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Anotace (abstrakt) 

Tato disertační práce zkoumá bezpečnostní politiku Evropské unie a jednoho z jejích 
členských států. Hledá odpověď na otázku, jestli v Evropské unii dochází ke splývání vnitřní 
a vnější bezpečnosti, a zejména ke stírání rozdílů mezi dvěma nejdůležitějšími 
bezpečnostními institucemi – policií a armádou. S využitím konceptu ideálních typů je 
nejprve vytvořen ideální typ rozdílu mezi těmito dvěma složkami, který je následně testovaný 
na skutečnosti – dvou případových studiích, Evropské unie a České republiky. Práce má tři 
dílčí cíle: zjistit, jestli dochází ke splývání rolí policie a armády na úrovni Evropské unie, 
jestli evropská integrace takový proces povzbuzuje nebo mu spíše brání s ohledem na 
bezpečnostní složky členských států a konečně jestli dochází ke stírání rozdílů mezi policií a 
armádou na úrovni členského státu. Práce dochází k závěru, že ačkoli je možné na papíře 
pozorovat celou řadu změn, v praxi je jejich dopad jen velmi omezený. Viditelné změny jsou 
způsobeny zejména důrazem na otázky vnitřní bezpečnosti, kdy se předcházení vnitřním 
hrozbám podřizují i aktivity doposud považované za součást vnější bezpečnosti. V podstatě 
všechny viditelné změny lze ovšem velmi jednoduše zvrátit v okamžiku, kdy by se změnil 
bezpečnostní diskurs nebo politické preference. Práce dochází k závěru, že policie a armáda 
stále zůstávají dvěma odlišnými složkami s různými úkoly a způsobem práce.  
 

Abstract 

This thesis analyses the security policy of the European Union and one of its member states. It 
aims at answering the question, whether internal and external security blurs in the EU, 
especially the differences between the two major security institutions – military and police. 
Using the concept of ideal types, an ideal type of a difference between the two bodies is 
introduced and subsequently tested on reality – on two case studies of the EU and the Czech 
Republic. There are three partial objectives: to find out if the roles of the military and the 
police blur at the level of the EU, if the European integration strengthens such blurring in the 
member states, and if the two bodies blur in a post-modern nation state. The thesis concludes 
that the real impact of declaratory changes is rather limited. Visible changes are caused by a 
subordination of external security concerns to prevention of internal ones. All changes are 
reversible easily, once the security discourse or political choices alter. The military and the 
police remain two distinct forces with different tasks and work methods. 
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1 ÚVOD 

 

Bezpečnostní hrozby současnosti se výrazně liší od těch, na které jsme byli v minulosti 

zvyklí a podle kterých jsme formovali svoji bezpečnostní politiku. To alespoň tvrdí významný 

proud autorů píšících o mezinárodních vztazích a bezpečnosti. Zatímco v minulosti byly státy 

jedinými relevantními hráči, dnes se musejí o vliv dělit s celou řadou dalších aktérů na 

vyšších i nižších úrovních. Aktivity nestátních subjektů nebo dokonce jednotlivců mohou 

způsobit škody stejného významu a rozsahu jako armády jiných zemí. Zároveň se snižuje 

riziko klasického válečného konfliktu. 

Nové bezpečnostní prostředí je přímým důsledkem klesajícího významu teritoriality 

v mezinárodním systému. Zatímco v minulosti byly státy jasně definované svým teritoriem a 

měly přímou kontrolu nad tím, kdo a co jejich hranice překračuje, dnes už takové možnosti 

v důsledku globalizace a technologického rozvoje nemají. To platí obzvláště v Evropě, kde 

evropská integrace nahlodala výsadní postavení moderního státu ještě více, protože celou řadu 

jeho funkcí přesunula na nadnárodní úroveň. Vnitřní prostor státu není možné jednoznačně 

oddělit od prostoru mimo něj a obě dimenze se prolínají.  

Podobně se stírá i hranice mezi vnitřní a vnější bezpečností. Vnitřní hrozby, jako 

například organizovaný zločin nebo terorismus, získávají mezinárodní dimenzi. Trestný čin je 

možné spáchat z druhé strany zeměkoule. Vnější hrozby se zase stále méně týkají armád 

jiných států a stále více migračních toků způsobených občanskými válkami nebo selháním 

základních funkcí států v sousedních regionech nebo i dál. 

Mění-li se bezpečnostní hrozby, musí se také měnit odpověď na ně. To alespoň 

předpokládá velká část autorů, která tvrdí, že se společně s teritorialitou státu mění i role a 

funkce bezpečnostních složek členských států. Armáda se začíná podobat policii a policisté 

zase přebírají metody a úkoly od vojáků. Téměř se může zdát, že pokud půjde vývoj dál tímto 

směrem, mohli bychom nakonec potřebovat jen jeden bezpečnostní sbor. Objevují se ale i 

názory, že k takovému stírání rozdílů vůbec nedochází, že stále existuje velký rozdíl mezi 

vnitřkem v vnějškem státu, mezi vnitřními a vnějšími hrozbami a tím spíše mezi policií a 

armádou. 

Tato práce si klade za cíl přispět do debaty o vnitřní a vnější bezpečnosti. Řadí se do 

oboru mezinárodních vztahů na pomezí bezpečnostních a evropských studií, protože v centru 

její pozornosti jsou změny v bezpečnostní politice Evropské unie (EU) a v jejích členských 

státech. Soustředí se armádu a policii a zkoumá, do jaké míry se jejich postavení, úkoly a 
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způsoby práce proměňují. Jejím hlavním cílem je zjistit, do jaké míry se stírají rozdíly mezi 

armádou a policií v Evropské unii. 

Evropská unie není státem. Její výzkum proto nutně musí být odlišný od výzkumu 

zaměřeného na jednu konkrétní zemi. Na druhou stranu ale není ani klasickou mezinárodní 

organizací. Aby bylo možné pochopit procesy v Evropské unii je proto zapotřebí zabývat se 

jak děním na evropské úrovni, tak i děním na úrovni členských států a pochopitelně vztahem 

mezi nimi. Hlavní cíl práce – otázku splývání rolí policie a armády v EU – je proto zapotřebí 

rozdělit na několik dílčích cílů. Jedním z nich je analýza dějů na úrovni Evropské unie, 

v jejích centrálních institucích a přijímaných normách, jako by EU byla unitární aktér. Za 

druhé práce mapuje vliv bezpečnostní politiky EU na bezpečnostní instituce členských států a 

hledá odpověď na otázku, jestli evropská integrace přispívá ke stírání rozdílů mezi armádou a 

policií na národní úrovni, nebo mu naopak brání. A v neposlední řadě je pochopitelně třeba 

analyzovat úroveň členských států, protože to jsou právě členské státy, které mají 

bezpečnostní složky a kde by se jejich změny měly projevit nejvíce. Práce nicméně 

nepředpokládá mezi evropskou a národní úrovní kauzální vztah. Evropská integrace je pouze 

jedním z mnoha faktorů, které ovlivňují podobu bezpečnostní politiky členských států – 

přinejmenším se o vliv dělí se Severoatlantickou aliancí. Navíc specifický charakter 

bezpečnostní spolupráce v EU znamená, že evropská úroveň má podstatně menší vliv, než 

v oblastech jako jsou například zemědělství nebo jednotný trh. 

Jak ukazují úvodní kapitoly, splývání vnitřní a vnější bezpečnosti není jednoznačně 

definovaný koncept, a může být proto chápáno mnoha různými způsoby. Ani pojmy „policie“ 

a „armáda“ nemají definice, které by byly v akademické obci jednoznačně přijímány. Před 

jakýmkoli vyvozováním závěrů je proto zapotřebí vytvořit analytický rámec, pomocí kterého 

by bylo možné měnící se role policie a armády zkoumat a na jehož základě by bylo možné 

formulovat obecnější výroky o jejich současném vývoji.  

Z tohoto důvodu tato práce metodologicky čerpá z koncepce ideálních typů Maxe 

Webera. Neexistuje žádný univerzálně platný způsob definice armády a policie, protože 

v každém státě se tyto složky vyvinuly odlišně. Na druhou stranu všechny vykazují určité 

společné rysy a instinktivně chápeme, co se pod pojmem „policie“ nebo pod pojmem 

„armáda“ rozumí. Obvykle nám také nedělá problém tato označení bez ztráty významu 

používat nezávisle na původu konkrétních jednotek. Ideální typ je přiznanou formou takového 

zjednodušení reality, která umožňuje věrohodný výzkum. Vzniká myšlenkovým stupňováním 

určitých prvků skutečnosti, charakteristických pro daný jev. Žádná reálná policie a armáda se 

s takovým ideálním typem policie a armády ve všech detailech neshoduje. Poměřováním 
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skutečnosti s ideálním typem je ovšem možné hodnotit, v jakém rozsahu se projevují 

konkrétní rysy nebo procesy, které jsou předmětem výzkumu. 

Ideální typ rozdílu mezi armádou a policií spočívá v tomto výzkumu na sedmi klíčových 

faktorech: teritoriu, příslušnosti cílové skupiny, velikosti cílové skupiny, charakteru použití 

síly, charakteru zásahu, otázce iniciativy a odpovědnosti jednotlivce. V takovém ideálním 

případě vojáci zasahují mimo území svého státu, proti protivníkovi, který nepatří do jejich 

společenství a operuje ve skupinách, nasazují maximální sílu, kterou používají proaktivně, 

nicméně o jejím nasazení rozhoduje jejich velitel, což snižuje jejich osobní odpovědnost za 

jejich skutky. Naopak policisté zasahují uvnitř území svého státu proti jednotlivcům, kteří 

vycházejí z jejich vlastního společenství. Používají minimální nutnou sílu, kterou navíc 

nasazují pouze reaktivně. Na druhou stranu leží velká část rozhodování na jednotlivých 

příslušnících složky, kteří jsou za své činy potom také plně odpovědní. Klíčovou tezí tohoto 

výzkumu je tvrzení, že pokud dochází ke stírání rozdílů mezi policií a armádou, těchto sedm 

ideálně-typických rozdílů by se mělo vytrácet. Alternativně by měly zůstat zachovány rozdíly 

mezi jednotlivými složkami, ale mělo by docházet buď k větší prostupnosti a spolupráci mezi 

nimi, nebo by měly na jejich pomezí vznikat nové, hybridní instituce, které by jejich úkoly 

přebíraly. 

Práce dochází k několika závěrům, které je nutno dělit podle toho, jakým způsobem je 

zkoumaná látka nazírána. Z čistě formálního hlediska skutečně v Evropské unii, a to jak na 

úrovni evropské, tak i na úrovni národní, dochází k celé řadě změn, které až na drobné 

výjimky vždy působí ve směru přibližování policie a armády. V mnoha případech jde ale jen 

o změny nominální, které se na praxi projevují buď vůbec nebo jen velmi málo. To je dobře 

vidět na příkladu strategických dokumentů na úrovni EU, které sice jednoznačně překračují 

hranice vnitřní a vnější bezpečnosti unie, samotné provádění politik je ale jasně oddělené, a to 

včetně institucionálních struktur. Na národní úrovni se v případě České republiky zase 

ukazuje, že armáda se sice deklaratorně podílí na řešení více krizových situací na území státu, 

v praxi ale svoji přítomnost omezuje ve prospěch zahraničních operací. 

Velmi omezený je vliv evropské integrace na bezpečnostní složky členských států. 

Členství v EU nijak významně neovlivňuje způsob, jakým armády a policie členských států 

pracují. V některých zahraničních operacích sice došlo k překryvu pravomocí policistů a 

vojáků, vždy se ale jednalo o východisko z nouze, nikoli o strategické rozhodnutí. Evropské 

operace poskytují velký prostor jednotkám četnictva, unie ale nijak jejich budování nebo 

posilování na úrovni členských států nepovzbuzuje. Jedinou skutečně významnou oblastí 

integrace, která má vliv na fungování bezpečnostních institucí členských států, tak zůstává 
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schengenská spolupráce. V rámci Schengenu jde ale pouze o posun na vyšší teritoriální 

úroveň – místo členského státu je za vnitřní prostor považováno území celé schengenské 

zóny. Nic se nemění na způsobu policejní práce. 

Skutečně podstatné změny vyplývají zřejmě z podstatně větší důležitosti, která je v EU a 

jejích členských státech přikládána vnitřně-bezpečnostním hrozbám. Důsledkem je posun 

policejní práce směrem k předcházení trestné činnosti, její zapojení do zahraničních misí, 

které lze také chápat jako snahu o předcházení hrozeb na území EU, a posun úkolů, které 

musejí plnit armády členských států, včetně vlivu na samotné místo jejich nasazení. Lze říci, 

že vnější bezpečnost je v Evropské unii do značné míry ve vleku bezpečnosti vnitřní. 

Na druhou stranu jsou tyto změny podstatně mírnější, než předpokládá akademická 

debata, a lze je velmi jednoduše zvrátit. Práce proto dochází k závěru, že ačkoli v Evropské 

unii dochází k určitému splývání vnitřní a vnější bezpečnosti a stírání rozdílů mezi policií a 

armádou v důsledku nadvlády vnitřně-bezpečnostních úvah, policie a armáda zatím stále 

zůstávají dvě různé složky s různou odpovědností a různým způsobem práce. 

 

Práce je rozdělena do šesti hlavních částí. Ve druhé kapitole je představena obecná 

debata o mezinárodních vztazích do jejíhož kontextu se tento výzkum zařazuje. Pozornost je 

věnována zejména moderním státu a jeho teritoriálním ukotvení. Je vysvětlen koncept státu-

nádoby, představen původ sepjetí státu a jeho území a nastíněny současné úvahy o ústupu 

státu z výsadního postavení v mezinárodních vztazích. Druhá část kapitoly se věnuje konceptu 

bezpečnosti. Představuje snahy o jeho vertikální a horizontální rozšíření i kritiku s tím 

související. Prohloubení konceptu zahrnuje do bezpečnostní debaty i nestátní aktéry, jako jsou 

mezinárodní organizace nebo jednotlivci. Jeho rozšíření zase přibírá jiné než vojenské hrozby, 

kromě jiného například hrozby ekonomické, societální nebo environmentální. 

Třetí kapitola se soustředí na armádu a policii. Diskutuje možné způsoby jejich definice 

a vymezuje rozdíly mezi nimi. Představeny jsou i nové způsoby zapojení obou složek 

v novém bezpečnostním prostředí. Pozornost je věnována debatě o možném splývání rolí 

policie a armády uvnitř státu a mimo jeho hranice i argumentům, kterými jsou tato tvrzení 

podložena. Prezentovány jsou ovšem i názory, podle nichž k žádnému takovému splývání 

nedochází. 

Ve čtvrté kapitole jsou na základě předchozího textu formulovány výzkumné otázky a 

představena metodologie. Vysvětlen je koncept ideálního typu a zdůvodněn výběr 

případových studií pro empirickou část práce. Na závěr je ideální typ splývání rolí policie a 
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armády operacionalizován a jsou představeny konkrétní zdroje dat, na nichž je možné tyto 

jevy zkoumat na realitě. 

Následují dvě empirické části. V první z nich je předmětem zájmu Evropská unie. Po 

představení institucionálního a právního rámce evropské bezpečnostní politiky  se pozornost 

věnuje konkrétním projevům ve fungování policie a armády. Zkoumá se v první řadě 

nadnárodní úroveň a hledá se odpověď na otázku, jestli zde dochází ke stírání rozdílů mezi 

oběma bezpečnostními složkami. Ve druhé se potom zájem přesouvá na vztah mezi 

evropskou a národní úrovní a hledá se odpověď na otázku, do jaké míry evropská integrace 

splývání rolí policie a armády na národní úrovni podporuje. 

Šestá kapitola je potom věnována jediné případové studii členského státu – České 

republice. Výzkumný rámec vytvořený v předchozích kapitolách je aplikován na fungování 

Armády České republiky a Policie České republiky a jejich proměny od konce studené války. 

Stejně jako v části věnované Evropské unii je i zde hlavním cílem zjistit, do jaké míry 

skutečně dochází ke splývání jejich rolí a do jaké míry zůstávají obě složky ve svých funkcích 

jasně oddělené. 

Poslední kapitola potom rekapituluje výsledky výzkumu, vyvozuje z nich příslušné 

závěry a uvádí je do kontextu širší debaty. 

 

Debata o bezpečnosti je jednou ze základních a nerozsáhlejších debat mezinárodních 

vztahů od počátku disciplíny. Podobně i koncept státu, jeho role a charakteristik není výrazně 

podteoretizován. To samé platí i o policii a armádě, jako dvou nejdůležitějších bezpečnostních 

složkách. Nedá se proto říci, že by k tématu nebyl dostatek sekundárních zdrojů. Účelem 

prvních dvou kapitol poskytnout čtenáři přehled o současné debatě o těchto klíčových 

konceptech a představit nejdůležitější směry uvažování. Obě kapitoly jsou proto vcelku 

pochopitelně postaveny na sekundárních zdrojích. Pozornost je věnována zejména anglosaské 

debatě, která je v oboru mezinárodních vztahů a bezpečnostních studií nejrozsáhlejší a 

s nejdelší tradicí. Zejména v posledních desetiletích lze předpokládat, že i autoři pocházející 

z jiných jazykových prostředí budou své myšlenky vztahovat k této debatě a budou do ní 

přispívat. To platí například o významném francouzském sociologovi a politologovi Didier 

Bigovi zabývajícím se bezpečností a proměnou státních institucí, který sice většinu svých děl 

píše francouzsky, nejdůležitější závěry ale publikoval i v anglicky psaných časopisech. 

 Případové studie potom vycházejí především z primárních zdrojů a rozhovorů. Naprostá 

většina evropských dokumentů je veřejně dostupná na stránkách Evropské unie, často i ve 

všech úředních jazycích. Přehledný systém číslování dokumentů a vyhledávací systémy 
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potom zajišťují jejich snadnou dostupnost. Sekundární zdroje jsou využity zejména 

v případech, kdy pramen dostupný není nebo při upozornění na jeho důležitou interpretaci. 

V České republice je dostupnost dokumentů v elektronické formě poněkud nižší, netýká se to 

ale těch nejdůležitějších – zákonů a strategických dokumentů. Ostatní prameny potom jsou 

dosažitelné v příslušných knihovnách (například v knihovně Vojenského historického ústavu) 

nebo přímo na odpovědných pracovištích (například na odborech ministerstev vnitra a 

obrany). 

Informace o bezpečnostních složkách patří k těm hůře dosažitelným. Celá řada 

dokumentů je neveřejná nebo dokonce utajovaná, a není s nimi proto možné přímo pracovat. 

Dokument definující regulaci použití síly v konkrétních zahraničních operacích je například 

na evropské úrovni klasifikován jako přísně tajný. Výzkum by proto nebylo možné dokončit 

bez informací získaných z přímých rozhovorů s relevantními aktéry a to jak v českých, tak i 

v evropských institucích. Celkem vedl autor mezi roky 2007 a 2011 v Bruselu a v Praze 23 

rozhovorů, z nichž osm se týkalo evropské úrovně, devět proběhlo na Ministerstvu obrany ČR 

a v podřízených součástech, jako je například generální štáb nebo velitelství Vojenské policie, 

a šest na ministerstvu vnitra a podřízených součástech. Vzhledem k tomu, že šlo vždy o 

respondenty aktivně se problematikou zabývajících a často i ve služebním poměru, jejich 

jména nejsou v práci uvedena a zdroj informace je citován jen institucionálně. 
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2 MEZINÁRODNÍ VZTAHY A  SPLÝVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ 

BEZPEČNOSTI 

 

2.1 Moderní stát a jeho teritorialita 1 

Zřejmě nejznámější a nejpoužívanější definice moderního státu z pera Maxe Webera 

říká, že stát je organizace, která drží monopol na legitimní použití fyzické síly na daném 

území.2 Aspekt teritoriality, tedy sepjetí s daným územím, ačkoli představuje klíčovou 

a nedílnou součást definice, ovšem zůstal jak samotným Weberem, tak i dalším výzkumem 

zásadním způsobem podteoretizován. Je považován za automaticky daný a bezproblémový, 

ačkoli tomu tak ani v nejmenším není.3 I Ruggie považuje za „skutečně udivující“, že byl 

koncept teritoriality v rámci mezinárodní politiky tak málo zkoumán, a přirovnává to 

k nedívání se na zemi, po níž člověk kráčí.4 

Na rozdíl od středověku, kdy se společnost vyznačovala rozdrobeností, extrémní 

lokalizací a mnohočetnou loajalitou danou lenním vztahem, příbuzenstvem, nebo vírou5, 

se moderní systém států zorganizoval právě na základě teritoriality. Lefebvre vysvětluje pád 

impérií jejich neschopností kontrolovat svůj prostor. Stát chápe jako rovnováhu sil mezi 

třídami a frakcemi. Toto vyrovnávání zájmů ovšem není konkrétní bez prostorového rámce, 

který jej vymezuje.6 Albert a Brock zdůvodňují přechod k novému systému dvěma navzájem 

se doplňujícími trendy: nadcházející modernizací a akumulací kapitálu a reformací 

a náboženskými válkami, které uvolnily církevní poručnictví sekulárním evropským vládcům. 

Schopnost ovládat určité území a populaci, která na něm žije, nahradila Boží vůli jako zdroj 

legitimity panovníka.7 

                                                 
1 Pro podrobnější analýzu vztahu státu a prostoru viz Weiss, Tomáš: Pojetí absolutního a relativního prostoru ve 
filozofii a jeho vztah k teritorialitě moderního státu. Mezinárodní vztahy, ročník 45 (2010), číslo 3, s. 76-88. 
2 Weber, Max: Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriss der verstehenden Soziologie. Tübingen: Mohr, 1972. 
3 Elden, Stuart: Missing the point: globalization, deterritorialization and the space of the world. Transactions of 
the Institute of British Geographers, ročník 30 (2005), číslo 1, s. 10. 
4 Ruggie, John G.: Territoriality and beyond: problematizing modernity in international relations. International 
Organization, ročník 47 (1993), číslo 1, s. 174. 
5 Tilly, Charles: Reflections on the History of European State-Making. In: Tilly, Charles (ed.): The Formation of 
National States in Western Europe. Princeton: Princeton University Press, 1975, s. 3-83; Jackson, Robert: 
Sovereignty in World Politics: a Glance at the Conceptual and Historical Landscape. Political Studies, ročník 47 
(1999), s. 431-456; Cerny, Philip G.: Terrorism and the New Security Dilemma. Naval War College Review, 
ročník 58 (2005), číslo 1, s. 10-33. 
6 Lefebvre, Henri: The Production of Space. Oxford: Blackwell, 1991, s. 280-1. 
7 Albert, Mathias - Brock, Lothar: What Keeps Westphalia Together? Normative Differentiation in the Modern 
System of States. In: Albert, Mathias et al. (eds.): Identities, Borders, Orders. Rethinking International Relations 
Theory. Minneapolis and London: University of Minnesota Press, 2001, s. 34. 
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Teritorialitu států lze podle Kofmana charakterizovat čtyřmi hlavními aspekty: 

exkluzivitou, souvislostí, stálostí a seskupováním.8 Ze souvislosti existují výjimky, jako jsou 

například enklávy, a bez stálosti hranic v čase by celý koncept ztrácel smysl. Pro účely této 

práce jsou ovšem klíčové druhé dva aspekty teritoriality. Exkluzivita moci na daném území je 

přímým rozporem se středověkým systémem a zásadním prvkem moderního státu a jeho 

suverenity. Legitimizace skrze ovládání území vyžaduje, aby byla nadvláda jednoznačně 

určena. Panovník ovládající území A nemůže ovládat území B, protože by tím zpochybnil 

legitimitu, a tak i samotnou existenci (coby panovníka) vládce území B. Vzniká tedy systém 

„reciprocity a morální rovnocennosti mezi aktéry“.9 To je základní předpoklad 

a charakteristika toho, co se nazývá vnější suverenita, tedy nedotknutelnost teritoriální 

integrity státu. Prostor je rozdělen do exkluzivních jednotek náležících vždy právě jednomu 

státu. Pro stát a jeho autoritu vzniká klíčové rozlišení mezi prostorem uvnitř vlastních hranic 

a prostorem mimo ně. 

Seskupování funkcí v rámci jednoho území (clustering nebo také bundling) je potom 

hlavním důvodem úspěchu moderního národního státu. Vychází z předem určeného, jasně 

ohraničeného území dobře postiženém v metafoře „stát jako nádoba“. Tato nádoba je 

naplňována různými funkcemi, pro něž ovšem stěny nádoby vymezují hranice působnosti. 

V rámci stěn vykonává stát svoji moc bez vnějších vlivů ve všech sektorech (vnitřní 

suverenita). Brenner et al. proto nazývají stát stálým, bezčasým teritoriálním kontejnerem, 

který uzavírá ekonomické a politické procesy.10 Funkce, jimiž se stát-nádoba naplňuje, 

rozděluje Taylor na čtyři hlavní skupiny.11 To, co označuje jako moc, je v podstatě obrana 

a údržba hranic teritoria (stěn nádoby) pomocí války. Zároveň sem spadají také pravidla, 

podle nichž funguje obyvatelstvo uvnitř státu. Války se stávají záležitostí mezistátní; uvnitř 

kontejneru stát přijímá zákony a vymáhá je pomocí svého monopolu na legitimní násilí. 

Bohatství je správa ekonomických záležitostí. Vedle vybírání daní si stát, který už nemohl 

rozšiřovat svoje území při respektování suverenity ostatních, našel nový cíl – zajišťování 

zisku. Stal se ochráncem obchodu a ochráncem před konkurencí, ekonomickým facilitátorem. 

V kulturních otázkách se stát ocitá uprostřed debaty o identitě. Lid-národ je označen za pravý 

                                                 
8 Kofman, Daniel: The Normative Limits to the Dispersal of Territorial Sovereignty. The Monist, ročník 90 
(2007), číslo 1, s. 67-8. 
9 Mansbach, Richard W. - Wilmer, Franke: War, Violence, and the Westphalian State System as a Moral 
Community. In: Albert, Mathias et al. (eds.): Identities, Borders, Orders. Rethinking International Relations 
Theory. Minneapolis and London: University of Minnesota Press, 2001, s. 53. 
10 Brenner, Neil et al.: Introduction, In: Brenner, Neil et al. (eds.): State/space: a reader, Malden: Blackwell, 
2003, s. 2. 
11 Taylor, Peter J.: The State as Container: Territoriality in the Modern World-System. In: Brenner, Neil et al. 
(eds.): State/space: a reader. Malden: Blackwell, 2003, s. 101-113. 
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zdroj legitimity a národní identita nahrazuje náboženství. Podle Taylora je právě označení 

suverénního území státu za prostor specifický pro národ, vlast, klíčem k úspěchu teritoriality 

a národních států ve světové politice. Charakter teritoria se tak mění, a to zejména v otázce 

integrity hranic. Primární povinností státu se stává bránit vlast.12 Idea lidu jako národa, která 

je veskrze demokratická, podnítí rozšiřování volebního práva a stát se začíná zajímat 

o problémy svých voličů, společnosti. Má morální povinnost postarat se o své obyvatele 

a stává se sociálním kontejnerem. Všechny tyto funkce – moc, bohatství, kultura a společnost 

– vyplňují stejnou nádobu se stejnými okraji, liší se od řešení v ostatních nádobách-státech, 

a tak postupně dále utvrzují odlišnou identitu jejích obyvatel. 

Představa státu jako nádoby je klíčem k státocentrickému pojetí neorealismu 

i neoliberalismu. Obě teorie se odmítají zabývat tím, co se odehrává uvnitř státu, a soustředí 

se jen na interakce států-nádob mezi sebou. Klíčem k logice realismu je, jak uvádějí Legro 

a Moravcsik, možnost ostrého vymezení anarchie mezi aktéry a hierarchie v jejich rámci.13 

Jde ovšem, jak ukazuje Walker, o převládající trend. Na dichotomii uvnitř/vně je založena 

celá moderní politická analýza, jež se dělí na výzkum politiky v rámci společenství uvnitř 

států-nádob a vztahů mezi státy ve světové anarchii.14 

Výzkum politiky a mezinárodních vztahů se ale musel v posledních desetiletích 

vyrovnávat s pokusy o přehodnocení základních postulátů. John Agnew označil přesvědčení, 

že stát má suverénní kontrolu nad svými teritoriálními hranicemi, přijímání binární opozice 

domácí a zahraniční politiky jako pevné vlastnosti moderního systému a chápání státu jako 

teritoriálního kontejneru za „teritoriální past“, která podvědomě ovlivňovala výzkum státu 

a mezistátních vztahů.15 Reálné procesy přitom toto pojetí nabourávají hned několika 

způsoby. 

Jedním z nich je dynamizace prostoru obdobným způsobem, jako to dělá postmoderní 

geografie16 nebo kritická geopolitika.17 Globalizace nerovnoměrně propojuje prostor 

jednotlivých států-nádob a zapříčiňuje, že dochází „k propojování velmi vzdáleným lokalit 

takovým způsobem, že místní události jsou formovány událostmi dějícími se na míle daleko 

                                                 
12 Ibid., s. 106. 
13 Legro, Jeffrey W. - Moravcsik, Andrew: Is Anybody Still a Realist?. International Security, ročník 24 (1999), 
číslo 2, s. 13. 
14 Walker, R.B.J.: Inside/Outside: International Relations as Political Theory. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1995, s. 142. 
15 Cit. in Brenner, Neil et al.: Introduction, In: Brenner, Neil et al. (eds.): State/space: a reader, Malden: 
Blackwell, 2003, s. 2. Srov. Elden, Stuart: Missing the point: globalization, deterritorialization and the space of 
the world. Transactions of the Institute of British Geographers, ročník 30 (2005), číslo 1, s. 11. 
16 Srov. Massey, Doreen: Politics and space/time. In: Keith, Michael - Pile, Steve (eds.): Place and the politics of 
identity. London: Routledge, 1993, s. 141-161. 
17 Srov. Ó Tuathail, Gearóid: Cricital geopolitics. The Politics of Writing Global Space. Minneapolis: University 
of Minnesota Press, 1996. 



19 

a naopak“.18 Stát jako nádoba má díru a protéká.19 Naím v této souvislosti mluví o sítích 

a popisuje, jak pomocí těchto sítí funguje obchod ale i organizovaný zločin nezávisle 

na teritoriu a prostorových omezeních.20 

Jednou z nejvíce zpochybňovaných charakteristik klasického pojetí státu a jeho 

teritoriality je spojování funkcí do stejného prostorového rámce.21 Narůstající 

internacionalizace ekonomických vztahů a zvyšující se přeshraniční mobilita pracovních sil 

a osob obecně způsobuje, že řadu funkcí, které stát úspěšně uchopil a jejichž působnost 

překryl s vlastním územím, již na této bázi vykonávat buď nelze vůbec, anebo je jejich přesun 

na jinou úroveň žádoucí. V oblasti bezpečnostní politiky nalezneme příklady pro oba takové 

případy. Moderní mezinárodní terorismus, jak jej známe z posledních několika desetiletí, 

využívá právě narůstající provázanosti celosvětového dění, okamžité komunikace 

a kyberprostoru. Možnost států zajišťovat bezpečnost svých občanů je tak velmi nízká, 

protože teroristické útoky mohou být plánované, financované a v neposlední řadě 

i v některých případech prováděné z jakéhokoli místa na planetě. Obdobná je situace v oblasti 

ekonomiky, kde zejména současná finanční a ekonomická krize ukázala, že státy nejsou 

schopny zajistit své ekonomické zájmy a jsou značně oslabeny i v zajišťování blahobytu 

svých obyvatel. 

Normativní důvody pro přesun některých funkcí na jinou než státní úroveň můžeme 

chápat jako jakýsi návrat univerzálních hodnot. Univerzalita například lidských práv 

v chápání západní civilizace jde přímo proti tradiční koncepci suverenity ve smyslu 

nezasahování do vnitřních záležitostí státu. Koncepty humanitární intervence nebo povinnosti 

chránit (responsibility to protect, R2P) předpokládají existenci norem jejichž platnost 

se teritoriálně neshoduje s žádným státem nebo jakýmkoli jiným prostorově definovaným 

celkem, ale zahrnuje celé lidstvo bez výjimky.22 Do této kategorie patří i nové instituce, jako 

je například Mezinárodní trestní tribunál. McGrew v této souvislosti mluví o rozšíření politiky 

                                                 
18 Giddens cit. in Sýkora, Luděk: Globalizace a její společenské a geografické důsledky. In: Jehlička, Petr et al. 
(eds.): Stát, prostor, politika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2000, s. 72. 
19 Brenner, Neil et al.: Introduction, In: Brenner, Neil et al. (eds.): State/space: a reader, Malden: Blackwell, 
2003, s. 3. 
20 Naím, Moisés: Černá kniha globalizace. Praha: Vyšehrad, 2008. 
21 Srov. Brenner, Neil et al.: Introduction, In: Brenner, Neil et al. (eds.): State/space: a reader, Malden: 
Blackwell, 2003, s. 4; Sum, Ngai-Ling: Rethinking Globalisation: Re-articulating the Spatial Scale and Temporal 
Horizons of Trans-Border Spaces. In: Brenner, Neil et al. (eds.): State/space: a reader. Malden: Blackwell, 
2003, s. 208; Kofman, Daniel: The Normative Limits to the Dispersal of Territorial Sovereignty. The Monist, 
ročník 90 (2007), číslo 1, s. 65-85. 
22 Weiss, Thomas G.: Using military force for human protection: What next?. In: Newman, Edward et al. (eds.): 
Multilateralism Under Challenge?. Tokyo et al.: United Nations University Press, 2006, s. 379-380. 
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na celý svět a překrývání prostorů domácí a mezinárodní politické akce.23 Taylor vidí 

v současném „absolutním“ pojetí suverenity odraz původního konceptu, kde mezinárodní 

společenství je moderním ekvivalentem Boha.24 

Zvláštním příkladem takového přesunu kompetencí a jejich sdílení je pochopitelně 

evropská integrace. V rámci Evropské unie se celá řada funkcí přesouvá na nadnárodní 

úroveň a nadřazenost evropského práva nad právem národním způsobuje, že teritorium státu 

v některých oblastech přestává plnit funkci stěn nádoby, ale prosakuje oběma směry. 

Suverenita ve svém tradičním významu nereflektuje realitu.25 

Právě zpochybnění výsadního postavení státu v mezinárodních vztazích je jedním 

z důležitých směrů současné kritiky neorealismu a neoliberalismu. Někteří hledají alternativu 

v historii. Takzvaný nový medievalismus například tvrdí, že současný svět vykazuje řadu 

podobných znaků, jako středověké uspořádání před nástupem národních států. Suverenita je 

v jeho podání sdílena více institucemi na různých úrovních. Stát sice zcela nemizí, ale o své 

funkce se musí podělit s vyššími i nižšími úrovněmi vládnutí. Některé takové instituce navíc 

nemusejí být organizovány teritoriálně, ale funkcionálně.26 Mezi znaky, které podle Cernyho 

současný svět sdílí se středověkem, patří například konkurující si instituce s překrývajícími 

se jurisdikcemi, pohyblivější teritoriální hranice uvnitř i mezi státy a chybějící vnější tlak 

na teritorializaci, několikerá nebo rozdrobená loajalita a identita nebo nerovnoměrný rozvoj 

nových prostorů a fragmentace těch starých.27 Podobným směrem se ubírá i práce Fergusona 

a Mansbacha hovořící o post-internacionalismu, pod kterým si představují v podstatě síťovou 

teorii s překrývajícími se loajalitami a autoritami.28 Významně se nový pohled na roli státu 

projevil ve studiu bezpečnosti, kterému se věnuje další část. 

 

                                                 
23 McGrew, Anthony: World order and political space. In: Anderson, James et al. (eds.): A global world?: re-
ordering political space. New York: Oxford University Press, 1995, s. 13. 
24 Taylor, Paul: The United Nations in the 1990s: Proactive Cosmopolitanism and the Issue of Sovereignty. 
Political Studies, ročník 47 (1999), s. 538-565. 
25 Srov. Wind, Marlene: Sovereignty, anarchy and law in Europe. In: Kelstrup, Morten - Williams, Michael C. 
(eds.): International Relations Theory and the Politics of European Integration. London: Routledge, 2000, s. 
106-130. 
26 Anderson, James: The exaggerated death of the nation-state. In: Anderson, James et al. (eds.): A global 
world?: re-ordering political space. New York: Oxford University Press, 1995, s. 65-112. 
27 Cerny, Philip G.: Terrorism and the New Security Dilemma. Naval War College Review, ročník 58 (2005), 
číslo 1, s. 18-19. Srov. Mansbach, Richard W. - Wilmer, Franke: War, Violence, and the Westphalian State 
System as a Moral Community. In: Albert, Mathias et al. (eds.): Identities, Borders, Orders. Rethinking 
International Relations Theory. Minneapolis and London: University of Minnesota Press, 2001, s. 51-71. 
28 Ferguson, Yale H. - Mansbach, Richard W.: Post-internationalism and IR Theory. Millennium: Journal of 
International Studies, ročník 35 (2007), číslo 3, s. 529-549. 
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2.2 Změny ve studiu bezpe čnosti 

Samotný obor mezinárodních vztahů a jeho podobor bezpečnostních studií vznikly 

v době poznamenané dvěma světovými válkami a následnou válkou studenou. Nelze se proto 

divit, že tradiční pohled na bezpečnost kladl do centra své pozornosti národní státy a otázky 

války a možnosti spolupráce mezi nimi. Dominantními proudy akademické debaty se staly 

realismus a neorealismus na jedné straně, které se na základě svého chápání buď lidského 

charakteru nebo struktury mezinárodního systému domnívaly, že spolupráce mezi státy je 

velmi obtížná, až nemožná, a liberalismus a institucionalismus na straně druhé, podle kterých 

byla spolupráce dosažitelná díky vlivu ekonomických zájmů nebo domácích či mezinárodních 

institucí. Na významu státu a jeho chápání jako unitárního, konstitutivního aktéra systému se 

ovšem oba proudy shodly. 

Pohled na bezpečnost se začal měnit od první poloviny osmdesátých let. Akademická 

debata o pojmu bezpečnost, kterou zahájil svým článkem Redefining Security Richard 

Ullman,29 nabrala po konci studené války na obrátkách a stala se jedním z hlavních témat 

výzkumu mezinárodních vztahů. Vedla se na dvou částečně oddělených úrovních – 

se zaměřením na samotný koncept bezpečnosti a jeho proměnu na straně jedné a na obsah 

zkoumání bezpečnosti na straně druhé. 

V debatě o konceptu se řada vědců i politiků domnívá, že je třeba koncept bezpečnosti 

zcela přehodnotit.30 Někteří dokonce považují bezpečnost za tzv. z podstaty sporný koncept 

(essentially contested concept) v chápání W.B. Gallieho.31 Na definici takového konceptu 

není jen obtížné se shodnout, ale z principu zcela nemožné, protože neexistuje žádná neutrální 

definice.32 Jiní jsou ovšem přesvědčeni, že pro změnu konceptu není žádný důvod. David 

Baldwin vypočítává základní otázky, které definují koncept bezpečnosti, a tvrdí, že tyto 

otázky od padesátých let (kdy je formuloval Arnold Wolfers) nijak neztratily na významu:33 

 

                                                 
29 Ullman, Richard H.: Redefining Security. International Security, ročník 8 (1983), číslo 1, s. 129-153. 
30 Srov. Boutros-Ghali, Boutros: Let's Get Together to Halt the Unraveling of Society. International Herald 
Tribune, 10 February 1995; Pettiford, Lloyd: Changing Conceptions of Security in the Third World. Third World 
Quarterly, ročník 17 (1996), číslo 2, s. 289-306. 
31 Buzan, Barry: People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War 
Era. Boulder: Rienner, 1991; Smith, Steve: The Contested Concept of Security, in The Concept of Security 
Before and After September 11, Working Paper no. 23. Singapore: Institute of Defence and Strategic Studies, 
2002, s. 1-11. 
32 Smith, Steve: The Contested Concept of Security, in The Concept of Security Before and After September 11, 
Working Paper no. 23. Singapore: Institute of Defence and Strategic Studies, 2002, s. 1. 
33 Baldwin, David A.: The Concept of Security. Review of International Studies, ročník 23 (1997), číslo 1, s. 5-
26. Baldwin uvádí ještě několik dalších základních otázek: Kolik bezpečnosti?, Za jakou cenu?, V jakém 
časovém horizontu?. Tyto otázky sice považujeme za důležité při formulaci konkrétní bezpečnostní politiky, 
nejsou ovšem podstatné pro hledání nového obsahu pojmu bezpečnost, a proto se jimi dále nezabýváme. 
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Bezpečnost čeho? 

Bezpečnost jakých hodnot? 

Bezpečnost před jakými hrozbami? 

Bezpečnost jakými prostředky? 

 

I on ovšem uznává, že ačkoli otázky zůstaly stejné, proměnily se po konci studené války 

odpovědi, a tedy to, co je obsahem bezpečnosti.34 Tato „nová bezpečnostní agenda“,35 nebo 

někdy také „nové bezpečnostní prostředí“,36 je především výrazně širší, než byl tradiční 

pohled na bezpečnost. Rozhodujícím faktorem je přehodnocení role moderního teritoriálního 

státu coby výsadního referenčního objektu bezpečnosti, tedy objektu, jehož bezpečnost je 

nutné zajišťovat.37 Pozornost se soustředí i na jiné úrovně – dochází k prohlubování konceptu. 

V souvislosti s tím se ovšem pochopitelně mění i charakter hrozeb, kterým musejí různé 

referenční objekty čelit, a koncept bezpečnosti se zároveň i rozšiřuje. 

Pro neorealisty a neoliberály nedává debata o konceptu bezpečnosti valného smyslu. 

Jejich státocentrický, pozitivistický přístup obsah pojmu bezpečnost jasně definuje – jde 

o bezpečnost státu před ostatními státy, které by mohly ohrožovat jeho přežití a integritu. 

Hrozby objektivně existují a je možné je poznat. Pro konstruktivisty je ovšem otázka 

po obsahu bezpečnosti zásadní, protože podle nich identifikace hrozeb není objektivně daná, 

ale záleží na subjektivních soudech aktérů – „bezpečnost je, co z ní lidé udělají“38 – tyto 

hrozby ovšem jsme zároveň schopni poznávat.39 Intenzita debaty o nové bezpečnostní agendě 

nejlépe dokládá, pod jakým tlakem se neorealismus a neoliberalismus v posledních dvaceti 

letech ocitly. 

 

                                                 
34 Ibid., s. 23. 
35 Lutterbeck, Derek: Blurring the Dividing Line: The Convergence of Internal and External Security in Western 
Europe. European Security, ročník 14 (2005), číslo 2, s. 231-253. 
36 George W. Bush cit. in Fisk, Daniel W.: National security challenges facing the new administration. Emory 
Law Journal, ročník 50 (2001), číslo 3, s. 743-758. 
37 Srov. Buzan, Barry et al.: Bezpečnost: nový rámec pro analýzu. Brno: Centrum strategických studií, 2005. 
38 Holsti, Kal J.: Something old, something new: Theoretical perspectives on contemporary international peace 
and security. In: Newman, Edward et al. (eds.): Multilateralism Under Challenge?. Tokyo et al.: United Nations 
University Press, 2006, s. 198. 
39 Srov. Krahmann, Elke: From State to Non-State Actors: The Emergence of Security Governance. In: 
Krahmann, Elke (ed.): New threats and new actors in international security. New York: Palgrave Macmillan, 
2005, s. 3-19. 
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2.2.1 Prohloubení konceptu bezpe čnosti 

V rámci prohlubování konceptu bezpečnosti se mění odpověď na první Baldwinovu 

otázku: Bezpečnost čeho?. Vedle státu se referenčním objektem stávají i entity nad i pod státní 

úrovní. 

Jednou z prvních vlaštovek v tomto směru byla tzv. Palmeho zpráva, která vznikla pod 

vedením Olofa Palmeho v rámci Organizace spojených národů začátkem osmdesátých let.40 

Podle této zprávy je jedinou možností, jak se vypořádat s bezpečnostním dilematem, společná 

akce zúčastněných států. Tato „společná bezpečnost“ (common security) je kvalitativně 

odlišná od bezpečnosti jednotlivých států. Podobně i Martin Shaw mluví o „rekonstrukci“ 

národní bezpečnosti na mezinárodní bezpečnost – bezpečnost systému států.41 

Referenčním objektem ovšem může být i jen vybraná skupina států, ne celý systém. 

Stoupající hladina oceánů v důsledku klimatických změn představuje existenční hrozbu pro 

celou řadu států ležících nízko nad hladinou světových moří. Skupinu těchto zemí lze 

považovat za jeden referenční objekt, protože čelí stejnému nebezpečí a odstranění hrozby pro 

jeden z nich automaticky znamená i odstranění hrozby pro ostatní.42 Referenčním objektem 

ale může být i mezinárodní organizace. Evropská unie například považuje za terorismus 

takový akt, který je spáchán s cílem „závažným způsobem destabilizovat či zničit základní 

politické, ústavní, hospodářské nebo sociální struktury“ nejen státu, ale i mezinárodní 

organizace.43 

Může se zdát, že systém států, skupiny států nebo mezinárodní organizace, které jsou 

z převážné většiny tvořeny státy, nejsou příliš velkou výzvou pro dominantní postavení státu 

jako referenčního objektu bezpečnosti. Mohou se jím ovšem stát i výrazně prchavější 

„instituce“, jako je například náboženství. Zřejmě nejznámější teroristická skupina dneška, al-

Káida, obhajuje svoji činnost právě obranou islámu.44 Za ohrožené mohou být považovány 

i objekty, které se ke státům nevztahují vůbec a zahrnují v podstatě všechny a všechno – to je 

případ referenčních objektů jako je „lidstvo“ nebo „příroda“. 

Při prohlubování konceptu bezpečnosti se ale lze nejčastěji setkat s novými referenčními 

objekty pod úrovní státu. Vede k tomu zejména empirické zjištění, že je ve světě výrazně více 

                                                 
40 Independent commission on disarmament and security issues: Common security: a blueprint for survival. New 
York: Simon and Schuster, 1982. 
41 Shaw, Martin: The Development of „Common-Risk“ Society: A Theoretical Overview. In: Kuhlmann, Jürgen 
- Callaghan, Jean (eds.): Military and Society in 21st Century Europe: A Comparative Analysis. Hamburg: LIT, 
2000, s. 14. 
42 Společná hrozba tyto státy také dovedla v roce 1990 k vytvoření formálně institucionalizované aliance – 
Aliance malých ostrovních států (AOSIS). 
43 Rada EU: Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu, dok. č. 2002/475/SVV. 
44 The Economist: How to win the war within Islam. The Economist, 17. července 2008. 
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vnitrostátních než mezistátních ozbrojených konfliktů (Obr. 1). Murphy a Weiss dokonce 

soudí, že v podstatě všechny ozbrojené konflikty jsou konflikty vnitřními a hlavními faktory 

při jejich vzniku jsou národnostní, etnické a komunální napětí.45 To pochopitelně představuje 

zásadní problém pro jakýkoli státocentrický přístup, jenž vycházeje z Hobbese předpokládá, 

že stát je základním rámcem pro bezpečnost svých občanů a bezpečnost státu automaticky 

znamená i bezpečnost jeho obyvatel. 

 

Obrázek 1: Rozdělení konflikt ů ve světě podle typu, 1946-2007 

 
Zdroj: Uppsala Conflict Data Program; 28.8.09, http://www.pcr.uu.se/research/UCDP/graphs/type_year.gif. 

 
Jednu z nejpropracovanějších odpovědí na tuto výzvu a vlivný teoretický rámec 

představuje práce Mary Kaldor.46 Ta se domnívá, že během 80. a 90. let dvacátého století 

se vyvinul nový typ organizovaného násilí, který se projevuje právě vyšším poměrem 

vnitrostátních konfliktů. Tento typ, který nazývá „novými válkami“ (new wars), podle ní 

spočívá v rozmazávání rozdílů mezi klasickou válkou (násilím mezi státy nebo politickými 

organizovaným skupinami z politických důvodů), organizovaným zločinem (násilím mezi 

soukromými osobami ze soukromých důvodů) a porušováním lidských práv ve velkém 

měřítku (násilí států nebo politických organizovaných skupin proti jednotlivcům). Tyto 

konflikty jsou často označovány jako vnitřní nebo občanské války, ale zahrnují bezpočet 

                                                 
45 Murphy, Craig N. - Weiss, Thomas G.: International peace and security at a multilateral moment: What we 
seem to know, what we don't, and why. Contemporary Security Policy, ročník 20 (1999), číslo 3, s. 116. 
46 Kaldor, Mary: New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era. Stanford: Stanford University Press, 
1999. 
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přeshraničních spojení, takže se těžko rozlišuje, co je vnitřní a co je vnější, co je agrese 

a represe, co je lokální a globální.47 Klíčem je podle Kaldor eroze státního monopolu 

na násilí, k níž dochází ze dvou směrů. Shora je stát oslaben transnacionalizací vojenských sil 

do bloků a aliancí a zároveň je redukována jeho možnost jednostranně použít sílu různými 

mezinárodními normami. Zdola je stát ohrožen privatizací násilí. Při těchto nových válkách 

se podle Kaldor snižují příjmy státu, ať už v důsledku krize nebo kriminality, dochází 

k privatizaci násilí mezi různé skupiny organizovaného zločinu nebo polovojenská uskupení, 

a v důsledku toho mizí politická legitimita.48 

Tak jako se objevily akademické i politické hlasy volající po přehodnocení národní 

bezpečnosti na bezpečnost společnou nebo mezinárodní nad úrovní národního státu, existuje 

i alternativní koncept pro bezpečnostní hrozby pod státní úrovní. Takzvaná „lidská 

bezpečnost“ (human security) opouští jakýkoli skupinový referenční objekt a soustředí 

se na nejmenšího možného činitele – jednotlivce. Lidská bezpečnost je velmi vágní pojem, 

který pro každého znamená něco jiného.49 Najdeme nejen celou řadu různých definic, ale 

zejména celou řadu různých obsahů od poměrně úzkých po ty široké, zahrnující velké 

množství aspektů lidského života. Všechny přístupy ovšem zahrnují několik shodných prvků: 

přesouvají pozornost k jednotlivci jako referenčnímu objektu, hrozbu definují jako ohrožení 

kvality života jednotlivce, zahrnují do svého záběru i nestátní aktéry a odvracejí 

se od tradičního a výhradního zájmu o vojenský konflikt.50 

V současnosti existují dvě hlavní školy lidské bezpečnosti, které vycházejí z programů 

politických aktérů – přístup kanadské vlády a přístup Rozvojového programu OSN (UNDP). 

Shani označuje kanadský přístup k lidské bezpečnosti za „úzký“.51 Vymezuje se negativně – 

jako absence fyzické hrozby jednotlivci. Taková definice vyhovuje podle Shaniho západní 

liberální tradici rovnosti před právem a jedná se i o právo obsažené v Chartě OSN.52 Waisová 

tvrdí, že je to definice založená na důležitosti státu a podpoře dobrého vládnutí. Překračuje jej 

ovšem otevřenou podporou humanitární intervence a zavedením R2P.53 

                                                 
47 Ibid., s. 2. 
48 Srov. Wulf, Herbert: The challenges to re-establishing a public monopoly of violence. In: Glasius, Marlies - 
Kaldor, Mary (eds.): A Human Security Doctrine for Europe: Project, Principles, Practicalities. Oxford: 
Routledge, 2005, s. 20-40. 
49 Srov. Waisová, Šárka: Human Security – the Contemporary Paradigm?. Perspectives, 2003, číslo 20/2003, s. 
58-72. 
50 McDonald, Matt: Human Security and the Construction of Security. Global Society, ročník 16 (2002), číslo 3, 
s. 279. 
51 Shani, Giorgio: Introduction: Protecting Human Security in a Post 9/11 World. In: Shani, Giorgio et al. (eds.): 
Protecting Human Security in a Post 9/11 World. Critical and Global Insights. New York: Palgrave Macmillan, 
2007, s. 4. 
52 Ibid., s. 5. Srov. čl. 1.3, Charta Organizace spojených národů. 
53 Waisová, Šárka: Human Security – the Contemporary Paradigm?. Perspectives, 2003, číslo 20/2003, s. 64-5. 
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Široká definice Rozvojového programu OSN, prosazovaná vedle něj také Japonskem, 

chce „chránit klíčové jádro všech lidských životů způsoby, které rozšiřují lidské svobody 

a lidské naplnění“.54 Jde o vymezení pozitivní – o soubor životních potřeb všech lidí, jejich 

základních práv a svobod.55 Jde zároveň o vymezení dalece přesahující kanadský přístup. Jak 

uvádí Biscop, fyzická dimenze (freedom from fear) je v tomto konceptu doprovázena ještě 

dimenzí ekonomickou (freedom from want), politickou (participace, vláda práva, respekt 

k lidským právům) a sociální (přístup ke vzdělání, zdravotnictví, čistému životnímu 

prostředí).56 O bezpečném prostředí lze podle tohoto konceptu mluvit pouze v případě, že jsou 

zajištěny potřeby jednotlivců ve všech čtyřech oblastech. 

Vedle odvrhnutí státu jako primární úrovně analýzy a prohloubení konceptu bezpečnosti 

po svislé ose (jedinec – stát – systém) představuje pozitivní vymezení lidské bezpečnosti 

v podání UNDP zároveň i rozšíření po ose horizontální – tématické. 

 

2.2.2 Rozšíření konceptu bezpe čnosti 

Klasické státocentrické teorie, a zejména realismus a neorealismus, se vedle státní 

úrovně úzce vymezují i v otázce charakteru hrozeb. Pro realisty je primárním zájmem státu 

zachování vlastní existence, pro neorealisty taktéž a navíc uchování mocenské pozice vůči 

ostatním státům. Existenční hrozby i faktor ovlivňující mocenskou pozici je pro oba přístupy 

shodný – vojenská síla. Ačkoli realisty zajímá ekonomická nebo populační základna států, je 

to pouze zprostředkovaně, jako faktory z nichž se odvozuje vojenská síla. 

