí na straně západních demokracií
jako spojenec. Čím bylo 11. září pro USA, tím je v řadě aspektů pro Rusko
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Beslan. V jeho přístupu k boji s terorismem bude i nadále patrná řada opatření
nejenom zkvalitňujících bezpečnostní struktury, ale i omezujících demokracii
a komplikujících vztahy s některými sousedy. I když Putin ví, že se s problémem
především čečenského terorismu nemůže vypořádat sám, budou jeho opatření
jednostranná a k možnému vypořádání bude vytvářet různé koalice na základě
oboustranné výhodnosti. Spolupráce ČR s Ruskem v této oblasti by neměla být
zatížena ideovými balasty.
Není realistické předpokládat, že dokážeme všemu čelit sami. Je jen nutné si
uvědomit, jaká situace ve skutečnosti je a že je potřeba udělat vše v rámci domácích
zdrojů, abychom byli schopni minimalizovat reálné hrozby a rizika. Proto je třeba:
– Bezpečnostně-zpravodajskou komunitu koncipovat a zasadit v rámci širšího rámce
omezených zdrojů, které má stát k dispozici – Policie ČR, Integrovaný záchranný
systém (hasiči, zdravotníci), Celní správa, civilní ochrana, Armáda ČR –, a tento
systém pak odpovídajícími mechanismy efektivně koordinovat. Současný stav je
nutné kvalitativně posunout. Zpravodajské služby a další instituce například stále
nejsou propojeny utajovaným systémem výměny informací.
– Policie musí být vybavena, vycvičena a organizačně uzpůsobena pro úkol
hlavního nástroje bezpečnostního systému země v boji s terorismem na vlastním
území. V dnešní realitě, kdy předcházení teroristickým útokům na základě
informací od vnějších služeb je spíše zbožným přáním, je nutné, aby takto velká
síla, ze zákona oprávněná konat, byla do tohoto úsilí mnohem aktivněji zapojena.
Policejní prezident by měl být členem Výboru pro zpravodajskou činnost, pokud
tak tomu ještě není.
– Posoudit, zda reforma AČR je opatřením, které je koordinováno v návaznosti na
činnost dalších zdrojů, které jsou jakkoli aktivní či předurčeny k boji s terorismem
a především k odstraňování následků vzniklých jakoukoli katastrofou. Budování
AČR pouze k „vnější“ roli je neefektivním vynakládáním prostředků ze státního
rozpočtu. Viditelná přítomnost armády na veřejnosti v případě nutnosti musí být
doplněna odpovídajícím výcvikem vyčleněných jednotek. Není jisté, že vyčleněné
jednotky mají zvláštní policejně-protiteroristický výcvik či jsou adekvátně
připraveny k odstraňování následků. Přestože AČR jde cestou specializace, jak
se na tom dohodli představitelé zemí NATO na pražském summitu, je nutné,
aby prvořadá pozornost byla věnována řešení problému s bojem proti terorismu
na národní úrovni. V praxi ještě nebyl odzkoušen navrhovaný systém a o jeho
akceschopnosti v případě potřeby existují vážné obavy (charity begins at home
– bližší košile než kabát). Především prvních 6 hodin po teroristickém útoku či
jiné katastrofě je rozhodujících při řešení následků a realizaci opatření vedoucích
k navrácení stavu do normálu a bránících vzniku paniky s nedozírnými následky,
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které budou mnohem větší než ty, jež způsobil samotný útok. V takto krátké době
nám žádná země NATO nebude v rámci specializace schopna poslat účinnou
pomoc.
– Je zřejmě žádoucí, aby část sil a prostředků protichemického praporu z Liberce
byla trvale dislokována v těsné blízkosti hlavního cíle ČR, kterým je Praha.
– V situaci, kdy je centrum odstraňování následků chemického a biologického útoku
na osoby nelogicky a nevhodně umístěno v Těchoníně a nemocnice Na Bulovce
je naprosto nedostatečně připravena, je nutné prozatímně zajistit prostředky
AČR vrtulníkovou přepravu takto případně zasažených osob. Rozmístění
základny v Prostějově se z toho důvodu jeví jako nevhodné. Ukončení budování
Těchonína, který ani nedisponuje stálým středním zdravotnickým personálem,
a vynaložení prostředků k vybudování speciálních lůžek, včetně přípravy
odpovídajícího personálu v nemocnici Na Bulovce, si bude vyžadovat zásadní
a odvážné rozhodnutí vlády. Udržování stávajícího stavu je však nepřijatelné.
– Přijmout politické rozhodnutí, jak organizovat zpravodajskou komunitu
v zemi. Není vůbec důležitý počet služeb. Je-li v zemi více služeb, nemůže
dojít k monopolizaci názoru na hodnocení hrozeb a z nich vyplývajících
rizik. Jejich řízení může být složitější a argument, že jejich činnost je dražší,
není u nás ničím doložen. Rozhodující je kvalita stanovených úkolů, jejich
koordinace a vyhodnocování. To se u nás neděje na odpovídající úrovni a role
koordinátora služeb se pouze rozbíhá. V situaci, kdy spolupráce mezi naší
zpravodajskou komunitou není na odpovídající úrovni, je nutné, aby tato osoba
měla značné zkušenosti z práce ve službách, s prací v rámci mezinárodních
struktur a odpovídající jazykové dovednosti. Méně služeb může znamenat
(u nás to však nemusí nutně platit) lepší koordinaci a stanovování úkolů a může
vytvářet pocit, že jejich činnost bude lacinější. Jednoznačně však hrozí problém
monopolizace v hodnocení hrozeb či rizik z nich vyplývajících. Při posuzování
tzv. efektivity služeb je potřeba postupovat velmi opatrně. Jakou kategorii zvolit
k tomu, abychom míru efektivnosti kvaliﬁkovali? Počet informací, počet agentů
či rozpracovaných případů? U kontrarozvědky to bude odlišné od rozvědky.
Jestliže se rozvědce podaří získat informaci, která zabrání velkým škodám na
životech a majetku země (byť jednou za 10 let), kdo zpochybní její efektivitu?
Téměř v každé zemi, kde došlo ke spojení vojenské a civilní služby, se takové
opatření ukázalo jako nepříliš vhodné. Za optimální považuji následující strukturu:
1. Bezpečnostní informační služba (BIS) – civilní kontrarozvědka v rámci
Ministerstva vnitra. Do její struktury je začleněna značná část Vojenského
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obranného zpravodajství. Její ředitel už není ústavní činitel, je jmenován
a odvoláván premiérem na návrh ministra vnitra. Služební poměr vojáků
z povolání může být zachován (srov. Spolková zpravodajská služba – BND).
2. Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) – civilní rozvědka v rámci
Ministerstva zahraničních věcí. Její ředitel je jmenován a odvoláván premiérem
na návrh ministra zahraničí. Změna služebního poměru pracovníků ÚZSI (dnes
jsou ve služebním poměru Policie ČR) je nutná!
3. Vojenská zpravodajská služba v rámci Ministerstva obrany. V rámci této služby
působí malá kontrarozvědná součást, jejímž hlavním úkolem je ochrana vojsk
rozmístěných v zahraničí. Její ředitel je jmenován a odvoláván premiérem na
návrh ministra obrany.
Existuje řada srovnatelných i menších zemí, které mají stejný, ne-li větší počet
služeb. Například Maďarsko má 5 služeb, Slovensko stejný počet jako naše země dnes.
O čem je nutné vážně diskutovat, je společné využití omezených kapacit,
kterými služby a Policie ČR disponují. Jde o SIGINT (signálové zpravodajství),
včetně zásadní změny jeho úkolování, využití technických prostředků atd. Výše
popsané výhody dnešních teroristických skupin, které využívají stávajícího
globalizovaného světa, nutně vedou ke koordinovanému zvyšování schopností
bezpečnostního systému, jak jim čelit. Existuje řada technických prostředků, které
jsou zahraničními službami využívány v boji s terorismem. Nejeví se však jako příliš
ekonomické, aby si je zakoupila každá služba a policie. Z toho důvodu je nutné se
zabývat vytvořením technických pracovišť, která by sloužila celému bezpečnostnímu
systému a byla organizačně včleněna tam, kde jsou schopnosti jejich nejkvalitnějšího
využití největší.
Vytvoření takto pojaté organizační struktury služeb musí předcházet:
1. Jasná a všemi politickými subjekty odsouhlasená zahraničněpolitická a ekonomická
orientace země a z ní vycházející úkoly stanovené všem službám.
2. Speciﬁkace skutečných hrozeb a zhodnocení míry rizik z nich plynoucích pro
naši zemi.
3. Jasné stanovení, ve kterých oblastech bezpečnosti země je činnost vlastních
služeb primární a nezastupitelná, kdy se nelze spoléhat na někoho jiného, a do
plnění těchto úkolů musí být investováno maximum všech dostupných zdrojů.
Zahraniční součinnost, jak multilaterální, tak především bilaterální, musí být
rozvíjena. Její rozsah je však třeba posoudit s ohledem na skutečné využití.
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Jenom taková důkladná analýza může dát odpověď na tolik diskutovanou
otázku počtu zpravodajských služeb. Není přece důležité, kolik služeb stát má, ale
zda jsou schopny se účinně vyrovnat se současnými hrozbami. Méně služeb sice
znamená lepší řízení, koordinaci a snad i úsporu ﬁnančních prostředků (tato poslední
výhoda v naší zemi ještě dlouho nebude relevantní). Při existenci jedné zahraniční,
ale i vnitřní služby však hrozí tzv. monopolizace názoru na problém. V takovém počtu
odpadá nezdravé soutěžení, která služba přinese lepší informace. Naopak větší počet
může být dražší, náročnější na koordinaci. Kopírovat však americký příklad, který se
mylně domníval, že v oblasti zpravodajské služby soutěživost může zvýšit kvalitu,
je škodlivé. Přináší ovšem více informací, které mohou zabránit jednostrannému
pohledu na problémy současné bezpečnosti.
Nakonec bude vždy záležet na politické reprezentaci, jaký počet služeb
zvolí. V každém případě by tento počet měl být zvolen na základě konsenzu všech
demokratických sil. Otázka bezpečnosti země nesmí být předmětem politikaření.
Systém je třeba měnit pouze jako odpověď na změny bezpečnostní situace.
A ještě lépe – jako výraz schopnosti tyto změny předvídat. Organizační začlenění
služeb nesmí být výsledkem koaličních tahanic. Služby si nezřizují politické
strany, ministerstva, ale stát. Jistě existuje řada možností, které opět jsou odvislé
od počtu a charakteru služeb. Menší počet – dvě, jedna ofenzivní a jedna vnitřní
– může klidně fungovat pod Úřadem předsedy vlády. Zjednodušilo by to i jejich
úkolování, koordinaci a kontrolu. Při větším počtu služeb (dnešní stav, kdy však
nikdo není schopen seriózně říct, že je obecně špatný) nesmí zůstat civilní rozvědka
v resortu Ministerstva vnitra. Její umístění v rámci Ministerstva zahraničních věcí se
jednoznačně nabízí. Rovněž její spojení s vojenskou zpravodajskou službou nemusí
být od věci. Současný systém podřízení BIS vládě se ukazuje jako neodpovídající.
Její místo je spíše (větší počet služeb) v rámci Ministerstva vnitra, případně v rámci
Úřadu předsedy vlády v systému dvou služeb.
Za mnohem důležitější však považuji vytvoření efektivního systému stanovování
úkolů, koordinace a řízení služeb, jakož i jejich kontrolu odbornou a parlamentní. Ta
by v našem systému, kdy je vůči službám velká nedůvěra ze strany veřejnosti, mohla
být doplněna i o vážené osobnosti země, které by byly prověřeny na nejvyšší stupeň,
včetně všech poslanců i senátorů zabývajících se službami. Případné selhání těchto
osob by mělo být velmi přísně trestáno a žádná poslanecká imunita by zde neměla
platit. Výsledky činnosti služeb by měly být předávány v míře žádoucí a potřebné
mnohem většímu počtu odpovědných ústavních činitelů, ministrů, představitelů
bezpečnostního systému a státního aparátu, než je tomu doposud. Služby a policie
musí vytvořit databáze informací v elektronické podobě, ve kterých budou sdílet
jimi získané informace potřebné k boji se současnými hrozbami s ostatními prvky
bezpečnostního systému na základě principu „potřeby znát“.
Za důležitou činnost je rovněž žádoucí považovat zpravodajskou součinnost
a výměnu informací v rámci Aliance, EU a na základě bilaterálních dohod. Ta
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poslední platforma je jednoznačně nejdůležitější. Zvětšující se počet členských
zemí NATO a EU povede k tomu, že úroveň a kvalita (nikoli nezbytně kvantita)
informací nabízených pro všechny se bude spíše snižovat než zvyšovat, přestože je
tu patrná snaha napravit tento stav. Některé členské státy v obou organizacích mají
mezi sebou stále problémy z minulosti, které skutečnou výměnu negativně ovlivňují.
Rovněž princip ochrany zdrojů získaných informací bude zásadním způsobem
negativně ovlivňovat kvalitu této činnosti. Přes snahu politických vedení obou
organizací účinně bojovat s terorismem nelze očekávat, že zpravodajská součinnost
a výměna informací se může prohloubit na jiném než bilaterálním základě. I zde
bude pokračovat asymetrické prohlubování již existující spolupráce některých zemí.
Jako důležité se jeví, aby naše služby zintenzivnily spolupráci se službami Ruska,
Číny a dalšími zeměmi v oblasti Blízkého a Středního východu. Otevřeně je však
nutné konstatovat, že i dvoustranná spolupráce má své limity, kdy jednotlivé služby
si budou chránit takové informace, jejichž sdílení by primárně ohrozilo jejich zdroje.
Čím více budeme schopni vlastní kvalitou přispět, tím více můžeme očekávat ochotu
efektivních služeb sdílet s námi adekvátní úroveň.
Ke stabilitě současného systému by nepochybně přispělo i to, kdyby došlo
k zahájení věcné a odborné diskuse o bezpečnostním prostředí, ve kterém se naše
země nachází, a o tom, jaká rizika z toho vyplývají. Veřejnost bude jen velmi
neochotně přijímat nutná legislativní opatření, která by měla vést k účinnějšímu
boji s terorismem, pokud bude slyšet pouze slova o tom, že služby a policie chtějí
narušovat osobní svobody a soukromí občanů.
Závěrem je nutné zvýraznit to podstatné:
1. V boji proti islámským radikálům téměř všechny zpravodajské služby a policejní
sbory západních zemí spíše jenom reagují buď na realizovaný útok, protože
o jeho přípravách nemají žádné informace předem, nebo po jeho aktérech pátrají.
Zde jsou mnohem úspěšnější než v prevenci. Za jedinou výraznou výjimku lze
označit Izrael, který aktivními opatřeními, včetně penetrací Hamásu a dalších
skupin, dokázal radikálně snížit počet teroristických útoků. Konstatování, že
získat agenty v řadách islámských radikálů či alespoň z řad jejich sympatizantů
je téměř nemožné, jenom dokazuje, v jaké nevýhodě jsme, když se k řešení
problému už dávno nepřistoupilo mnohem aktivněji.
2. Selhávají-li preventivní opatření na základě včasných informací od vnějších
služeb, pak musí být dramaticky zohledněn význam těch vnitřních, ale především
policie. Bez odpovídající a vyvážené legislativy si ani tyto organizace s negativními
dopady činnosti islámských radikálů na vlastním území účinně neporadí.
Na 40 tisíc policistů České republiky v podstatě, až na výjimky, dnes není účinnou
preventivní silou. Jenom malý počet jednotek má odpovídající výcvik. Policisté,
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kteří v případě zvýšeného nebezpečí „posilují“ ochranu důležitých objektů,
nejsou na tento úkol vycvičeni. Jak jsou asi řízeni, koordinováni a připravováni
k dalším úkolům, když v policii neexistuje žádný protiteroristický orgán? Jakým
způsobem získávají životně nutné informace s předstihem, když k tomu policie
není po technické stránce vybavena a její spolupráce s BIS je nedostatečná?
3. Dislokace některých jednotek AČR, které by měly být do boje s terorismem
na vlastním území zapojeny, je nevhodná. Již dnes určované jednotky, které
mají pomoci neadekvátně připravené policii, nemají odpovídající policejněprotiteroristický výcvik. Skutečnost, že budovu Generálního štábu „chrání“
městská policie z pevného stanoviště a vojenská policie se na této činnosti
nepodílí, jenom dokumentuje tristní stav zajištění bezpečnosti. Je důkazem
„racionálních“ investic do bezpečnosti skutečnost, že vojenská policie nesmyslně
představuje drahou a nepotřebnou alternativu Útvaru rychlého nasazení (URNA)
a její přítomnost je patrná pouze v roli ochranky ministra obrany, náčelníka
Generálního štábu a řidičů hlavních funkcionářů resortu?
4. Záchranný systém musí být procvičován. Je nutné ujasnit a poté přijmout nezbytná
opatření, kde v Praze budou případně ošetřovány osoby zasažené biologickými
a chemickými látkami. Armádní Těchonín je nevhodný z řady výše uvedených
důvodů. Do této části bezpečnostního systému je třeba adekvátně investovat,
neboť záchranný systém nás nechrání jen proti terorismu, ale i proti dopadům
všech katastrof bez ohledu na jejich příčinu. Poslední zkušenosti z Londýna
a Egypta ukazují, že ač je počet smrtelných případů jakkoli neakceptovatelný,
i když není relativně veliký, tak počet raněných je často v měřítku, pro které jsou
běžné možnosti v existujících zdravotnických zařízeních nedostatečné. Tvrzení,
že nebudeme-li si schopni sami sobě poskytnout první pomoc, snižuje se naše
šance na minimalizaci dopadů, není přehnané.
5. Politické elity státu mají povinnost občany chránit – nikoli odmítat rozumné
návrhy ke zvýšení bezpečnosti země, jejích občanů a majetku. Odpovězme si
všichni, bez ideových balastů, na otázku, v jaké zemi a za jaké situace chceme
žít. Na jedné straně je pokračování demokratické společnosti bez jakéhokoli
omezení práv občanů s tím, že i malé skupinky teroristů nám mohou způsobit
veliké škody. Nebo dojde k některým vyváženým omezením, která sice úplnou
eliminaci možného útoku nezajistí, ale možnost jeho realizace a případné dopady
rozhodně sníží.
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Josef Fučík
ZBROJNÍ PRŮMYSL V TRANSATLANTICKÉM PROSTORU
– SPOLUPRÁCE, NEBO SOUTĚŽENÍ?
Jednoznačnou odpověď na otázku v názvu tohoto příspěvku, jež byla zároveň
jeho zadáním, lze za současného mezinárodněpolitického vývoje stěží očekávat. Je
však možné zde podat stručný nástin úsilí severoatlantických spojenců při vytváření
své materiální základny obrany, rozhodnutí a tendencí, jež její společný vývoj brzdí
a ohrožují, a pokusit se načrtnout možná východiska. Po stručném připomenutí
současných vojenskopolitických neshod se naše pozornost zaměří na vojenskou
akvizici, zbrojní trh a obranný průmysl, ve snaze rozkrýt a pochopit některé
rozporné jevy a záměry budování zbrojního sektoru v USA a zemích Evropské unie
(EU). Složitost celého problému může samozřejmě vést k některým subjektivním
pohledům, a vzhledem k omezenému rozsahu práce, i k jistým zjednodušením.
Tendence ke spolupráci či polarizaci ve zbrojní základně se prolínají na
obou stranách Atlantiku; mají svou politickou a administrativní stránku (často
vnímanou jako jedinou) a stránku průmyslovou (naopak v našich úvahách zpravidla
opomíjenou). Přitom je zřejmé, že situace v USA, jež je důsledkem uplatňování
ustálených dlouhodobých dokumentů či záměrů, je značně přehlednější a že přístupy
americké administrativy i průmyslových kruhů k transatlantické zbrojní spolupráci
lze proto spolehlivěji formulovat. Naproti tomu v rámci EU panuje v tomto směru,
vzhledem k celkovému, nyní značně nestálému vývoji, stav velmi rozporný; je tedy
nutné věnovat evropské zbrojní oblasti větší pozornost.
Existuje v ní nejen řada otazníků souvisejících s uskutečňováním úkolů Evropské
bezpečnostní a obranné politiky (European Security and Defence Policy – ESDP), ale
i zřejmá diskrepance ve strategických záměrech a zájmech bruselské administrativy
a zbrojního průmyslu. Ta vyplývá z nedoceněného vývoje posledních let, v němž zbrojní
odvětví přestala tvořit mozaika ostře si konkurujících tzv. národních výrobců, tradičně
držených vládami v autarkním režimu, ale vznikly mohutné nadnárodní korporace
a průmyslové skupiny s nebývale silným vlivem. V nich se navíc stále výrazněji angažuje
i soukromý americký kapitál a ony samy míří k účasti ve zbrojním odvětví USA.
NATO – od operační síly k servisní organizaci
Jedním z významných problémů ovlivňujících vývoj v transatlantickém
zbrojním sektoru je chápání současné a budoucí úlohy Severoatlantické aliance. Zdá
se, že NATO již sice deﬁnitivně ztratilo svůj dřívější vliv na politiku vyzbrojování
a akvizici armád svých členských zemí i na vývoj ve zbrojním průmyslu, zůstává
však stále spojovacím článkem transatlantického bezpečnostního systému. Názory
na roli „nového“ či „předeﬁnovaného“ NATO se mezi USA a EU stále výrazněji
odlišují a tato situace vyvolává na obou stranách další odstředivé tendence.
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Neshody USA s jejich evropskými spojenci spočívají zvláště v rozsahu
působnosti obou organizací (NATO a EU), v hodnocení bezpečnostních hrozeb,
funkcí obranných institucí i úkolů a schopností vojenského potenciálu. USA
považují za hlavní úkol NATO boj s terorismem a zabránění proliferaci (šíření)
zbraní hromadného ničení. Proto podporují úsilí EU o rozvoj ESDP potud, pokud
tato politika zůstává svázána s NATO a neoslabuje transatlantické spojenectví. Tomu
však dle amerického mínění neodpovídá současný vývoj, v němž menšina zemí EU
vedená Francií pokračuje v politice autonomnější evropské obranné identity.1
V řadě nevyřešených problémů, připomínaných v tomto směru v USA, je
pro naše téma nejvýznamnější otázka, jaký typ vojenských sil a jejich výzbroje je
nezbytný pro NATO (k plnění úkolů kolektivní obrany) a pro síly EU (ke zvládání
krizových situací). Americké vnímání přitom vychází z dosavadních zkušeností
s prvními praktickými kroky tzv. evropských sil. USA přijaly ESDP během 90. let
minulého století pod heslem separable but not separate (oddělitelné, ale ne oddělené
– neblaze to připomíná obdobné heslo rozpadající se rakousko-uherské monarchie
na počátku 20. století). Toto vidění bylo podporováno i zjevnou závislostí EU na
„zapůjčování“ sil a prostředků od NATO, které se evropským armádám nedostávají.
Bylo to zpočátku především pro tzv. petersberské úkoly, jimiž se staly krizový
management, mírové operace, záchranné akce a humanitární pomoc.2 V současné
době je však zřejmé, že se původní rozsah petersberských úkolů dále rozšiřuje i na
již zmíněný (tzv.) boj proti terorismu, a zasahuje tedy i do okruhu, jenž byl dosud
výhradní doménou Severoatlantické aliance.
Přitom je v USA stále považováno za platné dojednání z roku 1998, podle
něhož má být americká podpora pro použití sil a prostředků NATO v operacích EU
poskytována při dodržování zásad (redlines) známých jako „tři D“:
– no decoupling (tedy neoddělování od NATO; ESDP musí být k NATO
komplementární, nikoliv svou činností narušovat jednotu evropské
a severoamerické bezpečnosti),
– no duplication (nezdvojování velitelských struktur NATO, sil a zdrojů aliance),
– no discrimination (plnohodnotná spolupráce i s těmi evropskými zeměmi NATO,
jež nejsou členy EU).3
Na další rozvoj činností v rámci ESDP jsou v USA a EU rozdílné názory.
Připomeňme zde alespoň některé z nich, úzce související i s přístupy k vojenské
akvizici a zbrojnímu průmyslu. V prosinci 1999 na svém summitu v Helsinkách
přijala EU záměr vytvořit v rámci ESDP šedesátitisícový sbor sil rychlé reakce,
jenž měl nabýt operační schopnosti v roce 2003. Byl deklarován jako síla pro plnění
petersberských úkolů, nikoliv s úmyslem vytvořit z něj jistou „armádu EU“. Zároveň
byl zadán úkol restrukturalizace evropského obranného průmyslu a jeho technické
základny tak, aby ten byl schopen požadavky ESDP zabezpečit. Evropský sbor byl
sice v květnu 2003 skutečně prohlášen za operačně pohotový, ale zároveň bylo dáno
najevo, že se jeho schopnost pohybuje „v dolní úrovni petersberských úkolů“.

Středisko bezpečnostní politiky

90

Přitom je i tato skutečná operační schopnost evropských složek stále závislá
na pomoci NATO. Vzhledem k velké řadě nedostatků v jejich technickém vybavení
a stále chybějících dalších prostředcích nezbytných pro předpokládané mise se tato
závislost oproti původně předpokládanému rozsahu spíše zvyšuje. Připomeňme,
že podpora NATO (výpůjčky aliančních sil a prostředků pro evropské operace)
byla sjednána v prosinci 2002 dohodou zvanou Berlin Plus; 4 v jejím rámci má
EU zabezpečen též přístup k orgánům operačního plánování NATO. S pomocí
„Berlin Plus“ byly prováděny všechny dosavadní operace EU (Makedonie, Bosna;
překvapení představitelů NATO vzbudila evropská operace v Kongu, která s aliancí
ani nebyla konzultována5).
Pokud jde o druhé „D“, ustavila EU k realizaci ESDP tři orgány – politický
a bezpečnostní výbor (PSC), vojenský výbor (EUMC) a vojenský štáb (EUMS; v roce
2004 měl stav asi 130 osob, převážně důstojníků a generálů). Administrativně-štábní
struktura se však postupně dále rozšiřuje. Tak vznikla navíc „plánovací buňka EU“ na
velitelství NATO, vojenský štáb rovněž mohutní o další plánovací složku, byla zřízena
styčná kancelář NATO u EU atd. Znovu se projevuje známý jev – zatímco kancelářská
štábní síť bují, výstavba operačních sil a jejich potřebná vybavenost vázne.
Mnozí američtí odborníci očekávají, že všechny tyto nové „buňky“ se postupně
přemění v rozsáhlejší tělesa, která budou zdvojovat struktury NATO a soutěžit
s nimi. S tím je zároveň spojována obava, že proklamovaná „vzájemná pomoc“
a „strukturovaná spolupráce“, formulovaná též v návrhu evropské ústavní smlouvy,
povede nakonec ke komplikované a rozporuplné bezpečnostní struktuře, což se může
stát spolehlivou cestou k rozbití nedělitelnosti transatlantických bezpečnostních
záruk.
Za všech těchto okolností se zároveň stupňují požadavky na větší roli
evropských zemí v rozhodování NATO. V čele tohoto úsilí stojí Francie; jeho
pozadím je, podle amerických analytiků, snaha vytvořit evropské síly nezávislé na
NATO, což by deﬁnitivně znehodnotilo všechna původní východiska a dohody. Za
kritickou zemi v dalším rozvoji ESDP je považováno Německo, které zde dosud
hraje pasivní roli s ohledem na transatlantickou politiku; jeho další chování je
v tomto směru považováno za otazník.
V této již poněkud zamotané situaci přichází EU (na základě britskofrancouzsko-německého návrhu) se záměrem vytvoření třinácti tzv. bojových skupin
EU (EU battle groups), každé o 1500 mužích, schopných během 15 dní k zasazení za
krizových situací around the world (ve světovém měřítku) mimo rámec NATO, údajně
především v afrických zemích.6 Tyto skupiny mají být postaveny do roku 2007 a budou
působit pod mandátem OSN. Opět se přitom zdůrazňuje, že tyto bojové skupiny
nebudou konkurovat silám rychlého zasazení NATO (NATO Response Force), které
jsou zaměřeny na „bojové úkoly vyšší intenzity“. To jsou však jen těžko deﬁnovatelné
vágní termíny, jež zdaleka nevylučují duplicitu a vzájemné soutěžení (a tedy tříštění)
sil skutečně použitelných z již tak skrovného evropského rezervoáru.
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Vezmeme-li v úvahu realitu bojeschopných kontingentů armád jednotlivých
členských zemí EU a stav jejich vojenských rozpočtů, je to opět nová, ambiciózní
idea z plánovacího ohňostroje vojenské struktury EU, o níž dosud chybí podrobnější
představa. Nejenže se uvedené termíny jeví, po dosavadních zkušenostech s výstavbou
vojenského potenciálu EU, jako málo věrohodné. Lze navíc předpokládat, že věci
budou váznout především na nedostatečných objemech investovaných ﬁnančních
prostředků pro tak rozsáhlé záměry. Těžko se v současnosti najdou v EU politikové,
kteří by ve svých parlamentech vystoupili s požadavkem na zvýšení vojenských
výdajů; i tolik připomínané zvýšení efektivnosti ve využití současných objemů je
dosud abstraktním tématem z politických referátů.
Za této situace je zřejmé, že v dalším vývoji lze k prohloubení transatlantické
zbrojní kooperace těžko pokročit, dokud nebudou stabilizovány záměry ESDP, jejich
zbrojní a materiální základna, jakož i vztah EU k Severoatlantické alianci.
USA – rigidní administrativa a pružný průmysl
Dnešní dominantní postavení USA v transatlantickém bezpečnostním systému
je nespornou realitou. Na jejich globální strategii, budování a použití ozbrojených
sil i zbrojní politiku lze mít jakkoliv kritické názory, na dané situaci to však nic
nezmění. Kontingent USA v NATO je rovněž největší a jedinou komplexní silou této
aliance vybavenou pro plnění celé škály bezpečnostních úkolů ve světovém měřítku.
Na těchto schopnostech má rozhodující podíl i domácí zbrojní průmysl.
Hnací silou rozvoje amerického zbrojního sektoru byla v minulosti dlouhotrvající
silná domácí poptávka. Tento stav se vzhledem k mezinárodněpolitickému vývoji na
počátku 90. let minulého století výrazně změnil. V důsledku snížení výdajů na obranu,
náhle menších a odlišných potřeb ozbrojených sil nastal ve zbrojní konjunktuře
výrazný útlum, jenž vyvolal rozsáhlé změny v průmyslové základně obrany. Podle
údajů amerického ministerstva obrany zůstalo z tehdejšího celkového počtu jeho asi
50 největších vojenských dodavatelů v současné době na domácím trhu pouze pět.7
Tab. 1 – Deset největších průmyslových zbrojních společností USA (stav roku 2004;
mld. USD, běžné ceny; zpracováno podle Defense News Top 100)
Pořadí
v USA
ve světě
1
1
2
2
3
3
4
5
5
6
6
10
7
11
8
12
9
13
10
14

Středisko bezpečnostní politiky

Společnost
Lockheed Martin
Boeing
Northrop Grumman
Raytheon
General Dynamics
United Technologies
L-3 Communications
Honeywell
Computer Sciences
Science Applications

celkem
31,827
50,500
26,200
18,100
16,617
31,034
5,062
23,100
14,800
6,720

Obrat
z toho zbrojní výrobky
30,097 (97 %)
27,360 (54 %)
18,700 (71 %)
16,896 (93 %)
12,782 (77 %)
5,300 (17 %)
4,369 (86 %)
4,200 (18 %)
3,818 (26 %)
3,735 (56 %)
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V letech 1993-1998 prošel celý zbrojní průmysl USA radikální, v některých
oblastech až drastickou redukcí, restrukturalizací a integrací. V řadě průmyslových
fúzí (mergers) vzniklo pouze několik silných skupin ﬁnálních dodavatelů –
integrátorů. Tím náročná konsolidace zbrojního sektoru v podstatě skončila a na
řadu přišly změny výrobních programů vyvolané novými bezpečnostními hrozbami.
Zároveň tyto silné americké společnosti ovládly, díky svému rychlému přeskupení,
světový zbrojní trh a zvýšily svou kapitálovou expanzi do zahraničí, především
cestou nákupů (převážně menších evropských) zbrojních ﬁrem.
Mezitím došlo k řadě vojenskopolitických událostí zvyšujících opět poptávku
ozbrojených sil po výzbroji (milníky „nového zbrojení“ – Jugoslávie, 11. září 2001,
Irák a vyhlášení tzv. války proti terorismu) a poměry na americkém domácím trhu
se znovu změnily. Stimulátorem těchto změn je především obnovení růstu výdajů
na obranu. Přes třetinový pokles jejich objemu v období let 1998-1999 se tento
propad opět vyrovnal (viz tabulka č. 3, str. 96) a dnes tyto výdaje USA tvoří téměř
polovinu celkových světových výdajů, navíc s další růstovou tendencí. Díky nákupu
ze strany vlastních ozbrojených sil existuje dnes v USA jediný rostoucí zbrojní trh
v transatlantickém prostoru.8
Negativními rysy mohutné koncentrace amerického zbrojního průmyslu
je zanikání dosavadního konkurenčního prostředí (to však je, jak uvidíme, i jev
projevující se ve zbrojním sektoru EU) a nová vlna protekcionismu, jež je mimo
jiné odrazem současného vojenskopolitického vývoje a již naznačených rozporů
uvnitř Severoatlantické aliance mezi USA a jeho spojenci v EU. Toto americké
ochranářství spočívá ve vytváření administrativních překážek pro přístup
zahraničních (evropských) výrobků na americký zbrojní trh, ve zhoršování podmínek
pro průmyslovou kooperaci se zeměmi EU a v informačních bariérách. Americká
administrativa při tom opět sahá po osvědčených přístupech z minulosti, pro něž má
pohotově po ruce řadu vyzkoušených legislativních nástrojů.
V čele tohoto úsilí je především ministerstvo obrany, snažící se údajně chránit
americký technologický předstih a zabránit evropskému přístupu k americkému
technickému know-how.9 Restriktivní opatření se uplatňují zejména těmito cestami:
– zákazem vývozu vojenského materiálu podle velmi konzervativního seznamu
(pověstný Munition List10), jeho omezení se vztahují i na členské země EU.
Pokusy z Evropy i ze strany amerického zbrojního průmyslu o zmenšení jeho
rozsahu jsou dosud neúspěšné, bylo dosaženo jen několika zcela okrajových
úprav;
– omezení přímých (kapitálových) investic zahraničních zbrojních společností do
výzkumně-vývojových a výrobních kapacit v USA; významnější průlom se zde
zatím zdařil pouze britským společnostem BAE Systems a Rolls-Royce, a to
díky zvláštním politickým vztahům mezi USA a Velkou Británií;
– v poslední době sílí též snaha o striktnější uplatnění zákona o „americkém
nákupu“ (Buy American Act). Jde o normu z roku 1933 (tedy nikoliv o zákon
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nový, jak se nesprávně tvrdí), k níž byl přijat nový dodatek v roce 2003. Ta
mj. v původním znění ukládá, aby prostředky nakupované pro obranu USA
byly alespoň z padesáti procent domácího původu. Její omezující opatření byla
promítnuta do zákona o zabezpečení obrany na rok 2004 (Defense Authorization
Act).11 Nutno však v této souvislosti poznamenat, že nešlo o pouhou vlastní
iniciativu Kongresu, ale že toto opatření bylo přijato též pod silným tlakem
odborových ústředen USA; věc má tedy i svou sociální stránku. Ve výzvě odborů
adresované Kongresu USA se mj. konstatuje:
„Náš národ ztratil od roku 1998 tři miliony pracovních míst, většinu z nich
v obranném průmyslu. Vidíme, že cestou různých dohod s cizími vládami přecházejí
naše kontrakty a pracovní příležitosti do cizích zemí... S nezaměstnaností větší než
6,2 procenta a téměř devíti miliony Američanů bez práce je vynaložení dolarů daňových
poplatníků k podpoře výrobní základny jiné země než naší bláznovstvím.“12
Choulostivým bodem dnešních rozvolňujících se vztahů USA – EU ve
zbrojním sektoru se stal technologický transfer, kde převládá americký pocit, že
se tento proces stal „jednostrannou ulicí“. Nesrovnatelné rozdíly ve ﬁnancování
výzkumu a vývoje i rozvoje technologické základny z něj činí především problém
rozpočtové politiky, v němž americká strana spatřuje evropské očekávání, že přístup
k americké technické a technologické základně cestou průmyslové spolupráce
povede v Evropě k významným úsporám. Druhou závažnou americkou obavou jsou
úniky vědecko-technických informací do třetích zemí. Vyplývají nejen z evropských
snah o zrušení zbrojního embarga vůči Číně, ale i z některých projevů nestability
v evropské oblasti (např. uvažované odstoupení Norska z programu letounu Joint
Strike Fighter F-3513 atd.). Podle představitelů USA dnes nejsou evropští partneři
schopni zaručit požadovanou ochranu před nekontrolovatelným šířením vojenskotechnických informací amerického původu, na což je nutno přiměřeně reagovat.
Všechna tato ochranářská opatření se uplatňují i mimo přímé armádní zakázky.
Tak kromě vojenského rozpočtu nabývá v USA na objemu i rozpočet ministerstva
vnitřní bezpečnosti (Department of Homeland Security), jehož investiční prostředky
porostou tempem 10 % ročně až do roku 2009. I v jeho materiálových akvizicích
však zůstanou evropské ﬁrmy při výběru dodavatelů prakticky bez šancí.14
Hovoříme-li o celkové rychlé přeměně amerického zbrojního průmyslu
během 90. let minulého století, je nutno si zde rovněž všimnout některých faktorů,
které to, kromě obnovení růstu rozpočtových objemů na obranu a zbrojní akvizici,
umožnily. Jsou to:
– především skutečnost, že (ve srovnání s EU) jde v USA o vztahy průmyslu
prakticky s jedním partnerem a jeho jednotnou politikou, strategií, koncepcí
a legislativou (a to ať již jde o domácí akvizici či vývoz), jímž je americká
federální administrativa;
– silná výzkumná, vývojová a technologická základna, do níž se i v období propadu
výdajů na obranu stále investovalo přibližně pětkrát více než v souhrnu zemí EU
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a jež nikdy neztratila schopnost pohotově připravit nouzové (crash) programy
podle vzniklé situace a potřeb ozbrojených sil.
Svou unikátní úlohu v tom sehrávají i dvě organizace – především DARPA
(Defense Advanced Research Projects Agency), ústřední výzkumně-vývojová
organizace amerického ministerstva obrany. Ta připravuje a řídí vybrané projekty
základního a aplikovaného výzkumu a vývoje ve prospěch americké bezpečnosti.
Zároveň obecně rozvíjí výzkum, techniku a technologii ve všech oblastech, kde lze
sice očekávat velké riziko i vynaložení značných sil a prostředků, kde však úspěch
může znamenat dramatický pokrok v zabezpečení obranných a bezpečnostních
úkolů státu.
Ve své činnosti má DARPA velkou výhodu v tom, že působí výhradně
v domácím rozměru – americké ministerstvo obrany je jejím jediným
zaměstnavatelem a zákazníkem. Se svým ročním rozpočtem rovnajícím se přibližně
ekvivalentu 3 mld. EUR a zároveň širokou autonomií a rozhodovací pravomocí, je
agentura nejen v čele technických a technologických inovací ve prospěch sektoru
obrany, ale přináší i výrazné (nepřímé) efekty pro celou „civilní“ sféru (připomeňme,
že právě zde před lety vznikl princip internetu). Její statut umožňuje rozsáhlé spojení
s průmyslem a vysokými školami pracujícími v její prospěch; vědecká spolupráce
různých forem s civilními institucemi probíhá prakticky nepřetržitě.15
Druhou významnou organizací zabezpečující přímou součinnost všech
zainteresovaných subjektů amerického zbrojního sektoru (vědecké základny,
státní administrativy, všech vojenských složek, průmyslových skupin, jejich
subdodavatelů aj.) je NDIA (National Defense Industrial Association). Ta je se svými
asi 1100 průmyslovými korporacemi a 36 tisíci individuálních členů, na rozdíl od
obdobných evropských organizací stavovského typu, skutečnou akční a exekutivní
silou v rozvoji americké průmyslové základny obrany. Její plány na jednotlivé
roky odrážejí konkrétní vývoj potřeb obrany a bezpečnosti USA a jsou spolehlivou
věcnou orientací pro průmysl, včetně jeho lobbistických aktivit.
Tak např. pro rok 2004 to byly: další rozvoj techniky pro boj s terorismem
a transformaci obrany; opatření pro podporu průmyslové základny obrany; reforma
pravidel pro zbrojní obchod; materiál pro vnitřní bezpečnost USA a zdokonalení
programů rozvoje lidských zdrojů. Své programy vytváří NDIA v přímém kontaktu
s jednotlivými složkami americké administrativy v rámci tzv. government policy.16
Neméně významnou úlohu sehrávají i samotné průmyslové managementy, jejichž
lobbying nemá vzhledem k přísným pravidlům (naši) hanlivou korupční patinu;
jsou vlivným činitelem působícím k překonávání regulací a omezení, oživujícím
i kooperaci s eurozónou (konečně, též jejich vývoz do Evropy zůstává i při poklesu
stále nezanedbatelný).
USA se tak jistě mohou ze všech těchto úhlů jevit nesnadným partnerem;
jejich kooperační přínos pro rozvoj evropské části transatlantického obranného
sektoru však je (a ještě dlouho zůstane) nepostradatelným.
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Tab. 2 – Vývoj zbrojních dodávek USA do některých evropských zemí (hodnota
kontraktů v mil. USD dle údajů US Defense Security Cooperation Agency – DSCA)
Země
Rok
Belgie
Dánsko
Francie
Německo
Nizozemsko
Velká Británie
Celkem 15 zemí EU
Česká republika
Maďarsko
Polsko

2000
36,739
15,496
84,580
295,329
420,630
328,345
3 545,699
11,073
6,772
20,549

2001
85,723
47,200
268,878
93,982
263,099
678,009
3 246,201
9,581
3,197
27,974

2002
48,580
94,980
229,626
161,365
156,047
247,146
1 746,927
20,544
12,797
65,489

2003
68,358
22,734
45,598
319,314
97,969
464,913
1 382,220
8,805
5,365
3 570,226

Tab. 3 – Porovnání poklesu objemu rozpočtů na obranu vybraných zemí v období
1989–2003 (v mld. USD, stálé ceny roku 2000, průměrný směnný kurz příslušného
roku; údaje dle ročenek SIPRI; index poklesu příslušného roku oproti roku 1989
/= 100 %/ )
Země
USA
EU (15 zemí)
Francie
Německo
Velká Británie
Tři vyjmenované
země celkem

