
Bezpečnost je jednou ze zakladnich potřeb jedince i statu. Obsah pojmu 

bezpečnost se vyvijel souběžně s vyvojem lidstva. Ve 20. stoleti je tradični 

paradigma narodni bezpečnosti postupně nahrazeno konceptem mezinarodni 

bezpečnosti, ktery odraži vzajemnou zavislost statů a jejich společnou 

odpovědnost za zajišťovani světove a tim vlastni bezpečnosti. Současně se 

bezpečnost z kategorie vojenske stava pojmem multidimenzionalnim, 

zahrnujicim aspekty ekonomicke, ekologicke, socialni či politicke. Zakladni 

premisou bezpečnosti však zůstava, že bezpečnost implikuje absenci 

ozbrojeneho konfliktu, resp. přitomnost miru. 

Uzky vztah mezi mezinarodni bezpečnosti a mirem je dnes vyjadřen 

v hlavnich pramenech mezinarodniho prava v čele s Chartou Organizace 

spojenych narodů. Hlavni zasady ovladajici normativni komplex zajišťujici 

mezinarodni bezpečnost, tj. zakaz použiti a hrozby silou, zakaz vměšovani se 

do vnitřnich zaležitosti jinych statů a povinnost statů řešit spory 

pokojnými prostředky, byly uznany za součast obyčejoveho mezinarodniho prava 

a jako takove jsou zavazne pro všechny jeho subjekty, nejen členske staty 

OSN. 

Mezinarodni bezpečnost je v současnosti zajišťovana řadou institutů, 

jednim z nich je odzbrojeni a omezovani zbrojeni. Zbrojeni, resp. 

navyšovani bojoveho potencialu je tradičnim prostředkem posilovani moci a 

bezpečnosti statu. S novym chapanim bezpečnosti ve 20. stoleti a po 

zkušenosti s dvěma světovymi valkami mezinarodni společenstvi dospělo k 

nazoru, že naopak snižovani stavů ozbrojenych sil může přispět k posileni 

mezinarodni bezpečnosti. Za cil bylo po druhe světove valce vytčeno 

všeobecne a uplne odzbrojeni. Hlavni uloha v tomto procesu připadla OSN, 

jakožto univerzálnímu organizaci kolektivni bezpečnosti. Realita mezinarodni 

politiky však v bipolarnim světě učinne snahy o omezeni zbrojeni dlouho 

znemožňovala. Zejmena v 80. letech 20. stoleti však dochazi k narůstu 

pravnich norem omezujicich či snižujicich zbrojeni. Tento vyvoj, umožněny 

zlepšenim vztahů mezi hlavnimi antagonistickymi mocnostmi doby, USA a SSSR, 

a vyšši důvěrou mezi dvěma vojensko-politickymi bloky, vede některe autory 

k formulovani koncepci prava odzbrojeni, resp. prava mezinarodni 

bezpečnosti a odzbrojeni jako vznikajiciho samostatneho odvětvi 

mezinarodniho prava. To je ovladano dvěma hlavnimi zasadami: zasadou 

rovnosti a zasadou stejne bezpečnosti statů. 

V teto atmosfeře mezinarodniho uvolněni byla 19. listopadu 1990 

uzavřena i Smlouva o konvenčnich ozbrojenych silach v Evropě. Smlouva 

zavedla sniženi a omezeni konvenčni vyzbroje a ozbrojenych sil do te doby 

v evropskem prostoru bezprecedentni. Do roku 1995 bylo diky S-KOS 

zlikvidovano na 58 000 kusů konvenčni vyzbroje. Zaroveň ji byl nastaven 

komplexni system kontroly dodržovani zavazků ze Smlouvy, v jehož ramci 

bylo provedeno v prvnich 40 měsicich jeji platnosti okolo 2 500 inspekci 

ozbrojenych sil smluvnich stran, věc před pouhymi několika lety 

nepředstavitelna. S-KOS byla prvnim a jedinym režimem omezujicim zbrojeni, 



ktery zahrnul prakticky všechny staty evropskeho kontinentu. I proto byva 

označovan za zakladni kamen nebo piliř evropske bezpečnostni architektury. 