 Rozšířený koncept bezpečnosti rozeznává daleko více zdrojů ohrožení ať už pro státy 

nebo i jiné referenční objekty.57 Ekonomika, respektive ekonomická prosperita se v tomto 

pojetí stává samostatnou hodnotou, která může být ohrožena a jíž je nutno bránit. Jako 

hrozbu, proti níž je třeba aktivně zasáhnout, lze potom prezentovat například přerušení 

dodávek klíčových surovin (energetická bezpečnost) nebo stabilitu finančního systému.58 

Na vyšších než státních úrovních se potom objevují další existenciální hrozby. Již zmíněná 

                                                 
54 Commission on Human Security: Human Security Now. New York: Commission on Human Security, 2003, s. 
4. 
55 Shani, Giorgio: Introduction: Protecting Human Security in a Post 9/11 World. In: Shani, Giorgio et al. (eds.): 
Protecting Human Security in a Post 9/11 World. Critical and Global Insights. New York: Palgrave Macmillan, 
2007, s. 5. 
56 Biscop, Sven: Understanding the New Security Environment: European Security Strategy: a comprehensive 
approach?. In: Centre d'Etudes de Défense (ed.): New answers to new threats?: Our Western society facing new 
security challenges. Brussels: Centre d'Etudes de Défense, 2005, s. 11-2. 
57 Srov. Buzan, Barry: The Logic of Regional Security in the Post-Cold War World. In: Hettne, Bjorn et al. 
(eds.): The New Regionalism and the Future of Security and Development. London: Macmillan, 2000, s. 1-25. 
58 Srov. Higgott, Richard: US Foreign Policy and the 'Securitization' of Economic Globalization. International 
Politics, ročník 41 (2004), číslo 2, s. 147–175. 
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aliance ostrovních států se sice může podle realistů cítit bezpečně, protože je v danou chvíli 

neohrožuje žádný jiný stát, zmizí-li ovšem jejich území pod stoupající mořskou hladinou 

příliš jim to nepomůže. Environmentální hrozby většinou přesahují hranice jednoho státu 

a v některých případech je lze chápat i jako ohrožení lidského druhu.59 Specifikem těchto 

hrozeb je, že ani jejich původcem až na výjimky nejsou státy, ale nestátní subjekty, jednotlivci 

nebo i způsob života většiny populace. 

Řada nových typů hrozeb se ovšem týká substátní úrovně. Může jít o ohrožení zdraví 

jednotlivců60 nebo o jejich způsob života, který se mění v důsledku migrace.61 Teroristické 

skupiny ohrožují životy jednotlivců, stejně jako organizovaný zločin. Ten navíc kvůli 

prorůstání do státní správy může představovat hrozbu pro politické zřízení a demokratickou 

participaci jednotlivců. Specifickým rizikem může být i samotný stát, jež může být zdrojem 

útlaku – nejen fyzického, ale i ekonomického a v případě menšin i kulturního. Snaha 

o rozšíření konceptu bezpečnosti ovšem není primárně zaměřena proti státu. Uznává 

i relevanci tradičních vojenských hrozeb, jen je nepovažuje za vyčerpávající, jen 

za podskupinu širšího pojmu – hrozeb societálních.62 

Všechny zmíněné hrozby jsou ze státocentrického, realistického pohledu neviditelné. 

Přesto jsou média každý den plná zmínek o environmentální nebo energetické bezpečnosti 

i o hrozbě terorismu. Očividně se zde objevila jakási analytická mezera, kterou je třeba 

zaplnit. Jednou z možností jsou konstruktivistické přístupy, které se neomezují na předem 

daný charakter hrozeb, ale naopak se je snaží vždy znovu konstruovat. Jedním 

z nejvlivnějších pokusů o systematický výklad rozšířeného konceptu bezpečnosti je teorie 

sekuritizace rozpracovaná tzv. kodaňskou školou.63 

                                                 
59 Srov. Podesta, John - Ogden, Peter: The security implications of climate change. The Washington Quarterly, 
ročník 31 (2007), číslo 1, s. 115-138. 
60 Srov. Garrett, Laurie: HIV and National Security: Where Are the Links?. New York: Council on Foreign 
Relations, 2005; Kelle, Alexander: Securitization of international public health: implications for global health 
governance and the biological weapons prohibition regime. Global Governance, ročník 13 (2007), číslo 2, s. 
217-235; MacLean, Sandra J.: Microbes, Mad Cows and Militaries: Exploring the Links Between Health and 
Security. Security Dialogue, ročník 39 (2008), číslo 5, s. 475-494. 
61 Srov. Collyer, Michael: Migrants, Migration and the Security Paradigm: Constraints and Opportunities. 
Mediterranean Politics, ročník 11 (2006), číslo 2, s. 255–270; Anderson, Malcolm - Apap, Jolana: Changing 
Conceptions of Security and Their Implications for EU Justice and Home Affairs Cooperation, CEPS Policy 
Brief No. 26. Brussels: CEPS, 2002. 
62 Srov. Brimmer, Esther: From Territorial Security to Societal Security: Implications for the Transatlantic 
Strategic Outlook. In: Brimmer, Esther (ed.): Transforming Homeland Security: U.S. and European Approaches. 
Washington, DC: Center for Transatlantic Relations, 2006, s. 23-42. 
63 Srov. Wæver, Ole: What is security? – the securityness of security. In: Hansen, Birthe (ed.): European 
Security 2000. Copenhagen: Political Studies Press, 1995, s. 222-254; Buzan, Barry et al.: Bezpečnost: nový 
rámec pro analýzu. Brno: Centrum strategických studií, 2005. 
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Sekuritizace je řečový akt, označení určitého problému jako existenční hrozby, což 

umožňuje použití mimořádných prostředků.64 Jedná se v podstatě o silnější verzi politizace, 

kdy se daný problém stává nejen tématem politické debaty, ale je označen za bezpečnostní 

hrozbu. Úspěšná sekuritizace znamená, že populace přijme bezpečnostní interpretaci daného 

jevu a souhlasí v dané otázce s použitím mimořádných prostředků, jako je násilí, omezení 

práv, přísnější regulace atp. Na rozdíl od realismu se teorie sekuritizace nijak neomezuje co 

do obsahu bezpečnosti. Ten je stále znovu konstruován veřejnou debatou a to, co je 

považováno za bezpečnostní problém dnes, nemusí být mezi hrozbami zítra (problém je 

desekuritizován). Tento přístup umožňuje zahrnout pod pojem bezpečnost téměř jakékoli 

téma, pokud se je ve veřejném diskursu úspěšně sekuritizováno. Buzan, Wæver a de Wilde 

ve své práci rozeznávají pět různých sektorů. Vedle sektoru vojenského, kam patří klasická 

bezpečnost realistického střihu, jsou to ještě bezpečnost environmentální, ekonomická, 

společenská a politická.65 Teorie sekurizitace si našla své místo v analýze bezpečnosti právě 

proto, že umožňuje pružně reagovat na změnu a zahrnout i témata, s nimiž si klasické teorie 

nevědí rady. Je také běžně využívána na stránkách odborných časopisů.66 

Po skončení studené války se tak obsah konceptu bezpečnosti rozšířil dvěma směry – 

do hloubky (zahrnutím řady nestátních aktérů) i do šířky (zahrnutím řady jiných témat než 

pouze hrozby silou). Toto rozšíření ovšem není přijímáno bez výhrad a objevuje se proti němu 

řada relevantních námitek. 

 

2.2.3 Námitky proti novým p řístup ům k bezpe čnosti 

Snaha o rozšíření obsahu pojmu bezpečnost se pochopitelně setkala s protireakcí. 

Kritiky lze rozdělit do dvou základních skupin. Na ty, které zpochybňují samotný předpoklad 

pro rozšíření - tedy že se změnila realita a je zapotřebí na ni reagovat. A na ty, které kritizují 

způsob, jakým nové směry k problematice přistupují. Někteří autoři se samozřejmě řadí 

do obou skupin. 
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Ripsman a Paul se na základě výzkumu obranných výdajů, využití lidských zdrojů 

a národních bezpečnostních doktrín domnívají, že globalizace neovlivňuje bezpečnostní 

politiku států tak moc, jak se někteří domnívají, a státy jsou stále zaměřeny na tradiční 

bezpečnost.67 Podobně i Walt tvrdí, že existence dalších rizik pro národní bezpečnost 

neznamená, že zmizela hrozba války.68 Celá řada akademiků nesouhlasí s odsunováním státu 

na vedlejší kolej. Věří, že jeho role v mezinárodních vztazích je stále klíčová, a to z řady 

důvodů. Shaw argumentuje, že moc je třeba stále chápat svázanou se státem i ve světě 

globálních institucí, protože ty jsou stále tvořené státy. Stejně tak i nevládní organizace, jako 

substátní aktéři, prosazují svůj vliv především skrz státní instituce.69 Miller podobným 

způsobem upozorňuje, že nové pohledy vycházejí z nepřesných úvah, protože se stále ještě 

objevují mezistátní konflikty a státy jsou nejsilnějšími vojenskými aktéry, nad nimiž 

neexistuje arbitr a hegemon. Podobně jako Shaw i on ukazuje, že to, co se jako takový arbitr 

a hegemon udává, tedy mezinárodní instituce (v tomto případě Rada bezpečnosti OSN), je 

tvořeno státy, které si drží právo veta.70 Ayoob si také myslí, že se v akademickém diskursu 

přeceňuje charakter ekonomických, technologických  a normativních změn, které mají vliv 

na bezpečnost, a zároveň se přeceňuje odolnost státu a jeho role jako primárního 

poskytovatele bezpečnosti a výsadního místa, kde se o ní rozhoduje.71 Zejména role státu při 

rozhodování hraje roli a Ayoob se svým způsobem snaží o kompromis mezi teorií sekuritizace 

a nadřazenou rolí státu, když tvrdí, že sekuritizace nebude úspěšná, pokud nepůjde o hrozbu 

„státním institucím nebo hranicím a/nebo režimu“, který jedná jménem státu. Jinými slovy, 

aby byl „jakýkoli jev  ‚sekuritizovaný‘, musí být nejdřív ‚zpolitizovaný‘“.72 

Někteří autoři polemizují s tvrzením, že je na ústupu stát, který je definovaný 

teritoriálně. Thompson zpochybňuje závěry, podle kterých je stát na ústupu kvůli rozmachu 

humanitárních intervencí po skončení studené války. Domnívá se, že vnější suverenita má jen 

málo společné s vestfálským systémem teritoriálně definovaných států, protože původní 

smlouvy nic takového neobsahovaly a i pozdější smlouvy umožňovaly státům zasahovat 
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do záležitostí ostatních. Jako příklad uvádí Rooseveltův dodatek k Monroeově doktríně73 

umožňující Spojeným státům zasahovat do vnitřních věcí zemí západní hemisféry nebo 

na evropském kontinentu Svatou alianci či versailleskou smlouvu a její závazky týkající 

se menšin.74 Teritoriální vymezení státu může být podle některých dokonce žádoucí. Kofman 

upozorňuje, že veřejné statky (public goods) nejsou jen nedělitelné, ale také teritoriální – 

statky jako jsou čistý vzduch nebo bezpečnost nejsou vázané na občanství nebo loajalitu, ale 

na dané území. Jejich financování potom musí být centralizované, aby šlo v případě potřeby 

přesouvat zdroje z jedné kapitoly do druhé; společný rozpočet je také veřejným statkem. Pro 

rozhodování o použití těchto zdrojů je potom ovšem zapotřebí transparentního systému. 

Teritoriální suverénní stát tedy může být podle Kofmana normativně optimální způsob 

organizace politického života, jenž umožňuje demokratickou kontrolu na straně jedné 

a zajišťuje efektivitu správy a díky spojování do společného teritoriálního rámce brání 

duplikacím na straně druhé.75 

Druhý směr kritiky nových přístupů nezpochybňuje jejich výchozí předpoklady, ale ptá 

se, jestli je jejich pojetí správné. Waisová se například domnívá, že kodaňská škola sice 

rozšířila pojetí bezpečnosti, ale v globálním pohledu „zůstává hlavní referenční objekt 

Buzanovy bezpečnostní analýzy národní stát“.76 Nabízí se tedy otázky, jestli jsou nové 

přístupy užitečné, když novou situaci zkoumají ze staré perspektivy. Řada kritiků navíc 

zpochybňuje vědeckou smysluplnost nových přístupů. Kolodziej považuje zavržení modelu 

racionálního aktéra jako účinného nástroje analýzy za nesmyslné, ačkoli uznává, že je 

zapotřebí reflektovat socio-ekonomický, domácí a normativní kontext.77 Mnoho autorů se ale 

domnívá, že bezbřehé rozšiřování a prohlubování konceptu bezpečnosti podkopává 

intelektuální koherenci celého výzkumného odvětví. Činí také mnohem složitější navrhování 

jakýchkoli řešení.78 S tím souhlasí i Freedman, který varuje, aby se všechny problémy 

neoznačovaly za bezpečnostní, protože by tím obor ztratil zaměření.79 To se již podle kritiky 

stalo u konceptu lidské bezpečnosti, který je natolik vágní, nekoherentní a obtížný pro 
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operacionalizaci, že je málo užitečný pro formulaci politických nebo výzkumných cílů.80 

Baldwin ze stejného důvodu kritizuje sekuritizaci, o níž tvrdí, že po ztotožnění s naléhavostí 

ztrácí pojem bezpečnost použitelnost, protože bude koncepčně předurčen relativně k jiným 

cílům.81 Je také sporné, nakolik lze nové přístupy aplikovat univerzálně. Thompson 

se domnívá, že univerzalita hodnot je stále sporná a taková i zůstane.82 Ayoob upozorňuje, 

že jsou nové přístupy jen obtížně využitelné při zkoumání zemí třetího světa, kde stát sice 

může v některých případech představovat hrozbu pro své obyvatele, ale jeho oslabení je pro 

populaci daleko větším nebezpečím, protože stát zůstává klíčovým poskytovatelem 

bezpečnostního rámce.83 Proto se obává, že závěry nových výzkumů mohou v praktické 

politice škodit. Na to upozorňuje i řada dalších autorů, a to zejména v souvislosti s takzvaným 

paradoxem lidské a národní bezpečnosti. Státy, které posilují svoji národní bezpečnost, 

zároveň snižují lidskou bezpečnost svých obyvatel, protože investují do zbrojení místo 

do rozvoje, případně méně hledí na lidská práva. V opačném případě ovšem stát investující 

do blahobytu své populace není schopen zajistit její fyzickou bezpečnost, která může být 

ohrožena jinými státy nebo i nestátními aktéry.84 Tento proces může fungovat 

i na mezinárodní úrovni. Liotta popisuje „efekt bumerangu“, kdy posilování národní 

bezpečnosti rozvinutých států snižuje lidskou bezpečnost v rozvojovém světě a ta zase zpátky 

ohrožuje národní bezpečnost rozvinutých zemí.85 

 

2.3 Důsledky debaty o postavení státu a konceptu bezpe čnosti 

Jak bylo ukázáno na předchozích stránkách, probíhá v současnosti v oboru 

mezinárodních vztahů intenzivní diskuse o konceptu bezpečnosti a jeho přehodnocení. 

Projevuje se zejména rozšířením obsahu bezpečnosti o „nové“ hrozby, jako jsou například 

hrozby kybernetické, environmentální, týkající se kritické infrastruktury, organizovaný zločin, 
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migrace nebo terorismus.86 Ani jedno z těchto témat, možná s výjimkou kybernetických 

hrozeb, ve skutečnosti není nové. Všechny v minulosti patřily mezi problémy, se kterými 

se státy musely vypořádávat. Ačkoli se objevují pokusy objektivizovat jejich novotu, jde 

zřejmě primárně o jejich nové vnímání.87 To ale nic nemění na tom, že toto nové chápání 

hrozeb ovlivňuje reakce politiků a akademiků. I přes odpor některých skalních realistů je 

zřejmé, že situace se v porovnání se studenou válkou změnila a je zapotřebí na ni nějakým 

způsobem reagovat. Zároveň ovšem není možné zavrhnout paušálně veškeré dosavadní 

poznatky, protože stále hrají při popisu reality důležitou roli. 

Jsou tací, kteří na hledání teorie rezignují rovnou. Terriff se například domnívá, že teorie 

jsou vždy až krok za reálnou politikou, a proto nejsou užitečné při předvídání změny a jejího 

směru. Konec studené války to ukázal u realismu, ale ani nové teorie podle něj nevypadají 

slibněji.88 Teorie a koncepty ale má smysl zkoumat už kvůli tomu, že jsou jedním ze zdrojů 

praktické politiky. Dokázal to koncept vzájemně zaručeného zničení během studené války, ale 

i idealismus neokonzervativců v posledním desetiletí. Jak má tato teorie vypadat? Velká část 

akademiků se kloní ke střední cestě – uznává, že státy zůstávají klíčové, ale jsou nuceny 

koexistovat s dalšími aktéry a přizpůsobovat se novému prostředí, v němž hrají hranice menší 

roli.89 Nezdá se ale, že by tato střední cesta měla jasně vyprofilovaný přístup, školu v jejímž 

rámci by akademická obec diskutovala o podrobnostech na pozadí sdílených předpokladů, 

jako tomu v podstatě bylo v případě debaty neorealismu a neoliberalismu 80. a 90. letech. 

Diskuse je v současnosti stále dosti široká a sjednocení na základních postulátech je zřejmě 

ještě daleko. Svědčí o tom i fakt, že se akademici ještě neshodli ani na tom, jestli je současná 

situace historicky zcela unikátní nebo lze hledat souvislosti s minulostí. Někteří tvrdí, že je 

„lidská společnost v současnosti na počátku prvního skutečně globálního věku“.90 Jiní zase 

nacházejí v minulosti překvapivé paralely k současnosti, například mezi Carrovým konceptem 

bezpečnosti z doby těsně po druhé světové válce a současným rozšířeným konceptem 
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bezpečnosti.91 To dokládá i Baldwin, když ukazuje, že pro první badatele oboru 

bezpečnostních studií byla bezpečnost  derivovaná hodnota, která má smysl jen v kombinaci 

s jinými hodnotami, které jsou hodné ochrany.92 I dnes velmi aktuální téma zahrnutí domácí 

politiky do bezpečnostních studií bylo v počátcích oboru samozřejmostí. Ostré dělení mezi 

domácími a mezinárodními záležitostmi se považovalo za „vážnou překážku jasnému 

myšlení“.93 Je tedy otázka, jestli studená válka nebyla jen vychýlením z nastoupeného trendu, 

k němuž se v současnosti vracíme. Svědčila by o tom i práce Didier Biga, který ukazuje, jak 

se funkce hranic destabilizovala už před druhou světovou válkou se vznikem 

ultraspecializovaných agentur fungujících napříč státy (Bigo uvádí jako příklad Interpol) a jak 

tento trend studená válka zvrátila.94 

Nabízí se také otázka, jestli je ucelená teorie vůbec možná. Sørensen i Cooper 

se domnívají, že nikoli.95 Svět se podle nich skládá ze tří typů států na různém vývojovém 

stupni, které označují jako post-koloniální (Cooper pre-moderní), moderní a post-moderní. 

Pro každý typ platí trochu jiný způsob fungování, ohrožují jej jiná nebezpečí a má jiné 

možnosti, jak na ně reagovat. Post-koloniální stát má problémy s kontrolou svého území kvůli 

nestabilitě vnitřního uspořádání a slabosti institucí. Post-moderní stát podléhá 

víceúrovňovému vládnutí v kontextu nadnárodních a mezinárodních vztahů. Není už 

společenstvím národním, ale spíše společenstvím občanů a názorů, kde je kolektivní loajalita 

stále více projektovaná mimo stát. Většina ekonomické aktivity je zasazena do přeshraničních 

sítí a národní ekonomika je daleko méně soběstačná, než bývala.96 Témata, jako jsou uznání 

univerzality lidských práv, omezení mezinárodními institucemi nebo otevření globalizačním 

tlakům, se potom primárně dotýkají právě skupiny post-moderních států.97 Rezignace 

na jednotný přístup v tomto případě umožňuje obejít námitky řady realistů, kteří poukazovali 

na relevanci tradičních nástrojů a politik v řadě oblastí světa, jako jsou například Blízký 

východ nebo Tchajwanský průliv. 
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Vzhledem k tomu, že jednotná teorie není v současnosti k dispozici, využívá tato práce 

možnosti, kterou nabízí přístup navržený Sørensenem a Cooperem a soustředí se pouze 

na post-moderní státy a jejich reakci na nové bezpečnostní prostředí, protože právě pro ně 

jsou tyto nové podmínky nejdůležitější. Situací v post-koloniálních a moderních státech 

se zabývá jen okrajově, primárně jako tématy, na něž musejí post-moderní státy reagovat. 

Přesto je předem nutno zmínit, že toto vymezení má samozřejmě dopad i na jakékoli závěry, 

které z příštích kapitoly vyplynou. Jejich platnost bude omezená jen na post-moderní státy, 

především pak Evropskou unii. O post-moderních státech v EU platí, jak o současné situaci 

píší Ehrhart a Schnabel, že ačkoli zůstávají v porovnání s ostatními aktéry nejdůležitější, 

musejí přizpůsobit své bezpečnostní funkce novým realitám a požadavkům vyvíjejícího 

se systému.98 Příští část se podrobněji dívá na dva nejdůležitější bezpečnostní nástroje státu 

(tedy odpovědi na Baldwinovu otázku po prostředcích) a jejich vývoj – armádu a policii. 
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3 ARMÁDA A  POLICIE MEZI VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ BEZPEČNOSTÍ 

 

3.1 Definice armády a policie 

Armáda a policie představují nejdůležitější nástroje pomocí nichž státy v praxi uplatňují 

svůj monopol na legitimní použití síly. Jsou také primárními pomůckami, pomocí nichž si 

státy zachovávají svoji existenci a samostatnost. Jak už bylo ukázáno, staví některé teorie, 

jako třeba neorealismus, dokonce ozbrojenou moc do centra svého uvažování o státech 

a jejich systému. Proto je více než překvapivé, že jde opět o pojmy, nad jejichž definicí 

se v akademické literatuře vedou spory. 

Jak ukazuje Watts, klasické definice armády nejsou dostatečně jednoznačné.99 Lasswell 

označil armádu za instituci, jejíž jedinečnou specialitou je „management násilí“.100 Z tohoto 

předpokladu se odvíjejí i další definice. Například podle Huntingtona se armáda zabývá 

„použitím násilí podle určitých, předepsaných podmínek“.101 Podobně Janowitz připisuje 

vojákům expertízu ve „válčení a organizovaném použití násilí“102 a Perlmutter a LeoGrande 

se zase domnívají, že armáda „udržuje vnitřní pořádek a vede válku“.103 Nevýhoda těchto 

definic spočívá v tom, že pod ně lze zahrnout nejen armádu, ale i další ozbrojené síly státu, 

v první řadě policii. Ta je také profesionálem na použití násilí za určitých předepsaných 

podmínek a ačkoli většinou nevede válku, jistě se snaží udržovat vnitřní pořádek. Přesto je 

na první pohled zřejmé, že armáda a policie jsou dvě odlišné složky. 

Řada autorů se proto snaží přidat do definice nějaký další faktor, který by armádu 

a policii od sebe dokázal oddělit. Bayley se opírá o společnost (collectivity). Označuje policii 

za „organizaci autorizovanou společností, aby regulovala sociální vztahy v jejím rámci 

za použití, je-li to třeba, fyzické síly“. Armáda je naproti tomu sice také veřejně zřízená síla, 

její jurisdikce ale leží mimo společnost. Jinými slovy armáda používá sílu, aby bránila 

společnost proti hrozbám, které mají svůj původ mimo ni, a policejní síla brání proti hrozbám, 
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které mají svůj původ uvnitř.104 Výše jsme ukázali souvislost mezi státem a teritoriem. 

Obecnou Bayleyho definici také většina autorů pojímá teritoriálně. Tak Edmonds považuje 

armádu za sílu, která se zabývá „organizovaným použitím síly a násilí proti lidem zvenčí 

(outsiders)“.105 Podobně i mnohé definice policie se vymezují proti armádě na teritoriálním 

základě. Klockars například definuje policii jako aktéra, který má „obecné právo použít 

donucovací sílu státu v rámci státního území“.106 I Reiner tvrdí, že specifičnost policie 

spočívá v tom, že je „specializovaným pramenem státní monopolizace legitimní síly na svém 

území“.107 

Teritoriální rozlišení policie a armády úzce souvisí s tím, že se jejich odlišné funkce 

zformovaly jako reakce na vznik a upevnění moderního státu. V době utváření moderních 

států nebyl státní monopol na násilí ničím samozřejmým. Šlechta měla právo vytvářet 

ozbrojené síly, pomocí nichž udržovala pořádek na svých panstvích. V případě války se pak 

tyto oddělené síly skládaly pod vedením panovníka. Bez šlechty a jejích armád králové 

nemohli války vést. Zároveň ovšem tito šlechtici představovali pro panovníka potenciální 

soupeře. Jejich pacifikace byla proto prioritou. Královský monopol na užití síly představoval 

nejdůležitější nástroj k odstranění konkurence.108 Ať už to bylo v Británii za Tudorů nebo 

ve Francii za Ludvíka XIII., vyhlášení monopolu na užití síly a následné ničení pevností 

rebelující šlechty nebo trestání duelů zcela změnilo charakter státu. Funkce, které dosud byly 

decentralizovány právě na jednotlivá panství, musela zajišťovat centrální moc. Tím byl 

v první řadě odvod bojeschopných mužů a odvod daní, z nichž bylo financováno vytváření 

stálé vojenské síly panovníka udržující jeho monopol a pochopitelně případná vojenská 

tažení. Vznikla potřeba aparátu, který by tyto funkce zajišťoval, a následná byrokratizace 

a centralizace státní moci.109 Jak uvádí Tilly, ve většině Evropy už monarchové koncem 18. 
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století kontrolovali stálé, profesionální vojenské síly, které dalece předčily jakoukoli jinou 

organizovanou ozbrojenou sílu na jejich vlastním území.110 

Pacifikace vlastního obyvatelstva po úspěšném prosazení státního monopolu na užití síly 

vytvořila dvě jasně oddělená prostředí. Mimo hranice státu se objevovaly rovnocenně silní 

soupeři v podobě armád ostatních států. Uvnitř státu, kde je obyvatelstvo demobilizováno 

a navíc díky rostoucí byrokracii stále více pod kontrolou, jsou hrozby daleko méně intenzivní 

a jejich charakter je jiný.111 Využití armády pro udržování pořádku uvnitř státu je tak nejen 

zbytečně drahé, ale zároveň zaměstnává síly, které by mohly být nasazeny k obraně státu proti 

rovnocenným soupeřům ze zahraničí. Užití nadměrného násilí proti vlastnímu obyvatelstvu by 

se navíc mohlo ukázat jako kontraproduktivní a státní moc delegitimizovat.112 Od 16. století 

proto v západoevropských státech vzniká nová složka zaměřující se na udržování pořádku 

v rámci státu. Pracovala uvnitř společnosti v prostředí „podpory a souhlasu“,113 potřebovala si 

tento souhlas udržet, a aplikace její moci proto byla značně omezená psanými i nepsanými 

pravidly a přiměřeností použitých nástrojů. Síla orientovaná mimo stát, která žádný souhlas 

nepotřebovala, nebyla ani omezena volbou nástrojů. S konsolidací státní moci, nejpozději 

v průběhu 19. století, tak vznikají dvě oddělená bezpečnostní prostředí – vnější a vnitřní – 

a dvě odlišné složky, jež se v těchto prostředích pohybují – armáda a policie.114 

Vedle teritoriálního zaměření se nám tak ukazuje, že policie se od armády liší i užitými 

metodami a nástroji. Někteří autoři váží své rozlišení mezi armádou a policií na způsob, 

jakým jsou ve své činnost omezeny. Bigo například tvrdí, že se liší míra, do jsou regulovány 
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zákony – zatímco armáda příliš není, práce policie je definována poměrně přesně.115 Podobně 

i Liang uvádí jako první princip fungování moderní policie práci na zákonném základu.116 

Lange vymezuje celou vnitřní bezpečnost jako prostor, kde se vykonává „[…] veřejný 

monopol na násilí v rámci kodifikovaných pravidel […]“. 117 S tím souvisí i způsob zásahu, 

který je u policie jiný, než u armády. Zatímco armáda brání stát proti skupinovému nepříteli, 

policie vždy zasahuje proti jednotlivci, který porušil zákon.118 Jakýkoli člen armády 

nepřátelského státu se stává legitimním armádním cílem nezávisle na tom, jaké jsou jeho činy. 

Zastaví-li naproti tomu policie vozidlo, které překročilo povolenou rychlost, její zásah je 

zaměřen pouze proti řidiči a nijak se netýká ostatních cestujících. Příklad ukazuje i další 

rozdíl mezi přístupy.119 Zatímco armáda vystupuje proaktivně (každý člen nepřátelské armády 

je potenciální problém, a proto legitimní cíl), policie jedná reaktivně. Vezme-li řidičský 

průkaz řidiči, který porušil pravidla, nemůže zabránit spolucestujícím, aby si sedli za volant 

a nejeli příliš rychle. S jednáním musí počkat, než skutečně zákon poruší. A do třetice je 

možné na stejném příkladu ukázat další rozdíl v přístupech armády a policie – otázku osobní 

iniciativy.120 Vidí-li policista vozidlo překračující rychlost, je na jeho rozhodnutí, jestli ho 

zastaví, případně jakým způsobem proti němu zasáhne. Nepotřebuje k tomu žádné zvláštní 

povolení. Na jeho úsudku také záleží, jak viníka potrestá. Voják naproti tomu jedná na přímý 

rozkaz, osobní iniciativa je do značné míry spíš problém, jehož se je ve výcviku třeba zbavit. 

Jedním z nejdůležitějších mezi pravidly omezujícími činnost policie je míra násilí, 

kterou při své činnosti používá. Protože stát potřebuje dosáhnout dvou, do určité míry 

protichůdných cílů – udržení pořádku a udržení legitimity, drží se policie konceptu tzv. 

minimální síly.121 To znamená nasazení co možná nejmenší míry násilí, které je k udržení 

pořádku zapotřebí.122 Je samozřejmě obtížné určit, kde přesně daná míra násilí leží, protože 

se mění v případ od případu. Policii je ovšem vlastní to, že se o její nalezení (více či méně 

úspěšně) pokouší. U britské policie vedl důraz na aplikaci co možná nejmenšího násilí 
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dokonce k tomu, že až do konce 20. století nebyli její pochůzkáři ozbrojeni střelnými 

zbraněmi.123 Naproti tomu armáda vychází ze zcela opačné logiky. Jak vyplývá z všeobecně 

přijímaného tvrzení Carla von Clausewitze, „válka je akt síly a při jejím nasazení neexistuje 

logické omezení“.124 Válka proto tenduje k extrémům a logickým výsledkem musí být, 

že armády, jež se na takovou válku připravují, používají maximální možnou sílu. Jen ta jim 

umožní přemoci sílu, a tak i vůli, protivníka co nejrychleji za minimálních ztrát a nákladů. 

Clausewitz učil pruského korunního prince, že „válka vždy vyžaduje plnou mobilizaci zdrojů 

a jejich co nejenergetičtější využití“.125 

Rozdíly mezi armádou a policií vedly řadu států ve snaze upevnit legitimitu svého 

postupu k jasnému legislativnímu oddělení armády od vnitřní bezpečnosti a policejních 

činností. Spojené státy krátce po občanské válce přijaly Posse Comitatus Act, který zakazuje 

federálnímu vojsku a námořnictvu provádět „zatýkání, zabavování důkazů, prohledávání 

osob, prohledávání budov, vyšetřování zločinů, vyslýchání svědků, pronásledování uprchlých 

trestanců, prohledávání území při hledání podezřelých a další podobné aktivity“ (Brake, 2003, 

s. 12). Představa, že nástroje určené pro vnější užití není radno nasazovat uvnitř státu, 

se projevila i při vzniku CIA, které bylo výslovně zakázáno angažovat se v policejní práci, 

včetně sledování uvnitř země.126 Podobně i v Německu tzv. Trennungsgebot výslovně 

zakazuje nasazení Bundeswehru uvnitř země, pokud se nejedná o obranu státu nebo 

o výjimečný stav, a i tak může být jeho činnost omezena jen na ochranu civilních objektů 

a boj proti případným vojensky organizovaným a vyzbrojeným povstalcům.127 Stejný zákon 

také omezuje spolupráci Spolkové zpravodajské služby (BND) s policií – policie nesmí 

používat těžko kontrolovatelné prostředky tajných služeb a BND zase nesmí mít exekutivní 

kompetence.128 

Oddělení policie od armády a vnitřní od vnější bezpečnosti by se mohlo zdát dokonané. 

Realita je ovšem podstatně složitější. Stejně jako někteří autoři upozorňují, že státní monopol 
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na násilí je jen teoretický konstrukt a neplatí docela129, tak i poukazují na omezení oddělení 

armády a policie. Řada z nich upozorňuje, že k jasnému vymezení došlo jen v rozvinutých 

zemích, ale nikdy jich nedosáhly země třetího světa.130 Harris ve své práci věnované 

subsaharské Africe jmenuje mezi funkcemi, které armáda běžně provádí, na prvních dvou 

místech operace uvnitř země – proti protivníkům vlády a v součinnosti s policií proti 

kriminalitě.131 

Rozvinuté země navíc oddělení policejní a vojenské práce sice vytvořily na svém 

vlastním území, v koloniích se ale chovaly podstatně odlišně. Strachan podrobně rozebírá 

praxi koloniální války, jak se vyvinula u evropských koloniálních mocností a ukazuje, 

že jejich součástí bylo přebírání rolí, které v centru běžně plnila policie, jako například 

rozprostření jednotek po celém území a jejich reagování na porušení klidu protivníkem, jenž 

byl za normálních okolností součástí populace.132 Podle francouzského koloniálního velitele 

Lyauteye tak měla být vojenská a správní odpovědnost v koloniích spojena v rukách jednoho 

člověka – uspořádání jasně v rozporu s dělením moci v rámci Francie.133 Boxerská válka 

v Číně je dalším příkladem, kdy evropské mocnosti nasadily v zahraničí armádu ve spíše 

policejním duchu, bez uchýlení se ke skutečné válce.134 Stejně tak i Spojené státy v rámci 

Monroeovy doktríny běžně zasahovaly pomocí armády do vnitřní politiky amerických 

států.135 

Je také třeba zmínit, že jasné oddělení policie od armády nenajdeme ani všude 

v demokratických státech západní Evropy. V Itálii například existuje dlouhá tradice účasti 

armády na vnitřní bezpečnosti. Italští carabinieri jsou oficiálně součástí armády (na stejně 

organizační úrovni jako letectvo nebo námořnictvo) a mají i vlastní speciální síly nebo 

parašutisty, ale jsou permanentně přiděleni pod ministerstvo vnitra a slouží jako policejní 
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jednotky ve venkovských oblastech. Navíc i ostatní vojenské jednotky mohou být rozmístěny 

v rámci Itálie při vymáhání pořádku, buď jako posila pod velením policistů nebo i samostatně 

a takové rozmístění může trvat i několik let. Ministerstvo financí má také své vlastní vojensky 

organizované jednotky, Guardia di Finanza, které mají funkci pohraniční policie.136 

Konečně i v zemích, v nichž k jednoznačnému oddělení vnitřních a vnějších 

bezpečnostních sil došlo, se občas armáda při vymáhání zákonů a udržování pořádku 

angažuje. Ve Spojených státech Posse Comitatus povoluje za určitých případů na základě 

rozhodnutí prezidenta nasadit federální jednotky při vymáhání zákonů a v několika případech 

k tomu i došlo – např. při segregačních bouřích v 50. a 60. letech, při protiválečných 

nepokojích v 60. letech nebo během rabování v Los Angeles v roce 1992.137 Podobná je 

i situace v Kanadě, kde byla federální armáda nasazena například proti quebeckým 

separatistům nebo během nepokojů v mohawských rezervacích Oka a Kahnewake.138 Britská 

armáda potom působila v Severním Irsku dlouhodobě.139 

V žádné z těchto situací ovšem nepřestalo platit pravidlo, že armáda je nasazena pouze 

v okamžiku největšího chaosu a jakmile se situaci podaří stabilizovat, předává odpovědnost 

zpět policii. I přes všechny výhrady lze proto konstatovat, že oddělení armády od vnitřního 

chodu státu a jejich neúčast na vymáhání zákonů se v podstatě považuje za normu. A to nejen 

akademiky, ale zejména politiky a samotnými vojáky. Tak Condoleezza Rice v roce 2000 

zdůrazňovala, že „armáda je zvláštní nástroj. Je smrtící a má taková i být. Není to civilní 

policejní síla“.140 I v Sovětském svazu armáda považovala, slovy generála Lebedě, zásah 

do vnitřních nepořádků a plnění policejní funkce za „největší ponížení“.141 Její zasahování 

uvnitř státu a její účast na vymáhání zákonů je přípustné pouze ve zcela výjimečných 

situacích a na omezenou dobu. 

Odstřižení armády od dění uvnitř státu vyplývá nejen ze snah legitimizovat státní moc 

vůči vlastním občanům, ale také z obav o státní moc samu a její demokratický charakter. Ta je 
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vyjádřena v modelu civilního a demokratického řízení armády.142 Civilní řízení vyplývá už 

z Clausewitze, který tvrdí, že válka je „pokračování politiky jinými prostředky“.143 To 

znamená, že jde, ač specifický, jen o další z nástrojů, pomocí nichž státy prosazují svoji 

politiku. Dává-li ale politika válce konečný účel, nutně z toho vyplývá podřízenost vojáků 

politikům. Jakým způsobem ale dosáhnout toho, aby se armáda politikům podřídila? 

Huntington nabízí dva způsoby:144 Jeden je minimalizace moci armády. Je ale velmi 

nepraktický, protože armáda, jejíž síla je snížena na minimum, bude velmi obtížně plnit svůj 

primární účel, tedy obranu státu před vnějším nepřítelem. Druhou možnost Huntington 

označuje jako „objektivní civilní řízení“ a znamená profesionalizaci145 armády a její 

odstřižení od politiky. Tak armáda zůstává bojeschopná, ale zároveň pouhým nástrojem 

v prosazování politiky státu, a ne jejím tvůrcem. 

Profesionální etika a nutnost zůstat mimo politiku se vylučují s nasazováním armády 

uvnitř společnosti. Policejní úkoly, které spočívají v použití síly proti části společnosti s cílem 

zachování společenského řádu, jsou ve své podstatě politické. Použití armády uvnitř státu tak 

vede k její větší politizaci. V konečném důsledku může dojít až k převzetí moci ve státě 

armádou, která nevidí jinou možnost, jak zůstat mimo politiku (jejím faktickým zrušením) 

a zároveň plnit úkoly vnitřní bezpečnosti. To může být příhodné vysvětlení například vývoje 

v mnoha zemích Latinské Ameriky v druhé polovině 20. století.146 Demokracie ovšem 

vyžaduje přijímání rozhodnutí volenými představiteli státu a s vládou vojenských velitelů 

se nutně vylučuje. 

Model civilního demokratického řízení tak lze definovat jako řízení armády legitimními, 

demokraticky zvolenými představiteli státu a spočívá na třech pilířích: armáda nesmí 

zasahovat do domácí politiky, civilní moc má rozhodovat o obranné politice (např. 

o armádním rozpočtu) a civilní moc má rozhodovat o zahraniční politice (jak a kdy armádu 

použít).147 Tento model se prosadil nejen v anglosaském světě, ale s určitými výhradami 
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i v ostatních státech Západu a prostřednictvím rozšiřování Severoatlantické aliance i v nových 

členských státech střední a východní Evropy.148 

 
Tabulka 1: Rozdíly mezi armádou a policií 

FAKTOR  ARMÁDA  POLICIE  

Teritorium mimo stát uvnitř státu 

Cílová skupina - příslušnost cizí občané vlastní občané 

Cílová skupina - velikost skupina jednotlivec 

Použití síly maximální síla minimální síla 

Iniciativa na základě rozkazů osobní iniciativa 

Charakter zásahu proaktivní reaktivní 

Odpovědnost jednotlivce žádná nebo snížená odpovědnost plná odpovědnost před zákonem 

Zdroj: autor 
 
Debatu o odlišnosti mezi jednotlivými nástroji, kterými stát vykonává svůj monopol 

na legitimní násilí můžeme shrnout do sedmi základních skupin (přehledně viz Tabulka 1). 

V ideálním případě zasahuje vojsko mimo území státu, proti cizím občanům, což mu 

umožňuje zachování nepolitického, profesionálního charakteru. Policie je naopak určena pro 

zásah uvnitř státního teritoria, proti problémům uvnitř společnosti. Cílová skupina se liší i co 

do velikosti: zatímco armáda bojuje se skupinovým nepřítelem, policie se musí vypořádávat 

s jednotlivci, kteří porušují pravidla společenského řádu. Různý je také způsob jednání. 

Armáda je proaktivní, nasazuje maximální možnou sílu, aby dosáhla svých cílů, ale činí tak 

pouze na základě rozkazů ve vertikální hierarchické struktuře. Policie pouze reaguje 

na přestoupení řádu, a to co možná nejmenší možnou nutnou silou, tak aby zachovala 

pořádek, ale zároveň udržela svoji legitimitu. Rozhodnutí, kdy je reakce nutná, je 

rozprostřeno horizontálně a ponecháno do velké míry na úvaze jednotlivce. Z toho vyplývá 

i odpovědnost jednotlivých policistů a vojáků. Policisté při své práci plně podléhají zákonům 

a nesou za jejich případné porušení plnou odpovědnost. Armáda je ve své činnosti zákony 

omezena podstatně méně a osobní odpovědnost vojáků je navíc i v tomto rámci výrazně 

snížena. Obvykle platí pravidlo, podle něhož je odpovědnost přímo úměrná hodnosti – osobní 

odpovědnost řadového vojína je tak minimální. 

 

                                                 
148 Srov. Donnelly, Chris: Reform realities. NATO Reivew, ročník 49 (2001), Atumn 2001, s. 30-33. 
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3.2 Role armády a policie v novém bezpe čnostním prost ředí 

Předchozí kapitoly ukázaly, jaký měla teritorialita vliv na systém mezinárodních vztahů, 

a představily debatu, která se v současnosti v oboru mezinárodních vztahů vede. Podle této 

debaty vstoupil svět (alespoň některé jeho části tvořené post-moderními státy) do nové éry, 

která se vyznačuje menší teritorialitou, širším spektrem hrozeb, jimž státy musejí čelit 

a větším počtem aktérů, od nichž tyto hrozby pocházejí, na nižší i vyšší úrovni, než je stát. 

Logickou otázkou je ptát se, jakým způsobem tento vývoj ovlivňuje postavení armády 

a policie, jako klíčových nástrojů zajišťování bezpečnosti státu, jejichž charakter přímo 

vyplývá z teritoriálního charakteru státu a jasného oddělení toho, co je uvnitř, od toho, co je 

vně. Zdálo by se, že měnící se funkce hranic a nejasné rozdělení vnitřní a vnějšího prostoru 

státu, musí jejich funkcemi a rolemi nutně zamíchat. 

Celá řada autorů se také domnívá, že tomu tak skutečně je. Tvrdí, že v současné době 

dochází ke splývání vnitřní a vnější bezpečnosti, a v souvislosti s tím také ke stírání rozdílů 

mezi armádou a policií.149 Na následujících stránkách je pozornost věnována tomu, čím 

se toto splývání projevuje a s čím se musejí armáda a policie vyrovnávat. 

 

S tím, jak hranice ztrácejí svoji původní roli, dochází k jevu, který lze nazvat 

„globalizace nejistoty“150 nebo také vznik „společnosti společného rizika“.151 Provázanost 

území a zjednodušený pohyb lidí, kapitálu, zboží a informací po planetě znamená, 

že nebezpečí může pocházet odkudkoli, nevyžaduje fyzickou přítomnost pachatele/nepřítele 

a dokonce ani nemusí být možné původce zjistit. Nedávná minulost nabízí hned několik 

                                                 
149 Crelinsten, Ronald D.: The Discourse and Practice of Counter-Terrorism in Liberal Democracies. Australian 
Journal of Politics and History, ročník 44 (1998), číslo 1, s. 389-413; Andreas, Peter - Price, Richard: From War 
Fighting to Crime Fighting: Transforming the American National Security State. International Studies Review, 
ročník 3 (2001), číslo 3, s. 31-52; Cockell, John G.: Civil-Military Responses to Security Challenges in Peace 
Operations: Ten Lessons from Kosovo. Global Governance, ročník 8 (2002), číslo 4, s. 483-502; Germann, 
Wilhelm N.: Responding to Post Cold War Security Challenges: Conceptualising Security Sector Reform, 
Working Paper No. 94. Geneva: DCAF, 2002; Heisbourg, François: A New Security Landscape: the End of the 
Post-Cold War Era. Asia-Pacific Review, ročník 10 (2003), číslo 1, s. 52-63; Lutterbeck, Derek: Between Police 
and Military. The New Security Agenda and the Rise of Gendarmeries. Cooperation and Conflict, ročník 39 
(2004), číslo 1, s. 45-68; Dalgaard-Nielsen, Anja: Homeland Security and the Role of the Armed Forces: A 
Scandinavian Perspective. In: Borchert, Heiko (ed.): Weniger Souveränität - Mehr Sicherheit. Schutz der Heimat 
im Informationszeitalter und die Rolle der Streitkräfte. Hamburg: Verlag E.S. Mittler & Sohn, 2005, s. 59-75; 
Anderson, Malcolm: Internal and External Security in the EU: Is There Any Longer a Distinction?. In: Gänzle, 
Stefan - Sens, Allen G. (eds.): The Changing Politics of European Security. Europe Alone?. Basingstoke: 
Palgrave Macmillan, 2007, s. 31-46; Loader, Ian - Walker, Neil: Civilizing Security. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2007; Kraska, Peter B.: Militarization and Policing – Its Relevance to 21st Century Police. 
Policing, ročník 1 (2007), číslo 4, s. 501-513. 
150 Bigo, Didier: Internal and External Aspects of Security. European Security, ročník 15 (2006), číslo 4, s. 389. 
151 Shaw, Martin: The Development of „Common-Risk“ Society: A Theoretical Overview. In: Kuhlmann, Jürgen 
- Callaghan, Jean (eds.): Military and Society in 21st Century Europe: A Comparative Analysis. Hamburg: LIT, 
2000, s. 26. 
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příkladů takových událostí. Koncentrovaný útok na informační systémy Estonska v roce 2007 

nevyžadoval přítomnost útočníků v Estonsku a dodnes nebylo zcela jednoznačně prokázáno, 

odkud přišel. Podobně bylo obtížné najít odesílatele dopisů obsahujících antrax, které 

způsobily smrt několika lidí a paralyzovaly poštovní síť ve Spojených státech v roce 2001. 

Přestože se zdroj nakonec ukázal být domácí, reálné vyšetřovací scénáře nevylučovaly podíl 

cizích států ani organizací. 

Ukazuje se, že hranice už neslouží jako bariéra, za níž se společnost může schovat 

a vytvořit si bezpečnostní mikroklima. Pro zajišťování bezpečnosti státem z toho plynou dva 

podstatné důsledky. Za prvé musí při reakci na přestupky proti společenskému řádu brát 

do úvahy i přeshraniční prvek – pachatel může ze zahraničí pocházet, mohou tam mít původ 

jeho zdroje či motivy nebo může za hranicemi hledat útočiště. Za druhé musí při pohledu přes 

děravou ochrannou bariéru hranic vyhlížet i hrozby pocházející od jiných než státních aktérů. 

Klasické nebezpečí ve formě invaze z jiného státu je v současnosti v evropských post-

moderních státech nepravděpodobné. Mizí i z politického diskursu a jeho místo zaujímají 

právě hrozby, jejichž původci jsou nestátní aktéři. Jejich účinky jsou (nebo jsou za takové 

alespoň považovány) dostatečně významné, aby stát na ně musel reagovat a snažil se jim, 

pokud možno, i předejít. Bezpečnostní struktury států se tomu proto musejí přizpůsobit. 

Druhou významnou změnou současného prostředí z pohledu post-moderních států je 

prosazení větší regulace v mezinárodním prostředí nad úrovní státu. Vztahy mezi státy ani 

jejich konflikty nikdy nebyly zcela bez jakýchkoli pravidel. Základní normy pro rozpoutání 

konfliktu a jeho průběh (jus ad bellum a jus in bello) jsou kodifikovány minimálně několik 

desetiletí a pocházejí z podstatně staršího zvykového práva.152 Norimberský a tokijský 

tribunál šly dokonce nad rámec těchto norem. Právo na život, bezpečnost jednotlivce a další 

prvky tvořící koncept lidské bezpečnosti ale dnes dále zužují prostor pro clausewitzovskou 

válku, která nezná žádná vnitřní omezení a vyžaduje nasazení maximální možné síly. Moderní 

elektronická média přispívají k tomu, že tato omezení jsou nejen vyžadována, ale jejich 

porušování je také jednodušeji zjistitelné. 

Andersonovo tvrzení, že oddělení vnitřní a vnější bezpečnosti nemůže být v klasické 

podobě obnoveno, protože státy nemají skutečnou suverénní svobodu akce, odráží vědomí, 

že současný mezinárodní systém norem zasahuje do vnitřního prostředí států a omezuje jejich 

                                                 
152 Srov. Stahn, Carsten: ‚Jus ad bellum‘, ‚jus in bello‘ … ‚jus post bellum‘? – Rethinking the Conception of the 
Law of Armed Force. European Journal of International Law, ročník 17 (2006), číslo 5, s. 921-943. 
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jednání.153 Veřejnost v post-moderních státech vyžaduje, aby jejich reprezentace bránily 

porušování lidských práv jinde ve světě. Příkladem může být zásah Velké Británie v Sierra 

Leone v roce 2000, vyvolaný obrázky lidského, zejména dětského, utrpení během občanské 

války. Snaha zabránit porušování lidských práv také stála i za zásahem NATO proti 

Jugoslávii v roce 1999. Mírnější formu nátlaku zvolila Evropská unie v podobě sankcí proti 

Bělorusku v roce 2006, jehož režim obviňovala z falšování výsledků voleb a z represe 

opozičního hnutí. I zde se ovšem jedná o případ zřejmého zasahování do vnitřních záležitostí 

státu. Devadesátá léta byla také svědkem vzniku specializovaných mezinárodních tribunálů 

soudících zločiny proti lidskosti ve Rwandě nebo Jugoslávii a konečně založení 

Mezinárodního trestního soudu. Na rozdíl od mezinárodních soudů, které známe z minulosti, 

jako je například Evropský soud pro lidská práva, tyto tribunály nepřisuzují jen finanční 

odškodnění, ale rozhodují i o trestech odnětí svobody pro jednotlivce.154 Státy se už nesnaží 

bránit jen svoji moc či své území, ale stejně legitimní se stává i obrana principů.155 

Snaha post-moderních států angažovat se v zahraničí je tak motivována dvěma 

odlišnými, většinou ale navzájem se posilujícími důvody. Normativní důvod klade důraz 

na univerzalitu lidských a občanských práv ve formě humanitární intervence a povinnosti 

chránit. Důvod pragmatický akcentuje nedostatečnou ochranu, jíž poskytují hranice, a vede 

ke snaze předcházet ohniskům napětí ve světě, která by mohla ovlivnit domácí bezpečnost.156 

Pro státy a jejich ozbrojené síly ale tato motivace přináší dva důležité problémy, s nimiž 

se musejí vypořádat.157 V první řadě jde o nemožnost vypracování jediné, všeobjímající 

strategie. Zásahy proti lokálnímu porušování lidských práv nebo ohniskům regionálního 

napětí či nestability se odehrávají na různých místech za zcela odlišných podmínek. Jejich 

forma, cíle i průběh proto musejí být přizpůsobené situaci. To je zcela zásadní rozdíl proti 

dosavadnímu studenoválečnému plánování zaměřeném na jednoho protivníka a jeden průběh, 

tedy na druhý blok a totální válku. Druhým problémem, s nimiž se státy musejí vypořádat, 

jsou obtíže při získávání podpory vlastního obyvatelstva. Bezpečnostní hrozby a rizika, která 

mají svůj původ mimo území státu, jsou s nestabilitou nebo konflikty v geograficky a kulturně 

odlehlých oblastech velmi obtížně spojitelná. Politici musejí přesvědčit své voliče, že je nejen 

                                                 
153 Anderson, Malcolm: Internal and External Security in the EU: Is There Any Longer a Distinction?. In: 
Gänzle, Stefan - Sens, Allen G. (eds.): The Changing Politics of European Security. Europe Alone?. 
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007, s. 44. 
154 OSN: Rome Statute of the International Criminal Court, dok. A/CONF.183/9, 1998. 
155 Nelson, Daniel N.: Beyond Defense Planning. Connections, ročník 1 (2002), číslo 2, s. 106; Chilton, Paul: 
Justifying the War. In: Dedaić, Mirjana - Nelson, Daniel N. (eds.): At War With Words. Berlin: Mouton de 
Gruyter, 2003, s. 95-126. 
156 Srov. Cooper, Robert: The breaking of nations: order and chaos in the twenty-first century. London: Atlantic 
Books, 2004, s. 73 a 111. 
157 Strachan, Hew: Strategy and the Limitation of War. Survival, ročník 50 (2008), číslo 1, s. 31-54. 
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nutné se v těchto regionech angažovat, ale dokonce i pro vyřešení ve své podstatě cizích 

problémů leccos obětovat, ať už finanční zdroje nebo v horší situaci i životy. 

Použití síly je v mezinárodních vztazích regulováno Chartou OSN, která uznává jen dva 

druhy legálního použití síly – v sebeobraně (čl. 51) a na základě rozhodnutí Rady bezpečnosti 

v případě ohrožení míru, porušení míru nebo útočného činu (čl. 42). Ponecháme-li stranou 

debatu o významu sebeobrany,158 je všeobecná shoda, že Rada bezpečnosti přehodnotila své 

chápání míru, které bylo původně omezeno na absenci mezistátního konfliktu. V současné 

praxi může ohrožení míru představovat i vnitrostátní nestabilita nebo občanská válka.159 

Protože se těchto situací objevuje ve světě velké množství, nové pojetí míru vedlo paradoxně 

k situaci, že se dnes armády zemí Západu angažují ve světě ve jménu prevence konfliktů 

a rekonstrukce více, než tomu bylo během studené války.160 Forma tohoto angažmá se ovšem 

od práce armády v době bipolárního světa značně liší. 