1989
422,1330
180,319
38,807
38,128
46,746
123,681

1994
334,539
159,176
37,438
30,214
40,268
107,920

Index
- 20,8
- 11,7
- 3,5
- 20,8
- 13,9
- 12,7

1999
290,480
153,561
34,209
28,744
35,171
98,124

Index
- 31,2
- 14,8
- 11,8
- 24,8
- 24,8
- 20,7

2003
417,363
154,909
35,030
27,169
37,137
99,336

Index
- 1,1
- 14,1
- 9,7
- 28,7
- 20,6
- 19,7

EU – vidina společné akvizice a evropského zbrojního trhu
V tradičně odděleném zbrojním průmyslu evropských zemí vyvolaly
vojenskopolitické změny na počátku 90. let minulého století, doprovázené okamžitým
pádem poptávky po dosavadních výrobcích „klasického“ válečného použití, hlubokou
krizi. Východiska zde byla hledána v konverzi,17 od které se přešlo k nezbytnému
rušení přebytečných kapacit a k restrukturalizaci zbylé zbrojní výroby podle
nových bezpečnostních požadavků. To vše se odehrávalo v dosavadních národních
průmyslových celcích, za stálé, v řadě případů až vystupňované konkurence.
Teprve se zpožděním (oproti USA) byla nastoupena cesta k překonání
dosavadního, již kontraproduktivního krunýře národní zbrojní autarkie
a protekcionismu, k přeshraniční či mezinárodní kooperaci a ke koncentraci zbrojní
výroby v silných nadnárodních skupinách. Tomuto integračnímu vývoji předcházel
tuhý boj s vládními legislativami o potřebnou změnu letitých právních norem a poté
složitý proces fúzí a integrací průmyslových společností, jehož cílem bylo dosažení
potřebné koncentrace výroby (critical mass).
Tento proces byl z větší části dokončen v prvních letech současné dekády;
vyústil v základní konsolidaci evropských zbrojních výrobců, v níž se proﬁlovalo
několik velkých průmyslových skupin jako integrátoři a ﬁnální dodavatelé. Z nich
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dvě skupiny (EADS a BAE Systems) jsou schopné konkurovat velkým americkým
korporacím, s ambicí proniknout na americký trh a dosáhnout zde kapitálové účasti.
Zároveň tím, že se (snad s jistou výjimkou francouzských výrobců) v nových
korporacích ocitli dosavadní tradiční soupeři (např. výrobci středorážových kanonů,
munice, protiletadlových prostředků, bojových vozidel aj.), v Evropě značně
poklesla dřívější přirozená konkurence.
Účinky tohoto procesu průmyslové integrace a vzniku silných nadnárodních
soukromých výrobních uskupení se dnes projevují nejen v technickém, výrobním či
ekonomickém ohledu, ale i ve vlivném postavení nových korporací, umožňujícím jim
v široké škále kroků výrazně působit na rozhodování politických garnitur jednotlivých
zemí i některých evropských orgánů.
Tab. 4 – Deset největších průmyslových zbrojních společností zemí Evropské unie
(stav roku 2003; mld. USD, běžné ceny, průměrný roční směnný kurz, zpracováno
podle Defense News Top 100)
v EU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pořadí
ve světě
4
7
8
9
18
20
22
23
24
26

Společnost
BAE Systems (Velká Británie)
Thales (Francie)
EADS (vícenárodní)
Finmeccanica (Itálie)
Rolls Royce (Velká Británie)
DCN (Francie)
Rheinmetall (Německo)
Dassault Aviation (Francie)
Snecma (Francie)
Smiths Industries (Velká Británie)

celkem
22,359
13,310
37,797
10,857
9,960
2,085
5,334
4,144
8,037
4,235

Obrat
z toho zbrojní výrobky
17,159 (77 %)
8,476 (64 %)
8,037 (21 %)
5,896 (54 %)
2,490 (25 %)
2,085 (100 %)
2,014 (38 %)
2,009 (49 %)
1,846 (23 %)
1,778 (42 %)

Evropský integrační proces vyřešil, byť se zpožděním, naléhavou otázku
konsolidace a koncentrace zbrojního průmyslu, nemohl však ovlivnit druhou
(či spíše základní) stránku vyzbrojovacího procesu, jíž je poptávka po zbrojních
výrobcích a racionální vojenská akvizice umožňující požadovaný vznik evropského
zbrojního trhu.18 Kromě „bojových hesel“ k ochraně evropské průmyslové základny
před americkou dominancí a výzev k orientaci velkých zbrojních nákupů na
evropské ﬁnální dodavatele (např. v programech Galileo, Meteor, A400M aj.) se
dosud v tomto směru nepodařilo prosadit žádný rozhodující krok.
Obecným důvodem slabosti a nevyrovnanosti evropské poptávkové stránky je
zjevně celkový objem reálných výdajů na obranu členských zemí EU. Podle odhadu
Eurostatu činil souhrn výdajů na obranu 15 členských států v roce 2002 156 mld. EUR,
tj. 1,7 % hrubého domácího produktu EU. Po rozšíření EU se tento objem zvýšil na 160
mld. EUR (tedy o pouhé 4 mld., což znamená, s ohledem k počtu přijatých států, další
zhoršení). Podle údajů NATO, rovněž z roku 2002, byl u těchže 15 „starých“ zemí podíl
zbrojní akvizice (tj. nákupu a výzkumu a vývoje) 26 mld. EUR (0,3 % HDP).19
Státy s nejvýznamnější zbrojní výrobou a jejím nejvyšším obratem představují
v EU Velká Británie, Francie, Německo, Itálie, Švédsko a Španělsko. V nové
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evropské pětadvacítce představuje podíl těchto zemí na zbrojní produkci asi 90 %;
zároveň tyto země vynakládají 80 % výdajů na obranu v EU – z nich Velká Británie,
Francie a Německo vynaloží rovněž asi 80 % z celkových výdajů EU na akvizici
vojenského materiálu. V Evropě se tak sice zastavil dramatický pád z devadesátých
let, ale jistý růst vykázal pouze francouzský zbrojní nákup, naopak pokračuje jeho
pokles ve Velké Británii, Německu, Itálii, Švédsku, Španělsku a Nizozemsku.
Změna těchto trendů je v bližší budoucnosti nepravděpodobná, vždyť rozpočty
zemí EU stále zápasí s kritickou hranicí 2 % HDP a i u Francie se předpokládá, že se
její vojenský rozpočet přes tuto hranici nedostane až do roku 2008.20 (Připomeňme,
že vojenský rozpočet USA se odhaduje na 3 až 3,5 % HDP, přičemž zde není
zahrnuto dodatečné ﬁnancování operací v Iráku a Afghánistánu). Evropské zvýšení
není možno očekávat – vojenské rozpočty, ponecháme-li stranou i racionalitu jejich
vnitřní struktury, jsou u většiny států vysoce citlivou politickou záležitostí, v jejíž
prospěch se většina politiků nehodlá angažovat.
Není divu, vždyť pokud by k tomu země eurozóny byly donuceny, znamenalo
by to za současné situace buď další růst státního deﬁcitu (spláceného půjčkami
nebo výtěžkem z nových daní) či omezení jiných oblastí státní spotřeby (zcela jistě
zdravotnictví, vzdělávání, důchody). Tato cesta, ač se zdá nepravděpodobná, však
není za dalšího rizikového bezpečnostního vývoje a vojenských nároků EU zcela
vyloučena.
Nutno očekávat, že tlak k tomu bude narůstat i proto, že cena vojenského
materiálu stále roste a nákup v prodlužovaných dodacích lhůtách (vynucených
odběratelem z důvodu rozložení plateb) ji dále prodražuje. Své sehrávají neustálé
změny, dodatečné technické požadavky, neschopnost dodržovat dohody a měnění
priorit (jako důsledek nestability evropských vlád), což má fatální vliv na konečnou
cenu výrobků (viz Euroﬁghter, Airbus 400M, Rafale atd.). Navíc při neexistenci
společné politiky zbrojního vývozu nejsou výrobci schopni dosáhnout alespoň
základních efektů hromadné výroby, což by umožnil současný odbyt mimo eurozónu.
Vědomí, že dnešní řada rozdílných národních transformačních programů
ozbrojených sil, jejich přezbrojování a zbrojních akvizic vede ve skutečnosti
k plýtvání omezenými rozpočtovými prostředky, vyvolává nové úsilí EU o prosazení
společné vyzbrojovací politiky. Své představy, jak v tom postupovat, opět podrobně
vyložila Evropská komise v roce 2003.21 Komisař pro vnější záležitosti Chris Patten
se uchýlil k zopakování postulátů, které znějí řečništi EU již řadu let: potřeba silné
a hodnověrné ESDP, podpora silného a konkurenceschopného obranného průmyslu,
transparentních podmínek na zbrojním trhu a „zdravého prostředí“ k investování do
výzkumu a vývoje.
Připomeňme hlavní kroky k nákladově efektivní ESDP podle představ
Komise:
– sestavení standardizačního katalogu (příručky) evropského vojenského materiálu;
ten měl být hotov již v roce 2004 (jaký je jeho smysl, čím se bude lišit od letitého
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standardizačního úsilí NATO a v jeho rámci vzniklých normativních dokumentů
aliance nebylo objasněno);
– přijetí právní normy k usnadnění transferu vojenského materiálu mezi členskými
zeměmi EU (měla být vypracována rovněž do konce roku 2004);
– nastolení pravidel pro konkurenci v obranném sektoru, beroucích v úvahu jeho
speciﬁku a vyřešení problému ustanovení článku 296 Smlouvy o EU (rovněž do
roku 2004) – k tomu viz dále;
– vypracování působnosti Komise v oblasti režimů kontroly zbrojního vývozu;
– stanovení potřeb ve výzkumu (po kolikáté již) a zahájení přípravných prací na
jeho koordinaci na úrovni EU;
– zpracování okruhu obranného materiálu v odpovědnosti (tehdy) připravované
zbrojní agentury a realizace jeho nákupu prostřednictvím společných mechanismů
a nástrojů.
Vše nasvědčuje tomu, že záměrem ohlášených opatření ve zbrojním sektoru
je tak či onak dosažení registrace zbrojních kontraktů v centralizovaném systému,
reglementace jednání mezi zákazníky a výrobci, zavedení nových kritérií výběru
dodavatele spojených s omezeními dosavadního obchodního tajemství atd.; ve svém
celku tedy omezení volnosti států (zákazníků, ministerstev obrany) při výběrových
řízeních a jednáních s dodavateli. Takový postup však dnes nevyhovuje nikomu a lze
tedy (pokud návrh opět nezapadne) očekávat značné problémy, odpor u národních
orgánů i obchodních partnerů.
Mnohé bude jistě rozhodováno pod silným protitlakem mohutných
nadnárodních zbrojních korporací a průmyslových skupin, což vyvolá rozmíšky,
odklady řešení a komplikace ve výstavbě vojenského potenciálu. Na druhé straně
to nemůže nic změnit, dokud rozhodování o vojenských rozpočtech, ozbrojených
silách, volbě výzbroje a její akvizici zůstane výhradně v rukou vlád jednotlivých
zemí. Tyto pravomoci jsou považovány za jeden z rozhodujících atributů státní
suverenity, stávají se však stále zřetelněji jistým kamenem úrazu v realizaci ESDP.
Z takto naznačených cest evropské zbrojní politiky je účelné si nyní
povšimnout některých otázek podrobněji. Jde především o problém (náhle
postrádaného) soutěžení v obranném sektoru a nastolení tržního klimatu. Víme již, že
konkurence byla do značné míry likvidována průmyslovými fúzemi uskutečněnými
za patronace orgánů unie. Méně známo je, že se jí lze při volbě dodavatele vyhnout
i pomocí samotné Smlouvy o EU. K tomu slouží její již zmíněný odstavec 296,
vytvářející pro zbrojní akvizici výjimku z obecného prostředí hospodářské soutěže
a výběrových řízení ve státních zakázkách, který říká:
a) žádný členský stát není povinen podávat informace, jejichž odhalení se neslučuje
s významnými zájmy jeho bezpečnosti;
b) každý členský stát může přijmout taková opatření pro ochranu významných zájmů
své bezpečnosti související s výrobou nebo obchodem se zbraněmi, výzbrojí
a válečným materiálem, jaká považuje za nezbytná; taková opatření nesmí
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naproti tomu ovlivnit podmínky soutěže na běžném trhu týkající se výrobků, jež
nejsou určeny pro speciﬁcké vojenské potřeby.22
Pro unijní představitele se tak objevil nepříjemný úkol, jak se dostat z vlastní
pasti, aniž by bylo potřeba měnit ustanovení samotného klíčového dokumentu EU. To
by se pochopitelně mohlo stát velmi rizikovým a s těžko odhadnutelným výsledkem.
Protože však tržní prostředí bez konkurence lze těžko vytvořit, hodlá Komise řešit
problém oklikou. V září 2004 vydala Zelenou knihu (Green Paper) o evropském
obranném nákupu; údajným cílem tohoto materiálu mělo být vyvolání diskuse, jak
by mohl skutečný společný evropský zbrojní trh vzniknout.23
K jakému cíli má tato diskuse směřovat, je jasné – jak se vzdát uplatňování
článku 296 Smlouvy o EU. Vynětí zbrojních kontraktů ze všeobecných ustanovení
o veřejných zakázkách dává dle Komise vládám bianko šek vylučující obchod se
zbraněmi zcela z pravidel EU. Tato dosavadní automatická praxe tak údajně zavinila
neefektivní roztříštění zbrojního trhu a potlačení vnitroevropské konkurence.24
K překonání tohoto nežádoucího stavu vidí Zelená kniha dvě cesty:
– vypracování jednotného výkladu ustanovení článku 296, kdy namísto všeobecné
výjimky pro zbrojní obchod z pravidel EU by byly speciﬁcké výjimky uplatněny
ve zbrojních kontraktech. Jde tedy o přechod od široké všeobecně platné
interpretace k interpretaci úzké, v níž by se výjimky podle článku 296 staly
předmětem kontraktačního řízení a vždy by byly přesně popsány; vše ostatní by
tímto článkem vyjmuto nebylo. Dá se ovšem očekávat, že EU by stanovila svým
rozhodnutím (direktivou) v rámci jednotného výkladu možný rozsah těchto
výjimek;
– dobrovolným přijetím tzv. Code of Conduct (kodexu chování) členskými zeměmi,
což by umožnilo vytvoření konkurenčního prostředí i při existenci článku 296
– tedy jeho nevyužitím. To ovšem předpokládá, že příslušné subjekty (lze
rozumět státní orgány vojenského nákupu) se budou dobrovolně chovat podle
pravidel vytyčených tímto kodexem.
Je těžko odhadovat, jaký dobrovolný dokument vznikne a jak se k němu
postaví druhá strana na trhu, tedy nadnárodní zbrojní skupiny a korporace. To vše
má být jasné do konce roku 2005.
Zároveň se ozývají hlasy, že toto chatrné řešení má pouze přemostit dobu
potřebnou pro přijetí nové unijní legislativní normy25 (tedy skutečné posunutí
pravomocí ve zbrojních výběrových řízeních od vlád zemí k bruselské centrále). Kam
by toto úsilí nakonec mohlo opět směřovat, to již lapidárně vyjádřil na uvedeném
zasedání Evropské rady nizozemský ministr Henk Kamp, jenž po zhodnocení
desetiletí snah o evropský nákup konstatoval, že zpravidla všichni s ním souhlasí,
ale doma si stále dál vše „dělají po svém“: „Posvátný princip suverenity v otázkách
obrany ... brzdí proces a vede k duplicitám a neúčelné konkurenci mezi evropskými
národy, a to v době, kdy potřebují více než jindy spolupracovat.“26 Tím zahájil tažení,
jež dále pokračuje a do jehož čela se postavila nová síla EU.

Středisko bezpečnostní politiky

100

Nástup Evropské zbrojní agentury
Celý propletenec kroků směřujících k evropskému (jednotnému) zbrojnímu
nákupu a konstituování evropského zbrojního trhu má vyřešit Evropská zbrojní
agentura (EDA – European Defence Agency).27 Je to již v EU osvědčený způsob
– objeví-li se nový či komplikovaný problém, je nutno pro jeho řešení založit novou
administrativní složku. V tomto případě šlo o dlouhodobý záměr, neboť myšlenka
vytvoření takové agentury byla vyjádřena již v Maastrichtské smlouvě a poté,
v červnu 1992 při jednání v hotelu Petersberg.
V té době již sice existovaly dvě zbrojní agentury Západoevropské unie
(WEAG a WEAO) zabývající se otázkami účinnější spolupráce ve zbrojním
průmyslu, jejichž výsledky lze, až na jednotlivé projekty, hodnotit jako nevalné.28
Deﬁcit evropské výzbroje se začal v plném rozsahu projevovat po vzniku ESDP
a konstituování tzv. evropských ozbrojených sil. Různá provizoria k rychlému
odstranění alespoň těch nejvážnějších nedostatků, jako např. v roce 1999 Defense
Capabilities Initiative (DCI), se ukázala stejně málo účinná.
Vznik EDA tedy znamená nový pokus, na němž do značné míry závisí úspěch
celé realizace záměrů ESDP. Nově vznikající organizace dostala do vínku všechny
známé problémy materiální báze evropského vojenství. Kromě strategického úkolu
vytvoření evropského trhu s vojenským materiálem je to zejména identiﬁkace
potřeb ozbrojených sil, efektivní evropská zbrojní akvizice, koordinace obranného
výzkumu a technického rozvoje, sjednocování požadavků armád na výzbroj
a výstroj a podpora „vícenárodního řešení“ při odstraňování nedostatků v evropském
vojenském potenciálu.29
Je tedy obtížné odhadnout, zda se agentura stane dalším administrativním
aparátem v již tak rozkošatělé struktuře obdobných organizací, nebo získá možnost
aktivně řešit úkoly ESDP a rozhodovat o jejich realizaci. Stále zde totiž zůstává ona
nepříjemná překážka výhradní svrchovanosti vlád jednotlivých zemí v otázkách
obrany, jak se o tom už zmiňujeme na jiných místech. Za tohoto stavu jsou i členové
štábu EDA, stejně jako v jiných existujících strukturách ESDP složených ze zástupců
členských zemí EU, stále zodpovědni svým vládám a ministerstvům. Tuto vazbu
nemohou jistá formální pověření udělené EDA nijak překonat.
Občas najdeme zmínky o tom, že by agentura měla působit jako jistá
celoevropská OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en Matière
d’Armement). To je ovšem nemožné, neboť OCCAR je pověřena vládami všech čtyř
členských zemí (Francie, Německa, Velké Británie a Itálie) k této výkonné činnosti,
tj. má zmocnění jednat jejich jménem při realizaci společně přijatých projektů, což
EDA nemá.
První roční rozpočet schválený na činnost EDA ministry obrany 22. listopadu
2004 činí 20 mil. EUR a bezprostředním krokem k jeho čerpání se stalo oznámené
zvýšení počtu personálu agentury na (zatím) 77 pracovníků.30 Za prioritu pro první
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rok své činnosti považuje EDA posílení interoperability prostředků velení, řízení
a spojení (je to pochopitelná snaha o dosažení rychlých výsledků; vždyť tento úkol
se zdá být po téměř dvacetiletém úsilí NATO, alespoň pokud se týká těch armád
států EU, jež jsou rovněž členy Severoatlantické aliance, uspokojivě vyřešen).
Z koncepčních úkolů se začne agentura zabývat „dalším zkoumáním námětů
k úpravě obranného nákupu“, tak jak jsou uvedeny v Zelené knize.
V organizaci EDA se rýsuje další známá obtíž – těžkopádnost a složitost
rozhodování. Tak její řídící výbor (steering committee) se v současnosti skládá
z 25 zástupců členských zemí a musí dále počítat s účastí národních ředitelů pro
vyzbrojování (NADS), představitelů vojenského štábu EU, Evropské komise,
sdružení OCCAR, zástupců NATO a kandidátských zemí, příp. dalších třetích
zemí. V tak početné a různorodé společnosti lze těžko nalézat shodu, především
v konkrétních otázkách.
Lze jen spekulovat, jak (a zda vůbec) bude EDA schopna například vyřešit
současný stav výroby asi dvaceti typů evropských obrněných vozidel, tří bojových
letounů (Euroﬁghter, Rafale, Gripen), důsledků účasti šesti evropských zemí na
programu amerického letounu F-35/Joint Strike Fighter či polského nákupu letounů
F-16 jako příležitosti pro průnik amerických průmyslových skupin do významného
segmentu středoevropského trhu atd. To opět úzce souvisí s otázkami, jak se za této
situace zachovají nadnárodní zbrojní korporace se svými (mnohdy protichůdnými)
zájmy, vlastní průmyslovou politikou a strategií a jak se bude utvářet vztah mezi
nimi a EDA. Není jistě bez zajímavosti, že dosavadní evropské zbrojní průmyslové
sdružení EDIG (European Defence Industries Group) se na jaře tohoto roku sloučilo
s leteckými průmyslovými asociacemi AECMA a EUROSPACE a společně
vytvořily mohutnou skupinu ASD (Aerospace and Defence Industries Association
of Europe).
Za této již tak složité situace pro agenturu je udivující, že EDA, alespoň
opakovanými prohlášeními svého výkonného ředitele, zahájila svou činnost dvěma
výpady: proti průmyslové a zbrojní politice USA a proti evropské oddělené akvizici
vojenského materiálu v rámci domácích zbrojních programů národních vlád.
Pokud jde o USA, ředitel Nick Witney odmítá srovnávání souhrnu vojenských
rozpočtů zemí EU s rozpočtem americkým; USA je podle něj hypervelmoc a EU na
takovou úlohu neaspiruje. Problém vidí pouze ve slabém ﬁnancování evropského
obranného výzkumu, vývoje a technického rozvoje, kde je rozpočet USA pětkrát
vyšší.31 Je to poněkud podivné hodnocení, neboť obě rozpočtové kategorie nelze
od sebe odtrhnout. Výzkum a vývoj je součástí rozpočtu na obranu jednotlivých
zemí a za předpokladu, že se jeho celkový objem nebude zvyšovat, lze ﬁnancování
výzkumu a vývoje posílit pouze změnou vnitřní struktury těchto rozpočtů. Zde si
ovšem země EU hodlají udržet vysoké osobní náklady (dosahují u některých zemí
70 až 80 % celkového objemu); krátit by tak bylo v podstatě možné pouze výdaje na
akvizici a výcvik, což se v současnosti jeví také jako nepřijatelné.
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V těchto souvislostech se USA staly rovněž předmětem kritiky EDA pro údajné
omezování vojenského technologického transferu do EU, zatímco samy údajně mají
prospěch z takového transferu od evropských zemí. Je to na první pohled zarážející
tvrzení, k němuž agentura nemá žádné hodnověrné podklady; chce o tom teprve „co
nejdříve shromáždit data“. Zatím se tedy N. Witney opírá o své subjektivní pocity
z generalizace tzv. případu Santa Barbara.32 Jak a podle jakých kritérií bude EDA
sbírat hodnověrná data ve stále složitější spleti evropsko-amerických průmyslových
skupin a jejich pokračující výrobkové integrace, je otázkou. Za dané situace se
jeví nastolování tohoto problému poněkud pošetilé, zvláště vezmeme-li v úvahu
již popsanou relaci ve výzkumu a vývoji mezi USA a EU. Je to spíše politikum
a snaha takovými kroky podpořit výzvy vysokého představitele EU Javiera Solany
k členským státům, aby „Evropa zaručila, že její silný sektor obrany je schopen
v nadcházejících desetiletích vyzbrojit své vojáky nezbytnými prostředky“.33
Daleko významnější než představa EDA o vyvážení transatlantického
zbrojního obchodu je pro evropské státy a jejich sektor obrany výzva k odstranění
dále „neudržitelných“ národních programů vojenského nákupu, což může být pouze
výsledkem procesu, v němž bude zavedeno „kolektivní rozhodování“. Dle Witneyho
je (úkolem EDA) zastavit dosavadní praxi, v níž ministerstva obrany sestavovala
akviziční plány, jež nahrávaly kontrakty favorizovaným domácím ﬁrmám. Nástroj
k tomu vidí v kodexu chování, podle něhož se „konkurence stane všeobecnou
normou, i když není vyžadována Smlouvou (o EU)“.34
Výkonný ředitel EDA dobře vidí své svázané ruce svrchovaností vlád a netají
se tím, že bude usilovat o prolomení této bariéry silou – „dny, v nichž vlády při
nákupu tanků či jiné velké vojenské výzbroje preferovaly domácí společnosti,
deﬁnitivně pominuly“. Připouští sice, že z tohoto předpokládaného režimu budou
moci být uplatněny výjimky, ty ale musí příslušná vláda vysvětlit „ústřednímu
monitorovacímu místu“, aby bylo zřejmé, kdo dodržuje kodex a kdo ne – „nemůžeme
donekonečna všechny programy nákupu výzbroje formulovat výhradně na národní
(tedy státní) bázi“.35
Vraťme se tedy ještě jednou ke zmíněnému příkladu obrněných bojových
vozidel (OBV), která budou tvořit v nadcházejícím období jedny z nejvýznamnějších
zbrojních programů v Evropě; v současné době jich zde existuje 23 v samostatných
národních akvizičních plánech. Ministři obrany zemí EU se sice dohodli o „naléhavé
nutnosti větší kooperace“ a „pověřili agenturu (EDA) spolupracovat s vládami při
jejich plánování nové generace OBV k zajištění toho, aby byla tak společná, jak
jen je to možné“. Javier Solana dokonce prohlásil, že tento úkol je „perfektním
případem“ toho, k čemu je EDA potřebná.36
Zastřen však opět zůstává reálný pohled na současnou situaci. Dnes čítá
„ﬂotila“ OBV v armádách těchto zemí asi 20 tisíc kusů nejrůznějších typů a provedení,
dále pokračuje jejich živelná nabídka a poptávka37 a neexistuje v tomto smyslu žádná
koordinace mezi členskými zeměmi EU. Překonání tohoto stavu je úsilím na několik
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desetiletí a rozhodně s tím žádná administrativní opatření mnoho nesvedou. Pokud se
v pravomocích vojenského nákupu i nadále nic nezmění, bude řešení tohoto problému
možné jen na průmyslové straně – v procesu další integrace evropských výrobců
a následném neodvratném snížení počtu jejich výrobních programů.
O tom, jak různě mohou být chápány a koncipovány programy tzv. národních
nákupů, svědčí i náš domácí příklad výběrových řízení na kolová obrněná vozidla
(KOV) a terénní nákladní automobily (TNA). Lze jen těžko pochopit, kde se vzal
v případě KOV nápad české strany obrátit se na velvyslance USA, aby požádal
General Dynamics o účast jedné z jejich evropských aﬁlací (MOWAG) v současném
českém tendru, údajně ve snaze „...docílit, aby konkurence ve výběrovém řízení byla
co nejsilnější“.38 Na druhé straně není při současné volbě dodavatele TNA výběrové
řízení vyhlášeno vůbec a pro tuto významnou dodávku je přímo zvolen domácí
výrobce (Tatra, a. s.), což hlásící se konkurenci zcela vylučuje a vyvolává její
námitky. Věcně vzato, jeví se tento výběr dodavatele TNA jistě racionálním, v zájmu
domácího průmyslu a dokonce i v souladu se známým článkem 296 Smlouvy o EU.
Míří však zřetelně proti současným záměrům orgánů EU a k tomu dosud přijatým
doporučením (schváleným samozřejmě též účastnícími se českými zástupci – viz
např. znovu druhý předcházející odstavec i další zde uvedené dokumenty).
A tak nástup EDA, s jejími prvními kroky, vyhlášenými koncepčními směry
činnosti, skutečnými možnostmi a vlivem na procesy ve zbrojním sektoru, vzbudil
řadu otazníků a pochybností. Názory na skutečnou funkci agentury jsou různé.
Významný britský list Financial Times tuto diskusi uklidňuje svým konstatováním:
„EDA je fíkovým listem, zakrývajícím nahotu jakéhokoliv úsilí o zlepšení evropské
obrany.“39 Avšak EU si již těžko může dovolit další neúspěšný pokus o opakovaně
vyhlašovaný evropský nákup, aniž by to vedlo k povážlivé diskreditaci její ESDP.
Transatlantická spolupráce – stavidla jsou otevřena
Přes veškeré překážky, vzájemný pokřik části politických a administrativních
kruhů z obou stran Atlantiku, pokusy o „hloubení příkopu“ a vymýšlení bariér je
transatlantická zbrojní spolupráce možná a v jistých směrech i nezbytná. Zárukou jejího
pokračování nejsou vládní garnitury, poplatné svým zdůrazňovaným slibům daňovým
poplatníkům, ale především samotný zbrojní průmysl, vystavený neúprosnému
tržnímu prostředí a závislý na poptávce po své produkci. Ta je dnes, přes oživení
zbrojní konjunktury (zejména v Evropě), stále skrovná a bude tomu tak i nadále.
Podle britského CSIS (Centre for Strategic and International Studies) je
především zapotřebí odstranit mýty o americké technické nadvládě a nerovnováze
na transatlantickém zbrojním trhu.40 Zkoumáme-li podrobněji zbrojní výrobu obou
stran, najdeme v americkém vojenském materiálu četné evropské komponenty
a naopak. Situace se oproti setrvačně tradovaným názorům v posledních letech
pronikavě změnila, a to právě díky průmyslovým integračním změnám v Evropě.
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Vznikem velkých nadnárodních průmyslových skupin, mnohdy i za americké
investiční účasti, byl dosavadní autarkní a ochranářský krunýř silně narušen, tím
se zmírnila politická závislost těchto korporací a jako rozhodující se v nich nyní
prosazuje vliv akcionářů (tomu se říká, že jsou shareholder-oriented).
Naplno řečeno, strategie mezinárodních kooperací vzniká stále více v ústředích
těchto korporací než ve vládních kabinetech a jejich administrativních podvěsech.
V tomto rozhodování nehrají již národní či regionální ohledy žádnou roli, rozhodující
pro kooperaci jsou technická, technologická a ekonomická kritéria. Prezident
společnosti Lockheed Martin Europe, odnože největší zbrojní korporace v USA
a ve světě, Scott Harris charakterizoval svůj odhad možností transatlantické výměny
slovy ﬂoodgates are open (stavidla jsou otevřena).41 Nezní to vůbec jako fráze, neboť
v období tzv. boje s terorismem a v něm mlhavě deﬁnovaného nepřítele bude každý
hledat kapacity, pohotové prostředky a spojence všude, kde je to možné.
Průmysl si je dobře vědom toho, že trh nelze utvářet administrativně, a to ani
opatřeními z Bruselu. Podněty přicházejí od poptávky a odtud je jasné, že evropské
vlády (či armády) málo nakupují. Bez transatlantické spolupráce a otevřeného trhu
čeká evropské výrobce, přes již provedenou integraci, pravděpodobně další bolestný
proces zavírání průmyslových kapacit.
Oboustranný zájem o spolupráci je z průmyslové strany deklarován
i ve výzkumu a vývoji. Problémem této oblasti je, že vzhledem k citlivosti
technologického transferu více podléhá státním vlivům. Dohoda EU a USA
o spolupráci ve vědě a technice z roku 1988 (tedy poněkud obstarožní dokument
z období studené války) byla původně pouhou součástí programu „Stavby mostů
přes Atlantik“ a rámcovala řadu obdobných dohod mezi USA a členskými zeměmi
EU, případně jejich jednotlivými vědeckými ústavy. Vypršela koncem roku 2003
a po téměř jednoroční přestávce byla obnovena v říjnu 2004 na dalších pět let.42
Těžko říci, jak se bude spolupráce dále rozvíjet, neboť i na její programy působí
současné problémy, a to nejen politické. Je to opět ﬁnancování, kdy každá smluvní
strana hradí své náklady; je tedy na jinak plýtvavé rozpočtové politice EU, aby
k tomu našla potřebné prostředky.
Závěrem se zde jeví účelné učinit pokus o zformulování základních tezí pro
opatření, která by vytvořila předpoklady pro věrohodnou transatlantickou zbrojní
spolupráci. Jejich výběr nemůže být samozřejmě úplný a neklade si ani zdaleka
nárok na to, aby byl prost omylů:
– vyjasnění otázek globální strategie mezi USA a EU (EU žádnou nemá, ač
podle svého oznámeného programu zamýšlí v případě potřeby zasazovat své
brigády around the world) a důsledné promítnutí jeho závěrů do plánů výstavby
evropského obranného potenciálu, zvláště jeho nových ambicí; tato otázka úzce
souvisí s vývojem vztahu EU – NATO; má-li se zde dále hovořit o transatlantické
spolupráci, musí v tomto úsilí hrát Severoatlantická aliance významnou úlohu;
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– jen odtud se může rozvíjet jednání o potřebách obrany, plánování ozbrojených
sil a jejich výzbroje, a tedy i úkolů vojenské akvizice; zároveň je nutno vytvořit
pružné podmínky pro spolupráci mezi americkými a evropskými výzkumněvývojovými, technologickými a výrobními institucemi a společnostmi;
– z toho zároveň plyne přehodnocení evropské podpory výzkumu a vývoji
a rozvoji technologické základny. Nejde jen o posílení jejich ﬁnancování,
ale též o koordinaci projektů a programů i společného vyjasnění podmínek
a režimu transatlantického technologického transferu a tím rovněž odstranění
pochybnosti USA o možných únicích informací do nežádoucích rukou;
– na straně USA jde dále o uvolnění podmínek kladených pro vývoz vojenského
materiálu do EU, pro rovnoprávné transatlantické přímé investice (především
pro vstup evropského kapitálu do amerických společností) a obecnou revizi
dosud platných kooperačních a dodavatelsko-odběratelských pravidel;
– významná je otázka vynaložení rozpočtových prostředků na obranu
u rozhodujících evropských partnerů. I když je zvyšování jejich celkových
objemů nepravděpodobné, nelze se vyhnout otázkám jejich vnitřní skladby
a plýtvavého užití. Jisté kroky již učinily Velká Británie a Francie; rozporné je
v tomto směru chování Německa, které sice usiluje v EU o vedoucí roli, vojenský
rozpočet země a jeho struktura však tomu zdaleka neodpovídají.
Za těmito politickými, legislativními a administrativními kroky je nutno vidět
činnost průmyslovou. Budou-li v její prospěch odstraněny alespoň ty nejvýznamnější
překážky, nelze mít o překonání atlantického příkopu nejmenší pochybnosti. Již
dnes existují mezi evropskými a americkými zbrojními skupinami všechny potřebné
kanály, vazby a propojení. Transatlantická zbrojněprůmyslová konsolidace (lze-li
zde tento výraz použít) by proběhla rychle a efektivně. Možná že právě tato obava
z posílení dnes již tak mohutných a mocných zbrojních korporací vede politické
garnitury ke snahám udržovat v tomto příkopu náležitou hloubku.
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Tamtéž, s. 16.