Tento piliř však velmi zahy po svem vzniku začal byt podemilan. Přes veškere 

klady je skutečny přinos S-KOS z hlediska politickeho, bezpečnostniho 

i mezinarodněpravniho relativni. 

Prvnim problemem je podminěnost uspěchu Smlouvy dobovym kontextem. 

Společensko-politicke procesy ve středni a vychodni Evropě na sklonku 80. 

let spolu s ekonomickou naročnosti zbrojeni obecně a konvenčniho obzvlašť do 

značne miry stimulovaly jednani o Smlouvě. Uspěšne završenijednaciho procesu 

však bylo možne hlavně diky obratu v tradičně konfrontačni zahranični 

politice hegemona vychodniho bloku, Sovětskeho svazu, a osobní učasti 

Michaila Gorbačova. Tato zkušenost je jen těžko přenositelna při pokusech o 

aplikaci S-KOS mimo evropsky prostor. 

Za druhe, již v době sveho vstupu v platnost S-KOS odražela zastaralou 

blokovou strukturu mezinarodnich vztahů v Evropě. Dohodu o adaptaci 

reagujici na konec studene valky a bipolarniho uspořadani světa smluvni 

strany dodnes nebyly schopny přijmout z nepokrytě politickych důvodů. 

Zaměřime-li se na Smlouvu z hlediska bezpečnostniho, take najdeme 

některe nedostatky. Předevšim neomezuje všechny konvenčni sily smluvnich 

stran, ale pouze pozemni a vzdušne. Namořni sily smluvnich stran nejsou 

tudíž nijak omezeny, čehož je možne zneužit k obchazeni učelu Smlouvy. To 

same častečně plati pro ozbrojene sily plnici ukoly při zajišťovani vnitřni 

bezpečnosti smluvni strany. 

Dale je možne S-KOS vytknout, že nijak neomezuje kvalitativni zbrojeni. 

Smluvni strany tedy mohou při zachovani Smlouvou uloženych početnich omezeni 

zvyšovat svůj realny bojovy potencial cestou modernizace vyzbroje. 

Z perspektivy mezinarodniho prava je nešťastnou neexistence možnosti 

přistoupeni ke Smlouvě. Ačkoli tuto otazku již řeši Dohoda o adaptaci S-KOS, 

vzhledem k problemům s jeji ratifikaci však minimalně teoreticky existuje 

v Evropě uzemi nepodlehajici žadnym omezenim rozmistěni vyzbroje 

a ozbrojenych sil. 

Princip svrchovanosti statu relativizuje absence ustanoveni o souhlasu 

statu - smluvni strany s rozmistěnim cizich ozbrojenych sil na vlastnim 

uzemi. 

Pravni nejistotu vyvolava nejasnost ohledně suspendovani Smlouvy, 

kterou svym krokem zdůraznilo v r. 2007 Rusko. Problem je o to palčivějši, 

že Smlouva neobsahuje sankčni mechanismus postihujici stranu porušivši jeji 

ustanoveni. 

Některe z problematickych aspektů původni S-KOS se pokusila postihnout 

dohoda o jeji adaptaci podepsana v r. 1999. Jelikož však doposud nevstoupila 

v platnost, omezeni konvenčniho zbrojeni v Evropě je dodnes založeno na 

původni, zjevně anachronicke Smlouvě z r. 1990 pouze častečně modifikovane 

v průběhu 90. let.  

Je možne namitnout, že režim S-KOS je přeceňovan. Pravděpodobnost 



překvapiveho utoku jednoho evropskeho statu na druhy je v současnosti 

miziva. Akumulace vojenske sily v dnešni Evropě neni vnimana jako žadouci 

a demokraticky způsob zajišťovani bezpečnosti. Povaha novych bezpečnostnich 

hrozeb vyžaduje jine prostředky a metody než konvenčni valku. Stavy 

evropskych armad členů NATO jsou navic i bez Smlouvy nižši než maximalni 

stropy. 