 

3.2.1 Formy zahrani čního angažmá armády a policie post-

moderních stát ů 

V minulosti se státy aktivně účastnily ozbrojených konfliktů z řady důvodů. Mohly 

válčit s jinými státy o teritorium, přístup ke zdrojům nebo vliv. To je případ první i druhé 

světové války, o něco starší války krymské nebo i série střetů mezi Indií a Pákistánem nebo 

Izraelem a jeho arabskými sousedy (alespoň do poloviny sedmdesátých let). V druhé polovině 

dvacátého století jsme navíc viděli řadu konfliktů, které měly svůj původ v občanských 

válkách, v nichž se externí aktéři zapojili na straně jedné z válčících stran. Příkladem může 

být korejská válka, ale i americké angažmá ve Vietnamu nebo sovětské v Afghánistánu. 

Vnější aktéři po skončení těchto konfliktů přestaly ovlivňovat další vnitropolitický vývoj 

v dotčených státech. A to nezávisle na tom, která strana v „horké“ fázi konfliktu zvítězila. 

Spojené státy přestaly zasahovat do situace ve Vietnamu, kde byly poraženy, ale úplně stejně 

                                                 
158 Srov. Jakobsen, Peter Viggo - Rytter, Jens Elo (eds.): New Threats and the Use of Force. Copenhagen: 
Danish Institute for International Studies, 2005. 
159 Srov. Reichberg, Gregory - Syse, Henrik: Humanitarian Intervention: A Case of Offensive Force?. Security 
Dialogue, ročník 33 (2002), číslo 3, s. 309-322; Värk, René: The Use of Force in the Modern World: Recent 
Developments and Legal Regulation of the Use of Force. Baltic Defence Review, ročník 2 (2003), číslo 10, s. 27-
44; Glennon, Michael J.: The Emerging Use-of-Force Paradigm. Journal of Conflict and Security Law, ročník 11 
(2006), číslo 3, s. 309-317. 
160 Germann, Wilhelm N.: Responding to Post Cold War Security Challenges: Conceptualising Security Sector 
Reform, Working Paper No. 94. Geneva: DCAF, 2002, s. 5; Wulf, Herbert: The challenges to re-establishing a 
public monopoly of violence. In: Glasius, Marlies - Kaldor, Mary (eds.): A Human Security Doctrine for Europe: 
Project, Principles, Practicalities. Oxford: Routledge, 2005, s. 28. 
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přestaly zasahovat do vnitropolitického vývoje Korejské republiky, kde byly na straně 

vítězů.161 

Změna v bezpečnostním prostředí vedla k tomu, že pouhá porážka nepřítele není dost. 

Vnějším aktérům zasahujícím do regionálního nebo vnitrostátního sporu nestačí přemoci 

protivníka, uhájit či narušit teritoriální integritu nebo posílit svůj vliv. Nemožnost ochránit 

se pomocí hranic znamená, že státům k zajištění bezpečnosti nestačí jen zbavit se nepřátel, ale 

také potřebují, aby ostatní státy řádně fungovaly a dokázaly bránit vzniku hrozeb na svém 

území. Hrozeb, které v rámci „společnosti sdíleného rizika“ představují problém i pro 

všechny ostatní. Cílem je regionální stabilita a fungující státy, schopné kontrolovat své 

území.162 Vzhledem k prosazení myšlenky demokratického míru v současném světě, podle níž 

spolu demokratické státy neválčí, záleží i na vnitřním zřízení států.163 Výsledkem intervence 

by měly být liberální systémy dodržující pravidla dobrého vládnutí (good governance). 

Součástí vnějších zásahů je proto i snaha o obecné ukončení násilí, přechod 

nedemokratických režimů k demokracii, případně vytvoření fungující demokratické vlády, 

integrace do regionálních a globálních systémů.164 Jejich cílem je státy změnit.165 

Nové cíle vyžadují i nové formy zapojení. Zřejmě nejpatrnější změna proběhla v oblasti 

operací na udržení míru (peacekeeping). Klasický peacekeeping, jak vznikl v rámci 

Organizace spojených národů v padesátých letech minulého století, spočíval na třech 

základních principech.166 Tato „svatá trojice“ se skládala ze souhlasu bojujících stran, 

nestrannosti zasahujících jednotek a jejich právu použít sílu jen v sebeobraně. V soudobé 

situaci tyto principy nejméně zasahovaly do vnitřních záležitostí dotčených států 

a postačovaly pro plnění účelu, s nímž byly operace na udržení míru rozmísťovány. Jejich 

cílem nebylo zapojit se do probíhajícího konfliktu, ale zvýšit důvěru mezi bojujícími 

stranami, která by umožnila politický dialog. Zasahující státy se obávaly zatažení do bojů, 

proto byly ochotné účastnit se jen v případě, že obě bojující strany s jejich rozmístěním 

                                                 
161 Spojené státy si v Koreji nepochybně uchovaly výrazný vliv, můžeme ale tvrdit, že se jednalo o vliv 
zahraničně-politický a bezpečnostní. V otázkách vnitřního zřízení nebo fungování ekonomiky ovšem měla Korea 
možnost volby, jak o tom koneckonců svědčí několik desetiletí autokratického režimu a vlády junty. 
162 Příkladem politického vyjádření tohoto přesvědčení je mediálně velmi diskutovaný výrok německého 
ministra obrany, že německou bezpečnost je třeba bránit i na Hindúkuši, pokud se tam formují hrozby, které ji 
ohrožují (Struck, Peter: Erklärung der Bundesregierung durch den Bundesminister der Verteidigung. Berlin, 11. 
března 2004; online, 25.9.2009, http://www.bmvg.de). 
163 Bellamy, Alex J. - Williams, Paul: Introduction: Thinking Anew about Peace Operations. International 
Peacekeeping, ročník 11 (2004), číslo 1, s. 4. 
164 Eide, Espen B.: Peacekeeping past and present. NATO Review, ročník 49 (2001), Summer 2001, s. 7. 
165 Rubin, Barnett R.: Constructing sovereignty for security. Survival, ročník 47 (2005), číslo 4, s. 95. 
166 Bellamy, Alex J. - Williams, Paul: Introduction: Thinking Anew about Peace Operations. International 
Peacekeeping, ročník 11 (2004), číslo 1, s. 1-15; Tsagourias, Nicholas: Consent, Neutrality/Impartiality and the 
Use of Force in Peacekeeping: Their Constitutional Dimension. Journal of Conflict and Security Law, ročník 11 
(2006), číslo 3, s. 465-482. 
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souhlasily. Aby se navíc minimalizoval jejich vliv na výsledek sporu, měly být nejen 

nestranné, ale měla být také omezena jejich možnost použít sílu. Příkladem může být 

rozmístění vojsk pod vlajkou Spojených národů u Suezského průplavu v letech 1956-1967, 

která byla stažena v okamžiku, kdy Egypt odvolal souhlas s jejich přítomností. Jednotky 

s mandátem OSN na Kypru zase mohou sloužit jako příklad toho, že tyto síly nedokáží (a ani 

nechtějí) ovlivnit výsledek sporu. I přes přítomnost mezinárodních vojáků od roku 1964 

se politické řešení zatím nenašlo. 

Současné formy peacekeepingu se proměňují společně s úkoly, které mají plnit. 

Vzhledem k odpovědnosti chránit a stále častějšímu nasazování ve vnitrostátních konfliktech, 

kde nestojí na obou stranách pravidelné armády, se intervenující jednotky daleko více zapojují 

do probíhajících bojů. Jejich úkolem není udržet existující mír, ale vytvořit jej nebo vynutit 

(peacemaking/peace enforcement, někdy také širší peacekeeping – wider peacekeeping), tedy 

zastavit pokračování násilí.167 Jejich mandát k použití síly je pochopitelně podstatně širší, 

s pozitivní odpovědností za bezpečnost civilistů. To se mimo jiné odráží i ve snaze regulovat 

jejich chování specifickými normami – lze je nazvat jus post bellum, které doposud nebyly 

zapotřebí.168 

Angažmá vnějších aktérů navíc nekončí se zastavením násilí. Aby se zabránilo 

znovuotevření starých ran a propuknutí nového kola ozbrojeného sporu, je třeba, aby se stát, 

který je v daném okamžiku výrazně oslaben nebo zcela nefunkční, postavil na vlastní nohy 

a byl schopen kontrolovat dění na svém území. Původní snahy v tomto směru směřovaly 

na odzbrojení bojovníků a jejich návrat do civilního života v rámci konceptu DDR, tedy 

odzbrojení, demobilizace a reintegrace (disarmament, demobilization and reintegration). 

V poslední době je tento koncept podstatně rozšířen snahou o reformu celého bezpečnostního 

sektoru (SSR, security sector reform).169 Bezpečnostní sektor označuje „soubor všech 

organizací, které mají legitimní autoritu použít násilí, přikázat použití násilí nebo jím 

                                                 
167 Arbuckle, James V.: Military forces in 21st century peace operations: no job for a soldier?. London: 
Routledge, 2006; Breau, Susan C.: The Impact of the Responsibility to Protect on Peacekeeping. Journal of 
Conflict and Security Law, ročník 11 (2006), číslo 3, s. 429–464. 
168 Srov. Wills, Siobhán: Military Interventions on Behalf of Vlnerable Populations: The Legal Responsibilities 
of States and International Organizations Engaged in Peace Support Operations. Journal of Conflict and Security 
Law, ročník 9 (2004), číslo 3, s. 387-418; Stahn, Carsten: ‚Jus ad bellum‘, ‚jus in bello‘ … ‚jus post bellum‘? – 
Rethinking the Conception of the Law of Armed Force. European Journal of International Law, ročník 17 
(2006), číslo 5, s. 921-943. 
169 Bryden, Alan: Addressing Security Governance Challenges in Post-Conflict Peacebuilding. Studia 
Diplomatica, ročník 59 (2006), číslo 1, s. 149-155; Fitz-Gerald, Ann M.: Security Sector Reform – Streamlining 
National Military Forces to Respond to the Wider Security Needs. Journal of Security Sector Management, 
ročník 1 (2003), číslo 1; Chuter, David: Understanding Security Sector Reform. Journal of Security Sector 
Management, ročník 4 (2006), číslo 2. 



50 

vyhrožovat, aby tak ochránily stát a jeho obyvatele“.170 Je to široké spektrum institucí – 

pochopitelně armáda, policie, polovojenské (paramilitary) jednotky a zpravodajské služby, 

ale patří sem i instituce zabývající se ochranou hranic, soudní a trestní systém a také státní 

správa, která je řídí a formuluje politiku.171 Takto holisticky pojatá reforma bezpečnostní 

sektoru je „centrálním prvkem v jakémkoli procesu post-autoritářské nebo post-konfliktní 

transformace“, protože ovlivňuje situaci v celé řadě oblastí.172 Počátečním bodem je civilní 

a demokratické řízení ozbrojených sil, které předchází jejich pretoriánským tendencím nebo 

zneužití ve stranickém boji. Zahrnuje ale i snahu o zefektivnění a profesionalizaci, protože jen 

dobře fungující bezpečnostní síly jsou zárukou dobrého vládnutí. To obsahuje i stabilitu 

a jistoty, čili vymahatelnost práva a potlačování korupce, nutné pro ekonomický rozvoj. 

Úspěšně zvládnutá reforma by potom měla být účinným nástrojem pro předcházení konfliktů, 

protože uvnitř je systém schopen účinně zvládat tlaky a problémy a navenek může 

předvídatelný, civilně ovládaný sektor s jasně definovanou rolí sloužit jako opatření pro 

budování důvěry. Takový proces je pochopitelně dlouhý a komplikovaný. V mnoha případech 

nejde ani tak o reformu, jako spíše o vybudování fungujícího systému. Tehdy může dojít 

i k přechodnému nahrazení nefunkčních státních institucí z prostředků intervenujících sil. 

Klasické metody používané v rámci vnější bezpečnosti dnes v nových formách zapojení 

ozbrojených sil v zahraničí nelze aplikovat. Dlouhá desetiletí spočívala obrana Západu 

v odstrašení protivníka. Jakýkoli útok by se setkal s tak razantní odvetou, že nebyl myslitelný. 

Nemuselo jít nutně o okamžité použití jaderných zbraní. V první válce v Zálivu se jasně 

ukázala obrovská převaha americké konvenční síly a technologie. Na těchto základech začala 

americká armáda prosazovat koncepci revoluce ve vojenských záležitostech (RMA, 

revolution in military affairs), která měla za cíl udržení technologického náskoku před všemi 

protivníky. Podle této představy měla moderní technologie vylepšovat a do značné míry 

nahrazovat lidského vojáka, a kromě udržení vojenské převahy i pokud možno eliminovat 

vlastní ztráty. Součástí této revoluce bylo využití nové generace moderní výpočetní techniky, 

komunikačních prostředků a přesně naváděné munice.173 
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Proti nestátním aktérům ale klasické nástroje nefungují, ať jsou jakkoli vylepšené. 

Vzhledem k tomu, že nejsou vázáni na jasně definované území odstrašení ztrácí význam, 

protože není možná odveta. Není ani možné zadržet je vysláním ozbrojených sil, protože je 

obtížné je lokalizovat.174 Jak názorně ukázala americká zkušenost v Iráku, RMA se skutečně 

projevila na kvalitativní převaze spojeneckých sil v klasickém válčení, které ovšem trvalo jen 

asi šest týdnů. V následujících letech se v každodenních bojích a patrolách v ulicích Bagdádu 

a ostatních iráckých měst ukázala jako značně neúčinná. Objevily se názory, že RMA je 

v současné podobě ve skutečnosti zbrojením na minulou válku a koulí na noze vývoje 

vhodných schopností.175 Dnes nestojí na obou stranách klasické strukturované armády stavěné 

pro co nejefektivnější výkon v tradiční válce, u nichž rozhoduje technologická převaha. Jde 

o asymetrické konflikty, ve velké míře probíhající v městském prostředí.176 

Zdálo by se, že lze najít řadu podobností s koloniálními nebo minulými asymetrickými 

válkami. V těchto případech se také bojovníci nepřítele pohybovali uprostřed civilní populace, 

objevovali se a mizeli podle toho, jak se objevovala slabá místa protivníka nebo naopak 

protivník soustředil síly. Guerillová válka není výmysl konce 20. století, ale uchylovaly 

se k ní pravidelně slabší strany, které při jednoduchém měření sil neměly šanci uspět. Proti 

guerille, navíc podporované ze zahraničí, musel bojovat Napoleon ve Španělsku. Na přelomu 

19. a 20. století se k praktikám guerillové války uchýlili jihoafričtí Búrové proti Britům. 

Ani guerillová válka ovšem přesně nepopisuje situaci, v níž se armády post-moderních 

států dnes nacházejí. Na Napoleonův konflikt ve Španělsku, i na búrské války totiž platí 

Clausewitzova poučka, že ve válce vedle sebe stojí zkouška síly (trial of strenght) dvou armád 

a souboj vůlí (clash of wills) dvou národů.177 Cílem klasické války je přemoci protivníkovu 

sílu dostatečně výrazně, aby zmizela jeho vůle bojovat a přistoupil na navržené podmínky. 

Stejný cíl najdeme i v logice guerillové války a obraně proti ní. Není-li možné střetnout 

se s guerillou přímo na bojišti, je třeba vypořádat se s vůlí populace bojovat a guerillu 

podporovat. To znamenalo často velmi drastická opatření, jako bylo pálení úrody, nucené 

stěhování populace nebo její internace v koncentračních táborech. Kromě zmíněných příkladů 
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je možné zmínit i britskou pacifikaci Malajsie po druhé světové válce, považovanou za velký 

vojenský úspěch, kde bylo internováno 34 000 osob.178 

V současných misích post-moderních států ve světě ale není přemožení vůle lidu 

řešením. Sice přinese okamžitý úspěch v podobě prosazení vlastní vůle, ale nezaručí 

do budoucna spolupráci při odstraňování přeshraničních hrozeb. Ve skutečnosti se místo boje 

proti vůli lidu vede souboj o jeho vůli, tedy souboj o jeho podporu. Nejedná se o klasickou 

industriální válku ale o novou formu, kterou lze označit jako válku uprostřed lidu (war among 

the people).179 

Z toho vyplývá několik důsledků. V první řadě není možné bez jakéhokoli přizpůsobení 

aplikovat poučky z minulých asymetrických konfliktů, protože je velmi obtížné získat si 

podporu populace uprostřed nuceného přesidlování a internace či populace, již jsme právě 

připravili o prostředky k obživě. Každá civilní oběť je také ve své podstatě ztrátou, protože 

staví populaci proti intervenujícím silám a podkopává legitimitu samotné intervence. Je-li 

součástí prosazování norem lidské bezpečnosti, znamená každá civilní oběť ve své podstatě 

selhání. Za takových podmínek není valná část moderní taktiky a výzbroje armád, která je 

založená na bezkontaktním, vzdušném zásahu a výzbroje s velkou ničivou silou, 

použitelná.180 Redukce civilních obětí vyžaduje přehodnocení pravidel pro použití síly. 

Potřeba nových metod a nástrojů vyplývá i z holistického přístupu k reformě 

bezpečnostního systému. Nemá příliš smysl považovat ji za jednu činnost, kterou v cílové 

zemi může zajistit jedna specializovaná skupina osob. Jde spíše o soubor akcí v mnoha 

oblastech prováděných řízeným a kontrolovatelným způsobem, aby se vzájemně 

doplňovaly.181 SSR vyžaduje koordinovaný přístup mnoha různých aktérů – civilních 

i vojenských, protože při jedné části činností může asistovat armáda, jako například při 

odzbrojení populace nebo při reformě struktury ozbrojených sil, u jiných, jako jsou například 

reforma zákonodárství nebo soudního a trestního systému, je ale zapotřebí civilní expertízy, 

kterou armáda nemůže nabídnout. Koordinace musí být intenzivní nejen v otázkách, kde je 

zodpovědnost při provedení zřejmá a je třeba pouze dohlížet na souběžný postup, ale 

i u témat, která jsou na pomezí civilní a vojenské sféry, jako jsou například obrana hranic 
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nebo systém řízení armády.182 Celý proces je dlouhodobý a vzhledem k poměrně krátké 

zkušenosti s jeho uváděním do praxe není ani zcela jasné, co všechno do něj patří. Ve střední 

a východní Evropě se tak v případě civilního a demokratického řízení ozbrojených sil 

například ukázalo, že samotná kodifikace demokratických norem a papírová reforma sil ještě 

automaticky nevede k vytýčenému cíli. Aby civilní moc mohla svoji autoritu skutečně v praxi 

vykonávat, je zapotřebí, aby k tomu měla i dostatečnou expertízu. Jinak není schopna 

kompetentně vyhodnocovat údaje dodávané ozbrojenými silami, které samozřejmě své 

experty mají, a její faktická možnost rozhodovat je výrazně omezena.183 Asistence při tomto 

procesu je záležitostí dlouhodobou a její zahrnutí do současných expedičních operací 

radikálně mění jejich dosavadní metody a potřeby. 

Jaké má tato nová situace konkrétní důsledky pro zajišťování bezpečnosti státu 

v zahraničí? Řada autorů se domnívá, že tyto adaptované cíle a metody mají za následek 

stírání rozdílů mezi armádou a policií. Běžnou součástí zahraničního angažmá se staly civilní 

složky i samostatné civilní operace, jejichž počet stoupá.184 Těchto misí se účastní složky, 

které se tradičně účastní zajišťování bezpečnosti uvnitř státu, ať už to jsou běžní policisté, 

polovojenské četnictvo nebo civilní experti. Zabývají se tématy, která pro jejich expertízu 

vyplývají z komplexního pojetí reformy bezpečnostního sektoru, jako je reforma policie nebo 

státní správy, v některých případech ale i nahrazují nefungující či neexistující místní státní 

moc. 

Dalekosáhlé důsledky mají nové úkoly pro armádu. Obecně lze říct, že armádní velitelé 

potřebují zcela jiné jednotky, než na které kladou důraz při klasickém válečném konfliktu. 

Clarke se domnívá, že důraz bude do budoucna ležet na lehké pěchotě, speciálních jednotkách 

a polovojenských policejních jednotkách.185 Johnson upozorňuje, že to je poprvé v historii, 

kdy vkládají vojenští velitelé do speciálních jednotek tolik důvěry, protože dosud se jednalo 
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spíše o podružné síly.186 To je zásadní změna proti vizi RMA zhmotněné v zásahu NATO 

proti Jugoslávii v roce 1999, kdy celý konflikt proběhl pouze formou leteckých útoků. Nyní 

se obecně přijímá, že zapotřebí je konkrétní vojenská a policejní přítomnost (boots on the 

ground). 

Nasazení těchto jednotek podléhá omezení, která byla vysvětlena výše. Jiná koncepce 

užití síly, ale vyžaduje radikální změny, kromě jiného i odlišné vybavení a výcvik.187 Vojáci 

jsou nuceni koordinovat svoji činnost s policejními jednotkami i civilisty a za určitých 

podmínek s nimi i spolupracovat, či je do určité míry nahrazovat. Vznikají nové specializace 

zabývající se touto spoluprácí, jako je například CIMIC, civilně-vojenská spolupráce v rámci 

NATO.188 Zatímco při operaci v Bosně se armádní představitelé zdráhali překračovat meze 

klasických vojenských úkolů, protože se obávali skrytého rozšiřování mise, se kterým 

nepočítali, v Kosovu už bylo vše jinak. Ukázalo se totiž, že se jinak při postkonfliktní 

rekonstrukci vytvoří prostor v zajišťování bezpečnosti, kdy je sice situace z vojenského 

hlediska stabilizovaná, pro policejní jednotky je ovšem násilí příliš intenzivní, aby mohly 

účinně zasahovat. Spolupráce se projevila například i formou společných hlídek.189 Účast 

armády na zajišťování vnitřní bezpečnosti během zahraničních misí vyplývá i z čistě 

praktických důvodů. Policejní jednotky vznikají na dobrovolnické bázi z lidí, kteří jsou doma 

v aktivní službě. Jejich utvoření proto nějakou dobu trvá a je kapacitně i finančně náročné. 

Armáda je naproti tomu vždy k dispozici, připravena okamžitě zasáhnout.190 V některých 

případech se proto musela vypořádat i s řadou úkolů z oblasti vymáhání práva.191 Americká 

vláda byla například dokonce vládou autorizovaná k zatýkání osob na území třetích států bez 
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vědomí jejich vlád, a to už dávno před zahájením války proti terorismu a transformací 

základny Guantánamo Bay ve věznici.192 

To jsou důvody, proč pozorovatelé tvrdí, že se voják a jeho postavení mění, že splývá 

hranice mezi vojenským a civilním. Z vojáka se stále více stává místo apolitického 

profesionála „politicky uvědomělý manažer násilí“.193 Jeho role v zahraničí je spíše 

„kosmopolitní vymáhání práva“, které je „někde mezi vojenskou a policejní prací“.194 V této 

souvislosti je symptomatické, že se o Spojených státech často hovoří jako o „světovém 

policistovi“, ale použité nástroje jsou většinou vojenského původu. Podle Loadera a Walkera 

jde o tu nejlépe vypovídající metaforu o postupném splývání vnitřních a vnějších 

bezpečnostních zájmů.195 

Stále intenzivnější užití v zahraničí pochopitelně znamená podstatnou změnu i pro 

policii. Její úkoly a metody na zahraničních misích ale nejsou, nepočítáme-li asistenci při 

reformě a výcviku místních sil, která je ovšem úkolem spíše jednotlivců, tak odlišné 

od tradičního způsobu práce. Mění se jen geografická poloha, ale přístup zůstává stejný. 

Podstatnější dopad mají přeshraniční hrozby na zahraniční spolupráci vnitrostátních 

bezpečnostních institucí. Státy nejsou tváří v tvář přeshraničním hrozbám schopny zajistit 

svoji bezpečnost samy v rámci svého prostoru, což vede ke stále intenzivnější spolupráci 

napříč státními hranicemi. Kromě klasické výměny informací, jakou nabízí například Interpol, 

se objevují i nové formy horizontální spolupráce na mnohem nižších úrovních. Příkladem je 

celá řada styčných důstojníků a společných vyšetřovacích týmů.196 V Evropské unii se k tomu 

navíc přidává i možnost policie za určitých podmínek, například při stíhání, překročit státní 

hranice a v oblasti justice zjednodušené vydávání odsouzených a podezřelých osob nebo 

důkazů, které probíhá mezi jednotlivými soudy a nepotřebuje procházet skrz celostátní 
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orgány.197 Pro policii jsou ale zřejmě důležitější změny, které se týkají metod zajišťování 

bezpečnosti doma, uvnitř vlastních hranic. 

 

3.2.2 Projevy splývání vnit řní a vnější bezpe čnosti uvnit ř státu 

Řada nových hrozeb sice pochází ze zahraničí nebo je s ním nějak spojena, svůj dopad 

ale stále má na území státu. Je proto pochopitelné, že ovlivňují organizaci a praxi vnitřní 

bezpečnosti. Z probíhajících změn jsou pro ni relevantní zejména dva trendy: změna v práci 

policie a větší zapojení armády. 

Pravděpodobně nejintenzivnější pozornosti se po 11. září dostalo terorismu. Ačkoli 

se nejedná o nikterak novou hrozbu – zejména v Evropě existuje dlouholetá zkušenost 

s teroristickými organizacemi typu ETA, IRA nebo RAF, z nichž řada je stále aktivní – 

po útocích na New York a Washington se dostalo terorismu intenzivní sekuritizace.198 

Vzhledem ke konceptualizaci poslední vlny terorismu jako mezinárodního,199 řada států 

přistoupila k opatřením, jež vybočují z tradiční praxe. Jako příklad je možné uvést Německo, 

kde je podle nových zákonů možné stíhat jednotlivce za členství v teroristické organizaci 

i v případě, že tato organizace není v Německu a nekoná zde ani žádnou trestnou činnost.200 

Velkou pozornost věnuje literatura změnám v práci policie. Většina autorů se shoduje, 

že dochází k její militarizaci, která je součástí obecného trendu zvyšování byrokratického 

dohledu a formální sociální kontroly.201 V čem tato militarizace spočívá? Při plnění svých 

úkolů využívá policie postupně stále více vybavení, které tradičně patří do vojenské sféry. 

Nejde jen o výzbroj jednotlivců, ačkoli i zde jsme svědky částečných změn. Jedná se zejména 

o moderní a těžkou techniku, jako jsou přístroje pro noční vidění nebo bezpilotní průzkumná 

letadla, používaná zejména při ochraně hranic.202 
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Cooperation in the Justice and Home Affairs Domain: Characteristics, Constraints and Progress. European 
Integration, ročník 28 (2006), číslo 5, s. 495-509. 
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Hlavní důraz se ovšem klade na změny v policejní praxi a na to, jakým způsobem se tato 

nová technika používá. Na rozdíl od minulosti se policie snaží trestným činům předcházet. 

Roste význam zpravodajských informací. Policie více spolupracuje s tajnými službami, snaží 

se vytipovat ve společnosti problematické skupiny a těm poté věnuje intenzivní pozornost, 

včetně nasazování informátorů.203 Někteří v této souvislosti mluví o strategizaci vnitřní 

bezpečnosti a poklesu tolerance.204 Pokud se vůbec ještě drží zásady minimální síly, její míra 

stoupá. Lutterbeck uvádí, že na rozdíl od minulosti, kdy policisté při použití střelné zbraně 

měli mířit na tělo, se pod vlivem sebevražedného terorismu přístup mění a častěji zní pokyn 

střílet na hlavu.205 S tím souvisí i rozmach nových speciálních jednotek podle vzoru 

vojenských zvláštních sil, které používají armádní výzbroj a postupy, jsou cvičeny armádními 

specialisty a jsou i většinou složeny z bývalých vojáků.206 

Armáda se do vnitřní bezpečnosti státu zapojuje mnohem více, než jen výcvikem 

policejních specialistů. Její role se dostává do popředí zejména v oblastech, kde policii chybí 

dostatečné kapacity nebo vybavení. Tak je tomu například při ochraně hranic s rostoucí 

sekuritizací migrace207 nebo v rámci boje proti drogám.208 Rakousku například začalo 

používat armádu při ochraně své východní hranice už v roce 1990 a v Itálii trávilo 

námořnictvo v roce 2002 čtvrtinu času chytáním imigrantů ze severní Afriky.209 

Druhou širokou oblastí, kde se vojáci angažují, je boj proti terorismu. NATO tak již 

od roku 2001 patroluje ve Středomoří a kontroluje podezřelé lodě v rámci operace Active 

Endeavour.210 Sekuritizace terorismu po 11. září vyvolala potřebu rychlé reakce velkého 

počtu lidí, například při ochraně kritické infrastruktury nebo letišť, čeho ale standardní 

vnitrostátní bezpečnostní instituce nebyly z kapacitních důvodů schopné, a zaskočit proto 

musela armáda. Z velké části ovšem zůstala dlouhodobě. Ve Spojených státech se například 
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v červenci 2003 podílelo na zajišťování vnitřní bezpečnosti více než 28 000 vojáků aktivní 

služby, rezervistů nebo členů Národních gard. Armáda dokonce zřídila nové velitelství 

(NORTHCOM) zaměřené na ochranu teritoria Spojených států, což byl krok, k němuž 

nepřistoupila během celé studené války.211 Pod dojmem událostí z roku 2001 se také stále více 

mluví o nestandardních ohroženích bezpečnosti, jako jsou ohrožení ze vzduchu nebo s pomocí 

biologických nebo chemických prostředků. Zde se opět jedná o vysoce specializované formy 

reakce, na něž policie není připravená, ale armáda má příslušné prostředky k dispozici.212 

Akademický diskurs není jednotný v otázce, co je impulsem pro překonání tradičního 

oddělení armády od vnitřní bezpečnosti. Důvody samozřejmě mohou být objektivní. Objevily 

se nové hrozby, na něž policie není schopná reagovat, a logickým řešením je využít dodatečné 

kapacity, které armáda představuje.213 Řada autorů se ale domnívá, že důvody jsou spíše 

institucionální. Podnět může pocházet z armády, která po konci studené války v post-

moderních státech ztratila důležitý důvod své existence a nyní se snaží najít novou náplň 

práce, která by obhájila udržení stavů a rozpočtu.214 Může jít ale i o opačný proces, kdy 

společnost chce za své peníze, které do armády investuje, nějakou činnost a armádu ke změně 

role tlačí. Vzhledem k tomu, že armáda, jak už bylo naznačeno, stále více přebírá některé role 

policie na zahraničních misích, může tuto zkušenost, podle takových názorů, jednoduše použít 

i doma.215 

Zvláštní druh stírání hranice mezi vnitřním a vnějším představuje vytváření institucí 

na pomezí vnitřní a vnější bezpečnosti a posilování již existujících. Skandinávské státy 

přehodnotily počátkem století svoji bezpečnostní politiku se zajímavými výsledky. Švédsko 

například v rámci ministerstva obrany zřídilo nové ředitelství pro civilní bezpečnost, které má 

vyhodnocovat a analyzovat rizika ve všech sektorech švédské bezpečnosti a radit vládě při 
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jejich prioritizaci. Obdobně se i Dánsko rozhodlo v roce 2004 přesunout agenturu pro krizové 

řízení z ministerstva vnitra pod ministerstvo obrany, aby tam koordinovala krizové řízení 

doma i ve světě. Slibuje si od tohoto kroku zvýšení interoperability mezi vnějším a vnitřním 

zvládání krizí a možnost přinést civilní expertízu do armádního výcviku, což pomůže při 

operacích v zahraničí, a zároveň i možnost učit se od armády postupy, které by se mohly hodit 

při záchranných pracích v Dánsku.216 

Specifickou institucí, která se na první pohled zdá zvláště vhodná v případě stírání 

rozdílu mezi vnitřní a vnější bezpečností, je polovojenská síla typu četnictva (podle země 

původu nazývaná například gendarmerie nebo carabinieri). Takové jednotky nalezneme 

v celé řadě zemí – mj. ve Francii, Itálii, Nizozemí, Turecku nebo Chile. Není ovšem úplná 

shoda na jejich definici, protože se v každé zemi vyvinuly odlišným způsobem a mají i jiné 

povinnosti a pravomoci. Většina charakteristik je velmi obecná, jako například definice 

gendarmerie jako „policejní jednotky, které mají určitou vojenskou vlastnost a určitý stupeň 

vojenských schopností, ačkoli […] nejsou součástí vojenských sil“.217 Nebo „[…] 

uniformovaná skupina, obvykle ozbrojená, formátem nebo funkcí ani čistě vojenská ani 

policejní, ale často s důležitými vlastnostmi obou […]“.218 

Vzhledem k tomu, že je jejich výzkum značně nerozvinutý219, není ani shoda na tom, 

jakým způsobem se na nich současná situace projeví. Jejich specifické postavení by mohlo 

být ohroženo jak militarizující se policií, tak i armádou, která přebírá funkce v hranicích státu. 

Zároveň se ale může současná situace jevit jako velkou možností pro posílení, protože, jak 

se zdá, četnictvo již disponuje schopnostmi, které jsou v nových podmínkách zapotřebí.220 

Četnictvo dokáže zasahovat při porušování veřejného pořádku i tam, kam by se klasická 

policie neodvážila a kde klasické armádní metody nejsou k užitku, například při zvládání 

davů. V praxi již bylo nasazeno – zvláštní policejní jednotky v Bosně a Kosovu 

(Multinational Specialized Units) jsou tvořeny výhradně silami tohoto typu, ale shoda není ani 
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v tom, jestli se osvědčilo. Jsou hlasy, které tvrdí, že nikoli,221 ačkoli větší část autorů 

se domnívá, že ano.222 Jejich výhodou je i zkušenost spolupráce jak s policií, tak i vojáky, což 

usnadňuje nasazení pod libovolným velením, bez rizika střetu různých služebních kultur. 

Zdá se, že se polovojenské síly, alespoň v Evropě, spíše rozvíjejí. V 90. letech jejich 

počty stabilně stoupaly, na rozdíl od početních stavů klasických vojenských jednotek, které 

rapidně poklesly.223 Je také otázka, jestli podobné instituce nezačnou vznikat i v dalších 

státech. Například State Defence Forces amerických států, které na rozdíl od Národních gard 

nemohou být použity federální mocí a zůstávají pod výhradním velením guvernérů, už nyní 

procházejí výcvikem pro zásahy uvnitř státu (a k ničemu jinému vlastně ani neslouží), svým 

způsobem široké definici četnictva ve své podstatě vyhovuje, ačkoli se za ni sama 

neoznačuje.224 

 

3.2.3 Zpochybn ění stírání hranice mezi armádou a policií a jeho 

kritika 

Polemiku nad stíráním rozdílů mezi nástroji vnitřní a vnější bezpečnosti, která 

představuje nový fenomén současného světa, můžeme rozdělit do tří hlavních skupin. Část 

autorů se domnívá, že je současná pozornost nezasloužená, protože ve skutečnosti k tak 

výrazným změnám nedochází. Armáda podle nich svoji taktiku minimálně od šedesátých let 

nijak nezměnila225 a také do domácí politiky se i v minulosti běžně zapojovala.226 Navíc se ani 

ve skutečnosti nevěnuje policejní práci tak často, jak se v literatuře běžně uvádí.227 I policie 
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podle kritiků ve skutečnosti jen nepatrně přitvrdila v metodách kvůli obecně vyššímu násilí 

ve společnosti, ale jak například ukazují statistiky o smrtích způsobených policistou, stále lze 

použitou sílu považovat za minimální.228 

Druhá část polemiky sice připouští, že ke změnám skutečně dochází, zpochybňuje ale 

tezi o jejich novosti. Bipolarita podle nich představovala historickou výjimku a v současnosti 

se situace pouze vrací do normálu.229 V americkém kontextu například poukazují na to, 

že Theodor Roosevelt prosazoval, aby Spojené státy na západní polokouli „při uvolnění vazeb 

civilizované společnosti […], ať už jakkoli neochotně, […] vykonávaly mezinárodní policejní 

moc“.230 Ještě v roce 1940 konstatoval manuál námořní pěchoty k tzv. malým válkám, 

dnešním jazykem k operacím odlišným od války (operations other than war), tedy „policejní 

funkce, peacekeeping, vymáhání míru, budování národa a humanitární asistence“, že tento typ 

nasazení představuje „běžné a časté operace námořní pěchoty“.231 Někteří jdou ještě dále 

a tvrdí, že ve skutečnosti výjimku představoval celý Clausewitzův model armády, který byl 

omezený na Evropu od roku 1648.232 

Poslední skupina také uznává, že se role armády a policie mění, ale je přesvědčena, 

že jde o velmi nešťastný trend, který by bylo vhodné zvrátit. Za hlavní problém považuje 

dopad na efektivitu ozbrojených sil, pokud se jejich úkoly budou rozmlžovat. Domnívají se, 

že armáda má současnou formu právě proto, aby účinně plnila úkoly, kvůli kterým existuje, 

a změna ve složení, výcviku nebo způsobu jednání jen bude znamenat nedostatky při 

klasickém boji.233 Americké jednotky, které po druhé světové válce nahrazovaly policejní síly 

v Německu a Japonsku, se sice na místě velmi osvědčily, ale později se ukázaly katastrofálně 

nepřipravené, když vypukla korejská válka.234 Obdobně sice britská armáda měla na přelomu 

19. a 20. století velké úspěchy v koloniích, ale dlouho nedokázala účinně bojovat proti 

Německu po vypuknutí první světové války.235 Problémy s efektivitou se mohou dotknout 
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i ostatních bezpečnostních složek. Bude-li policie na domácí scéně nahrazována armádou, 

nebude mít šanci vyvinout potřebné vlastní schopnosti vhodné pro novou situaci.236 

Odstranění různých režimů dohledu v současnosti platících pro vnější a vnitřní bezpečnostní 

instituce, může mít devastující účinek na zahraniční rozvědku, která už z definice pracuje 

na hraně nebo i za hranou zákona.237 

Zároveň ovšem může mít přehnaná reakce na nové bezpečnostní hrozby, jako je 

například terorismus, ničivé důsledky na liberální demokratické systémy.238 Zejména hrozí 

obcházení právního státu a posílení státního dohledu v okamžiku, kdy policie začne přebírat 

vojenské způsoby jednání. Může docházet k porušování práv menšin i dalším prohřeškům 

proti lidským právům, které ale bude kvůli snížené transparentnosti nutné k zachování utajení 

policejních/zpravodajských operací obtížné odhalit a čelit jim.239 Sílu, kterou policie získává 

v podobě speciálních jednotek, může být lákavé a jednodušší použít i v situacích, jež by šlo 

řešit jinak.240 Zvláštním rizikem je zpolitizování armády a její přílišná angažovanost v domácí 

politice, kterou teorie vojensko-civilních vztahů předpokládá.241 Velkou pozornost vzbudil 

fiktivní dopis Charlese Dunlapa referující o vojenském puči ve Spojených státech v roce 

2012, v němž počátky puče hledá právě v oslabení klasického oddělení armády od vnitřních 

záležitostí země v devadesátých letech.242 

Je také otázka, jestli používání armády ať už ve vnitřních záležitostech státu nebo 

k policejním úkolům v zahraničí není ve skutečnosti kontraproduktivní. V první řadě proto, 

že jsou pochybnosti o schopnosti armády překročit své způsoby myšlení a vhodným 
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způsobem se zhostit nových úkolů, které vyžadují odlišný přístup.243 V 60. letech 

se v rozvojové politice objevil zájem o využití armády, ale kvůli endemickému porušování 

lidských práv se nakonec muselo od celého konceptu odstoupit.244 Z těchto důvodů se zdá, 

že použití armády může podkopávat dlouhodobé cíle, a to jak v zahraničních misích, tak 

i v domácím prostředí.245 Mimo jiné i proto, že jakékoli nasazení armády ve své podstatě 

implikuje ztrátu civilní kontroly, a civilní moc tak do značné míry kompromituje.246 

 

3.3 Shrnutí debaty o stírání rozdíl ů mezi armádou a policií 

Jak jsme ukázali na předchozích stránkách, debata o měnících se rolích armády a policií 

je široká a komplexní. Zahrnuje celou řadu témat, přístupů, institucí a názorů. Podobně jako 

u debaty o proměnách mezinárodních vztahů i zde se jedná o diskusi nad probíhajícími ději, 

a je proto obtížné a těžko očekávatelné, že by se dnes dalo jednoduše dospět k přesvědčivým 

a konečným odpovědím. 

Překvapí nicméně široké spektrum názorů. Spor se vede o tom, jestli je účast armády 

na vnitřní bezpečnosti třeba podporovat, protože jde o důležitou odpověď na nové hrozby, 

nebo jí naopak bránit, protože se jedná o bezprecedentní ohrožení demokratických svobod, 

z něhož nemůže vzniknout nic dobrého. V podstatě stejný rozpor vidíme i v otázce tvrdších 

metod policie a její užší spolupráce s armádou a zpravodajskými službami. Shoda není ani 

v tom, jestli je vůbec větší „policeizace“ armády a „militarizace“ policie účinným nástrojem 

při odstraňování nových hrozeb, nebo naopak kontraproduktivním krokem, který dlouhodobé 

cíle post-moderních států podkopává daleko více, než by k nim přispíval. Otázka samozřejmě 

ve svém počátku zní, jestli se vůbec o nové hrozby jedná, protože pokud ne, ztrácí význam 

argument o nutném přizpůsobení bezpečnostních institucí na nové prostředí a žádná změna by 

zřejmě zapotřebí nebyla. 

Chybí shoda i v tom, jestli armáda a policie vůbec jsou schopny adaptovat se na nové 

způsoby a hrozby bez toho, aby ztratily svůj charakter a schopnost plnit své současné úkoly 
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a funkce, jako je obrana teritoria státu a vedení klasického boje v případě armády a prevenci 

běžného zločinu a lokální působení uvnitř společnosti v případě policie. 

Není jasné, v čem přibližování rolí armády a policie spočívá. Mnoho autorů se věnuje 

především militarizace policie – nejspíš proto, že z toho je na první pohled patrné ohrožení 

demokratických hodnot a občanských a lidských práv ve společnosti.247 Ale jiní se domnívají, 

že ačkoli se militarizaci policie věnuje více pozornosti, ve skutečnosti se jedná o policeizaci 

armády, kdy se „vnitřní řešení exportují více ven, než naopak“.248 

U měnících se rolí armády a policie dokonce chybí shoda i na těch nejzákladnějších 

výchozích bodech – v první řadě v otázce, jestli vůbec ke změnám dochází. Je totiž možné 

poukázat na to, že klasická válka z mezinárodních vztahů rozhodně nezmizela úplně a státy 

také na zbrojení a teritoriální obranu nerezignovaly. V posledních letech se do několika 

klasických mezistátních válek zapojily i post-moderní státy. Příkladem jsou především válka 

v Afghánistánu v roce 2001 a invaze do Iráku v roce 2003. I u těchto konfliktů nicméně 

vidíme, že se vítězové nespokojili se svržením nepohodlného režimu, jak by tomu bylo 

v minulosti, ale v zemích zůstali a pokouší se v nich vybudovat fungující systém, mimo jiné 

i snahou o reformu bezpečnostního sektoru. To samozřejmě neznamená, že k návratu klasické 

moderní války nemůže dojít. Teorie sekuritizace naznačuje, že pokud by se objevila jiná 

všeobjímající a totální hrozba, jakou byl konflikt mezi Východem a Západem, může dojít 

k desekuritizaci menších hrozeb a státní instituce by se pak mohly transformovat zpět 

do uspořádání, jak jej známe se studené války. Také ale může rozdělení definitivně zmizet, 

protože není důvod věřit tomu, že současná podoba státu a jeho institucí (respektive podoba, 

kterou nabral během studené války) je nutně podobou definitivní a není možný další vývoj. 

Těžko se přistupuje na tezi, že by se situace vracela k modelu devatenáctého století, modelu 

koloniálních válek. Stejně jako neomedievalismus není nejvhodnějším popisem současné 

podoby mezinárodních vztahů, protože se s konceptem demokratické legitimity změnilo 

okolní prostředí, ani představa neokoloniálních válek neodpovídá současným požadavkům 

na legitimitu použití síly. 

Jediné, co tak lze konstatovat, je, že v post-moderních státech světa zřejmě dochází 

ke změnám v postavení a funkcích armády a policie. Není ovšem zřejmé do jaké míry jde 
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o změny trvalé nebo dočasné, žádoucí nebo nebezpečné. Není ani úplně jasné, v čem přesně 

spočívají. Většina dosavadní literatury totiž nemá formu koherentního detailního výzkumu, 

Buď stírání hranice mezi vnitřní a vnější bezpečností považuje za výchozí předpoklad, nebo 

jej dokládá značně nahodilým způsobem, spíše na základě řady příkladů než obecného 

analytického rámce. Nabízí se tak dost prostoru pro formulaci výzkumné otázky. 
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4 FORMULACE VÝZKUMNÉ OTÁZKY A METODOLOGIE  

 

Ve zvláštním čísle časopisu Cooperation and Conflict z roku 2009 věnovanému 

splývání vnitřní a vnější bezpečnosti píší jeho editoři, Johan Eriksson a Mark Rhinard, 

že ačkoli existuje hodně literatury o tom, že se něco děje mezi vnitřní a vnější bezpečností, 

chybí pro výzkum těchto procesů obecný analytický rámec. Domnívají se, že by výzkumníci 

měli přestat jen obecně tvrdit, že mizí rozdělení mezi bezpečností uvnitř a vně, a soustředit 

se na „empirický výzkum orientovaný na problém, který bude využívat komplementární 

teoretické přístupy“.249 Definují pět nexů, kritických spojů, mezi vnitřní a vnější bezpečností, 

jimž by se měla věnovat pozornost: problémy (bezpečnostní hrozby), percepci (jejich 

vnímání), politiky (policies), politiku (politics) a politický řád (polity). Tvrdí, že obecné 

povědomí, podle něhož po studené válce dochází k prolínání vnitřní a vnější bezpečnosti, je 

příliš hrubé a uspěchané. Hrubé, protože se debatuje o hrozbách, místo toho, aby se podrobně 

analyzovaly, a uspěchané, protože vede k vymazání „konceptuální čáry mezi vnitřní a vnější 

bezpečností bez empirického testování předpokladu“.250 

Cílem této práce je přispět k zaplnění mezery, kterou identifikují Eriksson a Rhinard. Je 

mimo možnosti jednoho výzkumu zahrnout všechny kritické spoje mezi vnitřní a vnější 

bezpečností. Místo toho se zaměříme na jeden její výsek. K politickému řádu (polity) patří 

v první řadě instituce, které jej tvoří. V bezpečnostní oblasti to jsou především armáda 

a policie. Jak jsme ukázali, akademický diskurs sice předkládá teze o mizení hranice mezi 

nimi, jsou to ale myšlenky nedostatečně podložené výzkumem.251 

Jedna z mála věcí, na nichž se akademická debata o stírání hranice mezi vnitřní a vnější 

bezpečností shodne, je skutečnost, že k jevu dochází v post-moderních státech. 

Centralizovaná vláda moderního státu se v nich mění na víceúrovňové vládnutí, kde 

se pravidla určují na nadnárodní, mezinárodní, národní i substátní úrovni. Kolektivní identita 

se spojuje s nadstátní i substátní úrovní a zdrojem občanských práv jsou nadnárodní 
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a mezinárodní instituce. V oblasti ekonomiky se potom valná část ekonomických aktivit 

odehrává v přeshraničních transakcích a národní ekonomika je mnohem méně soběstačná.252 

Za takový typ státu se obecně považují členské státy Evropské unie.253 Primárním cílem této 

práce je otestovat, jestli v Evropské unii dochází ke stírání rozdílů mezi armádou a policií, jak 

to předpokládá akademický diskurs. 

Hledání odpovědi musí nutně probíhat na dvou, jen částečně propojených úrovních. 

V první řadě jde pochopitelně o úroveň EU. Evropská unie provádí vlastní bezpečnostní 

politiku, týkající se jak armády tak i policie. Prvním dílčím cílem je proto analýza stírání 

rozdílů mezi armádou a policií na úrovni Evropské unie. Nicméně postuláty o Evropské unii 

jako příkladu post-moderního celku jsou do značné míry postaveny na její roli v oblasti 

ekonomické integrace. To, co platí pro mezinárodní obchod nebo zemědělskou politiku, 

nemusí nutně platit i pro bezpečnostní sféru, která se považuje za jádro státní suverenity. 

Způsoby rozhodování na evropské úrovni v oblasti bezpečnosti jsou také odlišné 

od rozhodování o ekonomických otázkách. Post-moderní charakter EU automaticky 

neznamená, že její bezpečnostní politika přispívá ke stírání rozdílů mezi policií a armádou. 

Naopak může na vyšší úrovni upevňovat rozdělení, které se vyvinulo v rámci národního státu. 

Druhým dílčím cílem této práce je proto zmapovat vliv bezpečnostní politiky EU 

na bezpečnostní instituce členských států a odpovědět na otázku, jestli přispívají ke stírání 

rozdílů mezi armádou a policií, nebo mu naopak brání. 

Rozhodující děje probíhají na úrovni národního státu. Evropská unie nemá žádné vlastní 

vojenské nebo policejní jednotky, pod její vlajkou v zahraničí vždy působí pouze síly 

členských států. Chceme-li proto zkoumat, jestli a jak se mění role a postupy evropských 

armád a policejních sborů, musíme nutně soustředit pozornost právě na úroveň národního 

státu. Účelem této práce je dále specifikovat požadavky formulované Erikssonem 

a Rhinardem a směřovat k zaplnění analytické mezery ve výzkumu nexů mezi vnitřní a vnější 

bezpečností. Jejím třetím dílčím cílem je otestovat na jedné instrumentální případové studii 

(České republiky) tezi o splývání hlavních institucí vnitřní a vnější bezpečnosti – armády 

a policie – v post-moderním státě. 

 

                                                 
252 Sørensen, Georg: Stát a mezinárodní vztahy. Praha: Portál, 2005, s. 109. 
253 Sørensen, Georg: Stát a mezinárodní vztahy. Praha: Portál, 2005; Sørensen, Georg: State Transformation and 
New Security Dilemmas. In: Aydinli, Ersel - Rosenau, James. N. (eds.): Globalization, Security, and the Nation 
State. Albany, NY: State University of New York Press, 2005, s. 81-97; Cooper, Robert: The breaking of 
nations: order and chaos in the twenty-first century. London: Atlantic Books, 2004. 
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4.1 Volba p řípadových studií 

Ke zpracování problematiky stírání rozdílů mezi armádou a policií je na první pohled 

vhodná metoda případových studií. Lez totiž jasně vymezit jednotlivé případy, u nichž 

k takovému procesu může docházet – jednotlivé státy a jejich bezpečnostní instituce. Ptáme 

se jestli a jak ke stírání rozdílů dochází, případně z jakého důvodu, ale jen obtížně by se nám 

podařilo kvantifikovat, do jaké míry ke splývání armády a police dochází. Zabýváme 

se současnými událostmi, jejichž průběh ale nemůžeme ovlivnit. Nehodí se tedy ani forma 

historické analýzy ani experiment, ale právě případová studie.254 U výzkumu založeného 

na případových studií je v první řadě nutné zodpovědět otázku jejich počtu a zvolit vhodné 

případy. 

V této práci je zvolena metoda jedné případové studie, která je ovšem provedena ve 

dvou postupných krocích. V prvním kroku se jedná o studii Evropské unie a jejího vlivu na 

členské státy. Ve druhém kroku jde o studii jednoho členského státu - České republiky. 

Vzhledem k jedinečnému charakteru EU (sui generis) postihuje jedna případová studie 

zároveň i všechny existující případy, její závěry jsou proto dostatečně reprezentativní. 

Složitější je výzkum úrovně členského státu, kde je na výběr z 27 možných případů.  

Metoda jedné případové studie je obecně vhodná pro falzifikaci existujících teorií.255 

Předpokladem takového výzkumu je existence teorie, kterou by bylo možné falzifikovat. 

Navíc by tato teorie měla být poměrně dobře rozpracovaná, aby obsahovala testovatelné 

hypotézy. Převládající přesvědčení, že v post-moderních státech dochází ke splývání vnitřní 

a vnější bezpečnosti, splňuje tyto předpoklady jen částečně. Za ucelenou teorii jej lze označit 

jen stěží a navíc většina autorů ani přesně nespecifikuje, v čem přesně splývání vnitřní 

a vnější bezpečnosti spočívá. Zároveň je ale kauzální vztah mezi post-moderním charakterem 

státu a změnami v chápání vnitřní a vnější bezpečnosti jednou z mála silných tezí současné 

debaty.  

Vzhledem k chybějící empirické základně současné debaty o splývání vnitřní a vnější 

bezpečnosti i jedna případová studie může navíc přinést cenné podněty pro tvorbu ucelenější 

teorie. Počet případových studií pochopitelně zásadním způsobem ovlivňuje možnosti 

generalizace závěrů. Čím více případů, tím přesvědčivější je generalizace. To má ale i svoji 

cenu a nemusí to platit vždy.256 Větší počet zkoumaných případů znamená, že definice 

                                                 
254 Yin, Robert K.: Case Study Research. Design and Methods. Newbury Park: Sage Publications, 1989, s. 16ff. 
255 Flyvbjerg, Bent: Five Misunderstandings About Case-Study Research. Qualitative Inquiry, ročník 12 (2006), 
číslo 2, s. 219-245. 
256 Gerring, John: Case Study Research: Principles and Practices. Cambridge: Cambridge University Press, 
2007, s. 52. 
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jednotlivých kategorií musejí být dostatečně vágní, aby se do nich vměstnal popis často 

značně odlišných podmínek v jednotlivých státech, což snižuje cenu výsledných závěrů, které 

sice lze zobecnit, ale nejsou příliš specifické. Obecným kategoriím se sice dá vyhnout, ale 

pouze za cenu velkého množství kontrolních proměnných, jež výzkum znepřehledňují 

a znesnadňují a při větším počtu i znemožňují vyvození obecných závěrů. Splývání rolí 

armády a policie je tématem, na nějž se tento problém vztahuje. Situace ve členských státech 

sice je na jednu stranu obdobná – pohybují se v novém bezpečnostním prostředí a musejí 

se s ním vyrovnat pomocí svých bezpečnostních institucí, na druhou stranu je ale mezi nimi 

celá řada zásadních rozdílů, které by při použití více případových studií bylo obtížné 

odfiltrovat. Státy vycházejí v první řadě ze zcela jiného historického dědictví. Odlišně 

se vyvíjela struktura jejich bezpečnostních složek, mají různou zkušenost s nasazováním 

armády při řešení vnitřních problémů, některé mají k dispozici jednotky četnictva a jiné ne, 

některých se nové bezpečnostní hrozby, jako například terorismus nebo imigrace, dotýkají 

více a jiných méně, některé mají zkušenost se starou formou těchto „nových“ hrozeb 

(například terorismu) a jiné ne, některé mají koloniální minulost a jiné ne. Jednopřípadová 

studie za těchto podmínek umožní výzkum bez ztráty hloubky pohledu, která by jinak byla 

nutná. 