Středisko bezpečnostní politiky

106

6
7
8
9
10

11
12
13

14
15
16
17

18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

30
31
32

107

„European Defence Agency strengthened“, in Security & Defence (dále S&D), 23 November 2004;
též CRS, s. 18.
Guay, T. R.: The Transatlantic Defense Industrial Base: Restructuring Scenarios and their
Implications, Carlisle 2005, s. 2.
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Je to od roku 1989 již několikátý pokus; všechny dosavadní koncepce tohoto typu skončily nezdarem.
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rovněž EDA. EDA Press Release, Brussels, 22 April 2005.
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„European Defence Agency strengthened“, in S&D, 23 November 2004.
„EDA chief: Defence budget race with US is irrevelant“, in S&D, 21 January 2005.
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Libor Frank
REGIONÁLNÍ BEZPEČNOST JAKO SOUČÁST
EVROPSKÉ A TRANSATLANTICKÉ BEZPEČNOSTI
Česká republika a transatlantická bezpečnostní vazba
Česká republika je suverénním národním státem a suverénním aktérem
v systému mezinárodních vztahů. Obdobně jako ostatní národní státy, je i Česká
republika nucena koncipovat a vytvářet svou autonomní zahraniční a bezpečnostní
politiku, která je programem obhajoby národních zájmů. Životní národní zájmy
jsou klíčovými motivy zahraniční a bezpečnostní politiky a jsou raison d’être České
republiky. Tyto životní národní zájmy jsou trvalé, nadčasové a jsou pojmenovány
ve strategických dokumentech (Bezpečnostní strategie, Vojenská strategie aj.)
a částečně deﬁnovány jsou rovněž ústavou (ústavní zákon č. 110/1998 Sb.,
o bezpečnosti České republiky). Na jejich obhajobu je Česká republika ochotna
vynaložit všechny dostupné prostředky, včetně použití ozbrojených sil. Mezi tyto
životní národní zájmy patří především zajištění svrchovanosti a územní celistvosti
České republiky, ochrana jejích demokratických základů a ochrana životů, zdraví,
základních občanských práv a majetkových hodnot.
Životní národní zájmy České republiky jsou v mnohém shodné s životními
národními zájmy většiny států demokratického světa, avšak způsob jejich obhajoby
a naplňování se může v řadě parametrů odlišovat. K podpoře naplňování životních
zájmů jsou stanovovány strategické národní zájmy, které mají krátkodobý
a střednědobý charakter, jsou v čase proměnlivé a představují spíše cíle, jichž je třeba
dosáhnout pro lepší obhajobu životních národních zájmů. Sem řadí Česká republika
mj. podporu regionální spolupráce, eliminaci organizovaného zločinu a nelegální
migrace, podporu šíření svobody a demokracie, komplementární rozvoj obranných
schopností NATO a EU, potírání mezinárodního terorismu, snižování rizika šíření
zbraní hromadného ničení apod.
Je-li obhajoba národních zájmů ústředním motivem chování státu
v anarchickém systému mezinárodních vztahů, pak zahraniční a bezpečnostní
politika je programem, jak tyto národní zájmy nejlépe obhájit. Vychází z deﬁnice
národních zájmů, z analýzy dostupných využitelných zdrojů, mezinárodních
závazků a především z analýzy a prognózy vývoje bezpečnostního prostředí. Právě
bezpečnostní prostředí je zdrojem hrozeb pro národní zájmy a jejich poznání,
predikce, prevence a preempce jsou základem úspěšné a efektivní zahraniční
a bezpečnostní politiky.
Bezpečnostní prostředí je fakticky vnějším prostředím ovlivňujícím
bezpečnostní politiku státu a lze jím rozumět prostor, v němž se realizují a střetávají
zájmy státu se zájmy jiných aktérů systému mezinárodních vztahů a odehrávají se
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zde procesy, které mají významný vliv na úroveň bezpečnosti státu. Toto prostředí
je tvořeno státy, mezinárodními organizacemi a případně dalšími subjekty (zejména
nestátními aktéry), jejich vzájemnými vztahy a aktivitami významnými z hlediska
bezpečnosti. Jedná se o prostor, v němž dochází nebo může docházet k ohrožování
národních zájmů státu (nebo aliancí států) nebo jiných referenčních objektů.
Vzhledem k potenciálu a zdrojovým možnostem České republiky (a obecně
malých a středních států) a charakteru bezpečnostního prostředí, internacionalizaci
hrozeb a dopadům globalizačního procesu je náš stát nucen stále úžeji spolupracovat
v oblasti bezpečnosti. Jestliže v minulosti představoval pro stát hrozbu především
jiný stát, dnes četnost a význam mezistátních konﬂiktů klesá a hrozbami se stávají
nestátní a nadstátní aktéři. Česká republika není schopna (stejně jako drtivá
většina států) samostatně čelit takovým hrozbám a musí se proto spoléhat na
alianční chování. Tato nutnost byla rovněž hlavním motivem pro vstup do NATO
a posilování bezpečnostní spolupráce v rámci EU. Spolupráce v intencích těchto
uskupení se tak stává nejen příležitostí ke snížení nároků na zdroje využitelné pro
obranu a bezpečnost (ﬁnančních, lidských, technologických), ale rovněž příležitostí
ke koordinaci bezpečnostních aktivit a ke sdílení a vzájemné korekci základních
východisek bezpečnostní a obranné politiky.
Bezpečnostní prostředí České republiky je dnes součástí bezpečnostního
prostředí NATO a Evropské unie a obecně evropský prostor se stal oblastí výkonu
její bezpečnostní politiky. Z toho vyplývá i nutnost dlouhodobé politické a vojenské
orientace na NATO a EU, které se podílejí na zajištění kolektivního rámce bezpečnosti
České republiky a které tvoří klíčové instituce evropské bezpečnostní architektury.
Z hlediska obrany (a to nejen České republiky, ale Evropy obecně)
dlouhodobě zůstávají primárními a klíčovými faktory existence NATO a americká
vojenská přítomnost na kontinentě. Je nutné podotknout, že Česká republika jako
malý stát s omezenými vojenskými schopnostmi přispívá úměrně svým možnostem
ke kolektivní obraně a bezpečnosti, avšak její role je i přes účast na politickém řízení
Aliance omezena. Klíčovou politickou a vojenskou silou Aliance jsou USA, které
formálně mají rovné postavení, avšak v praktické rovině funguje i v rámci NATO
výrazná asymetrie, která vychází z politických i vojenských možností jednotlivých
zemí (např. na odpovědnosti za teritoriální obranu Evropy se podílejí USA, obráceně
to však platí jen teoreticky).
Lze konstatovat, že dlouhodobě je základem a nejdůležitějším prvkem
transatlantické vazby spolupráce v bezpečnostní oblasti. Evropu i USA sice rámcově
spojují společné základní a tradiční hodnoty, politické dědictví i reálné zájmy,
avšak udržování politického a vojenského spojenectví má dnes stejnou (ne-li větší)
důležitost, jako tomu bylo v období bipolárního rozdělení světa a hrozící globální
konfrontace.
Alianční chování završené vstupem do NATO bylo a je pro Českou republiku
životní nutností, neboť vzhledem ke svému potenciálu a dlouhodobému vývoji
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bezpečnostní situace není schopna svou bezpečnost efektivně zajistit sama vlastními
silami, aniž by došlo k porušení únosného společenského konsenzu ohledně nákladů
na obranu a bezpečnost.
Evropská unie jako garant evropské bezpečnosti?
Především ochota nést náklady (a to nejen ﬁnanční) na obranu a bezpečnost
jsou citlivým politickým faktorem, který v drtivé většině evropských zemí
nedovoluje naplňování ambic Evropské unie stát se reálně významným aktérem
v oblasti bezpečnostní a obranné politiky. Dramatický a zvětšující se technologický
a vojenský náskok USA (v roce 2006 budou výdaje na obranu a bezpečnost v USA
vyšší než výdaje zbytku světa), dlouhodobé poddimenzování obranných výdajů
evropských zemí, roztříštěnost jejich národních zájmů, nejednotná politická vůle
Evropanů, to vše jsou příčiny a zároveň predispozice slabšího postavení Evropy
v transatlantickém vztahu. Do budoucna lze i přes snahu o nadnárodní Evropskou
bezpečnostní a obrannou politiku (European Security and Defence Policy – ESDP)
nadále předpokládat tento regresivní trend, který ve svém důsledku dále relativně
oslabí pozici Evropy a její schopnost ovlivňovat USA v intencích evropských zájmů
a politického myšlení.
Základem kolektivní obrany Evropy zůstává NATO, které rovněž zůstává
(alespoň pro nejbližší roky) i nejakceschopnějším uskupením při řešení krizí a působení
vojenského krizového managementu. Naproti tomu EU není obrannou organizací,
neaspiruje na převzetí úkolu společné obrany, a to ani v dlouhodobém horizontu.
Evropská unie buduje kapacity pro plnění petersberských misí a přes překryv a sdílení
těchto kapacit s kapacitami pro NRF nelze hovořit o autonomních silách a prostředcích
použitelných pro společnou evropskou obranu. Pokud by došlo k převzetí společné
obrany od NATO směrem k Evropské unii, znamenalo by to pro NATO pozbytí jeho
smyslu. Pokud by EU chtěla být obrannou organizací, musela by dosáhnout takových
schopností, jaké má dnešní NATO díky zapojení USA, což je vzhledem k nákladům
a nedostatku politické vůle zcela nereálné i v horizontu roku 2020.
Jestliže vztah Evropa – USA je poznamenán zřejmou asymetrií, v případě
bilaterálních vztahů je tato asymetrie ještě o několik řádů větší. Také samostatný
vztah České republiky a USA je nutně poznamenán výraznou nerovností, která
nemizí ani při obhajobě českých národních zájmů v rovině EU – USA. Důvodem je
disproporce mezi potenciálem České republiky, Evropské unie a USA. Spojené státy
jsou dnes dominující světovou supervelmocí (a z hlediska vojenského potenciálu
si tento náskok nejen udržují, ale dokonce zvětšují) a její kapacity jí umožňují
samostatné provádění bezpečnostních aktivit, které mají dopad na úroveň globální
bezpečnosti. Jinými slovy: USA jsou v případě nutnosti schopny a ochotny provádět
svou bezpečnostní politiku bez ohledu na okolní svět i vlastní spojence, kteří se tak
často ocitají v situaci bezmocného diváka či kritika. Schopnost spojenců ovlivňovat
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jednání USA je proto velmi problematická, zejména jde-li o spojence s takovým
potenciálem, jakým disponuje Česká republika. Reálné možnosti evropských
spojenců jsou až na výjimky omezeny buď na verbální kritiku, nebo na poskytování
symbolické, především politické podpory. Nutno však také podotknout, že národní
zájmy USA a Evropské unie (dá-li se v jejím případě hovořit o národních zájmech)
a cíle jejich zahraniční politiky se v mnohém liší a rozdílné jsou rovněž preferované
způsoby ovlivňování mezinárodního prostředí a předcházení rizikům nebo jejich
eliminace. Je proto otázkou, zda je pro Evropu nutné mít podobné schopnosti jako
USA či zda se zaměřit na výstavbu pouze takových kapacit, které budou využívány
vzhledem ke složitějšímu politickému rozhodování EU ve výrazně geograﬁcky
užším a kvantitativně omezenějším rozsahu, než jak je tomu u USA.
Limitovaná schopnost hrát rovnocennou roli v transatlantickém partnerství
a vědomí nedostatečnosti vlastních schopností tváří v tvář hrozbám a konﬂiktům
90. let vedly evropské státy k užší spolupráci a integraci v oblasti bezpečnostní
a obranné politiky. Avšak dosažený (a také předpokládaný) stupeň evropské
bezpečnostní spolupráce nedosahuje úrovně kooperace v rámci NATO a neumožňuje
Evropě obejít se bez přítomnosti a vojenského spojenectví USA.
Nicméně lze od konce 90. let zaznamenat v Evropské unii jasný posun
a vůli k autonomii v otázkách bezpečnosti a obrany a tento trend vedl k ustanovení
Evropské bezpečnostní a obranné politiky. Jejím cílem je vytvoření takových kapacit
Evropské unie, které by byly schopny (na USA nezávislého) nasazení při řešení
bezpečnostních problémů na území Unie nebo v jejím okolí. Paralelně s politickým
rozhodnutím o ESDP, kterým Evropská unie deﬁnitivně překročila rámec
pouhého ekonomického integračního uskupení, a budováním reálných vojenských
kapacit, mechanismů politického rozhodování a velících struktur, dochází rovněž
k přibližování náhledů na základní principy celounijní bezpečnostní politiky.
Jestliže bezpečnostní politika národního státu vychází z deﬁnice národních zájmů
(hodnoty, které je třeba chránit), z analýzy hrozeb a rizik vyplývajících z vývoje
bezpečnostního prostředí (co chráněnou hodnotu ohrožuje), z analýzy dostupných
zdrojů (co je k obraně chráněné hodnoty k dispozici) a mezinárodních závazků (jaké
jsou mezinárodní a mezinárodněprávní limity), pak u Evropské unie deﬁnice cílů
ESDP má mnohem složitější charakter. Důvodem je přetrvávající síla národních
států a jejich představy o podobě a cílech ESDP (od komplementárního minoritního
a symbolického doplňku k NATO až k vizím o plně autonomním a nadstátním
nástroji EU). Rozpory rovněž vyplývají z odlišné zkušenosti s hrozbami, se
kterými jsou jednotlivé státy a regiony EU nuceny se vyrovnávat. Při bližším
pohledu na představy o ESDP lze pozorovat výraznou regionalizaci náhledu na roli
a míru angažovanosti EU při zajišťování bezpečnosti členských států. Zcela jiný
pohled představuje vize Francie, Španělska a Itálie, které usilují o využití ESDP
při aktivitách v Africe a při eliminaci rizik, která z této oblasti vycházejí (migrace,
organizovaný zločin, terorismus), jiný pohled mají např. pobaltské státy, jež se
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spoléhají především na NATO a ESDP chápou jako symbolickou záležitost, která
z hlediska jejich vlastní obrany a bezpečnosti není relevantní. Toto rozdílné vnímání
a hledání role EU v bezpečnostní oblasti je dáno také absencí jasně deﬁnovaného
ekvivalentu národního zájmu (pomineme-li obligátní obranu demokracie, míru
a prosperity, jejichž obsahová náplň se však v konkrétní rovině vytrácí, stává
se předmětem politických disputací a při bližší konkretizaci naráží na hranice
všeobecného politického konsenzu), který by byl přijatelný pro celou unii. Zdá se,
že pokud nedojde k výraznému posílení politické integrace EU a předání další části
suverenity národních států na celounijní úroveň, tak k takovému konsenzu jen stěží
dojde a ESDP se nestane skutečně efektivním nástrojem.
Názorové diference a rozdílné priority jednotlivých států a regionů ve vztahu
k NATO a ESDP a rozdílná míra rizika bezpečnostních hrozeb v různých částech
unie rovněž vedou k „regionalizaci“ v chápání bezpečnostního prostředí.
Přes přetrvávající nedostatky je v oblasti ESDP patrný zřetelný pokrok,
zejména v oblasti výstavby vojenských kapacit, ale také v oblasti opatrného
sjednocování názoru na jejich využívání. Součástí a rovněž výsledkem postupné
uniﬁkace názorů na roli Evropské unie na poli bezpečnosti je přijetí Bezpečnostní
strategie Evropské unie, která obsahuje také analýzu bezpečnostního prostředí EU
a vyjmenovává nejzávažnější hrozby, jimž EU jako celek musí čelit.
Charakter globálního bezpečnostního prostředí
Globální bezpečnostní prostředí prochází velmi dynamickými proměnami,
přesto však lze vysledovat některé trendy, které s velkou pravděpodobností budou
určovat jeho charakter i v následujících dekádách. Oproti situaci do počátku 90. let
se dnes bezpečnostní prostředí vyznačuje vyšší mírou nepoznatelnosti, ﬂexibility
a řadou (staro)nových charakteristik. Jako signiﬁkantní se např. jeví minimalizace
vzniku globálního konﬂiktu a pokles rizika přímé agrese mezi státy. Konﬂikt
států je vystřídán vnitrostátními konﬂikty nebo asymetrickým konﬂiktem státu
a nestátního aktéra. Dramaticky rovněž narůstá důležitost komplexu nevojenských
hrozeb vymykajících se tradičním představám o ohrožení a roste i jejich vzájemná
provázanost. Existence a význam globálních hrozeb vyvolává v řadě případů
otevřený násilný konﬂikt, jehož řešení není možné pouhou vojenskou silou, ale
vyžaduje komplexní a často multilaterální přístup.
Uvolnění bipolárního rozdělení světa v 90. letech 20. století umožnilo
(znovu)oživení dlouhodobých tenzí v řadě zemí a způsobilo erupci vnitrostátních
konﬂiktů, zejména v jihovýchodní Evropě, Zakavkazsku a v řadě afrických zemí.
Pro toto období je charakteristický vznik nových národních států, jejichž existence
je důsledkem emancipace dosud nesamostatných etnických skupin. Vedle těchto
„nových“ konﬂiktů přetrvává řada nevyřešených problémů (např. Izrael – Palestina),
jejichž dopad přesahuje regionální úroveň.
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Zánik bipolarity rovněž umožnil vytvoření predominantního postavení
USA při řešení bezpečnostních problémů na globální úrovni. Vojenský, vědeckotechnologický, ekonomický a diplomatický náskok a potenciál umožňují USA
provádění relativně samostatné bezpečnostní politiky na globální úrovni a vytváří se
tak asymetrický model fungování mezinárodních vztahů.
Významným trendem je také aktivizace a posilování globálních
a regionálních mezinárodních bezpečnostních organizací. Po ukončení studené
války došlo k revitalizaci dlouhodobě paralyzované Organizace spojených národů
a institucionalizaci Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. NATO se
postupně přeměnilo z obranné na bezpečnostní organizaci, rozšířilo se o nové členy
a aktivně působí i v oblastech značně vzdálených od jeho hranic. Evropská unie
ustavila Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a Evropskou bezpečnostní
a obrannou politiku a hraje stále významnější roli při zajišťování bezpečnosti nejen
v Evropě, ale také v Africe a na Blízkém východě.
To souvisí také s postupným proměňováním názorů na nedotknutelnost principu
svrchovanosti a nevměšování se do vnitřních záležitostí suverénních států a s důrazem
na prosazování univerzality lidských práv. Tento globální trend je důsledkem částečné
proměny hodnotového systému především v evropských zemích a v USA a je také
reakcí na růst počtu a charakter vnitrostátních konﬂiktů v první polovině 90. let.
Postupující globalizace a relativní zmenšování významu národního státu jako jednotky
v systému mezinárodních vztahů vedou k diskusím o nadřazenosti lidských práv nad
suverenitou státu a dochází k historicky významnému průlomu, kdy mezinárodní
organizace ve jménu univerzálních hodnot zasahují do dosud vnitřních záležitostí
národních států. Tento proces lze demonstrovat jak na genezi institucí prosazujících
uplatňování stále širšího a dynamicky se rozvíjejícího mezinárodního práva, tak na
faktickém vojenském působení NATO, USA i Evropské unie.
Kromě výše uvedených charakteristik je globální bezpečnostní prostředí také
významně poznamenáno nárůstem vlivu transnacionálních faktorů, které nerespektují
státní hranice a vymykají se kompetenci vlád suverénních států (mezinárodní
terorismus, organizovaný zločin, proliferace zbraní apod.), a širokou škálou
bezpečnostních rizik, jež jsou důsledkem komplexu ekonomických, ekologických,
sociálních, politických, národnostních a náboženských nestabilit, sporů a konﬂiktů.
Hrozby a rizika
Drtivá většina soudobých (a pravděpodobně i budoucích) bezpečnostních
hrozeb je nevojenského charakteru, avšak při jejich prevenci, preempci a likvidaci
následků hrají ozbrojené síly stále velmi důležitou roli. Současný svět se potýká
s řadou problémů, s důsledky nerovnoměrného ekonomického vývoje, s nárůstem
chudoby, nedostatečnou zdravotní péčí, hladomory, s důsledky zhroucení státních
struktur, následky ekologických změn atd. Soutěž o stále omezenější zdroje,
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střety ideologií společně s negativními změnami životního prostředí vedou
k přerůstání politických konﬂiktů v konﬂikty ozbrojené. To vede k nárůstu migrace,
organizovaného zločinu, k deprivaci celých společností, je jedním z významných
zdrojů terorismu atd. Některé z nejvýznamnějších hrozeb, pojmenovaných mj.
i v Evropské bezpečnostní strategii (2003), jsou uvedeny v následujícím výčtu:
Terorismus
Terorismus je strategickou hrozbou a představuje v současnosti i do
budoucna reálně existující fenomén, se kterým se musí vyrovnávat většina států
světa. Terorismus lze charakterizovat jako zbraň slabých vůči silným a nástroj
silných na upevnění své moci vůči slabým. Terorismus představuje v současnosti
hlavní destabilizující faktor a nejvýznamnější intencionální hrozbu, jejíž význam
narůstá s jeho zvyšujícími se technologickými možnostmi a nedostatečnou sanací
jeho příčin. Při boji s terorismem je nezbytné reagovat na všechny jeho možné zdroje
a druhy (islámský, nacionální, ideologický aj.), identiﬁkovat a stíhat všechny, kteří
terorismus používají jako nástroj k prosazení svých cílů. Předpokladem úspěšného
boje s terorismem je jednak rozsáhlá prevence, jednak široká škála nevojenských
i vojenských aktivit a úzká mezinárodní spolupráce. Jako nejvýznamnější druh
terorismu se v současnosti jeví terorismus islámský, jehož kořeny jsou do značné
míry ovlivněny střetem tradičních islámských hodnot a hodnot globalizující
euroamerické civilizace. Významnou měrou je islámský terorismus spojen s řadou
dosud nevyřešených konﬂiktů v nestabilních regionech (např. Blízký a Střední
východ, Kavkaz, Střední Asie, Indonésie aj.). Opomíjet však nelze ani terorismus
vyplývající z neuspokojených nacionálních ambicí (např. Španělsko, Severní Irsko),
ideologických příčin (např. Kolumbie) či jiných zdrojů a forem (kyberterorismus,
ekoterorismus aj.). Při sanaci postižených regionů a v boji s projevy terorismu je
a bude role ozbrojených sil nadále nezastupitelná.
Terorismus je relevantní hrozbou především z hlediska těch zemí Evropské
unie, které se potýkají s nevyřešenými vnitřními národnostními konﬂikty či
nedostatečně zvládnutou imigrací. Problém terorismu však není (zatím) závažnějším
problémem pro region střední a východní Evropy (nepočítáme-li teroristické aktivity
kavkazských skupin v Rusku), neboť pro jeho etablování (dosud) neexistují vhodné
podmínky (významná islámská imigrace, tradiční etnický konﬂikt, odlišná politická
kultura, tradice násilného řešení politických a sociálních konﬂiktů atd.).
Česká republika v současnosti nepředstavuje cílovou zemi pro mezinárodní
teroristické skupiny ani není působištěm teroristických organizací. Jako poměrně
etnicky homogenní stát, bez dosud výraznějšího zastoupení imigrantských skupin,
nepředstavuje ani potenciální rekrutační či logistickou základnu mezinárodního
terorismu (na rozdíl od řady západoevropských států). Cílem potenciálního útoku
by se Česká republika mohla stát v případě své zahraniční angažovanosti, ovšem
vzhledem ke své velikosti a relativně nízkému významu nepředstavuje ani v tomto
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případě pro teroristické skupiny relevantní cíl. Jako potenciálně nejrizikovější
lze v případě ČR patrně vyhodnotit teroristické aktivity při pořádání summitů či
mezinárodních akcí velkého významu, doprovázených rozsáhlou medializací. Do
budoucna však riziko terorismu nelze na našem území vyloučit.
Proliferace zbraní
Jedná se o potenciálně nejvýznamnější hrozbu, jejíž důsledky mohou být
fatální i pro naši bezpečnost. Zejména proliferace zbraní hromadného ničení, rozvoj
a dostupnost technologií k jejich výrobě a použití představuje, ať už ve spojení
s teroristickými aktivitami nebo i státními aktéry, extrémně významnou hrozbu.
Regionální konﬂikty
Jsou hrozbou, která má dopady na úroveň regionální i globální bezpečnosti.
Ohrožují stabilitu celých regionů, ničí lidské životy, sociální a fyzickou infrastrukturu,
ohrožují menšiny, základní svobody a lidská práva. Konﬂikty vedou k šíření
extremismu, terorismu, rozsáhlé migraci a zhroucení státních struktur.
Zhroucení státu
Neefektivní řízení, rozsáhlá korupce, zneužívání moci, slabost státní správy,
nedostatek zodpovědnosti a otevřený konﬂikt může vést v krajních případech
ke zhroucení státních struktur, což má za následek kolaps státních mocenských
autorit, erupci násilí, rozpad základních funkcí postižené společnosti a následně nárůst
vlivu organizovaného zločinu, eventuálně i terorismu v postižené společnosti.
Nelegální migrace
Jako důsledek konﬂiktů, zhroucení státu a soutěže o omezené zdroje vzniká
migrace, která s sebou přináší řadu negativních jevů. Nárůst počtu migrantů se
stává ekonomickým, sociálním, kulturním a často též kriminálním problémem pro
cílové i tranzitní země a zároveň vede k prohlubování příčin migrace ve zdrojových
zemích.
Je však nutné podotknout, že migrace sama o sobě je z bezpečnostního
hlediska neutrálním či dokonce pozitivním jevem. Vzhledem k demograﬁckým
trendům v celé Evropě (a zejména v té střední a východní!) je zvládnutá imigrace
řešením dlouhodobých sociálních a ekonomických problémů způsobených
negativním přírůstkem obyvatelstva. Problémem se migrace stává v případě,
kdy je provázena kriminálními aktivitami, kulturními a náboženskými konﬂikty
a především neschopností imigraci integrovat do domácí společnosti. Problémy
s imigrací se však dotýkají především těch států Evropské unie, které jsou tradičně
imigraci otevřeny (Velká Británie, Nizozemsko, Belgie, SRN) nebo jsou hraničními
státy Evropské unie (Itálie, Španělsko, Francie). Region střední a východní Evropy
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se potýká s kvalitativně odlišnou imigrací, která má své příčiny v ekonomické
a sociální situaci především na Ukrajině, případně v dalších státech východní
Evropy. Jedná se však o dočasnou ekonomickou imigraci, pocházející z geograﬁcky,
kulturně a jazykově blízkého prostředí.
Živelní a ekologické katastrofy
Riziko živelních katastrof nabývá vzhledem k zalidnění planety a činnosti
člověka stále na významu. Tyto jevy, ať už vzniklé v důsledku přirozených přírodních
procesů (seizmická činnost apod.) nebo v důsledku lidské činnosti a přetváření
životního prostředí (např. klimatické změny, průmyslové havárie aj.), mají
z dlouhodobého hlediska zásadní dopad na globální životní podmínky. Pro Českou
republiku představují vzhledem k jejím hydrologickým poměrům přímé nebezpečí
zejména povodně, které mohou být i v budoucnu příčinou závažných krizových
situací, při nichž vznikají nejenom rozsáhlé materiální škody, ale rovněž ztráty na
životech a dochází k rozsáhlé devastaci kulturní krajiny a k ekologickým škodám.
Živelní katastrofy se staly v poslední dekádě nevýznamnější hrozbou pro řadu zemí
regionálního bezpečnostního prostředí (mezi nejpostiženější opakovaně patří Česká
republika, Slovensko, Rakousko, Rumunsko) a způsobily nejvíce materiálních škod
a ztrát.
Organizovaný zločin
Tato hrozba nabývá na důležitosti nejen v souvislosti s nárůstem svých
negativních dopadů a nadnárodního charakteru, ale také v souvislosti s jejím
napojením na terorismus. Nelegální transport, obchod s narkotiky, obchod s lidmi,
obchod se zbraněmi a radioaktivním materiálem, ﬁnanční kriminalita aj. nejen
ohrožují vnitřní bezpečnost a stabilitu řady států a regionů, ale také podkopávají
jejich možnosti úspěšně čelit jiným hrozbám.
Epidemie a pandemie
AIDS dnes představuje největší pandemii v lidské historii a dramaticky
přispívá k nestabilitě řady států a zhoršování jejich sociální, ekonomické
i bezpečnostní situace. V úzce propojeném globalizovaném světě narůstá rovněž
riziko rozšíření vysoce infekčních chorob jako následek turistiky, úniku z laboratoří
nebo teroristické akce.
Ozbrojený mezinárodní konﬂikt
V současné době je riziko propuknutí mezinárodního ozbrojeného konﬂiktu
na relativně nízké úrovni. Je to dáno globální politickou situací, ekonomickou
provázaností a úrovní transparentnosti vojensko-politických aktivit. Přes tento
pozitivní vývoj není riziko nulové a je stále nutné zachovávat alespoň minimální
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vojenský potenciál státu a jeho schopnost odstrašení případného agresora. Role
ozbrojených sil se však při hájení bezpečnosti státu proměnila a je zde jasný posun
od teritoriálního k expedičnímu charakteru jejich nasazení v rámci preempce
bezpečnostních rizik mimo území vlastního státu.
Z uvedeného výčtu vyplývá, že řada hrozeb, vnímaných Evropskou unií jako
hrozby obecné a celoevropské, má svůj zdroj rovněž v prostoru střední a východní
Evropy. Jako nejmarkantnější se samozřejmě jeví regionální konﬂikt a zhroucení
státu (Bosna a Hercegovina, Kosovo, Moldávie a v budoucnu možná také Bělorusko),
migrace (především z Ukrajiny), živelní katastrofy apod. Je však nutné podotknout,
že řada vyjmenovaných hrozeb má při bližším zkoumání a geograﬁckém umístění
kvalitativně odlišný charakter, což závisí rovněž na vnímání prioritních strategických
směrů zahraniční a bezpečnostní politiky EU. Zatím se zdá, že hlavní zájem Evropské
unie při prevenci a preempci hrozeb je orientován na Jih (Barcelonský proces,
vojenské aktivity v Africe, diplomatické aktivity na Blízkém a Středním východě)
než na Východ, kde zájmy hlavních politických aktérů EU nejsou tak významné
a bezprostřední. Zde se proto otevírá prostor pro autonomní aktivity jednotlivých
států Unie nebo pro společný postup v rámci regionálních uskupení.
Regionální bezpečnostní prostředí
Česká republika jako středně velký stát nemá dostatečný potenciál k obhajobě
svých národních zájmů v globálním měřítku ani v měřítku kontinentálním. Z tohoto
důvodu se musí spoléhat na alianční postup, neboť vývoj ve vzdálenějších oblastech
je Českou republikou přímo ovlivnitelný jen ve velmi omezeném rozsahu za pomoci
diplomatických, ekonomických a do určité míry i mocenských nástrojů. Společný
přístup k řešení problémů regionálního bezpečnostního prostředí, rozvíjení
spolupráce v regionálních uskupeních a prosazování konceptu „širší Evropy“ patří
rovněž k prioritám české zahraniční politiky.
Úsilí České republiky je zaměřováno především do těch geograﬁckých
oblastí, které jsou z hlediska obhajoby národních zájmů primární, jsou Českou
republikou v zásadě ovlivnitelné a z nichž zájmům České republiky hrozí v důsledku
tamní bezpečnostní situace zvýšení rizika zhoršení vlastní bezpečnosti (např. příliv
nelegálních imigrantů, organizovaný zločin apod.). Tento geograﬁcký prostor lze
označit jako regionální bezpečnostní prostředí a Česká republika je s ním spojena
řadou ekonomických, kulturních, demograﬁckých a jiných vazeb. Jevy a procesy
zde se odehrávající mají bezprostřední a patrný vliv na úroveň bezpečnosti České
republiky a na její národní zájmy. Některé faktory vyplývající z vývoje regionálního
bezpečnostního prostředí či zájmy jiných států nebo nestátních aktérů mohou
být dokonce v rozporu s národními zájmy České republiky a mohou eventuálně
představovat přímou bezpečnostní hrozbu. Pro Českou republiku byl, je a bude
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region střední a východní Evropy – i přes respektování celounijních politických cílů
– primární oblastí výkonu zahraniční a bezpečnostní politiky a i přes aktivity a mise
ozbrojených sil také v geograﬁcky vzdálenějších oblastech (Irák, Afghánistán) je
a bude rovněž místem největšího zasazení vojenských a policejních sil a prostředků
České republiky.
SWOT analýza regionálního bezpečnostního prostředí
Regionální bezpečnostní prostředí bylo rovněž zkoumáno v sérii studií
zpracovaných Ústavem strategických studií Univerzity obrany v Brně. Zpracovatelský
tým vedený autorem tohoto článku se pokusil aplikovat SWOT analýzu právě na
region střední a východní Evropy a popsat jeho silné a slabé stránky, příležitosti
a především hrozby:
Silné stránky
- významné tradiční a historické vzájemné
regionální vazby jednotlivých zemí
- společné zkušenosti
- fungující demokratická kontrola ozbrojených
sil v členských a kandidátských státech EU
a NATO
- koordinace společných postupů v regionálních
uskupeních a organizacích
- prozápadní směřování
- převaha národních států

Příležitosti
- integrace do Evropské unie
- zesílení role Evropské unie při posilování
bezpečnosti regionu
- integrace do NATO
- transformace ozbrojených sil
- využití ekonomického potenciálu regionu
- možnosti kolektivního působení na potenciální
regionální krize
- přístup k mezinárodním zkušenostem
a ﬁnančním prostředkům

Slabé stránky

Hrozby

- nedostatečně upevněná demokracie
v postkomunistických státech
- neefektivnost státní správy
- vysoká míra korupce
- nedostatečný boj proti organizovanému zločinu
zejména v balkánském a postsovětském
subregionu, resp. jeho významné prorůstání do
politické sféry
- rozdílné způsoby řešení konﬂiktů
- nízká míra ekonomické a politické integrace
- rozdílné priority ve vazbě na USA, EU
a Ruskou federaci
- nedostatečná schopnost států regionu vyrovnat
se s problémy vlastními silami
- silná pozice státu ve společnosti
- procesy politické a ekonomické transformace
(s výjimkou Rakouska)
- neefektivní spolupráce vůči nadnárodním
aktérům (nelegální migrace, organizovaný
zločin apod.)
- zvyšující se disproporce mezi jednotlivými
subregiony a mezi střední a východní Evropu