Bylo by tedy snadne odmitnout S-KOS jako nefunkčni přežitek. Domnivame se 

však, že Smlouva sehrala důležitou roli v evropske bezpečnosti a dodnes si 

udržuje svoji relevanci, byť v jinych podminkach.V prvni řadě S-KOS 

usnadnila na počatku 90. let přechod z epochy studene valky a bipolarniho 

uspořadani světa do obdobi kooperace a spojenectvi mezi někdejšimi 

protivniky. Nejistota ohledně přechodného obdobi pramenila na obou stranach 

předevšim z neznalosti. S-KOS mj. umožnila užši kontakty mezi staty nejen na 

vrcholne politické urovni, ale i na urovni vojenskych expertů a armadnich 

profesionalů. Umožnila take v kratkem časovem rozmezi zlikvidovat velke 

množstvi převažně zastarale vyzbroje a restrukturalizovat ozbrojene sily 

smluvnich stran. Svym systémem kontrolnich opatřeni přispěla ke zvyšeni 

důvěry mezi stranami a inspirovala jine kontrolni režimy např. na Balkaně. 

Svůj vyznam měla a ma pro stabilizaci perifernich oblasti Evropy, kde 

probihaji aktivni konflikty, jako např. na jižnim Kavkaze (armensko-

azerbajdžansky konflikt o Nahorni Karabach). Dokazala rovněž tyto 

bilateralni okrajove konflikty zakotvit v multilateralnim ramci. 

Ruske suspendovani Smlouvy potvrdilo současny negativni trend 

v oblasti odzbrojeni. Od druhe poloviny 90. let je možne opět pozorovat 

celosvětovy narůst nakladů na zbrojeni, stagnaci v uzavirani novych 

odzbrojovacich smluv a dokonce odstupovani a zanik některych z nich. 

Odstupujici staty argumentuji obavami o narodni bezpečnost a využivaji 

klauzuli o „mimořadnych udalostech“, charakteristickou pro tento typ 

mezinarodnich smluv. Jejich jednani je motivovano politicky a obtižně 

pravně postihnutelne. Odraži to specifickou povahu smluv o odzbrojeni a 

omezovani zbrojeni, ktere vyznamně odviseji od faktickych mocenskych poměrů 

mezi staty.  

Rusky ministr zahraniči Lavrov v souvislosti s ruskym moratoriem uvedl, že 

Rusko sahlo k suspendovani misto odstoupeni z důvodu zachovani 

životaschopnosti S-KOS177. Zajem ostatnich statů na udrženi S-KOS byl podle 

našeho nazoru reflektovan v reakcich těchto statů, ktere se zdržely pravně 

zavaznych kroků v reakci na zřejme porušeni Smlouvy Ruskem, jakož i v jejich 

aktivnim přistupu v době před vstupem ruskeho moratoria v učinnost178. 

Nedavny vyvoj v ruske zahranični politice, zejmena rusko-gruzinsky 

konflikt z leta 2008 a prohlašeni prezidenta Medveděva o potřebě vytvořeni 

noveho evropskeho ramce pro bezpečnost a kontrolu zbrojeni179 vzbuzuji 

nicmeně pochybnosti o skutečnych ruskych zaměrech v souvislosti s S-KOS. 

Ruske suspendovani Smlouvy je navic pro S-KOS nebezpečnym krokem, neboť 

může inspirovat dalši staty k podobnemu rozhodnuti180. 



Režim S-KOS se během vice než 15 let existence osvědčil jako relativně 

funkčni a flexibilni. Ačkoli je předevšim ditětem sve doby, je z mnoha 

důvodů hodnotnym přispěvkem do prava mezinarodni bezpečnosti a odzbrojeni a 

jeho zpochybněni vraci pokrok dosaženy v teto disciplině nazpět. Dotčene 

staty by proto měly usilovat o jeho zachovani. 

 