 
Obrázek 2: Blízkost vztahu Čechů k vybraným územním částem (v %) 

 
Zdroj: CVVM: Vztah a pocit hrdosti na příslušnost k ČR. Tisková zpráva č. ov91201, 2009, s. 4. 

 
Pro tento dvojí účel – falzifikaci tvrzení o souvislosti mezi post-modernitou státu 

a splýváním vnitřní a vnější bezpečnosti a posílení empirické základny obecné debaty – je 

případová studie České republiky poměrně vhodná. 

Českou republiku lze považovat za typického představitele post-moderního evropského 

státu, který splňuje základní požadavky Sørensenovy definice. Jako člen Evropské unie 

podléhá víceúrovňovému systému vládnutí. Kolektivní identita jeho občanů je rovnoměrně 

rozvrstvená mezi stát a substátní úroveň (obr. 2) a zároveň roste i identifikace s úrovní 

nadstátní (obr. 3). Je jednou z nejotevřenějších ekonomik Evropské unie závislou 
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na přeshraničních transakcích (obr. 4). Vzhledem k nutnosti transformovat své bezpečnostní 

složky po změně režimu v roce 1989 a navíc ještě v souvislosti se vstupem do NATO a EU by 

se změny v rolích armády a policie měly projevit s daleko vyšší pravděpodobností než 

u etablovaných západoevropských demokracií, které kompletní transformaci bezpečnostního 

sektoru provádět nemusely. Českou republiku proto lze považovat za kritický případ257 – 

pokud v ní nedochází ke stírání rozdílů mezi policií a armádou, lze očekávat, že k němu 

nedochází ani ve většině ostatních států EU. 

 

Obrázek 3: Vztah občanů ČR k občanství EU (odpověď na otázku „Jak často se cítíte nejen jako občan 
České republiky, ale i jako občan Evropské unie?“) 

 
Zdroj: CVVM: Občané o členství České republiky v Evropské unii. Tisková zpráva č. pm100429, 2010, s. 3. 

 
Generalizace z jediného případu při tvorbě teorie je problematická, nikoli však 

vyloučená. Pokud se podaří identifikovat problémy například v oblasti demokratické kontroly, 

výcviku nebo omezování lidských práv, je oprávněné předpokládat, že se mohou objevit 

i v ostatních státech. Česká republika je v tomto ohledu opět poměrně vhodným objektem, 

protože se nejedná o v žádném ohledu extrémní stát. Za takový můžeme považovat například 

Německo a Španělsko kvůli historicky podmíněnému krajně restriktivnímu ústavnímu 

oddělení rolí armády a policie, nebo Lucembursko či Estonsko kvůli jejich velikosti a s ní 

souvisejícími kapacitními a rozpočtovými důsledky. Česko na rozdíl od těchto zemí vykazuje 

relativně mainstreamové rysy: je členem obou klíčových bezpečnostních organizací v Evropě, 

EU i NATO, angažuje se v zahraničních misích. Má sice negativní historickou zkušenost 

s nasazením armády uvnitř vlastního teritoria, ta ale nevedla k tak radikálním opatřením, jako 

třeba v Německu. Jde o středně velký stát, který má dostatečně velké bezpečnostní síly 

i rozpočet, aby mohl reagovat na situaci podle potřeb bez významnějšího omezení. 

Jedna případová studie České republiky tak může sloužit i jako takzvaný revelatory case 

(odhalující případ), který se používá v okamžiku, kdy má pozorovatel „příležitost sledovat 

                                                 
257 Flyvbjerg, Bent: Five Misunderstandings About Case-Study Research. Qualitative Inquiry, ročník 12 (2006), 
číslo 2, s. 229-230. 
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a zkoumat jev, který dosud nebyl pro vědecký výzkum k dispozici“.258 Vzhledem k tomu, 

že ucelený výzkum bezpečnostních institucí jednoho členského státu z pohledu splývání 

vnitřní a vnější bezpečnostní politiky ještě proveden nebyl, lze jej považovat za jev, který 

„dosud nebyl k dispozici“. Volba České republiky je potom logickým důsledkem, protože 

„příležitost jev sledovat“ je, kromě jiného i z logistických důvodů, podstatně větší, než by 

tomu bylo u jiných členských států. 

 
Obrázek 4: Poměr obchodu k HDP (země OECD, rok 2008) 
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Zdroj: OECD Statistics; online, 6.5.10, http://stats.oecd.org/Index.aspx. 

 
Jednopřípadová studie umožňuje jít do větších detailů než studie s více případy. 

Rozhodnutí, jestli je cílem říct méně o více případech nebo více o méně případech, je nutným 

kompromisem případových studií, kde nelze mít oboje najednou.259 Obdobné tvrzení platí 

i v otázce kauzálních vztahů. Porovnání většího počtu případů je vhodnější, zajímá-li nás 

účinek. Menší počet případů naopak může přispět k vysvětlení mechanismů.260 To znamená, 

že větší počet případů by například mohl ukázat s větší přesvědčivostí platnost obecného 

tvrzení, že státy používají vojáky v zahraničních misích k plnění policejních úkolů, podrobná 

jednopřípadová studie ale může naznačit, jestli se tak děje na základě programového 

rozhodnutí s dlouhodobou platností nebo pouze přechodně z nouze, protože jiné nástroje 

                                                 
258 Yin, Robert K.: Case Study Research. Design and Methods. Newbury Park: Sage Publications, 1989, s. 48. 
259 Gerring, John: Case Study Research: Principles and Practices. Cambridge: Cambridge University Press, 
2007, s. 48-50. 
260 Ibid., s. 43-8. 
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zatím nejsou k dispozici. Pro závěry o splývání rolí armády a policie a posílení empirické 

základny debaty je důležitější druhé zjištění, ačkoli jeho úroveň zobecnitelnosti bude 

v absolutních číslech nižší. 

Tento výzkum je založený na diachronní případové studii sledující proměnu v průběhu 

času. Splývání vnitřní a vnější bezpečnosti je proces, a odpověď na otázku, jestli k němu 

v případě armády a policie dochází nebo ne, případně jakým způsobem, proto musí být 

založen na pozorováních stejného předmětu v různých časových okamžicích. Sledované 

období je od konce studené války do současnosti, protože to je doba, kdy podle obecných tezí 

v akademické literatuře proběhly změny zpochybňující rozdělení vnitřní a vnější bezpečnosti. 

Zbývá ještě definovat, co se vlastně chápe pod velmi obecným pojmem stírání rozdílů mezi 

armádou a policií. 

 

4.2 Splývání armády a policie jako ideální typ 

Metodologicky tato práce vychází z koncepce ideálních typů Maxe Webera. Sociálně-

vědní výzkum se od přírodních věd liší otevřeností zkoumaného systému – není v silách 

výzkumníka popsat jednotlivý objekt svého zájmu vyčerpávajícím způsobem. Vždy tvoří 

předmět výzkumu jen jedna konečná část skutečnosti, která je výslovně nebo i nevysloveně 

chápána jako podstatná.261 Pokud by tomu tak nebylo, jednotlivé jevy by bylo možno zkoumat 

pouze odděleně, bez jakékoli možnosti hledat souvislosti. 

Ideální typy představují podle Webera kontrolovaný způsob zjednodušování reality, 

který umožňuje věrohodný sociálně-vědní výzkum. Ideální typ vzniká „myšlenkovým 

stupňováním určitých prvků skutečnosti“, které jsou pro daný jev podle daného vědce 

charakteristické.262 To ovšem znamená, že takový ideální typ ve skutečnosti neexistuje – 

žádný konkrétní jev, který patří do skupiny jevů ideálním typem popisované, s ním není zcela 

shodný. Jde pouze o myšlenkový konstrukt, o mezní pojem, „jímž je realita poměřována a s 

nímž je srovnávána kvůli objasnění jistých významných složek svého empirického 

obsahu“.263 Jako takový není ideální typ cílem výzkumu, ale jeho nástrojem a prostředkem, 

není hypotézou, ale chce tvorbě hypotéz ukazovat směr.264 Ve svém důsledku umožňuje 

                                                 
261 Weber, Max: „Objektivita“ sociálněvědního a sociálněpolitického poznání. In: Weber, Max: Metodologie, 
sociologie a politika. Praha: OIKOYMENH, 2001, s. 27-28. 
262 Ibid., s. 43.  
263 Ibid., s. 46. 
264 Ibid., s. 43. 
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ideální typ v sociálních vědách zhodnotit, v jakém rozsahu se v konkrétním případě projevují 

určité rysy nebo procesy, které vědce zajímají.265 

Pojmy „policie“ a „armáda“ jsou bez konkrétní specifikace, jako například „britská 

armáda“ nebo „mexická policie“, ideálními typy. Pokusíme-li se je charakterizovat nebo 

definovat, výsledkem budou utopické bezpečnostní složky, které ve skutečnosti nebudou 

nikde existovat, ačkoli se všem nebo velké většině policií a armád světa budou značně 

podobat. To vysvětluje i neschopnost akademického světa shodnout se na jedné definici 

těchto složek. Jak Weber upozorňuje, ideálních typů může být celá řada v závislosti na 

hodnotách a rozhodnutí vědce. Každá definice může být ideálním typem, „pokud ze 

skutečnosti opravdu vybrala určité, svou specifičností skutečně významné rysy naší kultury a 

uvedla je v jednotný ideální obraz“.266 

Stejné tvrzení pochopitelně platí i pro pojmy vnitřní a vnější bezpečnost a v konečném 

důsledku i na jejich splývání nebo na splývání rolí bezpečnostních složek. Pokud jsou 

ideálními typy policie a armáda, je i jejich splývání ideálním typem jevu, který neexistuje ve 

skutečnosti, k jejímu zkoumání ovšem může sloužit. 

Předchozí kapitola představila debatu o armádě a policii a diskusi o jejich roli v novém 

bezpečnostním prostředí. Tabulka 1 shrnula klíčové rozdíly mezi armádou a policií, které jsou 

ve své podstatě také ideálně typické, protože se ve své čisté podobě v realitě nevyskytují. Na 

tomto základě lze založit i ideální typ splývání bezpečnostních složek: ke splývání armády a 

policie dochází, pokud přestávají existovat tyto klíčové rozdíly v jejich funkcích. Zároveň je 

ovšem zapotřebí takový ideální typ rozšířit, protože i při zachování funkcí obou složek, může 

docházet k praktickému stírání rozdílu mezi nimi. Jedním takovým způsobem je prohlubování 

spolupráce mezi složkami při současném udržení formálních odlišností. Druhým, 

extrémnějším, je potom snížení významu obou těchto institucí a jejich nahrazení nějakým 

novým nástrojem, který by na potřeby dané situace reagoval lépe. Pokud by taková nová 

složka přebírala úkoly armády a policie, jako to například v některých zemích tradičně dělají 

polovojenské síly typu četnictva, docházelo by ke stírání rozdílů mezi institucemi vnitřní a 

vnější bezpečnosti bez nutnosti revidovat funkce armády a policie. 

Ideální typ stírání rozdílů mezi armádou a policií je tak možné definovat jako změnu 

nastavení bezpečnostních složek státu, která vede ke smazávání rozdílu mezi armádou a 

policií v otázce teritoriální působnosti, příslušnosti a velikosti cílové skupiny, použití síly, 

                                                 
265 Shivakumar, Dhananjai: The pure theory as ideal type: Defending Kelsen on the basis of Weberian 
methodology. Yale Law Journal, ročník 105 (1996), číslo 5, s. 1383-1414. 
266 Weber, Max: „Objektivita“ sociálněvědního a sociálněpolitického poznání. In: Weber, Max: Metodologie, 
sociologie a politika. Praha: OIKOYMENH, 2001, s. s. 45. 
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iniciativy, charakteru zásahu a odpovědnosti jednotlivce, k posilování spolupráce mezi 

armádou a policií nebo ke vzniku či posilování institucí na pomezí armády a policie. Na jeho 

základě lze identifikovat konkrétní faktory a příslušné zdroje dat, na nichž lze v realitě 

testovat, jestli skutečně ke stírání rozdílů mezi armádou a policií v Evropské unii dochází. 

 

4.3 Operacionalizace výzkumu 

Základní otázky této práce se týkají změn, kterými prochází armáda a policie vybraného 

členského státu v Evropské unii. V konkrétním případě musí vždy docházet k jednomu 

z následujících tří scénářů: 

 

• nemusí docházet k žádné změně v rolích armády a policie; 

• může docházet k postupnému prohlubování rozdílů mezi armádou a policií, a to buď 

změnou ve funkcích armády, policie nebo obou; 

• funkce obou složek mohou konvergovat, a to díky změně rolí armády, policie nebo 

obou dvou. 

 

Pracovní hypotéza předpokládá, že dochází k variantě třetí, tedy že dochází 

k přibližování rolí policie a armády. Pokud by případová studie ukázala, že se role sil nemění 

nebo dokonce divergují, domněnka o splývání vnitřní a vnější bezpečnosti v post-moderním 

státě by byla vážně zpochybněna. 

Úkoly a funkce armády a policie lze zkoumat především na úrovni národního státu, kde 

se i přes pokračující evropskou spolupráci v bezpečnostní oblasti přijímají konečná 

a nejdůležitější rozhodnutí o úkolech, struktuře a nasazení obou druhů sil. Teprve druhotně je 

možné se ptát, které z těchto úkolů jsou ovlivňovány evropskou integrací v oblasti 

bezpečnosti. 

Předchozí kapitoly identifikovaly ideální typ stírání rozdílů mezi armádou a policií, 

který spočívá na devíti základních faktorech. Jsou jimi teritoriální působnost, příslušnost a 

velikost cílové skupiny, použití síly, iniciativa, charakter zásahu a odpovědnost jednotlivce, 

posilování spolupráce mezi armádou a policií a konečně vznik či posilování institucí na 

pomezí armády a policie. Případné změny těchto faktorů se mohou projevit různými způsoby 

v různých oblastech policejní a vojenské práce nebo nastavení pravidel pro jejich činnost. 

Každá z těchto oblastí představuje zvláštní zdroj dat, který lze zkoumat zvlášť a v němž může 

dojít k jednomu ze tří scénářů – tedy může docházet ke stagnaci, divergenci nebo 
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konvergenci. Pracovní hypotéza o splývání rolí institucí vnitřní a vnější bezpečnosti vždy 

předpokládá scénář třetí. 

 
Tabulka 2: Přehled faktorů - změny armády a policie 

FAKTOR  ZDROJ DAT OČEKÁVANÁ ZM ĚNA - ARMÁDA  OČEKÁVANÁ ZM ĚNA - POLICIE  

právní normy 
více možností zásahu na území 
státu 

více možností zásahu mimo 
území státu 

strategické dokumenty 
větší důraz na zásahy na území 
státu 

větší důraz na zásahy mimo 
území státu 

personální otázky 
růst počtu vojáků zasahujících 
na území státu 

růst počtu policistů zasahujících 
mimo území státu 

Teritorium 

institucionální struktura 
vznik nových oddělení pro 
aktivity na teritoriu státu 

vznik nových oddělení pro 
aktivity mimo teritorium státu 

právní a vnitřní normy omezování použití síly 
uvolňování pravidel pro použití 
síly 

výcvik 
do výcviku začleněny nenásilné 
metody nebo metody s nižší 
mírou násilí 

ve výcviku rostoucí důraz 
na agresivnější metody 

výzbroj a výstroj 
růst investic do neletální 
výzbroje 

růst investic do původně 
vojenského vybavení 

Použití síly 

personální otázky 
růst počtu vojáků nasazených 
do operací s omezeným použitím 
síly 

růst počtu případů použití zbraně 
policistou / zabití policistou 
během akce 

výcvik 
růst počtu vojáků s policejním 
výcvikem 

růst počtu útvarů/příslušníků 
zvláštních sil 

personální otázky růst počtu vojenských policistů - 

institucionální struktura - 
vznik a rozvoj strategických 
a analytických útvarů 

Charakter zásahu 

právní a vnitřní normy - 
růst počtu norem zaměřených 
na předcházení zločinnosti 

výcvik větší důraz na osobní iniciativu 
větší důraz na skupinovou akci, 
řízení se rozkazy 

Iniciativa 
personální otázky 

žádná změna nebo rostoucí 
nároky 

klesající nároky 

právní a vnitřní normy vyšší odpovědnost jednotlivců nižší odpovědnost jednotlivců 

personální otázky 
stoupající počet kárných řízení 
pro chování během akce 

klesající počet kárných řízení pro 
chování během akce 

Odpovědnost 
jednotlivce 

personální otázky 
neklesající nároky na vzdělání 
nových pracovníků 

klesající nároky na vzdělání 
nových pracovníků 

právní normy - 
růst počtu norem trestajících 
skupinovou činnost / příslušnost 
ke skupině Velikost cílové 

skupiny 
strategické dokumenty 

větší důraz na hrozbu 
představovanou jednotlivci nebo 
menšími skupinami 

- 

Spolupráce mezi 
armádou a policií 

personální otázky 
růst počtu armádního personálu 
pracujícího pod velením policie 

růst počtu policejního personálu 
pracujícího pod velením armády 

Instituce mezi 
armádou a policií 

počet a vliv institucí mezi 
armádou a policií 

růst počtu institucí mezi armádou a policií a růst počtu jejich 
pracovníků / rozpočtu 

Zdroj: autor 
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Teritorium působnosti obou složek definují, respektive omezují, strategické dokumenty 

a právní normy, které určují úkoly, jež mají armáda a policie plnit. Pouhá možnost nebo 

absence zákazu (například vyslání policie do zahraničí) ovšem neznamená, že k jevu skutečně 

v praxi dochází. Je proto zapotřebí podívat se i na skutečné počty nasazených jednotek 

v atypických regionech, tedy mimo území státu v případě policie a uvnitř území v případě 

armády. Případné změny ve velících strukturách a řídících institucích (např. ministerstvo 

obrany, generální štáb) zohledňující jiné než tradiční teritoriální zaměření složek (např. 

zřízení sekce pro vnitřní nasazení armády na generálním štábu) by navíc mohlo signalizovat, 

že jde o změny strukturální a dlouhodobé. 

Dlouhodobé změny ve způsobu použití síly policisty a vojáky určují v první řadě právní 

normy a vnitřní normy obou složek. Uvolnění podmínek pro použití zbraně policisty by 

například signalizovalo, že společnost počítá s tím, že budou během zásahu vystupovat 

agresivněji a častěji zbraň používat. Podobně zavedení jasných omezení pro použití zbraně 

v akci by pro vojáky znamenalo výraznou změnu způsobu práce. Na druhou stranu lze ale 

takové normy měnit relativně jednoduše a často. Z dlouhodobého hlediska je zajímavější, 

jestli se mění způsob výcviku vojáků a policistů. Výcvikové plány nelze tak jednoduše měnit 

na základě krátkodobých trendů. Analogická úvaha platí i pro nákup vybavení, respektive 

vyčleněné finanční prostředky. Zahrne-li armáda do svého vybavení neletální zbraně, lze 

z toho usuzovat, že počítá s nasazením jednotek do akcí, kde je zapotřebí omezit použití síly. 

Rostoucí nákupy těžké techniky a vojenské výzbroje policií by zase vypovídaly o měnících 

se potřebách nasazených policistů. Skutečné projevy případných změn v praxi lze sledovat 

na počtech skutečného nasazení s jiným než tradičním použitím síly. V případě policie je 

možné taková čísla nalézt ve statistikách o použití zbraně policisty, respektive ve statistikách 

o počtu úmrtí způsobených policejními jednotkami. V případě armády jde o počty nasazení 

jednotek v nebojových operacích při vymáhání práva, ať už mimo území státu nebo v jeho 

rámci. 

Otázku charakteru nasazení, tedy jestli jde o akci proaktivní nebo reaktivní, lze 

u armády postihnout relativně obtížně. Případný posun od proaktivnímu k reaktivnímu 

jednání je patrný ještě méně, protože plánuje-li armáda proaktivně, je zřejmé, že musí počítat 

i s reakcí na objevivší se hrozby. Naznačit potenciální změnu může posilování složek, které 

jsou v rámci armády reaktivně zaměřené – v první řadě případné rostoucí počty vojenských 

policistů. Podobným náznakem by také mohla být spolupráce mezi policií a armádou v oblasti 

výcviku, tedy počty vojáků, kteří projdou nějakou formou policejního výcviku. Změny jsou 

lépe sledovatelné u policie, kde lze v první řadě zkoumat případný posun zákonných norem 
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ve prospěch prevence a předcházení zločinnosti, ale také změny ve strategických 

dokumentech policie a v jejich chápání úkolu policejních sil. Proaktivní práce by navíc 

vyžadovala vznik a rozvoj strategických a analytických útvarů, které by se věnovaly tvorbě 

scénářů a vytipovávání možných hrozeb, a jednotek zvláštního určení, jako jsou síly rychlého 

nasazení a speciální síly. 

Otázky osobní iniciativy musí nepochybně reflektovat výcvik jednotek. U armády 

předpokládá teze o stírání rozdílů mezi vnitřní a vnější bezpečností zvyšování významu 

rozhodnutí jednotlivce během zásahu, čemuž se musí přizpůsobit i jejich výcvik. U policie 

naopak předpokládá větší roli rozkazů a menší prostor pro okamžité rozhodnutí policisty. 

Význam osobního rozhodnutí by měly reflektovat i požadavky na schopnosti nově 

přijímaných pracovníků. K uposlechnutí rozkazu není zapotřebí předchozí vzdělání nebo 

výjimečný talent. Naopak rozhodovací pravomoc vyžaduje určité minimální schopnosti. 

Minimální nároky na vzdělání nových vojáků a policistů ale mohou souviset i jinými procesy, 

než jen se splýváním vnitřní a vnější bezpečnosti. Zejména zvyšující se nároky na vzdělání 

vojáků mohou souviset se specializací armádních jednotek v rámci aliancí a se zvyšující 

se složitostí vojenské výzbroje. Nemusejí souviset s jejich očekávanou osobní iniciativou. 

Snižující se nároky by ovšem, zejména u policistů, bylo možné vykládat jako doklad poklesu 

role osobní iniciativy během nasazení. 

Obdobný argument platí i pro osobní odpovědnost jednotlivce, která s iniciativou, a tedy 

i případnými minimálními nároky na vzdělání nově přijímaných pracovníků souvisí. 

Odpovědnost před zákonem nicméně pochopitelně primárně souvisí s právním prostředím 

a normami regulujícími nasazení vojáků i policistů. Změna osobní odpovědnosti tak 

předpokládá změnu obecných právních i vnitřních institucionálních norem vztahujících 

se na práci armády a policie. Tyto normy mají svůj kvantifikovatelný odraz v reálném životě 

v počtu zahájených a dokončených trestních a kárných řízení s jednotlivými vojáky 

a policisty, kteří se provinili během nasazení. 

Armáda a policie se také liší co do charakteru původce hrozby, proti němuž bezpečnost 

státu a společnosti chrání. Změny týkající se příslušnosti těchto původců není zapotřebí 

zkoumat zvlášť, protože jsou postihnuty případnými změnami teritoriálního zaměření práce 

armády a policie v kombinaci se způsobem použití síly, který úzce souvisí s tím, jestli jde 

o zásah v rámci vlastní společnosti nebo mimo ni (viz kapitola o rozdílech mezi armádou 

a policií). V otázce velikosti skupiny proti níž je zásah vedený ovšem stírání rozdílů mezi 

armádou a policií změny vyvolávat může. V případě armády je možné se ptát, jestli ve svých 

strategických dokumentech rozšiřuje množinu možných původců hrozeb i o jednotlivce. 
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U policie, která tradičně zasahuje proti jednotlivci, jenž porušil zákon, by se potom změny 

musely projevit v samotných zákonech – například jako trestný čin příslušnosti ke skupině, 

která představuje hrozbu. 

O stírání rozdílů můžeme mluvit i v případě, že by si armáda a policie zachovaly své 

funkce a odlišení úkolů. Stát totiž může v reakci na nové bezpečnostní hrozby místo reformy 

stávajících nástrojů zřídit nástroje nové, které by zaplnily prostor mezi armádou a policií 

a přebraly některé jejich úkoly. Stejná úvaha platí i pro případ, kdy stát už takové nástroje 

v minulosti měl, ale v posledních letech by v reakci na nové hrozby nabíraly na významu 

a plnily stále více úkolů. Případová studie se proto musí zabývat otázkou, jestli dochází 

ke vzniku nových a posilování existujících institucí stojících mezi armádou a policií. 

Specifickým případem postupného stírání rozdílů mezi armádou a policií může být při 

zachování formálních odlišností zvýšená spolupráce mezi jednotlivými složkami. Kontakty 

mezi ministerstvy vnitra a obrany nebo policejním ředitelstvím a generálním štábem jsou jen 

těžko postihnutelné. Kvantifikovat ovšem lze zapůjčování personálu mezi jednotlivými 

institucemi (tzv. cross-posting), kdy vojáci dočasně pracují v policejním týmu a naopak. 

Pravidelná a dlouhodobá spolupráce mezi resorty má potenciál v delší perspektivě pozměnit 

kulturu práce obou stran a vzájemně je přiblížit. 

Jak je vidět, stírání rozdílů mezi armádou a policií může probíhat v mnoha různých 

rovinách, které navíc lze analyzovat pomocí dat z celé řady oblastí. Pro pohodlí čtenáře jsou 

jednotlivé faktory a jejich zdrojové oblasti přehledně shrnuty v tabulce 2. 

 

Evropská unie je, jak už bylo v této práci několikrát zmíněno, specifickým aktérem 

mezinárodních vztahů. Nelze na ni aplikovat stejnou logiku a stejný výzkumný rámec jako 

na národní stát. Unie se sice zabývá bezpečnostní politikou, ale nemá k dispozici vlastní 

policejní nebo vojenské jednotky. Přesto je nucena přizpůsobit se novým podmínkám 

mezinárodní bezpečnosti, a to jak sama, tak i ve svém vztahu k členským státům. 

V rámci evropské integrace je zapotřebí rozdělit dopady potenciálního splývání vnitřní 

a vnější bezpečnosti na dvě odlišné, i když zároveň související skupiny. Za prvé jde 

o instituce a procesy na evropské úrovni, o nichž lze předpokládat, že se budou přizpůsobovat 

novým bezpečnostním hrozbám, a lze u nich zkoumat stírání rozdílu mezi vnitřní a vnější 

bezpečností a vnitřní a vnější bezpečnostní politikou. Za druhé je to potom vliv evropských 

institucí, procesů a politik na splývání armády a policie na národní úrovni. Jak naznačuje 

literatura, Evropská unie je příklad společenství post-moderních států, a měla by tedy v reakci 

na nové bezpečnostní prostředí hranici mezi vnitřní a vnější bezpečnostní politikou 
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odbourávat. Navíc by měla posilovat tendence ke stírání rozdílů na úrovni členských států. Je 

však potřeba tento předpoklad potvrdit empiricky. 

Problémem je samotná definice pojmů „vnitřní“ a „vnější“ při analýze EU. Jakou roli 

hrají hranice mezi členskými státy pro oddělení vnitřního a vnějšího prostoru? Je možné 

považovat území celé Unie za „vnitřní“ a jen to, co leží mimo teritorium členských států, 

za „vnější“? Na jednu stranu by se nabízelo pohlížet na Unii jako na unitární subjekt a na celé 

teritorium EU jako na vnitřní prostor. Vyplývá to z logiky institucí a politik, které jsou pro 

celou Unii společné. Evropská unie například provádí společnou zahraniční a bezpečnostní 

politiku, v níž přídavné jméno „zahraniční“ označuje vztahy mezi EU a státem, který není 

jejím členem. Na druhou stranu evropská integrace uznává odlišnosti jednotlivých členských 

států a jejich hranice jsou pro fungování celku určující. Instituce se obsazují podle národního 

principu, velká část evropského práva (směrnice, bývalá rámcová rozhodnutí) 

se implementuje odděleně a odlišně v různých členských státech. Navíc, jak už bylo řečeno, 

konkrétní nástroje zajišťování bezpečnostní politiky zůstávají pod svrchovanou kontrolou 

členských států. Z tohoto pohledu by bylo třeba považovat za „vnitřní“ prostor pouze území 

jednoho členského státu a za „vnější“ vše, co překračuje hranice mezi členskými státy nebo 

mezi členským státem a státem mimo EU. 

Je zřejmé, že je zapotřebí zohlednit oba pohledy na definici pojmů „vnitřní“ a „vnější“ 

v kontextu evropské integrace, protože oba jsou určující pro její různé aspekty. Pro účely této 

práce proto bude na EU pohlíženo jako na unitárního aktéra s jednotným vnitřním prostorem 

při analýze změn institucí a procesů na evropské úrovni, protože právě tyto instituce a procesy 

jsou pro všechny členské státy společné. Naopak pro účely zkoumání vlivu evropské integrace 

na procesy na úrovni členských států a na proměny národní armády a policie bude EU 

chápána jako soubor 27 teritorií, z nichž každé vymezuje svůj vnitřní prostor vůči prostoru 

vnějšímu, protože národní nástroje (armáda i policie) jsou zřizovány a spravovány právě 

na úrovni členského státu a evropskou integrací jsou jen druhotně ovlivňovány. Jen tak 

se neztratí ani perspektiva celoevropská, ani perspektiva národní. 

Na úrovni národního státu již bylo definováno osm faktorů, pomocí nichž lze zkoumat, 

jestli dochází ke stírání rozdílů mezi nástroji vnitřní a vnější bezpečnosti – policií a armádou. 

Jsou jimi teritoriální vymezení, použití síly, charakter zásahu, iniciativa, odpovědnost 

jednotlivce, velikost cílové skupiny, spolupráce mezi armádou a policií a konečně instituce 

mezi armádou a policií. Vzhledem k odlišnému charakteru EU není možné při jejím zkoumání 

použít tyto faktory a způsob jejich operacionalizace bez úpravy. Část z nich například 

zahrnuje konkrétní investice do vybavení, které ovšem provádí každý členský stát samostatně 
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ze svých vlastních zdrojů. Pro výzkum dvou výše naznačených aspektů evropské integrace je 

tak třeba definovat odlišnou sadu faktorů, které ovšem pochopitelně musejí vycházet z aparátu 

pro výzkum národního úrovně, tak jak jej shrnula tabulka 2. 

V některých oblastech, jako například v rámci politiky hospodářské soutěže, má 

Evropská unie konkrétní exekutivní pravomoci, a potřebuje tak své vlastní implementační 

nástroje, jako jsou například auditoři, kteří fyzicky odjedou do místa kontroly a prověřují 

účetnictví postižených společností. V bezpečnostní oblasti Unie svá rozhodnutí implementuje 

skrze členské státy. Výzkum změn na evropské úrovni je proto omezen na oblast práva, 

ostatních klíčových dokumentů a struktury institucí, které rozhodnutí připravují a přijímají. 

U evropských právních norem, tedy především primárního práva EU a vybrané 

sekundární legislativy, je z pohledu této práce rozhodující, teritoriální působnost jednotlivých 

politik. Jestliže je možné identifikovat v Evropské unii politiky věnující se vnitřní a vnější 

bezpečnosti, je třeba se ptát, do jaké míry respektují teritoriální hranice EU a jestli nedochází 

u těchto dvou oblastí k prolínání. Evropské sekundární normy navíc mohou přímo měnit 

některé části systému zákonů členských států – zejména v oblasti definice trestných činů. Je 

proto na místě zkoumat, jakou roli hraje v těchto změnách předcházení trestným činům a jak 

tyto normy pojímají význam skupinové příslušnosti při definování trestného činu. 

Strategické dokumenty institucí a agentur Evropské unie odrážejí představy o vlivu 

teritoriality v budoucím vývoji bezpečnostní politiky Unie a jejích členských států a tvoří 

klíčový referenční zdroj při formování evropské debaty o bezpečnosti a tvorbě sekundární 

legislativy. Je proto důležité zkoumat jejich teritoriální zaměření a způsob, jakým od sebe 

oddělují vnitřní teritorium Evropské unie od prostoru mimo její hranice. Analogicky, 

na základě vlivu strategických dokumentů na budoucí vytváření bezpečnostní politiky je 

možné zkoumat, jakým způsobem tyto dokumenty pojímají roli jednotlivců při identifikaci 

vnějších ohrožení evropské bezpečnosti. 

Vedle přijímaných právních norem jsou nejviditelnějším projevem evropské integrace 

instituce. Podobně jako u institucí národních i u těch nadnárodních lze zkoumat jejich 

teritoriální zaměření, tedy do jaké míry při své dělbě práce reflektují oddělení mezi vnitřní 

a vnější bezpečností Unie. Bezpečnostní politikou se Evropská unie začala zabývat 

až po skončení studené války, intenzivněji dokonce až koncem devadesátých let. Nově 

zřizované instituce, které se bezpečnostní problematikou měly zabývat proto už do značné 

míry případný posun v chápání bezpečnosti musejí odrážet. Co do charakteru práce lze 

na evropské úrovni zkoumat, jestli instituce v rámci policejní spolupráce rozvíjejí spíše 
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strategické plánování a proaktivní práci, nebo jestli podporují reaktivní spolupráci 

až v okamžiku porušení zákona. 

Na rozdíl od úrovně národního státu, kde má smysl zkoumat vznik nových institucí, 

které zaplňují prostor mezi klasickými institucemi armády a policie, se na úrovni EU můžeme 

rovnou tázat, do jaké míry nově vznikající orgány spojují vojenský a policejní personál 

v rámci jedné instituce. Takové smíšené instituce by stíraly rozdíly mezi armádou a policií 

na úrovni EU, ale v sekundárně i v členských státech, protože jejich bezpečnostní struktura by 

se musela účasti v těchto evropských orgánech nebo spolupráci s nimi nějak přizpůsobit. 

Změny na úrovni EU a příslušné faktory shrnuje tabulka 3. 

 
Tabulka 3: Procesy na úrovni EU 

FAKTOR  ZDROJ DAT OČEKÁVANÝ JEV  

právní normy 
bezpečnostní politika nerespektuje teritoriální hranice 
EU 

strategické dokumenty 
strategické dokumenty nerespektují teritoriální hranice 
EU 

Teritorium 

institucionální struktura 
působnost bezpečnostních institucí EU není vymezena 
na teritoriálním základě 

právní normy důraz na předcházení trestných činů 
Charakter zásahu 

institucionální struktura 
policejní instituce se soustředí na strategické plánování 
a předběžnou analýzu 

právní normy 
normy trestající skupinovou činnost / příslušnost 
ke skupině 

Velikost cílové skupiny 
strategické dokumenty 

jednotlivci jsou identifikování jako součást vnějších 
hrozeb 

Instituce mezi armádou a policií institucionální struktura vojáci a policisté působí společně v jedné instituci 

Zdroj: autor 
 
Druhá část dopadů splývání vnitřní a vnější bezpečnostní v Evropské unii sice vychází 

z evropské integrace, ale její projevy jsou patrné na úrovni členských států. Jde o takové 

aspekty integrace, které ovlivňují způsob, jakým členské státy používají své vojenské 

a policejní síly a jak je dále formují. Tyto aspekty lze rozdělit na tři základní skupiny – 

na evropské úrovni členské státy mohou spolupracovat při přípravě svých bezpečnostních sil, 

to znamená spolupracovat při pořizování jejich výzbroje a výstroje, mohou společně cvičit 

a konečně mohou síly společně nasazovat do akce. V těchto liniích se také musí držet analýza 

vlivu evropské integrace na národní bezpečnostní složky. 

Do výzbroje a výstroje investují pochopitelně členské státy samy. Na evropské úrovni 

ale je možné tyto investice koordinovat. Zejména ve vojenské oblasti funguje tato koordinace 

v rámci zvláštní instituce, Evropské obranné agentury, která se nespokojuje pouze 

se zprostředkováváním kontaktů mezi orgány členských států, ale publikuje i vlastní analýzy 
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a výhledy. Ty jsou sice schvalovány členskými státy, vznikají ale na nadnárodní úrovni. 

Z plánů národních států na jednu stranu vycházejí, ale zároveň je i zpětně ovlivňují. Zejména 

analýzy toho, co členským státům chybí, které se na evropské úrovni provádějí, fungují jako 

tlak na vlády, aby tyto mezery zaplnily. Pokud tyto analýzy kladou důraz na vybavení, které 

překračuje hranice do oblasti vnitřní bezpečnosti, můžeme konstatovat, že nutí členské státy 

přehodnocovat roli vojenských jednotek. Pokud se naopak soustředí na klasické vojenské 

vybavení, evropská úroveň naopak brzdí splývání vojenských a policejních rolí a přispívá 

k udržení jejich specifik. 

Podobně i výcvik primárně probíhá na úrovni členských států, ale dochází ke spolupráci 

na úrovni evropské. Jak v policejní, tak i ve vojenské sféře zřídily členské státy společná 

výcviková pracoviště – Evropskou policejní akademii (CEPOL) a Evropskou bezpečnostní 

a obrannou školu (ESDC). Ovlivňují personál členských států, který absolvuje jejich kurzy, 

a jsou tak jedním z kanálů, jak evropská integrace mění chápání policejní a vojenské práce 

v členských státech. Pro tuto analýzu je podstatný charakter těchto kurzů, jejich zaměření 

a pojetí vojenské, respektive policejní práce. Tento druh spolupráce na evropské úrovni 

přispívá ke stírání rozdílů mezi armádou a policií členských států, pokud se obsah kurzů 

soustředí právě na netradiční aspekty práce těchto složek, spolupráci mezi nimi, případně 

pokud školí v oblastech na jejich pomezí. 

Důležitým aspektem výcviku jednotek na úrovni EU jsou jejich společná cvičení. Vedle 

vzdělávacích programů jde o nejdůležitější kanál vlivu na přípravu národních jednotek. Tato 

cvičení řízená na centrální úrovni evropskými institucemi a agenturami nebo pod jejich 

patronací postihují představu EU o tom, čemu budou v budoucnu muset národní bezpečnostní 

instituce s největší pravděpodobností čelit, a na co by se proto měly ve svých výcvikových 

programech zaměřit. Pro tuto práci je důležité, jestli společná evropská cvičení překračují 

tradiční vymezení rolí policie a armády, a tak přispívají k jejich splývání na národní úrovni. 

Třetí oblastí vlivu evropské integrace na bezpečnostní instituce na národní úrovni 

představuje jejich konkrétní nasazení ve společných evropských operacích. Tyto operace jsou 

schvalovány a plánovány společně Evropskou unií, respektive všemi participujícími státy, ale 

prostředky v nich použité zůstávají národní. Jedná se tak o použití národních sil podle 

evropských pravidel. Tato pravidla musejí dodržovat všechny zúčastněné jednotky nezávisle 

na tom, jakým předchozím národním výcvikem prošly. Aby se členské státy mohly operací 

účastnit, musejí mít jednotky schopné přizpůsobit se odlišným pravidlům nebo přizpůsobit 

svá pravidla těm společným evropským, aby jejich síly byly připraveny na společné nasazení. 

V podstatě tak jde o nejpřímější možný způsob vlivu evropské úrovně na úroveň národní. 
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Nastavení evropských operací ovlivňuje celou řadu aspektů vojenské a policejní práce. 

V první řadě jednotky fungují ve společném normativním rámci, který definuje pravidla pro 

použití síly nebo odpovědnost jednotlivců. Za druhé pak samotné vymezení operace a jejích 

úkolů určuje, jakým způsobem budou nasazené jednotky použity. Pro otázku splývání rozdílů 

mezi vnitřními a vnějšími bezpečnostními silami je zajímavý druh jednotek, které jsou 

použity v dané policejní nebo vojenské operaci, a jejich počty – tedy jestli jsou například 

v rámci vojenských operací nasazovány policejní jednotky nebo naopak. Dále to je definice 

jejich úkolů – jestli mají například vojenské operace zadané policejní úkoly a naopak. 

Při kvantifikování vlivu, jaký společné evropské operace mají na národní síly je potom 

podstatné, jak velká část bezpečnostních sil se na nich podílí. I kdyby výzkum ukázal 

podstatný tlak evropské úrovně na stírání rozdílů mezi armádou a policií, pokud by se tato 

spolupráce omezovala na předem vyčleněný, nepatrný zlomek národních sil, celkový dopad 

na národní úroveň a její fungování by mohl být ve svém důsledku zanedbatelný. Pokud by 

se ovšem do evropské spolupráce zapojovala značná část národních jednotek, dopad by byl 

pochopitelně podstatně větší. 

Přehled faktorů relevantních pro výzkum vlivu evropské integrace na národní 

bezpečnostní síly podává tabulka 4. 

 
Tabulka 4: Vliv EU na národní úroveň 

FAKTOR  ZDROJ DAT OČEKÁVANÝ JEV  

výzbroj a výstroj 
na evropské úrovni je pociťován nedostatek neletálního 
vybavení armád členských států, respektive původně 
vojenského vybavení u policejních sil Použití síly 

právní normy 
ve vojenských operacích EU je použití síly omezováno 
a jasně regulováno, v policejních operacích se naopak 
uvolňuje 

výcvik evropská cvičení obsahují netradiční úkoly 

Charakter zásahu 
personální otázky vojenské operace EU plní i policejní úkoly a naopak 

Odpovědnost jednotlivce právní normy 
ve vojenských operacích EU je kladem důraz 
na odpovědnost jednotlivce, v policejních operacích je 
odpovědnost jednotlivce relativně nižší 

výcvik 
kurzy CEPOL a ESDC kladou důraz na netradiční 
aspekty práce policie a armády a spolupráci mezi 
těmito složkami Spolupráce mezi armádou a policií 

personální otázky 
na vojenských operacích se podílejí policejní složky 
a naopak 

Zdroj: autor 
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5 EVROPSKÁ UNIE A  JEJÍ VLIV NA ARMÁDU A POLICII  

 

Evropská integrace se dotýká vojenství a policejní práce již řadu let. Tato část nejprve 

stručně představí pozadí a kontext spolupráce v těchto oblastech, vymezí její úkoly, tak jak je 

definuje evropské primární právo, a charakterizuje hlavní instituce a rozhodovací procesy, 

které se vojenské a policejní spolupráce týkají. Následně analyzuje faktory identifikované 

v předchozí části jak na úrovni evropské, tak i ve vztahu mezi evropskou a národní úrovní. 

 

5.1 Evropská unie a spolupráce v otázkách bezpe čnosti 

 

5.1.1 Historický kontext bezpe čnostní  spolupráce v EU 

Evropská unie se často označuje za ekonomického obra, politického trpaslíka 

a vojenského červa.267 Tento ne zcela lichotivý obrázek do značné míry vystihoval stav nově 

vzniklé EU po skončení studené války, kdy sice unie mohla navazovat na desetiletí úspěšné 

ekonomické spolupráce, ale v zahraničně-politické a zejména ve vojenské oblasti neměla 

z čeho vycházet. V počáteční fázi evropské integrace počátkem padesátých let ještě měly 

ekonomická i vojenská spolupráce rovné podmínky – těsně po Schumanově plánu na založení 

Evropského společenství uhlí a oceli přišel tehdejší francouzský ministerský předseda René 

Pleven s obdobným plánem na založení Evropského obranného společenství (EOS). Smlouva 

zakládající EOS sice byla zakládajícími šesti státy podepsána, nikdy ale nebyla kvůli změněné 

geopolitické situaci ratifikována.268 Od poloviny padesátých let tak evropský integrační 

proces na oblast obranné politiky zcela rezignoval. Členské státy řešily otázky vojenské 

bezpečnosti výhradně v rámci Severoatlantické aliance, jejíž byly všechny bez výjimky 

(až do prvního rozšíření) součástí. Do konce studené války sice mezi sebou členské státy 

EHS/ES začaly konzultovat i otázky zahraniční politiky, vojenské záležitosti ovšem byly 

striktně vyloučeny. 

                                                 
267 Původním autorem výroku je bývalý belgický ministr zahraničí Mark Eysken (srov. Asmus, Ronald D. et al.: 
Building a new NATO. Foreign Affairs, ročník 72 (1993), číslo 4, s. 31). 
268 Dockrill, Saki: The Evolution of Britain’s Policy towards a European Army 1950-54. Journal of Strategic 
Studies, ročník 12 (1989), číslo 1, s. 38-62; Duchin, Brian R.: The “Agonizing Reappraisal”: Eisenhower, Dulles 
and the European Defense Community. Diplomatic History, ročník 16 (1992), číslo 2, s. 201-221; Dwan, Renata: 
Jean Monnet and the European Defence Community, 1950-1954. Cold War History, ročník 1 (2000), číslo 1, s. 
141-160. 



85 

Situace se částečně změnila se založením Evropské unie. Maastrichtská smlouva269 

zahrnula do evropské integrace i otázky zahraniční a bezpečnostní politiky (Hlava V SEU-M). 

Celá tato oblast spolupráce (označovaná v akademickém diskursu jako druhý pilíř EU) 

se ovšem řídila jinými principy, než standardní ekonomická integrace. Ty odrážely neshody 

mezi členskými státy, kdy některé chtěly zahraniční a bezpečnostní politiku integrovat, kdežto 

jiné se takovému kroku snažily bránit. V důsledku tak byla ve druhém pilíři radikálně 

oslabena role Komise a Evropského parlamentu a zcela vyloučena role Evropského soudního 

dvora. Přijímaná opatření byla pouze nelegislativního charakteru a ačkoli byla právně 

závazná, chyběl jakýkoli mechanismus pro jejich vymáhání. Členské státy si navíc vyhradily 

extenzivní právo veta a Rada musela ve všech otázkách rozhodovat jednomyslně. 

Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU (SZBP) sice byla Maastrichtem 

založena, oblast vojenské spolupráce ale příliš neovlivnila. A to i přes to, že její znění bylo 

poměrně ambiciózní. SZBP měla zahrnovat „všechny oblasti zahraniční a bezpečnostní 

politiky“ a měla „posilovat bezpečnost Unie a jejích členských států ve všech formách“ (čl. 

J.1 SEU-M). Smlouva dokonce počítala s budoucím vymezením „rámce společné obranné 

politiky, která by časem mohla vést ke společné obraně“ (čl. J.4 SEU-M). V praxi se ovšem 

ukázalo, že je řada členských států vcelku spokojená se svoji obrannou politiku v rámci 

NATO a nemá potřebu nic měnit. A to zejména během krizí na Balkánu, kdy evropské státy 

nebyly samy schopné efektivně reagovat na rozpad Jugoslávie a související ozbrojené 

konflikty a násilí těsně za hranicemi Evropské unie muselo zastavit až NATO pod vedením 

Spojených států. 

Zkušenosti Evropské unie se selháním v Bosně a faktickou neschopností zasáhnout 

i později v Kosovu nicméně vedly k přehodnocení pohledu některých členských států (v první 

řadě Spojeného království) na možnou vojenskou spolupráci pod hlavičkou EU. Po shodě 

zástupců Francie a Británie na bilaterálním summitu v Saint Malo v roce 1998 se tématu 

chopilo německé předsednictví a Evropská rada v Kolíně nad Rýnem přijala deklaraci 

o posílení společné evropské politiky bezpečnosti a obrany.270 Deklarace vyvolala 

na evropské úrovni horečnou aktivitu. Nově vzniklá evropská bezpečnostní a obranná politika 

(EBOP/SBOP271) byla během několika málo let vybavena specializovanými pracovními 

                                                 
269 Smlouva o Evropské unii je v této práci ve svých různých zněních citována následujícím způsobem: 
v aktuálním post-lisabonském znění (SEU), v maastrichtském znění (SEU-M), v amsterodamském znění (SEU-
A) a v niceském znění (SEU-N). Analogicky je citována i Smlouva o založení Evropského společenství (SES). 
270 Evropská rada: Presidency Conclusions. Cologne, 3-4 June 1999, annex III. 
271 Evropská bezpečnostní a obranná politika (EBOP) byla Lisabonskou smlouvou přejmenována na společnou 
bezpečnostní a obrannou politiku (SBOP). Tato práce používá obě označení a zkratky podle kontextu, nicméně 
je lze považovat za synonyma. 
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skupinami, výbory a institucemi a v roce 2003 zahájila své první operace mimo území 

členských států. I přes společné operace a poněkud zavádějící označení „společná“ politika 

se ale v případě EBOP vždy jednalo o pouhou doplňkovou činnost nenahrazující bezpečnostní 

a obranné politiky členských států. Na evropské úrovni také kromě institucionálního rámce 

neexistují žádné společné evropské síly – veškeré kapacity (např. vojenské jednotky nebo 

vybavení) zůstávají ve vlastnictví a pod kontrolou jednotlivých členských států. 

 

Spolupráce ve věcech justice a vnitra se dotýká citlivých otázek národní suverenity 

podobně jako vojenská bezpečnost. Proto i její začlenění do evropského integračního procesu 

probíhalo do značné míry podobně. Původní ekonomická integrace se vnitřní bezpečnosti 

a policejní spolupráce nijak netýkala. S rostoucí provázaností ekonomik a přeshraniční 

výměnou zboží i osob se ale ukázalo, že je zapotřebí přes hranice koordinovat i některé 

aspekty policejní činnosti. Zejména dva jevy přesvědčily členské státy o nutnosti 

spolupracovat v otázkách vnitřních věcí – terorismus a dosažení limitu průchodnosti vnitřních 

hranic.272 

V sedmdesátých a osmdesátých letech sužovaly řadu států západní Evropy útoky 

teroristických skupin. Ať už to byla Frakce Rudé armády v Německu, ETA ve Španělsku, 

IRA v Británii nebo Rudé brigády v Itálii, pro všechny tyto skupiny byla charakteristická 

přeshraniční spolupráce a zneužívání propustnosti hranic mezi členskými státy. Příkladem 

může být únos předsedy německého svazu průmyslu Hannse-Martina Schleyera příslušníky 

RAF v roce 1977. Únosci drželi Schleyera postupně v Německu, Nizozemí a Belgii, aby jeho 

tělo nakonec policie nalezla ve Francii.273 Členské státy reagovaly na přeshraniční kriminalitu 

zřízením mezivládních pracovních skupin v rámci platformy TREVI.274 Tyto pracovní 

skupiny sloužily k výměně informací a poskytování vzájemné pomoci mezi policejními 

složkami členských států v otázkách terorismu a příbuzných zločinů.275 Vedle TREVI vznikla 

v západní Evropě celá řada dalších mezinárodních pracovních skupin a mezivládních 

organizací zabývajících se bojem proti terorismu a organizovanému zločinu, například 

Policejní pracovní skupina k terorismu nebo Protiteroristická skupina v rámci Bernského 

klubu, jejichž členská základna zahrnovala kromě členů ES i další státy (např. Švýcarsko nebo 

skandinávské země). 

                                                 
272 Fiala, Petr – Pitrová, Markéta: Evropská unie. Brno: CDK, 2003, s. 593ff. 
273 Srov. Winkler, Willi: Die Geschichte der RAF. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2008. 
274 Zkratka TREVI vychází ze zaměření spolupráce na terorismus, radikalismus, extremismus a mezinárodní 
násilí (z francouzského Terrorisme, Radicalisme, Extrémisme et Violence internationale). 
275 Deflem, Mathieu: Europol and the Policing of International Terrorism: Counter-Terrorism in Global 
Perspective. Justice Quarterly, ročník 23 (2006), číslo 3, s. 336-359. 
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V první polovině osmdesátých let dosáhly hraniční přechody členských zemí ES limitu 

své propustnosti. Vytváření společného trhu vedlo ke zvyšování obchodní výměny mezi 

členskými státy a převozu stále většího objemu zboží přes hranice. Na zboží se sice valnou 

měrou vztahoval volný pohyb a obchodníci nemuseli platit žádné clo, řidiči kamionů ale 

museli na hranicích předkládat ke kontrole své dokumenty. Neudržitelnou se stala zejména 

situace na nejvytíženějších hraničních přechodech mezi Německem a Francií, kde dokonce 

došlo k protestům dopravců. Řešením bylo odstranění kontrol na vnitřních hranicích, k němuž 

došlo na základě dvou mezivládních smluv – Schengenské dohody a Schengenské prováděcí 

úmluvy.276 Odstranění kontrol na vnitřních hranicích ale znamenalo, že se státy vzdaly 

jednoho z nejdůležitějších nástrojů k zajišťování bezpečnosti na svém teritoriu. Tento pokles 

úrovni bezpečnosti byl vyrovnán tzv. kompenzačními opatřeními, které dopodrobna rozvedla 

Schengenská prováděcí úmluva. Vedle stanovení standardů pro ochranu vnějších hranic 

a harmonizaci vízové povinnosti pro občany třetích zemí šlo zejména o sdílení policejních dat 

o hledaných osobách a předmětech v rámci Schengenského informačního systému a celou 

řadu opatření v oblasti přeshraniční spolupráce složek policie a justice. Mezi ně patřila 

například možnost přeshraničního pronásledování a sledování nebo výměna styčných 

důstojníků. 

Maastrichtská smlouva o založení Evropské unie začlenila spolupráci ministrů vnitra 

a spravedlnosti do společného institucionálního rámce. Stejně jako v oblasti zahraniční 

politiky si ale i zde státy ponechaly značnou míru autonomie a naopak omezily pravomoci 

evropských institucí. Ve třetím pilíři, spolupráci v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí 

(Hlava VI SEU-M), byla minimalizována role Komise i Parlamentu a Evropský soudní dvůr 

nebyl smlouvou zmíněn vůbec. Rada navíc rozhodovala v podstatě výhradně jednomyslně. 