- přetrvávající etnické tenze v části regionu
- nevyřešený statut jihosrbské provincie Kosova,
mezietnické vztahy a budoucí podoba Bosny
a Hercegoviny, postavení albánských minorit
- sílící nelegální migrace
- existence totalitního systému v Bělorusku
a eventuální občanská konfrontace v případě
jeho kolapsu
- existence exteritoriální Kaliningradské oblasti
RF uvnitř teritoria EU
- nedemokratický vývoj Ruské federace
doprovázený jejími geopolitickými ambicemi
v regionu
- „rozmělnění“ NATO a jeho přeměna
v bezpečnostní fórum
- významná nevojenská ohrožení (existence
zastaralých jaderných zařízení a průmyslových
provozů)
- úbytek obyvatelstva a jeho stárnutí
- možnost vzniku „vícerychlostní“ Evropy
- konfrontační vztah EU – USA
- závislost na importu strategických surovin
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Ze SWOT analýzy vyplývá, že zkoumané regionální bezpečnostní prostředí
České republiky je možné rozčlenit na oblast stability, do které patří všechny
státy středoevropského (SRN, Rakousko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko,
Polsko), pobaltského (Litva, Lotyšsko, Estonsko) a východobalkánského subregionu
(Rumunsko, Bulharsko), a oblast nestability, týkající se postsovětského subregionu
(Bělorusko, Ruská federace, Ukrajina, Moldávie) a západobalkánského subregionu
(Albánie a státy bývalé Jugoslávie), které, až na Chorvatsko a Slovinsko, výrazně
zaostávají v ukazatelích ekonomického, politického a bezpečnostního vývoje.
Za silné stránky zkoumaného regionu lze považovat významné tradiční
a vzájemné vazby mezi jednotlivými zeměmi, které společně s dlouhodobými
historickými zkušenostmi přispívají k lepší prevenci a případnému řešení vzniklých
problémů; v regionu převažují národní státy, které představují nejlepší záruku
stability. Významným faktorem je pak většinová prozápadní orientace států, která
je v mnoha případech podpořena koordinací společného postupu v lokálních
uskupeních a organizacích (např. V4).
Region má však i celou řadu slabých stránek. Nedostatečně upevněná
demokracie společně s probíhající nebo doznívající transformací ekonomického
a politického systému (s výjimkou Rakouska) mají vliv na nízkou míru vzájemné
ekonomické a politické integrace. Slabinou je fungování státní správy (s výjimkou
Rakouska, SRN a Slovinska), která je v mnoha případech neefektivní, což má přímý
dopad na její nedostatečné působení v boji proti organizovanému zločinu a na
neefektivní spolupráci v boji proti negativním nadnárodním aktérům. Z komplexního
pohledu jsou zřejmé rozdílné priority ve vazbě na USA, EU nebo Ruskou federaci
a zvyšující se disproporce mezi jednotlivými subregiony, zejména mezi střední
a východní Evropou.
Na druhou stranu sledovaný region nabízí také řadu příležitostí. Otevřením
regionu byl získán přístup k mezinárodním zkušenostem a ﬁnančním prostředkům.
Zahraniční investoři postupně začínají využívat ekonomický potenciál regionu.
V bezpečnostní oblasti výrazně zesílila role a angažovanost EU a NATO. Pro mnoho
zemí se integrace do EU a NATO stala výzvou, která je motivovala v demokratizačním
úsilí, ke konverzi a transformaci ozbrojených sil.
Přes tyto příležitosti přetrvávají v regionu závažné bezpečnostní hrozby.
Nejvýznamnější hrozba spočívá v přetrvávající etnické vyhraněnosti v části
západobalkánského regionu – nevyřešený statut Kosova a problematika albánských
minorit v okolních státech, nestabilní mír v Bosně a Hercegovině a neřešená otázka
separatistické entity v Moldávii, které neustále hrozí destabilizací celých subregionů
a vyžadují dlouhodobá komplexní řešení. Za bezpečnostní hrozbu je považována
situace v Bělorusku, kde totalitní systém může kdykoli vyvolat vlnu násilností
a masivní migrace. Napětí vytváří také existence exteritoriální Kaliningradské
oblasti a vývoj Ruské federace při souběžném zachování jejího současného
politického systému a geopolitického potenciálu, který neustále vykazuje prvky
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nestability. V regionu přetrvávají nevojenské hrozby v podobě živelních katastrof,
zastaralých jaderných zařízení a ekologických zátěží z minulosti. Až na výjimky je
celý region postižen velmi nepříznivým demograﬁckým vývojem, který bude mít
výrazné negativní dopady v budoucnu.
Česká republika a její vojenské působení na regionální bezpečnostní prostředí
Česká republika se již od počátku 90. let 20. století aktivně angažuje v aktivitách
souvisejících s ovlivňováním nepříznivé bezpečnostní situace v části regionu střední
a východní Evropy. Tato angažovanost se nejkonkrétněji a nejviditelněji projevuje
vysíláním českých vojáků do mezinárodních misí a jejich dlouhodobým působením
v krizových oblastech regionu. První významnou misí bylo ještě v době existence
Československa vyslání kontingentu do mezinárodních jednotek UNPROFOR,
které pod omezeným mandátem OSN působily v oblasti Republiky Srbská Krajina.
Prostor bývalé Jugoslávie se poté stal místem nejrozsáhlejšího zahraničního působení
českých ozbrojených sil v uplynulé dekádě.
Kromě působení v oblastech bývalé Jugoslávie sloužili čeští vojáci také
v jiných zemích regionu. Příkladem mohou být humanitární mise v Albánii
a Turecku, spočívající v nasazení polní nemocnice. Tyto mise si vynutila situace
po zemětřesení v Turecku a zejména katastrofální situace v Albánii, kam byla polní
nemocnice přesunuta. Čeští vojáci a zdravotníci v polních chirurgických týmech se
100členným personálem poskytovali humanitární a zdravotní pomoc obyvatelstvu
v zemi postižené rozvratem státní správy a zdravotnické péče.
Nejvýznamnější misí, které se Armáda České republiky v regionu účastní,
je KFOR (červen 1999 – dosud). V rámci působení mnohonárodních sil NATO na
území Kosova vyslala Česká republika, již jako člen Aliance, průzkumnou rotu
s nezbytnou podporou. Jednotka se zapojila do operace Joint Guardian počátkem
července 1999 a působí v Kosovu do současnosti, nyní v sestavě česko-slovenského
praporu (cca 400 českých a 100 slovenských vojáků).
Na své působení v Bosně a Hercegovině v rámci misí NATO navázala
v současnosti Česká republika zapojením do mise Evropské unie Althea
prostřednictvím společné česko-rakouské jednotky.
Česká republika patří mezi státy, které se do mírových operací OSN, OBSE
a NATO aktivně zapojují a budou tak zřejmě činit i v budoucnosti. Vzhledem
k počtu obyvatel patříme mezi nejaktivnější členské státy OSN a NATO a naše
kontingenty v operacích sil IFOR, SFOR, KFOR představovaly národní příspěvek,
který proporcionálně odpovídal angažovanosti například Francie. Přestože situace
zejména v balkánském subregionu je v porovnání s 90. lety minulého století
stabilnější a klidnější, má k normálnímu stavu daleko a vyžádá si dlouhodobou
vojenskou přítomnost. Balkán bude i pro Českou republiku nadále nejvýznamnějším
prostorem nasazení našich ozbrojených sil.
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Nevojenské působení České republiky
Možnosti České republiky ovlivňovat vojenskými i nevojenskými prostředky
své bezpečnostní prostředí jsou poměrně omezené. Hlavními aktivitami nevojenského
charakteru jsou v současnosti projekty směřující k rozvoji a stabilitě rizikových
regionů a programy prevence nežádoucích jevů, které však mohou mít pouze
omezený dopad. Z hlediska potenciální i faktické nestability nejvýznamnější oblast,
region jihovýchodní Evropy, patří mezi teritoriální a sektorové priority zahraniční
rozvojové pomoci ČR, a to v souladu s Koncepcí zahraniční rozvojové pomoci ČR
na období let 2002-2007. Nevojenské ovlivňování situace v regionu se může projevit
v různorodých oblastech, z nichž z hlediska bezpečnosti státu má patrně největší
význam prevence migrace, eventuálně proces řízené imigrace. Rozvojová pomoc
však může předcházet i ekologickým rizikům či je eliminovat, přispívat k stabilitě
regionu ekonomickou spoluprací či projekty na podporu good governance. V současné
době nabývá na významu i možnost předání zkušeností s transformací ekonomiky
či integrací do NATO a EU zemím, které tyto procesy teprve zahájily. Jako příklad
může sloužit spolupráce mezi ČR a Litvou v přípravách na litevský vstup do Aliance,
kdy české velvyslanectví sloužilo jako kontaktní místo pro výměnu dokumentů mezi
Litvou a NATO. V rámci stabilizace jihovýchodní Evropy se ČR podílí ﬁnančně
i diplomaticky na programu Pakt stability, ve středoevropském kontextu pak má
význam spolupráce v rámci regionálních uskupení, např. spolupráce Visegrádské
čtyřky s Ukrajinou či aktivity Středoevropské iniciativy, které napomohly řešení
některých sporných otázek v této oblasti. Velký význam stále mají i bilaterální vztahy,
ať již ve formě ekonomické spolupráce či diplomatických iniciativ směřujících
k podpoře demokracie a lidských práv. Česká republika se prostřednictvím zejména
neziskových a nevládních organizací zapojuje i do programů postkonﬂiktní asistence
organizací OBSE a její ozbrojené síly rozvíjejí civilně-vojenskou spolupráci (Civil-Military Cooperation – CIMIC) v postižených oblastech. Se vstupem ČR do Evropské
unie získává stále větší význam participace na společné evropské politice a projektech
EU zaměřených na prevenci konﬂiktů a stabilizaci stávajících rizikových regionů.
Formou nevojenského působení jsou i diplomatické iniciativy směřující
k posílení mezinárodního práva a na podporu rozvoje demokracie. Na diplomatickém
poli se Česká republika může uplatnit i jako zprostředkovatel při řešení případných
konﬂiktů, čehož příkladem může být i kritizovaný pokus o řecko-českou mírovou
iniciativu v době letecké kampaně NATO proti Svazové republice Jugoslávii.
Ve srovnání s bezprostředními vojenskými hrozbami, které ustupují do
pozadí, sílí význam jiných bezpečnostních hrozeb, jako je terorismus, šíření zbraní
hromadného ničení, mezinárodní organizovaný zločin, uprchlické krize, ekologické
katastrofy, průmyslové havárie apod. Právě nevojenské působení, zejména formou
prevence a kontroly, umožňuje na tyto hrozby reagovat lépe a vzhledem k omezeným
vojenským kapacitám České republiky i adekvátněji.
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Možné scénáře vývoje bezpečnostního prostředí České republiky
Scénář „černý“
Evropská unie se postupně rozšířila o státy střední a východní Evropy
(Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko) a později i o Turecko, ale další rozšíření se
neuskutečnilo z důvodů nedostatečné připravenosti dalších kandidátů. Velkou roli zde
sehrávají vysoké náklady na předchozí rozšíření a přetrvávající, nezmenšující se značný
rozdíl mezi historickým jádrem unie a novými členy. Přes posílení institucionální
dimenze se politická integrace zastavila na nepřekonatelných rozporech v názorech na
další směřování unie. Projekt Evropské bezpečnostní a obranné politiky ustrnul ve fázi
vytváření mezinárodních bojových skupin s rozhodující pravomocí národních států.
Evropské unii se nepodařilo naplnit lisabonská kritéria a hospodářská, technologická
a vojenská propast mezi USA a Evropou se neustále prohlubuje. Evropská unie
se stává cílem rozsáhlé migrace, zejména z islámského světa, která je důsledkem
demograﬁckého, ekonomického, sociálního a zdravotního vývoje severní a střední
Afriky, a je nucena vyrovnávat se s neúspěchem budování multikulturní společnosti.
NATO se rozšířením o nové státy stává bezpečnostním fórem, které postupně
co do významu a akceschopnosti upadá. Při řešení krizových situací ve světě členské
státy nepostupují jednotně v rámci organizace, ale vytvářejí se ad hoc koalice
ochotných, soustřeďujících se zejména okolo USA, které si uchovávají dominantní
postavení ve světě. Část zemí aktivně zasahuje ve spoluúčasti s USA i ve velmi
vzdálených oblastech. Tyto aktivistické státy dávají přednost primární orientaci na
spojenectví s USA před evropskou bezpečnostní a vojenskou integrací a proﬁtují
z přítomnosti amerických základen na svém území. Jako určitou protiváhu vytváří
koalice jiných členských států svůj vlastní vojensko-politický blok uvnitř Aliance
a Evropské unie, což vede k disharmonii v transatlantických vztazích a jejich
dalšímu oslabování. Rostoucí význam a nebezpečnost terorismu si žádá stále častější
a intenzivnější vojenské zásahy při jeho potírání.
Teroristické aktivity stále častěji směřují i proti americkým spojencům
ve střední a východní Evropě a problém terorismu narůstá i vzhledem k trvalé
neschopnosti řešit izraelsko-palestinský konﬂikt, dlouhodobou mezinárodní
přítomností v Iráku, nárůstem neintegrované islámské komunity ve státech Evropské
unie, nerovnoměrným ekonomickým a demograﬁckým vývojem Afriky, Blízkého
a Středního východu atd.
Ruská federace prodělává dlouhodobý ekonomický růst a zároveň se upevňuje
centralizovaný politický systém, v němž jsou omezeny některé prvky demokracie.
Rusko se díky silné ekonomice a modernizovaným ozbrojeným silám stále výrazněji
a autoritativněji snaží prosazovat na Ukrajině a v pobaltských státech. Rusko
obnovuje své tradiční mocenské ambice a bez ohledu na mezinárodní kritiku řeší
silovými prostředky konﬂikty na Kavkaze a aktivně zasahuje ve Střední Asii.
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Ukrajině se nedaří stabilizovat svou vnitřní politickou, ekonomickou,
sociální a demograﬁckou situaci a představuje nejvýznamnější zdroj migrace
v regionu. K vnitřním problémům se přidává vyhrocující se vztah k Ruské federaci
a z něj plynoucí nacionalistické nálady u části obyvatelstva. Významná část
obyvatel však zachovává silné proruské sympatie a od vstřícnějšího postoje k Ruské
federaci očekává ekonomické výhody pro Ukrajinu. Reakce na ruské vměšování do
ukrajinských záležitostí a neutěšená sociální situace vedou k občasným nepokojům
a srážkám se státní mocí.
Konﬂikt v Moldávii přetrvává v zakonzervované podobě a obě hlavní entity
spravují de facto samostatné státní celky, které však nedisponují mezinárodním
uznáním. Země je zdrojem migrace do okolních států a zemí Evropské unie. Místní
politické elity, významně se kryjící se strukturami organizovaného zločinu, nejsou
schopny vnitřní problémy Moldávie samostatně řešit. Přetrvávají snahy o bližší vazbu
na Rumunsko na straně jedné a na Ruskou federaci na straně druhé. Otevřenému
propuknutí konﬂiktu brání stálá přítomnost ruských jednotek.
Situace v Bělorusku se stává kritickou. Zhoršující se ekonomická situace,
politická izolace Běloruska a stále brutálnější metody diktátora Lukašenka vedou
k otevřeným masovým nepokojům a ke krvavým střetům se státní mocí. Svržení
diktátora podporovaného Moskvou vede k destabilizaci země, kolapsu ekonomiky
a státní správy, růstu vlivu organizovaného zločinu a místních vůdců. Okolní země
jsou nuceny vyrovnávat se s přílivem migrantů.
Oblast Balkánu je stále velmi nestabilní. Vyhlášení Kosova jako samostatného
státu a frustrace z pokračující izolace a nenaplnění integračních ambicí vedou k pádu
prozápadně orientované politické garnitury v Srbsku a Černé Hoře. K moci se dostávají
nacionalističtí radikálové, kteří požadují respektování rezoluce OSN 1244 a připravují
vojenskou akci na území Kosova s cílem rozdělit provincii a připojit k Srbsku alespoň
její severní část (Metohiji). Události vedou k destabilizaci celého regionu a následné
reakci Aliance a EU. Srbská vláda z obavy před mezinárodní intervencí nezahajuje
sama ozbrojené akce a omezuje se na podporu srbských polovojenských formací.
Černohorská vláda vyhlašuje samostatnost Černé Hory z obavy ze zatažení do
možného konﬂiktu, ale sama se stává dějištěm násilné konfrontace mezi stoupenci
konfederace a nezávislosti. Makedonští Albánci využívají situace a přicházejí
s novými radikálními požadavky. Vyvolávají ozbrojené střety s makedonskými
silami a mezinárodními jednotkami. Jejich cílem je nastolení nevratné situace, která
by znamenala rozpad makedonského státu a eventuálně umožnila připojení západní
Makedonie k sousedním albánským entitám. Bosenští Srbové vyhlašují v reakci na
vývoj v Kosovu referendum o nezávislosti Republiky srbské a usilují o spojení se
Srbskem. Faktický rozpad Bosny a Hercegoviny provázejí četné ozbrojené násilnosti,
které však nemají charakter velkých bojových akcí. Chorvatská vláda se ocitá pod
tlakem veřejnosti a přes nesouhlas EU vysílá své ozbrojené síly do Bosny a Hercegoviny
na území, kde žije chorvatské obyvatelstvo, které podporuje připojení k Chorvatsku.
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Mezinárodní vojenské a policejní síly v Bosně a Hercegovině a v Makedonii se
následně stávají terčem útoků různých skupin místního obyvatelstva. Evropská unie
s mandátem OSN rozhoduje o rychlém nasazení silného kontingentu několika battle
groups, sestávajících především z pozemních sil, na linii mezi Kosovem a Srbskem,
v Makedonii a na hranici Republiky srbské v Bosně a Hercegovině, což vyvolává
napětí ve vztazích s Ruskou federací.
Scénář „růžový“
Rozšiřování Evropské unie se ukazuje jako velmi úspěšný proces. Postupně
jsou přijaty téměř všechny země východní Evropy, včetně Chorvatska, Rumunska,
Bulharska, Makedonie a ve druhé polovině druhé dekády také Albánie, Bosny
a Hercegoviny, Ukrajiny, Srbska a Černé Hory a Turecka. Zvláštní privilegované
vztahy jsou navázány s Ruskou federací. Teritoriální rozšíření je podpořeno
úspěšnou politickou integrací a výrazným vzestupem ekonomického výkonu celé
unie. Evropská unie se proměnila ve federalizovaný celek se společnými politickými
institucemi. Pozitivní ekonomické působení umožnilo zvládnout hrozící masovou
imigraci z afrických zemí a exportovat ekonomickou a sociální stabilitu i mimo
hranice EU. Projekt Evropské bezpečnostní a obranné politiky se vyvinul v jednotnou
obranu EU a vedl k vytvoření jednotných evropských ozbrojených sil.
V důsledku změn v Evropě a její emancipace vůči USA se NATO mění
na bezpečnostní fórum, které má za cíl projednávat bezpečnostní otázky na
transatlantické úrovni a řešit krizové situace ve světě mimo zájmovou oblast Evropy.
Evropské i americké jednotky se podílejí na bojových i mírových misích NATO
v Asii a v Africe, pod mandátem OSN i samostatně.
Problém terorismu stále přetrvává, avšak díky komplexu hospodářských,
vojenských a diplomatických opatření se daří riziko teroristických útoků udržovat
na přijatelné nízké úrovni. Větší zainteresovanost ekonomicky nejsilnějších států
a uskupení vede společně s pozitivním vývojem na Blízkém východě k oslabování
zdrojů terorismu.
Ruská federace prochází postupnou demokratizací politického systému
a zažívá ekonomický růst, což vede k uklidnění a stabilizaci do té doby neklidných
oblastí Zakavkazska a Střední Asie, kde ruský vliv neustále sílí. Rusko získává
postavení garanta stability a bezpečnosti téměř na celém území bývalého Sovětského
svazu a na východě tvoří přirozenou protiváhu sílící Číně.
Ukrajina díky značné obměně svých politických elit zahájila radikální
ekonomické reformy, které po krátkém období deprese provázené další vlnou migrace
nastartovaly růst ukrajinského hospodářství a životní úrovně. Postupně se daří
naplňovat kritéria nutná pro vstup do Evropské unie a NATO. Hospodářský úspěch
tlumí vnitřní napětí mezi nacionalisty a prorusky orientovanou částí veřejnosti.
Úspěšná transformace politického a ekonomického systému společně s vyváženější
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zahraničněpolitickou orientací vedou k úspěšné integraci do Evropské unie na
konci dvacátých let. Přesto se Ukrajina i nadále potýká s problémy vyplývajícími
z nepříznivé demograﬁcké a zdravotní situace obyvatelstva.
Také v Moldávii došlo k pozitivnímu posunu. Vnitřní dlouhodobě neřešený
konﬂikt byl ukončen díky zprostředkovatelské pomoci mezinárodního společenství
a tlaku Ruské federace. Přestože v Moldávii stále přetrvává vnitřní latentní
nepřátelství, moldavský stát za vydatné zahraniční pomoci začíná plnit standardní
funkce a rozsáhlá federalizace umožňuje realizaci všem místním entitám. Postupná
normalizace politického prostředí je provázena stabilizací hospodářství a jeho
pozvolný růst brání vzniku rozsáhlejších migračních tlaků.
Bělorusko prodělává proces přechodu k demokracii. Po odchodu diktátora
Lukašenka se velice rychle a neočekávaně zhroutil jím budovaný totalitní režim
a bez krveprolití se vlády ujala vláda národního sjednocení. Bělorusko se za výrazné
pomoci jak Evropské unie, tak Ruska vyrovnává s dluhy své minulosti, nízkou
ekonomickou výkonností a životní úrovní. Včasná a masivní pomoc ze zahraničí
brání vzniku rozsáhlejší migrační vlny a v rámci podpory demokracie jsou navázány
nadstandardní vztahy s EU, které směřují k pozdějšímu plnohodnotnému členství.
Stabilizační vliv Evropské unie a její ekonomická síla společně s jednotnou
zahraniční a bezpečnostní politikou také pozitivně ovlivňují vývoj v balkánském
regionu. Kosovo získává silnou autonomii v rámci Srbska a Černé Hory a na jeho území
zůstávají pouze slabé mírové síly EU. Srbsko a Černá Hora úspěšně zvládly zásadní
ekonomické reformy, došlo zde k pevnému ukotvení demokratického režimu a tento
stát se stává členem Evropské unie. Společně se Srbskem a Černou Horou vstupují do
EU také Bosna a Hercegovina a Makedonie. Ekonomický růst a vzestup životní úrovně
otupily vzájemná napětí a podpořily proces vytváření multietnické společnosti. Tento
vývoj umožnil deﬁnitivní stažení mezinárodních sil z území Bosny a Hercegoviny.
Mezinárodní tlak a efektivní činnost bezpečnostních složek současně vedly k vymýcení
ozbrojených geril a oslabení vlivu organizovaného zločinu v celém regionu.
Scénář „pestrý“
Po negativních zkušenostech s rozšířením v roce 2004, jeho vysokými
a dlouhodobými náklady a politickými rozpory, došlo v dalších letech již pouze
k dílčímu rozšíření, a to o Chorvatsko, Rumunsko a Bulharsko. K uspokojení ostatních
neúspěšných žadatelů o vstup byla vytvořena síť zvláštních bilaterálních vztahů
s Ukrajinou, Tureckem a balkánskými státy. Politická integrace Evropské unie se
nesetkala s úspěchem a musely být přehodnoceny její původní ambice. Bylo dosaženo
přijetí nové společné ústavy a vytvoření slabých centrálních orgánů a Evropská unie
se stala konfederací integrovaných národních států. Ekonomické výsledky nesplnily
očekávání z počátku století a nepodařilo se zmenšit ekonomické rozdíly nejen mezi
Evropou a USA, ale ani mezi starými a novými členskými zeměmi. Přesto integrační
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procesy vedly ke stabilizaci a oživení ekonomického vývoje, i když ne tak výraznému,
jak předpokládaly původní odhady. Unie se potýká s řadou vnitřních problémů
– od nerovnoměrného ekonomického vývoje a sílící migrace, přes zhoršující se
demograﬁckou situaci zejména v zemích střední a východní Evropy až po zvládání
častých a rozsáhlých živelních katastrof. Projekt Evropské bezpečnostní a obranné
politiky v zásadě uspěl, i když Evropané musí stále spoléhat na přítomnost USA a na
existenci závazků plynoucích z členství v NATO. Evropská unie je schopna zasahovat
kromě bezprostředního okolí také v Africe a na Blízkém východě.
NATO zůstává primární obrannou organizací evropských států, avšak spíše
než na řešení konﬂiktů a krizových situací v Evropě a jejím relativně blízkém okolí
se zaměřuje na aktivní a četné působení v celoplanetárním měřítku. Mise Aliance
jsou podporovány stabilní proamerickou skupinou členů NATO a jsou prováděny
v řadě lokalit Asie a Afriky. NATO je po reformě OSN nejvíce využívaným nástrojem
k vojenskému prosazování rezolucí OSN na světě. Jako nejakceschopnější síla se
pod vedením USA podílí na operacích na udržení i vynucení míru a podílí se i na
postkonﬂiktní asistenci v zemích postižených rozsáhlými konﬂikty. Mezinárodní
terorismus se stává primární globální hrozbou a dosavadní jednostranný represivní
postup vůči němu se jeví jako málo účinný. Neřešené příčiny terorismu, jeho sílící
podpora a rostoucí technologické možnosti způsobují vážné obavy z teroristického
útoku zbraněmi hromadného ničení.
Ruská federace se přetvořila v autoritativní stát s prezidentským systémem
„silné ruky“ a s „regulovanou“ demokracií, který však má značnou podporu
obyvatelstva. Centralizace moci, výrazný růst ekonomické síly a životní úrovně
a následné reformy vedoucí k vytvoření moderních ozbrojených sil umožnily
Ruské federaci hrát dominantní roli v obnovené sféře vlivu, která se rozprostírá
od čínských hranic přes Střední Asii, Zakavkazsko až po východní hranice NATO.
Kombinace hospodářské, diplomatické a vojenské síly umožňuje stabilizaci
a účinnou kontrolu autonomních oblastí federace, jejichž faktické pravomoci jsou
postupně omezovány ve prospěch centrální vlády. Síla Ruska vede k jeho značnému
vlivu na zahraničněpolitické směřování Ukrajiny, Moldávie a Běloruska. Vztahy
s Evropskou unií a NATO jsou chladné, avšak korektní.
Situace na Ukrajině se stabilizuje, země však přes podporu ze strany
Evropské unie, pokračující reformy a prozápadní kurz se jen s velkými obtížemi
vyrovnává s determinantami své politické, ekonomické, sociální a demograﬁcké
situace. Dočasně dochází k zesílení migrace z Ukrajiny do zemí Evropské unie a do
Ruské federace. Přetrvává napětí mezi západem a východem země, což se odráží
také na křehké vnitropolitické rovnováze a stabilitě. Přes snahy o vstup do Evropské
unie není Ukrajina schopna plnit některá kodaňská kritéria a zůstává v pozici státu
se zvláštními vztahy k EU.
Moldávie setrvává ve stavu vnitřního napětí, které nedovoluje ukončení
letitého konﬂiktu a rozdělení země. Jedině přítomnost ruských jednotek zabraňuje
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novému vypuknutí ozbrojených srážek mezi jednotlivými entitami. Země se stala
zdrojem ekonomické migrace do sousedních zemí a států Evropské unie, přetrvává
zde silný vliv organizovaného zločinu. Ruská federace přes problémovost Moldávie
považuje tento stát za součást svého blízkého zahraničí a sféry vlivu a nedovoluje
významnější aktivity Evropské unie a NATO, které by mohly přispět ke stabilizaci
země a vyřešení konﬂiktu.
V Bělorusku vládne zakonzervovaný represivní autoritativní režim, který
přetrvává i po výměně na postu prezidenta. Země je pod silným ekonomickým
i politickým ruským vlivem a činnost opozičních a prodemokratických skupin je
potlačována. Ekonomická úroveň Běloruska patří k nejnižším v Evropě a s výjimkou
Ruské federace jsou vztahy tohoto státu s okolím minimální.
Oblast Balkánu zůstává i nadále problematickým místem na mapě Evropy.
Kosovo je pod dlouhodobým protektorátem mezinárodních organizací (OSN, EU)
a existuje jako samostatný stát de facto. Srbsko a Černá Hora normalizovaly své
vztahy s NATO, zapojily se do programu PfP a v dlouhodobé perspektivě usilují
o členství v Evropské unii. Makedonie se stále potýká s problémy a udržuje křehkou
stabilitu mezi albánskou a slovanskou částí obyvatelstva. Přes autonomii oblastí
obývaných etnickými Albánci a reformu veřejné správy i přes politickou, vojenskou
a ekonomickou pomoc Evropské unie se zde dlouhodobě nedaří eliminovat činnost
separatistických bojůvek, často napojených na skupiny organizovaného zločinu,
a zlepšovat sociální situaci v regionu. Také vývoj v Bosně a Hercegovině nenaplňuje
očekávání a představy OSN a EU. Přetrvává faktické rozdělení státu na tři etnicky
homogenní entity a přes vytvoření slabých aktivistických politických uskupení
neexistuje mezi obyvatelstvem reálná vůle ke společnému soužití v jednom státě.
Republika srbská je mnohem více spjata se Srbskem a Černou Horou, stejně
jako chorvatská část Federace BaH s Chorvatskem, než s ostatními částmi Bosny
a Hercegoviny.
Závěr
Regionální bezpečnost, na níž se aktivně podílí rovněž Česká republika, je
nedílnou součástí celoevropské bezpečnosti. Přes pokračující snahu o politickou
integraci Evropské unie zůstávají národní státy nejdůležitější jednotkou v systému
mezinárodních vztahů a uchovávají si svou suverenitu v otázkách obrany
a bezpečnosti a při tvorbě a provádění autonomní bezpečnostní a obranné politiky. Při
svém úsilí co nejlépe a nejefektivněji obhajovat své národní zájmy Česká republika
využívá několikavrstvou strukturu bezpečnostní architektury. V globálním měřítku
je její bezpečnost a obrana garantována členstvím v NATO, v rovině kontinentální
usiluje o další posilování Evropské bezpečnostní a obranné politiky Evropské
unie. V regionálním a lokálním měřítku pak své aktivity koordinuje a provádí
v regionálních politických uskupeních či na bilaterální úrovni.
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Primárním prostorem výkonu české zahraniční a bezpečnostní politiky
i přes členství v Evropské unii zůstává region střední a zejména východní Evropy,
která je stále zdrojem vojenských a nevojenských hrozeb pro Českou republiku.
Vzhledem k jejich charakteru lze také předpokládat, že stávající nevyhovující
úroveň bezpečnostní situace v regionu zůstane dlouhodobě zachována (nevyřešený
problém Kosova, budoucnost Bosny a Hercegoviny) či může mít dokonce tendenci
ke zhoršení (otázka další existence či způsob „demontáže“ diktatury v Bělorusku).
Česká republika proto považuje šíření míru a stability v tomto prostoru za prioritní
cíl své zahraniční a bezpečnostní politiky a dlouhodobě se aktivně podílí na prevenci
zhoršování bezpečnostní situace i na postkonﬂiktní asistenci na územích postižených
konﬂiktem v nedávné minulosti. Při tomto svém úsilí postupuje v součinnosti
především s ostatními členskými státy NATO a Evropské unie ze střední Evropy.
Její příspěvek k upevnění regionální bezpečnosti je nezpochybnitelným příspěvkem
i k bezpečnosti celoevropské i globální.
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Zdeněk Borkovec
ANGAŽOVANOST ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
V MEZINÁRODNÍCH MISÍCH
Působení AČR v zahraničních misích je jedním z nástrojů, jejichž pomocí
Česká republika realizuje svou zahraniční bezpečnostní politiku. Způsob vojenského
zapojení země do řešení mezinárodních krizových situací je vždy výslednicí řady
vnitrostátních rozhodovacích procesů v politické, legislativní a vojenské oblasti.
Cílem tohoto příspěvku je tyto procesy obsahově vymezit, objasnit jejich vzájemnou
provázanost a ve střednědobém horizontu (období do roku 2012) nastínit očekávaný
vývoj v oblasti angažování AČR v zahraničních misích.
Politická oblast
Politická rovina výše uvedeného rozhodovacího procesu reﬂektuje
mezinárodně-bezpečnostní ukotvení země a z toho plynoucí mezinárodní závazky
ČR. Bezpečnost ČR těsně souvisí s bezpečnostní situací v Evropě, respektive
v dalších částech světa. Její zajištění závisí na identiﬁkaci možných hrozeb
vojenského i nevojenského charakteru a na mezinárodní spolupráci zaměřené na
jejich eliminaci v rámci NATO, EU a dalších mezinárodních organizací. Působení
AČR v zahraničních misích je proto nutno vnímat jako projekci zahraničněbezpečnostních zájmů ČR, které jsou deﬁnovány v širším kontextu mezinárodního
postavení země.
Základní východiska zahraniční bezpečnostní politiky země jsou obsahově
vymezena v Bezpečnostní strategii ČR, Vojenské strategii ČR a Koncepci zahraniční
politiky na léta 2003-2006. Zahraniční bezpečnostní politika země je formulována
se zřetelem na potřeby a zájmy mezinárodních organizací, jichž je ČR členem. Ve
vojensko-bezpečnostní oblasti se jedná o Chartu OSN, Strategickou koncepci NATO
a Bezpečnostní strategii EU.
Česká republika se dlouhodobě vojensky podílí na zajišťování mezinárodní
bezpečnosti v rámci operací vedených NATO, je zapojena do operace EU v oblasti
západního Balkánu, podílí se na koaliční operaci v Iráku a vyčleňuje své síly
a prostředky pro potřeby OSN.
NATO
NATO je primárním garantem bezpečnosti v euroatlantickém prostoru
a základním pilířem obrany ČR. Země se díky členství v této historií mnohokrát
osvědčené politicko-vojenské organizaci těší bezprecedentním bezpečnostním
zárukám, které vycházejí ze systému kolektivní obrany ztělesněného článkem 5
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Severoatlantické smlouvy. Členstvím v NATO Česká republika přijala sdílení
identické bezpečnostní ﬁlozoﬁe, která vychází z principu neoddělitelnosti vlastní
bezpečnosti od bezpečnosti svých spojenců. V poslední době lze proto sledovat trend
postupného rozšiřovaní bezpečnostních hranic ČR, které začínají a končí daleko
za jejími faktickými hranicemi. Tato skutečnost je dána postupným rozšiřováním
NATO, které přináší nezanedbatelný stabilizační efekt, ale zvyšuje pravděpodobnost
nasazení AČR v rámci operací kolektivní obrany a zvětšuje geograﬁckou oblast
bezpečnostních zájmů ČR. Stávající mezinárodní bezpečnostní prostředí je navíc
charakteristické existencí nových bezpečnostních hrozeb, z nichž pravděpodobně
nejvážnější je kombinace terorismu a šíření zbraní hromadného ničení (ZHN).
Tyto hrozby přicházejí z geograﬁcky vzdálenějších oblastí a ohrožují bezpečnost
euroatlantické oblasti, na což ČR musí reagovat. ČR je proto v rámci NATO
v současné době zapojena do alianční operace nejen v oblasti západního Balkánu,
ale také v Afghánistánu a Iráku.
Cílem vojenské přítomnosti ČR v oblasti západního Balkánu, jenž se
dlouhodobě řadí k prioritám zahraniční bezpečnostní politiky země, je dosáhnout
jeho mírového uspořádání, řádné integrace do euroatlantických struktur, zapojení
všech států regionu do Programu Partnerství pro mír NATO (PfP) a intenzivní
politické a ekonomické spolupráce. ČR se na stabilizaci oblasti západního Balkánu
podílí prakticky od samého počátku a účastnila se mírových misí v Albánii, Bosně
a Hercegovině, Chorvatsku, Makedonii, Kosovu a Východní Slavonii. Země
počátkem 90. let správně pochopila, že vznikající ohniska etnického napětí v této
části Evropy nejsou geograﬁcky příliš vzdálená jejím hranicím a představují
reálný zdroj nestability celého kontinentu. Rozhodnutí zapojit se do řešení situace
vojenskými prostředky mělo strategický přesah, neboť významným způsobem
přiblížilo zemi členství v NATO. Příslušníci AČR měli vůbec poprvé možnost úzce
spolupracovat se svými kolegy z aliančních zemí a získávat tak řadu neocenitelných
zkušeností. ČR začínala být aliančními partnery vnímána jako spolehlivý a čitelný
spojenec. V současnosti je ČR zapojena do alianční mise KFOR v Kosovu, kde má
vůbec nejpočetnější vojenské zastoupení ze všech svých zahraničních vojenských
kontingentů. V srpnu 2005 navíc převzala velení jednoho ze sektorů KFOR, což bylo
rozhodnutí důležité nejen pro efektivitu a úspěch aliančního působení v provincii,
ale také pro samotnou ČR. Působením v tak důležité a zodpovědné pozici, zejména
v době počínající transformace KFOR, lze získat mimořádné zkušenosti důležité pro
budoucí vojenské angažmá AČR v jiných oblastech.
Jak již bylo uvedeno, nebezpečí pro mír a stabilitu v Evropě v současné době
přichází především z vnějšku, což nutí NATO k vojenskému působení mimo vlastní
geograﬁcké hranice. Snad nejtragičtější demonstrací radikálních změn ve škále
bezpečnostních hrozeb, kterými je mezinárodní společenství ohrožováno z vnějšku,
byly teroristické útoky na USA z 11. září 2001. Jejich vykonavateli byli členové
a stoupenci organizace al-Káida, jíž politickou i materiální podporu poskytovalo
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v Afghánistánu vládnoucí hnutí Talibán. Vůbec poprvé v historii NATO byl dne
2. října 2001 aktivován článek 5 Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně.
Česká republika byla zapojena do vzápětí zahájené koaliční protiteroristické
operace Trvalá svoboda (nejedná se o operaci vedenou NATO), již od roku 2002
svými jednotkami na ochranu proti zbraním hromadného ničení, vojenskými
zdravotnickými zařízeními a jednotkou speciálních sil. Stabilizaci Afghánistánu
považujeme za důležitou nejen z hlediska boje proti terorismu, ale i jako podmínku
stability celého regionu a tím i udržení mezinárodní bezpečnosti. V současnosti
se v této zemi vojensky angažujeme v rámci mise Mezinárodních bezpečnostních
podpůrných sil (International Security Assistance Force, ISAF), které na základě
mandátu RB OSN pod vedením NATO asistují afghánské vládě při stabilizaci
bezpečnostní situace v zemi. České vojenské jednotky působí na kábulském
mezinárodním letišti a zapojily se rovněž do činnosti německého Provinčního
rekonstrukčního týmu ve Fayzabádu.
Česká republika je vojensky zapojena do procesu stabilizace Iráku, protože
má zájem na udržení stability a bezpečnosti v oblasti Středního východu. V současné
době platí, že pro demokratický rozvoj Iráku je nutné nastolit bezpečnost a stabilitu,
a dokud je nebude irácké vedení schopno zajistit, bude přítomnost spojeneckých
vojsk na jeho území nezbytná. Mezinárodní společenství, které očekává upevnění
irácké státní moci vedoucí k postupné stabilizaci bezpečnostní situace a rozvoji
demokratické společnosti, je v zemi zastoupeno Koalicí mnohonárodních sil
(Multinational Force, MNF) a Výcvikovou misí NATO v Iráku (NATO Training
Mission in Iraq, NTM-I). Hlavním úkolem MNF v Iráku je stabilizace bezpečnostní
situace a obnova bezpečnostního sektoru a základních správních funkcí země.
NTM-I má přispět k vybudování funkčních a soběstačných iráckých bezpečnostních
struktur podporujících demokratickou vládu Iráku. ČR je v současné době zapojena
v obou jmenovaných mezinárodních aktivitách. Do mnohonárodních opatření
v Irácké republice, vojensky realizovaných MNF, je zapojena polním chirurgickým
týmem a kontingentem AČR. Stěžejní část kontingentu tvoří jednotka Vojenské
policie, která na jihu Iráku cvičí příslušníky iráckých bezpečnostních sil. Pro
potřeby NTM-I ČR poskytla 150 000 € a vyčlenila důstojníky AČR, kteří působí
jako instruktoři v NTM-I v Bagdádu.
Zkušenosti z posledních let stále více ukazují, že stabilita euroatlantického
prostoru je nejvíce ohrožována eskalací lokálních ohnisek napětí, která se mohou
nacházet kdekoli. Vyvstává proto potřeba okamžité reakce, která by zabránila
dalšímu rozšiřování napětí. Tato reakce se může odehrávat v celé škále možných
prostředků, od diplomatických až po vojenské. NATO se proto rozhodlo vytvořit
efektivní vojenskou entitu, síly rychlé reakce NATO (NATO Response Force – NRF),
které jsou ve velmi krátkém časovém intervalu schopny zasáhnout v případě vzniku
prakticky jakékoliv krizové situace kdekoliv na světě. Aliance tak mezinárodnímu
společenství nabízí nezbytný ﬂexibilní a účinný vojenský prostředek, potřebný ke
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zvládání krizových situací. Filozoﬁe, ze které koncept NRF vychází, plně odpovídá
bezpečnostním zájmům ČR, která také do rotací NRF přispívá svými jednotkami na
ochranu proti zbraním hromadného ničení. ČR se významně zapojila do 3. rotace
NRF (2. pololetí 2004), a to prostřednictvím Mnohonárodního praporu radiační,
chemické a biologické ochrany NATO, při jehož výstavbě působila jako tzv. vedoucí
země (lead nation). Vynikající schopnosti praporu byly potvrzeny, když se jeho
součásti podílely na zajišťování bezpečnosti istanbulského summitu NATO a letních
olympijských a paralympijských her v Řecku v roce 2004.
Závěrem je nezbytné zdůraznit, že snahou ČR zůstává přispět v rámci svých
možností do aliančních operací potřebnými kapacitami a schopnostmi, kterých
může být v co největší míře využito. Zde se jedná především o otázku spojenou
s praktickou využitelností národních kontingentů v jednotlivých operacích. Velitelé
aliančních operací totiž mnohdy narážejí na problém spojený s tzv. národními
omezeními (national caveats), která geograﬁcky nebo operačně omezují použití
jednotlivých kontingentů v dané operaci. Při existenci takových omezení je ovšem
nesmírně obtížné pružně reagovat na vývoj bezpečnostní situace v oblasti operace.
ČR si tuto skutečnost uvědomuje, a proto odstranila svá národní omezení pro vojáky
působící v Kosovu a Afghánistánu. Např. český vojenský kontingent v Kosovu
může v současné době působit v rámci celého operačního prostoru provincie a je
navíc vycvičen a vybaven pro zvládání nepokojů a násilných demonstrací.
EU
Česká republika svým vstupem do EU potvrdila své mezinárodněbezpečnostní ukotvení a získala možnost přímého zapojení do utváření bezpečnostněobranné dimenze EU. ČR v rámci své zahraniční bezpečnostní politiky podporuje
vývoj, který je správně zaměřen na vytváření obranných prostředků a schopností
umožňujících EU zapojit se do řešení konﬂiktů a krizí ohrožujících globální či
regionální bezpečnost. Na mezinárodní scéně se zasazuje o úzkou spolupráci EU
s NATO při prevenci a zvládání současných bezpečnostních hrozeb.
O rostoucích ambicích EU v oblasti zvládání mezinárodních krizí svědčí
(vedle již probíhajících policejních misí EUMP a PROXIMA na území Bosny
a Hercegoviny, resp. FYROM, do kterých je ČR zapojena prostřednictvím civilních
policistů) v její historii dosud největší vojensko-civilní operace ALTHEA na území
Bosny a Hercegoviny. Tato operace probíhá na základě dohod mezi NATO a EU
známých jako „Berlín plus“, díky kterým má EU od roku 2003 zajištěn přístup
k plánovacím kapacitám a schopnostem NATO. ČR se do operace zapojila svým
kontingentem, který je součástí společné česko-rakouské strážní roty v Tuzle. Své
zastoupení máme také na velitelství EUFOR a velitelství Mnohonárodního uskupení
Sever.
Evropská unie se snaží, podobně jako NATO, reagovat na novodobé
bezpečnostní trendy. Jejím cílem je zvýšení vlastních vojenských schopností tak,
Středisko bezpečnostní politiky
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aby byla schopna rychle zasáhnout a provést souběžně více operací různého rozsahu
a náročnosti. Proto také v současné době buduje své síly rychlé reakce, jejichž
praktickým vyjádřením je koncept bojových uskupení EU (EU Battle Groups,
EU BG). EU BG by měla plnit spektrum úkolů od humanitárních a záchranných
operací, přes mírové mise až po operace bojových sil v krizovém řízení včetně
vynucení míru. ČR deklarovala záměr vytvořit společné bojové uskupení spolu
s Německem a Rakouskem pro období po roce 2007, do něhož by přispěla jednotkou
o síle do 350 vojáků. Při naplňování konceptu EU BG prosazuje většina členských
zemí EU, včetně ČR, pragmatický přístup založený na úzké spolupráci NATO a EU,
zachovávající vzájemnou komplementaritu obou procesů.
OSN
Trvalým zájmem ČR je udržení efektivní role OSN jako stěžejní organizace
bezpečnostního sytému. ČR se proto vojensky zapojuje do řešení mezinárodních krizí
v rámci této organizace. Vyčleňuje síly a prostředky AČR do Systému pohotovostních
ujednání OSN (United Nations Stand-By Arrangements System, UNSAS), který má
zlepšit schopnosti OSN při vysílání specialistů a vojenských jednotek do mírových
operací OSN. ČR se rovněž podílí na řešení mezinárodních konﬂiktů svou účastí
v pozorovatelských misích OSN převážně na území Afriky, Balkánu a Kavkazu.
Legislativní oblast
V legislativní oblasti sehrává při rozhodování o vyslání jednotek AČR
zásadní roli spolupráce mezi vládou a parlamentem. Vláda předkládá parlamentu
jednou za rok (v případě potřeby častěji) materiál s návrhem na vyslání příslušníků
AČR do mezinárodních operací. Materiál je následně projednán oběma komorami
parlamentu a teprve po jeho schválení lze přistoupit k samotnému vyslání jednotek
AČR do zahraničí.
Vysílání ozbrojených sil ČR (OS ČR) mimo území země upravuje článek
43 Ústavy ČR (Ústava). Původní znění Ústavy přiřklo v této oblasti zásadní
spolurozhodovací roli parlamentu. Vývoj bezpečnostního prostředí však klade
stále větší nároky na rychlost a efektivitu rozhodovacího procesu a v průběhu
času, především v souvislosti s integrací ČR do NATO, vyvstala potřeba rychlého
a operativního vysílání vojenských jednotek do zahraničí. Proto bylo tělo článku 43
Ústavy ČR doplněno o novou část, která umožňuje vládě rozhodnout o vyslání OS
ČR mimo území České republiky, a to nejdéle na dobu do 60 dnů jde-li o:
• plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení,
• účast na mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je ČR
členem, a to se souhlasem přijímacího státu,
• účast na záchranných pracích při živelních pohromách, průmyslových nebo
ekologických haváriích.
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O všech rozhodnutích je pak vláda povinna informovat neprodleně obě
komory parlamentu, který může rozhodnutí vlády zrušit. Možnost vlády vyslat
vojenské jednotky do zahraničí bez předchozího souhlasu parlamentu byla využita
v roce 2001 v případě vyslání jednotek AČR do mírové operace NATO „Essential
Harvest“ v Makedonii, která měla za cíl sběr vojenského materiálu od albánských
povstalců.
Ústava však přes svá doplnění neumožňuje bezezbytku reagovat na celé
spektrum bezpečnostních hrozeb v odpovídajícím časovém horizontu. Jasně se
to ukázalo při diskusích ohledně zapojení ČR do jednotlivých rotací NRF. Tyto
síly musí být nasaditelné do operací v rozmezí od 5 dnů do 30 dnů od rozhodnutí
Severoatlantické rady NATO a musí být schopny plnit celé spektrum vojenských
operací. Do tohoto spektra je nutno zahrnout mírové operace, které vzhledem
k charakteru situace nebudou opřeny o souhlas přijímajícího státu. Takovou možnost
ovšem Ústava v rámci urychleného rozhodování vládě nedává; případné zapojení
ČR do takové operace NRF by vyžadovalo souhlas parlamentu, což by mohlo
znamenat značnou časovou prodlevu. Vzhledem k chybějící politické vůli otevřít
Ústavu a rozšířit článek 43 bylo přistoupeno k jinému řešení. Návrh na zapojení
ČR do jednotlivých rotací NRF je součástí výše zmiňovaného vládního materiálu
k působení AČR v zahraničních operacích. Vláda tak od parlamentu dostane
souhlas ke svému případnému budoucímu rozhodnutí o nasazení v materiálu blíže
speciﬁkovaných sil a prostředků AČR do operací NRF. Parlament musí být o tomto
rozhodnutí následně neprodleně informován.
Vojenská oblast
Nezbytnou podmínkou pro úspěšné vojenské angažmá ČR v zahraničních
misích jsou kvalita a připravenost OS ČR, ale také střízlivý odhad lidských, technických
a ekonomických možností země. Zkušenosti s vedením stávajících vojenských
operací ukazují, že OS se musí rychle přizpůsobovat situaci, musí reagovat rychle,
přesně a pružně, být kdykoliv připraveny k nasazení, vést efektivní bojovou činnost
a zachovat si schopnost udržet se v daném prostoru. ČR musí být připravena reagovat
odpovídajícím způsobem na požadavky vyplývající ze Strategické koncepce NATO
a Bezpečnostní strategie EU. Zároveň musí být schopna naplnit deklarované politickovojenské ambice deﬁnované především ve Vojenské strategii ČR. Realizace těchto
úkolů v sobě přitom sdružuje požadavky na široké spektrum schopností sil, jejichž
charakter klade na kvalitu připravenosti ozbrojených sil zcela odlišné požadavky než
v minulosti. Z tohoto důvodu v současné době probíhá reforma AČR, jejímž cílem je
vytvoření takových vojenských schopností a kapacit, které zajistí splnění hlavních
úkolů nejen ve vztahu k obraně ČR, ale především ke splnění spojeneckých závazků
vyplývajících ze systému kolektivní obrany v rámci NATO a rovněž efektivní účast
vojenských jednotek ČR v mezinárodních operacích.
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Reforma AČR probíhá z vnějšího pohledu ve dvou etapách. První etapa zahrnuje
úkoly a opatření vedoucí k dosažení počátečních operačních schopností ozbrojených
sil k 31. 12. 2006, druhá pak úkoly a opatření vedoucí k dosažení cílových operačních
schopností (v závislosti na ﬁnančních prostředcích) v letech 2010-2012.
V této souvislosti je nutno zdůraznit, že reforma AČR je úzce provázána
s procesem transformace vojenských schopností NATO a rozvíjením vojenských
schopností EU. Jedním z hlavních cílů reformy je rovněž zvýšení nasaditelnosti
a využitelnosti českých vojenských jednotek v aliančních operacích. Praxe totiž
ukazuje, že mnoho spojenců disponuje značným potenciálem pozemních sil, ale
jejich významná část je pro alianční operace nepoužitelná. Taková situace může
ohrozit plnění přijatých aliančních závazků a v konečném důsledku také alianční
mezinárodní renomé. Na istanbulském summitu proto ministři obrany zemí NATO
schválili Zprávu k využitelnosti a rozmístitelnosti sil pro operace, ze které vyplývá,
že 40 % pozemních sil každé členské země by mělo být použitelných pro operace
NATO a jiných organizací a 8 % pozemních sil každé členské země by mělo být
nasazeno v operacích v rámci jedné rotace. ČR vzhledem k počtu nasazených
pozemních sil AČR v aliančních operacích v tuto chvíli splňuje osmiprocentní
kritérium a předpokládá se, že kritérium 40 % je pro ni dosažitelné v roce 2009.
Angažovanost AČR v zahraničních misích ve střednědobém horizontu (do roku 2012)
Nasazení sil a prostředků AČR do zahraničních misí bude ve střednědobém
časovém horizontu vycházet z celkového vývoje mezinárodně-bezpečnostní situace
a postavení ČR v mezinárodní bezpečnostní architektuře. Na základě vyhodnocení
stávajících ukazatelů a odhadu vývojových trendů již v současnosti lze deﬁnovat
politicko-vojenské ambice země a formulovat scénáře možného použití OS ČR
v rámci zahraničních misí.
Vývoj bezpečnostního prostředí
Účast AČR v zahraničních misích ve střednědobém období bude určována
kombinací několika faktorů, z nichž stěžejním bude další vývoj mezinárodního
bezpečnostního prostředí.
Vznik rozsáhlého konvenčního útoku, zasahujícího území ČR nebo území
dalších členských zemí NATO a EU, je vysoce nepravděpodobný. Případnou hrozbu
tohoto charakteru bude možné odhalit s dostatečným předstihem, umožňujícím
přijmout účinná protiopatření. V dlouhodobější perspektivě však tuto možnost,
včetně napadení ZHN, nelze vyloučit a je nutné ji mít na zřeteli při výstavbě
ozbrojených sil.
Klíčovými činiteli, jež budou ovlivňovat budoucí bezpečnostní prostředí,
jsou globalizace, zvyšující se technická úroveň asymetrického vedení boje, dopady
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demograﬁckého vývoje a změn životního prostředí, nestabilní státy, radikální
ideologie a nevyřešené konﬂikty. Tyto faktory mohou zásadním způsobem ovlivnit
bezpečnostní aktivity NATO i EU, tedy organizací, jichž je ČR členem, zvláště
proto, že z nich plynoucí napětí, krize a konﬂikty se mohou objevovat neočekávaně
nebo s krátkou dobou varování.
Za nejzávažnější bezpečnostní hrozbu lze v uvažovaném horizontu nadále
považovat terorismus. Jeho cílem budou převážně civilní nebo strategicky významné
objekty, přičemž konkrétní cíle a přípravu teroristických útoků bude obtížné včas
odhalovat. Subjekty organizující teroristické útoky budou pravděpodobně usilovat
o získání ZHN, nebezpečných látek a virů velmi nebezpečných nakažlivých
nemocí, používat stále soﬁstikovanější metody a prostředky, projevovat se
budou tendence k mezinárodní koordinaci. S terorismem úzce souvisí hrozba
nekontrolovaného šíření ZHN.
Potenciální hrozbu představují některé nedemokratické země vlastnící nebo
vyvíjející chemické, biologické a jaderné zbraně a balistické rakety s dlouhým
doletem, kterými mohou ohrozit spojence i teritorium ČR. Nedostatečně fungující
a nedemokratické státy budou i nadále zdroji krizí a nestability. Důsledkem může být
nárůst nelegálního šíření zbraní, podpora kriminálních živlů a vytváření podmínek
pro skupiny podporující mezinárodní terorismus a organizovaný zločin.
Bezpečnostní situace na teritoriu ČR bude nadále ovlivňována působením tzv.
nevojenských hrozeb. Kromě možných teroristických útoků lze nadále předpokládat
nebezpečí hrozeb spojených s přírodními a průmyslovými katastrofami, organizovaným
zločinem, rozsáhlými nelegálními migracemi osob, s šířením drog a nebezpečných
nakažlivých nemocí a narušením informačních, komunikačních a řídících systémů.
Charakter budoucích vojenských operací
Vyrovnání se s výše uvedenými hrozbami bude vyžadovat nový přístup
k přípravě a provádění operací. Bude nutná nejen lepší koordinace mezi
všemi komponenty společných sil, ale především vyšší zapojení nevojenských
mezinárodních, vládních i nevládních organizací. To bude zvyšovat význam
interoperability sil, kompatibility jejich výzbroje a techniky, společného výcviku,
společných koncepcí a doktrín.
Musíme počítat s tím, že operace se mohou měnit od operací vysoké intenzity
ke stabilizačním a mírovým operacím. Vojenské aktivity na budoucích bojištích
mohou probíhat současně na mnoha místech, v širokém spektru konﬂiktů a ve
vyšším tempu. Současně je nutné disponovat takovými silami a prostředky, které
budou schopny operovat v jakémkoliv prostředí, v podstatě po celé zeměkouli.
Informační operace budou využitelné ve stále větší míře, avšak s tím
související procesy a systémy vytvoří zranitelná místa. Sběr, analýza, předávání
a výměna informací o situaci na bojišti a jejich následné využití v operačně-
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taktických systémech velení a řízení budou přitom nezbytné pro zkracování času mezi
rozpoznáním hrozby a rozhodnutím k uskutečnění potřebné akce. Rychlé předávání
zpracovaných informací operujícím jednotkám a zbraňovým platformám zabezpečí
maximální zužitkování získaných informací. Informační systémy a nástroje pro
zabezpečení komunikačního prostředí tak umožní vyšší tempo plánování a provádění
operací. Pro zvýšení efektivity tohoto procesu je důležitá spolupráce v co nejširším
okruhu společně působících sil včetně mezinárodní spolupráce.
Podmínkou úspěšnosti bude komplexní přístup, zahrnující působení
politických, vojenských, civilních i ekonomických činitelů. Spektrum koaličních
bezpečnostních aktivit bude zahrnovat zejména prevence krizí, zvládání krizí
a řešení jejich následků, udržování míru, podporu a prosazování míru, pomoc při
živelních katastrofách a humanitární pomoc. Politická zodpovědnost a potřeba
udržení veřejné podpory budou vyžadovat rychlý úspěch operací s minimálními
vedlejšími škodami.
Strategické přístupy a aktivity NATO se budou doplňovat s politikou
a aktivitami dalších mezinárodních a regionálních organizací, zvláště EU, OSN
a OBSE. Nelze rovněž vyloučit účast ozbrojených sil ČR v operacích vedených ad
hoc vytvořenými koaličními uskupeními. To bude vyžadovat, aby vojenské operace
byly prováděny v existujícím právním rámci a jejich legitimita byla dána širokou
podporou v mezinárodním společenství. Ve všech fázích operací bude zvláště
důležitá úzká spolupráce s mezinárodními organizacemi. Vojensko-civilní dialog,
konzultace a spolupráce s vojenskými silami a dalšími organizacemi v regionech
strategického zájmu bude trvalým požadavkem.
Charakteristickým rysem budoucích koaličních operací bude zapojení
vojenských sil do nevojenských aktivit následujících po ukončení vojenských
operací s cílem dosáhnout celkové stabilizace a rekonstrukce v příslušném prostoru.
To bude klást nároky na rozsáhlejší použití sil podpory a zabezpečení a vytvářet
speciﬁcké požadavky na výcvik, doktríny a plánování. Období mezi utlumením
bojových operací a obnovením civilního řízení bude vyžadovat působení vojenských
sil. Opatření v oblasti ochrany vojsk musí být využitelná i ve prospěch civilního
obyvatelstva. Sdělovací prostředky budou schopny poskytovat informace o situaci
téměř v reálném čase a výrazně ovlivňovat mezinárodní vztahy na strategické
úrovni.
Komplexní charakter a obtížná předvídatelnost budoucího bezpečnostního
prostředí budou vyžadovat nové způsoby myšlení, plánování i provádění operací.
Jejich zaměření bude výrazně determinováno politickými a právními hledisky,
schopnostmi nových technologií a bude stále více orientováno na výsledky, kterých
bude v rámci strategických cílů kampaně dosaženo. Tento určující přístup k budoucím
aliančním operacím zahrnuje ucelené a integrované aplikování všech aliančních
nástrojů k vytvoření účinků, které zabezpečí dosažení požadovaných výsledků. Pro
vytvoření optimálního právního rámce budoucích operací bude nezbytné průběžně
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identiﬁkovat možné právní překážky a iniciovat kroky k jejich odstranění v oblasti
vnitrostátní legislativy i sjednávání mezinárodních smluv.
Schopnosti ozbrojených sil ČR
Ozbrojené síly ČR budou v období do roku 2012 realizovat opatření s cílem
dosáhnout plných operačních schopností. Nadále bude zvyšována jejich schopnost
k vedení širokého spektra operací při splnění požadavku na budování malé, moderní
a mobilní armády. Budou vybaveny výzbrojí a technikou odpovídající požadavkům
na jejich nasazení.
V uvedeném období ČR hodlá nadále budovat a v případě potřeby využít své
ozbrojené síly pro potřeby NATO a EU. Ve střednědobém horizontu plánuje vyčleňování
v souladu s politicko-vojenskými ambicemi ČR a se závazky přijatými v procesu
obranného plánování. Zvláštní pozornost bude věnována budování NRF a EU BG. Účast
AČR v aliančních silách bude komplementární a kompatibilní s účastí v EU BG.
V rámci zapojení ČR do NRF se předpokládá rotace tak, že se budou střídat
příspěvky menší (do 50 osob) s příspěvky většími (do 350 osob), včetně specialistů.
Základem dosažení interoperability v NRF je přijetí rozhodnutí o spolupráci v NRF
s jednotkami vybraných zemí. Tomu je potřeba přizpůsobit rotace příspěvku ČR do NRF.
V rámci účasti ČR v EU BG se předpokládá vytvořit společnou BG se SRN
a Rakouskem, do které ČR přispěje jednotkou v síle do 350 vojáků. Vzhledem
k probíhající transformaci ozbrojených sil bude ČR schopna poskytnout tento
příspěvek až od počátku roku 2007. Současně probíhají jednání o možném vytvoření
dalších společných BG s ostatními členskými státy EU.
Možné scénáře zapojení AČR do zahraničních misí
Nasazení sil a prostředků AČR v zahraničních operacích bude ve střednědobém
horizontu vyplývat především ze spojeneckých závazků ČR a podstatný vliv na
daný proces budou mít také kvalita a schopnosti AČR v kombinaci se zdrojovými
možnostmi země. Pro předpokládané využití AČR v zahraničních misích existuje
několik v úvahu přicházejících scénářů. Konkrétní nasazení vojenských jednotek
do zahraničí bude záležet na souhře mnoha okolností. Níže uvedené scénáře,
deﬁnované ve Vojenské strategii ČR, byly zpracovány s ohledem na předpokládaný
vývoj v oblasti dosahování počátečních a cílových operačních schopností OS ČR
v roce 2006, respektive v období let 2010-2012.
• Kolektivní obrana podle čl. 5 Severoatlantické smlouvy
– Při ozbrojeném konﬂiktu takového rozsahu, kdy bude ohrožena svrchovanost
a územní celistvost ČR, bude hlavním příspěvkem za ČR podíl na vytvoření
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divizního úkolového uskupení s jádrem tvořeným mechanizovanou divizí. Uskupení
bude nasazeno pouze na území ČR nebo v jeho bezprostřední blízkosti. Mimo rámec
divizního úkolového uskupení budou dále využity také síly a prostředky vzdušných
sil, které nebudou zapojeny do systému integrované protivzdušné obrany NATO (dále
jen NATINEADS). Tyto síly a prostředky budou stanovené úkoly plnit výhradně
z území ČR. Nasazení tohoto rozsahu si vyžádá vyhlášení plné mobilizace.
– Pro operace kolektivní obrany podle čl. 5 Severoatlantické smlouvy bude ČR
poskytovat ekvivalent brigádního úkolového uskupení s jádrem tvořeným
mechanizovanou brigádou. Nasazení si vyžádá provedení částečné mobilizace.
Bez nutnosti mobilizace může být do takové operace nasazeno brigádní úkolové
uskupení v počtech do 3000 osob (mechanizovaná brigáda) nebo zdrojově
ekvivalentní uskupení taktického letectva (taktická letka).
• Účast v mírových, humanitárních a záchranných operacích mimo území ČR
– ČR je schopna účastnit se v jedné alianční, unijní nebo koaliční operaci na podporu
nebo udržení míru až praporním úkolovým uskupením (prapor specializovaných
nebo pozemních sil v počtu do 1000 osob) nebo zdrojově ekvivalentním prvkem
vzdušných sil s rotací po 6 měsících. Současně je možná účast v druhé, následně
vzniklé a paralelně probíhající operaci, úkolovým uskupením do 250 osob po
dobu maximálně 6 měsíců bez rotace.
– ČR bude od roku 2007 připravena účastnit se v jedné alianční, unijní nebo
koaliční operaci na prosazení míru až brigádním úkolovým uskupením v počtu do
3000 osob po dobu maximálně 6 měsíců bez rotace nebo zdrojově ekvivalentním
prvkem vzdušných sil po dobu maximálně 3 měsíců bez rotace (po roce 2010).
– V souladu se současným charakterem angažovanosti mezinárodního společenství
v mírových operacích bude dále AČR schopna přispívat do více probíhajících
operací méně početnými kontingenty.
– K rychlým operativním zásahům NRF a EU BG budou připraveny zvlášť určené
jednotky AČR.
– Do humanitárních a záchranných operací v zahraničí poskytnou ozbrojené
síly maximálně rotní úkolové uskupení v počtech až do 250 osob, které budou
účelově postaveny tak, aby odpovídaly požadavkům konkrétní situace a reálným
možnostem AČR. Pro přepravu humanitární pomoci a osob do lokalit v zahraničí,
postižených následky živelních pohrom, havárií a násilných činností, mohou
ozbrojené síly poskytovat dopravní letadla.
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Jiří Krobath
ČESKÁ REPUBLIKA
A AKTUÁLNÍ POLITICKO-BEZPEČNOSTNÍ HROZBY
V PERSPEKTIVÁCH BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI
„Nejlépe předvídá budoucnost ten, kdo se zúčastní na její tvorbě.“
Alan Kay
Česká republika a regionální bezpečnostní hrozby
V prosinci 2003 byl v Bruselu, v rámci Evropské unie, přijat významný
dokument deﬁnující evropskou bezpečnostní strategii s názvem Bezpečná Evropa
v lepším světě.1
V jeho uvozující části se praví:
„Evropa nikdy tak neprosperovala, nebyla tak bezpečná a tak svobodná. Násilí
první poloviny dvacátého století ustoupilo bezprecedentnímu období míru a stability
v evropských dějinách. Vytvoření Evropské unie bylo pro tento vývoj ústřední.
Přetvořilo to vztahy mezi našimi státy a životy našich občanů. Evropské země se
zavázaly k mírovému řešení rozmíšek a ke spolupráci prostřednictvím společných
institucí. Během tohoto období bylo progresivní šíření vlády práva a demokracie
svědkem změny autoritářských režimů v bezpečné, stabilní a dynamické demokracie.
Následná rozšíření mění vizi v realitu sjednoceného a mírového kontinentu…“
Vskutku optimistické soudy o nedávné evropské minulosti a stejně tak o vizi
další budoucnosti Evropy a světa. Mnohé z nich se však míjejí s novou realitou.
Ještě v poslední dekádě dvacátého století – již po pádu evropského komunismu
a po rozpadu „Říše zla“ – došlo k více než 50 etnickým či místním konﬂiktům v rámci
platných státních hranic a k více než 170 ozbrojeným bojům o hranice. Došlo i ke
dvěma válkám za použití značných sil a nejmodernější techniky na Blízkém východě
– v Perském zálivu a v Jugoslávii. Dvacáté století skončilo vlastně tím, čím začalo:
proléváním krve na evropských bojištích na Balkáně.
Vstup do dalšího, nadějemi ověnčeného jednadvacátého století byl
bezprostředně provázen dvěma velkými konﬂikty – v Afghánistánu (2001) a v Iráku
(2003) za výrazného evropského angažmá. Zejména v Iráku nejde o epizodu. Jde
o „válku – neválku“ vedenou USA, Velkou Británií a dalšími zeměmi z „koalice
ochotných“, která kromě jiného vede k další negaci mezinárodního systému
bezpečnosti institucionalizovaného OSN, její Chartou a Radou bezpečnosti. Je
to potvrzením konce jaltsko-postupimských dohod, konce ujednání G. Bushe st.
a M. Gorbačova na Maltě v roce 1989.
Spojené státy využily unikátní okamžik historie a začaly na mezinárodněpolitické scéně samostatně vystupovat nikoli již jako ochránci svých národních zájmů
Středisko bezpečnostní politiky