Evropská unie sice inkorporovala celý systém TREVI, schengenské spolupráci se ale 

důsledně vyhnula. Když tedy byly v roce 1995 skutečně odstraněny kontroly na vnitřních 

hranicích, došlo k tomu mimo rámec EU. 

Velké změny přinesla třetímu pilíři Amsterodamská smlouva. Celou řadu témat v oblasti 

justice a vnitra totiž přesunula pod první, komunitární pilíř – zejména vízovou, azylovou 

a imigrační politiku, ale také soudní spolupráci v občanských věcech. Hlava VI SEU se tak 

omezila na soudní a policejní spolupráci v trestních věcech. Navíc smlouva do prvního pilíře 

                                                 
276 Evropská unie: Dohoda mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a 
Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, podepsaná v Schengenu dne 
14. června 1985. Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 13-18; zvl. vyd. 19/02, s. 3-8; Evropská unie: Úmluva k 
provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, 
Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných 
hranicích. Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 19-62; zvl. vyd. 19/02, s. 9-52. 



88 

nově zahrnula i celou oblast schengenské spolupráce. Po Amsterodamu tak policejní složky 

členských států spolupracovaly napříč všemi pilíři EU v závislosti na tom, čeho se daná 

spolupráce týkala – víza, azyl, občanské věci a Schengen v rámci prvního pilíře, policejní 

mise ve třetích zemích v rámci EBOP ve druhém pilíři a trestní věci ve třetím pilíři. V každé 

oblasti pochopitelně v rámci jiných institucí a jiných legislativních a rozhodovacích pravidel. 

Zatím poslední reformou prošel systém na přelomu let 2009 a 2010, kdy vstoupila 

v platnost Lisabonská smlouva. Hlavní změny přinesla v oblasti institucí, zejména vytvoření 

Evropské služby pro vnější činnost. Smlouva ale také, alespoň částečně, zrušila pilířovou 

strukturu. To bezpochyby platí pro oblast bývalého třetího pilíře, který se zcela 

komunitarizoval. Neplatí to už tolik pro oblast pilíře druhého, společné zahraniční 

a bezpečnostní politiky, kde v podstatě zůstala všechna dosavadní omezení včetně malého 

vlivu nadnárodních institucí či potřebě souhlasu všech členských států v Radě. 

 

5.1.2 Současná role Evropské unie v otázkách bezpe čnosti 

Zajištění bezpečnosti patří k hlavním důvodům, kvůli kterým členské státy Evropskou 

unii vůbec založily. Hned první dvě položky článku 3 SEU, který definuje cíle a úkoly 

Evropské unie, se bezpečnosti týkají. Cílem unie je podle něj „podporovat mír“ a také 

poskytovat svým občanům „prostor svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic, 

ve kterém je zaručen volný pohyb osob ve spojení s vhodnými opatřeními týkajícími 

se ochrany vnějších hranic, azylu, přistěhovalectví a předcházení a potírání zločinnosti“ (čl. 

3.1 a 3.2 SEU). Ve vnějších vztazích Unie prosazuje své hodnoty a zájmy tak jako každý 

aktér a také „přispívá k ochraně svých občanů“. Vedle přispívání k míru a bezpečnosti se také 

hlásí k „přísnému dodržování a rozvoji mezinárodního práva, zejména k dodržování zásad 

Charty Organizace spojených národů“ (čl. 3.5 SEU). 

Plnění těchto úkolů bylo ovlivněno historickým průběhem evropské integrace 

a efektivita Unie je do značné míry ovlivněna rozdělením odpovědnosti za různé aspekty 

působení EU jak uvnitř, tak i vně jejího teritoria. V rámci vnějších vztahů tak například Unie 

chce „zachovávat mír, předcházet konfliktům a posilovat mezinárodní bezpečnost“ (čl. 21.2 

SEU). K dosažení tohoto cíle ovšem může přispívat celou řadou nástrojů. Od „tvrdé“ 

bezpečnosti v podobě vysílání vojenských jednotek do krizových oblastí, přes školení 

místních bezpečnostních jednotek, finanční i expertní pomoc při vytváření fungujících 

státních struktur, až po zvláštní nastavení svých dovozních cel, které podporuje místní 
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ekonomiku v ohrožených oblastech. Zatímco některé z těchto nástrojů spadají pod 

komunitární rozhodování, nad jinými si zachovaly kontrolu členské státy. 

Obecně lze říci, že Evropská unie chápe bezpečnost velmi široce. Evropská 

bezpečnostní strategie „Bezpečná Evropa v lepším světě“ přijatá Evropskou radou vymezuje 

pět hlavních hrozeb, kterým musí Unie čelit – terorismus, proliferace zbraní hromadného 

ničení (ZHN), regionální konflikty, selhání státu a organizovaný zločin.277 Ve všech 

případech jde o komplexní problémy vyžadující „použití celého spektra nástrojů“.278 

V případě selhavšího státu může být například zapotřebí utlumit násilný konflikt, který 

se na jeho území rozhořel, stabilizovat situaci po konfliktu, dočasně nahradit nefungující 

instituce, vybudovat instituce nové a postavit na nohy místní ekonomiku, aby místní správa 

byla dlouhodobě udržitelná. Strategie konstatuje, že je Evropská unie na takové komplexní 

působení „obzvláště dobře vybavena“,279 což je nepochybně pravda v porovnání s ostatními 

mezinárodními organizacemi. Její komplexní struktura a dělení kompetencí v rámci různých 

politik ale účinnou obranu proti hrozbám komplikuje. 

Problémy s koordinací evropských politik mezi pilíři vedly k poslední reformě 

primárního práva.280 Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost sice byla část obtíží 

odstraněna, mnoho jich ovšem ještě zůstává. Ve většině oblastí Smlouva o Evropské unii 

předpokládá takzvaný řádný rozhodovací proces, kdy Evropská komise navrhuje legislativní 

opatření, Rada EU (kvalifikovanou většinou) je společně s Evropským parlamentem schvaluje 

a Soudní dvůr EU právo interpretuje a uděluje sankce v případě, že dojde k jeho porušení. 

V některých citlivějších otázkách je posílena role Rady na úkor Parlamentu (Parlament je 

například pouze konzultován a nemá možnost rozhodnutí zablokovat) nebo je posílena role 

členských států (nutnost jednomyslného rozhodnutí v Radě). Jde ovšem vždy jen o varianty 

téhož systému s tím, že Evropská rada může kdykoli (jednomyslně) rozhodnout o přesunu 

oblasti ze zvláštního rozhodování do řádného (čl. 48.7 SEU). 

Oblast společné zahraniční a bezpečnostní politiky (tedy bývalého druhého pilíře EU) je 

ovšem smlouvou z tohoto rámce výslovně vyčleněna (čl. 24.1 SEU). Na rozdíl od ostatních 

oblastí působení EU, které jsou primárně založeny na přijímání společné legislativy, vytváření 

společného právního prostoru a v podstatě jen druhotně přidělují evropským institucím 

výkonnou funkci v otázkách, kde je to nezbytné, je oblast SZBP zaměřena na výkon. 

Přijímání legislativních aktů je v celé SZBP dokonce přímo vyloučeno. Logika rozhodování je 
                                                 
277 Evropská rada: Bezpečná Evropa v lepším světě. Evropská bezpečnostní strategie. Brusel, 12. prosince 2003. 
278 Ibid., s. 7. 
279 Ibid., s. 7. 
280 Srov. Evropská rada: Laeken Declaration on the future of the European Union, Laeken, 14.-15. prosince 
2001. 
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proti ostatním oblastem působení Unie obrácená – Rada rozhoduje zpravidla jednomyslně, jen 

v přesně vymezených otázkách smlouva dovoluje rozhodování kvalifikovanou většinou. 

Hlavní roli v této politice hrají Evropská rada a Rada EU, které mají i implementační 

pravomoci. Role ostatních evropských institucí je minimální, téměř nulová. Evropský 

parlament je pravidelně informován a může Radě klást dotazy nebo nabízet doporučení (čl. 36 

SEU), na něž ovšem nemusí Rada brát zřetel. Komise, která byla v původním druhém pilíři 

„plně zapojena“ (čl. 27 SEU-N) a mohla společně s členskými státy podávat Radě návrhy 

rozhodnutí, nyní ztratila i tyto možnosti a je v SZBP zapojena pouze skrze osobu Vysokého 

představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (viz níže). Soudní dvůr EU 

zůstává ze SZBP vyloučen s výjimkou přezkumu legality rozhodnutí, která zavádějí omezující 

opatření vůči fyzickým nebo právnickým osobám, a rozhodování o tom, jestli dané rozhodnutí 

patří do oblasti SZBP nebo jiné evropské politiky.281 

Z tohoto důvodu se i bezpečnostní spolupráce členských států Evropské unie liší 

v závislosti na tom, do jaké oblasti integrace dané téma spadá. Otázky spojené s bojem proti 

zločinnosti se proto řeší především sbližováním právních předpisů a vzájemným uznáváním. 

Operativní spolupráce je spíše doplňková a týká se specifických otázek, jako je například 

výměna informací nebo přeshraniční spolupráce sousedních regionů. Podobně ochrana hranic 

je založena na harmonizaci pravidel a stanovení minimálních standardů a operativní 

spolupráce je jen vedlejším produktem. V rámci SZBP, kde harmonizace legislativy zcela 

chybí, je naopak primární spolupráce v operacích, například v misích SBOP, a změny 

v nastavení domácích pravidel jsou pouze druhotným důsledkem snahy o efektivitu v těchto 

misích. To je také příčinou toho, že konkrétnější vymezení úkolů, které má EU plnit 

v bezpečnostních otázkách najdeme nad rámec prvních článků Smlouvy o Evropské unii pro 

SZBP. Prostor svobody, bezpečnosti a práva se rozvíjí skrze pravidelné pětileté programy, 

které neobsahují obecné cíle, ale spíše legislativní plán další harmonizace.282 

Konkrétní úkoly, které si Evropská unie vytyčila v rámci SZBP, definuje smlouva 

v článku 43. Jedná se o „společné akce v oblasti odzbrojení, humanitární a záchranné mise, 

poradní a pomocné mise ve vojenské oblasti, mise pro předcházení konfliktům a udržení míru, 

mise bojových sil k řešení krizí, včetně misí pro prosazování míru a stabilizačních operací 

po ukončení konfliktů“. Všechny tyto operace navíc mohou „přispívat k boji proti terorismu, 

včetně podpory třetích zemí v boji proti terorismu na jejich území“ (čl. 43.1 SEU). Ve své 

                                                 
281 Jde o pravomoc, která má členským státům zabránit, aby využívaly pro ně příhodnější pravidla SZBP pro 
rozhodování o otázkách, v nichž by měl být více zapojen i Evropský parlament nebo Komise. 
282 Srov. Evropská rada: Stockholmský program – Otevřená a bezpečná Evropa, která slouží svým občanům a 
chrání je. Úř. věst. C 115, 4.5.2010. 
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podstatě se jedná o tzv. Petersberské úkoly, jež původně tvořily vymezení činnosti 

Západoevropské unie, a EU je převzala v rámci přebírání jejích kompetencí. Lisabonská 

smlouva je jen rozšířila o aktuální témata, například boj proti terorismu. 

Lisabonská smlouva také přidala do primárního práva dvě klauzule zaměřené 

na bezpečnost uvnitř teritoria Evropské unie – klauzuli společné obrany a doložku solidarity. 

Ta první stanoví, že pokud dojde k ozbrojenému napadení jednoho z členských států, 

„poskytnou mu ostatní členské státy pomoc a podporu všemi prostředky, které jsou v jejich 

moci“ (čl. 42.7 SEU). Jde o klauzuli, kterou EU v podstatě bez výraznějších změn převzala 

od Západoevropské unie. Její faktický dopad je značně omezen, protože povinnost se netýká 

členských států, jejichž bezpečnostní politika má „zvláštní povahu“, tedy tzv. neutrální nebo 

nezapojené státy. A zároveň smlouva stanoví, že pro ty státy, které jsou členy 

Severoatlantické aliance, zůstává NATO implementační fórem pro společnou obranu. 

V konečném důsledku se tak tato klauzule týká prázdné množiny členských států, protože 

všechny jsou buď nezapojené nebo členy NATO. Její zahrnutí do primárního práva ovšem 

znamená, že EU může, pokud se tak státy časem rozhodnou, bez zvláštních obtíží společnou 

obranu aktivovat a, například v nějaké formě spolupráce s NATO, i provádět. 

Doložka solidarity (čl. 222 SFEU) zavazuje členské státy i unijní instituce k pomoci 

státu, který musí čelit přesně definovaným problémům – teroristické hrozbě nebo útoku 

a přírodní nebo člověkem způsobené katastrofě. Smlouva formu pomoci blíže nespecifikuje. 

Ba naopak, výslovně uvádí, že může nabývat v jakékoli formy, protože Unie má uvést 

do pohotovosti „veškeré nástroje, které má k dispozici, včetně vojenských prostředků 

poskytnutých členskými státy“ (čl. 222.1 SFEU). Využití doložky je pouze podmíněno 

žádostí orgánů postiženého státu. Její význam spočívá zejména v tom, že jde o operativní 

nástroj obecně unijní, který není součástí společné zahraniční a bezpečnostní politiky, 

přestože se alespoň částečně dotýká obrany. Vztahuje se tak jak na evropské instituce 

a evropský rozpočet, tak i na členské státy. Přesný mechanismus fungování doložky smlouva 

nestanoví a nechává jej volně modifikovatelný v závislosti na okamžité situaci a příslušném 

rozhodnutí Rady (čl. 222.3 SFEU). 

 

5.1.3 Evropské politiky dotýkající se armády a poli cie 

Bezpečnost je podle Evropské unie velmi široký a komplexní pojem a bezpečnostním 

hrozbám je nutno čelit v rámci celého spektra za použití nejrůznějších prostředků. Tato práce 

se ovšem primárně věnuje policii a armádě jako dvěma klíčovým prostředkům zajišťování 



92 

bezpečnosti. Je proto třeba přesněji stanovit, které z evropských politik se těchto nástrojů 

dotýkají. 

Policie členských států, jak už bylo naznačeno, začaly v EU spolupracovat paralelně 

skrze dva kanály – spolupráci TREVI a schengenský systém. Toto institucionální a procesní 

oddělení se udrželo i po vzniku Evropské unie a bylo odstraněno teprve lisabonskou 

reformou. Formálně je sice schengenské acquis samostatným právním celkem na smlouvy 

navázaným pomocí protokolu (Protokol č. 19), při jeho rozvíjení se ale využívá řádná 

rozhodovací procedura a pro každého dalšího člena EU je jeho přijetí stejně povinné, jako 

u běžného unijního acquis. Přímo ve smlouvě je tato oblast spolupráce zařazena pod Hlavu 

V Smlouvy o fungování evropské unie s názvem „Prostor svobody, bezpečnosti a práva“ (čl. 

67-89 SFEU). Tato hlava se věnuje celé řadě aspektů boje proti přeshraničnímu zločinu, 

spolupráci při ochraně vnějších hranic EU a reguluje také pohyb cizích státních příslušníků 

na území EU. Policejními složkami se potom podrobněji zabývá v kapitole 5 „Policejní 

spolupráce“ (čl. 87-89 SFEU), kde se také smlouva přímo odkazuje na schengenské acquis. 

To vymezuje policejní spolupráci v článcích 39-47 Schengenské prováděcí úmluvy (Schengen 

II). 

Spolupráce vojenských sil členských států je od roku 1999 zařazena pod společnou 

bezpečnostní a obrannou politiku (čl. 42-46 SEU), která je součástí SZBP. Pod její rámec 

spadá nejen operativní spolupráce v misích, ale i dlouhodobější spolupráce v zázemí včetně 

vyzbrojování a výcviku. Společná bezpečnostní a obranná politika ale zároveň přesahuje 

pouhou vojenskou spolupráci. Její mise mají řešit široce pojaté hrozby ve smyslu Evropské 

bezpečnostní strategie, a proto vedle vojenských operací zahrnují i, kromě jiného, operace 

policejní. 

Zvláštní kategorii spolupráce potom tvoří již zmíněná doložka solidarity, při jejíž 

aplikaci státy mohou využít jak policejních, tak i vojenských nástrojů. 

 

5.1.4 Institucionální rámec bezpe čnostní politiky EU 

Už od slučovací smlouvy z 60. let minulého století jsou hlavní evropské instituce 

společné pro všechny oblasti integrace. Je jen jeden Parlament, jedna Komise, jeden Soudní 

dvůr a jedna Rada, ačkoli ta v praxi funguje v mnoha podobách. Odlišný vývoj různých 

politik ale, jak už bylo naznačeno, připisoval jednotlivým institucím různou míru 

odpovědnosti a zapojení. A proto se na nižších úrovních vyvinula celá řada pracovních 

skupin, výborů a odborů, které se na tyto politiky specializovaly. Jak to již u byrokratických 
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systémů bývá, tato tělesa se vůči sobě navzájem začala vymezovat vlivově i rozpočtově. 

V konečném důsledku došlo k možná ještě většímu rozlišení jednotlivých politik, než jak by 

bylo podle primárního práva nutné. Jedním z hlavních důvodů posledních změn primárního 

práva byla právě snaha o reformu institucí, aby lépe dokázaly plnit úkoly, které jsou Unii 

svěřené. Lisabonská smlouva ovšem celou řadu institucionálních dělení nedokázala odstranit. 

Je proto třeba rozlišovat mezi institucemi, které se podílejí na provádění společné zahraniční 

a bezpečnostní politiky, a těch, které vytvářejí prostor svobody, bezpečnosti a práva. 

Společná zahraniční a bezpečnostní politika je primárně, jak už bylo naznačeno, 

záležitostí Rady Evropské unie a Evropské rady. Na nejvyšší úrovni zastupuje Unii stálý 

předseda Evropské rady (čl. 15.6 SEU). Jde o osobu, která předsedá jednáním prezidentů 

a premiérů členských států. V principu je předseda Evropské rady zaměřený spíše na vnitřní 

politiku EU. Ze své pozice, která s Lisabonskou smlouvou nahradila rotující předsednictví, 

ovšem zároveň Unii na své úrovni reprezentuje na mezinárodní scéně. 

Faktická zahraniční a bezpečnostní politika vzniká na nižší, ministerské úrovni. 

Do prosince 2009 hrála hlavní roli Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy (GAERC), 

již vedl ministr zahraničí toho státu, které právě Radě předsedalo. Předsednictví také 

vystupovalo jménem EU a neslo primární odpovědnost za implementaci rozhodnutí Rady. 

Od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost se tato formace rozdělila na dvě – Radu pro obecné 

záležitosti (GAC) a Radu pro zahraniční věci (FAC) (čl. 16.6 SEU). Název obou formací 

Rady je ovšem zavádějící, protože část zahraniční agendy EU je pod patronací Rady pro 

obecné záležitosti – v první řadě politika rozšíření. Oblast společné zahraniční a bezpečnostní 

politiky ovšem spadá celá do působnosti FAC. 

Jednáním FAC předsedá vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 

politiku. V prosinci 2009 byla do této funkce jmenována bývalá komisařka pro obchod, 

britská baronka Catherine Ashton. Vysoká představitelka nejen jednáním FAC předsedá 

a připravuje jejich agendu, ale má i právo iniciativy stejně jako všechny členské státy. Navíc 

je odpovědná za implementaci toho, na čem se Rada usnese, a vystupuje na své úrovni 

jménem EU na mezinárodní scéně (čl. 18 SEU). Lisabonská smlouva se pokusila sjednotit 

vystupování Unie navenek a vysoký představitel je výsledkem tohoto snažení. Kromě své 

funkce v Radě je baronka Ashton zároveň i místopředsedkyní Komise pro vnější vztahy 

s úkolem koordinovat ostatní komisaře, jejichž portfolia zahrnují vnější záležitost. Měla by 

tak ve svém úřadě spojovat všechny proudy působení EU navenek. 

Rada je klíčovým orgánem, který nese politickou odpovědnost za učiněná rozhodnutí, 

její program je ale připravován dlouho dopředu v celé řadě podřízených pracovních skupin. 
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Mezi nimi má prominentní pozici Výbor stálých zástupců II (COREPER II), tvořený 

velvyslanci členských států při Evropské unii. Jde o diplomaty trvale sídlící v Bruselu, jejichž 

rukama projdou všechna rozhodnutí Rady před tím, než se dostanou na stůl ministrům. 

I v tomto případě se nicméně jedná o velmi obecné těleso, které se zabývá spíše politickou 

stránkou problémů, než odbornou. Expertní debata se vede na úrovni pracovních skupin, 

jejichž záběr může být velmi široký (například Pracovní skupina pro Afriku) nebo naopak 

relativně úzký (například Pracovní skupina pro vývoz konvenčních zbraní). 

Brzy po zahájení spolupráce v rámci bezpečnostní a obranné politiky členské státy 

zjistily, že ministři zahraničních věcí se pro účely aktivního zvládání krizí scházejí příliš 

zřídka (obvykle jednou měsíčně) a COREPER je již přetížen ostatní agendou. Zřídily proto 

zvláštní pracovní skupinu pod názvem Politický a bezpečnostní výbor (COPS). V rámci 

COPS zasedají diplomaté členských států na úrovni velvyslanců, kteří sídlí permanentně 

v Bruselu, a mohou se tak scházet dvakrát týdně a pružně reagovat na aktuální krize. COPS je 

zvláštním typem pracovní skupiny, protože odpovídá v mnoha případech přímo Radě, nikoli 

COREPER, a Rada jej také může pověřit prováděním svých rozhodnutí. To v praxi znamená, 

že se celá řada rozhodnutí týkajících se probíhajících operacích přijímá už na úrovni COPS 

a do Rady se vůbec nedostane. COPS se vyvinul v rozhodující těleso, v němž členské státy 

provádějí bezpečnostní politiku na úrovni Evropské unie.283 

Velvyslanci v COPS jsou diplomaté, musejí ale často rozhodovat v záležitostech 

vyžadujících vojenskou expertízu. Tu jim poskytují reprezentanti náčelníků generálních štábů 

zasedající ve Vojenském výboru EU (EUMC). Velká část členských států má v Bruselu jen 

jednoho vojenského představitele na vysoké úrovni a jejich člen Vojenského výboru EU je 

také zároveň členem Vojenského výboru NATO – smysl obou výborů je v podstatě stejný jen 

v rámci dvou různých organizací. Obdobnou funkci pro otázky krizového managementu, 

který nevyužívá vojenských jednotek členských států, plní další z expertních těles, Výbor pro 

civilní aspekty řešení krizí. 

Všechny tyto výbory jsou tvořeny zástupci členských států, kteří hájí své národní zájmy 

a v průběhu dialogu vytvářejí kompromisní evropskou pozici, již v konečné fázi schvalují 

(alespoň formálně) ministři. Vedle toho je evropská zahraniční a bezpečnostní politika 

spoluvytvářena v rámci Rady (chápané v tomto případě jako označení jedné z institucí, nikoli 

jako schůze ministrů) i jejím generálním sekretariátem. Generální sekretariát Rady je 

primárně administrativní těleso, které vzniklo, aby logisticky podporovalo jednání pracovních 

                                                 
283 Srov. Juncos, Ana E. – Reynolds, Christopher: The Political and Security Committee: Governing in the 
Shadow. European Foreign Affairs Review, ročník 12 (2007), číslo 2, s. 127-147. 
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skupin a Rady obecně v okamžiku, kdy se sice schůzky odehrávají většinou v Bruselu, 

za jejich organizaci je ale každého půl roku odpovědný jiný členský stát. Vedle toho 

sekretariát obsahuje i velmi důležité právní oddělení, které pro Radu vypracovává právní 

analýzy projednávaných aktů. Sekretariát se stal v průběhu svého působení značně vlivným 

aktérem, protože si na rozdíl od rotujícího předsednictví udržuje institucionální paměť 

a dokáže nabízet hodnotné expertní služby.284 

Zahraniční a bezpečnostní politikou se v generálním sekretariátu zabývá generální 

ředitelství E (DG E). Vedle odborů zaměřených geograficky nebo na spolupráci s různými 

mezinárodními organizacemi vznikla v DG E i oddělení věnující se krizovému managementu, 

která byla v průběhu roku 2010 sloučena do jediného Ředitelství pro řešení krizí a plánování 

(CMPD). To má na starosti strategické plánování operací v rámci společné bezpečnostní 

a obranné politiky. Jako podpora Vojenského výboru EU a expertní pracoviště v otázkách 

vojenství a vojenského plánování vznikl už v roce 2001 v rámci sekretariátu Rady Vojenský 

štáb EU (EUMS). Nejde sice, jak by název napovídal, o skutečný společný generální štáb 

na evropské úrovni, těleso je ale jedinou stálou integrovanou vojenskou strukturou Evropské 

unie, které hraje nezastupitelnou roli při přípravě evropských operací, zejména snahou 

o předběžnou analýzu a včasné varování. Vojenský štáb je také odpovědný za koordinaci 

na pracovní úrovni se Severoatlantickou aliancí. Plánováním a velením civilních operací byla 

pověřena sesterská civilní struktura sekretariátu Rady – Útvar schopnosti civilního plánování 

a provádění (CPCC). Tento útvar vznikl v roce 2007 a je (na rozdíl od EUMS, před kterým 

prozatím vždy dostala přednost národní velitelství) pod přímou kontrolou a politickým 

vedením COPS odpovědný za průběh všech civilních operací SBOP. 

Vedle těchto struktur přímo zapojených do rozhodování Rady zřídila Evropská unie 

i celou řadu podpůrných institucí ve formě samostatných agentur. Největší z nich, Evropská 

obranná agentura (EDA), má za úkol koordinovat vyzbrojování armád členských států. Cílem 

není jen snížit cenu obecně velmi drahé vojenské techniky organizací společných tendrů, ale 

zejména zvyšovat interoperabilitu sil, které se dlouhodobě vyvíjely odděleně, jsou ale nuceny 

spolu v zahraničních operacích běžně spolupracovat. Zahraničně-politickou expertízu 

poskytuje Unii pařížský Institut pro bezpečnostní studia EU, což je akademické pracoviště, 

které vedle publikace řady analýz a doporučení také organizuje konference na nejrůznější 

aktuální témata vývoje SZBP. Sběrem informací a analýzou satelitních snímků se zabývá 

Satelitní centrum EU umístěné ve španělském Torrejónu. Dvě posledně jmenované instituce 

                                                 
284 Srov. Howorth, Jolyon a Le Gloannec, Anne-Marie: The institutional logic behind the EEAS. In: Avery, 
Graham (ed.): The EU Foreign Service: how to build a more effective common policy, EPC Working Paper no. 
28. Brussels: EPC, 2007, s. 28-34. 
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„zdědila“ Unie od Západoevropské unie, když v roce 2001 převzala většinu jejích aktivit. 

Poslední zvláštní institucí SBOP je Evropská bezpečnostní a obranná škola (ESDC). Nejde 

o školu v pravém slova smyslu, ale spíše o soubor kurzů pro úředníky i vojáky zaměřených 

na evropskou obrannou a bezpečnostní politiku vyučovaných na institucích po celé EU. 

Evropská komise hraje ve společné zahraniční a bezpečnostní politice pouze omezenou 

roli. Disponuje ale množstvím pravomocí, které se SZBP úzce souvisejí a které je při 

vytváření společných pozic nebo rozhodování o zahájení operace třeba brát do úvahy. Komise 

je například zodpovědná za politiky obchodu nebo rozvoje, do značné míry ovlivňující 

například vztahy mezi Evropskou unií a africkými zeměmi. Má na starosti také jednání 

s potenciálními kandidáty na členství v EU a Evropskou politiku sousedství – tedy politiky 

zahrnující vztahy se všemi zeměmi v bezprostředním okolí Unie. Navíc Komise spravuje 

společný evropský rozpočet, z něhož se nejen často hradí aktivity spojené se stabilizací 

krizových oblastí, ale některé přímé náklady civilních operací SZBP. 

Rozdělení pravomocí mezi Radu a Komisi a nedostatečná koordinace mezi nimi vedly 

členské státy k reformě institucionálního uspořádání zahraničních vztahů EU. Lisabonská 

smlouva zřídila novou instituci na pomezí Rady a Komise, která má být odpovědná za celé 

spektrum evropských vnějších vztahů – Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ).285 

V čele úřadu stojí vysoká představitelka, jíž má ESVČ sloužit jako podpůrná instituce. 

Do služby byla převedena celá řada stávajících pracovišť generálního sekretariátu Rady - 

především DG E se všemi útvary zabývajícími se bezpečnostní politikou a operacemi. 

Z Komise potom ESVČ pohltila celé generální ředitelství pro vnější vztahy včetně všech 

delegací ve třetích zemích a u mezinárodních institucí. Přešla pod ni také část personálu 

generálního ředitelství pro rozvoj. Zvláštní postavení služby v institucionální struktuře EU 

podtrhuje skutečnost, že více než 30 procent zaměstnanců bude přicházet z diplomatických 

služeb členských států. ESVČ tak v sobě bude spojovat diplomacii nadnárodní (zaměstnanci 

původem z Komise), mezivládní (z generálního sekretariátu) a národní (z národních 

ministerstev). 

Evropský parlament má v SZBP pouze právo být informován a může klást dotazy nebo 

dávat doporučení (čl. 36 SEU). To mu sice nebrání v tom, aby měl výbor specializovaný 

na zahraniční politiku včetně podvýboru pro bezpečnost a obranu. Zahraniční politiku Unie 

ale ovlivňuje jen nepřímo, zejména skrze rozpočet a v případě větších změn, jako bylo 

například vytvoření ESVČ, také při přijímání zaměstnaneckých kodexů 

                                                 
285 Rada EU: Rozhodnutí Rady ze dne 26. července 2010 o  organizaci  a  fungování  Evropské  služby  pro  
vnější  činnost. Úř. věst. L 201, 3.8.2010, s. 30-40. 
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a meziinstitucionálních dohod. Státy při přijímání Lisabonské smlouvy ještě výslovně 

v jednom z přiložených prohlášení zdůraznily, že smlouva nijak neposiluje úlohu Evropského 

parlamentu v SZBP.286 

 

V otázkách spravedlnosti a vnitřních věcí (SVV) hrála tradičně hlavní roli Rada 

podobně, jako tomu bylo v záležitostech vnější bezpečnosti a zahraniční politiky. Už 

Amsterodamská smlouva přesunula do prvního pilíře politiku přistěhovalectví, víz a azylu. 

Po Lisabonské smlouvě se řádná rozhodovací procedura vztahuje na celou oblast SVV 

s několika drobnými výjimkami (například otázky rodinného práva nebo operativní policejní 

spolupráce). To znamená, že důležitou roli hraje vedle Rady i Komise, která drží monopol 

na legislativní iniciativu, a Evropský parlament, jehož souhlas je ke schválení opatření nutný. 

Evropská rada určuje i v této oblasti strategické směry politik. 

Rada se otázkami spravedlnosti a vnitřních věcí zabývá ve speciální ministerské 

formaci, v níž se scházejí ministři vnitra a spravedlnosti členských států (Rada pro 

spravedlnost a vnitřní věci). Stejně jako je tomu u všech ostatních formací Rady, i jejich práci 

připravuje Výbor stálých zástupců. Mezi COREPER a jednotlivými pracovními skupinami 

působí v oblasti SVV několik nadřazených koordinačních výborů. Azylem a migrací 

se zabývá Strategický výbor pro přistěhovalectví, hranice a azyl (SCIFA). Ten Unie zřídila 

po Amsterodamské reformě, která migrační, vízovou a azylovou politiku převedla do prvního, 

nadnárodního pilíře a navíc pod EU zahrnula i dosud samostatně stojící schengenskou 

spolupráci.  Koordinační výbor v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech 

(CATS) zůstal, jako protipól prvopilířového SCIFA, odpovědným za organizaci pracovních 

skupin v rámci třetího pilíře. Jak už bylo výše naznačeno, Lisabonská smlouva třetí pilíř zcela 

zrušila, oba koordinační výbory ale prozatím zůstávají. Byly ještě doplněny Stálým výborem 

pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti (COSI), který se má zabývat, jak už 

název napovídá, operativní spoluprací mezi policejními a soudními složkami členských států. 

COSI byl zřízen rozhodnutím Rady teprve na jaře 2010, ale ihned vyprovokoval debatu 

o tom, jestli je ještě zapotřebí dvou předchozích výborů. Minimálně do konce roku 2011 by 

oba fungovat měly a posléze COREPER rozhodne o jejich další relevanci. V principu by ale 

měla být odpovědnost primárně rozdělená mezi COREPER (legislativa) a COSI (operativa) 

podobně, jako je tomu v SZBP ve vztahu COREPER a COPS. 

V Evropské komisi se spravedlností a vnitřními věcmi zabývají dvě generální ředitelství 

– DG HOME (vnitřní věci) a DG JUST (spravedlnost). Zatímco DG JUST se věnuje zejména 
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soudní spolupráci, koordinaci protidrogových politik členských států a harmonizaci práva, 

DG HOME je odpovědné za schengenskou spolupráci, otázky azylu, migrace, ochrany hranic, 

vízovou politiku, boj proti terorismu a také za oblast policejní spolupráce. Podobně 

i v Evropském parlamentu je odpovědnost rozdělena mezi dva výbory – Výbor pro právní 

záležitosti a Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Rozdělení jejich 

pravomocí ovšem neodpovídá rozdělení agendy v Komisi. Například soudní spolupráce je 

rozdělena podle toho, jestli se jedná o občanské nebo trestní právo.287 Otázky policejní 

spolupráce spadají do pravomoci Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. 

Podobně jako v SZBP i v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí disponuje Evropská unie 

řadou agentur, které odpovídají na konkrétní potřeby vyplývající ze spolupráce členských 

států. Ty největší a nejdůležitější mají za úkol praktickou koordinaci spolupráce mezi 

institucemi členských států. Europol je fórem pro výměnu informací a koordinaci v potírání 

mezinárodního organizovaného zločinu a jeho předcházení. Eurojust spojuje instituce soudní 

moci členských států a koordinuje jejich spolupráci při vyšetřování závažné přeshraniční 

kriminality. Evropská policejní akademie (CEPOL) potom propojuje důstojníky policejních 

sil členských států a organizuje pro ně konference, kurzy a semináře zaměřené podobným 

směrem, tedy na přeshraniční spolupráci při potírání závažné kriminality. V roce 2004 byla 

navíc zřízena Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích 

členských států EU (FRONTEX), která má za úkol zprostředkovávat zkušenosti s obranou 

hranic mezi členskými státy a v případě krizových situací také asistuje členským státům 

technicky nebo i operativně. 

Obecně ale platí, že Evropské unie nemá k dispozici žádné vlastní exekutivní kapacity, 

a to ani v oblasti SZBP ani pro otázky SVV. Všechny evropské instituce mají převážně 

koordinační úkoly s velmi omezenými možnostmi pro doplnění kapacit členských států, jako 

jsou například Vojenský štáb a Operační centrum nebo FRONTEX. I v nich ale slouží 

příslušníci armád a policejních sil z členských států. Evropská unie nemá možnost vytvářet 

vlastní ozbrojené síly nebo vlastní policejní jednotky. 

 

5.2 Procesy na úrovni Evropské unie 

Procesy na úrovni Evropské unie sleduje tento výzkum na čtyřech faktorech: změnách 

v chápání teritoria, změnách v charakteru zásahu, který evropské normy předpokládají, 

                                                 
287 Toto rozlišení odráží situaci v EU před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost. Agenda ovšem není mezi 
výbory rozdělená podle příslušnosti k bývalému prvnímu nebo třetímu pilíři. 



99 

změnách ve velikosti cílových skupin, na něž jsou evropské normy a strategie zaměřené, 

a konečně se zaměřuje na existenci institucí, které by spojovaly vojáky i policisty do jednoho 

funkčního celku. Objektem výzkumu jsou potom především klíčové evropské dokumenty 

legislativního i strategického charakteru a změny a trendy v institucionální struktuře EU. 

 

5.2.1 Teritoriální vymezení bezpe čnostní politiky EU 

Teritoriální vymezení evropské bezpečnostní politiky, nebo lépe řečeno evropských 

bezpečnostních politik, je stejně jako celé fungování EU v první řadě závislé na primárním 

právu, tedy zakládajících smlouvách, a dále na navazujícím právu sekundárním. Konkrétní 

provádění politiky se ale dále upřesňuje pomocí strategických dokumentů, z nichž vyplývají 

konkrétní cíle. Svoji roli také hraje institucionální struktura Evropské unie a její teritoriální 

aspekty. 

Primární evropské právo je teritoriálně ukotvené. Evropskou unii nakonec tvoří 

teritoriálně definované národní státy. Smlouva o Evropské unii sice výslovně neurčuje, co je 

teritoriem Evropské unie, implicitně je ale zřejmé, že se evropské teritorium definuje obdobně 

jako (přesněji definované) evropské občanství (čl. 20.1 SFEU) – tedy odvozeně od teritorií 

členských států. Smlouvy pouze zmiňují území, u nichž je vztah k centru nějakým způsobem 

nejasný (jako například zámořská a závislá území), a určují, do jaké míry na těchto teritoriích 

platí evropské právo (čl. 198-204 SFEU). I bez přesné definice ovšem je zřejmé, co teritoriem 

Unie je. V článku 42 SEU je dokonce spojení „území Unie“ výslovně použito. 

Naprostá většina evropských politik také rozlišuje oblast uvnitř Evropské unie a mimo 

ni. Každý občan Unie má například právo svobodně se pohybovat a pobývat na území všech 

členských států, tedy na území EU (čl. 21 SFEU). Platí to i pro politiky bezpečnostní. Jak 

napovídají jejich názvy, jsou od sebe bezpečnostní politiky EU rozlišeny právě vztahem 

k území Unie. Společná zahraniční a bezpečnostní politika patří do hlavy 5 SEU nazvané 

„Obecná ustanovení o vnější činnosti Unie a zvláštní ustanovení o společné zahraniční 

a bezpečnostní politice“. První článek této hlavy také předesílá, čím se část zabývá – činností 

Unie na mezinárodní scéně. Podobně i policejní spolupráce je koncentrovaná do hlavy 5 

SFEU s názvem „Prostor svobody, bezpečnosti a práva“. V rámci této hlavy je unijní prostor, 

který je označen jako prostor svobody, bezpečnosti a práva, jasně vymezen vůči zbytku světa. 

Mimo jiné také tím, že na jeho „vnitřních hranicích neprobíhá kontrola osob“ a členské státy 

rozvíjejí společnou politiku „ochrany vnějších hranic“ (čl. 67.2 SFEU). 



100 

Smlouvy prostorové rozlišení dále utvrzují. Hlavní náplní společné bezpečnostní 

a obranné politiky jsou „mise vedené mimo území Unie k udržení míru, předcházení 

konfliktům a posílení mezinárodní bezpečnosti“ (čl. 42.1 SEU). Obrana vlastního území EU, 

respektive členských států, byla sice od vzniku Evropské unie ve smlouvách uvedená 

(v současnosti čl. 42.2 SEU), byla ovšem podmíněná jednomyslným souhlasem Evropské 

rady, který doposud nikdy nepřišel. Lisabonská smlouva začlenila do primárního práva 

klauzuli kolektivní obrany pro případ, že je členský stát napaden „na svém území“ (čl. 42.7 

SEU). Stejný odstavec ovšem upřesňuje, že se tato vzájemná pomoc netýká států se zvláštní 

povahou bezpečnostní politiky a že pro ostatní státy je implementačním fórem 

Severoatlantická aliance. V konečném důsledku se tak SBOP omezuje pouze na aktivity 

mimo území Evropské unie. 

Podobně i vytváření prostoru svobody, bezpečnosti a práva se omezuje z převážné 

většiny na otázky spolupráce mezi členskými státy uvnitř území EU. Hraničním případem je 

pouze politika týkající se kontrol na hranicích, azylu a přistěhovalectví. Ta je z větší části také 

orientovaná na stanovení společných pravidel, standardů a vzájemnou spolupráci členských 

států. Smlouva ale obsahuje možnost uzavření dohody mezi Unií a třetími zeměmi o zpětném 

přebírání občanů mimounijních zemí, kteří nesplňují podmínky pro vstup nebo pobyt 

na území členských států (čl. 79.3 SFEU). 

Zároveň primární právo volá po koordinaci mezi jednotlivými vnějšími politikami EU 

a také mezi vnějšími politikami a zbytkem integračního procesu (čl. 21.3 SEU). V případě 

SZBP jde především o koordinaci s ostatními vnějšími politikami, jako jsou například 

zahraniční obchod nebo rozvojová politika. U politik týkajících se prostoru svobody, 

bezpečnosti a práva je ale koordinace s vnějšími politikami důležitá. To poprvé výslovně 

zmínila Evropská rada už na summitu v Tampere v roce 1999. Při vytváření tohoto prostoru 

měly být použity všechny nástroje Unie, zejména ve vnějších vztazích. A naopak, úvahy 

týkající se spravedlnosti a vnitřních věcí se měly podílet na vytváření ostatních, tedy vnějších, 

politik a aktivit Evropské unie.288 Ve skutečnosti šlo jen o potvrzení stávajícího stavu, protože 

už během devadesátých let se při přípravě na východní rozšíření objevila snaha řešit problémy 

týkající se organizovaného zločinu a ostatní kriminality přímo na místě, tedy v přistupujících 

státech. A ještě dříve, v roce 1987, se Rada vyslovila pro integraci boje proti drogám 

do vnějších vztahů Evropského společenství.289 Na nejvyšší úrovni a ve formě formálního 

závazku se ovšem projekce vnitřní bezpečnosti do vnějších vztahů EU prosadila až právě 

                                                 
288 Evropská rada: Presidency Conclusions. Tampere, 15-16 October 1999, odst. 59. 
289 Wolff, Sarah et al.: The External Dimension of Justice and Home Affairs: A Different Security Agenda for 
the EU?. European Integration, ročník 31 (2009), číslo 1, s. 4. 
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v Tampere. Podobně Evropská rada v roce 2002 vyzvala k většímu zapojení EBOP v boji 

proti terorismu290 a naopak v červnu 2004 deklarovala, že boj proti terorismu musí být „plně 

začleněn do politiky vnějších vztahů EU“.291 

Propojení mezi vnitřní bezpečností a vnějšími vztahy vedlo celou řadu pozorovatelů 

k tvrzení, že ačkoli ke Evropská unie oficiálně dělená na pilíře na institucionální úrovni, 

v rámci jednotlivých politik dochází k „funkční jednotě“, která jednotlivými pilíři prochází 

a vede k jejich integraci, zejména právě u zahraniční politiky a vnitra.292 Údajné splývání 

tehdejšího druhého a třetího pilíře znamenalo, že na konci tohoto procesu už nebude nutné 

rozlišovat, jestli vnitřní bezpečnost patří pod spravedlnost a vnitřní věci nebo pod společnou 

zahraniční a bezpečnostní politiku.293 

Na druhou stranu sama Evropská rada v roce 2000 schválila zprávu, která upozorňuje, 

že cílem debaty o vztahu mezi spravedlností a vnitřními věcmi a politikou vnějších vztahů 

není vytvoření autonomní vnější dimenze vnitřní bezpečnosti, ale přispět k vytvoření prostoru 

svobody, bezpečnosti a práva uvnitř Evropské unie. Zahraniční politika sice měla odrážet 

potřeby vnitřní bezpečnosti, ale měla být na vnitřní bezpečnosti institucionálně a procesně 

nezávislá, vytvářená diplomaty, ne policisty.294 Navíc se druhý a třetí pilíř vyvíjely do značné 

míry autonomně, což vyvolalo dojem „asymetrické pevnosti“ Evropa, která má jednu věž 

vyvinutější než druhou.295 Objevily se hlasy, podle kterých by co do lepšího propojení vnitřní 

a vnější bezpečnosti byla nejhorší variantou vývoje komunitarizace třetího pilíře a ponechání 

druhého pilíře beze změn,296 což je přesně situace, která nastala po vstupu Lisabonské 

smlouvy v platnost. I v rámci boje proti terorismu, který měl být nejviditelnější 

a nejdynamičtější politikou propojující vnitřní a vnější bezpečnost, se jen méně než čtvrtina 

opatření evropského akčního plánu dotýká vnější dimenze, zatímco zbytek je čistě vnitřní.297 

Boj proti terorismu byl také zahrnut do agendy Rady pro spravedlnost a vnitřní věci, namísto 

Rady pro obecné záležitosti a vnější vztahy, kde by bylo možné vnitřní a vnější dimenzi 

propojovat. 
                                                 
290 Evropská rada: Presidency Conclusions. Seville, 21-22 June 2002, s. 3. 
291 Evropská rada: Závěry předsednictví. Brusel, 17.-18. června 2004, odst. 20. 
292 Balzacq, Thierry: The Policy Tools of Securitization: Information Exchange, EU Foreign and Interior 
Policies. Journal of Common Market Studies, ročník 46 (2008), číslo 1, s. 95. 
293 Cross, Mai’a K.D.: An EU Homeland Security? Sovereignty vs. Supranational Order. European Security, 
ročník 16 (2007), číslo 1, s. 93.. 
294 Rada EU: European Union priorities and policy objectives for external relations in the field of justice and 
home affairs, dok. č. 7653/00, s. 5. 
295 Pastore, Ferruccio: Reconciling the Prince’s Two ‘Arms’. Internal-external security policy coordination in the 
European Union, Occasional Paper No. 30. Paris: WEU ISS, 2001. 
296 Ibid. 
297 Keohane, Daniel: The Absent Friend: EU Foreign policy and Counter-Terrorism. Journal of Common Market 
Studies, ročník 46 (2008), číslo 1, s. 125-146. Srov. Thieux, Laurance: European Security and Global Terrorism: 
the Strategic Aftermath of the Madrid Bombings. Perspectives, ročník 12 (2004), číslo 22, s. 59-74. 
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Na druhou stranu se i bez formálního propojení vnitřní a vnější bezpečnosti do jedné 

politiky podařilo promítnout priority vnitřní bezpečnosti do vztahů EU se třetími státy. Jde 

zejména o tzv. mainstreaming některých témat vnitřní bezpečnosti napříč ostatními 

politikami, včetně vnějších vztahů. Příkladem za všechny může být právě boj proti terorismu. 

Evropská unie se snaží vkládat klauzule o spolupráci v boji proti terorismu do všech svých 

smluv se třetími zeměmi, například se státy z Afriky, Karibiku a Pacifiku. Ovlivněn je 

i zahraniční obchod – Pákistánu byly například uděleny preferenční obchodní kvóty jako 

uznání jeho role v boji proti terorismu.298 V oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí také 

Evropská unie stále častěji uzavírá zvláštní mezinárodní smlouvy o spolupráci. Není to jen 

otázka smluv o repatriaci občanů třetích zemí, ale zejména smluv o spolupráci soudních 

a policejních institucí (např. Europolu) s protějšky ve třetích zemích nebo smlouvy 

o vydávání a vzájemné právní pomoci.299 

Specifickým nástrojem bez výslovného ukotvení ve vnitřní nebo ve vnější bezpečnostní 

politice EU je doložka solidarity, uvedená do primárního práva Lisabonskou smlouvou (čl. 

222 SFEU). Ve smlouvě je zařazena do páté části SFEU s názvem „Vnější činnost Unie“. 

Týká se nicméně vnitřního prostoru EU. Solidarita s postiženým členským státem má za cíl 

„odvrátit teroristickou hrozbu na území členských států“, poskytnout členskému státu „pomoc 

na jeho území v případě teroristického útoku“ nebo přírodní či člověkem způsobené pohromy. 

Pomoc se předpokládá za využití „vešker[ých] nástroj[ů], které má [Unie] k dispozici, včetně 

vojenských prostředků poskytnutých členskými státy“. Doložka solidarity je tak jediným 

politickým nástrojem Evropské unie, který překračuje hranice vnitřní a vnější bezpečnosti. 

Soustředí se na teritorium Evropské unie, ale využívá i nástrojů vnější bezpečnosti.300 

Doložka je zcela nová, nebyla v praxi dosud použita a ani zatím není jasné, jak by měla být 

aplikována. K tomu smlouva předpokládá implementační rozhodnutí Rady, které ovšem ještě 

nebylo přijato. 

 

Evropská unie přijímá celou vedle právních nástrojů ve všech oblastech svého působení 

i řadu strategických dokumentů. Namátkou lze zmínit například Lisabonskou strategii (dnes 

Strategie Evropa 2020) nebo dokonce Strategii spotřebitelské politiky EU. Bezpečnost 

                                                 
298 Monar, Jörg: The EU’s approach post-September 11: global terrorism as a multidimensional law enforcement 
challenge. Cambridge Review of International Affairs, ročník 20 (2007), číslo 2, s. 276. 
299 Rada EU: Rozhodnutí Rady ze dne 6. června 2003 o podpisu dohod mezi Evropskou unií a Spojenými státy 
americkými o vydávání a vzájemné právní pomoci ve věcech trestních. Úř. věst. L 181, 19.7.2003, s. 25; zvl. 
vyd. 19/06, s. 159-160. 
300 Srov. Weiss, Tomáš: The Unclear Border between Internal and External Security in the European Union: 
Impact of the Lisbon Treaty. Politologický časopis, 2011 (v tisku). 
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pochopitelně není výjimkou. Vedle Evropské bezpečnostní strategie nebo Strategie vnitřní 

bezpečnosti tak EU přijala i zvláštní strategii EU pro boj proti terorismu nebo strategii pro 

prevenci a zvládání organizovaného zločinu. Strategickými výhledy do budoucna se také 

zabývají jednotlivé evropské agentury, jako například Evropská obranná agentura se svoji 

Počáteční dlouhodobou vizí potřeb evropských obranných schopností a kapacit. U všech 

těchto strategií lze vypozorovat několik společných rysů, které úzce souvisejí s otázkami 

vnitřní a vnější bezpečnosti. 

V první řadě je zřejmé, že Evropská unie chápe otázky vnitřní a vnější bezpečnosti jako 

úzce propojené. Evropská bezpečnostní strategie „Bezpečná Evropa v lepším světě“ doslova 

uvádí, že v důsledku postupného otevírání hranic po studené válce jsou „vnitřní a vnější 

aspekty bezpečnosti neoddělitelně propojeny“.301 Její částečná revize, Zpráva o provádění 

Evropské bezpečnostní strategie, k tomu dodává, že problémy přesahují hranice států 

a „dotýkají se ve stejné míře politiky domácí a zahraniční“.302 Podobně i dokumenty 

zabývající se primárně vnitřní bezpečnostní situací, jako například Návrh strategie vnitřní 

bezpečnosti Evropské unie, konstatují, že jednou z výzev je „uznání vzájemné závislosti mezi 

vnitřní a vnější bezpečností“ a z této závislosti činí jeden z definujících prvků tzv. evropského 

modelu bezpečnosti.303 Vztah mezi vnější a vnitřní bezpečností je chápaný jako konstitutivní, 

protože „vnitřní bezpečnost stále více závisí na vnější bezpečnosti“304 a zároveň strategie 

vnitřní bezpečnosti je „nepostradatelným doplňkem bezpečnostní strategie EU“.305 

Stockholmský program stanovující cíle politiky spravedlnosti a vnitřních věcí EU na období 

2010-2014 vychází ze stejných předpokladů. Tvrdí, že vnitřní a vnější bezpečnost jsou 

neoddělitelné“, a upozorňuje, že vnější rozměr má „zásadní význam pro úspěšné provedení 

cílů tohoto programu“.306 V globalizovaném světě nezná trestná činnost hranic, je proto 

potřeba, aby se „účinné vymáhání práva nezastavilo na hranicích států a jurisdikcí“.307 

Ve světle těchto společných předpokladů pak nepřekvapí, že definice hrozeb, kterým 

musí Evropská unie čelit, překračuje prosté vymezení vnitřní a vnější bezpečnosti. Z pěti 

klíčových hrozeb identifikovaných Evropskou bezpečnostní strategií hned dvě – terorismus 

                                                 
301 Evropská rada: Bezpečná Evropa v lepším světě. Evropská bezpečnostní strategie. Brusel, 12. prosince 2003, 
s. 2. 
302 Evropská rada: Zpráva o provádění Evropské bezpečnostní strategie: Zajišťování bezpečnosti v měnícím se 
světě, Brusel, 11. prosince 2008, s. 12. 
303 Rada EU: Návrh strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie: „Směrem k evropskému modelu bezpečnosti“, 
dok. č. 5842/2/10, s. 2 a 4. 
304 Ibid., s. 16. 
305 Ibid., s. 17. 
306 Evropská rada: Stockholmský program – Otevřená a bezpečná Evropa, která slouží svým občanům a chrání 
je. Úř. věst. C 115, 4.5.2010, s. 33. 
307 Ibid., s. 21. 
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a organizovaná trestná činnost – překračují hranice Evropské unie a dotýkají se i prostoru 

uvnitř EU. To je patrné i z toho, že jsou jako relevantní hrozby uvedeny zároveň i v návrhu 

strategie vnitřní bezpečnosti. Implementační zpráva k „vnější“ strategii navíc přidává několik 

dalších hrozeb, které nelze považovat za čistě vnější, jako je počítačová kriminalita a také 

otázka energetické bezpečnosti, na níž je podle zprávy zapotřebí reagovat vytvořením 

energetické politiky EU „kombinující vnější a vnitřní rozměr“.308 Naopak v návrhu strategie 

vnitřní bezpečnosti se objevují celé pasáže věnované vnější dimenzi hrozeb a mezi otázky, 

jimž je zapotřebí věnovat „zvláštní pozornost“ řadí dokument i „slabé a zhroucené státy“,309 

tedy téma jednoznačně zcela mimo hranice EU a navíc jednu z klíčových hrozeb podle 

Evropské bezpečnostní strategie. 

Obecně strategické dokumenty Evropské unie překračují teritoriální vymezení vnitřní 

a vnější bezpečnosti. Paradoxně tomu tak úplně není u parciálních strategií, zaměřených 

na určitý aspekt bezpečnosti. Je pravda, že i ve strategii EU pro boj proti terorismu je hlavní 

závazek „[c]elosvětově bojovat proti terorismu [...]“ a „úloha Unie ve světě“ je označena jako 

společný rys všech čtyř pilířů evropského boje proti terorismu.310 Ve všech těchto pilířích je 

ovšem mezinárodní prvek v podstatě velmi malý a naprostá většina cílů se drží vnitřního 

teritoria EU a spolupráce v jeho rámci. Podobně se i ve strategii pro boj s organizovaným 

zločinem valná většina navrhovaných opatření a doporučení soustředí na situaci uvnitř EU 

a jen malá část má mezinárodní přesah.311 Navíc i tato malá část se v první řadě věnuje 

kandidátským zemím, které ale jsou potenciálním „vnitřkem“ EU (i když několik stránek 

se věnuje i spolupráci se vzdálenějšími regiony a mezinárodními organizacemi). I hrozba 

organizovaného zločinu je sice definovaná v mezinárodním kontextu a strategie varuje, 

že roste nebezpečí pocházející od organizovaných skupin zvnějšku EU, skupiny pocházející 

z EU, v rámci EU fungující a skládající se převážně z občanů a obyvatel EU se ovšem podle 

strategie „zdají představovat výrazně větší hrozbu“.312 Evropská obranná agentura se také 

primárně věnuje „obraně“, kterou staví do protikladu s širší „bezpečností“. Nicméně uznává, 

že „zvyšující se starost o vnitřní bezpečnost nahlodá rozdíl mezi tím, co se považuje za oblast 

                                                 
308 Evropská rada: Zpráva o provádění Evropské bezpečnostní strategie: Zajišťování bezpečnosti v měnícím se 
světě, Brusel, 11. prosince 2008, s. 5. 
309 Rada EU: Návrh strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie: „Směrem k evropskému modelu bezpečnosti“, 
dok. č. 5842/2/10, s. 17. 
310 Evropská rada: Strategie Evropské unie pro boj proti terorismu, dok. 14469/4/05, s. 6. 
311 Rada EU: The Prevention and Control of Organised Crime: A European Union Strategy for the Beginning of 
the New Millennium. OJ C 124, 3.5.2000. 
312 Ibid., s. 3. 
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‚obrany‘ a ‚bezpečnosti‘“.313 Z pohledu EDA je to spíše problém, protože to může znamenat 

klesající ochotu daňových poplatníků financovat „obranu“. 

Součástí evropského bezpečnostního diskursu je celá řada témat, která jdou proti 

tradičnímu chápání světa jako souboru na svém teritoriu suverénních národních států. V první 

řadě považují unijní bezpečnostní dokumenty interní situaci ve třetích zemích za otázku 

bezpečnosti EU. Jako bezpečnostní hrozba není braný pouze postoj příslušného státu vůči EU 

– nepřítel nebo spojenec. Jako bezpečnostní téma se objevuje otázka, jestli daný stát vůbec 

funguje. Selhání státu označuje za jednu z hlavních hrozeb Evropská bezpečnostní strategie, 

která za svůj cíl evropského snažení stanovuje vytvoření světa „sestávající[ho] z odpovědně 

spravovaných demokratických států“.314 Stockholmský program vidí ve stabilním prostředí 

ve zemích mimo EU jednu z podmínek zajištění bezpečnosti uvnitř EU a vyzdvihuje v tomto 

ohledu mise SBOP, které „významným způsobem přispívají k vnitřní bezpečnosti Unie úsilím 

o podporu boje proti závažné nadnárodní trestné činnosti ve svých hostitelských zemích 

a o zajištění dodržování zásad právního státu“.315 Podobně i návrh strategie vnitřní 

bezpečnosti zahrnuje snahu věnovat pozornost „slabým a zhrouceným státům“, které by 

se jinak mohly stát „centry organizované trestné činnosti nebo terorismu“.316 V tomto smyslu 

je také třeba chápat změny dotýkající se evropské rozvojové politiky. Evropská bezpečnostní 

strategie jasně deklaruje, že nedostatek rozvoje v neevropských státech představuje hrozbu 

pro evropské občany a evropská rozvojová politika se tomuto trendu přizpůsobila. Jak ukazuje 

Giovanna Bono, v několika případech například došlo k využití prostředků z Evropského 

rozvojového fondu k financování vojenských i civilních operací SBOP – například podpora 

operace AMIS II Africké unie nebo operace v Demokratické republice Kongo.317 

V evropských bezpečnostních dokumentech se také projevuje univerzální chápání 

hodnot. Především demokracie a vláda práva jsou označeny za klíčové prvky zajištění 

dobrého systému vládnutí ve světě. Zpráva o implementaci Evropské bezpečnostní strategie 

například uvádí, že je společnou evropskou povinností „chránit obyvatelstvo před genocidou, 

                                                 
313 EDA: An Initial Long-Term Vision for European Defence Capability and Capacity Needs. Brussels: European 
Defence Agency, 2006, s. 12. 
314 Evropská rada: Bezpečná Evropa v lepším světě. Evropská bezpečnostní strategie. Brusel, 12. prosince 2003, 
s. 10. 
315 Evropská rada: Stockholmský program – Otevřená a bezpečná Evropa, která slouží svým občanům a chrání 
je. Úř. věst. C 115, 4.5.2010, s. 34. 
316 Rada EU: Návrh strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie: „Směrem k evropskému modelu bezpečnosti“, 
dok. č. 5842/2/10, s. 17. 
317 Bono, Giovanna: The Impact of 11 September 2001 and the “War on Terror” on European Foreign and 
Security Policy: Key Issues and Debates. Studia Diplomatica, ročník 59 (2006), číslo 1, s. 20. 
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válečnými zločiny, etnickými čistkami a zločiny proti lidskosti“,318 přičemž je myšleno 

obecně obyvatelstvo světové, nikoli pouze obyvatelstvo Evropské unie. 

Přesah přes teritoriální hranice je nejlépe postižen ve speciální Strategii pro vnější 

rozměr spravedlnosti a vnitřních věcí nazvané „Globální svoboda, bezpečnost a právo“.319 

Tato strategie svojí samotnou existencí spojuje tradičně oddělené, jak postihuje formulace 

„vnější rozměr vnitřních věcí“. Dokument zdůrazňuje, že vytváření prostoru svobody, 

bezpečnosti a práva v EU není možné bez spolupráce s vnějšími partnery a že je nutné řešit 

problémy přímo u zdroje, tedy v zahraničí. Navíc rozšiřuje teritoriální definici objektu 

bezpečnosti, když tvrdí, že „již není užitečné rozlišovat mezi bezpečností občanů uvnitř 

Evropské unie a mimo ni“.320 Převzetí globální odpovědnosti za bezpečnost občanů Evropské 

unie ve své podstatě popírá odpovědnost států za bezpečnost na svém území. Tam kde tradiční 

přístup spočíval ve vydání doporučení, respektive nedoporučení pro cesty do rizikové oblasti, 

což plně respektovalo odpovědnost států za své teritorium, se nyní objevuje snaha změnit 

situaci na místě tak, aby cesta vlastních občanů byla bezpečná. 

 

Jak už bylo naznačeno výše, instituce Evropské unie jsou úzce spjaté s politikou, kterou 

se zabývají. Z toho vyplývá, že instituce zabývající se politikou spravedlnosti a vnitřních věcí 

obvykle nemají přesah do oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Tento jev je 

jasně patrný i v Radě EU, která sice je oficiálně unitární institucí (nezávisle na složení jde 

vždy o Radu, která může schvalovat rozhodnutí z jakékoli oblasti), ve skutečnosti se ale 

schází v různých specializovaných uskupeních. To platí nejen na nejvyšší úrovni, ale o to více 

na úrovni expertní. 

Vnitřní bezpečností se na ministerské úrovni zabývají ministři spravedlnosti a vnitra 

v Radě pro spravedlnost a vnitřní věci. Tato formace je jasně funkčně oddělená od Rady pro 

zahraniční věci, která má na starosti společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. Lze říci, 

že Lisabonská smlouva institucionální rozlišení mezi vnitřní a vnější bezpečností oddělením 

Rady pro zahraniční věci od Rady pro obecné záležitosti dokonce prohloubila. V původním 

GAERC měli ministři na starosti zahraniční politiku a vedle toho i obecnou koordinační 

funkci, včetně přípravy jednání Evropské rady, v rámci níž se na pořad jednání mohla dostat 

i témata vnitřní bezpečnosti. V současnosti jsou obě agendy oddělené, protože vnějšími 

                                                 
318 Evropská rada: Zpráva o provádění Evropské bezpečnostní strategie: Zajišťování bezpečnosti v měnícím se 
světě, Brusel, 11. prosince 2008, s. 12. 
319 Rada EU: Strategie pro vnější rozměr SVV: Globální svoboda, bezpečnost a právo, dok. č. 15446/05. 
320 Ibid., s. 2. 
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vztahy se (až na drobné výjimky) zabývá FAC, kdežto obecná koordinace a příprava 

Evropské rady zůstala v gesci GAC. 

Podobným vývojem prošla i pozice vysokého představitele. Před lisabonskou reformou 

měl vysoký představitel pro SZBP zároveň i funkci generálního tajemníka sekretariátu Rady. 

Z tohoto titulu pod sebou měl jak oddělení zabývající se zahraniční politikou, tak i generální 

ředitelství pro SVV. Současná vysoká představitelka má sice výrazně širší agendu, protože je 

zároveň i členkou Komise a předsedkyní FAC, přišla ale o pozici generálního tajemníka. 

S sebou do Evropské služby pro vnější činnost si ze sekretariátu převedla naprostou většinu 

oddělení zabývajících se zahraniční politikou, včetně všech specializovaných bezpečnostních 

pracovišť, oddělení věnující se vnitřní bezpečnosti ale zanechala v sekretariátu Rady.321 

I na této úrovni tak došlo k jasnějšímu oddělení institucí zabývajících se vnější bezpečností 

EU od těch, které se zabývají bezpečností vnitřní. 

Na nižších úrovních jsou potom téměř všechny pracovní skupiny zaměřeny buď 

na oblast mimo hranice EU nebo na spolupráci uvnitř Unie. Nejvýmluvnějším příkladem je 

existence dvou paralelních pracovních skupin zabývajících se terorismem, které se liší právě 

jen tím, na které území se soustředí – Pracovní skupina pro terorismus pracuje v rámci SVV 

a Pracovní skupina pro terorismus (mezinárodní aspekty) je podřízena Radě pro zahraniční 

věci.322 Podobně je tomu i na vyšších úrovních, takže Politický a bezpečnostní výbor 

se zabývá situací v zahraničí a operativní spoluprací členských státech mimo hranice EU, 

kdežto COSI se věnuje operativní spolupráci uvnitř EU. 

Podobná situace je i na straně Komise, která se sice jako celek zabývá veškerou 

agendou, kterou má v popisu práce, bez ohledu na teritoriální vymezení, jednotlivá generální 

ředitelství se ale dělí do značné míry podle teritorií. Tak stojí na jedné straně DG pro 

spravedlnost a DG pro vnitřní věci a na straně druhé DG pro vnější vztahy nebo DG pro 

rozšíření.323 

Jedinými na teritorium skutečně nijak nenavázanými tělesy jsou Evropská rada, která 

vymezuje „obecné politické směry a priority“ EU (čl. 15.1 SEU) nezávisle na druhu politiky 

a jejího teritoriálního dopadu, a Výbor stálých zástupců (COREPER). Výbor stálých zástupců 

je totiž výborem, skrz který jdou na ministerskou úroveň (víceméně) všechny dokumenty 

z pracovních skupin opět bez ohledu na jejich politické nebo teritoriální zaměření. Tuto roli 

zdůrazňuje i sama EU v dokumentech týkajících se spojování vnitřní a vnější agendy. 
                                                 
321 Srov. Rada EU: Rozhodnutí Rady ze dne 26. července 2010 o  organizaci  a  fungování  Evropské  služby  pro  
vnější  činnost. Úř. věst. L 201, 3.8.2010, s. 30-40. 
322 Rada EU: Seznam přípravných orgánů Rady, dok. č. 12319/10. 
323 Evropská komise: Generální ředitelství Komise: úřední názvy; online, 5.11.2010, 
http://publications.europa.eu/code/cs/cs-390600.htm. 
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Například Strategie pro vnější rozměr SVV uvádí COREPER jako orgán pro zajišťování 

soudržnosti Rady napříč pilíři, a tedy i koordinaci vnější politiky s oblastí spravedlnosti 

a vnitřních věcí.324 

Obecné rozdělení institucí podle toho, jestli se zabývají vnitřní nebo vnější bezpečností 

sice platí v naprosté většině, nikoli však výhradně. Během vývoje bruselských institucí, 

zejména Rady, se objevily případy orgánů, které toto pravidlo více či méně porušovaly. 

Jednou takovou anomálií bylo v roce 2004 zřízení pozice protiteroristického koordinátora 

Evropské unie v rámci širší reakce EU na madridské teroristické útoky. Ačkoli náplní práce 

tohoto vysokého úředníka byla koordinace protiteroristických politik členských států EU 

se zaměřením na rizika uvnitř EU, byl v generálním sekretariátu Rady přímo podřízen 

vysokému představiteli pro SZBP mimo obvyklé struktury pro oblast SVV. Vzhledem 

ke zřízení ESVČ tato anomálie přestala existovat, protože zahraniční politika ze sekretariátu 

Rady do velké míry zmizela, kdežto protiteroristický koordinátor zůstal začleněn pod 

generálního tajemníka Rady. 

V přibližně stejné době rozšířila svůj záběr i další instituce ignorující teritoriální logiku 

členění institucí Evropské unie, která ovšem na rozdíl od protiteroristického koordinátora svůj 

zvláštní charakter po lisabonské reformě neztratila – Společné situační centrum (SitCen). To 

EU převzala od Západoevropské unie po spuštění evropské bezpečnostní a obranné politiky, 

podobně jako další nástroje, především satelitní centrum v Torrejon a pařížský Institut 

bezpečnostních studií. Z původně nepříliš důležitého tělesa bez významnější náplně práce 

se po teroristických útocích z 11. září 2001 stalo monitorovací centrum zpracovávající 

zpravodajské informace dodávané členskými státy s úkolem identifikovat potenciální krizové 

situace a oblasti.325 Po útocích v Madridu v roce 2004 bylo zaměření SitCen rozšířeno 

a zpravodajské služby členských států byly požádány, aby mu dodávaly i informace týkající 

se hrozeb uvnitř teritoria EU. Těleso, které původně v rámci sekretariátu Rady pracovalo pro 

vysokého představitele a GAERC v rámci SZBP, začalo stále více podporovat i práci Rady 

pro spravedlnost a vnitřní věci.326 Výkonnost SitCen a jeho přidaná hodnota jsou omezeny 

způsobem, jakým centrum získává informace. Jejich hlavním zdrojem jsou zpravodajské 

služby členských států, které ovšem obvykle sdílejí jen analýzy a nikoli primární data. 

I sekundární analýza ale může v kombinaci s podobnými zdroji z ostatních členských států 

                                                 
324 Rada EU: Strategie pro vnější rozměr SVV: Globální svoboda, bezpečnost a právo, dok. č. 15446/05, s. 9. 
325 Buuren, Jelle van: Secret Truth. The EU Joint Situation Centre. Amsterdam: Eurowatch, 2009. 
326 House of Lords: After Madrid: the EU’s response to terrorism. Report with evidence, HL Paper 53. London: 
Stationary Office, 2005, s. 55; Bendiek, Annegret: Cross-Pillar Security Regime Building in the European 
Union: Effects of the European Security Strategy of December 2003. European Integration online Papers, 
ročník 10 (2006), číslo 9. 
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přinést zajímavé výsledky, zejména když není teritoriálně omezená. V současnosti je SitCen 

jednou z mála institucí, kde se vnitřní a vnější bezpečnosti dokonale prolíná. Nic na tom 

nemění ani vytvoření ESVČ. SitCen se stává její součástí, hrozbami pro vnitřní bezpečnost 

EU se ale bude zabývat nadále. 

Rozdělení do pilířů, politik a specializovaných institucí je tradičně považováno za slabé 

místo evropského bezpečnostního režimu.327 Vedle vytváření společných institucí 

a odbourávání legislativních překážek mezi pilíři a politikami je jednou z možností jak 

překonat roztříštěnost bezpečnostní politiky lepší spolupráce mezi formálně oddělenými 

entitami. O zapojení institucí do jiných než primárních oblastí činnosti, případně o formální 

spolupráci mezi různými institucemi se Evropská unie pokouší na mnoha úrovních, ovšem 

se smíšenými výsledky. Příkladem mohou být společné schůzky Pracovní skupiny pro 

terorismus a Pracovní skupiny pro terorismus (mezinárodní aspekty), které se zabývají 

stejným tématem z různých pohledů, k nimž sice dochází pravidelně, ale interakce je spíše 

omezená.328 Úspěšnější bylo zapojení pracovní skupiny pro policejní spolupráci, což je těleso 

zabývající se přeshraniční spoluprací policejních složek členských států na expertní úrovni. 

Ačkoli se primárně zabývá kolaborací policejních sil uvnitř EU a patří do skupiny pracovních 

skupin podporujících práci Rady pro spravedlnost a vnitro, od počátku se podílela 

na stanovení podmínek pro výběr, výcvik a vybavení policistů do operací SBOP.329 

Lisabonská smlouva přinesla několik inovací, které by mohly dále přispět k lepší 

koordinaci mezi pilíři a menšímu rozlišování mezi politikami soustředěnými na prostor uvnitř 

a mimo Unii. Smlouva například změnila status již existující koordinační skupiny pro SVV 

a zahraniční věci. Tato ad hoc skupina byla zřízena koncem roku 2008, aby „usnadnila 

výměnu informací a přispěla ke strategičtějšímu a více horizontálnímu uvažování“ v otázkách 

vnější dimenze politiky SVV.330 Její mandát vypršel koncem roku 2009 a v rámci 

transformace struktury Rady související s Lisabonskou smlouvou byl její status přehodnocen 

a vytvořena stálá Pracovní skupina SVV-RELEX se stejnými úkoly.331 
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Z dlouhodobého hlediska je potom klíčová budoucí spolupráce na vyšších expertních 

úrovních, zejména v oblasti operativy. Existence Politického a bezpečnostního výboru v rámci 

SZBP a Stálého výboru pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti již byla v této 

práci zmíněna. COPS a COSI jsou ukázkou toho, jak je pilířová struktura EU ve své podstatě 

teritoriálně definovaná. Zatímco COPS se zabývá operativní spoluprací v zahraničních 

misích, COSI se věnuje operativní spolupráci uvnitř EU. Lisabonská smlouva toto teritoriální 

vymezení potvrdila, či dokonce upevnila (protože teprve na jejím základě byl COSI 

vytvořen). Na druhou stranu ale těmto výborům předepisuje spolupráci. V textu smlouvy 

nalezneme jen jeden konkrétní případ, a to v otázce implementace doložky solidarity. 

Podmínky použití doložky v praxi má specifikovat rozhodnutí přijaté Radou. COPS a COSI 

Radě při rozhodování asistují a případně i „podávají společná stanoviska“ (čl. 222.3 SFEU). 

Smlouva zároveň předpokládá, že Evropská rada bude pravidelně vyhodnocovat hrozby, 

kterých by se doložka solidarity případně týkala. Lze očekávat, že se na tomto procesu budou 

také COPS a COSI podílet, a smlouva tak připravuje půdu pro pravidelnou spolupráci mezi 

nimi. 

Agentury Evropské unie patří formálně pod oblast SZBP nebo pod oblast SVV 

a naprostou většinou se tohoto rámce i drží. Institut bezpečnostních studií EU například ze 66 

publikací ve své vlajkové řadě Challiot Papers vydaných od počátku roku 2003 (v jehož 

průběhu byla sepsána a schválena Evropská bezpečnostní strategie), věnoval jen čtyři 

tématům, která mají nějaký přesah na teritorium EU.332 Určitou výjimkou jsou agentury 

FRONTEX a Europol, které mají rozsáhlé zahraniční vazby. V případě  FRONTEX je 

navázání operativní spolupráce se zahraničními partnery považováno za „nezbytný nástroj pro 

účinné řízení globálního boje proti nelegální migraci a přeshraniční trestné činnosti“.333 

K červenci 2010 měla agentura podepsanou dohodu o spolupráci s jedenácti státy ve svém 

nejbližším sousedství (zejména Balkán a východní Evropa) a s USA a byla v různých fázích 

vyjednávání s dalšími deseti zeměmi zejména ze severní a západní Afriky, ale také s Brazílií 

nebo Kanadou.334 Podobně i Europol může podepisovat (a také tak činí) smlouvy se státy 

mimo EU, a to jak operativní tak i strategické. Vedle zemí v sousedství EU jsou takovými 

partnery pochopitelně Spojené státy, ale také například Austrálie, Kolumbie nebo 

                                                 
332 Byly jimi obrana teritoria EU před biologickými a chemickými zbraněmi (č. 69), bezpečnost IT (č. 76), 
problematika neštěstí a nemocí (č. 83) a problém mezinárodního terorismu (č. 84). Za zmínku stojí, že poslední 
z těchto čísel bylo vydáno v roce 2005. Od té doby se řada věnuje výhradně zahraniční politice, případně 
institucionálnímu vývoji SZBP/SBOP. Pro přehled Challiot Papers viz http://www.iss.europa.eu. 
333 FRONTEX: External Relations; online, 13.11.2010, http://www.frontex.europa.eu/external_relations, 
zvýraznění autora. 
334 Ibid. 
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mezinárodní organizace, jako Interpol nebo Úřad OSN pro drogy a kriminalitu.335 I tyto 

agentury jsou ale primárně orientované na území uvnitř Evropské unie. Výmluvně to ukazuje 

jeden z hlavních výstupů činnosti Europolu, zpráva o situaci a trendech v otázkách terorismu 

v Evropské unii. Terorismus je zde členěný na několik kategorií, ale jen kapitola 

o islamistickém terorismu sleduje i stav mimo území EU. Všechny ostatní části se soustředí 

výhradně na teritorium Evropské unie a zbytek světa je nezajímá. Ačkoli není možné říci, 

že by separatistický, pravicový nebo levicový terorismus byl výhradně evropskou 

záležitostí.336 

 

Lze tedy shrnout, že klíčové vnitřní a vnější bezpečnostní politiky Evropské unie – 

SZBP a prostor svobody, bezpečnosti a práva – jsou jasně teritoriálně definované. Vnější 

bezpečnostní politika se vnitřním prostorem EU nezabývá vůbec. Vnitřní bezpečnost 

se nicméně do vnějších vztahů promítá. Primárně začleněním svých cílů do formulace 

vnějších politik EU. Vedle toho ale také v podobě zvláštních mezinárodních smluv mezi 

Evropskou unií a jejími zahraničními partnery o spolupráci a vzájemné pomoci při vymáhání 

práva na svých příslušných územích. Doložka solidarity je jediným teritoriální vymezení 

překračujícím bezpečnostním nástrojem, kterým Unie disponuje. Její použití je ale vyhrazeno 

pro omezený počet událostí – pro případ teroristického útoku nebo katastrofy. 

Podobně i instituce zůstávají jasně oddělené a drží se agendy své politiky, potažmo 

teritoriálního zaměření. To se týká i agentur, z nichž některé ovšem udržují rozsáhlé 

zahraniční kontakty. Jedinou skutečnou výjimkou je Společné situační centrum, které 

zpracovává informace jak o událostech uvnitř EU, tak i mimo ni. V poslední době je nicméně 

patrná snaha o posílení vazeb mezi formálně oddělenými institucemi v oblasti vnitřní a vnější 

bezpečnosti a o větší koordinaci jejich činnosti. 

Strategické dokumenty na druhou stranu teritoriální hranice výrazně překračují. To není 

tak patrné v parciálních strategiích zabývajících se jedním druhem hrozby nebo jednou 

specifickou částí bezpečnostní politiky, ale zřejmé u obecně strategických dokumentů, jako 

jsou Evropská bezpečnostní strategie a Návrh strategie vnitřní bezpečnosti EU. Tyto 

dokumenty zdůrazňují provázanost vnitřních a vnějších hrozeb a na příklad vnitřní strategie se 

zabývá i hrozbami jasně vnějšími. Vedle překračování teritoriální hranice samotné EU 

strategické dokumenty také výrazně zpochybňují princip vnitřní suverenity ostatních států, 

                                                 
335 Europol: International Relations - Cooperation agreements; online, 13.11.2010, 
http://www.europol.europa.eu/index.asp?page=agreements. 
336 Srov. Europol: TE-SAT 2010. EU Terrorism Situation and Trend Report. The Hague: European Police Office, 
2010. 
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když v rámci vnější bezpečnostní politiky deklarují nutnost zasahování do vnitřních otázek 

v zemích mimo EU. 

 

5.2.2 Charakter zásahu policie podle opat ření na úrovni Evropské 

unie 

Konkrétní policejní práci vykonávají instituce členských států. Přesto lze na úrovni 

Evropské unie zkoumat, do jaké míry se spolupráce členských států kloní k proaktivnímu 

přístupu k trestné činnosti a do jaké míry zachovává tradiční reaktivní způsob práce. Stejně 

tak je možné analyzovat náplň činnosti policejních institucí na úrovni EU. 

Téměř ve všech relevantních evropských dokumentech lze nalézt důraz na předcházení 

trestné činnosti. To samo o sobě ještě nic neznamená – prevence je tradiční součástí policejní 

práce. Jednou z důležitých funkcí policie tradičně bylo zapojení policistů do dění 

ve společnosti a řešení potenciálních problémů dříve, než nastanou – tzv. community 

policing.337 Zákony mají ve své podstatě také preventivní roli, protože tresty za jejich 

porušování mají odradit jednotlivce od jednání, které není ve společnosti přípustné. Takový 

„tradiční“ způsob prevence představuje například směrnice o předcházení zneužití finančního 

systému k praní peněz a financování terorismu, jejímž úkolem je přiblížit pravidla regulující 

finanční trh v jednotlivých členských státech.338 To, co zajímá tento výzkum, je „netradiční“ 

způsob prevence, který překračuje dosavadní praktiky policejních složek a vede 

k vyhledávání možných hrozeb a ohrožení paušálně formou profilování a scénářů, což jsou 

metody převzaté z vojenského plánování.339 

Evropská unie se na prevenci v posledních letech soustředí stále více.340 Je to patrné 

v primárním právu. Zatímco Maastrichtská smlouva předpokládala evropskou spolupráci 

pouze při prevenci terorismu (čl. K.1 SEU-M), před lisabonskou reformou už smlouva 

umožňovala operativní spolupráci při předcházení „organizované i neorganizované trestné 

činnosti“ (čl. 29 SEU-N). Lisabon potom přidal zvláštní článek, který umožňuje EU, aby 

přijímala „pobídková a podpůrná opatření“ v oblasti předcházení trestné činnosti (čl. 84 

SFEU). 

                                                 
337 Srov. Reiner, Robert: The Politics of the Police. New York: Oxford University Press, 2000. 
338 Evropská unie: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení 
zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu. Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 15-36. 
339 Srov. Crelinsten, Ronald D.: The Discourse and Practice of Counter-Terrorism in Liberal Democracies. 
Australian Journal of Politics and History, ročník 44 (1998), číslo 1, s. 389-413. 
340 Dorn, Nicholas – Levi, Michael: From Delphi to Brussels, The Policy Context: Crime Prophecy, Proofing, 
Assessment. European Journal on Criminal Policy and Research, ročník 12 (2006), číslo 3/4, s. 213-220. 
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Prevence se stala klíčovou součástí boje proti organizovanému zločinu341 a zejména boje 

proti terorismu. Zatímco původně se většina evropských opatření soustředila na represi, 

po útocích v Madridu a v Londýně se začala více soustředit právě na prevenci.342 Na konci 

roku 2005 přijala Evropská rada strategii EU pro boj proti terorismu, v níž prevence tvoří 

jeden ze čtyř hlavních pilířů evropského přístupu. Navrhovaná opatření zahrnují například 

plán „vytvořit společné postupy za účelem rozeznávání a potírání problémového chování, 

zejména zneužívání internetu“ nebo „řešit podněcování a nábor“.343 Ve stejné době navíc 

Unie přijala zvláštní dokument věnující se specifické otázce prevence – předcházení 

radikalizace a náboru nových teroristů. Tato strategie volá například po monitorování cest 

jednotlivců do oblastí konfliktu, kde je možné získat teroristický výcvik, což je jednoznačně 

příklad opatření, které spadá spíše do sféry působení zpravodajských služeb než policie.344 

Přinejmenším rovnocenné místo prevence s represí v otázce terorismu a organizovaného 

zločinu z pohledu EU podtrhuje i fakt, že jediné dva finanční nástroje Unie v oblasti vnitřních 

věcí pro období 2007-2013, které se netýkají migrace, jsou zaměřeny na „Předcházení a boj 

proti trestné činnosti“ a „Prevenci, připravenost a zvládání důsledků terorismu a dalších 

bezpečnostních rizik“.345 

Předcházení trestné činnosti není omezeno jen na otázky terorismu a organizovaného 

zločinu. Neméně důležitou roli hraje i v evropském přístupu k migraci, zejména té 

nelegální/nepravidelné.346 V tomto případě dokonce Unie přenáší odpovědnost za profilování 

a preventivní sběr dat o jednotlivcích na soukromé subjekty, tedy dopravce, kteří mají 

povinnost na své náklady přepravovat cestující, pokud jim byl odepřen vstup, a předávat 

jejich osobní údaje evropských orgánům.347 

Unie také zřídila zvláštní institucionální nástroje, které mají přispívat k předcházení 

trestné činnosti. V roce 2001 zřídila Evropskou síť pro předcházení trestné činnosti, jejíž 

                                                 
341 Rada EU: The Prevention and Control of Organised Crime: A European Union Strategy for the Beginning of 
the New Millennium. OJ C 124, 3.5.2000. 
342 Monar, Jörg: Common Threat and Common Response? The European Union’s Counter-Terrorism Strategy 
and its Problems. Government and Opposition, ročník 42 (2007), číslo 3, s. 306. 
343 Evropská rada: Strategie Evropské unie pro boj proti terorismu, dok. 14469/4/05, s. 9. 
344 Rada EU: Strategie Evropské unie pro boj proti radikalizaci a náboru teroristů, dok. č. 14781/1/05 REV 1, s. 
3. 
345 Evropská komise: Funding opportunities in the Home Affairs policy areas, for the period 2007-2013; online, 
14.11.2010, http://ec.europa.eu/home-affairs/funding/intro/funding_intro_en.htm. 
346 Srov. Evropská komise: Sdělení Komise o prioritách boje proti nelegálnímu přistěhovalectví státních 
příslušníků třetích zemí, dok. KOM(2006) 402. 
347 Rada EU: Směrnice Rady 2001/51/ES ze dne 28. června 2001, kterou se doplňuje článek 26 Úmluvy k 
provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985. Úř. věst. L 187, 10.7.2001, s. 45-46; zvl. vyd. 19/04, s. 
160-161; Rada EU: Směrnice Rady 2004/82/ES ze dne 29. dubna 2004 o povinnosti dopravců předávat údaje o 
cestujících. Úř. věst. L 261, 6.8.2004, s. 24-27; zvl. vyd. 19/07, s. 74-77. 
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činnost znovu potvrdila a rozšířila v roce 2009.348 V roce 2013 navíc plánuje zřídit nové 

Pozorovací středisko pro předcházení trestné činnosti.349 Mandát k podpoře členských států 

v otázce předcházení trestné činnosti má i Europol.350 

V posledních evropských dokumentech věnovaných vnitřní bezpečnosti je faktor 

prevence značně zdůrazněn. Celá jedna kapitola Stockholmského programu je věnována 

„účinnější[mu] předcházení trestné činnosti“. V rámci boje proti terorismu program potvrdil 

všechny čtyři stávající pilíře evropského přístupu, ale navíc vyzval k „posílení oblasti 

předcházení“.351 Dokument také ukazuje ochotu Unie k profilování, když vyzývá Komisi, aby 

„posoudila, zda propojení rejstříků trestů umožňuje předcházet páchání trestných činů (např. 

prostřednictvím kontrol při přístupu k určitým zaměstnáním, zejména pokud souvisejí 

s dětmi) a zda je možné rozšířit výměnu informací o opatřeních dohledu“.352 Evropská 

strategie vnitřní bezpečnosti považuje „posílení prevence a předvídání“ za jeden z definičních 

prvků evropského modelu bezpečnosti a jeden z hlavních cílů.353 Jako řešení potom vidí 

„proaktivní přístup založený na zpravodajských informacích“.354 

 

Ze čtyř agentur EU v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí se CEPOL soustředí 

výhradně na výcvik a asistenci při vytváření výcvikových programů na policejních školách 

členských států355 a Eurojust se zabývá výhradně operativní podporou orgánů národních 

orgánů při vyšetřování trestné činnosti.356 Jejich cílem je tedy posilování spolupráce mezi 

institucemi členských států, jejich podpora a výměna zkušeností (best practices) mezi nimi. 

Stejné úkoly mají i Europol a FRONTEX. Ty ale kromě operativní spolupráce přispívají 

i v oblasti předběžné analýzy a plánování. 

                                                 
348 Rada EU: Rozhodnutí Rady ze dne 28. května 2001 o vytvoření Evropské sítě pro předcházení trestné 
činnosti. Úř. věst. L 153, 8.6.2001, s. 1-3; zvl. vyd. 19/04, s. 118-120; Rada EU: Rozhodnutí Rady 
2009/902/SVV ze dne 30. listopadu 2009 o zřízení Evropské sítě pro předcházení trestné činnosti (EUCPN) a o 
zrušení rozhodnutí 2001/427/SVV. Úř. věst. L 321, 8.12.2009, s. 44-46. 
349 Evropská rada: Stockholmský program – Otevřená a bezpečná Evropa, která slouží svým občanům a chrání 
je. Úř. věst. C 115, 4.5.2010, s. 21. 
350 Rada EU:  Rozhodnutí Rady ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol). Úř. 
věst. L 121, 15.5.2009, čl. 5.4. 
351 Evropská rada: Stockholmský program – Otevřená a bezpečná Evropa, která slouží svým občanům a chrání 
je. Úř. věst. C 115, 4.5.2010, s. 24. 
352 Ibid., s. 19. 
353 Rada EU: Návrh strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie: „Směrem k evropskému modelu bezpečnosti“, 
dok. č. 5842/2/10, s. 4 a 11. 
354 Ibid., s. 11. 
355 Rada EU: Rozhodnutí Rady 2005/681/SVV ze dne 20. září 2005 o zřízení Evropské policejní akademie 
(EPA) a o zrušení rozhodnutí 2000/820/SVV. Úř. věst. L 256, 1.10.2005, s. 63-70. 
356 Rada EU: Rozhodnutí Rady o posílení Eurojustu a o změně rozhodnutí Rady 2002/187/SVV o zřízení 
Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti, dok. 
č. 5347/3/09 REV 3, čl. 3. 
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Europol provozuje speciální chráněnou síť SIENA (Secure Information Exchange 

Network Application) pro výměnu „operativních a strategických oznámení a zpravodajských 

informací týkajících se trestné činnosti“.357 Navíc je jedním z klíčových úkolů Europolu 

„vypracování posouzení hrozeb, strategických analýz a všeobecných situačních zpráv, které 

se týkají jeho cíle, včetně posouzení hrozeb organizované trestné činnosti“.358 Od roku 2006 

každoročně vydává zprávu hodnotící hrozby pocházející z organizované trestné činnosti 

v Evropské unii Organised Crime Threat Assessment (OCTA). V minulých letech navíc 

agentura věnovala zvláštní pozornost západní Africe a Rusku, kdy vydala specializované 

zprávy OCTA zaměřené na organizovanou kriminalitu pocházející z těchto oblastí (OCTTA-

WA z roku 2009 a ROCTA z roku 2008).359 Obdobnou službu poskytuje Europol i pro boj 

proti terorismu. Od roku 2007 vydává každoročně zprávu o situaci a trendech terorismu v EU 

(TE-SAT), jejímž úkolem není jen shrnout do jednoho dokumentu teroristické útoky na území 

Evropské unie, ale také vysledovat trendy vývoje tohoto jevu.360 

FRONTEX se sice oficiálně jmenuje Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce 

na vnějších hranicích členských států Evropské unie, na koordinaci operativní spolupráce 

členských států se ovšem neomezuje. Mezi jeho úkoly patří i provádění analýzy rizik.361 

Na svých webových stránkách FRONTEX sám sebe výslovně charakterizuje jako agenturu 

pracující na základě zpravodajských informací (intelligence-driven), jejíž hlavní činností je 

operativa vycházející z analýzy rizik.362 Tato analýza pracuje s informacemi z členských států 

i otevřených zdrojů (akademické publikace, denní tisk) a je vytvářena pomocí vlastního 

informačního systému agentury – CIRAM (Common Integrated Risk Analysis Model). 

Vyhodnocováním rizik pro vnitřní bezpečnost EU se zabývá také Situační centrum EU. 

To je v tento okamžik sice součástí společné bezpečnostní a obranné politiky a struktur EU 

zabývajících se zvládáním krizí, své analýzy ovšem poskytuje i institucím z oblasti SVV. 

Především se zabývá vyhodnocováním zpravodajských informací dodávaných členskými 

státy s ohledem na možnou teroristickou hrozbu na území členských států. 

 

                                                 
357 Europol: Europol Review. General Report on Europol Activities. The Hague: European Police Office, 2010, s. 
8. 
358 Rada EU:  Rozhodnutí Rady ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol). Úř. 
věst. L 121, 15.5.2009, čl. 5.1. 
359 Všechny zprávy OCTA jsou ke stažení na webových stránkách Europolu: http://www.europol.europa.eu. 
360 Srov. Europol: TE-SAT 2010. EU Terrorism Situation and Trend Report. The Hague: European Police Office, 
2010. 
361 Rada EU: Nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 ze dne 26. října 2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení 
operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie. Úř. věst. L 349, 25.11.2004, čl. 2.1. 
362 FRONTEX: Tasks; online, 17.11.2010, http://www.frontex.europa.eu/origin_and_tasks/tasks. 
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Z výše uvedeného vyplývá, že v Evropské unii se projevuje trend posilování proaktivní 

práce policejních sil. V primárním právu i v jiných dokumentech klade EU důraz na 

preventivní přístup k zajišťování vnitřní bezpečnosti. Stále důležitější roli hrají zpravodajské 

informace a profilování obyvatel. Podobně i ty agentury a instituce EU, které se neomezují na 

koordinaci operativní spolupráce orgánů členských států, věnují nezanedbatelnou pozornost 

strategickému plánování a zejména analýze hrozeb a rizik. Aktivní jsou v tomto směru 

zejména Europol a FRONTEX. Zdá se navíc, že tento trend v poslední době spíše posiluje, 

což je vidět na práci Europolu, který sice existuje již od poloviny 90. let, své analytické 

zprávy ovšem začal vydávat až v posledních pěti letech. 

 

5.2.3 Cílová skupina vnit řní a vnější bezpe čnosti z pohledu EU 

Velikost cílové skupiny je důležitým rozlišujícím prvkem mezi armádou a policií. 

Policejní práce je na evropské úrovni ovlivněna přijímanou legislativou, která reguluje 

zákonné podmínky pro činnost a úkoly policistů. Potenciální změna zaměření vnější 

bezpečnosti na jednotlivce z přímo z legislativy nevyplývá. Je ale možné zkoumat strategické 

dokumenty přijímané Evropskou unií a to, jaké postavení v nich jednotlivec zaujímá. 

Evropské právo samo o sobě neobsahuje trestní sankce vůči jednotlivcům, ty jsou 

vyhrazeny pro národní právo členských států. Na evropské úrovni nicméně dochází 

k harmonizaci národního práva v případech, kdy to členské státy, respektive Evropský 

parlament a členské státy, uznají za nezbytné pro „zajištění vysoké úrovně bezpečnosti“ (čl. 

67.3 SFEU). 

Trestní právo Unie obvykle harmonizuje pomocí rámcových rozhodnutí (po lisabonské 

reformě směrnic), která pouze stanoví, jaký společenský jev musí být ve všech členských 

státech považovaný za protizákonný a jakou minimální horní hranici musí mít příslušný trest. 

Forma, jakou členské státy tuto povinnost transponují do svého národního práva, záleží 

na politickém rozhodnutí a právní tradici v jednotlivých zemích.363 Jedná se o politicky citlivé 

téma, a proto bylo tohoto systému doposud užito jen ve velmi omezeném počtu významných 

případů, jako například u trestného činu terorismu, padělání eura nebo obchodování s lidmi. 

U řady z těchto rámcových rozhodnutí Rada věnovala pozornost možnosti, že by k tomuto 

                                                 
363 Srov. Šlosarčík, Ivo: Politický a právní rámec evropské integrace. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, s. 365f. 
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jednání docházelo v rámci organizované skupiny. Jedná se potom o přitěžující okolnost 

a unijní právo vyžaduje přísnější potrestání.364 

Účast za zločinném spolčení považuje evropské právo za závažný trestný čin, u něhož, 

podobně jako například u terorismu, žhářství nebo vraždě, není při vydávání podle 

evropského zatýkacího rozkazu zapotřebí kontrolovat trestnost činu v obou členských 

státech.365 Ostatně podle společné akce Rady z roku 1998 musí být účast na zločinném 

spolčení trestná ve všech státech Evropské unie. Podle tohoto opatření nelze kriminalizovat 

jednotlivce za samotné členství v organizaci, je zapotřebí nějaké formy vědomé aktivity.366 

Nicméně podle formulace článku 2 této společné akce by k odsouzení mohlo stačit, aby daná 

osoba věděla o obecném cíli organizace a faktu, že se daná organizace obecně podílí 

na trestné činnost, a potom se nějakým způsobem účastnila na provedení trestného činu, 

i když by ho sama nespáchala nebo i kdyby daný čin vůbec spáchán nebyl. Nutně z toho 

ovšem nevyplývá, že daná osoba musí vědět, že to, co pro organizaci činí, přímo souvisí 

s nějakým trestným činem. Lze si tak představit situaci, kdy například obchodník 

s automobily prodá vůz člověku, o němž ví,367 že pracuje pro nějakou zločineckou organizaci, 

a v případě, že tento vůz bude použit při trestné činnosti, mohl by být stíhán pro účast 

na zločinném spolčení, ačkoli ve své podstatě vlastně nic nespáchal a o způsobu využití 

prodaného vozu ani nevěděl. 

Rámcové rozhodnutí Rady o boji proti terorismu přijaté v souvislosti s útoky na New 

York a Washington v roce 2002 obsahuje zvláštní článek, který se věnuje teroristickým 

skupinám. Jako trestný čin definuje vedení teroristické skupiny a také účast na její činnosti.368 

V tomto případě je ovšem jasně konstatováno, že tato účast musí probíhat s vědomím 

o napomáhání trestné činnosti teroristické skupiny. 

 

S tím, jak dokumenty Evropské unie deklarují, že je vnější a vnitřní bezpečnost EU 

neoddělitelně propojena, je samozřejmě obtížné určit, která část evropského diskursu se týká 
                                                 
364 Srov. Rada EU: Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 19. července 2002 o boji proti obchodování s lidmi, Úř. 
věst. L 203, 1.8.2002, s. 1-4; zvl. vyd. 19/06, čl. 3.2; Rada EU: Rámcové rozhodnutí Rady 2002/946/SVV ze dne 
28. listopadu 2002 o posílení trestního rámce s cílem zabránit napomáhání k nepovolenému vstupu, tranzitu a 
pobytu, Úř. věst. L 328, 5.12.2002, s. 1-3; zvl. vyd. 19/06, čl. 1.3; Rada EU: Rámcové rozhodnutí Rady 
2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji proti organizované trestné činnosti, Úř. věst. L 300, 11.11.2008, čl. 
3.2. 
365 Rada EU: Rámcové Rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech 
předávání mezi členskými státy, Úř. věst. L 190, 18.7.2002, 1-18; zvl. vyd. 19/06, čl. 2.2. 
366 Rada EU: Společná akce ze dne 21. prosince 1998 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské 
unii, kterou se stanoví, že účast na zločinném spolčení je v členských státech Evropské unie trestným činem, Úř. 
věst. L 351, 29.12.1998, s. 1-2; zvl. vyd. 19/01, čl. 2. 
367 Společná akce tuto „znalost“ cíle a kriminální činnosti organizace ovšem nijak blíže nedefinuje. 
368 Rada EU: Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu, dok. č. 2002/475/SVV, čl. 
2.2. 
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vnější a bezpečnosti a která vnitřní. Výše už bylo naznačeno, že zřejmě nejlogičtější možností 

je řídit se rozdělením do pilířů, respektive jednotlivých politik, protože ty do značné míry 

tradiční vymezení vnějšího a vnitřního kopírují. Odpověď na otázku, jestli se vnější 

bezpečnost EU zabývá jednotlivcem jako nositelem hrozby, se proto primárně soustředí 

na dokumenty společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Těmi jsou v první řadě obě 

bezpečnostní strategie přijaté Evropskou radou v letech 2003 a 2008 a potom také dlouhodobá 

vize Evropské obranné agentury. 

Evropská bezpečnostní strategie představuje zcela zřetelný odklon od vize bezpečnosti 

jako otázky mezistátních vztahů. Dokument konstatuje, že „[r]ozsáhlý útok proti jakémukoli 

členskému státu je v dnešní době nepravděpodobný“, zároveň ale identifikuje celou řadu 

hrozeb, s nimiž se EU musí vypořádat.369 Tyto hrozby jsou v důsledku otevírání hranic 

a globalizace stále více spojeny s „nestátní[mi] skupin[ami], které se chtějí zapojit 

do mezinárodních záležitostí“.370 S nestátními skupinami je spojena i největší bezpečnostní 

hrozba, proti níž se Unie vymezuje – kombinace terorismu a proliferace zbraní hromadného 

ničení. Jak strategie uvádí: „V takovém případě  by  malá  skupina  mohla  způsobit  škodu  v  

rozsahu,  jaký  byl  dříve možný  pouze  pro  státy a armády“.371 Také další z identifikovaných 

hrozeb – selhání státu – se pojí s přesunem pozornosti k substátním aktérům, protože 

v takovém případě dochází podle Unie k „privatizaci síly“, která je jedním z jevů utvářejících 

dnešní bezpečnostní prostředí.372 

Evropská bezpečnostní strategie tak rozhodně přenáší pozornost z úrovně státu v otázce 

bezpečnostních hrozeb. Není ovšem tak jasné, jestli sleduje hrozby až na úroveň jednotlivce. 

Ve všech případech totiž mluví o různých druzích „skupin“ (ať už teroristických nebo jiných). 

a od organizovaných skupin je stále ještě dlouhá cesta k jednotlivci. Ten se zdá přeci jen stále 

ještě pod rozlišovací úrovní evropského přemýšlení o situaci v okolním světě. Strategie 

jednotlivce nezmiňuje ani na jediném místě, pokud nebudeme počítat „evropské občany“, 

jejichž bezpečnost má být zajišťována. 

Substátní aktéři, ať už jednotlivci nebo skupiny, navíc zřejmě nejsou součástí odpovědi 

na současné bezpečnostní hrozby. Tím jsou státy, mezinárodní režimy nebo mezinárodní 

organizace. Strategie extenzivně rozebírá, jakým způsobem by Evropská unie měla hrozbám 

čelit. V první řadě je to podporou OSN a mezinárodních smluvních režimů a regionálních 

organizací. V druhé řadě potom spoluprací s klíčovými hráči – výslovně jsou jmenováni USA, 
                                                 
369 Evropská rada: Bezpečná Evropa v lepším světě. Evropská bezpečnostní strategie. Brusel, 12. prosince 2003, 
s. 3. 
370 Ibid., s. 2. 
371 Ibid., s. 4. 
372 Ibid., s. 5. 
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Rusko, Japonsko, Čína, Kanada, Indie a obecně potom sousedé a partneři v jiných částech 

světa. Strategie neobsahuje ani zmínku o spolupráci s aktéry pod úrovní státu nebo 

mezinárodními soukromými subjekty. 

Obdobně na aktuální bezpečnostní hrozby reaguje i specializovaná dlouhodobá vize 

Evropské obranné agentury. Ta se novému prostředí věnuje v rámci analýzy toho, čemu 

budou muset evropští vojáci čelit při nasazení v zahraničí. Vize předpokládá, že řada nasazení 

bude asymetrických – pravidelné síly budou muset čelit „rozvratné taktice místních nebo 

regionálních – a někdy i nadnárodních – guerillových skupin“.373 Ani v tomto případě ale 

EDA nejde pod úroveň skupin a nezabývá se jednotlivci – ani jako součástí hrozby, ani jako 

součástí odpovědi. 

Určitou změnu představuje implementační zpráva o Evropské bezpečnostní strategii 

přijatá Evropskou radou v roce 2008. Ta potvrzuje všechny předpoklady a cíle původní 

strategie, přidává ale některé vlastní pohledy. Vedle účinného multilateralismu 

v mezinárodních organizacích a spolupráce s vybranými státy tu Evropská unie výslovně 

přiznává, že „[j]ako aktéři a partneři mají důležitou úlohu také občanská společnost a nevládní 

organizace“.374 Navíc zpráva uvádí, že by Evropská unie měla ve všech svých činnostech, 

včetně misí SBOP, aplikovat přístup „zaměřený na lidi, jenž odpovídá konceptu lidské 

bezpečnosti“.375 Na rozdíl od původních strategických vizí, které se zaobíraly pouze 

bezpečností států, případně jednotlivců uvnitř EU, se tak Evropská unie posouvá k zajišťování 

bezpečnosti jednotlivců i ve třetích zemích, v nichž nějakým způsobem působí. 

Tento posun je logickým vyústěním praxe společné bezpečnostní a obranné politiky. Ta 

od počátku spojovala dva typy krizového řízení – vojenský a civilní. Z 24 dosud zahájených 

operací SBOP bylo nicméně jen sedm vojenských a ve zbytku případů se jednalo o mise 

civilní (policejní, soudní, administrativní nebo monitorovací).376 Je jen pochopitelné, 

že civilní operace soustředí pozornost na substátní aktéry a jednotlivce, protože se v naprosté 

většině případů zabývají vnitřní bezpečností daných regionů a států a přípravou místního 

systému na zajišťování bezpečnosti svých občanů.  

 

                                                 
373 EDA: An Initial Long-Term Vision for European Defence Capability and Capacity Needs. Brussels: European 
Defence Agency, 2006, s. 20. 
374 Evropská rada: Zpráva o provádění Evropské bezpečnostní strategie: Zajišťování bezpečnosti v měnícím se 
světě, Brusel, 11. prosince 2008, s. 9. 
375 Ibid., s. 10. 
376 Jedna z misí, podpora operace Africké unie v Darfúru, je oficiálně vedená jako smíšená civilně-vojenská 
operace. 
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V principu tak lze říci, že vliv Evropské unie nevede ke kriminalizaci skupinové 

příslušnosti a zachovává individuální charakter trestné činnosti. Členství ve skupině, která 

páchá trestnou činnost, považuje za závažnou přitěžující okolnost. Vyžaduje také 

po členských státech, aby to reflektovaly ve svých trestních řádech. V převážné většině 

případů ovšem potrestání za „účast na zločinném spolčení“ vyžaduje, aby účastník věděl, 

že se podílí na trestné činnosti. Jen za velmi specifických podmínek si lze představit možnost 

stíhání v podstatě nezúčastněných osob a i v takovém případě je podmínkou alespoň nějaká 

„znalost“ o kriminálním charakteru organizace. 

Naopak ve vnější bezpečnostní politice je zřetelný posun na úroveň jednotlivce. EU se 

hlásí ke konceptu lidské bezpečnosti a své zahraniční operace také provádí tak, aby zajistila 

bezpečnost jednotlivce ve třetích státech. Důsledkem je velká převaha civilních misí SBOP 

nad operacemi vojenskými. 

 

5.2.4 Evropské instituce na hranici mezi armádou a policií 

Instituce Evropské unie, které se zabývají vnitřní a vnější bezpečností už byly 

v předchozích kapitolách představeny. Tato část se proto zaměří zejména na jejich složení a 

bude se ptát, do jaké míry architektura evropských institucí počítá se spoluprací a 

promícháním vojáků a policistů, respektive jiných civilistů. Vzhledem k tomu, že vojáci 

působí na evropské úrovni pouze v oblasti společné bezpečnostní a obranné politiky, zaměří 

se tato analýza na instituce bývalého druhého pilíře. 

Na politické úrovni je situace v oblasti společné bezpečnostní a obranné politiky velmi 

přehledná. Rada pro zahraniční věci nese primární odpovědnost a může ji delegovat na 

Politický a bezpečnostní výbor. V obou těchto tělesech působí pochopitelně civilisté, 

respektive politici a diplomaté. Už od první odborné úrovně se civilní a vojenský krizový 

management ovšem dělí na dvě větve. Na jedné straně se Vojenský výbor EU zabývá 

vojenskými otázkami evropské spolupráce a vojenskými operacemi, Výbor pro civilní aspekty 

řešení krizí je pracovní skupinou pro civilní mise včetně policejních. 

Budování evropských kapacit je od samého počátku ve vleku vojenského přístupu, což 

do značné míry souvisí se skutečností, že evropská bezpečnostní a obranná politika měla EU 

umožnit řešit krize v případě, že se Severoatlantická aliance rozhodne, že o angažmá nemá 

zájem. EU proto velmi rychle vybudovala potřebnou institucionální strukturu pro vojenské 

operace. Civilní mise, ačkoli patřily do evropského instrumentária hned od počátku, 

institucionálně dosti zaostaly. Pro plánování a řízení vojenských operací měla Unie 
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k dispozici národní velitelství, alianční Vrchní velitelství ozbrojených sil v Evropě (SHAPE) a 

v rámci generálního sekretariátu Rady nově zřízený Vojenský štáb EU (EUMS). Ani národní 

velitelství ani SHAPE, které představovaly základní způsoby velení evropské vojenské 

operace ale nenabízely možnost komplexního plánování, ať už v podobě civilně-vojenské 

mise nebo mise čistě civilní. Operační plány civilních misí proto vznikaly buď v odborech 

generálního sekretariátu Rady nebo dokonce v Komisi.377 

Vojenský štáb EU se vyvinul v důležitého hráče SBOP, čemuž částečně napomohla i 

jeho velikost (zhruba 200 pracovníků) a civilní tělesa zastínil. EU si ale brzy začala 

uvědomovat, že její přidanou hodnotou je schopnost vysílat nejen vojenské, ale i civilní síly. 