142

v deﬁnovaném mezinárodním prostoru, ale jako ochránci zájmů drtivé většiny světa
v globálním měřítku. Počátek 21. století je tady počátkem zrodu USA jako mocnosti
nového řádu – supervelmoci, či lépe první globální mocnosti na naší planetě.
Přelom dvacátého a jednadvacátého století označuje zároveň novou etapu
evropské integrace. Evropská unie jako společenství 25 států s více než 450 miliony
lidí, kteří vytvářejí čtvrtinu světového hrubého národního produktu, je nevyhnutelně
také světovým hráčem. Představuje potenciálně, ale i reálně obrovskou materiální,
duchovní, kulturní a politickou sílu. O vytvoření dostatečné vojenské síly usiluje,
neboť se přirozeně dělí s ostatními světovými hráči o zodpovědnost za bezpečnost
Evropy a vytváření bezpečného světa. Přes všechny peripetie je třeba brát vážně
ambice Evropské unie stát se v historicky krátké době globální mocností s pozitivním
vlivem na vytváření světového pořádku.
EU deﬁnuje, analyzuje a řeší pět hlavních hrozeb. Vylučuje agresi ve velkém
měřítku proti kterémukoli členskému státu, tedy velkou evropskou válku masového
nasazení. Místo toho ale Evropa čelí hrozbám skrytějším, různorodějším a méně
předvídatelným. Na prvním místě je, ve shodě s hodnocením USA, terorismus. Je
vzrůstající strategickou hrozbou pro celou Evropu. Evropská unie na rozdíl od USA
soudí, že rizika působení terorismu jsou v Evropě méně hrozivá, méně frekventovaná
a že řešení není pouze vojenské, nýbrž musí být komplexní. Příčiny zahrnují vlivy
modernizace, kulturní, sociální a politickou krizi a odcizení mladých lidí žijících
v cizím prostředí.
Poslední zkušenosti z teroristického útoku letos 7. července v Londýně
potvrzují, že teroristická akce či rozsáhlejší operace může být inspirována v dalekém
zahraničí, může být transferem záměrů, síly či idejí z jiné kulturně-politické oblasti,
ale její organizace, provedení a účinky jsou záležitostí místní, vnitřní. Bezprostředně
vnitřní jsou i politické, společenské a morální dopady. Rozsáhlý a nesnadno
uchopitelný fenomén terorismu je součástí naší vlastní společnosti.
Řetěz teroristických útoků ve světě, zahájený v roce 2001 v New Yorku
a končící zajisté prozatím Londýnem či egyptským Šarm aš-Šajchem, obnovil
rozsáhlé diskuse na toto téma. Diskuse značně rozporné a obtížné, což je způsobeno
tím, že téma je navýsost politické. Exaktní odborné a expertní vidění je rozmazáváno
rozmanitým, často protikladným viděním ideologickým a politickým. Proto existuje
sice již řada deﬁnic terorismu, ale žádná není dostatečně autoritativní, obecně
uznávaná mezinárodněprávně a mezinárodněpoliticky.
Z vojensko-politického hlediska je možno vymezit kvantitativní (výčtovou)
pracovní deﬁnici následovně. Terorismus je speciﬁcká součást ozbrojeného násilí.
Jeho základním vymezujícím znakem je použití buď hrůzného násilí, nebo výhrůžek
tímto násilím jako hlavního apelačního prostředku jedné strany traktovaného
konﬂiktu vůči jednotlivcům, skupinám či části obyvatelstva druhé nebo dalších
stran, zpravidla v konﬂiktu neangažovaných a geograﬁcky vzdálených. Počátečním
smyslem je vyvolat strach z ohrožení, ale hlavně odpor provázený změnou chování
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jednotlivců a skupin napadené strany a aktivizovat je k dosažení cílů zpravidla
politicko-mocenské povahy.
Podle historického času uskutečňování, podle místa a rozprostraněnosti, podle
cílů a aktérů, popř. dalších kritérii rozpoznáváme např. terorismus v období Velké
francouzské revoluce, z období počátků mezinárodního dělnického hnutí (Bakunin
a anarchisté), období revolučního teroru po Velké říjnové revoluci v Rusku, teror
za nacistické diktatury v Německu apod. Známe místní a mezinárodní terorismus,
terorismus náboženský, rasový, politický – státní terorismus. Existuje i terorismus
související s organizovaným zločinem, nezákonným obchodem s lidmi, zbraněmi
a narkotiky.
Reálná hrozba terorismu vyžaduje racionální přístupy k boji proti němu. Na
rozdíl od přístupu USA, kde má značnou váhu ideologizace boje proti terorismu
vycházející z mesiášského komplexu, z principů boje Dobra se Zlem, z teologizace
hrozeb a z vytváření novodobých politických mýtů („Říše zla“, „osa zla“, „darebácké
státy“, terorismus jako sociopatologický jev…), vychází EU z přesvědčení, že
terorismus je fenomén komplexní, věcné, materiální i duchovní, společenské
i politické povahy. EU jej nevidí jen jako projev čistého mocenského či ozbrojeného
násilí. Terorismus není válkou a ani válkou proti němu nelze bojovat!
Občané České republiky nemají historickou ani současnou zkušenost
s terorismem v takovém rozsahu, aby pro ně byl alarmujícím činitelem, což potvrzují
četné sociologické výzkumy. Vnímají terorismus převážně zprostředkovaně jako jev
vzdálený z hlediska místa a času od jejich vlastních životů a zájmů. Prostředníkem
jsou média nebo agenda některých politiků. V jejich interpretaci terorismus, zejména
islámský, nabývá fenomenologického, instrumentalistického charakteru. Jednoduše
řečeno, jako jev imanentní, mající zdroje svého pohybu a smysl sám v sobě. Tyto
přístupy nejsou nové. Za příklad může posloužit podobná instrumentace války
a míru v první polovině minulého století, kdy velkými celospolečenskými tématy
byl „boj za mír“ či „boj proti jaderné válce“. Skutečnost, že k velké válce nedošlo,
byla však výsledkem jiných procesů, aktivit a politik, jejich podstatou bylo řešení
konkrétních příčin tehdejších mocenských konﬂiktů.2
Za druhou klíčovou hrozbu označuje Evropská unie šíření zbraní
hromadného ničení (ZHN). Jde potenciálně o největší hrozbu pro naši bezpečnost.
Tato hrozba se formuje ve dvou směrech. První představuje výrobu a užití jaderných
zbraní některými rizikovými zeměmi (jmenovitě KLDR, Íránem, ale i dalšími).
Druhý zahrnuje možnost, kdy i teroristické skupiny získají ZHN. V takovém případě
by i malá skupina lidí způsobila škodu v měřítku dříve možném jen pro státy a jejich
armády. Toto riziko pro Evropu však není v současnosti aktuální.
Třetí klíčovou hrozbou jsou regionální konﬂikty, které Evropská unie
zatím vidí mimo území Evropy. Dopady těchto konﬂiktů by byly pro nás nepřímé.
Potenciální hrozbou pro evropský kontinent však mohou být historické „spící“
konﬂikty a „zmrazené“ válečné konﬂikty. Ve světě je jich řada. Mnohé jsou
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i v Evropě; např. irsko-britský konﬂikt, baskicko-španělsko-francouzský konﬂikt,
tyrolská Adigia či exteritoriální Kaliningradská oblast Ruské federace (RF), nebo
i další, které v minulosti konﬂikty prokazatelně byly a mohou být i v budoucnosti,
jako byly Gdaňský koridor v Pomořanech nebo Sudety. „Spících“ konﬂiktů je
však ještě více a vyžadují alespoň odbornou pozornost, neboť mohou vytvářet
bezpečnostní hrozby a rizika a ovlivňovat evropské bezpečnostní prostředí. Lze
hovořit o latentním napětí mezi Maďarskem a Rumunskem ve věci maďarské
menšiny v Transylvánii. Mezi Maďarskem a Slovenskem ze stejného důvodu na
Žitném ostrově. Mezi Rumunskem a Bulharskem ohledně Dobrudži a Rumunskem
a Ukrajinou v Podněstří.
K balkánským bezpečnostním hrozbám je třeba zahrnout sérii krizových
oblastí na jižním okraji tohoto regionu – od Sandžaku přes Kosovo k západní
Makedonii, řecko-albánské, řecko-makedonské a řecko-turecké napětí (Kypr).
Problémy maďarské menšiny ve Vojvodině, která požaduje autonomii, italská
aspirace na Istrijský poloostrov a Dalmácii a konec konců i začínající spory
Chorvatska se Slovinskem o přístupy k mořskému pobřeží.
Čtvrtou klíčovou hrozbou je rozpad států, špatné vládnutí, korupce, zneužití
moci, slabé instituce nebo jejich rozklad, občanské konﬂikty rozkládající státy zevnitř.
Somálsko, Libérie a Afghánistán pod vládou Talibánu jsou mimoevropské příklady
z nedávné doby. Akutní nebezpečí rozpadu státu, které přispívá k nestabilitě Evropy,
však existuje i zde. Jde zejména o země se slabou vládou, která nerealizuje svou moc
na celém území (Albánie), o země s nepředvídatelnou zahraniční politikou a orientací
(Bulharsko, Rumunsko), o země pod mezinárodní správou (Kosovo) a o historicky
neukotvené státy vzniklé rozpadem vyšších státních celků (Makedonie, Černá Hora,
Bělorusko, Moldávie, RF – Kaliningradská oblast). Součástí této skupiny hrozeb jsou
i „sociální ostrovy“ neadaptovaných jiných kultur v evropských společnostech.3
S tím se velmi úzce váže pátá klíčová hrozba – organizovaný zločin. Pro
Evropu je organizovaný zločin cílem číslo 1. Obchodování přes hranice s drogami,
ženami, nelegálními přistěhovalci, zbraněmi a s neclenými výrobky tvoří velkou část
aktivit kriminálních gangů, často mezinárodně organizovaných na principu jakoby
obchodních společností.
Když těchto pět rozdílných prvků klíčových hrozeb sečteme, tj. terorismus
oddaný maximálnímu hrůznému násilí, dostupnost zbraní hromadného ničení,
organizovaný zločin, oslabení státního systému a privatizace síly a moci – dostaneme
třaskavou směs nadanou synergickou energií. Konfrontace s ní představuje nejvýš
nebezpečnou hrozbu světu, Evropě i našemu regionu.
Ve smyslu bezpečnostních úvah o České republice a o regionu, ke kterému
přináleží, bude zapotřebí vymezit jeho rozsah a obsah. Za region, v bezpečnostním
smyslu slova, je třeba považovat historicky konkrétní dynamický, proměnný
geograﬁcký prostor – nikoli nutně kompaktní, tvořený sousedními zeměmi, popř.
i jejich sousedy (konkrétně spolu s naší zemí je to Německo, Polsko, Slovensko,
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Rakousko, příp. Maďarsko). Dále je to geopolitický prostor, tedy území pomyslně
vytvořené na základě uplatňování společných zájmů, na řešení společných problémů
a na dosahu reálné moci a vlivu (jmenovitě to jsou balkánské země, Ukrajina
a Bělorusko). A konečně – je to politický prostor vymezený vlivem společných
institucí (jako jsou CEFTA, Visegrád, Středoevropská iniciativa), ale i organizací
s univerzálnějším působením (NATO, EU, OBSE a OSN). Součástí takto
vymezeného regionu jsou však také ty oblasti, třebaže geograﬁcky vzdálené, které
jsou cílem naší politiky (např. Afghánistán, Irák). Je to nový fenomén vzájemného
propojování ekonomických sítí, sítí politických, vojenských a dalších, je to výraz
reálně probíhajících globalizačních procesů.
Postmodernistické myšlení týkající se této problematiky, zejména
strukturalismus a s ním spjatý instrumentalismus, se vyjadřuje v tom smyslu,
že užívané pojmy, kategorie, vědecké zákony, ale i samotné fenomény jsou jen
nástroji, instrumenty pro dosažení poznání vedoucího k praktickým výsledkům, aniž
by však existovaly reálně – „jako takové“. Z toho logicky plyne, že vžité obecné
pojmy a kategorie, jakými jsou v našem případě „hrozby“, „ohrožení“, „rizika“,
„terorismus“ apod., nelze analyzovat a vysvětlit z nich samotných, neboť reálně jsou
výsledkem až určitého vývoje, situací, vztahů a souvislostí.
Sociální a mocenské procesy v Evropě a jejich vliv na moderaci a vývoj
aktuálních regionálních bezpečnostních hrozeb
V prosinci roku 1989 skončila studená válka. Za její konec se oﬁciálně
označuje prohlášení prezidenta USA George Bushe st. a prezidenta SSSR Michaila
Gorbačova během jejich setkání na Maltě. Každý zběhlejší historik také ví, kdy začala:
projevem britského ministerského předsedy Winstona Churchilla na univerzitě ve
Fultonu v USA v roce 1947. Co se dělo mezi těmito mezníky, jaké změny, výsledky
a dopady do budoucna se uskutečnily, jak se Evropa a svět změnily a jaké snášíme
nyní důsledky – to je zatím ve stínu politického zájmu nastupujících dědiců. Přitom
si studená válka zaslouží přinejmenším stejnou pozornost, jako předchozí, druhá
světová válka.
Studená válka přinesla – v rozporu se svým označením – na 160 válek
„horkých“, občanských válek a dalších rozsáhlých konﬂiktů. Podle kvaliﬁkovaných
odhadů v nich padlo nejenom 7,2 milionu vojáků, ale zároveň zahynulo ne méně
než 40 milionů civilistů, přičemž nejsou připočítány další statisíce zraněných,
zmrzačených, umučených a zemřelých na následky válek.4 S koncem studené války
se pojí i pád evropského „reálného socialismu“ v jeho základních formách. Rozpadla
se Varšavská smlouva, RVHP, zanikly tzv. socialistické státy a do bezvýznamnosti se
propadly komunistické strany těchto států. Svůj konec doznala i vojenskostrategická
a mocensko-politická rovnováha mezi USA a SSSR, mezi zeměmi NATO a státy
Varšavské smlouvy, a to v evropském i světovém smyslu. Byla ukončena svérázná
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rovnováha moci a vlivu označovaná také jako bipolarita, která tvořila stabilizující
základ politiky nejenom v Evropě, ale i v okolním světě – politiky bloků, nikoli již
velmocí, ale novodobých celistvých impérií.
Studená válka stvořila ovšem své vítěze i poražené, přičemž noví vítězové
studené války převzali monopol na interpretaci výsledků předchozí druhé světové
války. Řada problémů byla vyřešena a nové se zrodily. Postupně se v Evropě
prosadily tři hlavní skupiny dějinotvorných procesů:
První skupinu tvoří procesy související s novým politickým uspořádáním
Evropy po studené válce. Poprvé v moderní historii nebyla válka završena mírovou
konferencí.5 Žádný z vítězů nebyl dostatečně silný na to, aby formuloval, realizoval
a dlouhodobě zajišťoval nové mocenské uspořádání odpovídající výsledkům
studené války. Nová politická mapa Evropy vznikala bez mírových smluv či
jiných mezinárodních jištění nového stavu, za pochodu a do značné míry značně
improvizovaně, působením (často protichůdným) evropských mocností a institucí.
Především se územně rozpadly, s malými výjimkami potvrzujícími
pravidlo, všechny státy založené na jiných než národních principech (Sovětský
svaz, Socialistická federativní republika Jugoslávie a ČSSR). Došlo k prudkému
zvýšení počtu nových národních států.6 Z 27 mezi dvěma světovými válkami
na současných 45. Toto územně-politické rozdrobení, charakteristické snad
jen pro Balkán po první světové válce, je bezprecedentním jevem a přináší
samozřejmě i bezprecedentní problémy. Evropa v minulosti byla vždy založena na
integrované síle velkých říší, později velmocí, jež se opíraly o vlivné, tzv. pivotní
země. Klasickým vzorcem osnovy evropské mocenské politiky byla Svatá říše
římská, později tradiční evropské velmoci, jakými bylo Rusko, Francie, Anglie či
Rakousko, podporované dobovými mocnostmi, jakými se postupně staly např. Itálie,
Německo, Španělsko a v jistém smyslu i Polsko.
„Přemnoženost“ novými evropskými státy přinesla i zmnožení zájmů,
mnohdy protichůdných, problematických vztahů s novými sousedy a zejména
vzrůst entropie, tedy značné neurčitosti ve vývoji dalšího evropského uspořádání ve
vazbách na ostatní relevantní mocenské pohyby neevropské.
V teoriích zabývajících se touto problematikou je silně zastoupen názor, že
vytváření států a jejich zasazování do mezinárodněpolitického kontextu je prioritně
záležitostí duchovních aktivit a jakýchsi dohod mezi lidmi. Jedna z nejčastěji
traktovaných teorií je založena na myšlence o smluvním vzniku států – na základě
společenské smlouvy. Tato teorie se zformovala v době osvícenství ve Francii a byla
do dokonalosti a do praxe zavedena v Rakousku kancléřem Metternichem pod názvem
organická teorie státu, později, v první polovině 19. stol., transformovaná do podoby
tzv. organického absolutismu.7 Silné povědomí o společenských smlouvách však
poznamenalo tvorbu také moderních národních států po první světové válce i později.
U kolébky většiny států, zejména novodobých, však nestojí individuální,
skupinový či celospolečenský rozmysl, ale moc, vliv a síla sociálních skupin,
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tuzemských i zahraničních. Ke vzniku státu je v tomto historickém období zapotřebí
splnění tří podmínek:
– předně je nutná faktická držba území akceptovaná okolím,
– obyvatelstvo dostatečně integrované s tímto územím,
– suverénní moc založená na reálných základech ekonomických (dobově hodnocené
bohatství země) i mocensko-politických (země jako strategické území, součást
širšího dopravního systému, zdroj surovin a energií).8
Z tohoto úhlu pohledu jsou současné evropské, zejména středo- a východoevropské
nově vzniklé státy postaveny na nejistých pilířích. Platnost a působení uvedených tří
podmínek nejsou všeobecně dostatečné. Pro ilustraci lze uvést existenci značného počtu
států a území pod zahraniční správou či vlivem i státy s problematickou státní správou.9
Speciﬁcká je v této souvislosti i historicky proměnná pozice našeho současného
státu, České republiky, která nemá v Evropě obdobu. Český stát, jehož prazáklad se
zrodil někdy ve 13. století, byl vždy spíše spolkem historických zemí existujících
v širším politicko-mocenském kontextu.10 Ostatně i název tomu napovídá – země
Koruny české. Stát byl založen na soužití pěti hlavních národů (národností) – Čechů,
Bavorů, Sasů, Poláků a Židů v koexistenci se silným dlouhodobým zahraničním
německým živlem v rámci Svaté říše římské. Tento stát – někdy mocný, s vlivem
v celé tehdejší Evropě (žel nikdy tak, aby se jeho síla, moc, vliv a prestiž staly
trvalým jevem v proudech času), přesto dlouhodobě existuje. Historicky dlouhé
trvání tohoto státu je nesporně cennou devízou pro současnost.
Vznik prvního samostatného státu Čechů spolu se Slováky po první světové
válce je zásadním mezníkem častých změn. Od roku 1918 do současnosti – tedy za 86
let – existovalo u nás na 10 státních útvarů v nových kontextech vnějších a vnitřních:
– od 28. října 1918 do 30. září 1938 Republika československá (jako čerstvý
produkt Pařížských mírových smluv),
– od 30. září 1938 do 15. března 1939 Česko-slovenská republika (jako rozdělený
stát v důsledku mnichovského diktátu a slovenských autonomistických snah),
– od 15. března 1939 do 9. května 1945 Protektorat Böhmen und Mähren
(Protektorát Čechy a Morava v době druhé světové války),
– od 10. května 1945 do 29. února 1948 Československá republika (obnovená
po porážce Německa ve druhé světové válce, ale jako jediný z vítězných států
s územními ztrátami),
– od 29. února 1948 do 11. června 1960 Československá republika (jako tzv.
lidově-demokratická republika v důsledku převratu v únoru 1948),
– od 11. června 1960 do 28. prosince 1968 Československá socialistická republika
(jako unitární stát),
– od 28. prosince 1968 do konce roku 1989 Československá socialistická republika
(jako federální stát po přijetí zákona o československé federaci, složený ze dvou
republik ČSR a SSR),

Středisko bezpečnostní politiky

148

– od roku 1990 do 31. prosince 1993 Česká a Slovenská Federativní Republika
(jako rozvolněná federace v důsledku převratu v listopadu 1989),
– od 1. ledna 1993 do 2. května 2004 Česká republika (jako samostatný stát založený
oﬁciálně na občanském principu, vzniklý v důsledku řízeného rozdělení oddělením
od Slovenské republiky a tvořený historickými zeměmi – Čechami a částí
historického území Sudety, Moravou spolu s částí historického území Slezska),
– od 1. května 2004 do současnosti Česká republika (jako součást Evropské unie
po podpisu přístupové smlouvy).
Tento náčrt krátké minulosti moderní české státnosti velmi výmluvně ilustruje
historickou, ale i soudobou zátěž, spojující entropii naší státní minulosti s možnou
entropií integračního vývoje nejenom v rámci Evropské unie, ale i v celoevropském
kontextu. Úzce se dotýká pevnosti, efektivnosti a optimálního mezinárodního
zakotvení současné České republiky.
Pokud jde o nejbližší budoucnost, tato skupina procesů souvisejících
s uspořádáním mocensko-politických poměrů v Evropě po studené válce nebude
generovat podmínky pro růst deﬁnovaných hrozeb. Do roku 2020 je téměř vyloučen
vojenský konﬂikt mezi evropskými státy a uskupeními. Latentní hrozbou mírné
intenzity je však růst počtu „slabých států“ (weak states) jako logistických základen
a operačních prostorů pro teroristy.
Druhá skupina dějinotvorných procesů moderujících bezpečnostní
hrozby souvisí s evropskou integrací, s její formou, obsahem a dopady dovnitř
evropského prostoru i navenek. Zahrnuje kontinuitu, diskontinuitu i rozpornost
realizace tohoto ambiciózního společensko-mocenského projektu.
V květnu 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie. Je to bezvýhradně
pozitivní a nadějný krok pro naši zemi a naše občany. Jsme v Evropě, do které jsme
vždy bytostně patřili. Česká společnost historicky poprvé vstupuje do nové politické
entity nikoli na základě vůle autoritativního vládce či cizího dobyvatele, ale podle
vůle vlastní, spojené s vůlí ostatních zemí.
Přirozeně – evropská integrace má své čekatele na vstup, má i své „motory“,
jak se označují aktivní státy Německo a Francie, má své zastánce a odpůrce. V reálném
materiálním světě i ve světě idejí. Pověstný politik a diplomat Maurice Talleyrand, který
se za Francii své doby podílel na vytváření postfeudálního evropského pořádku, jenž
odstartoval poklidný evropský mezinárodní vývoj 19. století, svého času prohlásil:
„Dějiny nejsou jen sledem událostí, ale i sledem idejí.“ Jsou to moudrá slova, ale platí
i obráceně – dějiny nejsou jen sledem idejí, ale i událostí ovlivňujících životy lidí i národů.
Proces evropské integrace probíhá ve vlnách, s měnící se intenzitou i obsahem.
Situace v současném období naznačuje, že se zpomalilo a utlumilo tempo dosud
probíhající integrace mezinárodněprávní, legislativně právní, mocensko-politické
a administrativně správní.
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Nastalý stav nahrává separátnímu úsilí některých společenských sil, které
lze pracovně označit za představitele „národní buržoazie“. Jde o ideové proudy,
ekonomické skupiny a politické síly uvnitř tradičních evropských mocností, které
se nevzdaly ambicí na obnovení velmocenských rolí svých zemí. Všeobecně jsou
známa jména některých hlavních reprezentantů tohoto úsilí. Ve Francii je to Le
Pen, v Rakousku Heider, v Polsku Leper a Tusk, v Maďarsku Czsurka, v Rusku
Žirinovský. V Německu pak Stoiber, jehož pozice je o to významnější, že soustřeďuje
integrovaný celoněmecký Svaz vyhnanců a vliv předsedy vlády významného
12milionového „Svobodného státu Bavorsko“.
Tyto skupiny jsou neoprávněně mimo pozornost analytiků i přesto, že nejde
o okrajový projev pokleslého, ahistorického politického folkloru. Souvisí se širšími
a dlouhodoběji vedenými úvahami vědců i politiků o charakteru Evropské unie.
Jejich podstatou je teze, o níž debatovali ještě dávno před Maastrichtem německý
kancléř Adenauer s francouzským prezidentem de Gaullem. Přeli se o to, zda má být
budována „Vlast Evropa“, jak soudil první z nich, či „Evropa vlastí“, jak usiloval
druhý z této úctyhodné dvojice.
Jde stále o živý problém, což potvrzuje skutečnost, že český prezident Václav
Klaus cítil povinnost vyjádřit se k této věci veřejně.11 Sdělil názor bližší francouzské
ideji, tím, že upřednostnil vytváření „Organizace Evropských států (OES)“ před
budováním „Státu Evropa“. Je to dalekosáhlá idea akcentující integraci evropských,
v podstatě národních států před integrací evropských občanů. Jen reálný vývoj
ukáže, která z těchto idejí nabude vrchu a vytvoří politickou realitu. Je téměř jisté,
že po vyprázdnění legislativního a právně-správního obsahu dosavadní oktrojované
integrace to budou záležitosti ekonomicko-politické povahy, jejichž důsledky budou
tvořit obsah a novou realitu v nejbližší budoucnosti, neboť integrace etnicko-kulturní
je nereálná.
Vnitřní ekonomické aspekty budou zřejmě nabývat vrchu nad aspekty
vojensko-bezpečnostními za situace, kdy Evropě chybí zřetelný, jednoznačný
a alarmující nepřítel. Nepřítel v tom bytostném, základní životní zájmy lidí ohrožujícím
smyslu. V procesu evropské integrace bylo několik pokusů, zaznamenatelných spíše
v oblasti politické teorie a ideologie, vytvořit nebo alespoň deﬁnovat nepřítele. Tyto
snahy k aktivizaci integrace nepřispěly. Reálné hrozby nejsou aktuálně významné
a dostatečně pobídkové.
V Evropě samozřejmě vznikly nejisté, komplikované oblasti s možností
hrozeb konﬂiktů regionálního typu, jako je Balkán, ale i jihovýchodní Evropa
(Besarábie). Jsou to i oblasti dotyku s východoevropskými zeměmi, stojícími mimo
rámec Evropské unie. Zvlášť citlivou záležitostí je geopolitická pozice Turecka. Země,
položená v Evropě jen třemi procenty svého území, byla dlouhou dobu evropským
dobyvatelem. V historicky nepříliš vzdálené době to byla turecká vojenská síla,
která nadlouho velmi výrazně modelovala nejenom Balkán, ale i střední Evropu.12
V současnosti, kdy se jedná o přistoupení Turecka, je zcela legitimní otázka qui bono
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– pro koho je to dobré? Pro Evropu, pro Turecko nebo pro někoho vně? Je tu klasická
otázka, vyžadující moderní soudobou odpověď. Ta ale není na pořadu dne.
V souvislosti s možnými regionálními konﬂikty je však aktuální otázka
vojenské moci Evropské unie. Vytváření Evropské bezpečnostní a obranné politiky
(EBOP) probíhá dosud spíše v teoretické vojensko-politické rovině, vytvářením
koncepcí, konceptů a projektů.
Budování Evropských ozbrojených sil (EOS), jako součásti realizace EBOP
je zatím spíše symbolické. Na přípravných opatřeních participuje Česká republika
i AČR. Podílíme se na práci v některém z 19 panelů pracujících na plánu evropské
vojenské připravenosti a v některých z 8 projekčních skupin zabývajících se
vojenskou technikou.
V prosinci 2004 byl odstartován projekt vytváření 13 bojových skupin (battle
groups) určených pro rychlé nasazení. Není bez zajímavosti, že tyto skupiny vznikají
na tradičním evropském mocenském a geopolitickém půdorysu. Pod vedením
Francie, SRN, Velké Británie, Itálie a Španělska mají vzniknout vícenárodní skupiny
z vojáků ostatních zemí Evropské unie (z Belgie, Nizozemska, Rakouska, Slovenska,
Polska, Litvy a Lotyšska).
Lze očekávat, že ze strany Evropské unie porostou požadavky, vzroste
i počet úkolů náročných materiálně-technicky, ﬁnančně i personálně a že stav AČR
nebude v dohledné době na úrovni předpokládaných unijních požadavků. Napětí
mezi požadavky a možnostmi narůstá rovněž vzhledem k tlaku NATO na nasazení
AČR v zahraničních misích. Ta jsou v porovnání s rokem 2004 nejenom rozsáhlejší,
ale i nákladnější.
Oﬁciální vojensko-politické ambice ČR počítají s možností vyslat až 1000
vojáků dlouhodobě (i s rotací) a 250 vojáků na maximálně 6 měsíců do nové operace,
nebo až 3000 vojáků na maximálně 6 měsíců – ale až od roku 2007. Dosavadní
zkušenosti naznačují, že jde o ambice značně nadsazené. Za současného stavu – až
do vybudování nové brigády v počtu 2000 osob do konce roku 2007 a aby nebyla
dále oslabována schopnost AČR plnit i další úkoly a závazky – je reálná ambice
vyslat do 500 osob do maximálně tří misí dosavadního charakteru (konkrétně:
1 hlavní pod hlavičkou EU – Balkán; 1 pod hlavičkou NATO – Irák, 1 pod hlavičkou
OSN/OBSE jako mise pozorovatelská).13 Obdobně si počíná i Portugalsko s 10,4 mil.
obyvatel a s 38 vojáky na 1 mil. obyvatel, které vysílá do misí 400 vojáků.
Česká republika se dostává do skluzů a obtíží v souvislosti s realizací
bezpečnostních úkolů vyplývajících z národních úkolů obrany, ze závazků jako
členské země NATO, požadavků OSN/OBSE a konečně i nároků vyplývajících
z participace na EBOP. Jedna z cest odstranění tohoto napětí spočívá v odstranění
deﬁcitu české bezpečnostní politiky ve vnímání, interpretaci, akceptaci a řešení
bezpečnostních hrozeb a rizik, deﬁnovaných Bruselem v EBOP. Dosavadní
dokument Bezpečnostní strategie ČR, novelizovaný naposledy v roce 2004, vytváří
jen obecný politický rámec, určený spíše do zahraničí. Je nezbytné jej dále teoreticky
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a odborně rozpracovat a reagovat na existující vývojové změny. Dále bude zapotřebí
zapracovat a konkretizovat nové poznatky do dokumentů nižších řádů. A konečně
je třeba dosáhnout optimální akceptace úkolů Bezpečnostní strategie ČR napříč
politickým spektrem na dobu delší, než je volební období.
V politické praxi pak bude zapotřebí vést úsilí po větší participaci občanů na
přípravě k obraně, zajistit potřebné legislativní podmínky a účinnější komunikaci
ozbrojených sborů (AČR, PČR, IZS) s občany s cílem učinit i z otázek bezpečnosti
aktuální celospolečenské téma.
Latentní hrozba ozbrojených konﬂiktů v Evropě není sice akutní, je však
potenciálně možná, na což nejsou Evropská unie ani EOS připraveny. Stejně tak
nedostatečně jsou Evropská unie jako celek i její členové připraveni na hrozby
z vnějšku Evropy.
Konečně třetí skupina dějinotvorných procesů je tvořena rozmanitými
odpověďmi Evropy na globalizační výzvy přicházející nejsilněji zejména z USA,
ale i z dalších zdrojů. Tyto procesy mají své zdroje přirozeně mimo středoevropský
region, nicméně svými důsledky ovlivňují jeho bezpečnostní prostředí a hrozby. Jen
pro úplnost je užitečné označit alespoň hlavní obsahové rysy, které budou ovlivňovat
středoevropský region spíše nepřímo:
– Naplňování globálních ambicí EU povede ke vztahům spolupráce až soutěžení
s hlavním globalizačním centrem na planetě – se Spojenými státy. Průvodním
jevem bude spolupráce při řešení globálních bezpečnostních problémů.
– Ve světě však vznikají další nová střediska globální moci a vlivu.14 Jsou to Čína
se svým okolím (označovaná v odborné literatuře jako Greater China – Velká
Čína), která v současnosti představuje především ekonomickou konkurenční
hrozbu, nikoli hrozbu vojenskou.
– Existují analýzy, jež nasvědčují, že se rodí alespoň jako ideově-politický projekt
vytváření kvaziglobálního integrovaného arabského superstátu (chalífátu).
Islámský terorismus je opticky nejvýraznějším projevem rodícího se úsilí po
silné globální islámské politické entitě. Jakkoli se může opírat o idey militantního
radikálního náboženského učení, má své zdroje ve světě reálných zájmů a reálných
antagonismů. Není jediným, ale je zato nejzřetelnějším nástrojem a prostředkem
k plnění stanovených cílů. Hrozby z toho plynoucí se budou přenášet do Evropy,
a to v té míře, s jakou bude Evropa sahat k silovým, vojenským prostředkům při
řešení problémů s politickým islamismem na úkor prostředků mírových.
Významnou pozitivní roli v řešení transferovaných hrozeb může sehrát Rusko.
Ruská federace v současnosti nemá ambice být dalším globalizujícím centrem, ale
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je na cestě stát se silnou a sebevědomou regionální mocností. Tím významnější, že
mocností euroasijskou, mocností bezprecedentně bohatou na zdroje surovin a energie
a zároveň mocností, na jejímž teritoriu se kříží i setkávají zájmy Číny (Sibiř a Dálný
východ), zájmy politického islamismu (Čečensko, středoasijské regiony), zájmy USA
i Evropské unie (Rusko jako most mezi Asií a euroatlantickou civilizací). Rusko by
mohlo naplnit naděje, které se v současnosti zřejmě marně vkládají do Turecka.
V praxi jde tedy o to, nebojovat a nevést válku s terorismem, ale boj proti
terorismu. Vytvářet podmínky pro užití jiných nástrojů politiky, než je ozbrojené násilí
a jeho součást terorismus. Interpretace světa jako semeniště hrozeb a dominance
jejich silových řešení vojenskými aktivitami odvádí pozornost od mírového soužití
a soutěžení, které bylo velkým tématem předchozího dějinného období. Tím spíše to
platí v globalizujícím se světě nyní, kdy hrozby, zejména vojenské, a rizika s nimi
spojená jsou několikanásobně horší, fatální a často s nevratnými důsledky.
Celkové zobecňující shrnutí a závěry
Česká republika, jako součást Evropské unie tvořené 25 státy kontinentu, leží
v regionu geograﬁcky označovaném jako střední Evropa. Je to historický prostor,
tvořený sousedními zeměmi, popř. i jejich sousedy. Je to rovněž prostor vymezený
geopoliticky, tedy území tvořené na základě společných zájmů a jejich naplňování
prostřednictvím reálné moci a vlivu, a konečně je to prostor politický, ohraničený
vlivem společných institucí i organizací s univerzálnějším působením. Součástí
našeho regionu jsou pak i exteritoriální oblasti, které jsou objektem naší politiky
a naší odpovědnosti. Nový fenomén vzájemného propojování ekonomických,
politických, vojenských a dalších sítí evropských i mimoevropských vtahuje region
do nových globálních procesů.
Evropa přestala být civilizačním a politickým vůdcem světa. Tuto roli
převzaly Spojené státy jako první a zatím jediná mocnost nového typu – globální
mocnost. Evropská unie je spojencem USA v rámci euroatlantického partnerství.
Neklidný vstup do 21. století přináší s sebou značné množství světové entropie,
hrozeb a s tím spojených rizik – nevojenské i vojenské povahy.
Orgány Evropské unie již v roce 2003 deﬁnovaly a souběžně řeší pět
hlavních hrozeb. Jsou to: terorismus, šíření ZHN, regionální konﬂikty, rozpad
státu privatizovanou silou a organizovaný zločin. Aktuálnost, pořadí, velikost
a charakter deﬁnovaných hrozeb nejsou dány imanentně hrozbami samotnými,
ale jejich vývojem v konkrétním mezinárodním prostředí a tím, jak jsou a budou
dějinotvornými procesy generovány a moderovány.
Po ukončení studené války se v Evropě prosadily a působí tři hlavní skupiny
dějinotvorných procesů. Jsou to: procesy související s novým uspořádáním Evropy
po studené válce, procesy související s evropskou integrací a procesy související
s hledáním odpovědí Evropy na globalizační výzvy z okolního světa.
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Vzhledem k tomu, že náš region je ve „strategickém stínu“ a není v centru
pozornosti mocenské politiky, i s ohledem na to, že Česká republika nemá mocenské
ambice ani prostředky jejich naplňování, stáváme se spíše objektem než aktivním
subjektem mocenských a silových aktivit. Z toho ovšem plyne i oprávněná naděje
na obecně nižší míru potenciálního ohrožení rozsáhlejším mocenským (silovým)
konﬂiktem. Ten, zdá se, v nejbližší budoucnosti nehrozí.
Pokud jde o zmíněnou první skupinu procesů, mohou vznikat hrozby
z nestabilního mezinárodního evropského pořádku, jenž nebyl konstituován
jednorázově systémem mírových smluv po studené válce, ale vytvářel se ad hoc. Dále
zmnožením politických subjektů/států, a tedy i chaosem a rozmanitostí zájmů, vnitřní
nestabilitou těchto subjektů a probuzením „spících“ a historických konﬂiktů. Řešení
naznačených hrozeb bude převážně politické povahy, lze však předjímat vojenské
hrozby menší intenzity a na menších operačních prostorech. Z vojenského hlediska
půjde o vojenské činnosti typu peacekeeping a asistenční humanitární služby.
Druhá skupina naznačených procesů – integračních – bude generovat
a moderovat hrozby v závislosti na tempu plynulosti a úspěšnosti tohoto ambiciózního
společensko-mocenského projektu. V souvislosti se současným zpomaleným
tempem evropské integrace v důsledku vyčerpání dosavadních integračních aktivit
legislativně ústavních, administrativně právních a správních dochází k aktivizaci těch
vnitroevropských společenských sil, které se nevzdaly naděje na obnovení mocenských,
či dokonce velmocenských rolí svých zemí. To bude působit dezintegračně, stejně tak
jako liknavost nových členů Evropské unie a skupiny přistupujících v plnění přijatých
závazků. Nadále také platí symbolicky vyjádřená otázka: Evropa vlastí – nebo
Vlast Evropa? Problémy, jež se mohou proměnit v hrozby vojenského charakteru,
budou generovány nestabilními poměry na Balkáně, nejistými vztahy s Tureckem
a v perspektivě i neujasněnými vztahy s Ruskem.
Pokud jde o třetí skupinu procesů zahrnující odpovědi či reakce Evropy na
globalizační výzvy, je třeba konstatovat, že ty nejzřetelněji přicházejí z Ameriky. USA
byly a jsou významným spojencem Evropy. Historické spojenectví se mění na partnerství
v rámci euroatlantické spolupráce s možností soutěžení v globálním smyslu.
Islámský terorismus je globální hrozbou a je generován úsilím po vytvoření
politického subjektu – kvaziglobálního islámského státu (chalífátu). Jedním ze
signiﬁkantních nástrojů této „svaté války“ je terorismus. Ten představuje pro Evropu
hrozbu nejvyššího řádu. Vstupuje do Evropy transferem z vnějšku, není v zásadě plodem
evropské politiky vůči politickému islamismu. Je proto velmi důležité „odizolovávat“
Evropu od jeho působení za použití jiných než vojenských či silových prostředků.
Spíše než boj s terorismem, válku s terorismem, akcentovat boj proti terorismu jako
prostředku naplňování politických ambicí. Jak už bylo řečeno: terorismus, ani ten
islámský, není válkou, proto proti němu nelze válčit či vést válku.
Významným novým centrem globalizující ekonomické moci a politického
vlivu se stává Čína. Je rodícím se ekonomickým kolosem, jenž se ve světě
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prosazuje ekonomicky a kulturně-politicky. Vojenské hrozby jsou z její strany
nepravděpodobné.
Značnou roli v globálním prostředí může sehrát Rusko, aniž by se samo
stalo samostatnou globální mocností. Zatím se připravuje na roli „bohaté nevěsty“
ve vztahu k Evropě i k Číně. Rusko, rozkročné geopoliticky mezi Evropou a Asií,
s mocným potenciálem zdrojů, země, ve které se prosazují i kříží jak zájmy Evropy,
USA, politického islamismu, tak Číny, může sehrát významnou integrující úlohu.
Vytváření zmíněných nových globalizovaných center moci v planetárním
smyslu (USA, EU, kvaziglobální islámský stát, Čína) se bude našeho regionu
dotýkat zprostředkovaně a přeneseně. Nebude znamenat žádnou větší vojenskou
bezpečnostní hrozbu a vytvoří podmínky pro vnitřní integraci a pro vnější posílení
sjednocující se Evropy.
Budoucnost činí výzvu nám, společenstvím, která stěží mohou očekávat
výrazný vlastní vklad do tvarování planetárního světa, do pohybů globální moci,
do tvorby silokřivek tvořících dějiny. Máme však právo být aktivní, přemýšlet
a spolupodílet se, neboť nic není vyřešeno, dokud to není vyřešeno správně.
Poznámky:
1