Civilní mise se dokonce ukázaly jako podstatně početnější, ač jim chybělo institucionální 

zázemí. Teprve v roce 2007 získal vojenský štáb rovnocenný civilní protějšek v podobě 

Útvaru schopnosti civilního plánování a provádění (CPCC). Ten se stal klíčovým hráčem při 

plánování a řízení civilního krizového managementu Evropské unie a jeho ředitel je zároveň 

operačním velitelem civilních misí.378 Nicméně i dnes má CPCC přibližně třikrát méně 

zaměstnanců než EUMS. 

Na evropské úrovni tak existuje celá řada institucí, které se zabývají podobnými věcmi – 

plánováním reakcí na krize. Vedle EUMS a CPCC je nutno také započíst Monitorovací a 

informační centrum Komise, které se zabývá civilní ochranou a humanitární pomocí pro 

případ přírodních katastrof nebo podobných událostí. Je pochopitelné, že se objevila otázka 

možné spolupráce – zejména pod tlakem událostí. Od tsunami v jihovýchodní Asii v roce 

2004 je například EUMS zapojen do plánování evropské reakce na obdobné krizové události a 

Komise může požádat o vojenskou asistenci při evakuaci evropských občanů. Úvahy o 

integraci množství oddělených procesů vedly EU k vytvoření konceptu Civilně-vojenské 

koordinace (CMCO), který má zahrnovat komplexní provázanost civilních a vojenských 

aktivit pod hlavičkou EU ve všech fázích plánování a provádění operací.379 

V roce 2004 vedla snaha o koordinaci civilního a vojenského plánování ke zřízení 

Civilně-vojenské buňky, která, jak název napovídá, spojovala vojenské a civilní, převážně 

policejní experty. Vedle analýzy situace a včasného varování představovala část jejích 

                                                 
377 Ehrhart, Hans-Georg: Civil-Military Co-Operation and Co-Ordination in the EU and in Selected Member 
States. Brussels: European Parliament, 2007, s. 11. 
378 Srov. Rada EU: Společná akce Rady 2008/124/SZBP ze dne 4. února 2008 o Misi Evropské unie v Kosovu na 
podporu právního státu (EULEX KOSOVO). Úř. věst. L 42, 16.2.2008, čl. 7; Rada EU: Rozhodnutí Rady 
2010/576/SZBP ze dne 23. září 2010 o policejní misi Evropské unie v Demokratické republice Kongo v rámci 
reformy bezpečnostního sektoru a justičního rozhraní (EUPOL RD Congo). Úř. věst. L 254, 29.9.2010, čl. 5. 
379 Srov. Rada EU: Civil Military Coordination (CMCO), dok. č. 14065/03; Gross, Eva: EU and the 
Comprehensive Approach, DIIS Report 2008:13. Copenhagen: DIIS, 2008; Stewart, Emma J.: The European 
Union and Conflict Prevention. Policy Evolution and Outcome. Berlin: LIT, 2006. 
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zaměstnanců stálé jádro Operačního centra EU, které se v případě rozšíření o dočasně vyslané 

pracovníky z členských států mohlo stát třetí variantou pro plánování a řízení evropských 

operací. O dominanci vojenské části evropských útvarů zabývajících se řešením krizí svědčí 

fakt, že buňka byla trochu nelogicky vytvořena uvnitř EUMS. Kvůli tomu také vojenská část 

rychle převážila a buňka ztratila kontakt s civilní plánovací složkou sekretariátu.380 Od roku 

2007 se stala platformou pro další novou činnost EUMS, když byla v jejím rámci zřízena tzv. 

Pohotovostní složka, jež zajišťovala stálé spojení s vojenskými i civilními misemi Evropské 

unie. Ta se skládala z dvanácti vyslaných expertů členských států a spojovala vedle vojáků i 

civilisty a policisty.381 Činnost Civilně-vojenské buňky byla ukončena v druhé polovině roku 

2009 v souvislosti se zřízením Ředitelství pro řešení krizí a plánování (CMPD), které sloučilo 

části generálního sekretariátu Rady zabývající se vojenským a civilním zvládáním krizí. 

Dosavadní ředitel buňky se stal zástupcem jeho ředitelky.382 CMPD se stalo klíčovým hráčem 

evropské institucionální struktury, který má spojovat vojenské a civilní plány z EUMS a 

CPCC. Operační centrum i Pohotovostní složka ale v EUMS zůstaly.  

Po zřízení CMPD se objevily výhrady, že je mezi zaměstnanci útvaru příliš mnoho 

vojenských plánovačů na úkor civilních. Ať už proto, že sem byli přesunuti z početně 

silnějších vojenských částí sekretariátu Rady, nebo proto, že se civilních plánovačů jednoduše 

nedostává a museli být doplněni vojenskými.383 Z počtů zaměstnanců ovšem nic takového 

nevyplývá. Jen jedna desetina ze zhruba 60-70 pracovníků CMPD jsou vojáci (dva jsou 

policisté) a zbytek jsou civilní zaměstnanci.384 

Ať už je CMPD ovládaná vojáky nebo ne, v každém případě je jedním z mála, ne-li 

jediným evropským útvarem, který spojuje civilisty, vojáky a policisty na jednom pracovišti. 

To rozhodně neplatí pro ostatní instituce zabývající se zvládáním krizí. Ty jsou buď jasně 

vojenské nebo jasně civilní/policejní. Platí to jak pro Vojenský štáb EU, v němž je ze 199 

zaměstnanců 180 vojáků a zbytek je podpůrný civilní aparát, tak i pro CPCC, v němž není 

                                                 
380 Gebhard, Carmen: The Crisis Management and Planning Directorate: Recalibrating ESDP Planning and 
Conduct Capacities. CFSP Forum, ročník 7 (2009), číslo 4, s. 12. 
381 Srov. Rada EU: Secondment of 12 national experts to the General Secretariat of the Council of the European 
Union, dopis zástupce generálního tajemníka Rady velvyslancům členských států; online, 27.1.2011, 
http://www.cie.gov.pl/HLP/files.nsf/0/1A3859AEEA48232FC12573210034A648/$file/Lettre_EN.pdf. 
382 Rozhovor autora s pracovníkem CMPD, 17.1.2011 (telefonicky). 
383 Srov. Brantner, Franziska: A military takeover in the EU Council?. E!Sharp, 25 February 2010; online, 
23.7.2011, http://www.esharp.eu/Web-specials/A-military-takeover-in-the-EU-Council; Blair, Stephanie: 
Towards Integration? Unifying Military and Civilian ESDP Operations. European Security Review, ročník 
neuveden (2009), číslo 44, s. 7. 
384 Ibid. Přesnější čísla nejsou dostupná. Na druhou stranu není jasné, kolik pracovníků oficiálně vedených jako 
civilistů má vojenskou minulost nebo jsou jen vojáky, kteří dočasně svlékli uniformu. 
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voják ani jediný, zato 12 policistů a 50 civilních zaměstnanců, mezi nimiž nechybí experti na 

vládu práva nebo lidské zdroje dočasně vyslaní z členských států.385 

EUMS a CPCC si zřejmě udrží svůj jednoznačně vojenský a civilně-policejní charakter. 

Svoji roli hraje rozdělení vojenských a civilních operací podle primárního práva, které 

znesnadňuje skutečnou integraci. Větší integraci ale také brání řada kulturních rozdílů mezi 

vojáky a civilisty, kteří pracují jiným a navzájem ne zcela kompatibilním způsobem. Obě 

strany si proto například chtějí udržet svoji oddělenou linii velení a řízení.386 Je také otázka, 

do jaké míry by vůbec bylo efektivní pokoušet se uměle spojovat vojenský a civilní způsob 

plánování.387 Na druhou stranu vznik CMPD v roce 2010 může být předzvěstí dalšího 

slučování některých částí evropské institucionální struktury. Vysoká představitelka už 

oznámila, že navrhne sloučení Společného situačního centra, Pohotovostní složky a 

Krizového centra, které zajišťuje nepřetržitý monitoring světového dění v rámci Komise.388 

Takové informační supercentrum by potom podporovalo všechny operace EU, ať už by byly 

civilní, vojenské nebo humanitární.  

Nejdůležitější instituce na evropské úrovni tak vojáky a civilisty/policisty jasně oddělují, 

což je důsledkem specifického postavení vojenské spolupráce podle primárního práva a také 

odlišných kultur práce. V podstatě od počátku operační spolupráce se ale EU pokouší vytvořit 

mechanismy, pomocí kterých by bylo možné vojenskou a civilní část provázat. Civilně-

vojenská buňka výrazněji neuspěla, nově zřízené CMPD už ale skutečně spojuje do struktury 

s jediným ředitelem vojenský, policejní i civilní personál. Zdá se navíc, že další iniciativy 

v tomto směru budou následovat.  

 

5.3 Vliv Evropské unie na národní úrove ň 

Pro analýzu vlivu evropského integračního procesu na národní úroveň se tato práce 

soustředí na čtyři faktory: použití síly, charakter zásahu, způsob chápání odpovědnosti 

jednotlivce v misích EU a konečně konkrétní spolupráci mezi armádou a policií v rámci 

SBOP. Zdrojem informací pro tuto část jsou vedle dokumentů Evropské unie i sekundární 

analýzy evropských operací a rozhovory s relevantními aktéry. 

                                                 
385 Rozhovor autora s pracovníkem EUMS, 24.11.2010 (telefonicky) a emailová korespondence autora 
s pracovnicí CPCC z 24.1.2011. Skutečnost, že v EUMS neslouží v současné době žádný policista napovídá, že 
Pohotovostní složka je tvořena výhradně vojáky nebo civilními pracovníky, ačkoli by v ní teoreticky policisté 
sloužit mohli. 
386 Rozhovor autora v EUMS, 29.11.2007. 
387 Simón, Luis: Command and control? Planning for EU military operations. Occasional Paper No. 81. Paris: 
EU ISS, 2010, s. 43. 
388 Rettman, Andrew: EU diplomats to benefit from new intelligence hub. EUObserver.com, 22. února 2010. 
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5.3.1 Použití síly v evropských operacích 

Způsob, jakým evropská spolupráce ovlivňuje předefinování použití síly na národní 

úrovni lze zkoumat ve dvou hlavních oblastech. V první řadě může EU přijímat řadu deklarací 

a více či méně závazných dokumentů, v nichž bude členské státy tlačit ke změně výzbroje a 

výstroje svých armád a policejních složek. Za druhé evropské operace v rámci SBOP i 

schengenská spolupráce nějakým způsobem použití síly regulují, což ovlivňuje praxi jednotek 

členských států.  

Od samého počátku evropské bezpečnostní a obranné politiky se debata vedla zejména 

o zvyšování evropských vojenských i civilních schopností ke zvládání krizí. Vedle 

personálních aspektů, tedy kolik vojáků, policistů nebo úředníků jsou členské státy v praxi 

schopny a ochotny vyslat do misí mimo území EU a jak rychle to dokáží, se pozornost 

soustředila na vybavení, které je v těchto misích zapotřebí. Evropská unie v této souvislosti 

využívala zejména tzv. hlavních cílů, akčních plánů a konferencí o zlepšení schopností. Tento 

proces běžel od počátku paralelně a do značné míry nezávisle v oblasti vojenských a civilních 

schopností. První vojenský hlavní cíl (Helsinský hlavní cíl) byl schválen Evropskou radou 

na summitu v Helsinkách.389 Následovala ho celá řada konferencí o schopnostech a v roce 

2004 nový hlavní cíl, Hlavní cíl 2010.390 K rozvoji civilní oblasti sloužil akční plán schválený 

Evropskou radou také v Helsinkách391 a konkrétní cíle stanovené Evropskou radou v Santa 

Maria da Feira,392 další akční plán z roku 2004,393 řada ministerských konferencí a také civilní 

hlavní cíle 2008 a 2010.394 Celý proces byl založen na identifikaci nedostatků a deklarování 

cílů a závazků členských států, jak a do kdy tato slabá místa odstranit. Pozoruhodné v této 

souvislosti je skutečnost, že ačkoli oba procesy probíhaly odděleně, budování civilních 

schopností bylo zcela ve vleku diskuse o vojenských schopnostech a převzalo i vojenský 

způsob práce. Jde v podstatě o vojenský plánovací proces založený na předem definovaných 

scénářích.395 To se týká i volby slov, kterými jsou požadované civilní schopnosti popisovány, 

jako například „rychlé rozmístění jednotek“, „počáteční operační přítomnost v terénu“ nebo 

„činnost v nestabilizovaném prostředí“. Tato slovní spojení, která u čtenáře s největší 

                                                 
389 Evropská rada: Presidency Progress Report to the Helsinki European Council on Strengthening the Common 
European Policy on Security and Defence. Helsinki, 11 December 1999. 
390 Rada EU: Headline Goal 2010, dok. č. 6309/6/04 REV 6. 
391 Evropská rada: Presidency Report on Non-Military Crisis Management of the European Union. Helsinki, 11 
December 1999. 
392 Evropská rada: Presidency Report on Strengthening the Common European Security and Defence Policy. 
Santa Maria da Feira, 19 June 2000. 
393 Evropská rada: Action Plan for Civilian Aspects of ESDP, Brussels, 17-18 June 2004. 
394 Rada EU: Civilian Headline Goal 2008, dok. č. 15863/04; Rada EU: New Civilian Headline Goal 2010, dok. 
č. 14823/07. 
395 Rada EU: Final Report on the Civilian Headline Goal 2008, dok. 14807/07, s. 9. 
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pravděpodobností evokují obraz uniformovaných jednotek, se ve skutečnosti týkají civilních 

expertů, například úředníků, kteří přicházejí v roli poradců na nejrůznější ministerstva. 

Civilní část vytváření schopností se soustředila primárně na personální aspekty. Unii 

se poměrně jasně podařilo identifikovat, které schopnosti chce v této oblasti budovat – 

policejní, na podporu právního státu, na podporu civilní správy a civilní ochrany.396 Měla také 

jasno v tom, že tyto schopnosti (zejména policejní složky) musejí být schopny rychlého 

nasazení v dostatečných počtech.397 V rámci civilní správy tak vznikl koncept civilních 

zásahových skupin, což je co do velikosti a složení flexibilní kapacita rychlé reakce, která 

se skládá z odborníků členských států (vybraných z předem definovaného seznamu) za účasti 

sekretariátu Rady a přizvaných odborníků Komise. Jejich úkolem může být buď provedení 

hodnotící a zjišťovací mise, coby příspěvek do plánování budoucí civilní mise, dosažení 

rychlé počáteční operační přítomnosti v terénu v případě, že taková mise byla schválena, 

anebo včasné posílení už rozmístěných civilních sil.398 V policejní oblasti to potom jsou 

integrované399 a formované400 policejní jednotky, které jsou schopné se rychle rozmístit 

a přispívat k obnovení vlády práva v nestabilizovaném prostředí.401 Unie ovšem nevěnovala 

žádnou zvláštní pozornost jejich vybavení. To se nezměnilo ani v navazujících dokumentech, 

kde je sice vybavení jmenováno, jako nutná podmínka k úspěšnému nasazení, nebyla ale 

potřeba podrobně vyjmenovat, o jaké vybavení jde.402 

Ve vojenské části se naopak výzbroj a vybavení ukázaly jako klíčové součástí celého 

procesu. Prohlášení o vojenských schopnostech, které Rada schválila v roce 2003, poměrně 

jasně identifikovalo, kde jsou slabá místa evropských armád: vedle sil rychlé reakce například 

systémy doplňování paliva za letu, pátrání a záchrana v boji, velitelství, ochrana před 

jadernými, biologickými a chemickými látkami, ochrana válčiště před balistickými střelami, 

bezpilotní vzdušné prostředky, strategická vzdušná přeprava nebo prostředky umístěné 

                                                 
396 Evropská rada: Presidency Report on Strengthening the Common European Security and Defence Policy. 
Santa Maria da Feira, 19 June 2000, příloha 3. 
397 Ibid., příloha 4. 
398 Rada EU: Multifunkční zdroje pro civilní řešení krizí v integrovaném formátu - civilní zásahové skupiny, 
dok. č. 10462/05, s. 3-4. 
399 Rada EU: Interoperability of Integrated Police Units and Police Headquarters, dok. č. 8009/03, s. 2. 
400 Wiatrowski, Michael D. et al.: Policing and Formed Police Units during Democratic Transitions. Journal of 
Security Sector Management, ročník 6 (2008), číslo 3, s. 7. 
401 Integrované i formované policejní jednotky jsou předem formované jednotky, které není zapotřebí před 
operací skládat z jednotlivých příspěvků členských států. Integrovaná policejní jednotka je složena z policistů 
typu carabinieri, což znamená, že může být nasazena pod vojenským velením. Formovaná policejní jednotka se 
skládá z klasických policistů, kteří „buď nemohou být umístěni pod vojenské velení nebo nemohou být nasazeni 
v nestabilizovaném prostředí“ (Rada EU: Comprehensive concept for Police Substitution Missions - Revised 
version, dok. č. 8655/5/02 REV 5, s. 5). 
402 Srov. Rada EU: Civilian Headline Goal 2008, dok. č. 15863/04, s. 5. 
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ve vesmíru.403 Na první pohled je patrné, že jde o typické vojenské schopnosti a prostředky. 

Evropské armády ostatně během krizí v devadesátých letech zjistily, že nejsou dostatečně 

vybavené na plnění svých tradičních, bojových, úkolů.404 Méně tradiční vybavení nebo jeho 

méně tradiční použití se dostalo do hledáčku vojenských plánovačů až v poslední době. 

Evropská obranná agentura například předpokládá zvýšenou potřebu přesných zbraní 

a pečlivě odstupňované použití síly včetně nasazení neletálních prostředků, aby bylo možné 

vyhnout se doprovodným škodám. Vývoj neletálních schopností také patří mezi jednu 

z potřeb, které její zpráva jmenuje.405 Na druhou stranu je třeba říci, že jde jen o jednu 

z několika desítek identifikovaných potřeb. Podobně i v pracovním programu na rok 2010 je 

sice vývoj neletálních schopností zmíněn, spadá ale jen mezi „ostatní projekty a programy“, 

nikoli mezi „prioritní akce vycházející z plánu rozvoje schopností“.406 

V posledních několika málo letech se začala Evropská unie intenzivně zabývat možnými 

synergiemi a koordinací rozvoje civilních a vojenských schopností, které doposud probíhaly 

převážně nezávisle na sobě.407 V roce 2009 Rada schválila speciální dokument věnovaný této 

problematice.408 To především znamená, že se EU domnívá, že  se civilní a vojenské 

schopnosti nějakým způsobem překrývají. Zároveň ovšem Rada prohlašuje, že oba procesy 

mají „různé zvláštnosti a cíle“,409 kromě jiného i různé financování vojenského a civilního 

zvládání krizí. Zvláštní pozornost je věnována schopnostem dvojího užití, tedy takovým 

schopnostem, které mohou využívat vojenské i civilní mise. Identifikace takových schopností 

má být jedním z úkolů Ředitelství pro řešení krizí a plánování.410 Se stejným cílem se má 

prohloubit i spolupráce mezi Evropskou obrannou agenturou a Komisí411 a v únoru byla navíc 

tomuto tématu věnována výroční konference EDA a také zvláštní seminář organizovaný 

španělským předsednictvím.412 Co může být součástí synergií mezi civilními a vojenskými 

schopnostmi? Vedle společného vývoje nových schopností dvojího užití nebo vytvoření 

                                                 
403 Rada EU: Declaration on EU Military Capabilities, dok. 9379/03, s. 15. 
404 Srov. Giegerich, Bastian - Wallace, William: Not Such a Soft Power: the External Deployment of European 
Forces. Survival, ročník 46 (2004), číslo 2, s. 166. 
405 EDA: Future Trends from the Capability Development Plan. Brussels: European Defence Agency, 2009, s. 9 
a 15. 
406 EDA: EDA Work Programme 2010. Brussels: European Defence Agency, 2009; online, 30.12.2010, 
http://www.eda.europa.eu/WebUtils/downloadfile.aspx?fileid=782, s. 7. 
407 Srov. Khol, Radek: EU Civilian Crisis Management in Early 2010: The Beginning of a New Chapter Fraught 
with Complex Tasks. Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2010, s. 6. 
408 Rada EU: Promoting Synergies between the EU Civil and Military Capability Development, dok. č. 
15475/09. 
409 Ibid., s. 3. 
410 Rada EU: Council Conclusions on ESDP, dok. č. 16500/09, s. 18. 
411 Rada EU: 3055th and 3056th Council meetings Foreign Affairs Defence and Development (provisional 
version) - Brussels, 9 December 2010, dok. č. 17745/10, s. 7. 
412 Rada EU: Single Progress Report on the Development of EU Military Capabilities for the First Semester of 
2010, dok. č. 8234/10, s. 18. 
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seznamu evropských expertů pro otázky reformy bezpečnostního sektoru pracuje Rada 

s celým seznamem možných oblastí, který navíc není vyčerpávající. Na prvním místě 

seznamu figurují schopnosti jako strategická a taktická přeprava, logistická podpora, 

komunikační a informační systémy, lékařská podpora, systémy bezpečnosti a ochrany, využití 

vesmírných schopností, bezpilotní prostředky, sdílení technické odbornosti v oblastech jako je 

odstraňování výbušných zařízení, odminování, finance nebo spravedlnost, nebo sdílení 

zpravodajských informací a vyhodnocování operačních rizik.413 Velká část z těchto 

schopností a příslušného vybavení, například bezpilotní prostředky, strategický transport, 

systémy bezpečnosti a ochrany nebo prostředky rozmístěné v kosmu, je typicky vojenská. 

Unie ale předpokládá jejich využití i civilními složkami. Civilní mise mají také být založeny 

na zpravodajských informacích a provádět vyhodnocování operační rizik, což je standardní 

vojenský postup. Naopak odbornosti v oblasti financí nebo spravedlnosti patří do civilní 

oblasti, jsou ovšem zřejmě zapotřebí i ve vojenských operacích. 

 

Použití síly v praxi evropských operací a jiných činností armády a policie vyplývajících 

z evropské integrace je předem jasně definováno. To se týká jak operací v rámci společné 

bezpečnostní a obranné politiky, tak i přeshraniční spolupráce v rámci Schengenu a podpory 

ochrany vnější hranice pod hlavičkou agentury FRONTEX. 

FRONTEX má k dispozici jednotky rychlé reakce, které nasazuje, když se některý 

členský stát nedokáže vypořádat s náporem nelegálních migrantů na svých hranicích. 

Jednotlivci, kteří se takové posilovací operace účastní, slouží za normální situace ve službách 

svých domovských států a aktivují se pouze v případě příslušné krize. V případě vyslání do 

jiného členského státu se zařazují mezi místní složky a slouží v jejich rámci, nikoli jako 

samostatné jednotky. Tomu také odpovídá způsob, jakým jsou zákonem nahlíženy. Mají 

stejná práva a povinnosti jako místní síly. Vzhledem k citlivosti otázky je ale použití síly 

regulováno ještě o něco pečlivěji, než u domácích složek. Jednotky rychlé reakce mohou své 

úkoly plnit pouze pod velením a zpravidla za dohledu příslušníka pohraniční stráže 

hostitelského státu. Pokud s tím předem souhlasí hostitelský i domovský stát, mohou nosit 

zbraň za stejných podmínek jako domácí. Sílu ale mohou pochopitelně použít pouze podle 

pravidel platných v hostitelském státu a navíc jen za přítomnosti místních sil. Nařízení 

                                                 
413 Rada EU: Promoting Synergies between the EU Civil and Military Capability Development, dok. č. 
15475/09, s. 4-5. 
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regulující fungování pohraničních jednotek rychlé reakce připouští ještě použití síly 

v sebeobraně, ale i ta se musí řídit příslušnými předpisy hostitelského státu.414 

Ještě pečlivěji je použití síly regulované v rámci přeshraniční policejní spolupráce 

v Schengenu. Vzhledem k neexistenci kontrol na vnitřních hranicích bylo zapotřebí umožnit 

policistům působit na území jiného státu v případě, že pronásledovali nebo sledovali 

podezřelého, který překročil hranice. V takové situaci pochopitelně policista překračuje 

hranice se zbraní. Na území druhého státu ji ovšem nesmí použít. Jedinou výjimkou legitimní 

obrana, která se ovšem definuje podle pravidel hostujícího státu.415 Pravomoci policisty, který 

překročí hranice, jsou omezeny podstatně více, než jen v otázce použití síly. Policista nemá 

právo ani podezřelého zatknout, zadržet nebo vyslýchat a nesmí také vstupovat do 

neveřejných prostor. Omezeni ve své činnosti jsou také styční důstojníci vysílaní do ostatních 

států, aby usnadňovali spolupráci mezi policejními sbory jednotlivých států. Ti smějí policejní 

práci vykonávat pouze v doprovodu a na pokyn místních sil.416 

Vojenské operace pod hlavičkou EU doposud probíhaly mimo území Evropské unie. 

Evropské právo pouze pamatuje na status vojáků, kteří jsou v rámci evropské vojenské 

spolupráce vysláni do jiného členského státu. Tito vojáci sice smí nosit za určitých podmínek 

zbraň, neočekává se ale, že by ji potřebovali. Nijak proto není regulované její použití.417 

Potenciální změnu přinesla Lisabonská smlouva, která v klauzuli solidarity umožňuje použití 

vojenských jednotek při zvládání následků teroristického útoku nebo jeho předcházení 

v jiném členském státě. Prováděcí rozhodnutí Rady ale doposud nebylo schváleno, takže není 

jasné, za jakých podmínek by v takovém případě vojáci operovali.418 

Složitější je situace v případě zahraničních operací. Policisté a vojáci se účastní 

zpravidla tří typů evropských operací – policejních, vojenských a monitorovacích. U 

monitorovacích misí není otázka použití síly relevantní, protože její členové nemají žádné 

výkonné pravomoci. Podobně jsou na tom i posilovací policejní mise, které mají za úkol 

                                                 
414 Evropská unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007 ze dne 11. července 2007, kterým 
se zřizuje mechanismus pro vytvoření pohraničních jednotek rychlé reakce a kterým se mění nařízení Rady (ES) 
č. 2007/2004, pokud se jedná o tento mechanismus a o pravomoci a úkoly vyslaných příslušníků. Úř. věst. L 
199, 31.7.2007, čl. 6. 
415 Rada EU: Schengen police cooperation handbook, dok. č. 10694/07, s. 10 a 14. 
416 Ibid., s. 16. 
417 Evropská unie: Agreement between the Member States of the European Union concerning the status of 
military and civilian staff seconded to the institutions of the European Union, of the headquarters and forces 
which may be made available to the European Union in the context of the preparation and execution of the tasks 
referred to in Article 17(2) of the Treaty on European Union, including exercises, and of the military and civilian 
staff of the Member States put at the disposal of the European Union to act in this context (EU SOFA). OJ C 
321, 31.12.2003, s. 6-16. EU SOFA se netýká pouze vojáků, ale zahrnuje i policisty vyslané například do 
bruselských institucí. 
418 Weiss, Tomáš: The Unclear Border between Internal and External Security in the European Union: Impact of 
the Lisbon Treaty. Politologický časopis, 2011 (v tisku). 
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dohlížet na práci místních složek a cvičit je. Policisté v těchto misích nejsou nikdy 

ozbrojeni.419 Policejní substituční mise, kde policisté nahrazují místní složky, a vojenské mise 

ale výkonné pravomoci mají a ozbrojeny jsou. Nabízí se tedy otázka, jakým způsobem je u 

nich použití zbraně regulováno. 

Použití síly v operacích se řídí tzv. Standardními operačními postupy a Pravidly pro 

použití síly (RoE), což jsou dokumenty přijímané zvlášť pro každou misi podle toho, jaké 

jsou přesně úkoly vysílaných jednotek a jaká je bezpečnostní situace v hostitelském státu. 

Přesná pravidla pro použití síly nejsou veřejně k dispozici. Patří dokonce mezi nejpřísněji 

utajované evropské dokumenty.420 O podmínkách použití síly se tak lze pouze dohadovat na 

základě nepřímých dokladů. 

Jedním takovým jsou smlouvy o postavení jednotek, které Evropská unie podepisuje 

s hostitelskými státy před vysláním mise. Z nich je například možné se u policejní mise 

v Afghánistánu nebo v Kongu dozvědět, že personál mise má právo nosit zbraň, smí ji ale 

používat jen při sebeobraně.421 Naopak u vojenské námořní operace Atalanta je z obdobné 

smlouvy mezi EU a Somálském možno vyčíst, že vojáci mise smějí nosit zbraně a střelivo 

pokud jsou k tomu zmocněni rozkazem. Navíc může mise na území Somálska a v jeho 

pobřežních vodách přijmout „opatření nezbytná k ochraně svých plavidel, letadel a majetku, 

jakož i plavidel, jež chrání, proti jakémukoliv útoku nebo vniknutí z vnějšku“.422 Zatímco u 

policejních misí je tedy použití zbraně jasně regulováno, u vojenské mise je v podstatě 

neregulováno, protože smlouva žádná konkrétní omezení nezmiňuje a při plnění úkolu, tedy 

ochraně projíždějících plavidel, mohou vojáci přijmout jakákoli nezbytná opatření. Jediné 

omezení je mezinárodními standardy pro použití síly – mezinárodním právem.423 

Přesto je patrné, že si je EU vzhledem k měnícímu se bezpečnostnímu prostředí vědomá, 

že se podmínky pro použití síly vojáky v operacích nutně proměňují. Zpráva Evropské 

obranné agentury o trendech ve výstavbě vojenských schopností upozorňuje, že vojáci 

v evropských operacích budou omezeni celou řadou faktorů. Jedním z nich je komplexní 

prostředí zásahu, často mezi civilní populací, což bude vyžadovat minimalizace vedlejších 

                                                 
419 Rada EU: Handbook for Police Officers deploying to EU Police Missions, dok. č. 12572/1/03 REV 1, s. 10. 
420 Rettman, Andrew: Secret documents group was like 'bad Le Carre novel,' MEP says. EUObserver.com, 18. 
listopadu 2010. 
421 Evropská unie: Dohoda mezi Evropskou unií a Konžskou demokratickou republikou o postavení a činnosti 
Policejní mise Evropské unie v Konžské demokratické republice (EUPOL Kinshasa). Úř. věst. L 256, 1.10.2005, 
čl. 8; Evropská unie: Dohoda mezi Evropskou unií a Islámskou republikou Afghánistán o postavení policejní 
mise Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN). Úř. věst. L 294, 12.11.2010, čl. 9. 
422 Evropská unie: Dohoda mezi Evropskou unií a Somálskou republikou o postavení námořních sil pod vedením 
Evropské unie v Somálské republice v rámci vojenské operace EU Atalanta. Úř. věst. L 10, 15.1.2009, čl. 8 a 11. 
423 Rada EU: EU Concept for the Use of Force in EU-led Military Operations, dok. č. 17168/09, s. 6. 
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ztrát a odstupňované použití síly. Dalším omezením mohou být i ohledy na životní prostředí, 

kvůli kterým může být použití některých zbraní a zbraňových systémů nepřijatelné.424 

V oblasti použití síly vyvolává evropská spolupráce na členské státy jen mírný tlak na 

změnu dosavadní praxe, a to nikoli v otázce „tvrdé“ regulace, ale „měkkého“ pořizování 

vybavení. Použití síly policistou je na území EU regulováno ještě přísněji, než při běžné 

službě doma. I v zahraničních operacích je jasně omezeno, pokud policista právo nosit zbraň 

vůbec má. Ve vojenských operacích se sice pravidla pro použití síly objevují, obsahují ale 

velmi volný rámec, do něhož se vměstná téměř cokoli. Evropská unie sice počítá s tím, že by 

vojáci měli sílu používat s rozumem a s ohledem na minimalizaci vedlejších škod, což je ale 

spíš důsledek odlišného prostředí, v němž vojáci působí, než snahy o formální regulaci použití 

síly. 

EU tvrdí, že existuje oblast vybavení, která je pro vojenské i policejní schopnosti 

společná. Jde ale spíše o plánovací schopnosti a možnosti sběru a využití informací při 

plánování a řízení mise nebo otázky přepravy. Výzbroj zůstává specifická. Neletální zbraně se 

sice v diskusi o rozvoji vojenských schopností objevují, stojí ale v pozadí a pozornost se klade 

na klasické vojenské vybavení a výzbroj. 

 

5.3.2 Prom ěny charakteru zásahu v evropských cvi čeních a 

operacích 

Charakter zásahu jednotlivých bezpečnostních složek se tradičně radikálně liší. 

Evropská unie může ovlivňovat armády a policejní sbory členských států v tomto ohledu 

zejména tím, že jim ve svých operacích v rámci SBOP vymezí netradiční úkoly, které obvykle 

patří do repertoáru toho druhého. Vedle konkrétních operací je také třeba sledovat cvičení 

organizovaná na evropské úrovni, která představují jakýsi předobraz toho, co EU 

předpokládá, že budou její budoucí operace obsahovat. 

Plánováním a organizací cvičení se Evropská unie začala zabývat téměř hned 

po oficiálním spuštění bezpečnostní a obranné politiky. První cvičení, zaměřené na plánování 

evropské reakce na hrozící nebo probíhající krizi v prostoru mimo EU, proběhlo v roce 2001 

a od té doby proběhlo již celkem dvacet nejrůznějších centrálně organizovaných cvičení. 

Evropská cvičení se věnují zejména úrovni EU, operační úrovni a případně i úrovni velitelství 

                                                 
424 EDA: Future Trends from the Capability Development Plan. Brussels: European Defence Agency, 2009, s. 
33-34. 
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sil. Cvičení na nižších úrovních, zejména konkrétních jednotek, jsou výhradní odpovědností 

členských států a EU v tomto ohledu nic centrálně neorganizuje.425 

 Účelem těchto cvičení je procvičit standardní situace, se kterými se EU bude muset 

nebo musí vyrovnávat při reálném řešení konfliktních nebo krizových situací mimo své 

území. Podle rámcového dokumentu EU stanovujícího priority se mají evropská cvičení týkat 

šesti klíčových aspektů evropského zvládání krizí: 1) vnitřní struktury a mechanismů 

spolupráce, zejména mezi evropskou a národní úrovní; 2) celého spektra civilních 

a vojenských nástrojů a jejich spolupráce; 3) strategického partnerství mezi EU a NATO při 

zvládání krizí; 4) konzultací a účasti členů NATO, kteří nejsou členy EU, a kandidátských 

států; 5) konzultací a spoluprací s mezinárodními organizacemi, jako jsou OSN, OBSE nebo 

Rada Evropy; a 6) konzultací a spoluprací s dalšími případnými partnery.426 

Jak je patrné z tabulky č. 5, Evropská unie doposud provedla na dvacet cvičení 

zaměřených na zvládání krizí. Z nich se tři (cvičení CCAEX) věnovala krizovým situacím 

uvnitř teritoria EU a testovala mechanismus koordinace a komunikace mezi bruselskými 

institucemi a mezi institucemi a členskými státy. Ostatní cvičení probíhala pod hlavičkou 

EBOP a zaměřila se na evropskou reakci na krize mimo území EU. Předmětem dvou cvičení 

byla spolupráce s dalšími mezinárodními organizacemi. V případě CME/CMX 03 šlo 

o společné cvičení s NATO, které mělo testovat evropskou autonomní reakci na krizi 

za využití mechanismu Berlín Plus – tedy případu, kdy EU využívá k plánování své vojenské 

operace alianční schopnosti. Ve druhém případě (cvičení EST 05) šlo o společné cvičení 

s Organizací spojených národů, s níž Evropská unie dlouhodobě spolupracuje při zvládání 

krizí ve světě. EST 05 byla nicméně spíše praktická studie možné spolupráce, než cvičení 

v pravém smyslu slova. Jejím úkolem byla identifikace problémových míst a vyjasnění pojmů 

a konceptů mezi oběma organizacemi. Za zmínku stojí, že žádné další cvičení s žádnou 

z těchto organizací dosud neproběhlo. Na rok 2007 bylo plánováno cvičení s NATO, nakonec 

se ovšem neuskutečnilo.427 Další takové cvičení bylo naplánováno na rok 2010, ale doposud 

je ve fázi plánování. Důvodem těchto neúspěchů jsou zřejmě širší problémy ve spolupráci 

NATO a EU zapříčiněné zejména neshodami mezi Tureckem (člen NATO, není člen EU) 

a Kyprem (člen EU, není člen NATO).428 

                                                 
425 Rada EU: Exercise Policy of the European Union, dok. č. 8373/1/01 REV 1, s. 9. 
426 Ibid., s. 4 
427 Rada EU: CME/CMX 07:Exercise Planning Arrangements on EU - NATO aspects, dok. č. 11322/3/06 REV 
3 (neveřejný). 
428 Srov. Duke, Simon: The Future of EU-NATO Relations: a Case of Mutual Irrelevance Through 
Competition?. Journal of European Integration, ročník 30 (2008), číslo 1, s. 38-9. 
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V rámci cvičení zaměřených na území mimo EU šlo jen ve dvou případech o čistě 

civilní událost. Cvičení CIVIL 06 se zaměřilo na rychlou reakci civilních schopností – 

zejména, ale nikoli výhradně, policejních jednotek. Policejní seminář POL 06 potom 

na počáteční fázi substituční mise a vztah mezi civilními schopnostmi. Naopak v pěti 

případech unie procvičovala jen vojenské schopnosti. Cvičení MILEX sloužila vždy 

k vyzkoušení nových koordinačních mechanismů nebo nových operačních velitelství, která 

do té doby neměla odpovědnost za žádnou skutečnou operaci, ale byla designovaná jedna 

z variant pro plánování evropských vojenských misí. 

V plných deseti případech se ovšem unie pokoušela procvičovat kombinaci civilních 

i vojenských schopností. Ve cvičeních CME (Crisis Management Exercise) měli účastníci 

vždy za úkol využít všech nástrojů, které Evropská unie ke zvládání krizí může použít, tedy 

od vojenské síly, přes policii a nástroje pro podporu právního státu, až po příspěvek 

Společenství. Cílem bylo vyzkoušet koordinaci a vzájemnou podporu těchto nástrojů 

a pochopitelně také vyzkoušet nové instituce a struktury, které v EU v posledních deseti 

letech vznikaly. Tak se například cvičení CME 06 účastnila nová civilně-vojenská buňka 

a bojové skupiny, v CME 07 zase nově vzniklý CPCC. Ve cvičení EVAC 06 zase měly být 

vojenské schopnosti nasazeny na podporu civilních/konzulárních struktur při evakuaci 

evropských občanů z krizové oblasti. 

Pro tento výzkum je ovšem podstatné, do jaké míry byla tato civilně-vojenská cvičení 

skutečně smíšená. Při bližším pohledu se totiž ukazuje, že v podstatě ve všech případech 

se koordinace vojenské a civilní části odehrávala až na úrovni Politického a bezpečnostního 

výboru. Na nižších úrovních byla civilní a vojenská část cvičení poměrně jasně oddělena. 

Zatímco civilní část operace měla být plánována v rámci CPCC (od jeho vzniku) nebo jiných 

evropských strukturách, vojenskou část plánovalo alianční Vrchní velitelství spojeneckých sil 

v Evropě – SHAPE (CME/CMX 03), národní velitelství některého členského státu (např. 

CME 08) nebo evropské operační centrum (CME 09). To, čemu Evropská unie říká civilně-

vojenské cvičení jsou tak do značné míry dvě paralelní cvičení a snahou je tyto dvě oddělené 

části účinně koordinovat. V prvních cvičeních (např. CME 04) navíc nebyla relevantním 

problémem jen harmonizace vojenské a civilní části, ale také koordinace mezi různými 

civilními nástroji, kterých měla a má EU celou řadu – vedle policie ještě schopnosti 

na podporu právního státu (soudci, státní zástupci), civilní správa nebo částečně bokem stojící 

nástroje Společenství. Tento problém se vznikem CPCC pominul, protože se v jeho rámci 

plánuje a řídí celá civilní část EBOP. Oddělení vojenské a civilní části ovšem, jak je vidět 

z přehledu cvičení, stále přetrvává. 
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Vzhledem k utajení není možné analyzovat dopodrobna konkrétní úkoly, jichž 

se v rámci cvičení měla Evropská unie teoreticky zhostit. Je nicméně zřejmé, že vojenské 

schopnosti nebyly nikdy využity, pokud šlo o cvičení reakce na krizi na evropském teritoriu 

(cvičení CCAEX). Je také patrné, že Evropská unie počítá ve svých zahraničních scénářích 

s tím, že prvotní vstup bude prováděn obvykle vojenskými jednotkami v rámci vojenské 

operace a teprve v návaznosti na uklidnění situace bude rozmístěna i civilní mise. To je patrné 

na příkladu společného cvičení s OSN (EST 05), kde byla mezi vojenskou a civilní operací 

předpokládaná prodleva dokonce čtyři roky. 

Na druhou stanu lze vypozorovat, že v posledních letech toto jasné vymezení částečně 

mizí. V rámci vojenských operací a pod vojenským velením se počítá s účastí integrované 

policejní jednotky (EST 06, MILEX 07), což znamená, že vojenské operace mají i (alespoň 

dílčí) policejní úkoly. Pozornost se také věnuje převodu těchto policejních jednotek 

z vojenského na civilní velení v pozdějších fázích operace (POL 06). Zároveň se počítá s rolí 

vojenských sil i nad rámec prvotní stabilizace a oddělení válčících stran. Součástí posledních 

dvou vojenských cvičení (MILEX 09 a 10) tak byla vedle stabilizace i příprava 

na rekonstrukční fázi zvládání krize za účasti vojenské mise. Tento vývoj je v souladu 

s předpoklady Evropské obranné agentury, která se ve své publikaci věnované budoucím 

trendům rozvoje schopností domnívá, že „ozbrojené síly mohou dostat za úkol, aby 

se zabývaly trestnou činností v rámci užší mezinárodní a meziagenturní spolupráce 

v operacích na zvládání krizí […], což může vést k novým koncepčním a doktrinálním 

úvahám“.429 

Své zahraniční operace dělí Evropská unie oficiálně na dva typy – vojenské a civilní. Ve 

skutečnosti se pod nálepkou civilní skrývá několik různých typů misí - policejní, pohraniční a 

na podporu právního státu. V posledním jmenovaném typu může sloužit celá řada expertů od 

soudců přes státní zástupce, celníky, až po úředníky resortních ministerstev. Mise je ale také 

možné dělit na výkonné, podpůrné a monitorovací. Ve výkonných členové mise přebírají 

celou řadu úkolů, které by za normálních okolností plnily místní úřady a instituce. V misích 

podpůrných plní tyto úkoly standardně místní, ale vyslané evropské síly jim asistují, cvičí je a 

sdílí s nimi své zkušenosti, případně jim poskytují specifické technické prostředky a 

expertízu. V monitorovacích misích se vyslaný personál nijak nezapojuje a jen monitoruje 

provádění úkolů nebo dodržování pravidel lokálními institucemi. 

 

                                                 
429 EDA: Future Trends from the Capability Development Plan. Brussels: European Defence Agency, 2009, s. 
39. 
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Tabulka 5: Cvičení EU ke zvládání krizí 

Název Rok Civilní/ 
vojenské Obsah Zdroj (dok. Rady EU) 

EU Crisis Management 
Workshop 2001 civilní/ 

vojenské 
Seminář v rámci jednání COPS. Zaměřen na plánovací fázi operace, v niž se počítá se zapojením 
vojenských i civilních schopností a jejich synergie. 

9734/01 

CME 02 2002 civilní/ 
vojenské 

Přesný obsah není dispozici. Příprava se prováděla několika skupinách, kde politická skupina 
měla odpovědnost za civilní nástroje, koordinaci civilních nástrojů a koordinací civilních 
a vojenských nástrojů a vojenská skupina za vojenské nástroje. Jednou z hlavních lekcí ze cvičení 
bylo zaměření na civilně-vojenskou koordinaci. 

5833/02 a 
11261/02 

CME/CMX 03 2003 civilní/ 
vojenské 

Společné cvičení EU a NATO za evropského využití prostředků NATO. Civilní i vojenské prvky, 
kde vojenská část se plánuje v NATO, civilní v EU a koordinace se zajišťuje v EU. 

6547/03 

CME 04 2004 civilní/ 
vojenské 

Cílem je konzultace a plánování autonomní operace EU bez využití prostředků NATO, která 
zahrnuje všechny nástroje, které má EU k dispozici (vojenské, policejní, na podporu právního 
státu, civilní správy, Společenství), včetně civilně-civilní a civilně-vojenské koordinace. Koncepty 
operace (CONOPS) jsou ovšem oddělené pro vojenskou a policejní část. 

10075/1/03 REV 1 

MILEX 05 (CPX 05) 2005 vojenské Stejný scénář jako v CME 04, ale bez civilního prvku. 15260/04 a 
6025/1/06 REV 1 

EST 05 2005 civilní a 
vojenské 

Cvičení zaměřené na spolupráci s OSN. Obsahuje sice vojenský i civilní prvek, ale nezávisle 
na sobě - předpokládá vstup vojenských jednotek EU jako síly rychlé reakce před následným 
nástupem jednotek OSN a potom v odstupu čtyř let převzetí policejní mise OSN misí EU. Pro 
vyzkoušení obou mechanismů jsou ovšem obě fáze součástí jednoho cvičení. Spíše debata než 
skutečně cvičení, snaha o vyjasnění pojmů a konceptů a identifikace slabých míst. 

7635/05 

CCAEX06 2006 civilní 
Cvičení zaměřené na mechanismus koordinace reakce na krizi uvnitř EU. V tomto případě šlo 
o koordinovaný útok 4 letadel na 4 místa v EU. Bez účasti vojenských schopností - jen cvičení 
v Radě a Komisi. 

6671/07 

CME 06 2006 civilní/ 
vojenské 

Podobné cíle, jako u předchozích CME. Snaha zahrnout paralelní koordinované plánování 
policejní a vojenské části. Navíc snaha vyzkoušet novou civilně-vojenskou buňku a zahrnout 
koncept bojových skupin. Důraz na spolupráci s útvarem pro zvládání krizí v rámci OSN. 

7254/06 

EVAC 06 2006 civilní/ 
vojenské 

Evakuační studie v rámci jednání COPS. Scénář předpokládá evakuaci několika tisíc občanů EU 
ze země, kde vnitřní násilí překročilo únosnou mez. Účastní se vysoký představitel, Rada včetně 
civilně-vojenské buňky, SitCen a COPS, a Komise. 

8093/06 
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CIVIL 06 2006 civilní 

První cvičení zaměřené jen na civilní složky EBOP. Soustředí se na rychlou reakci v rámci 
civilních operací - zejména tyto složky: rychle nasaditelné policejní síly včetně velitelství, 
integrované policejní jednotky (IPU), formované policejní jednotky (FPU), specializované týmy 
i jednotliví policisté; civilní zásahové skupiny (CRT); integrované civilní mise (mise, které využívají 
více než jedné civilní schopnosti - např. policie a podpora právního státu). 

8315/06 

EST 06 2006 civilní/ 
vojenské 

Seminář zaměřený na rychlou reakci ve všech formách - bojové skupiny, integrované policejní 
jednotky pod dočasným vojenským velením, civilní zásahové skupiny. 15739/06 

POL 06 2006 civilní 

Policejní seminář. Cvičení s účastí pouze civilní částí EBOP, zaměřeno na počáteční fázi policejní 
substituční mise. Klíčové aspekty: přechod rychle nasaditelných policejních prvků z původního 
dočasného vojenského pod civilní velení, koordinace mezi rychle nasaditelnými policejními prvky 
a prvky na podporu právního státu. Hlavní témata semináře: role a odpovědnost počátečního 
vojenského velení a následného civilního řízení, operační aspekty převodu policejních jednotek 
z vojenského na civilní velení, operační aspekty související s civilními zásahovými skupinami, 
aspekty vztahu mezi prvky policejními a na podporu právního státu. Účastní se také členové 
Evropských policejních sil (EGF). 

16159/06 

MILEX 07/CPX 2007 vojenské 

Podle scénáře jde o přemosťující vojenskou operaci s mandátem OSN, která má vyplnit dobu 
do rozmístění jednotek OSN. Součástí rozmístěných sil (do 2000 osob) má být i integrovaná 
policejní jednotka, dočasně pod vojenským velením. Poprvé se zkušebně aktivuje evropské 
operační centrum (OpsCentre). 

10362/07 

CCAEX07 2007 civilní Pouze vnitřní dimenze - zaměřeno na komunikaci, koordinaci reakce a účast jednotlivých prvků, 
v tomto případě zejména COREPER. 14650/1/07 

MILEX 08/CPX 2008 vojenské Scénář cvičení je naplánování oddělení silou dvou válčících stran a vytvoření demilitarizované 
zóny. První zkušební aktivace operačního velitelství v Římě. 

9484/08 

CCAEX08 2008 civilní Pouze vnitřní dimenze – testování standardních operačních postupů mechanismu koordinace 
reakce na krizi. 

13589/08 

CME 08 2008 civilní/ 
vojenské 

Obdobné jako předchozí CME. Zvládání krize za využití všech prostředků s paralelním operačním 
plánováním - v tomto případě Mont Valérien (Francie) a první využití CPCC. 16032/08 

MILEX 09 2009 vojenské Scénář: post-konfliktní stabilizace a rekonstrukce. První zkušební aktivace operačního velitelství 
v Larisse (Řecko). 10994/09 

CME 09 2009 civilní/ 
vojenské 

Využití všech prostředků, tentokrát plánování v OpsCentre (vojenské) a CPCC (civilní). Úkolem 
COPS je zajistit, aby byly vojenská a civilní část mise plánované komplexním a soudržným 
způsobem. 

16274/09 

MILEX 10 2010 vojenské Stabilizace a rekonstrukce za využití pozemních a vzdušných prvků. 11083/10 

CME/CMX 10 plán. civilní/ 
vojenské Dosud neproběhlo, ve fázi plánování. 16500/09 

Zdroj: autor na základě uvedených dokumentů Rady EU
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Evropská unie doposud provedla nebo dosud provádí celkem 24 operací pod hlavičkou 

společné bezpečnostní a obranné politiky. Najdeme mezi nimi mise všech typů od výkonných 

vojenských, až po monitorovací civilní. V některých misích se odbornosti a úrovně mísí, jako 

například v misi na podporu právního státu EULEX Kosovo, která má výkonné i podpůrné 

pravomoci a jejíž součástí je vedle justiční a administrativní složky i dosti rozsáhlá složka 

policejní. Naprostá většina misí je ovšem buď vojenská nebo civilní s velmi málo výjimkami, 

kterými byly dvě mise na reformu bezpečnostního sektoru v Demokratické republice Kongo a 

v Guinei-Bissau a mise na podporu operace Africké unie AMIS II v súdánském Darfúru. 

Úkoly, které má mise plnit, stanoví Rada svým rozhodnutím (dříve společnou akcí) před 

zahájením mise. Teprve na základě tohoto mandátu začnou operační velitelství společně 

s Vojenským štábem EU  nebo CPCC pracovat na operačním plánu a po schválení plánu a 

shromáždění dostatečného počtu personálu Rada svým dalším rozhodnutím misi zahájí. Úkoly 

jsou v dokumentu schvalovaném Radou buď přímo vyjmenované, jako tomu je například u 

probíhající policejní mise v Afghánistánu,430 nebo rozhodnutí obsahuje odkaz na příslušnou 

rezoluci Rady bezpečnosti, na jejímž základě se EU v daném regionu angažuje. Příkladem 

druhé možnosti byla vojenská operace v Čadu a Středoafrické republice mezi lety 2008-

2009.431 

Tabulka 6 nabízí přehled všech operací Evropské unie, na nichž se nějakým způsobem 

podílely buď vojenské nebo policejní jednotky,  a jejich mandátů. Jde celkem o čtyři 

monitorovací operace, sedm vojenských, sedm policejních, jedna na podporu právního státu 

s významným policejním prvkem a tři operace, které se označují jako smíšené. Rozlišení 

mandátů misí je poměrně výrazné a jednoznačné. Policejní mise, ať už substituční nebo 

posilovací, se soustředí na spolupráci s místními orgány a podporují je, nebo případně 

nahrazují, v boji proti organizovanému zločinu, korupci a vyšetřování závažné trestné 

činnosti. Případně cvičí místní policejní jednotky a podílejí se na reformě policejních sil a 

institucí vymáhajících právo. Důležitou roli hraje také podpora regionální a mezinárodní 

spolupráce. Vojenské operace mají ve svém zadání především vytváření bezpečného prostředí 

a ochranu vybraných částí populace, například uprchlíků nebo mezinárodního personálu, a 

důležitých objektů, například letišť. Monitorovací mise nemají až na zanedbatelné výjimky 

žádné výkonné pravomoci a ke splývání úkolů tak u nich nemůže dojít. 

                                                 
430 Rada EU: Společná akce Rady 2007/369/SZBP ze dne 30. května 2007 o zřízení policejní mise Evropské unie 
v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN). Úř. věst. L 139, 31.5.2007, čl. 3 a 4. 
431 Rada EU: Společná akce Rady 2007/677/SZBP ze dne 15. října 2007 o vojenské operaci Evropské unie v 
Čadské republice a ve Středoafrické republice. Úř. věst. L 279, 23.10.2007, čl. 1. 
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Výjimkou jsou mise smíšené, ve kterých se vyžaduje civilní i vojenská expertíza. Dosud 

šlo o tři mise. Dvě z nich, zaměřené na reformu bezpečnostního sektoru, jsou oficiálně vedené 

jako civilní, to znamená, že výdaje na jejich provoz jsou hrazeny z evropského rozpočtu, 

místo přímo z rozpočtů participujících států. Mise EU SSR Guinea-Bissau splňovala i další 

charakteristiku civilní mise – v jejím čele stál civilní velitel operace, kterým je u všech 

civilních misí šéf útvaru schopnosti civilního plánování a provádění (CPCC). Vedoucím mise 

přímo v Guinei-Bissau byl nicméně voják.432 U mise SSR v Kongu je dokonce vedoucí mise, 

také voják, podřízený přímo Politickému a bezpečnostnímu výboru. Konžská mise se navíc 

soustředí na reformu vojenské části bezpečnostního sektoru, takže i její personál tomu 

odpovídá a je složen převážně z vojáků.433 Obě mise jsou ovšem velmi malé. Navíc jejich 

specifické zaměření na reformu bezpečnostního sektoru znamená, že pouze asistují a radí 

místním úřadům. Jejich dopad na praktickou činnosti vojáků nebo policistů na národní úrovni 

je proto velmi malý. 