2
3

4
5

6
7
8
9
10
11
12
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Bohumil Pikna
VNITŘNÍ BEZPEČNOST EU PRIZMATEM ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI
ČESKÉ REPUBLIKY

Bezpečnost Unie a terorismus
V posledních desetiletích lze stále zřetelněji vysledovat, že čím propojenější
a globalizovanější je současný svět, tím objektivně ztrácejí na svém původním
významu hranice jednotlivých států. Tento stav pak nastoluje otázku, jakým
způsobem a formami mohou jednotlivé státy plnit své základní funkce, mezi něž
patří ochrana bytostných národních zájmů včetně zajištění bezpečnosti svých
občanů. Tento proces je komplikován zvláště takovými nebezpečnými jevy, jako
jsou nadnárodní organizovaný zločin a mezinárodní terorismus.1 V relaci na tento
stav je zřetelným prolínajícím rysem současného mezinárodního práva postupné
posilování jeho trestních aspektů (criminalization). K tomuto vývoji dochází
v rámci tzv. smluvního mezinárodního práva trestního, do kterého dnes patří nejen
tradiční bilaterální smlouvy zvláště o extradici a právní pomoci, ale i další smlouvy
s materií boje proti terorismu a mezinárodnímu organizovanému zločinu.
Velký vliv na současné mezinárodní bezpečnostní problémy a na povahu
činitelů, které ohrožují dnešní svět, mají takové faktory, jako jsou globalizace,
liberalizace (ve dříve autokratických státech), rozšiřující se privatizace státních funkcí
a zejména pak revoluce ve výpočetní technice, telekomunikacích a v přenosu dat
(informační revoluce). Znamená to, že společnost je stále více internacionalizovaná
a otevřená, což nese i negativní stránku, kterou je zneužívání těchto možností ze
strany mezinárodního zločinu a hlavně pak mezinárodního terorismu.
Pokud se hovoří o bezpečnosti Evropské unie a jejích členských států, má
se hlavně na mysli boj se závažnou přeshraniční kriminalitou a zejména pak boj
s mezinárodním terorismem. K tomu, aby stát mohl účinně čelit mezinárodnímu
terorismu ve vyhrocené akutní formě, zvláště ze strany nekompromisních
náboženských fanatiků, musí sám nezbytně „přitvrdit“, a to jednak za využití
stávajících právních a věcně kontrolních nástrojů, tak i případně za využití
legislativních možností aplikovatelných na mimořádné podmínky. Tyto možnosti
pak mohou v jedné své variantě představovat určitá omezení některých základních
práv, která mj. alespoň částečně vyrovnávají stávající právní „výhodu“ pachatelů
těch nejzávažnějších trestných činů spojených s mezinárodním terorismem. Jedná se
hlavně o otázky procesních práv osoby podezřelé/obviněné z terorismu a v neposlední
řadě i záležitost přiznání větších pravomocí pro policii2 a zpravodajské služby.
Oproti terorismu 70. let (SRN, Itálie, Řecko) nebo i terorismu v současné
době (IRA, ETA) je mezinárodní terorismus typu al-Káida nový nejen rozměrem
ohrožení, ale také pocity nejistoty a obav z možností nevyzpytatelných dalších útoků,
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včetně vědomí trvalé akutní hrozby, se kterou nejsou spojovány nijaké konkrétní
požadavky. Dalším nezanedbatelným elementem je zde problém identiﬁkace
potenciálního nepřítele, kterým jsou hlavně nestátní subjekty s náboženskofanatickým nábojem. Přitom je třeba vidět, že obecně podezíravý přístup státu
k některé skupině cizinců na jeho území vede ke stupňování napětí ve společnosti,
které může vyústit až k nežádoucímu stupni její dezintegrace, kterou již stát nemusí
běžnými právními nástroji zvládat. Důležitým politickým faktorem je zde hlavně
vox populi, zejména pak v době předvolební, jak ukazuje praxe v některých státech
Unie zvláště z posledních let, a zároveň i aktivizace vyhraněně pravicových stran
stavějících svou politiku na xenofobii.
Jinou stránkou boje proti mezinárodnímu terorismu, i když konzistentní,
je průběžné odstraňování jeho podhoubí zvláště v některých chudých zemích, ale
i „podchycení“ a řešení některých znepokojujících, až nebezpečí představujících jevů
v demokratických zemích Evropy. Jde tak o praktická opatření ze strany bohatých
států při odstraňování sociálních a politických podmínek, ze kterých vyvěrá pocit
ukřivděnosti završený nepřátelským postojem vůči demokraciím západního typu
a často hodnotám, které jsou do těchto zemí importovány zvláště z USA. Do této
kategorie může patřit i faktický informační monopol bohatých zemí v celosvětovém
měřítku včetně ﬁlmové produkce.
Dalším důležitým faktorem dnešní formy terorismu je jeho internacionalizace
v tom smyslu, že pod teroristickým praporem při uskutečňování jednotlivých akcí
se zpravidla nacházejí muslimští radikálové z různých států muslimských nebo
i muslimové, jejichž „vlastí“ jsou např. členské státy Unie. Nelze tedy svalovat
příčinu, podhoubí a rekrutování teroristů jen na ekonomické aspekty, bídu a zaostalost
už proto, že muslimové pocházející již generačně z Evropy či jiných vyspělých zemí
jsou často dobře ekonomicky zajištěni nebo vysokoškolsky vzdělaní. Půjde spíše
o faktory tkvící v určitém komplexu ve vztahu k Západu umocněné náboženským
fanatismem.
V případě teroristických útoků na USA z 11. září 2001 je to poprvé, kdy
v mírové době a za platnosti stávajících mezinárodních protiteroristických smluv se
v záležitosti boje s terorismem hovoří nejen o veřejném ohrožení, ale stále častěji
a hlasitěji (zvláště ze strany USA) o faktickém válečném konﬂiktu s terorismem.
Evokuje se tak myšlenka, zda by měly tedy platit přiměřeně mezinárodní instrumenty
přijaté pro případ války, neboť mezinárodní smlouvy zaměřené na potlačování
terorismu s touto (nebo obdobnou) variantou explicitně nepočítají.
Institut vnitřní bezpečnosti
Označení 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. Pojem vnitřní bezpečnost
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Evropské unie lze chápat z hlediska politického, politologického nebo z pohledu
evropského práva – práva ES/EU.
Z politického přístupu můžeme uvést vymezení politiky vnitřního pořádku
a vnitřní bezpečnosti jako soubor cílů, úkolů a prostředků směřujících k všestrannému
zabezpečení preventivní a represivní činnosti v oblasti kriminality, úsilí zaručit
individuální svobody a práva občanů a ochranu demokratického ústavního zřízení.
Formuluje doktrinální principy, zásady, metody a systém bezpečnostní policejní
činnosti, jakož i její součinnost s ostatními orgány činnými v trestním řízení,
s analogickými složkami sousedních států a mezinárodními organizacemi (Interpol,
Europol).3 Toto vymezení lze chápat spíše v rovině vnitrostátních opatření.
Pro naše potřeby lze zmínit další dvě inspirující deﬁnice. Podle vcelku výstižné,
spíše politologické deﬁnice4 je vnitřní bezpečnost stav, kdy jsou na nejnižší možnou
míru eliminovány hrozby ohrožující objekt (zpravidla národní stát, popř. mezinárodní
organizaci) a jeho zájmy akcemi zevnitř a tento objekt je k eliminaci stávajících
hrozeb efektivně vybaven a k ní ochoten. Hrozby demokratickému národnímu státu
i jeho opatření proti nim se přitom týkají ohrožování demokratického politického
systému od extremistů, sociálního systému od masové kriminality, hospodářství
od korupce a ekonomické kriminality a sociálního, hospodářského a politického
systému celkově od organizovaného zločinu.
Blackův právnický slovník (USA)5 charakterizuje veřejnou bezpečnost
(public safety) jako oprávnění státu vykonávat svou policejní pravomoc (odvozenou
pravomoc pak obec, město) na základě přijetí právních předpisů na ochranu
veřejnosti před protiprávními zásahy a před nebezpečími. Dále tento slovník pojem
vnitřní bezpečnost (internal security) charakterizuje jako právní obor a součást
vládního systému (např. CIA, FBI), jež se zabývají opatřeními k ochraně země před
podvratnou činností.
V rámci unijního práva EU je formálně rozlišováno mezi rovinami vnitřní
bezpečnosti a bezpečnosti vnější. Otázky vnitřní bezpečnosti jsou předmětem úpravy
hlavně v oblasti justice a vnitřních věcí (hlava VI Smlouvy o EU, tzv. třetí pilíř EU)6
a otázky vnější bezpečnosti spadají do oblasti společné zahraniční a bezpečnostní
politiky (hlava V Smlouvy o EU, tzv. druhý pilíř EU). Zejména v období po 11. září
2001 dochází ke zřetelnému prolínání a překrývání aktivit na úseku vnitřní a vnější
bezpečnosti na úrovni Unie, a to v souvislosti s opatřeními proti mezinárodnímu
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 třetí pilíř 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.
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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.7
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.
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“.8
Zásadní politické přístupy a opatření Unie
Bezpečnost Evropské unie a jejích členských států získala nový rozměr
naléhavosti zejména ve světle teroristických útoků v USA z 11. září 2001, v Madridu
11. března 2004 a v Londýně 7. července 2005. Od Evropské unie se oprávněně
očekává účinnější společný přístup k přeshraničním problémům, jako jsou ilegální
migrace, pašování lidí a nedovolený obchod s nimi, terorismus a organizovaný
zločin, a k jejich prevenci, přičemž bude zaručeno respektování základních práv
a svobod.
Jak již bylo zmíněno, bezpečnostní problematika Evropské unie obsahuje
dva aspekty, a to aspekt bezpečnosti Unie vnitřní a vnější. I když jsou oba aspekty
v evropském právu zakotveny z legislativně technického hlediska odděleně, jako
problematiky do značné míry komplexní samy o sobě, nelze nevidět celou řadu
faktorů v rovině vzájemně se ovlivňujících složek.
Na nepřiměřenost a nedostatečnost tradičních forem spolupráce policie
a justičních orgánů sice jasně poukázaly až útoky z 11. září, avšak otázka teroristických
činů byla v policejní a justiční sféře nastolena již dříve a byla obsažena v různých
politických dokumentech i právních aktech. V této souvislosti je třeba připomenout,
že jako účinné organizačně právní nástroje boje s terorismem mají sloužit hlavně
Europol, Eurojust, evropský zatýkací rozkaz nebo společné vyšetřovací týmy.9
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V souvislosti s naším výkladem je nezbytné upozornit na dva zásadní
dokumenty Evropské rady z mimořádných zasedání v září a říjnu roku 2001, které
bezprostředně reagovaly na události 11. září.
V prvním dokumentu ze září 200110 dala Evropská rada nezbytný podnět
k akcím Evropské unie po teroristických útocích na Spojené státy s tím, že považuje
na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1368 a Charty OSN vojenskou
odvetu Spojených států při zásahu v Afghánistánu za „legitimní“. Současně vyzývá
k co nejširší celosvětové koalici proti terorismu pod záštitou OSN. Přitom trvá na
zajištění, aby „tento přístup byl v souladu s respektováním základních svobod,
na nichž stojí naše civilizace“ (bod I). Současně byl přijat akční plán boje proti
terorismu, který obsahuje mj. výzvu k zavedení evropského zatýkacího rozkazu
a k přijetí společné deﬁnice terorismu s předpokladem, že se zaručují základní práva
a svobody (bod II/1).
Cílem akčního plánu bylo zintenzivnit policejní a soudní spolupráci
v trestních věcech, zastavit ﬁnancování terorismu, posílit bezpečnost letecké dopravy
a zajistit provázanost jednotlivých sfér politiky Unie. K tomuto účelu byla přijata
řada právních nástrojů unijních i komunitárních. Další opatření právní i organizační
následovala po teroristických útocích v Madridu a Londýně.
V navazujícím druhém dokumentu z října 200111 Evropská rada uložila Radě
EU další konkrétní úkoly, z nichž v souvislosti s naším výkladem je vhodné zmínit
tyto:
• Uskutečňovat těsnější součinnost operativních služeb odpovídajících za boj
proti terorismu včetně spolupráce Europolu, Eurojustu, zpravodajských služeb,12
policejních a justičních orgánů.
• Zintenzivnit spolupráci s USA při zajištění bezpečnosti pasů a víz a na úseku
boje proti falešným a padělaným dokumentům.
• Ustavit evropského koordinátora pro opatření na poli civilní ochrany.
Za efektivní nástroj boje proti terorismu považují členské státy Unie důslednou
koordinaci vzájemných vztahů a aktivit cestou zlepšování mechanismů policejní
a justiční spolupráce zvláště prostřednictvím intenzivní výměny operativních
informací a zlepšování spolupráce mezi justičními orgány.
Bezprostředně po teroristickém útoku v Madridu 11. března 2004 přijala
Evropská rada 25. března 2004 dokument Prohlášení k boji proti terorismu,13 ve
kterém mj. uznává, že boj proti terorismu vyžaduje, inter alia, akci napříč všemi
možnostmi, které poskytuje Evropská unie, přičemž Rada EU pro justici a vnitřní
věci zde sehrává klíčovou roli. Jako součást deklarace byly v příloze schváleny
doplněné strategické cíle k posílení akčního plánu boje proti terorismu.
V reakci na teroristické útoky v Londýně 7. července 2005 přijala Rada EU
13. července 2005 prohlášení k reakci Evropské unie na tyto bombové útoky.14
Dokument obsahuje celkem 10 bodů, přičemž první tři jsou proklamatorní a zbývající
představují konkrétní úkoly, které mají napomoci v boji proti terorismu v rámci
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Unie. Většina těchto opatření je již zakotvena v akčním plánu boje proti terorismu,
nejedná se tedy o opatření nová. Spíše jde o urychlení přijetí a implementaci těchto
opatření.
Haagský program
Evropská rada přijala na svém zasedání 5. listopadu 2004 program na období
pěti let „Haagský program: posílení svobody, bezpečnosti a práva v Evropské
unii“, tzv. Haagský program.15 Tento program, který nahrazuje dosavadní
„tamperské“ dokumenty,16 představuje zásadní dokument určující základní
politické směry a priority, od kterého se odvíjejí další aktivity Unie v dané oblasti,
zvláště pokud se týká otázek vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku.
Dokument bere v úvahu stávající úpravu této problematiky v oblasti
justice a vnitřních věcí a její výsledky s tím, že tento vývoj by měl pokračovat
prostřednictvím pevnějšího zakotvení společného prostoru svobody, bezpečnosti
a práva v Ústavní smlouvě.17
Haagský program reaguje na teroristické útoky po 11. září 2001, které se
staly realitou rovněž pro Evropu po útocích v Madridu (resp. v Londýně). Zabývá
se všemi aspekty politik souvisejících s prostorem svobody, bezpečnosti a práva
včetně jejich vnějších rozměrů, zejména pak otázkami základních práv a občanství,
azylu a migrace, řízení hranic, integrace, boje proti terorismu a organizované trestné
činnosti, soudní a policejní spolupráce a otázkami občanského práva. Zahrnuje též
protidrogovou strategii Unie.
Ústředním právem unijního občanství je právo všech občanů Unie svobodně
se pohybovat a usazovat na území členských států. Praktický význam unijního
občanství bude prohlouben zvláště plným provedením směrnice ES č. 2004/38, která
kodiﬁkuje právo Společenství na tomto úseku.18
Text Haagského programu obsahuje, kromě úvodní části s charakteristikou
dokumentu a sledovanými cíli programu, všeobecné směry jeho uskutečňování
a navazující konkrétní směry, zaměřené na jednotlivé blíže rozpracované sekvence
pod označením – posílení svobody, posílení bezpečnosti a posílení práva. Součástí
tohoto programu je i nová evropská protidrogová strategie Evropské unie na
období 2005-2012.
Cílem Haagského programu je:
• zlepšit všeobecnou schopnost Unie a jejích členských států zaručit základní
práva, minimální procesní ochranu a přístup ke spravedlnosti;
• poskytovat potřebným osobám ochranu v souladu s Ženevskou úmluvou
o uprchlících19 a jinými mezinárodními smlouvami;
• regulovat migrační toky a kontrolovat vnější hranice Unie;
• bojovat proti organizovanému mezinárodnímu zločinu a potlačovat hrozbu
terorismu;
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• využívat potenciál Europolu a Eurojustu;
• dále prohloubit vzájemné uznávání soudních rozhodnutí a osvědčení
v občanských i trestních věcech a odstraňovat právní a soudní překážky soudních
sporů v občanských a rodinných věcech s přeshraničními dopady.
Tohoto cíle musí být dosaženo prostřednictvím vytvoření společného
azylového systému, zlepšení přístupu k soudům, praktické policejní a soudní
spolupráce, sbližování právních předpisů a tvorbou společných politik.
Klíčovým prvkem je předcházení terorismu a jeho potlačování. Společný
postoj v této oblasti by měl vycházet ze zásady, že při ochraně národní bezpečnosti by
měly členské státy plně přihlížet k bezpečnosti Unie jako celku. Svoboda, právo,
kontrola na vnějších hranicích, vnitřní bezpečnost a předcházení terorismu by měly
být od nynějška považovány v rámci Unie jako celku za vzájemně neoddělitelné.
Konkrétní směry Haagského programu zahrnují posílení níže uvedených
jednotlivých komponentů prostoru svobody, bezpečnosti a práva.
V části označené Posílení svobody je obsažena problematika azylové, migrační
a pohraniční politiky. Cílem stávající (druhé) fáze společného evropského azylového
systému bude stanovení společného azylového postupu a jednotného statusu pro osoby,
které získaly azyl nebo podpůrnou ochranu – v souladu zvláště s Ženevskou úmluvou
o uprchlících. Účinným nástrojem má být směrnice o azylových postupech.
Výhledově poté, co bude zaveden společný azylový postup, by se příslušné
struktury měly transformovat na evropský podpůrný úřad pro všechny formy
spolupráce mezi členskými státy v oblasti společného evropského azylového
systému. Významný nástroj představuje zřízení nového Evropského fondu pro
uprchlíky na období let 2005-2010.
Důležitou částí Haagského programu v souvislosti s naším výkladem je
integrace státních příslušníků třetích zemí. Stabilita a soudržnost v rámci Unie
musí těžit z úspěšné integrace oprávněně pobývajících státních příslušníků třetích
zemí a jejich potomků. Ke splnění tohoto cíle je nezbytné vytvořit účinné politiky
a předcházet izolaci některých skupin.
Měly by být stanoveny společné základní zásady jakožto základ soudržného
evropského integračního rámce. Tyto zásady, propojující všechny oblasti politik
týkající se integrace, by měly zahrnovat nejméně tato hlediska charakterizující
předmětný proces s tím, že integrace:
• je průběžný dvousměrný proces mezi oprávněně pobývajícími státními příslušníky
třetích zemí a hostitelskou společností;
• zahrnuje antidiskriminační politiku (avšak nejen ji);
• předpokládá respekt k základním hodnotám Unie a základním lidským právům;
• vyžaduje základní dovednosti pro zapojení do společnosti;
• spoléhá na častou interakci a interkulturní dialog mezi všemi členy společnosti
v rámci společných fór a činností za účelem zlepšení vzájemného porozumění;
• zahrnuje různorodé oblasti politik včetně zaměstnanosti a vzdělání.
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V části označené Zahraniční rozměr azylu a migrace se program zabývá
otázkami, jako jsou partnerství se třetími zeměmi, se zeměmi a regiony původu, se
zeměmi a regiony průjezdu a návratová a readmisní politika.
Pokud jde o řízení (management) migračních toků, obsahuje program hlavně
problematiku kontroly na hranicích a boj proti nedovolenému přistěhovalectví.
Haagský program zdůrazňuje význam rychlého odstranění kontrol na vnitřních
hranicích, dalšího postupného tvoření integrovaného systému řízení (integrated
management system) vnějších hranic a posílení kontroly a ostrahy vnějších hranic
Unie. Odstranění kontrol na vnitřních hranicích co možná nejdříve předpokládá
splnění všech požadavků na uplatňování schengenského acquis a poté, co v roce 2007
začne fungovat Schengenský informační systém (SIS II). S účinností od 1. května
2004 došlo ke zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce (operational
cooperation) na vnějších hranicích s tím, že kontrola a ostraha vnějších hranic spadají
do oblasti působnosti vnitrostátních pohraničních orgánů. Nejpozději do konce roku
2006 se počítá se zřízením Fondu pro řízení hranic Společenství. Prozkoumána bude
i proveditelnost vytvoření evropského systému pohraniční stráže.
Z pohledu našeho výkladu je určující část programu označená Posílení
bezpečnosti. Posílení svobody, bezpečnosti a práva vyžaduje nový přístup
k přeshraniční výměně informací z oblasti vynucování práva. Pouhá skutečnost,
že informace překračuje hranici, by již neměla být významná. V této souvislosti se
postupně zavádí tzv. princip dostupnosti informací v rámci policejní spolupráce.
Účinný boj proti mezinárodnímu organizovanému zločinu, jiné závažné
trestné činnosti a proti terorismu vyžaduje intenzivní praktickou spolupráci
policejních a celních orgánů členských států mezi sebou navzájem a s Europolem
(bod III/2 HP).
Členské státy jsou vyzývány, aby umožnily Europolu hrát ve spolupráci
s Eurojustem klíčovou roli v boji proti závažné mezinárodní (organizované) trestné
činnosti a proti terorismu tím, že:
• měly urychleně ratiﬁkovat a účinně zavést nezbytné (v textu vyspeciﬁkované)
právní nástroje;
• poskytovat Europolu včas všechny nezbytné kvalitní informace;
• podpoří dobrou spolupráci mezi svými příslušnými vnitrostátními orgány
a Europolem.
Pokud jde o řešení krizí (management of crisis) uvnitř Evropské unie
s přeshraničními účinky, Evropská rada přijala 12. prosince 2003 Evropskou
bezpečnostní strategii, která stanovuje globální výzvy, hlavní hrozby, strategické
cíle a koncepční důsledky pro bezpečnou Evropu. Základní složkou této strategie
je zajištění vnitřní bezpečnosti uvnitř Unie, zejména v případě velkých vnitřních
krizí s přeshraničními účinky zasahujících občany, životně důležitou infrastrukturu
a veřejný pořádek a bezpečnost (public order and security) – například v případě
chemického, biologického, radiačního nebo nukleárního ohrožení.
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Účinné řízení přeshraničních krizí (management of cross-border crises) uvnitř
Evropské unie vyžaduje nejen posílení současné činnosti v oblasti civilní ochrany
a životně důležité infrastruktury, ale rovněž účinné řešení různých aspektů veřejného
pořádku a bezpečnosti v těchto krizích, jakož i koordinaci mezi těmito oblastmi.
Z tohoto důvodu, při respektování vnitrostátních pravomocí, budou zavedena
opatření Evropské unie pro integrované řešení krizí uvnitř Unie s přeshraničními
účinky. Tato opatření by měla řešit přinejmenším následující otázky: hlubší
posouzení možností členských států, vytváření zásob, odbornou přípravu, společná
cvičení a operativní plány pro řešení civilních krizí (operational plans for civilian
crisis management).20
Schengen – kompenzační bezpečnostní opatření
Při posuzování všech stránek bezpečnosti v rámci Evropské unie se zřetelně
rýsuje problematika volného pohybu osob v relaci k zajištění bezpečnosti občanů.
Předpoklady pro odstranění dalších překážek volného pohybu osob zejména v podobě
hraničních kontrol obsahují Schengenské dohody uzavřené původně mimo rámec
Evropského společenství. Tato problematika se v důsledku Smlouvy o Evropské
unii v amsterodamské verzi stala součástí komunitárního práva. Vzhledem k tomu,
že zrušení vnitřních hranic mezi členskými státy vedlo objektivně k rozšíření
možností pro mezinárodní a organizovaný zločin, jsou přijímána paralelně příslušná
bezpečnostní a jiná opatření v rámci spolupráce v oblasti justice a vnitřních věcí.
Pro realizaci základního cíle Schengenu, kterým je zabezpečení volného
pohybu osob a zboží na území států schengenského prostoru, je však nezbytné
přijmout taková společná opatření, která by odstraňovala překážky bránící tomuto
svobodnému pohybu.
Základním cílem Schengenu je maximální liberalizace pohybu osob přes
vnitřní hranice států Schengenských dohod, což ovšem předpokládá paralelní přijetí
takových společných opatření, která by zabraňovala ohrožení vnitřní bezpečnosti
a veřejného pořádku členských států v návaznosti na možnost zneužívání volného
přeshraničního pohybu ke kriminálním aktivitám. Tato opatření jsou označována
jako kompenzační bezpečnostní opatření.
Základní podmínkou pro zabezpečení tohoto úkolu je přijetí nezbytných
opatření hlavně na vnějších hranicích schengenského prostoru, ke kterým v souladu
se Schengenskou prováděcí úmluvou21 zejména patří:
• Vnější hranice, na rozdíl od vnitřních hranic, lze zásadně překračovat pouze na
hraničních přechodech a ve stanovené provozní době s tím, že proti nedovolenému
překračování vnějších hranic zavádějí smluvní strany příslušné sankce (článek 3).
• Vstup cizinců – občanů třetích zemí, na území Schengenu, který není delší než
tři měsíce, je podmíněn splněním vymezených předpokladů, kterými jsou kromě
příslušných cestovních dokladů a event. platného víza zejména ﬁnanční prostředky

165

na pobyt nebo podmínka, že tento cizinec nesmí být uveden na seznamu osob,
kterým má být odepřen vstup, nebo že tato osoba nesmí představovat nebezpečí
pro veřejný pořádek, bezpečnost státu nebo mezinárodní vztahy žádné ze
smluvních stran Schengenu (článek 5).
• Cizinci ze třetí země, který nesplňuje všechny tyto podmínky, musí být vstup na
území Schengenu odepřen, ledaže stát, který o záležitosti rozhoduje, pokládá
z humanitárních důvodů nebo z důvodů národního zájmu nebo na základě
mezinárodních závazků za žádoucí, se od této zásady odchýlit (článek 5 odst. 2).
V tomto případě ovšem bude vstup omezen pouze na území dotyčného státu,
který o tom musí uvědomit ostatní státy Schengenu.
• Kontrola na vnějších hranicích se provádí podle jednotných zásad (standardů), které
představují rovněž i techniku postupů a prověřovacích opatření (článek 6), které jsou
pak blíže speciﬁkovány ve Společné příručce pro kontrolu na vnějších hranicích.
• Příslušné orgány členského státu Schengenu zabezpečují pomocí mobilních
hlídek střežení vnější hranice mimo hraniční přechody a rovněž i hraničních
přechodů mimo stanovené provozní doby.
Za účelem účinného plnění úkolů spojených s kontrolou a ostrahou hranice
státy Schengenu úzce spolupracují různými formami, jako jsou výměna informací,
zajišťování společného výcviku a školení hraničního personálu, kompatibilnost
technického vybavení atp. Součástí této spolupráce je i výměna styčných
důstojníků.
Vnitřní hranice Evropské unie smějí být překračovány na libovolném
místě, aniž by se prováděla kontrola osob. To platí rovněž pro cizince z třetích zemí.
Pokud to však vyžaduje veřejný pořádek nebo bezpečnost státu, může účastník
schengenské spolupráce po konzultaci s ostatními smluvními stranami rozhodnout,
že po omezenou dobu budou na vnitřních hranicích prováděny jednostranné
kontroly přiměřené dané situaci (článek 2). Paralelně je informována Rada EU pro
justici a vnitřní věci. Nejde o uzavření hranice ve vlastním slova smyslu, ale pouze
o zavedení kontrol po určitou dobu.22
Výkonný výbor Schengenu přijal řadu rozhodnutí k jednotlivým
ustanovením Schengenské prováděcí úmluvy tvořící součást acquis Schengenu.
Kromě toho rozhodl o důležitých dokumentech – Společné příručce pro kontrolu na
vnějších hranicích a Společné konzulární instrukci o vízech pro diplomatické mise
a konzulární úřady.
Společná příručka (Common Manual) pro kontrolu na vnějších hranicích
(„Společná příručka“)23 má zajistit pro účely kontroly na vnějších hranicích
schengenského prostoru kontrolní postup podle jednotných zásad, jak je
požadováno v článku 6 Schengenské prováděcí úmluvy. V příručce jsou uvedeny
a osvětleny podmínky pro vstup, obsahuje všeobecné pokyny pro kontrolní metody,
upravuje zvláštnosti kontroly v silniční, železniční, letecké a námořní dopravě
a ve vnitrozemské plavbě. Je zde stanoven postup při udělování víz na hranici
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a přístup k zvláštním kategoriím cizinců (diplomaté, občané Unie, pracovníci
z příhraničních oblastí, osoby se statutem uprchlíka apod.). V přílohách jsou pak
uvedeny další pokyny a informace – průběžně aktualizovaný přehled oﬁciálních
hraničních přechodů, seznam platných cestovních dokumentů, seznam států, jejichž
státní příslušníci mají vízovou povinnost, technické znaky víza a sbírky vzorů víz
a národních povolení k pobytu. Pro úplnost je třeba uvést, že v současné době je ve
schvalovacím řízení návrh nařízení, kterým se stanoví tzv. Schengenský hraniční
kodex,24 který nahradí Společnou příručku, jakož i některé další související předpisy
a dokumenty z acquis Schengenu.
Pro zahraniční zastoupení států Schengenských dohod jsou stanoveny
předpoklady a modality pro udělování tzv. schengenského víza ve Společné
konzulární instrukci o vízech pro diplomatické mise a konzulární úřady („Společná
konzulární instrukce“).25 Účelem je zajistit jednotné uplatňování vízových ustanovení
na všech zahraničních zastoupeních států Schengenských dohod. V tomto pokynu
jsou stanoveny kategorie víz a rozsah oprávnění, která poskytují. Dále jsou zde
blíže speciﬁkovány pravomoci zahraničních zastoupení pro udělování víz, osvětleny
předpoklady, postupy a technické modality pro udělení víza. Pokyny obsahují
přílohy, které v mnohém odpovídají přílohám ve shora uvedené Společné příručce.
Kontrola osob na vnějších hranicích je odstupňována podle priorit. Všechny
osoby podléhají alespoň minimální kontrole, která spočívá ve zjištění jejich
totožnosti. Občané Unie, EHP (Evropský hospodářský prostor) a Švýcarska mohou
být podrobeni důkladné kontrole v ojedinělých případech, pokud pro zvláštní postup
existují důvody ohrožení veřejného pořádku, bezpečnosti nebo zdraví. Zvýhodněny
jsou osoby, které požívají určitá privilegia a imunity.
Opatření České republiky na úseku vnitřní bezpečnosti
Základním koncepčním dokumentem České republiky v oblasti bezpečnostní
politiky je Bezpečnostní strategie České republiky, kterou vláda schválila
10. prosince 2003.26 Koncepce zahraniční politiky ČR, přijatá v roce 2002
s platností pro období let 2003-2006, vychází z co nejširšího zapojení ČR do procesu
vytváření Evropské bezpečnostní a obranné politiky v civilní i vojenské oblasti.
Koncepce směřování ČR v rámci Evropské unie pro léta 2004-2013 klade důraz
na akceschopnost transatlantické vazby a v rámci Evropské bezpečnostní a obranné
politiky má zájem na zlepšování schopností Unie v oblasti zvládání krizí civilního
i vojenského charakteru. Vojenská strategie ČR, schválená vládou 9. června 2004,
zahrnuje i účast v silách rychlé reakce Unie.27
Zajišťování bezpečnosti ČR vychází z komplexního pojetí bezpečnosti ve
smyslu vnější a vnitřní bezpečnosti země. Podle základního dokumentu pro tuto oblast,
kterým je zmíněná Bezpečnostní strategie ČR, politika státu vychází z předpokladu
nedělitelnosti bezpečnosti a z univerzality základních lidských práv a svobod.28
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Dokument uznává, že Rada bezpečnosti OSN má primární zodpovědnost za
udržování míru a bezpečnosti ve světě, přičemž ČR podporuje otevřenou diskusi
o reformě OSN a o vývoji systému mezinárodního práva. V této souvislosti se však
považuje za žádoucí, aby mírové operace vedené mezinárodními organizacemi byly
vybaveny odpovídajícím mandátem Rady bezpečnosti OSN.
Účelem politiky vnitřní bezpečnosti je pak formulovat a realizovat zásady
směřující k ochraně demokratických základů státu, vnitřní bezpečnosti a veřejného
pořádku v ČR s tím, že nezastupitelnou roli zde hraje Ministerstvo vnitra a policie,
jakož i jejich spolupráce s ozbrojenými silami, zpravodajskými službami, záchrannými
sbory a havarijními službami. Materiál zdůrazňuje důležitost účinného boje proti
organizované trestné činnosti a zvláště aktivní boj proti terorismu, včetně boje proti
korupci, která představuje vážné bezpečnostní riziko pro demokratický stát.
Bezpečnostní doktrína státu by tak měla představovat teoreticky odůvodněný
soubor základních zásad a směrnic, z nichž má vycházet praktická činnost státních
orgánů, jiných institucí i jednotlivých občanů při zabezpečování veřejné bezpečnosti
a při ochraně veřejného pořádku, a to v rámci určitého ústavního systému.29
Pokud jde o právní stránku, je v ústavním zákoně o bezpečnosti ČR
(č. 110/1998 Sb.) zakotveno, že zajištění svrchovanosti a územní celistvosti republiky,
ochrana jejích demokratických základů a ochrana životů, zdraví a majetkových
hodnot je základní povinností státu (článek 1). Přičemž je-li bezprostředně ohrožena
svrchovanost, územní celistvost, demokratické základy státu nebo ve značném
rozsahu vnitřní pořádek a bezpečnost, životy a zdraví, majetkové hodnoty nebo
životní prostředí, anebo je-li třeba plnit mezinárodní závazky o společné obraně,
může se vyhlásit podle intenzity, územního rozsahu a charakteru situace nouzový
stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav (článek 2/1).
Podle kompetenčního zákona č. 2/1969 Sb. je Ministerstvo vnitra ČR mj.
ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci včetně záležitostí veřejného
pořádku a další věci související s vnitřním pořádkem a bezpečností. V souvislosti
s činností Policie ČR (zák. č. 283/1991 Sb.) je pojem bezpečnost používán ve dvojím
smyslu: širším (policii náleží ochrana bezpečnosti státu a jeho institucí, všech osob
a veškerého majetku atd.) a užším (policie chrání bezpečnost určitých objektů).
V komentáři k tomuto zákonu se pak uvádí, že veřejný pořádek patří k základním
objektům činnosti policie vůbec a pořádkové policie zvláště, přičemž z § 12 zák.
ČNR č. 2/1969 Sb. plyne, že veřejný pořádek je součástí vnitřního pořádku, který
je nadřazeným, obecnějším pojmem a spolu s veřejným pořádkem a bezpečností
tvoří jednu ze součástí tzv. vnitřních věcí. Vnitřní pořádek je tedy obecnějším, širším
pojmem než pořádek veřejný.30 Toto vymezení v podstatě neodporuje ani našemu
pojetí v unijním významu a spíše jej podporuje.
Jedním z klíčových bezpečnostních pojmů běžně používaných v oﬁciálních
vládních dokumentech je termín bezpečnostní politika,31 představující politickou
koncepci a soubor opatření státu k zajištění jeho vnitřní a vnější bezpečnosti. V praxi
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ji realizují zejména ministerstva vnitra, obrany a spravedlnosti. Zvláštní úkoly zde
plní i zpravodajské služby.
Zpravodajské služby plní úkoly důležité pro bezpečnost a obranu, resp.
ochranu státu. Pojem vnitřní bezpečnost státu zahrnuje ochranu společnosti taktéž
i speciálními možnostmi a přístupy, které představují hlavně zpravodajské služby.
Zpravodajské služby se však vcelku jen okrajově zajímají o takové otázky, jako je
např. protidrogová politika nebo některé jiné tradiční formy zločinu. Proto také mezi
přímé adresáty úkolů vyplývajících z národní strategie protidrogové politiky není
zařazena žádná ze zpravodajských služeb.
Na druhé straně působí zpravodajské služby jako adresáti úkolů např.
v rámci vládního programu boje proti korupci, koncepci boje proti organizovanému
zločinu nebo v Národním akčním plánu boje proti terorismu. Lze říci, že možnosti
zpravodajských služeb jsou využívány u takových forem kriminality, které mají
mimořádnou společenskou nebezpečnost a představují nebezpečí v podobě
destabilizace společensko-ekonomického systému země. Může jít často o takové
formy jednání ze strany organizovaného zločinu, jako je získání vlivu na státní
správu, korupce, vydírání, sponzorování zájmových skupin či jednotlivců apod.
Lze shrnout, že úkolem národní bezpečnostní politiky, která je v nejširším
slova smyslu součástí bezpečnostní strategie státu, je formulovat a realizovat zásady
směřující k ochraně demokratických základů státu, vnitřní bezpečnosti a veřejného
pořádku. Na tomto úseku působí kromě Ministerstva vnitra (policie) a dalších
zainteresovaných resortů taktéž zpravodajské služby, ozbrojené síly, záchranné
sbory a havarijní služby.
Závěrem
Účinnost boje proti mezinárodnímu terorismu spočívá kromě opatření na
úrovni OSN rovněž na posilování Společné zahraniční a bezpečnostní politiky
Evropské unie. Současně se to týká i posilování akceschopnosti evropských členů
NATO z hlediska jejich schopnosti zvládat případné regionální konﬂikty a krize.
Nezastupitelnou úlohu zde hrají, zvláště v posledních letech, i možnosti použití
civilní ochrany z hlediska jejího účinného a rychlého nasazení v případech
teroristických útoků.
Při pokračování a stupňování bezohlednosti teroristických útoků (z poslední
doby Bali, Madrid, Beslan, Londýn) se ukazuje, že postižené státy včetně Ruska
jsou připraveny k některým zásahům do základních práv, které by výhody
teroristů vyplývající z přísného dodržování lidských práv eliminovaly na únosnou
a akceptovatelnou míru.
Ovšem skutečnost, že ani přísná protiteroristická legislativa nemůže zaručovat
bezpečnost před teroristickými útoky, je potvrzována na případu Spojeného
království. Protiteroristická britská legislativa již před teroristickými útoky
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v červenci 2005 patřila k nejpřísnějším právním úpravám v Evropě, není-li vůbec
nejpřísnější.32 Jejím charakteristickým rysem je výrazný dopad na úroveň ochrany
lidských práv. Současná protiteroristická legislativa pochází z let 2000-2001 a je
třeba dodat, že vyvolala z hlediska ochrany lidských práv rozporuplné reakce.
Hlavní protiteroristickou legislativu představují ve Spojeném království
zejména tyto tři zákony:
- zákon o terorismu (the Terrorism Act) z roku 2000,
- zákon o regulaci vyšetřovacích pravomocí (the Regulation of Investigatory
Powers Act) z roku 2000,
- zákon proti terorismu, o trestné činnosti a o bezpečnosti (the Anti-terrorism,
Crime and Security Act) z roku 2001.33
Nutno předeslat, že tento poslední zákon, značně kontroverzní, byl přijat
bezprostředně v reakci na události 11. září.
Obdobně jako v některých jiných zemích odráží tento zákoník permanentní
situaci boje Spojeného království s teroristickou IRA a představuje kritický
legislativní bod v místě, kde leží neuralgický průsečík dvou důležitých zájmů
– zajištění efektivní bezpečnosti státu a jeho obyvatel na straně jedné a ochrany
lidských práv a svobod na straně druhé. Pro dokreslení situace je dobré upozornit,
že v roce 1998 byl ve Spojeném království přijat zákon o lidských právech
(the Human Rights Act), který speciﬁckým způsobem inkorporoval Evropskou
úmluvu o lidských právech z roku 1950 do vnitrostátního právního řádu.
Z problémů týkajících se britské protiteroristické legislativy bychom mohli
vzpomenout problematickou deﬁnici terorismu obsaženou v zákoně o terorismu,
která je příliš široká a bylo by možno pod ni zařadit například aktivity méně násilné
či dokonce nenásilné, jež patří spíše do běžné kriminální činnosti. Tyto aktivity mají
působit na veřejnou moc, jako např. různé protestní akce využívající internet. Navíc
zákon výslovně přiznává extrateritoriální účinek hlavním složkám této deﬁnice.34
Zákon o terorismu obsahuje i některá další úskalí, jako je například
ustanovení o držbě předmětu určeného pro teroristický účel. Tento trestný čin
v zájmu snadnějšího stíhání terorismu klade důkazní břemeno v trestních věcech na
obviněného, a to prostřednictvím stanovení právních domněnek v jeho neprospěch
(problém presumpce neviny). Obviněný se tedy zprostí obvinění, pokud prokáže, že
držba daného předmětu nebyla určena pro teroristický účel.
Za nejpřísnější protiteroristický zákon je však považován zákon proti
terorismu, o trestné činnosti a o bezpečnosti přijatý v reakci na útoky z 11. září 2001.
Tento zákon je dokonce nazýván nejdrakoničtější legislativou, jakou Parlament
za více než sto let přijal v období míru. I když tento zákon je velice komplexní
a rozsáhlý, byl překvapivě přijat velmi rychle. Nejvíce diskusí vyvolala část zákona
týkající se imigrace a azylu. Upravuje pravomoc ministra vnitra označit osobu za
podezřelého mezinárodního teroristu (suspected international terrorist), jestliže
má rozumné důvody si myslet, že přítomnost této osoby ve Spojeném království
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představuje riziko pro bezpečnost státu, a podezřívat takovou osobu z toho, že je
teroristou. Podezřelý mezinárodní terorista může být bez soudního příkazu a bez
vznesení jakéhokoliv obvinění ze spáchání trestného činu zadržen na předem
neurčenou dobu. Zákon však nelze aplikovat na britské občany.
Jistou zárukou je zde Parlament, který s určitou pravidelností posuzuje nutnost
zachování širokých oprávnění ministra vnitra ve vztahu k podezřelým mezinárodním
teroristům a který rovněž stanovil, že příslušná ustanovení zákona proti terorismu
ztratí účinnost 10. listopadu 2006. Znamená to, že k zavedení obdobných opatření
bude třeba nového zákona.
Pro dokreslení složitosti celé záležitosti z hlediska legislativně-právního je
zajímavé sledovat poslední návrhy britské administrativy po teroristických útocích
z července 2005 směřující k dalšímu, ještě zpřísněnému postupu vůči podezřelým
cizincům ve vztahu k terorismu, s možností jejich vyhoštění.
Zdá se, že i veřejnost v ostatních evropských zemích je ochotna akceptovat
některá opatření v zájmu své bezpečnosti a za účelem účinného boje proti terorismu.
Tyto nezbytné zásahy ve smyslu derogace základních práv připouští i mezinárodní
právo, včetně Evropské úmluvy o základních lidských právech z roku 1950 nebo
Listiny základních práv Evropské unie.
Po těžkých zkušenostech s mezinárodním terorismem typu al-Káida se jeví, že
budou-li chtít demokratické státy účinně vybojovat boj s terorismem, nesmí být tváří
v tvář terorismu bezbranné, což znamená přijmout určitou zdůvodnitelnou koncepci
derogace některých základních práv, hlavně procesních. Nemělo by ovšem jít
o natolik drastická opatření, jaká byla aplikována na americké vězně v Guantánamu.
Ostatně i USA poslední dobou postupují s určitými ohledy na mezinárodní právo
a na své spojence znepokojené nedodržováním základních pravidel a norem
mezinárodního práva.
Avšak i ze současného hlediska je v souvislosti s ochranou a zajištěním vnitřní
i vnější bezpečnosti států důležité vnímat instituty základních lidských práv a svobod
jakožto mantinely pro orgány zapojené do boje s mezinárodním terorismem. I když si
některé zasahující státy často účelově interpretují legálnost vojenského zásahu, vždy
by měla platit pro konkrétní osoby (vojáci, policisté, zpravodajci) vázanost alespoň
minimálními standardy lidských práv, jak ostatně potvrzují procesy z poslední doby
v záležitostech porušování lidských práv v Iráku a Afghánistánu.
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v publikovaném pracovním překladu tohoto dokumentu je používán výraz „výzvědné služby“,
který je přirozeně užší než pojem zpravodajské služby (intelligence services), neboť nezahrnuje
orgány vnitřní kontrarozvědky – v našem případě Bezpečnostní informační službu nebo Vojenské
obranné zpravodajství.
Dokument Rady EU z 22. března 2004 (7486/04). Návrh prohlášení k boji proti terorismu.
Prohlášení Rady k reakci EU na bombové útoky v Londýně (11158/1/05). 13. 7. 2005.
Dokument Rady EU z 8. 12. 2004 (14292/04). Závěry předsednictví – Brusel 4. a 5. listopadu 2004.
Příloha I Haagský program: posílení svobody, bezpečnosti a práva v Evropské unii.
Zasedání Evropské rady konané ve dnech 15.-16. října 1999 v Tampere; Akční plán rady a Komise
o nejlepších způsobech provádění ustanovení Amstrodamské smlouvy o vytvoření prostoru svobody,
bezpečnosti a práva. Text přijatý Radou pro justici a vnitřní věci 3. prosince 1998 (1999/C 19/01).
Smlouva o Ústavě pro Evropu podepsaná v Římě 29. října 2004 (Úřední věstník EU, C č. 310,
z 16. 12. 2004).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie
a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, kterou
se mění nařízení (EHS) č. 1612/68 a zrušují směrnice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS,
73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Úřední věstník EU
č. L 158 z 30. 4. 2004, s. 77). Členské státy uvedou v platnost právní a správní předpisy nezbytné
pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. dubna 2006.
Text viz sdělení MZV č. 208/1993 Sb., o Úmluvě o právním postavení uprchlíků a Protokolu
týkajícím se právního postavení uprchlíků.
Pro náš výklad je důležité, že problematika řešení krizí obsahově zahrnující oblast civilní ochrany
je zahrnuta do Haagského programu, čímž se stvrzuje její důležitost rovněž pro zajišťování úkolů
v oblasti svobody, bezpečnosti a práva Unie.
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).
Srov. Joint answer to Written Questions P-1975/02 and P-1987/02 given by Mr Vitorino on behalf of
the Commission (25 July 2002) (Úřední věstník ES č. C92E/125, 17. 4. 2003). K volnému pohybu
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osob uvnitř Schengenského prostoru srov. Written Question P-1987/02 by Carlos Lage (PSE)
to the Commission. Subject: Free movement of persons within the Schengen area (1 July 2002)
(2003/C92E/173) (Úřední věstník ES č. C92E/124, 17. 4. 2003).
Společná příručka pro kontroly na vnějších hranicích z 16. ledna 1999 (8205/99). Příručka
byla revidována rozhodnutím Rady č. 2001/420/ES a naposled pozměněná rozhodnutím Rady
č. 2002/587/ES z 12. července 2002. Dalšími rozhodnutími Rady došlo k odtajnění některých částí
příručky.
Dokument rady EU: Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví kodex
Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex).
Brusel, 18. 7. 2005, 105888/05.
Společné konzulární pokyny o vízech pro diplomatické mise a konzulární úřady z 10. června 1999
(8698/99). Původní rozhodnutí Rady č. 2001/329/ES z 24. dubna 2001, bylo naposledy pozměněno
rozhodnutím Rady č. 2002/354/ES z 25. dubna 2002, jakož i dalšími předpisy ES.
Bezpečnostní strategie ČR byla schválena usnesením vlády ze dne 10. prosince 2003 č. 1254.
Blíže k tomuto výkladu viz materiál pro schůzi vlády ve věci: Přístup ČR k Evropské bezpečnostní
a obranné politice. MZV ČR, č. j. 114595/2004-OBP z října 2004.
Na Bezpečnostní strategii ČR navazuje Střednědobá koncepce resortní politiky Ministerstva vnitra
ČR, zvláště pokud jde o priority bezpečnostní politiky.
Analog. srov. Musil. J. ČSFR usiluje o demokratickou bezpečnostní doktrínu. Československá
kriminalistika, 1991, č. 3, s. 194.
Mates, P., Čechmánek, B., Hromádka, M., Kramář, K., Rajman, J. Policejní právo. Texty norem
s komentářem. Praha: Linde, 2002, s.13, 14. Dále srov. Horzinková, E., Čechmánek, B. Zákon
o Policii České republiky a související předpisy. 2. doplněné vydání. Praha: Eurounion, 2001, s. 17.
Podrobněji 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.
Podrobněji viz Kindlová, M. Právo proti terorismu, lidská práva a související otázky – pohled
současného Spojeného království. In Pavlíček, V. a kol., Bezpečnost České republiky a potřeba
ústavních změn (Sborník příspěvků z mezinárodního semináře. Praha 18.-19. 9. 2003. Univerzita
Karlova v Praze – Právnická fakulta. Katedra ústavního práva, Praha: 2004.
Kromě těchto nejdůležitějších protiteroristických zákonů existují i další britské zákony upravující
bezpečnostní problematiku, jako jsou zákony o bezpečnostních službách a zpravodajských
službách, policii či zákony o bezpečnosti letectví nebo námořnictví.
Obecně ve Spojeném království platí domněnka, že zákony Parlamentu nemají extrateritoriální
účinek. Zákon proto musí opak výslovně uvést.

Jan Stejskal
HUMAN SECURITY V KONTEXTU
ROZŠÍŘENÉHO POJETÍ BEZPEČNOSTI
S pojmem human security se v souvislosti s redeﬁnováním klasického pojetí
bezpečnosti národního státu setkáváme s různou intenzitou během posledních deseti
let. Své místo má jak v prostředí institucí a aktérů, kteří se zabývají mezinárodním
rozvojem, tak i v prostředí akademickém. Konceptu human security je pozornost
věnována především v souvislosti – a zde je zatím nejvíc patrný i jeho praktický
význam – s problémy málo rozvinutých zemí, kde ekonomická a politická
nerozvinutost, mnohostranná nouze ruku v ruce s vysokým stupněm degradace
životního prostředí vede k selhávání státního aparátu. Stát pak nedokáže zajistit ani
ty nejnutnější podmínky pro život svých obyvatel, dodržování a ochranu jejich práv,
není schopen ochránit obyvatelstvo před zkázou šířenou vnitřními ozbrojenými
konﬂikty, které v takových zemích často propukají. Ovšem vedle tohoto rozměru
nesmíme opomíjet význam human security pro život vyspělých, resp. bohatých
společností našeho západního euro-amerického civilizačního okruhu.
I. Rozšiřování a prohlubování v intencích human security
Předtím, než si přiblížíme jistá úskalí dlouhodobé snahy o přesné deﬁnování
human security, se můžeme odrazit od všeobecně přijímaných rysů této koncepce. Jasný
a nezpochybňovaný imperativ human security bychom mohli formulovat jako „člověk na
prvním místě“. Toto heslo výstižně charakterizuje onen nejzřetelnější posun oproti tradiční
„národní bezpečnosti“, totiž změnu referenčního objektu. Není jím v prvé řadě stát, jeho
suverenita, celistvost území a strategické zájmy, ale jsou jím lidé, jednotlivci – lidé nejen
na území určitého státu, ale v podstatě všichni lidé. Není však ambicí tohoto příspěvku
věnovat se globálnímu dosahu konceptu human security, proto budeme nadále human
security pojímat vždy v některém užším rámci, například určitého státu nebo regionu.
Primárním referenčním objektem human security je tedy člověk, respektive
i společenství, v němž je zakotven jeho život. Na tomto prohloubení, kterým se
human security radikálně vymezuje oproti tradičnímu realistickému konceptu
národní bezpečnosti (lépe bezpečnosti státu), se shodnou pravděpodobně všichni,
kdo se někdy human security pokoušeli vymezit. Na rozdíly však narazíme, pokud
se budeme ptát, nakolik je stát jako referenční objekt důležitý, bude-li vůbec za
legitimní referenční objekt uznán. Seriózní zamyšlení však nikdy nemůže vést
k závěru, že se bez bezpečnosti státu můžeme obejít. Jakkoliv lze upřednostňovat
jednotlivce či skupiny lidí a jejich každodenní zájem na vlastním bezpečí, není
možné odhlédnout od stavu bezpečnosti státu. Těžko si lze představit, že by se dařilo
dosáhnout bezpečnosti obyvatelstva v rozvráceném státě, pokud by současně nebyla
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cílem i stabilizace státu a jeho bezpečnost; bezpečnost státu patrně musí být cílem
spolu s bezpečností lidí.1
Rozšíření konceptu bezpečnosti má obrazně horizontální rozměr. Tradiční pojetí
národní bezpečnosti bere v potaz primárně – nebo snad pouze – hrozby vojenského,
respektive vojenskopolitického charakteru. Bezpečnost tedy spojuje jen s tímto
vojenskopolitickým sektorem, v němž za nositele hrozeb považuje jiné státy nebo
koalice států. Teprve až odvozeně od tohoto vnímání hrozeb se chápání bezpečnosti
státu propojuje i s jinými sektory než jen s vojenskopolitickým. V tomto propojení
– např. se sektorem ekonomiky – se však odráží jen naprosto elementární vztah na
úrovni „stát může být vojensky jen tak silný, jak silné je jeho hospodářství“.2 Jen
tehdy, pokud by nějaký jev mohl podrýt schopnost státu účinně se bránit vojenskými
prostředky, se součástí chápání bezpečnosti státu stávají i další dimenze než jen ona
vojenskopolitická, ovšem vojenskopolitická dimenze zůstává primární.
Zcela jinak na toto rozšíření pohlíží koncepce human security. A jedná se právě
o jeden z jejích nejspornějších aspektů. Různá pojetí human security usilují o to,
a priori stanovit relevantní sektory, v nichž může dojít k ohrožení bezpečnosti lidí.
Nejčastěji je tematizována osobní-fyzická, ekonomická, societální, environmentální,
politická a lidskoprávní dimenze human security, ve velmi širokém záběru jsou za
segmenty lidské bezpečnosti pokládány i otázky výživy, zdraví, kvality života či
psychické pohody jednotlivce.3 Vymezit dimenze lidské bezpečnosti taxativně
však není účelné, protože dnes nevíme, jaké jevy budou za hrozbu uznány zítra.
Podobně neúčelným se jeví zahrnovat do deﬁnice human security v podstatě
všechny myslitelné dimenze lidského života. Je přece samozřejmé, že problémy,
které v jistém smyslu ohrožují člověka, mohou přijít odkudkoliv.
II. Úsilí o deﬁniční vymezení human security
Praktickou užitečnost konceptu human security mnozí hodnotí podle jeho
deﬁniční přesnosti a operacionalizovatelnosti. Nevyhraněnost a neohraničenost,
ba přímo bezbřehost konceptu human security proto bývá častým námětem kritiky
především ze strany akademické sféry.4 Kde jsou toho příčiny?
Patrně první konzistentní konceptualizaci human security přinesla zpráva
programu UNDP Human Development Report za rok 1994. Postupně se objevila
celá řada deﬁnic a přístupů, ale žádný z nich již nepřekročil široký dosah původního
pojetí UNDP. Jeho výchozí pozice je skutečně velmi neurčitá: „Lze říci, že human
security má dva hlavní aspekty. Za prvé znamená bezpečí před takovými trvalými
hrozbami, jako je hlad, nemoci a útlak. Za druhé znamená ochranu před náhlými
a zhoubnými událostmi rozvracejícími vzorce každodenního života – ať už doma,
v zaměstnání nebo v různých společenstvech.“5
Autoři Human Development Report 1994 dále vymezují sedm kategorií,
z nichž mohou pocházet hrozby pro lidskou bezpečnost, respektive sedm segmentů
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lidské bezpečnosti: 1. ekonomická bezpečnost (ochrana před chudobou; zajištění
základního příjmu; boj proti nezaměstnanosti a bezdomovectví); 2. bezpečnost
výživy (zajištění přístupu k základním potravinám); 3. bezpečnost zdraví (boj proti
závažným nemocím, proti novorozenecké a mateřské úmrtnosti); 4. bezpečnost
životního prostředí (boj proti degradaci lokálních ekosystémů, degradaci půdy
a nejrůznějším znečištěním; zajištění dostatku nezávadné vody); 5. osobní bezpečnost
(ochrana před mezi- i vnitrostátními ozbrojenými konﬂikty, mučením, kriminalitou
– zvláště násilnou; boj proti domácímu násilí, zneužívání dětí, šíření a užívání drog,
dopravní nehodovosti apod.); 6. bezpečnost společenství (ochrana přežití tradičních
kultur a etnických skupin a také jejich fyzického bezpečí); 7. politická bezpečnost
(ochrana lidských, občanských a politických práv).6 V krátkém vyjádření a spíše
jako srozumitelné heslo bývá přístup UNDP charakterizován jako „osvobození od
strachu a nedostatku“.
Je zcela na místě položit otázku, čím je takovéto vymezení human security
přínosné, respektive co si toto vymezení klade za cíl. Je patrné, že v mnohém se
pojetí UNDP kryje s takovými tématy jako lidská práva, lidský rozvoj, kvalita
života, udržitelný rozvoj. Jakkoliv např. nezaměstnanost, sociální situace a kvalita
života do jisté míry souvisí s bezpečností (především jednotlivých lidí, ale i státu),
nemá smysl je zařazovat do bezpečnostní agendy; nemá smysl mluvit o nich jako
o bezpečnostních otázkách, bezpečnostních problémech. Proč, to se budeme snažit
objasnit ve třetí části tohoto příspěvku.
Užší pojetí human security nejčastěji zdůrazňují, že cílem je přežití lidí.
Vycházejí z toho, že human security je ochranou člověka před násilím. Například
kanadská vláda svůj přístup formuluje jako bezpečí lidí před válkami a jinými
násilnými hrozbami. Také v rámci Organizace spojených národů se Kanada soustřeďuje
na právní a fyzickou ochranu civilistů v ozbrojených konﬂiktech. Ve svém chápání
human security prosazuje předcházení konﬂiktům či jejich následné řešení, a to
pomocí prostředků od spolupráce až k donucení; pochopitelně podporuje humanitární
akce zaměřené na minimalizaci lidských (civilních) obětí válek. Human security je pro
Kanadu cosi jako „předsunutá obrana“ – jejími prostředky jsou podpora a budování
mezinárodní stability a lidského rozvoje v nejproblematičtějších částech světa.7
Kritika širokých pojetí lidské bezpečnosti spočívající v tom, že jejich
všezahrnující charakter nakonec zbavuje koncept vlastního obsahu a možnosti být
vodítkem pro konkrétní kroky v konkrétním, jasně identiﬁkovaném problému, má
své opodstatnění. Jeví se proto jako užitečné a racionální, aby koncept zůstal otevřen
k pohotovému začlenění určitého jevu mezi hrozby pro lidskou bezpečnost, ale aby
identiﬁkace hrozby byla jasná a zcela určitá. Taková identiﬁkace je předpokladem,
aby daná hrozba mohla být účinně řešena.
Gary King a Christopher Murray8 ve snaze vymezit human security v užších
a přesnějších pojmech nabízejí deﬁnici, která má zahrnovat pouze podstatné nebo
extrémně důležité sféry lidského blahobytu. Tyto sféry vymezují tím, že „jsou pro
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lidi natolik důležité, aby za ně bojovali nebo aby kvůli nim dali v sázku své životy
nebo majetek“. S využitím tohoto kritéria předkládají pět klíčových indikátorů (sfér)
celkového životního blahobytu: chudobu (resp. ekonomický příjem), zdraví, vzdělání,
politickou svobodu a demokracii.9 Na nich navrhují založit souhrnné měřítko lidské
bezpečnosti, a to jak pro jednotlivce, tak podle potřeby deﬁnované populace. Výběr
těchto sfér lidského blahobytu však není podepřen dostatečnou argumentací.
Další, ve svém zúžení 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, osobním bezpečím,
politickým prostředím, výživou, zdravím a životním prostředím člověka“ (překl.
J. S.).10 Jejím jasným posunem oproti pojetí UNDP z roku 1994 je, že se zaměřuje
na skutečně kritickou míru ohrožení – takovou míru ohrožení, která překračuje život
limitující hranici, přičemž zdroje takového ohrožení připouští ze širokého spektra
oblastí.
Znovu se však nabízí obecná otázka, zda je takovéto taxativní vymezování
dimenzí human security šťastné. Není přece tak důležité, jakou povahu problém má
(čili z jakého sektoru přichází), jako spíš to, s jakou závažností ohrožuje lidský život.
Pokud z deﬁnice Taylora Owena využijeme tu část, že až překročením určité
kritické hranice se problémový jev stává hrozbou ve smyslu human security, něco
obdobného můžeme spatřovat v proceduře vyhlašování krizových stavů, jako jsou
v případě České republiky nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav. Právě
skutečnost, že nastane určitá úroveň nebezpečnosti, je totiž impulzem k vyhlášení
patřičného stavu. Důležité je však posoudit, na jakém základě jednotlivé krizové
stavy mají být vyhlášeny. Pro různé referenční objekty (stát – lidé) bychom patrně
našli odlišné důvody. To samozřejmě není nic zvláštního a nepředstavuje to ani
žádnou překážku, pokud bychom chtěli redeﬁnovat jednotlivé krizové stavy.
Pokud lze některou z charakteristik konceptu human security pokládat za
jednoznačnou, pak je to bezpochyby zrušení dělení hrozeb na vnější a vnitřní. Tato
distinkce nehraje žádnou roli. Na čem záleží, je jen povaha a intenzita hrozby, protože
tyto faktory ovlivňují výběr prostředků k odvrácení hrozby. Skutečnost, že by byla
hrozba označena za vnitřní nebo vnější, by k jejímu zvládnutí nijak nepřispěla,
a proto je takové rozlišování zbytečné.
III. Sekuritizovat, nebo radši ne?
Je mnoho otázek, které prolínají celým bezpečnostním diskurzem. Několik
jich však těsněji souvisí s rozšiřováním toho, co myslíme bezpečností. Jedna
z nejdůležitějších otázek se ptá, jak a kdy vznikají bezpečnostní hrozby. Vznik
bezpečnostní hrozby je závislý především na vnímání určitého jevu jako hrozby.
V souvislosti s konceptem human security jsou zajímavé i následující otázky
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(odpovědi by patrně mohly přispět k vyjasnění úlohy konceptu human security):
Mají bezpečnostní hrozby ve smyslu pojetí human security takový charakter, že jsou
hrozbou jen někdy a jindy hrozbu nepředstavují? Pokud bude určitý jev označen za
hrozbu lidské bezpečnosti, bude pak zahrnut do bezpečnostní politiky? Budou pak
k jeho řešení použity prostředky a nástroje bezpečnostní politiky?
Podstatou věci je skutečnost, že jakýkoliv problém, z jakéhokoliv sektoru,
který ve veřejné debatě získá punc bezpečnostní hrozby (tedy v procesu sekuritizace),
má legitimní právo, aby se s ním jako s bezpečnostní hrozbou nakládalo. Skutečnost,
že nepřeberná řada jevů a problémů ovlivňuje bezpečnost (bezpečí) lidí, ovšem
neznamená, že by s každým z nich mělo být nakládáno jako s bezpečnostní
hrozbou. Vždy je klíčovou otázkou kdo, kdy a v jakých podmínkách daný jev vnímá
jako ohrožení. Odtud se bude odvíjet vše ostatní, především to, zda daný jev bude
sekuritizován. To ale není otázka deﬁnice – je to otázka konkrétní reálné situace,
vhodných prostředků a politické volby.
Na tomto místě bychom chtěli poukázat na východisko, které při uvažování
o konceptu human security nechceme opomíjet. Zcela obecně platí, že pojmy
(koncepty) si vytváříme proto, abychom věcem, problémům a následně sobě
navzájem rozuměli. Podobně tomu musí být i s bezpečnostními koncepty. Je tedy
důležité, aby se pojmům bezpečnost, bezpečnostní hrozba, bezpečnostní politika
dostalo konsenzuálního porozumění.
Existuje řada jevů, z nichž za určitých okolností – tedy především s rostoucí
intenzitou nebo četností výskytu – vzniká problém, ale jeho řešení si nevyžaduje
žádné mimořádné reakce; na této úrovni je daný jev řízen a usměrňován každodenně
určitými nástroji a mechanismy, které se s postupem času stanou standardními.
S další eskalací problému však může nastat situace, kdy již tyto každodenní
mechanismy nestačí, problémová situace se stává krizí a je zapotřebí přijmout
mimořádná opatření, postupovat nestandardně a s využitím zvláštních prostředků.
Bezpečnostní politika samozřejmě má svůj více či méně tradiční obsah,
agendu, jíž se zabývá každý den, i když žádná mimořádná událost není na obzoru.
Obsah bezpečnostní politiky se pochopitelně s postupem času mění, od některých
úkolů a činností se upouští, jiné úkoly přibývají. Pro řešení problémů, jejichž
intenzita začne růst, má bezpečnostní politika také připraveny určité mechanismy
a prostředky. Otázky se však objevují v případě, kdy jev nebo problém, který běžně
nespadá do agendy bezpečnostní politiky, se přemění v krizovou situaci. Ani tak se
patrně nestane součástí bezpečnostní politiky státu, ale zcela jistě může představovat
bezpečnostní hrozbu, může ohrožovat životy lidí (příkladem mohou být velké
záplavy či další živelní katastrofy).
Klademe tedy otázku, zda by problém neměl být nazýván bezpečnostním
ohrožením až od této hranice, kdy přestávají stačit a fungovat běžné postupy
a prostředky (nebo kdy jsou ohroženy životy lidí). Stejný přístup v podstatě nabízí
výše zmíněná deﬁnice human security navržená Taylorem Owenem. Takový přístup
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má smysl uplatnit u těch jevů, které normálně nejsou součástí toho, co nazýváme
bezpečnostní politikou.
Co však nezaměstnanost? Ta jistě pro mnoho lidí představuje aktuální či
potenciální ohrožení. Ale způsoby a nástroje k jeho řešení představuje aktivní
a pasivní politika zaměstnanosti. Proto není smysluplné předem deﬁnicí vymezovat,
které že dimenze patří do human security, protože z řady z nich nemusí vyplynout
krizová situace. A u některých dimenzí patrně nikdy nebudou upotřebeny mechanismy
a prostředky ze sféry bezpečnostní politiky. Skutečnost, že například nezaměstnanost
v jistých podmínkách vede ke zvyšování kriminality a potažmo násilí proti konkrétním
lidem, nemůže být důvodem, aby nezaměstnanost byla považována za bezpečnostní
hrozbu. Důvodem nemůže být ani teoretická možnost, že kvůli nezaměstnanosti je
někdo přímo a vážně existenčně ohrožen – to je sféra sociální politiky a politiky
zaměstnanosti. Nazývat nezaměstnanost bezpečnostním ohrožením je podle našeho
soudu nedorozuměním a takováto sekuritizace postrádá význam.
To, co se tu snažíme ukázat, je tedy neodůvodněnost vytvářet jakousi celistvou,
široce vymezenou agendu human security, jakou ve svých pojetích human security
předkládají UNDP (OSN obecně) nebo například Japonsko se svou zahraniční
politikou. Konstruovat takovouto human security v podmínkách vyspělých zemí
(např. Evropské unie) považujeme za bezvýznamné. V rozvojovém světě je situace
jiná, značně složitější.
IV. Výzvy pro bezpečnostní politiku ČR
Jaké je tedy vlastně postavení konceptu human security mezi ostatními
pojetími bezpečnosti, která se objevují v souvislosti s redeﬁnováním tradičního
pojetí bezpečnosti národního státu? Samo zaměření human security ukazuje, že jej
nelze považovat za celostní chápání bezpečnosti; tato koncepce je v podstatě příliš
zaměřena na ochranu lidí před nejrůznějším nebezpečím a na řadu dalších aspektů
bezpečnosti (především těch tradičních vojenskopolitických a zahraničněpolitických)
nahlíží jen jako jakési pozadí.
Human security se zaměřuje především na jeden okruh referenčního objektu
– život, práva a hodnoty jednotlivých lidí, respektive lidstva jako celku. Nemá patrně
dostatečnou kapacitu zabývat se i všemi ostatními, tradičními otázkami zajišťování
bezpečnosti. Pro to, aby koncept human security mohl dobře sloužit svým vlastním
cílům, je důležité, aby byl správně vnímán. Jeho účelem není nahradit bezpečnost
státu, ale k těmto tradičním, legitimním zájmům přidat, či spíše na náležitou úroveň
pozdvihnout legitimní zájmy a ochranu dalšího referenčního objektu bezpečnosti
– totiž lidí. Ti totiž nikdy nemohou být méně důležití než stát a podle toho musí být
adekvátní důležitost přisouzena i zajišťování jejich bezpečnosti.
To hlavní, co můžeme vyvodit například z deﬁnice navrhované Taylorem
Owenem, je důraz na komplexnost přístupu, jak čelit hrozbám a minimalizovat
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rizika. Takový komplexní přístup musí být založen na přesném deﬁnování, co je
bezpečnostní hrozbou, kdo a 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 účelné a užitečné prostředky, a to v pravomoci
po odborné stránce nejvhodnějšího aktéra, respektive správní instituce.
Přijetí a naplňování přístupu human security spočívá mnohem víc ve změně
myšlení než v přepisování doktrín a strategií a hledání nějakých převratně nových
řešení poměrně stabilních problémů. A především onu jasně formulovanou premisu
koncepce human security, že „na lidi musíme myslet v první řadě“, je důležité mít
na paměti ve chvíli, kdy je naším úkolem předvídat a připravovat se na problémy
a krizové situace, které budou naopak do značné míry nové; například situace
po zaplavení New Orleans na konci srpna 2005 je pro americké záchranářské
a bezpečnostní instituce – ostatně pro celou veřejnou správu – očividně nová
(především svým rozsahem, ale pravděpodobně i rychlým nástupem pouličního
násilí a jeho intenzitou).
Za jednoznačnou výzvu našemu bezpečnostnímu establishmentu (tvořenému
především státní správou) musíme označit požadavek na změnu přístupu k účasti
občanů při tvorbě bezpečnostní politiky. V mnohem větší míře než dosud musí
být brán zřetel na artikulované náměty a požadavky občanů. Institucionalizovaná
občanská společnost jich přináší dostatek. Je nutné trvale zlepšovat a zlidšťovat
přístup státního aparátu k občanům, kdykoliv se jedná o občana a jeho vztah ke státu
ve věcech zajišťování bezpečnosti jednoho i druhého.
Při zajišťování bezpečnosti státu by měl každý pověřený aktér myslet na
člověka jako na první hodnotu, kterou je třeba chránit. Hierarchie nesmí být taková,
že kromě státu a státních zájmů chráníme i obyvatelstvo, protože stát jej koneckonců
pro svůj chod do značné míry potřebuje. O obyvatelstvo musí jít přinejmenším ve
stejné řadě jako o stát a jeho zájmy. Vždyť fungující stát je koneckonců struktura,
která k ochraně, rozvoji a blahobytu lidí – v ideálním případě – dobře slouží. A na
druhé straně nesmíme zapomínat, že občan je povolatelný skrze ochranu státu
k ochraně ostatních. Pokud toto občan sám necítí jako svůj závazek, může mu to stát
uložit jako povinnost.
Poznámky:
1
2
3
4

Srovnej Lodgaard, S. 2000. Human Security: Concept and Operationalization. Studie pro „Expert
Seminar on Human Rights and Peace“, Ženeva, 8.-9. prosince 2000; viz především odst. 15-21.
Sovětský svaz tuto rovnici dočasně popíral, ale na konci studené války se jasně ukázalo, že platí
jednoznačně.
Srovnej např. Bajpai, K. 2000. Human Security: Concept and Measurement. Kroc Institute
Occasional Paper no 19.
Viz např. Paris, R. 2001. Human Security. Paradigm Shift or Hot Air? International Security,
vol. 26, no. 2, s. 87-102; dále Security Dialogue, vol. 35 (2004), no. 3, special section ‘What is
Human Security?‘, s. 345-387.

Středisko bezpečnostní politiky

180

5
6
7
8
9
10

United Nations Development Programme. 1994. Human Development Report 1994. New York:
Oxford University Press, s. 23.
Tamtéž, s. 24-33.
Heinbecker, P. 2000. The Concept of Human Security: A Canadian View. RUSI Journal, vol. 145,
no. 6, s. 27-31.
King, G. – Murray, Ch. 2001. Rethinking Human Security. Political Science Quarterly, vol. 116,
no. 4, s. 585-610.
Tamtéž, s. 593, resp. 598.
Owen, T. 2004. Challenges and Opportunities for Deﬁning and Measuring Human Security.
Disarmament Forum, 2004, no. 3, s. 20.

Prameny a literatura:
-

-

-

-

-

181

A Human Security Doctrine for Europe. The Barcelona Report of the Study Group on Europe’s
Security Capabilities. 2004. Dostupné na <http://www.lse.ac.uk/Depts/global/Human%20Security
%20Report%20Full.pdf>.
Bajpai, K. 2000. Human Security: Concept and Measurement. Kroc Institute Occasional Paper
no 19. Dostupné na <http:// www.nd.edu/~krocinst/ocpapers/op_19_1.pdf>.
Buzan, B. 2004. A Reductionist, Idealistic Notion that Adds Little Analytical Value. Security
Dialogue, vol. 35, no. 3, s. 369-370.
Debiel, T. 2004. Extended vs. Human Security: The Need for an Integrated Security Concept for
Development, Foreign, and Security Policy. Dostupné na <http://www.afes-press.de/pdf/Hague/
Debiel_Extended_Human_Security.pdf>.
Heinbecker, P. 2000. The Concept of Human Security: A Canadian View. RUSI Journal, vol. 145,
no. 6, s. 27-31.
King, G. – Murray, Ch. 2001. Rethinking Human Security. Political Science Quarterly, vol. 116,
no. 4, s. 585-610.
Lodgaard, S. 2000. Human Security: Concept and Operationalization. Studie pro „Expert Seminar
on Human Rights and Peace“, Ženeva, 8.-9. prosince 2000. Dostupné na <http://www.upeace.org/
documents/resources%5Creport_lodgaard.doc>.
Møller, B. 2000. National, Societal and Human Security. A General Discussion with a Case Study
from the Balkans. COPRI Working Paper 37/2000, Copenhagen Peace Research Institute. Dostupné na
<http://www.diis.dk/graphics/COPRI_publications/COPRI_publications/publications/37-2000.doc>.
Owen, T. 2004. Challenges and Opportunities for Deﬁning and Measuring Human Security.
Disarmament Forum, 2004, no. 3, s. 15-24.
Paris, R. 2001. Human Security. Paradigm Shift or Hot Air? International Security, vol. 26, no. 2,
s. 87-102.
Security Dialogue, vol. 35 (2004), no. 3, special section ‘What is Human Security?’, s. 345-387.
United Nations Development Programme. 1994. Human Development Report 1994. New York:
Oxford University Press.

Antonín Rašek
BEZPEČNOST – VĚC VEŘEJNÉHO ZÁJMU
... aby se společnost měnila ne v důsledku
katastrof, ale v důsledku kritiky sebe sama,
v reakci na otřesné obrazy vládnoucích
poměrů... Díky těmto omezením žijeme
v celku snesitelné společnosti, i když rychle
přibývá věcí, které nás netěší.
Václav Bělohradský, Skepse a ústava
Se Střediskem bezpečnostní politiky Centra pro sociální a ekonomické
strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy spolupracuje na jeho
výzkumných úkolech a jiných aktivitách řada významných odborníků z bezpečnostní,
vojenské a policejní oblasti, kteří patří k bezpečnostní komunitě naší republiky.
V současné době se podílejí na řešení problematiky tvorby a realizace bezpečnostní
politiky v evropském rozměru, ale i na zajištění výuky nově založeného studijního
oboru o bezpečnostní politice a také na popularizaci výsledků výzkumné činnosti.
V předcházejících letech významně pomohli při výzkumné práci na komplexním
systému řízení bezpečnosti, tvorbě Strategického auditu České republiky a uspořádání
několika úspěšných mezinárodních konferencí a přednášek. Bezpečnostní komunita
se také vyjádřila k deseti vážným bezpečnostním problémům, které identiﬁkovala
jako bezpečnostní priority České republiky.
Je potřeba shoda politické reprezentace v bezpečnostních otázkách?
Lidé z bezpečnostní komunity si jako první otázku kladou, zda je pro rozvoj
demokratického státu důležité, aby jeho politická reprezentace, tj. prezident, vláda,
parlament, politické strany, samosprávné teritoriální orgány, resp. i představitelé
neziskových organizací ad., při stanovení priorit bezpečnostní politiky a směrů její
realizace jako základní podmínky pro vstup České republiky do procesu nově se
utvářejících vztahů mezi hlavními aktéry bezpečnosti v transatlantickém prostoru
a ve světě (Evropská unie, Severoatlantická aliance, Spojené státy) usilovala
o dosažení základní politické shody. A zejména pak, co naše politická reprezentace
pro dosažení tohoto konsenzu konkrétně dělá. Shoda je důležitá zvláště proto, že vede
ke kontinuitě a efektivnosti bezpečnostní politiky v delších časových obdobích.
V bezpečnostní komunitě převládá názor, že snaha po dosažení shody je
permanentně přehlíženým problémem, v této oblasti se neudělalo mnoho, konsenzu
se dosahuje spíše ad hoc, a to často pod vnějším tlakem, nevyplývá ze strategické
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vize naší zahraniční a vnitřní politiky respektované napříč politickým spektrem.
Při řešení bezpečnostních otázek stále převažují politické postoje nad občanskými,
rozhodovací procesy o bezpečnostních otázkách nejsou stále pod bezprostřední
občanskou kontrolou, zvláště transparentnost výběrových řízení o zbraňových
systémech, kde se nejvýrazněji projevuje klientelismus, lobbování a korupce, jak
prokázala řada kauz, většinou nedořešených.
Je patrné, že pokud jde o politické postoje a orientace, český politický
střed preferuje orientaci na Evropskou unii a krajní pravicové i levicové síly jsou
euroskeptické či dokonce protievropské. Část pravicových politiků se orientuje na
USA, krajně levicových stále na Rusko. Z tohoto důvodu je nutné preferovat větší
vliv občanské společnosti, aby politické elity byly více vystaveny jejímu tlaku.
Pokud jde o prognózu úrovně shody v bezpečnostních otázkách, převládá
názor, že sice ideový cíl konsenzu a úsilí o jeho dosažení budou trvat, ale vždy jen
jako výsledek soupeření a střetávání politických uskupení, tedy jen s částečným
úspěchem, protože zejména politické síly na obou okrajích politického spektra si
uchovají současné bezpečnostní orientace. K určitému zlepšení může zčásti dojít při
zvýšeném bezpečnostním ohrožení. Zároveň však za takové bezpečnostní situace
tyto krajní postoje mohou být nebezpečné.
Prioritou by proto měla být bezpečnostní orientace na Evropskou unii
spolu s požadavkem, aby si vyjasnila své vztahy k Severoatlantické alianci a ke
Spojeným státům, včetně vyjasnění obranných aliančních závazků vyplývajících
ze Severoatlantické smlouvy a event. jejich nahrazení závazky v rámci Evropské
unie. Tato orientace zpětně ovlivní i vyšší míru shody v bezpečnostních otázkách
u nás a měla by vést k tomu, aby naše republika měla v nově se utvářejících vztazích
v euroatlantickém prostoru své pevné místo.
Předpokladem a podmínkou k tomu je, aby se přestavitelé našeho státu
sjednotili v zahraničněpolitických prioritách, což je chronickým nedostatkem
v podstatě po celé polistopadové období. Vnitropolitickým předpokladem
a podmínkou vyšší míry shody v bezpečnostních otázkách je zjevně určitá
vnitropolitická stabilita. Poučení v tomto smyslu můžeme hledat např. ve
skandinávských zemích, a to zvláště ve vztahu politické a vojensko-odborné sféry,
např. ve formě uzavírání tzv. generálních dohod o obraně, vnitřní bezpečnosti ad.,
jejichž signatáři by v našem případě byly všechny státotvorné parlamentní strany.
Transatlantické vztahy
Jak již bylo naznačeno, bezpečnostní komunitu zajímá, jaký je vztah politické
reprezentace země k možnému novému uspořádání transatlantických vztahů. Ty
mj. vyplývají z Ústavy pro Evropu a přesněji z její klauzule týkající se solidarity
a vzájemné pomoci členských zemí EU v případě vojenských i nevojenských
ohrožení, která do jisté míry koresponduje s článkem 5 Severoatlantické smlouvy.
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V této souvislosti se uvažuje o možnosti vypracovat v rámci NATO
smlouvu novou, jakkoli by narazila na odpor USA, pro něž je závazný předběžný
příslib vojenské pomoci protiústavní. Objevil se však i návrh vypracovat alespoň
nějaký nový společný dokument, který by zvýšil povinnost vzájemné pomoci při
bezpečnostním ohrožení určité členské země nebo skupiny zemí.
Členové bezpečnostní komunity si uvědomují všechny tyto skutečnosti, zvláště
že nejsme v současné době připraveni, a proto i schopni vážněji jak změnu smlouvy,
tak vzájemné vztahy NATO – EU ovlivnit. Výsledkem je, že naši představitelé
v politické i vojenské oblasti lavírují. Spíše bychom se proto měli orientovat na podporu
Evropské bezpečnostní a obranné politiky, její modernizaci, dotvoření a realizaci,
zvláště stanovení bezpečnostních priorit; event. otevřít např. diskusi k bezpečnostním
aspektům Evropské ústavy. O NATO by se reálně dalo diskutovat až poté, nyní tomu
brání zjitřené vnitřní vztahy jako reakce na vojenské řešení krize v Iráku.
V obou případech, zvláště v tom prvém, pokud se nebudeme na vyjasnění těchto
problémů aktivněji podílet, budou za nás rozhodovat jiní, pravděpodobně k našemu
neprospěchu, jak to už bylo v minulosti vícekrát. V druhém případě se objevil návrh
organizovat debatu na téma Uspořádání euroatlantických vztahů, jejich budoucnost
a místo České republiky v nich. Obecně se však pociťuje krize Severoatlantické aliance,
ostatně dlouhodobě latentní. A pokud jde o prognózu vývoje Aliance, výraznější
renesance se očekává jen v případě vážného velmocenského ohrožení.
Bezpečnostní systém republiky
Bezpečnostní komunitu dlouhodobě zajímá, jaká je cílová představa politické
reprezentace o podobě bezpečnostního systému České republiky. Jeho fungování je
základní podmínkou bezpečnosti naší země a jejích občanů i racionálního využívání
ﬁnančních prostředků. Tato představa nebyla dosud nikde vyjádřena a jen v náznacích
se objevuje v programech některých politických stran a ve vládních prohlášeních.
V ohnisku pozornosti také je, podle jakých kritérií hodnotí politická reprezentace
efektivnost současného systému krizového řízení, včetně regionální a místní úrovně,
a jaká je míra shody těchto kritérií.
Ačkoli se vláda zatím nerozhodla vybudovat Komplexní bezpečnostní systém
ani zpracovat a přijmout Koncepci bezpečnostního systému, určitou pozitivní změnou
je, že před přijetím nové Bezpečnostní strategie České republiky se rozhodla pro jeho
optimalizaci a k tomu chce provést i zhodnocení realizace předchozí Bezpečnostní
strategie z roku 2003.
Někteří členové bezpečnostní komunity se ve shodě s tím domnívají, že nejde
ani tak o cílovou představu, jako o konkrétní změny, které je třeba podle názoru
politických stran v bezpečnostním systému provést (např. korekce prvků systému,
jejich funkcí, vztahů mezi prvky systému, případě s okolím). V daném kontextu
to znamená kriticky sledovat, bude-li přijatá optimalizace dostatečná. Většina
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členů komunity však považuje dosud přijaté strategie pro jejich nekomplexnost
a nekonkrétnost (objevují se pojmy mlhavost, vrtkavost ad.) za nedostatečné. Dále
se domnívá, že přijetí Komplexního bezpečnostního systému je stále aktuální. Zatím
chybí politická vůle tak učinit a nejspíš tato situace nadále potrvá. Tento nezájem
negativně ovlivňuje i působení nejrůznějších zájmových a lokálních skupin. Cílem
by nadále měla být ucelená, funkční a efektivní koncepce na základě politické shody.
Odrazovým můstkem by k tomu mohla nakonec být i zamýšlená optimalizace
bezpečnostního systému.
Pokud jde o deﬁnici bezpečnostního systému, je dostačující, problémem ale
je její struktura, zvláště pokud jde o tzv. vnitřní bezpečnost. Je potřebné sjednotit,
resp. odlišit jednotlivé složky v plánování bezpečnostního systému. Nedostatkem je
dvoukolejnost krizového řízení (podřízenost teritoriálních složek systému). Chybí
představa o roli občanů v bezpečnostním systému, nyní se redukuje pouze na právo
občana být informován.
Pokud jde o efektivnost současného krizového řízení, zatím je spíš patrná
tendence zužovat oblast jeho působení. Také objektivnější kritéria jsou dosud
neznámá, nikdo se je nepokusil stanovit a deﬁnovat. Je ovšem otázkou, zda tato
kritéria objektivně stanovit vůbec lze, protože bezpečnostní systém má převažující
preventivní funkci. Primární by proto mělo být hodnocení realizace, tj. zvládání
konkrétních bezpečnostních hrozeb a jejich důsledků.
Systém civilního řízení a kontroly bezpečnostního systému
Již od listopadu 1989 se projevuje snaha vytvořit věrohodný systém civilního řízení
a kontroly, a to zprvu „z pudu sebezáchovy“ především armády a policie jako nejsilnějších
a nejnebezpečnějších složek ozbrojených sil, později celého bezpečnostního systému.
Bezpečnostní komunitu v současnosti zajímá, jestli naše politická
reprezentace považuje existující systém civilního řízení a kontroly bezpečnostního
systému a jeho jednotlivých prvků v moderní demokratické společnosti za funkční;
v kladném případě, jaké konkrétní podněty do tohoto systému vnáší, a pokud ne,
jaká opatření je nutné přijmout, aby funkční byl.
V bezpečnostní komunitě převládá názor, že tato problematika je pro ad
hoc personální praxi politických stran při navrhování a jmenování politiků či
odborníků do funkcí v bezpečnostním systému dostatečně nevyjasněná, a proto
i převážně neúčinná. Často sice v čele exekutivních subsystémů, tj. resortů stojí
civilisté, což ještě nemusí znamenat a fakticky neznamená, že nerozhoduje někdo
jiný, zvláště podřízení odborníci připravující podklady pro strategická rozhodnutí.
Nespokojenost se projevuje zvláště v dosazování zástupců jednotlivých vládnoucích
koaličních stran do funkcí náměstků v bezpečnostních resortech a jejich převažující
nekompetentnost pro výkon těchto odborných řídících rolí. Kritice je podrobeno
i spojení Ministerstva obrany a Generálního štábu AČR. Nepříliš efektivní je i přes
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snahu některých jednotlivých poslanců parlamentní kontrola tohoto systému a jeho
prvků včetně příslušných výborů sněmovny a senátu. Jedním z problémů je dosud
neexistující systematická příprava lidí na vykonávání funkcí v tomto systému.
V blízké budoucnosti může být podnětem nebo katalyzátorem k hlubšímu
zamyšlení nad kvalitou civilního řízení a kontroly bezpečnostního systému např.
vysílání vojenských či policejních misí do zahraničí či diskuse o zákonných
úpravách výkonu služby příslušníků ozbrojených sil (platy, výsluhové důchody ad.).
V krajním případě poté vážný politický či trestní incident v této oblasti.
Teritoriální obrana
Příslušníci bezpečnostní komunity se vyjádřili i k tomu, zda politická
reprezentace považuje prostředky určené pro teritoriální obranu země za dostatečné
a zvláště jak adekvátní má být podíl armády na této obraně. O této problematice se
na jedné straně uvažuje zvláště v souvislosti se zárukami bezpečnosti vyplývajícími
ze členství v Severoatlantické alianci a v Evropské unii (např. je-li naše republika
schopná se bránit samostatně či jen spolu se spojenci; jakým podílem ad.), na
straně druhé z hlediska potenciálu občanů ochotných se podílet na obraně a jiných
bezpečnostních aktivitách v místě bydliště, k čemuž jsou vnitřně motivováni.
Členové bezpečnostní komunity se domnívají, že při transformaci armády
a zvláště její profesionalizaci převládaly zájmy politických stran mít kontrolu nad
jejím rozpočtem. Hlasy odborníků nebyly vzaty v úvahu, a proto dodnes neexistuje
ani odborný, ani politický konsenzus. Není proto podle názoru některých členů
bezpečnostní komunity vyloučeno, že v případě vážných problémů bude obnovena
povinná vojenská základní služba.
Politická reprezentace v kategoriích „teritoriální obrana“ neuvažuje. Z věcného
hlediska je vážné, že kapacity určené novou koncepcí na teritoriální obranu jsou
nedostatečné, ve prospěch její tzv. expediční části, a to při nevyjasněných politických
zárukách pomoci spojenců naší obraně. Pozitivní je, že se po vzoru Slovenska
uvažuje o rovnoměrnějším rozvoji armády včetně začlenění jejích speciálních sil do
příslušné armádní struktury a odstranění duplicit. Shoda je ve vytvoření 14 praporů
teritoriální obrany a vytvoření schopností rychle zasáhnout na ohroženém teritoriu.
Činnost tzv. aktivních záloh je sice užitečná, ale zatím jen v zárodku.
Budoucí shoda o teritoriální obraně i pro různost názorů vojenských odborníků
a politiků nebude jednoduchá. A to mj. i proto, že se týká tvorby a realizace celého
bezpečnostního systému a našich zahraničněpolitických vztahů.
Je nutné reformovat policii?
Další oblastí pozornosti bezpečnostní komunity je otázka, v čem politická
reprezentace spatřuje význam a účel Policie České republiky jako důležité součásti
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bezpečnostního systému, domnívá-li se, že je zapotřebí provést její reformu, a pokud
ano, co považuje za hlavní úkoly této reformy.
Převládá názor, že reforma policie je i přes její jasný, ústavou a zákony
vymezený význam a účel nezbytná, protože je pro množství nejrůznějších kauz
terčem často oprávněných útoků (např. kauzy Berdych, Berka ad.), což je způsobeno
i tím, že není dostatečně personálně a technicky stabilizovaná, připravená a vycvičená
v boji proti soudobé podobě kriminality, obrazně řečeno – stále zůstává minimálně
silně nečitelná.
Při reformě policie je třeba se poučit z příkladu Armády České republiky,
to znamená provést ji koncepčně a plánovitě, spolu nebo v souladu se strategickou
vizí, nerozkolísat ji eventuálními reformními kroky více než dosud. Hlavním
smyslem reformy by mělo být přeměnit ji ze stráže ve službu veřejnosti, více ji
přiblížit samosprávě a jednotlivým občanům, odbyrokratizovat ji, zvláště pokud jde
o strukturu a počet velících míst, redukovat policejní prezidium, snížit počty policie
obecně, zajistit transparentnost činnosti, prohloubit v rámci policie samočisticí
procesy a tím zvýšit její důvěryhodnost, přesunout ﬁnanční prostředky více na kraje,
změnit kritéria hodnocení, reformovat policejní školství, vrátit význam hodnostem,
prohloubit participaci občanů v boji proti kriminalitě ve městech a v obcích atd. Část
členů bezpečnostní komunity se domnívá, že policie reformu nezbytně nepotřebuje,
stačí racionalizovat a průběžně zlepšovat její činnost.
Pokud jde o budoucnost, ani potenciální garnitura politiků nepředložila jasný
koncept reformy, takže si na ni budeme muset ještě delší dobu počkat.
Zpravodajské služby
Stejně jako policii věnuje bezpečnostní komunita pozornost i zpravodajským
službám, zvláště jaké kvalitativní standardy by podle politické reprezentace měly
jednotlivé služby splňovat a je-li z tohoto hlediska jejich stav adekvátní, včetně
schopnosti koordinace na centrální úrovni.
Vývoj ve zpravodajských službách byl podle mínění bezpečnostní komunity
v posledních letech dramatický, i přes vysoké personální počty těchto složek došlo
k výraznému poklesu jejich výkonnosti, což potvrzují i zahraniční experti. Pokud
se týče BIS, efektivnost její činnosti stagnovala. Otevřeně se hovoří o paralyzaci
vojenské zpravodajské služby politickými zásahy. Nebudou-li proto služby
reorganizovány a personálně kvalitativně posíleny, hrozí snížení jejich odborné
úrovně, únik informací a v krajním případě i jejich inﬁltrace cizími zpravodajskými
službami.
Za nejvážnější problém se považuje koordinace činnosti, dále jaké informace
by tyto služby měly k zajištění bezpečnosti republiky a mezinárodních organizací,
jejichž jsme členy, především získávat; dále jak výsledky činnosti hodnotit, jak
zajistit civilní řízení, kontrolu a stupeň utajení činnosti těchto služeb.
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Náprava nedostatků v činnosti zpravodajských služeb bude zdlouhavá
a bolestná. Jejich budoucnost je v prohlubování alianční a unijní spolupráce. Pokud
jde o slučování, není v bezpečnostní komunitě mezi jejími členy jednota.
Příprava občanů k obraně země
Bezpečnostní komunita si uvědomuje, že mezi vážné otázky patří, v čem podle
politické reprezentace spočívají hlavní rezervy přípravy občanů k obraně a ochraně
jako prvku, který může eliminovat nebezpečí snížení občanské odpovědnosti
za obranu společnosti a státu v podmínkách existence jen profesionálních
bezpečnostních složek, a jakým způsobem je odstranit.
V této oblasti negativně působí relikty minulosti, kdy občané byli
k podobným aktivitám nuceni a kdy tyto aktivity byly v mnoha případech proti
jejich zájmům. V některých případech občanská iniciativa v participaci na obraně
a ochraně země předběhla centrální rozhodovací procesy (např. zájem o službu
ve vojenských zálohách, romská sebeobrana, vytváření protipožárních hlídek
v místech, kde jsou úmyslně zakládány požáry ad.). Proto je nutné připravit
ucelenou politiku přípravy občanů na krizové situace, obranu a ochranu země.
Příprava však nesmí být zaměřena militárně, musí stavět na rozšíření stávajících
výukových programů na základních a středních školách, je nezbytné do ní zapojit
občanské organizace, podpořit a rozšířit myšlenku tvorby aktivních dobrovolných
záloh.
Nebude-li politická reprezentace tuto problematiku smysluplně a efektivně
řešit, můžeme se v budoucnosti setkat se dvěma krajnostmi. Sníží se ochota občanů
připouštět si vlastní osobní odpovědnost za obranu a ochranu společnosti nebo naopak
občané mohou od státu vyžadovat, aby jim zajistil přípravu proti nebezpečí terorismu,
přírodních katastrof apod. Přitom se nedá vyloučit, že si občané sami budou vytvářet
živelně struktury, které jim zajistí ochranu proti výše uvedeným hrozbám.
Bezpečnost a lidská práva a svobody
Jedním z nových a závažných problémů, které si bezpečnostní komunita
klade, je otázka, jaký koncept přístupu k zajištění bezpečnosti občanů politická
reprezentace preferuje: liberální s možností existence větší míry bezpečnostních rizik,
nebo konzervativní počítající v zájmu vyloučení bezpečnostních rizik s možnými
omezeními lidských práv a svobod.
Zatím se zdá, že politická reprezentace v tomto ohledu postrádala a postrádá
jednotný a konzistentní názor a spíše je ve vleku událostí. Je pravděpodobné, že
liberální či konzervativní přístup k zajištění bezpečnosti občanů objektivně závisí
na stupni bezpečnostního ohrožení a v rozhodovacích procesech se proto nelze
uchylovat ke krajnostem.
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U členů bezpečnostní komunity je patrný spíše liberální přístup, omezování
práv a svobod k zajištění bezpečnosti je cenou příliš velkou. Zároveň se projevuje
obava, že v případě častějšího výskytu bezpečnostních hrozeb bude volen
konzervativní přístup, který je pro mocenské struktury navíc lákavý. Objevuje se
i názor, že problematika není aktuální, existenci skutečných hrozeb zatím jenom
předjímá.
V budoucnosti může tento problém nabýt větší důležitosti, a proto by
bylo vhodné, aby politická reprezentace dospěla ke shodě. Dospět v této otázce
k zásadnějšímu konsenzu bude však zřejmě složité.
Finanční prostředky k zajištění bezpečnosti
Nakonec si bezpečnostní komunita klade otázku, zda politická reprezentace
považuje za možné zvýšit nebo naopak snížit ﬁnanční prostředky na zajištění
bezpečnosti země a jejích občanů; jaké důvody považuje za adekvátní, chce-li zvýšit,
resp. snížit ﬁnanční rozpočet na bezpečnost.
Mezi členy bezpečnostní komunity převládá názor, že na zajištění bezpečnosti
jsou v podstatě dostatečné ﬁnanční prostředky vynakládány neefektivně, a to
doposud zvláště v armádě. Zbytečně se např. ﬁnancují organizační duplicity
a činnosti. Měla by proto nyní převládnout orientace ne na zvyšování rozpočtu, ale
na jeho efektivní vynakládání a dokonce při účelném snižování personálních počtů
a racionalizaci akviziční činnosti i na jeho snižování. Pokud nedojde k výraznému
zvýšení bezpečnostních hrozeb, tedy k faktickému ohrožení země a občanů, ﬁnanční
prostředky na bezpečnost by zvyšovány být neměly. Krajně nežádoucí by bylo roztáčet
spirálu „sekuritizace“, která by měla legitimizovat požadavky bezpečnostních složek
na zvyšování pravomocí, a tedy i rozpočtů. Tomu může zabránit kvalitně připravená
a obeznámená politická reprezentace.
Pokud jde o budoucnost ﬁnancování bezpečnosti, trvají skeptické vize.
Nebude-li přijat komplexní systém řízení bezpečnosti, budou i nadále peníze na tuto
oblast vynakládány málo efektivně.
(Zpracováno na základě podkladů a diskusí členů týmu Střediska bezpečnostní politiky Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity
Karlovy.)
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odboru pro spolupráci s NATO a z tohoto titulu se zabýval integračním procesem resortu obrany do
NATO. V dubnu 1999 byl jmenován prvním vedoucím úseku obranných poradců při Stálé delegaci ČR
při NATO. Po svém návratu v roce 2002 krátce pracoval jako ředitel odboru bezpečnostní politiky a od
září 2003 vykonává funkci politického ředitele MO (Policy Director). Je ženatý a má dvě děti.
Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc., nar. 1952, je absolventem Vojenského gymnázia Jana Žižky
z Trocnova (1970) a Vojenské akademie (1974). Dlouhodobě pracoval na Ministerstvu národní obrany,
kde se zabýval problematikou ozbrojených sil Francie. V letech 1991-1994 byl zástupcem vedoucího
odboru na Institutu pro strategická studia v Praze. Od roku 1994 je vědeckým pracovníkem Ústavu
mezinárodních vztahů v Praze a od roku 2004 působí jako docent na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE
v Praze, kde zavedl učební předmět „Mezinárodní bezpečnostní vztahy“ a je jeho garantem.
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Mgr. Libor Frank, nar. 1975. Absolvoval Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity
v Brně (obor politologie), kde dnes také externě přednáší v rámci postgraduálního studia. Od roku 1999
vysokoškolský učitel katedry sociálních věd Fakulty velitelské a štábní Vojenské akademie v Brně (nyní
Univerzita obrany). Od roku 2000 působí v Ústavu strategických studií, od léta 2001 jako vedoucí
skupiny politických a sociálních studií ÚSS VA (dnes UO). Účastník Mezioborového studentského
programu – Open Society Fund Praha (HESP 1997-1999). Je absolventem kurzů Senior Course on
Conﬂict Management (Uppsala, 2001) a Senior Course on Public International Law (Stockholm, 2001).
Absolvoval European Security and Defence Policy Pilot High Level Course (2004-2005). Člen redakční
rady Central European Political Studies Review, člen České společnosti pro politické vědy, individuální
člen PfP Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes. Zabývá se především oblastí
predikce vývoje bezpečnostního prostředí a analýzou bezpečnostních rizik. Významně se podílel na
vzniku publikace „Česká bezpečnostní terminologie – výklad základních pojmů“. Pravidelně publikuje
v odborných časopisech (Vojenské rozhledy, Obrana a strategie, Parlamentní zpravodaj, Středoevropské
politické studie aj.). Spolupracuje se Střediskem bezpečnostní politiky CESES FSV UK.
Ing. Josef Fučík (plk v.v.), nar. 1933, je absolventem Vojenské akademie v Brně
a čtyřsemestrálního postgraduálního kurzu tamtéž. Zastával řadu velitelských, štábních a ekonomických
funkcí. V roce 1971, po vynuceném odchodu z Generálního štábu, pracoval ve Státní plánovací komisi.
V letech 1990-1992 působil jako ředitel odboru obrany a bezpečnosti na Federálním ministerstvu
hospodářství. V tomtéž období se účastnil za ČSFR jednání o opatřeních k posílení bezpečnosti a důvěry
v Evropě a pravidelných konzultací v Ekonomickém výboru NATO. Po zániku čs. federace odešel do
soukromého sektoru, kde pracoval jako konzultant ve zbrojním průmyslu. Je autorem řady publikací, studií
a článků s tématy obecného vývoje vojenství, ekonomického zabezpečení obrany a zbrojní výroby.
Dr. Jiří Krobath (plk. v.v.), nar. 1938, absolvent Vojensko-politické fakulty Vojenské akademie
Brno, obor soudobé dějiny – mezinárodní vztahy. Od roku 1960 do roku 1982 sloužil u protivzdušné
obrany státu, nejdříve u útvarů raketového vojka, od roku 1972 na Velitelství PVOS v Praze. V letech
1983-1989 působil ve Svazu pro spolupráci s armádou. V roce 1990 byl povolán na Ministerstvo obrany,
kde zastával funkci zástupce vedoucího oddělení branné politiky. V letech 1993-1997 byl poradcem pro
Public Affairs a mluvčím náčelníka Generálního štábu AČR. Po odchodu z Generálního štábu pracoval
v letech 1997-2001 jako vedoucí divize v obchodní společnosti orientované na dodávky materiálu
a služeb pro armádu a ozbrojené složky. Je autorem řady analýz, studií a publikací. Participoval na
tvorbě odborných a jazykových slovníků. V roce 1999 založil a řídil mezinárodní časopis Revue pro
euroatlantickou obrannou spolupráci – ALIANCE. Přednášel v zahraničí, v zemích východní i západní
Evropy, na Kubě a v Mongolsku. Nyní působí jako nezávislý vojensko-politický analytik a spolupracovník
Střediska bezpečnostní politiky CESES FSV UK Praha.
Doc. JUDr. Bohumil Pikna, CSc., nar. 1947, absolvent Vysoké školy SNB (Fakulta VB),
pokračoval ve vzdělávání na Právnické fakultě UK v Praze (titul JUDr.). V roce 2003 habilitoval na
Akademii Policejního sboru v Bratislavě knihou Evropská unie – vnitřní a vnější bezpečnost a ochrana
základních práv (na pozadí boje s mezinárodním terorismem); absolvoval zahraniční vzdělávací kurzy
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v oboru evropské záležitosti a právo. Publikoval řadu odborných článků hlavně k tematikám evropského,
mezinárodního a trestního práva (např. v časopisech Právník, Justiční praxe, Právní praxe, Integrace,
Mezinárodní a evropské právo, Trestní právo, Mezinárodní politika, Kriminalistika, Kriminalistický
sborník či Právní rozhledy, jakož i ve slovenských časopisech). Je autorem několika odborných
monograﬁí, skript a knižních vysokoškolských učebnic k problematice práva evropského se zaměřením
na spolupráci v oblasti bezpečnosti a trestní justice v rámci Unie. Zúčastňuje se mezinárodních seminářů
a konferencí k evropské tematice a k problematice mezinárodního terorismu. Odborná praxe: Od
roku 1968 policista-vyšetřovatel v Přerově, od roku 1978 právník odboru mezinárodních styků FMV,
1987-1990 diplomatická funkce ve Střední Americe, pak zástupce ředitele Interpolu Praha, v letech
1992-2000 vedoucí oddělení kompatibility s právem Evropských společenství odboru legislativy
Ministerstva vnitra ČR. Od roku 2000 až dosud – učitel evropského a mezinárodního práva na Policejní
akademii ČR a externí spolupracovník Právnické fakulty UK Praha.
PhDr. Antonín Rašek (genmjr v.v.), nar. 1935 v Kralupech n/Vlt. Po absolvování Vojenské
školy Jana Žižky a 1. pěchotního učiliště vševojskového směru se stal vojákem z povolání. Sloužil
u letectva a vystudoval Filozoﬁckou fakultu Univerzity Karlovy (1955-1961). Poté se stal vojenským
novinářem (1961-1965) a pracoval ve společenských organizacích v armádě (1965-1968). Absolvoval
postgraduální kurz statistiky a sociologických metod. V roce 1969 složil rigorózní zkoušky (PhDr.).
Aspirantské studium věnoval sociologii (1965-1970). Po 21. srpnu 1968 z armády propuštěn a ze studia
před promocí vyloučen. Za své aktivity v Pražském jaru zařazen do seznamu akce Norbert. Po odchodu
z armády pracoval jako poradce v Institutu poradenství, v Institutu Čsl. komitétu pro vědecké řízení
(1970-1975) a jako vědecko-výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu strojírenské technologie
a ekonomiky (1975-1989) v oblasti sociologie řízení, podniku a průmyslu. Po listopadu 1989
rehabilitován. V letech 1990-1992 byl civilním náměstkem ministra obrany pro sociální a humanitární
věci a ředitelem Institutu pro strategická studia (1993). Poté se věnoval publicistice, literatuře a vědeckovýzkumné činnosti. Pracuje ve Středisku bezpečnostní politiky Centra pro sociální a ekonomické strategie
UK. Obdržel Cenu Jaroslava Jandy za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky
za rok 2005. Napsal několik odborných knih, desítky studií a stovky článků s tematikou sociologie řízení,
armády a politiky. Je autorem osmnácti románů.
Mgr. Jan Stejskal, nar. 1978. Absolvent Fakulty humanitních studií a Fakulty sociálních věd
Univerzity Karlovy. V roce 2004 absolvoval půlroční studijní stáž na Högskolan Dalarna ve Švédsku
se zaměřením na problematiku EU. Od roku 2003 spolupracuje s Centrem pro sociální a ekonomické
strategie FSV UK. Od roku 2005 je výzkumným pracovníkem Střediska bezpečnostní politiky
CESES FSV UK. V září 2005 zahájil doktorské postgraduální studium na Fakultě sociálních věd UK
se zaměřením na problémy bezpečnostní politiky ČR ve vztahu k vnitřním bezpečnostním agendám
EU a Evropské bezpečnostní a obranné politice. Kromě současných bezpečnostních otázek se zabývá
vývojem československé armády v letech 1918-1938, je spoluautorem tří monograﬁí.
PhDr. Libor Stejskal (pprap. v zál.), nar. 1977, absolvent Fakulty sociálních věd Univerzity
Karlovy. V současnosti je vědeckým pracovníkem Střediska bezpečnostní politiky v rámci Centra pro
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sociální a ekonomické strategie FSV UK a pokračuje v doktorském studiu. Po vojenské základní službě
v letech 2001-2002 absolvoval studijní pobyt v Dánsku na Kodaňské univerzitě (2003-2004). Zabývá
se novými koncepty bezpečnosti, vztahem občanů a bezpečnosti v moderní společnosti, reformou
ozbrojených sil a jejich rolí v bezpečnostním systému. Je spoluautorem knih „Drama ’38: Opevnění,
Češi a Němci, mobilizace na Liberecku v roce 1938“ nebo „Jak jsme na tom. A co dál? Strategický audit
České republiky“.
Ing. Andor Šándor (brig. gen. v zál.), vystudoval voj. gymnázium, vysokou vojenskou školu –
obor velitelský (1976-1980). Dále absolvoval postgraduální studium – obor velitelsko-štábní (1984-1986),
kurz řízení obranných zdrojů pro nejvyšší představitele obrany v Kalifornii (1997), Školu obranných studií
NATO v Římě (1999-2000). Prošel základními velitelskými a štábními funkcemi u pozemních jednotek,
v letech 1986-1991 pracoval na Generálním štábu AČR. Poté, až do r. 1995, byl zástupcem přidělence
obrany – vojenský přidělenec na ZÚ v Londýně. V letech 1995-1997 náčelník oddělení zahraničních
vztahů GŠ, 1997-2001 náčelník odboru vojenské diplomacie a zahraničních vztahů. V roce 2001 se stal
náčelníkem Vojenské zpravodajské služby, v r. 2002 ukončení vojenské kariéry v hodnosti generála. Od
1. 6. 2003 soukromý podnikatel, bezpečnostní poradce předsedy ODS.
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Miloš Balabán: The world in 2020 – perspectives, tendencies and principal actors inﬂuencing
the development of the security situation
The paper focuses on principal trends of global development in the period till 2020 (the
environment, energy sources, global economic development, demographic development, global rule, the
threat of Islamic terrorism, including the potential abuse of weapons of mass destruction). It also outlines
the likely development of the world’s principal political forces (Islamic terrorism, United States, China,
Russia, European Union) and their political, economic and security strategies. The author’s list of principal
actors inﬂuencing the development of the security situation includes Islamic terrorism, since its activities
and aims present a global security threat, further enhanced by the fact that, to quote the French philosopher
Jacques Derrida “it exists outside political and state structures and outside the area of codiﬁed law”. The
efforts of Islamic terrorism also have a clear political dimension – it aims to establish itself as one of the
principal political forces inﬂuencing global development and eventually defeat the West. According to the
paper, the conﬂict with Islamic terrorism will have a long-term character, and the US, China, Russia and
the EU will each play a key role in its development, united by a common interest: to eliminate the threat it
poses to the global political and economic stability and thus also to their own national stability. Despite the
common interest, however, the aforementioned actors differ, often signiﬁcantly, in their political, economic
and security priorities, which clash especially in the large Eurasian area. The paper presupposes that the US
will seek to maintain its position of the world’s most inﬂuential political, economic and military actor even
in the period till 2020. It will be increasingly forced to respond to the emerging global political, economic
and military situation (increasing inﬂuence of China and India and of new regional powers, potential
enhancement of the political, economic and military role of the European Union, more stabilised Russia).
Libor Stejskal: The broadened concept of security as a challenge for Czech security policy
The broadened concept of security is not a single, clearly deﬁned theoretical model, but rather
a mode of thinking, stemming from several basic principles. During the Cold War the dominant concept
of security was that which interprets security as a military and political issue concerning primarily the
state as a whole. In the subsequent period the concept was extended to include new aspects (economic,
environmental, social), but above all to broaden the range of those whose security is being considered.
Various international and supra-national institutions, but also actors from within and outside state borders
entered the ﬁeld that had previously been an exclusive domain of the nation state. The term “actors” can refer
to the society as a whole, various communities deﬁned by ethnicity or religion, social groups, businesses
and organisations, or people as individuals. One can thus speak of national, social, individual, economic
and environmental security, and also of human security. There are disputes as to the degree of intensity
that makes any threat a “security threat”. To answer that question, we could say that security concerns
“existential” threats, i.e. those aimed at the vital core or essence of the given object or phenomenon. The
theory of “securitisation” sees security as a construct, which is anchored both socially and in language,
i.e. as a special discourse. On this basis it then offers a method for analysing security problems and actors.
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The broadened concept of security offers some new insights, but its application in the actual formation of
security policy has so far been limited and requires caution and careful consideration.
Jan Eichler: The development of transatlantic relations after 11 September 2001
The 2001-2005 period saw a very dynamic and complicated development of transatlantic
relations. At the beginning European countries expressed full solidarity with the attacked United States.
Many European countries also expressed their support to and actively participated in the operation
“Enduring Freedom”. At the Prague NATO summit in 2002 there was agreement among the Member
States as to the necessity to enhance the military potential of NATO’s European members. A turning point
came when President Bush decided to take military action against Iraq, thus provoking serious disputes
within the Atlantic coalition. Some European countries showed full political and military support to the
US military campaign, others expressed just political support without direct military involvement. The
third group openly opposed the steps of the US and refused to provide not only military, but even political
support. The Madrid and London attacks showed that automatic support of American operations without
the UN mandate may present a signiﬁcant security risk for the European countries. It can be assumed that
this tragic experience will have impact on the decisions taken by European politicians in the oncoming
years. The Istanbul summit in 2004 was an important step towards overcoming the differences within the
Atlantic coalition. Further development of the transatlantic relations depends on the extent to which the
US will be willing to adopt a more relaxed policy without dramatic visionary campaigns or new wars.
Jan Eichler: The potential and limits of the EU Security Strategy
At the end of 2003 the EU made an important decision, approving the agenda-setting document
“The European Security Strategy”. Analysis contained in the Strategy shows that the EU agrees with the
US on what the main global security threats are at the beginning of the 21st century. However, the two
parties differ in their perception of the causes of these threats and, more importantly, they have a different
idea of how they should be faced. As opposed to the US, the EU disapproves of pre-emptive action in the
military sense and focuses much more on long-term preventive activities in the political, economic and
social ﬁelds. It assigns more importance to the causes of the terrorist threat than to its symptoms. The
agenda-setting part of the ESS lists speciﬁc measures that are most urgently needed in the present-day
world. The EU military operations in Congo and Macedonia have shown the EU’s capability to prevent
armed military conﬂicts even in areas with a high conﬂict potential.
Andor Šándor: New threats and intelligence services in the transatlantic area
After a short and seemingly optimistic period of global security development after the end of
the Cold War, the most dangerous threat to the Western civilisation – terrorism – emerged again. Those
who had been ﬁnancially supported and trained by the US and had been convinced by their victory over
the Soviet invasion forces in Afghanistan that they could face a world power, turned against their former
“ally”, launching the unprecedented attacks of 11 September 2001.
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The disintegration of the Soviet Union was accompanied by a chaotic withdrawal of troops
from the territories of the former Warsaw Pact members and their successor states, during which large
quantities of weapons, technology and ammunition were lost. The erosion of the Soviet armament
complex led to a general brain drain, with some arms experts moving even to states which can hardly
be characterised as “friendly”. Illegal transfers of arms, dual technologies and the fact that terrorists
might use weapons of mass destruction pose a serious threat to the security of the Czech Republic.
Although the Czech Republic anchored its security in NATO and became a member of the EU, it is
not sufﬁciently protected against the threat of terrorism. Neither of the aforementioned organisations
has appropriate instruments for combating terrorism and our country has not so far been able to react
adequately and enhance the quality of its own security system. On the contrary, the government took
several steps that have signiﬁcantly weakened our security and are irremediable within the next 8 or
10 years. Not only the Armed Forces of the Czech Republic and intelligence services, but, above all,
the Police of the Czech Republic, are not prepared for the ﬁght against terrorism. The system’s ability
to prevent terrorist strikes, as they are organised today, is low. It is therefore imperative that the state
examine very closely the whole rescue system and invest the money that is required to make it truly
effective. Last but not least, this system must be developed to protect the citizens against all impending
threats, not only against terrorism.
Libor Frank: Regional security as a component of European and transatlantic security
The presented text deals with selected aspects of the Czech foreign and security policy, its
motives and proceedings of engagement into the wider European and transatlantic context. Author
adumbrates some problematic factors in the process of searching of the form of the whole-European
vision of security and describes in short different approaches to assessment of the security environment
and resulting threats. In the article there are depicted challenges perceived by the European Union and
outlined their cohesion with the regional security environment of the Czech Republic, which consists of
the Central and Eastern European region primarily. This regional security environment is analyzed as
well as the potentiality of military and non-military inﬂuence of the Czech Republic and some possible
scenarios of its next development.
Zdeněk Borkovec: Participation of the Armed Forces of the Czech Republic (ACR)
in international missions
ACR participation in international missions is an important instrument of the foreign security
policy of the Czech Republic, whereby the country fulﬁls its obligations of solidarity and shared
responsibility for the security of its allies in the Euro-Atlantic area. It also helps ensure the country’s
own security and strengthens its position on the international scene. From the national viewpoint the
ﬁnal decision on the Czech Republic’s involvement in international operations ensues from a series
of important, mutually interconnected decision-making processes in the political, legislative and
military ﬁeld. The Armed Forces of the Czech Republic engage in international missions to the extent
corresponding to the country’s human, economic and military potential, and with emphasis on the
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highest possible effectiveness and efﬁciency. At present the Czech Republic’s military forces help
maintain international security in the framework of the NATO-led operations in Kosovo, Afghanistan
and Iraq, they are involved in the EU operation in Bosnia and Herzegovina, and form part of the
multinational coalition forces in Iraq. The Czech Republic also contributes its share of personnel and
resources into the NATO Response Force, the UN system of emergency arrangements and in the future
also the EU combat formations.
Josef Fučík: The arms industry in the transatlantic area – co-operation or competition?
The paper focuses on the current state and problems of the EU-US co-operation in the arms
sector against the background of differing military and political approaches, especially as regards the
role of the NATO and the implementation of the European Security and Defence Policy. The author
looks at the development of military acquisitions in the new conditions that emerged after a wave of
mergers and the formation of large industrial arms corporations. The paper also describes the inﬂuence
of such corporations on the armament of military forces. A special emphasis is laid on the EU efforts
at a common European purchase policy and on the creation of a European arms market as a means of
overcoming the current fragmentation and ineffectiveness of the defence sector. The paper also comments
on the ﬁrst steps of the newly set up European Defence Agency (EDA). Despite all problems and political
disputes, industrial co-operation between the US and the EU in the arms sector continues and appears to
be indispensable and useful for both transatlantic partners.
Jiří Krobath: The Czech Republic and the present-day political and security threats
in the short--term perspective
The paper focuses on current regional security threats and their envisaged development in the
near future. It uses the method of historical and logical analysis, arriving at a prognosis for the future. The
prognosis is based on the identiﬁcation of already existing symptoms and processes and concentrates on
key tendencies, not future situations and results.
The analysis lists ﬁve threats deﬁned by the European Union in its 2003 document “Secure
Europe in a Better World”, discussing their probable development, degree of immediacy, frequency and
intensity. The threats will be generated and moderated not immanently, but depending on the development
of the three main groups of processes shaping European history: processes connected with the post-Cold
War situation in Europe, processes of European integration and processes ensuing from Europe’s attempts
to ﬁnd answers to global challenges. In the foreground we ﬁnd the following threats: the instability of
the international European order, the slowing pace of integration and the potential rise of disintegration
tendencies through attempts to bring back European power politics and the roles of traditional European
powers, which would undermine the global ambitions of the European Union in confrontation with other
centres of global power and inﬂuence (USA, China and the quasi-global Islamic caliphate).
The aforementioned processes will inﬂuence the Central European region mostly indirectly.
From among expected threats, only a minority will be security threats, all of them local and of a lower
intensity. The most serious threat will be terrorism, namely Islamic terrorism. To face this threat does
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not mean to ﬁght terrorism, but to prevent its potential dissemination in Europe and European societies
primarily by non-military means.
Bohumil Pikna: EU internal security seen in the light of the need to ensure the security
of the Czech Republic
The paper focuses on the safeguarding of internal security and public order within the European
Union, both at the European and national level. Its key premise is the belief that the main security problem
of the European Union is international terrorism of the type seen on 11 September 2001, which has
already arrived in Europe with the Madrid and London attacks. The author looks at the present-day
topical questions of internal security from the viewpoint of politics and political science, stressing above
all the legal aspect reﬂected in the EC/EU law. He also examines the basic EU political documents that
concern this ﬁeld and constitute the political and moral basis for the subsequently adopted EC/EU legal
instruments. A special attention is paid to the Hague Programme or the EU Action Plan for Fight Against
Terrorism as well as to the problems of security “compensation” measures that were adopted mainly in
the framework of Schengen co-operation. The article goes on to examine the basic strategic documents
of the Czech Republic implementing the EC/EU documents and legislation, i.e. for example government
resolutions on the country’s security strategy and the concept of its foreign policy.
Jan Stejskal: Human security in the context of a broadened concept of security
The paper looks at the theoretical basis of the concept of human security and its potential
signiﬁcance for the security policy of the Czech Republic. The concept of human security has emerged
during the last decade in connection with the re-deﬁnition of the traditional concept of a nation state’s
security. There is quite a broad discussion on the exact deﬁnition of the concept, but as yet it has produced
no widely shared consensual outcome. Nobody disputes that it is meaningful to promote human security
in the developing world, but its importance for the developed countries is somewhat harder to ﬁnd: still,
some deﬁnitions of human security do emphasise it. By radically shifting focus from the state to the people
and the individual, the concept of human security indicates that it does not have the ambition to replace the
traditional notion of national (state) security. Rather, it wants to stand side by side with it and be assigned
at least equal importance. The deﬁnition problems of human security are caused primarily by the breadth
of the concept – the broadened range of situations that can generate threats to human security. Insufﬁcient
delimitation or even sheer vagueness is a frequent objection raised against the concept especially by its
academic critics. It therefore seems reasonable to limit the concept only to those threats that affect the
vital core of the given object. Still, it remains an open question whether the concept of human security
does not lead to an exaggerated and too broad “securitisation” of everyday phenomena. Quite often such
“securitisation” is meaningless and brings no change into everyday policies. The signiﬁcance of human
security lies more in changing our way of thinking; there is not so much need to rewrite doctrines and
strategies and seek radically new solutions for comparatively stable problems. What presents a challenge
for the security establishment of the Czech Republic is e.g. the need to let civil society assume a more
active part in the formation of security policy and respond to suggestions articulated by it.
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Antonín Rašek: Security as a public interest issue
The paper summarises the opinions of many of the country’s outstanding experts from the
security, military and police ﬁelds on ten crucial questions concerning the security priorities of the Czech
Republic. (The experts all belong to the Czech security community and co-operate on research tasks with
the Centre of Security Policy of the Centre for Social and Economic Strategies, afﬁliated to the Faculty
of Social Sciences of Charles University). The paper looks e.g. at the question whether it is necessary
for the political representatives of a country to agree on security matters and presents opinions on many
other issues: transatlantic relations, the country’s security system, the civil control and supervision of the
security system, territorial defence, the need for police and intelligence reform, the preparation of the
citizens for the defence of the country, the relation of security to human rights and freedoms and ﬁnancial
resources for ensuring the country’s security.
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