Poslední smíšená mise, asistenční mise operace AMIS II Africké unie v Darfúru, 

obsahovala celou řadu výkonných prvků, jako například provádění vzdušných pozorování. 

Mise je považovaná za smíšenou, ale ve skutečnosti se skládala ze dvou samostatných složek 

– vojenské a policejní, které na sobě byly nejen nezávislé s ohledem na postup velení, ale byly 

i financované podle různých mechanismů. Jediné přímé spojení mezi oběma složkami bylo 

skrze osobu zvláštního zástupce EU, jehož byli oba velitelé složek poradci a pod jehož 

vedením jednali. Je tedy otázka, do jaké míry lze misi skutečně považovat za smíšenou. 

Na první pohled jasné vymezení mandátů vojenských a policejních misí ale ve 

skutečnosti může obsahovat překrývající se úkoly. To byl případ policejní a vojenské mise 

Evropské unie v Bosně a Hercegovině v prvních letech jejich fungování – EUPM a EUFOR 

Althea. Až do roku 2006 se například vojenská mise EUFOR extenzivně angažovala v boji 

proti organizovanému zločinu.434 Velitel jednotek EUFOR, britský generál Leakey, popsal, 

jak hledal prostor, v němž by jeho mise mohla přispět ke zlepšení bezpečnostní situace 

v Bosně. V rámci obecně definovaného cíle podporovat Vysokého představitele a jeho 

Implementační plán mise se rozhodl právě pro podporu boje proti organizovanému zločinu, 

kterou do té doby žádná jiná mezinárodní síla v Bosně nedělala. Leakey pověřil své vojáky, 

                                                 
432 Srov. Rada EU: Společná akce Rady 2008/112/SZBP ze dne 12. února 2008 o misi Evropské unie na podporu 
reformy bezpečnostního sektoru v Republice Guinea-Bissau (EU SSR GUINEA-BISSAU). Úř. věst. L 40, 
14.2.2008, s. 11-15. 
433 Rada EU: Rozhodnutí Rady 2010/565/SZBP ze dne 21. září 2010 o poradní a pomocné misi Evropské unie 
pro reformu bezpečnostního sektoru v Demokratické republice Kongo (EUSEC RD Congo). Úř. věst. L 248, 
22.9.2010, s. 59-63. 
434 Srov. Penksa, Susan E.: Policing Bosnia and Herzegovina 2003-05: Issues of Mandates and Management in 
ESDP Missions. CEPS Working Document No. 255. Brussels: CEPS, 2006. 
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aby v rámci „neortodoxních úkolů“ vyhledávali podezřelé, „zmrazili scénu“ a nechali 

bosenskou policii, aby provedla zatýkání.435 Takové přímé angažmá vojáků v policejní práci 

ale bylo proti duchu oddělení vojenské síly od vnitřní bezpečnosti, kterou se Unie zároveň 

snažila v Bosně v rámci reformy bezpečnostního sektoru ustanovit. Proto se EUFOR na 

základě dohody s EUPM z těchto aktivit stáhla, přestala komunikovat s bosenskou policií 

přímo a využívala EUPM jako prostředníka.436 Na podobném principu byla potom upravena i 

spolupráce mezi misí EULEX a alianční vojenskou operací KFOR v Kosovu.437  

Evropské operace i cvičení udržují hranici mezi vojenskými a policejními úkoly a 

v naprosté většině případů je nemíchají. I v případě smíšené mise s výkonnými pravomocemi 

je vidět snaha o oddělení policistů a vojáků do dvou různých struktur, které jsou propojené až 

na nejvyšší úrovni. Přesto je na příkladu prvních let operace EUFOR v Bosně vidět, že za 

určité konstelace armáda může svůj mandát interpretovat extenzivně a převzít odpovědnost za 

plnění některých dílčích policejních úkolů. Z větší části jde o východisko z nouze a reakci na 

nedostatečnou rychlost nebo nedostatečnou kapacitu policejních sil, které navíc bylo možné 

díky tomu, že EU ještě neměla jasně ukotvené úkoly a zaběhnuté procedury. 

Na druhou stranu cvičení z posledních let naznačují, že vojáci počítají s odpovědností za 

veřejný pořádek v určitých fázích svého působení. Tomu napovídá i vyznění evropského 

koncepčního dokumentu k vojenským operacím z roku 2009, který uvádí, že tyto operace 

„nebudou obvykle zahrnovat funkce prosazování práva“.438 Klíčovou roli hrají v tomto 

kontextu integrované policejní jednotky schopné sloužit jako pod vojenským tak i pod 

civilním velením. Působení IPU v rámci vojenské operace ovšem pokrývá pouze dobu nutnou 

k vyslání regulérní civilní mise, pod jejíž autoritu jednotka přechází.  

 

                                                 
435 Leakey, David: Lessons on the ESDP and civil/military cooperation – Bosnia and Herzegovina – 2005. In: 
European Commission (ed.): Faster and More United? The Debate about Europe’s Crisis Response Capacity. 
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2006, s. 145. 
436 Rada EU: Common Operational Guidelines for EUPM-EUFOR support to the fight against organised crime, 
dok. č. 10769/1/06 REV 1. 
437 Penksa, Susan E.: Security governance, complex peace support operations and the blurring of civil-military 
tasks. In: Daase, Christopher – Friesendorf, Cornelius (eds.): Rethinking Security Governance: The problem of 
unintended consequences. Abingdon a New York: Routledge, 2010, s. 53. 
438 Rada EU: EU Concept for the Use of Force in EU-led Military Operations, dok. č. 17168/09, s. 8, zvýraznění 
autora. 
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Tabulka 6: Úkoly evropských misí s vojenskou a policejní účastí 
Název Typ Úkoly 

EUBAM Moldova monitorovací 
- zajišťovat politický přehled o vývoji a činnostech týkajících se moldavsko-ukrajinské státní hranice; 
- analyzovat politický závazek Moldavska a Ukrajiny zlepšovat správu hranic; 
- podporovat spolupráci mezi moldavskou a ukrajinskou stranou v hraničních otázkách 

EUMM Georgia monitorovací 

- pozorovat a analyzovat situaci v souvislosti s procesem stabilizace; 
- pozorovat a analyzovat situaci v souvislosti s procesem normalizace civilní správy věcí veřejných; 
- přispívat ke snížení napětí prostřednictvím spolupráce, usnadnění kontaktů mezi stranami a dalších 

opatření pro budování důvěry; 
- přispívat k dotváření evropské politiky a k budoucímu zapojení EU 

EUBAM Rafah monitorovací 

- aktivně sleduje, kontroluje a hodnotí činnost palestinské samosprávy s ohledem na provádění rámcových 
bezpečnostních a celních dohod; 

- prostřednictvím odborného vedení přispívá k budování palestinské kapacity; 
- přispívá ke spolupráci mezi palestinskými, izraelskými a egyptskými orgány 

AMM monitorovací 

- monitoruje demobilizaci GAM a odzbrojení, zneškodnění zbraní, munice a výbušnin, pomáhá při něm; 
- monitoruje přemísťování neorganizovaných vojenských sil a neorganizovaných policejních složek; 
- monitoruje opětovnou integraci aktivních členů GAM; 
- monitoruje situaci v oblasti lidských práv, proces legislativních změn; 
- rozhoduje o sporných případech amnestie; 
- vyšetřuje stížnosti a údajná porušení memoranda o porozumění a rozhoduje o nich; 

EUTM Somalia vojenská - poskytnutí zvláštního vojenského výcviku a podpora výcviku 2 000 somálských rekrutů 

ALTHEA vojenská 

- dosáhnout odstrašujícího účinku; 
- přispívat k bezpečnému prostředí, které umožní dosáhnout klíčových úkolů Implementačního plánu mise 

Vysokého představitele; 
- plnit úlohy stanovené v přílohách 1a a 2 Daytonské mírové smlouvy; 

ATALANTA vojenská 

- zajišťovat ochranu plavidel; 
- provádět dohled v pobřežních oblastech Somálska; 
- činit nezbytná opatření k potlačení činů pirátství; 
- zadržet nebo předat osoby podezřelé z pirátství a zadržet plavidla v držení pirátů 

ARTEMIS vojenská 
- přispět ke stabilizaci bezpečnostních podmínek a zlepšit humanitární situaci ve městě Bunia; 
- zajistit ochranu letiště a uprchlických táborů; 
- přispět k bezpečnosti civilních obyvatel, personálu OSN a humanitárních pracovníků 

EUFOR RD Congo vojenská 
- podporovat misi MONUC při stabilizaci situace; 
- přispět k ochraně bezprostředně ohrožených civilistů a letiště v Kinshase; 
- provádět omezené záchranné operace 
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EUFOR Tchad/RCA vojenská 
- zajistit bezpečnostní prostředí pro dobrovolný návrat uprchlíků, mimo jiné ochranou uprchlíků; 
- asistovat při dodávkách humanitární pomoci; 
- přispět k ochraně personálu OSN 

CONCORDIA vojenská - sběr zbraní a udržení odstrašující přítomnosti 

EULEX Kosovo 
na podporu 

právního státu 

- napomáhat kosovským institucím, justičním i donucovacím orgánům při rozvíjení a posilování 
nezávislého mnohonárodnostního justičního systému a mnohonárodnostní policie a celních orgánů; 

- monitorovat, poskytovat odborné vedení a poradenství, přičemž si udržovat určité výkonné pravomoci 

EUPOL RD Congo policejní 
- napomáhat konžským orgánům při provádění akčního plánu pro policii; 
- napomáhat při budování kapacit a posilování součinnosti mezi konžskou národní policií a širším 

systémem trestního soudnictví 

EUPM policejní 

- podporovat donucovací orgány Bosny a Hercegoviny v boji proti organizované trestné činnosti a korupci; 
- posilovat součinnost mezi policií a státním zastupitelstvím a regionální a mezinárodní spolupráci; 
- usilovat prostřednictvím poradenství, monitorování a kontroly o zřízení udržitelné, profesionální a 

mnohonárodnostní policejní služby; 
- asistovat při plánování a provádění vyšetřování závažné trestné činnosti 

EUPOL Kinshasa policejní - monitorovat zřizování a počáteční fungování integrované policejní jednotky a odborně ji vést 

EUPOL Afghanistan policejní 
- přispívat k zavedení udržitelných a účinných opatření v oblasti práce civilní policie; 
- podporovat reformu policejní služby 

EUPOL COPPS policejní - přispět k zavedení udržitelných a účinných opatření v oblasti policejní práce 

PROXIMA policejní 

- podporovat konsolidaci práva a pořádku, včetně boje proti organizovanému zločinu; 
- podporovat implementaci reforem na ministerstvu vnitra, včetně policie; 
- podporovat vytváření pohraniční policie; 
- asistovat místní policii a při vytváření mezinárodní policejní spolupráce v regionu 

EUPAT fYROM policejní 
- podporovat vytváření výkonné a profesionální policejní složky; 
- radit v otázkách pohraniční policie, veřejného klidu a pořádku, boje proti korupci a org. zločinu 

EUSEC RD Congo smíšená - zajistit podporu pro reformu bezpečnostního sektoru vytvořením podmínek, jež umožní provést reformy 
EU SSR Guinea-Bissau smíšená - poskytovat poradenství a pomoc v souvislosti s reformou bezpečnostního sektoru 

Podpora AMIS smíšená 

- zajistit podporu posílení AMIS II ve dvou úrovních 
- vojenská složka 

o poskytovat pomoc v oblasti plánování; poskytovat vojenské pozorovatele; 
o zajišťovat výcvik, strategickou a taktickou přepravu a vzdušné pozorování 

- policejní složka 
o podporovat policejní linii velení AMIS II a odbornou přípravu personálu policejní mise; 
o podporovat rozvoj policejní jednotky v rámci sekretariátu Africké unie 

Zdroj: autor na základě mandátů misí. Srov. Evropská unie: EU Operations; online, 25.3.2011, http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=268&lang=en.
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5.3.3 Odpov ědnost jednotlivce v rámci evropské vojenské a 

policejní spolupráce 

Podobně jako u použití síly je otázka odpovědnosti jednotlivce v rámci evropské 

vojenské a policejní spolupráce relevantní v oblasti přeshraniční policejní spolupráce pod 

hlavičkou Schengenu, při asistenci na vnějších hranicích v operacích FRONTEX a 

v operacích SBOP. Ve všech těchto případech je odpovědnost zúčastněných ošetřena jiným 

způsobem. Zatímco v rámci Schengenu a misí FRONTEX obsahuje evropské právo obecně 

platná pravidla, před každou operací SBOP se podepisuje zvláštní smlouva s hostitelským 

státem. 

Schengenská prováděcí úmluva stanoví odpovědnost policistů, kteří na území jiného 

členského státu pronásledují nebo sledují podezřelého, velmi jasně a jednoduše. Z hlediska 

trestní odpovědnosti se na policisty pohlíží stejně, jako kdyby byli příslušníky policejního 

sboru státu, na jehož území podezřelého pronásledují nebo sledují. A to v případě, že jsou 

obětí trestného činu i jeho pachatelem.439 Pokud při jejich zásahu vznikne na území druhého 

členského státu škoda, odpovědnost přebírá jejich domovský stát, který poškozené 

odškodní.440 Je potom samozřejmě na domácích předpisech tohoto státu, jakým způsobem se 

vypořádá s konkrétním policistou, který škodu způsobil.441 V podstatě je tak možné říci, že je 

odpovědnost policisty zasahujícího na území jiného členského státu vyšší, než při jeho běžné 

práci. Je omezen a odpovědný stejně jako kdykoli jindy podle pravidel svého domovského 

státu, navíc se ale musí řídit i právem hostujícího státu, podle kterého je také trestně 

odpovědný. 

Obdobně je situace řešená v případě jednotek pohraniční stráže rychlé reakce vysílaných 

pod vedením agentury FRONTEX. I na ty se při výkonu služby pohlíží jako na příslušníky sil 

hostitelského státu v otázce trestní odpovědnosti. Pokud způsobí jakoukoli škodu, přebírá 

občanskoprávní odpovědnost hostitelský stát, který ale, jde-li o hrubou nedbalost nebo 

úmyslné jednání, může náhradu požadovat po domovském státě policisty.442 Vzhledem 

k tomu, že se v případě jednotek FRONTEX jedná o dlouhodobější službu, než je tomu 
                                                 
439 Evropská unie: Úmluva k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států 
Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování 
kontrol na společných hranicích. Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 19-62; zvl. vyd. 19/02, čl. 42. 
440 Ibid., čl. 43. 
441 V případě České republiky je například za škodu způsobenou policistou při výkonu služby odpovědný stát 
prostřednictvím ministerstva (§95, Zákon č. 273/2008 o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů). 
442 Evropská unie: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007 ze dne 11. července 2007, kterým 
se zřizuje mechanismus pro vytvoření pohraničních jednotek rychlé reakce a kterým se mění nařízení Rady (ES) 
č. 2007/2004, pokud se jedná o tento mechanismus a o pravomoci a úkoly vyslaných příslušníků. Úř. věst. L 
199, 31.7.2007, čl. 10 a 11. 
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v případě jednorázového překročení schengenské vnitřní hranice při pronásledování nebo 

sledování, řeší příslušné nařízení i disciplinární prohřešky policistů. Ty podléhají regulaci 

v domovském státu a je také na domovském státu, aby příslušná disciplinární opatření 

přijal.443 

Stejně jako v případě použití síly diskutovaném výše mohou podle Lisabonské smlouvy 

členské státy využít vojenských prostředků při asistenci státu dotčeném teroristickým útokem 

nebo přírodní katastrofou. Vzhledem k neexistenci příslušné prováděcí legislativy ale není 

možné určit, jakým způsobem bude role vojenských jednotek definována, respektive 

omezena. 

Situace je mnohem složitější v případě zahraničních operací. Trestní i občanskoprávní 

odpovědnost jednotlivých příslušníků mise i mise jako celku řeší téměř vždy zvláštní smlouva 

podepsaná mezi Evropskou unií a hostitelským státem – dohoda o postavení sil (SOFA) nebo 

dohoda o postavení mise (SOMA). Tato dohoda musí vyvažovat dva cíle.444 V první řadě se 

pokouší zajistit právní ochranu členů mise, protože za jiných podmínek by EU nejspíš nebyla 

schopná shromáždit dostatečný počet personálu. Ať už protože by se nepřihlásili jednotlivci, 

nebo protože by je nebyly ochotny vyslat členské státy. Vzhledem k tomu, že EU mise z velké 

části vysílá do oblastí, v nichž nelze mluvit o silné vládě práva, bylo by riziko příliš velké. Za 

druhé se ale dohoda pokouší zachovat suverenitu hostujícího státu, protože EU své operace 

vysílá v podstatě výhradně se souhlasem místní vlády. Výsledkem těchto do značné míry 

protichůdných požadavků má být dosažení „operačně přijatelné úrovně bezpečnosti 

personálu, majetku (včetně prostor, dopravy a komunikace), zdrojů a informací v místě 

operace“.445 

V prvních letech EBOP se smlouvy SOFA a SOMA podepisovaly ad hoc, často se místo 

zvláštní smlouvy jen rozšířila působnost již existujících dohod NATO nebo OSN, aby 

pokrývaly i personál vysílaný Evropskou unií. Příkladem takového postupu bylo rozšíření 

SOFA platné pro KFOR a UNMIK v Kosovu pouhým administrativním rozhodnutím.446 

Evropská unie se ale pokoušela pobyt svých jednotek v zahraničí standardizovat. Výsledkem 

byla modelová dohoda o postavení policejní mise z roku 2003. Ta rozeznávala tři typy 

imunity členům mise, které měly být použity v závislosti na situaci v místě rozmístění. Podle 

                                                 
443 Ibid., čl. 9. 
444 Srov. Rada EU: Framework for drafting a document on the Status of Forces Agreement (SOFA) to be used in 
the event of EU led Police operation, dok. č. 12132/02, s. 2. 
445 Rada EU: Policy of the European Union on the security of personnel deployed outside the EU in an 
operational capacity under Title V of the Treaty on European Union, dok. č. 9490/06, s. 8-9. 
446 Srov. UNMIK: Regulation no. 2000/47 on the status, priviledges and immunities of KFOR and UNMIK and 
their personnel in Kosovo, 18. srpna 2000. 
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první varianty příslušníci mise nemohou být zatčeni a nesmí jim být nic zabaveno, imunitu ale 

mají pouze ve vztahu ke všemu, co učiní, řeknou nebo napíší v rámci výkonu funkce. Druhá 

varianta obsahuje všechny výsady podle varianty první, navíc ale členové mise disponují 

celkovou imunitou v trestních věcech. Podle třetí varianty se potom na personál mise nahlíží 

jako na diplomatický personál podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích.447 

V roce 2005 Evropská unie přijala dvě modelové dohody o postavení sil a o postavení 

mise, které mají sloužit jako vzor při vyjednávání s hostitelskými státy. Tyto dokumenty 

nejsou veřejně dostupné, protože si EU nechce komplikovat vyjednávací pozici. V literatuře 

jsou ale dobře popsané a navíc jsou veřejné dohody již podepsané, z nichž se smlouva 

s Gabonem v podstatě shoduje se vzorovou dohodou SOFA a smlouva s Indonésií se 

vzorovou dohodou SOMA.448 

Vzorové dohody SOFA i SOMA poskytují pracovníkům misí rozsáhlá privilegia a 

imunity. Vedle obvyklejších privilegií, jako je například nedotknutelnost korespondence nebo 

dokumentů, mají za všech okolností trestní imunitu.449 V občanskoprávních a správních 

věcech sice imunita existuje také, je ale omezena na výkon oficiální funkce. Dohody řeší i 

případnou odpovědnost za vzniklou škodu. Pokud souvisejí s provozními potřebami nebo 

ochranou misí, ani mise ani její pracovníci odpovědnost nepřijímají. Pokud škoda vznikne 

mimo tyto případy, mise odpovědnost přijímá a mimosoudně nebo případně po dohodě mezi 

misí a orgány hostitelského státu se s požadavky vyrovnává. Dohoda nezmiňuje, jestli 

náhradu škody poskytuje přímo mise nebo následně náhradu vymáhá od příslušného člena 

mise.450 

Jak uvádí Sari, modelové dohody se liší od běžných mezinárodních standardů pro 

podobné smlouvy, a to zejména přiznáním plné trestněprávní imunity všem členům mise. 

Obvykle je taková imunita vyhrazena jen pro vojáky.451 Evropská unie ji ale vyjednává i pro 

                                                 
447 Rada EU: Model agreement on the status of an EU led Police mission, dok. č. 9313/03, s. 8-9. 
448 Sari, Aurel: Status of Forces and Status of Mission Agreements under the ESDP: The EU’s Evolving Practice. 
European Journal of International Law, ročník 19 (2008), číslo 1, s. 85. Srov. Evropská unie: Dohoda mezi 
Evropskou unií a Gabonskou republikou o postavení sil pod vedením Evropské unie v Gabonské republice. Úř. 
věst. L 187, 8.7.2006, s. 43-48; Evropská unie: Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a 
indonéskou vládou o úkolech, postavení, výsadách a imunitách pozorovatelské mise Evropské unie v Acehu 
(Indonésie) (Pozorovatelská mise v Acehu - AMM) a jejího personálu. Úř. věst. L 288, 29.10.2005, s. 60-68. 
449 Evropská unie: Dohoda mezi Evropskou unií a Gabonskou republikou o postavení sil pod vedením Evropské 
unie v Gabonské republice. Úř. věst. L 187, 8.7.2006, čl. 6.3; Evropská unie: Dohoda ve formě výměny dopisů 
mezi Evropskou unií a indonéskou vládou o úkolech, postavení, výsadách a imunitách pozorovatelské mise 
Evropské unie v Acehu (Indonésie) (Pozorovatelská mise v Acehu - AMM) a jejího personálu. Úř. věst. L 288, 
29.10.2005, odst. 6c. 
450 Srov. Evropská unie: Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a indonéskou vládou o úkolech, 
postavení, výsadách a imunitách pozorovatelské mise Evropské unie v Acehu (Indonésie) (Pozorovatelská mise 
v Acehu - AMM) a jejího personálu. Úř. věst. L 288, 29.10.2005, odst. 16. 
451 Sari, Aurel: Status of Forces and Status of Mission Agreements under the ESDP: The EU’s Evolving Practice. 
European Journal of International Law, ročník 19 (2008), číslo 1, s. 99. 



144 

civilní, tedy i policejní personál. To ve své podstatě znamená, že policisté v zahraničních 

operacích EU slouží se sníženou odpovědností. Nic na tom nemění ani skutečnost, že v plném 

rozsahu podléhají trestnímu právu své domovské země.452 Je otázka, do jaké míry by se 

domácí orgány takovými skutky skutečně zabývaly a jak přísně by je trestaly. 

Shrneme-li otázku odpovědnosti jednotlivého vojáka a policisty podle evropských 

pravidel, můžeme konstatovat, že v rámci hranic EU se odpovědnost policistů nijak nesnižuje, 

spíše se musejí řídit více předpisy. V zahraničních misích musejí stále dodržovat své domácí 

právo, v místě působení ale získávají úplnou trestní imunitu. Vojenské jednotky mají 

v zahraničních operacích také plnou trestní imunitu a musejí se řídit pouze domácími 

předpisy, pochopitelně včetně pravidel mise, jako jsou pravidla pro použití síly.  

 

5.3.4 Evropská spolupráce mezi armádou a policií 

Spolupráce mezi armádou a policií na evropské úrovni, která může mít konkrétní dopad 

na fungování obou složek na úrovni členských států, může probíhat buď v rámci výcviku 

nebo v operacích. 

Oba vzdělávací nástroje Evropské unie, Evropská policejní akademie (CEPOL) 

a Evropská bezpečnostní a obranná škola (ESDC), fungují na síťovém principu. To znamená, 

že slouží jako koordinační centra pro aktivity, které se pod jejich hlavičkou a s jejich 

přispěním provádějí v jednotlivých národních akademiích a dalších vzdělávacích pracovištích. 

Na aktivitách CEPOL, založeném v roce 2001, se podílejí policejní vzdělávací instituce 

ze všech 27 členských států EU a ze tří asociovaných zemí, Islandu, Norska a Švýcarska. 

V rámci ESDC, jež vznikla v roce 2005, spolupracuje 33 institucí z 22 členských států 

a Švýcarska společně s Institutem pro bezpečnostní studia EU. Zatímco ESDC je skutečně 

pouze sítí institucí, jejíž administrativní záležitosti spravuje generální sekretariát Rady EU,453 

CEPOL je samostatnou agenturou Evropské unie se stálým sekretariátem v britském 

Bramshillu.454 

 Evropská policejní akademie má za úkol zapojit se do vzdělávání vyšších důstojníků 

policejních sborů členských států v případech, že má výcvik evropský rozměr. Podle správní 

                                                 
452 Srov. Evropská unie: Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a indonéskou vládou o úkolech, 
postavení, výsadách a imunitách pozorovatelské mise Evropské unie v Acehu (Indonésie) (Pozorovatelská mise 
v Acehu - AMM) a jejího personálu. Úř. věst. L 288, 29.10.2005, odst. 8. 
453 Rada EU: Společná akce Rady 2008/550/SZBP ze dne 23. června 2008, kterou se zřizuje Evropská 
bezpečnostní a obranná škola (EBOŠ) a zrušuje společná akce 2005/575/SZBP. Úř. věst. L 176, 4.7.2008, čl. 8. 
454 Rada EU: Rozhodnutí Rady 2005/681/SVV ze dne 20. září 2005 o zřízení Evropské policejní akademie 
(EPA) a o zrušení rozhodnutí 2000/820/SVV. Úř. věst. L 256, 1.10.2005, čl. 2 a 4. 
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rady CEPOL to odpovídá situaci, kdy jde o celoevropské nebo transnacionální téma, pokud 

společný přístup přináší významné výhody na transnacionální úrovni (například výměnu 

osvědčených postupů nebo posílení vzájemného porozumění a spolupráce) nebo pokud může 

výcvik posílit účinnost a viditelnost evropského prostoru svobody, bezpečnosti a práva.455 

Na první pohled je vidět, že definice je dosti široká a může zahrnovat v podstatě jakýkoli 

aspekt policejní práce. Práce CEPOL spočívá ve třech hlavních aktivitách. Organizuje 

samostatné kurzy pro policejní důstojníky z participujících států na nejrůznější témata, 

připravuje společná kurikula, která mohou být využívána národními vzdělávacími institucemi, 

a organizuje výměnný program pro policejní důstojníky členských států na bázi programu 

Erasmus, který již řadu let využívají vysokoškolští studenti evropských a dalších partnerských 

univerzit. 

Samostatných kurzů organizuje CEPOL značné množství. Jejich počet se průběžně 

mění, nicméně k orientaci může posloužit údaj z prosince 2010, kdy bylo na rok 2011 

předběžně naplánováno celkem 79 kurzů. Z nich se zhruba polovina týkala přeshraniční 

spolupráce, jako například kurzy „Joint Investigation Teams“ nebo „Police Cooperation with 

North America“, a evropské integrace, jako například kurzy „Schengen Evaluation“ nebo 

„The Stockholm Programme“. Druhá polovina potom specifických policejních dovedností. 

Z pohledu tohoto výzkumu jsou pochopitelně podstatné kurzy zabývající se přeshraniční 

spoluprací, které se zřetelně snaží posílit schopnosti národních policejních sborů účinně 

pracovat přes hranice teritoria vlastního státu. Podobně i specifický kurz věnovaný civilnímu 

zvládání krizí („Civilian Crisis Management“) má za cíl posílit národní schopnosti pro 

operace mimo území EU. Speciální kurz je také věnován spolupráci s Evropskou 

bezpečnostní a obrannou školou, což navíc překračuje rámec policejní práce.456 

Samostatné kurzy mají ovšem jen velmi omezený dopad, protože jimi může projít jen 

asi 800-1200 policejních důstojníků ročně.457 Proto CEPOL vyvíjí společná kurikula, která 

mohou mít dopad daleko větší, pokud je začnou využívat národní instituce ve svých 

etablovaných programech. V současnosti má akademie k dispozici osm kurikul a další dvě 

jsou ve vývoji. Řada z nich se týká policejních dovedností zcela v rámci tradiční policejní 

práce uvnitř vlastního teritoria (například kurikulum „Policing Domestic Violence“ nebo 

                                                 
455 CEPOL: Decision 29/2006/GB of the Governing Board of the European Police College laying down the 
Common Curricula Policy (consolidated version); online, 18.12.2010, 
http://www.cepol.europa.eu/fileadmin/website/TrainingLearning/2006_29CV.pdf, s. 2. 
456 CEPOL: CEPOL Events; online, 18.12.2010, http://www.cepol.europa.eu/index.php?id=courses-seminars. 
457 CEPOL: Decision 29/2006/GB of the Governing Board of the European Police College laying down the 
Common Curricula Policy (consolidated version); online, 18.12.2010, 
http://www.cepol.europa.eu/fileadmin/website/TrainingLearning/2006_29CV.pdf, s. 4. 
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„Management of Diversity“). Některá se věnují evropské spolupráci („Civilian Crisis 

Management“, „European Police Cooperation“). Celá řada se potom věnuje specifickým, 

silným přeshraničním prvek poznamenaným činnostem, jako jsou například kurzy „Counter-

Terrorism“, „Trafficking in Human Beings“ nebo „Drug Trafficking“.458 

Výměnný program sice posiluje možnosti přeshraniční spolupráce a porozumění v rámci 

EU, jeho dopad je ovšem pochopitelně z logistických důvodů omezený. Aktuální data nejsou 

k dispozici, ale během první fáze programu, v letech 2006-2008 se výměny zúčastnilo asi 160 

jednotlivců z 22 zemí.459 

Podobně jako u CEPOL i cílem Evropské bezpečnostní a obranné školy je „dále 

posilovat evropskou bezpečnostní kulturu v rámci evropské bezpečnostní a obranné politiky“ 

a jejím hlavním úkolem „organizovat a poskytovat odbornou přípravu“ v této oblasti.460 Navíc 

i ESDC organizuje výměnný program důstojníků armád členských států inspirovaný 

programem Erasmus. 

Na rozdíl od CEPOL je nabídka ESDC podstatně omezenější, její kurzy jsou ovšem 

podstatně rozsáhlejší, občas i několikatýdenní. V akademickém roce 2010/11 nabízela škola 

čtyři základní kurzy: „ESDP High Level Course“, „ESDP Orientation Course“ (ten navíc 

ve variantě zaměřené na reformu bezpečnostního sektoru), „ESDP Course for Press and 

Public Information Staff“ a „ESDP Course for Mission Planning Personnel“.461 Vedle kurzů 

pořádaných pod hlavičkou ESDC probíhá ovšem celá řada dalších kurzů souvisejících 

s EBOP, které organizují jednotlivé národní instituce a otevírají je pro účastníky z dalších 

zemí. Jen v roce 2008 například proběhlo takových kurzů více než 100.462 Na stránkách EU 

funguje databáze těchto kurzů, je ovšem zatím značně omezená - k nalezení jsou v ní 

prozatím jen kurzy nabízené Finskem a Německem.463 Specifickým atributem všech těchto 

programů je jejich široká rozkročenost. Všechny kurzy ESDC jsou určeny nejen pro 

příslušníky vojenských sil, ale i pro civilisty. Ostatní kurzy vedené pod hlavičkou EBOP jsou 

často určeny specifické cílové skupině, jako například vojákům určitého zařazení, civilním 

                                                 
458 CEPOL: Common Curricula webpage; online, 18.12.2010, 
http://www.cepol.europa.eu/index.php?id=common-curricula. 
459 Evropská komise: Exchanging places — The CEPOL/AGIS exchange programme: Sharing police knowledge 
and practice in the European Union. Luxembourg: Office for Official Publications of the European 
Communities, 2008, s. 11. 
460 Rada EU: Společná akce Rady 2008/550/SZBP ze dne 23. června 2008, kterou se zřizuje Evropská 
bezpečnostní a obranná škola (EBOŠ) a zrušuje společná akce 2005/575/SZBP. Úř. věst. L 176, 4.7.2008, čl. 3 a 
4. 
461 Rada EU: Academic year 2010-2011; online, 18.12.2010, 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/Academic_Year_2010-2011.pdf. 
462 Srov. Rada EU: EU Training Programme in the field of ESDP 2008 to 2010, dok. č. 5538/08, s. 14-48. 
463 Srov. Evropská unie: Databáze Schoolmaster; online, 18.12.2010, 
https://esdp.consilium.europa.eu/Page/Training/SearchT.aspx. 



147 

pracovníkům před vysláním do mise nebo policistům. Celá řada z nich je ale také nabízena 

všem skupinám bez rozdílu, zejména kurzy zabývající se civilně-vojenskou koordinací. 

Podrobná zpráva vypracovaná pro sekretariát ESDC o vzdělávání vojenských důstojníků 

v Evropské unii vyzdvihuje, že se kurzy ESDC zvlášť soustředí na vztah mezi civilními 

a vojenskými aspekty EBOP, přičemž vycházejí z „důležitosti civilní účasti na post-moderní 

obranné politice“.464 Samotné zřízení ESDC a evropské vzdělávání vojáků navíc odráží fakt, 

že vojenské síly v rámci EBOP a obecně v jiných než válečných operacích „musejí 

internalizovat civilní přístupy a účastnit se s civilisty na rekonstrukci a udržení míru a vlády 

práva“.465 Zpráva ovšem přiznává, že se těmto kurzům nevyhýbá občasná nerovnováha, 

kterou ilustruje na příkladu semináře, v němž byla neplánovaně naprostá většina řečníků 

z vojenské sféry, protože nebylo možné sehnat dostatečně narychlo více civilistů.466 Je navíc 

příznačné, že se v celé zprávě, která má 175 stran, slova „police“ nebo „policing“ objevují jen 

jedinkrát v souvislosti s CEPOL, která je uváděna jako příklad instituce zajišťující výcvik 

ve stejné oblasti.467 

Shrneme-li způsoby zapojení CEPOL a ESDC, je patrné, že ačkoli se na deklaratorní 

úrovni zaštiťují komplexním přístupem k řešení krizí v rámci EBOP, v praxi jsou kurzy 

v převážné většině zaměřeny buď na vojenské nebo na civilní, respektive policejní, publikum. 

Několik málo výjimek tvoří kurzy věnované civilně-vojenské koordinaci. Jak ovšem již název 

napovídá, nejde o programy, které by nerozlišovaly mezi úkoly vojenskými a civilními. Místo 

toho se snaží zvýšit schopnost jednotlivců pracujících v oblasti EBOP koordinovat tyto dvě 

oddělené součástí misí tak, aby se navzájem doplňovaly. Ačkoli úkoly zůstávají poměrně 

jasně vymezené, velká část policejních kurzů organizovaných na evropské úrovni zřetelně 

překračuje tradiční teritoriální vymezení policejních pravomocí a soustředí se na spolupráci 

přes národní i evropské hranice. 

 

Spolupráce mezi vojenskou a civilní, respektive policejní sférou v Evropské unii se 

soustředí na operace mimo hranice EU. Jak už bylo v této práci zmíněno, primární právo 

umožňuje využití vojenských jednotek během krizových situací v členských státech teprve 

velmi krátce a chybí prováděcí předpis, které by upřesňoval, jak takové nasazení může 

vypadat. Pro využití v operacích SBOP je ovšem civilně-vojenská spolupráce jedním 

z hlavních témat evropského bezpečnostního diskursu. 
                                                 
464 Paile, Sylvain: The European Military Higher Education Stocktaking Report. Brussels: European Union, 
2010, s. 19. 
465 Ibid., s. 105. 
466 Ibid., s. 142. 
467 Srov. ibid., s. 19. 
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Fakt, že civilní a vojenské složky musejí v dnešních operacích na udržení či prosazení 

míru spolupracovat, si uvědomuje celá řada aktéru. Severoatlantická aliance prosazuje od 

konce devadesátých let koncept civilně-vojenské spolupráce (CIMIC), který definuje jako 

„koordinaci a spolupráci na podporu mise mezi velitelem NATO a civilními aktéry, včetně 

místní populace a orgánů a mezinárodních, národních a nevládních organizací a agentur“.468 

Jak z definice vyplývá, NATO chápe spolupráci s civilními aktéry jako logistickou a operační 

nutnost. Je to ale komunikační kanál mezi misí a jejím okolím, nejde o integraci civilních 

aktérů do mise. Podobně provinční rekonstrukční týmy, které NATO podporuje 

v Afghánistánu, jsou civilní instituce chráněné vojáky, nikoli kombinované civilně-vojenské 

útvary. 

Evropská unie razí vlastní koncept civilně-vojenské koordinace (CMCO), který se od 

aliančního podstatně liší. Je založený na „kultuře koordinace“ všech relevantních aktérů 

v rámci EU zapojených do plánování a následné implementace mise.469 Týká se tedy 

provázání vojenské a civilní expertízy během celého cyklu operace od prvního záměru, až do 

odchodu posledního zaměstnance EU z oblasti. Výše už byla pozornost věnována bruselským 

institucím a otázce, do jaké míry se daří propojovat vojenský a civilní, respektive policejní 

krizový management. Na tomto místě je třeba podívat se blíže na konkrétní praxi v operacích. 

Podle bývalého ředitele civilně-vojenské buňky EU generála Heinricha Brausse 

potřebují všechny vojenské operace komplementární civilní misi a mnoho civilních misí 

závisí na využití vojenské expertízy a personálu nebo vojenských bezpečnostních zárukách.470 

Spolupráce ale ještě zdaleka neznamená integraci. Na základě primárního práva podléhají 

civilní a vojenské mise jinému způsobu financování, a je proto obtížné, ne-li nemožné, vyslat 

vojáky a policisty pod jednou hlavičkou. To se projevuje na různém vytýčení úkolů a 

pochopitelně i na různém obsazení misí. Koncept EU pro policejní substituční mise má jasno 

v tom, jak by spolupráce mezi takovými dvěma misemi měla vypadat. Cílem vojenské 

operace by mělo být dosažení obecné kontroly nad územím prostřednictvím teritoriální 

kontroly a stabilizace situace, což bývá označováno jako zajištění bezpečného prostředí. 

                                                 
468 NATO: NATO Civil-Military Co-Operation (CIMIC) Doctrine, doktrína č. AJP-9, 2003, s. 1-1. 
469 Rada EU: Civil Military Coordination (CMCO), dok. č. 14065/03, s. 2. Srov. Hynek, Nik: Consolidating the 
EU's crisis management structures: civil-military coordination and the future of the EU OHQ. Brussels: 
European Parliament, 2010. 
470 Brauss, Heinrich: A Comprehensive Approach to Crisis Management – the Civilian-Military Dimension of 
ESDP, In: European Commission (ed.): Faster and More United? The Debate about Europe’s Crisis Response 
Capacity. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2006, s. 50. 
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Cílem policejní části potom přispět k obnovení veřejného pořádku a bezpečnosti, zajistit 

lidská práva a základní svobody a zajistit reaktivaci soudního a trestního systému.471 

Teorie je ovšem mnohem jednodušší než praxe a ukazuje se, že i po více než deseti 

letech vývoje SBOP má EU „pouze civilní nebo vojenské schopnosti, z nichž žádná není 

skutečně připravena na integrované scénáře“.472 Problém je už s vymezením práce obou 

složek, kdy zajištění bezpečného prostředí může znamenat mnoho různých věcí od absence 

otevřeného konfliktu mezi vojenskými silami až po prosazení vlády práva a je otázka, kolik je 

možné dosáhnout vojenskými prostředky.473 

Problém je do značné míry systémový, protože zatímco vojenské schopnosti jsou více či 

méně kdykoli připravené k nasazení,474 reakce civilních schopností je výrazně pomalejší, 

protože policisté i ostatní civilní experti plní své běžné národní úkoly a nemohou z nich být 

ihned uvolněni. Ideál souběžného vyslání vojenské a policejní mise je proto v podstatě 

nereálný. Řešení nabízejí integrované policejní jednotky, předem složené útvary četnictva, 

které mohou díky svému specifickému postavení na pomezí armády a policie sloužit pod 

vojenským velením. V prvních fázích evropského angažmá tak v rámci vojenské operace 

nahrazují policejní síly a plní jejich úkoly a s rozmístěním civilní mise přecházejí pod civilní 

velení.475 Jednotky IPU byly součástí mise EUFOR Althea a na Balkáně našly i uplatnění pod 

hlavičkou NATO jak v Bosně, tak i v Kosovu, kde KFOR musela přispívat k vnitřní 

bezpečnosti daleko nad rámec oddělení bojujících stran. Integrované policejní jednotky jsou 

ovšem specifické svým složením. Civilní policisté pod velením armády nepracují, v mnoha 

případech proto, že to neumožňují zákony států, z nichž pocházejí. 

Podobně specifická a co do počtu omezená je účast vojáků na civilních operacích EU. 

Alespoň o tom svědčí oficiální čísla. V současnosti je například podle údajů CPCC v civilních 

operacích Evropské unie nasazeno zhruba 2500 osob, z nichž není jediný voják.476 Na druhou 

stranu evropské tabulky obsahují kategorii „vojenský expert/poradce“, což naznačuje, že se 

vojáci za určitých podmínek podílet mohou. Důvodem je fakt, že některé mise vedené jako 

                                                 
471 Rada EU: Comprehensive concept for Police Substitution Missions - Revised version, dok. č. 8655/5/02 REV 
5, s. 10. 
472 Major, Claudia - Mölling, Christian: EU Military Capabilities – Some European Troops, But Not Yet a 
European Army. In: Greco, Ettore et al. (eds.): EU Crisis Management: Institutions and Capabilities in the 
Making. Rome: Istituto Affari Internazionali, 2010, s. 22. 
473 Mattelaer, Alexander: The Strategic Planning of EU Military Operations—The Case of EUFOR 
TCHAD/RCA, IES Working Paper 5/2008. Brussels: Vrije Universiteit, 2008, s. 30. 
474 Rychlost reakce EU zvýšilo zejména zahájení činnosti bojových skupin, které jsou nasaditelné do desetí dnů 
po rozhodnutí Rady. Nic na tom nemění ani skutečnost, že k takovému nasazení dosud z politických důvodů 
nikdy v praxi nedošlo. 
475 Rada EU: Concept for rapid deployment of police elements in an EU-led substitution mission, dok. 8508/2/05 
REV 2, s. 5. 
476 Emailová korespondence autora s pracovníkem CPCC z 13. ledna 2011, údaje k 31. říjnu 2010. 



150 

civilní musejí řešit i úkoly vyžadující vojenskou expertízu. Typickým příkladem jsou 

monitorovací mise, které často musejí sledovat situaci i v místech bývalého nebo současného 

vojenského konfliktu, a jejich příslušníci tak vojenské zkušenosti potřebují. Zároveň ale 

přijímací stát nebo Evropská unie nechtějí z nejrůznějších důvodů označit operaci jako 

vojenskou. Vojáci v takovém případě před vysláním ukončují služební poměr, a mise se tak 

účastní jako civilisté, nicméně disponující vojenskou expertízou. To může vést k absurdním 

situacím, kdy například čeští vojáci podílející se na evropské monitorovací misi v Gruzii, před 

odjezdem ukončili služební poměr, po návratu ale zase do řad armády vstoupili.477 

Důležitým argumentem pro využití vojáků v civilních misích je rychlost reakce. 

Například evropská monitorovací mise v indonéském Acehu byla podle všech dostupných 

informací provedena primárně vojáky, ačkoli byla vedená jako mise civilní, protože vojáci 

byli včas k dispozici a připraveni na vyslání do obtížných podmínek v oblasti.478 Přesná čísla 

nejsou k dispozici, protože statistiky o personálu evropských misí rozlišují pouze aktuální 

situaci a nikoli minulost jednotlivců, takže vojáci v civilu nejsou v tabulkách odlišitelní od 

civilních zaměstnanců. Využití sekondovaných, dočasně vyslaných, vojenských důstojníků 

jako civilního personálu misí je ale i podle výpovědí aktérů poměrně běžné.479 

Vojáci v civilu se mohou objevit v civilních misích na všech úrovních. Prvním šéfem 

mise EULEX v Kosovu byl například vysloužilý francouzský generál Yves de Kermabon, 

který předtím sloužil na Balkáně v jednotkách UNPROFOR, IFOR i KFOR.480 O tom, že 

nešlo o východisko z nouze, ale o strategické rozhodnutí svědčí skutečnost, že bývalým 

generálem a velitelem KFOR je i současný vedoucí mise Xavier Bout de Marnhac.481 

Vzhledem k chybějící evidenci profesionální minulosti jednotlivých členů evropských 

misí je obtížné říci, do jaké míry bývalí vojáci nebo vojáci dočasně uvolnění ze služebního 

poměru participují na civilních a v jejich rámci na policejních misích. V každém případě se 

účastní monitorovacích misí, v nichž je zapotřebí vojenská expertíza. Mohou se také uplatnit 

na vedoucích pozicích misí, kde se uplatní jejich velitelská zkušenost nebo znalost regionu 

z předchozího angažmá. Nejsou ale žádné doklady o tom, že by EU vysílala vojáky v rámci 

                                                 
477 Rozhovor autora na Generálním štábu AČR, 4.1.2011. 
478 Ioannides, Isabelle: EU Civilian Capabilities and Cooperation with the Military Sector. In: Greco, Ettore et al. 
(eds.): EU Crisis Management: Institutions and Capabilities in the Making. Rome: Istituto Affari Internazionali, 
2010, s. 41. 
479 Srov. Rada EU: New EUMS leader steers growing complexity of civil-military planning and battlegroup 
expansion, interview s generálem D. Leakeym. ESDP Newsletter, číslo 4, s. 14. 
480 Penksa, Susan E.: Security governance, complex peace support operations and the blurring of civil-military 
tasks. In: Daase, Christopher – Friesendorf, Cornelius (eds.): Rethinking Security Governance: The problem of 
unintended consequences. Abingdon a New York: Routledge, 2010, s. 51. 
481 EULEX Kosovo: Biography: Xavier Bout de Marnhac, Head of EULEX Kosovo; online, 27.1.2011, 
http://www.eulex-kosovo.eu/en/info/Biography-deMarnhac.php. 
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policejních misí na úrovni, kde by měli plnit policejní úkoly. Naopak policisté působí v rámci 

vojenských misí. Jde ovšem o velmi specifické nasazení četnictva, které je následně 

převedeno pod civilní velení, když to okolnosti umožní. 

 

5.4 Shrnutí části o Evropské unii 

Postavení Evropské unie v bezpečnostní oblasti a její vliv na případné splývání rolí 

armády a policie v členských státech je zásadním způsobem ovlivněn omezeními, která 

vycházejí z primárního práva. Rozdělení agendy vnitřní a vnější bezpečnosti do různých 

pilířů, které přetrvalo i po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, má za důsledek řadu na 

sobě nezávislých a převážně nespolupracujících institucí. Vše, co se týká vojenské 

spolupráce, má navíc v EU specifické postavení. Vojáci jsou od policistů v zahraničních 

operacích oddělení jiným způsobem financování. Jejich potenciální využití uvnitř EU bylo 

zase až donedávna zcela vyloučené a i v současnosti se jedná spíše o teoretickou možnost, 

které prozatím chybí praktické vymezení. Žádná výraznější snaha tato omezení jakkoli 

odstraňovat není patrná. 

Přesto jsou na evropské úrovni patrné dva důležité, navzájem související trendy, které 

práci armády a policie zásadním způsobem ovlivňují – zvyšující se význam vnitřní 

bezpečnosti a podřizování aktivit v zahraničí úvahám o vnitřní bezpečnosti. Nejviditelnějším 

projevem těchto trendů jsou evropské strategické dokumenty, v nichž zájmy vnitřní 

bezpečnosti spoluurčují zaměření vnější politiky do té míry, že jsou vnitřní hrozby jako 

terorismus a organizovaný zločin zařazeny i mezi hrozby vnější. Nárůst významu vnitřní 

bezpečnosti také způsobuje důraz na přeshraniční spolupráci v činnosti evropských 

policejních institucí. Vnitřní hrozby jsou považovány za podstatně nebezpečnější a ničivější, 

což vede k posilování prevence a zvýšení role zpravodajských informací v policejní práci. 

Podřízení vnějších aktivit obavám z vnitřních hrozeb má za následek přesun pozornosti 

v zahraničí od států na substátní úroveň. Žádná z evropských operací v zahraničí neslouží 

k odstranění hrozby na úrovni státu. Všechny se ale pokouší stabilizovat situaci uvnitř daného 

státu, což také způsobuje, že EU vysílá mnohem více civilních než vojenských operací 

v rámci politiky, která byla původně koncipovaná jako alternativa k operacím NATO. Role 

vojáků je omezená, zapojují se jen v prvních fázích evropského angažmá. Zato roste vliv 

policie, která se angažuje v zahraničních operacích a hraje klíčovou úlohu při stabilizaci 

místních struktur. 
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Až na větší důraz na zpravodajskou činnost a předcházení hrozbám u policie ale na 

evropské úrovni není patrný tlak na změnu obsahu práce bezpečnostních složek. Použití síly 

se formálně nemění, stále je přísně regulováno v případě policie a jen velmi volně v případě 

armády. S tím souvisí i odpovědnost jednotlivce. Ta je u vojáků stále snížená a u policistů 

v zahraničních misích sice EU vyjednává imunitu podle místního práva, pořád ale plně 

podléhají svému domácímu právu a jsou podle něj odpovědní. Kromě výjimečných situací, 

jako bylo například první období mise EUFOR v Bosně, si policejní a vojenské síly udržují 

své vlastní oddělené úkoly a nijak významný není ani tlak na změnu jejich vybavení. 

Zachování různých rolí, úkolů a způsobů práce částečně vysvětluje, proč se i přes veškerou 

deklarovanou snahu nedaří vytvořit na evropské úrovni skutečně civilně-vojenské instituce.  

Významným důsledkem evropské spolupráce je expanze policie, která vedle svých 

povinnosti při zajišťování vnitřní bezpečnosti a pořádku musí plnit i úkoly v zahraničí. 

Naopak význam armády se podstatně snižuje, protože jí je zapotřebí jen při velmi omezeném 

počtu úkolů – vytvoření stabilního prostředí a případně asistence při reformě bezpečnostního 

sektoru. 
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6 PŘÍPADOVÁ STUDIE – ČESKÁ REPUBLIKA  

 

Česká republika je samostatným svrchovaným státem.482 Na rozdíl od Evropské unie, 

která je takovými svrchovanými státy vytvořena a jejíž pravomoci se od souhlasu členských 

států odvíjejí, si tak Česká republika své úkoly a funkce určuje sama svoji legislativou.483 Na 

její špici stojí Ústava České republiky a ústavní zákony, pod nimi běžné zákony a ještě níže 

prováděcí nařízení vlády a ministerské vyhlášky. Pro zajišťování bezpečnosti jsou relevantní 

všechny úrovně. Ústava a ústavní zákony stanovují pravomoci a vzájemné vztahy, zákony 

určují úkoly, povinnosti a upřesňují kompetence a nařízení a vyhlášky provádějí bezpečnostní 

politiku v praxi. 

Zajištění bezpečnosti, neboli „zajištění svrchovanosti a územní celistvosti České 

republiky, ochrana jejích demokratických základů a ochrana životů, zdraví a majetkových 

hodnot“ je jednou ze základních povinností státu.484 Aby byl stát schopen této povinnosti 

dostát, vytváří si celou řadu institucí, které bezpečnost v praxi zajišťují. Tyto instituce se 

v průběhu času proměňují podle toho, jakým hrozbám je zapotřebí čelit, jaká je jejich 

intenzita a jaké rozdělení pravomocí se v daný okamžik zdá nejvhodnější. Tato případová 

studie proto nejprve představí hlavní instituce, které v České republice zajišťují úkoly 

vyplývající z ústavního zákona o bezpečnosti, v jejich historickém kontextu a současné 

podobě, a to jak na úrovni politické, tak i na úrovni výkonné. Následně potom přesune 

pozornost na jednotlivé faktory identifikované jako relevantní pro výzkum splývání rozdílů 

mezi armádou a policií na úrovni moderního státu. 

 

6.1 Institucionální zajišt ění bezpečnosti v České republice 

Ústavní systém České republiky stanoví základní rozdělení pravomocí mezi moci 

zákonodárnou, výkonnou a soudní. Za zajišťování bezpečnosti teritoria a občanů ČR má 

primárně odpovědnost vláda, která je vrcholným orgánem výkonné moci (čl. 67 Ústavy). Při 

své činnosti je odpovědná Poslanecké sněmovně (čl. 68 Ústavy), která ji navíc společně se 

Senátem stanoví mantinely prostřednictvím přijímaných zákonů. O výkonnou pravomoc se 

                                                 
482 Čl. 1, Ústava České republiky (dále jen Ústava). 
483 Pomiňme pro tento okamžik skutečnost, že se Česká republika svým rozhodnutím může této možnosti 
v určitých oblastech vzdát a delegovat je na mezinárodní organizaci, například Evropskou unii. Do určité míry 
tak učinila v rámci svého členství v NATO a v EU, v obou případech ovšem jde v oblasti bezpečnosti spíše o 
rámec, v němž je svrchované rozhodování ČR prováděno. 
484 Čl. 1, Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
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vláda dělí s prezidentem republiky, který z pozice vrchního velitele ozbrojených sil například 

jmenuje a povyšuje generály (čl. 63 Ústavy). Výkon této funkce ovšem spadá pod oblasti 

prezidentských pravomocí, které vyžadují kontrasignaci premiéra nebo pověřeného člena 

vlády a za něž nese vláda také odpovědnost. 

Ústava a na ni navazující zákony přesněji definují jen vyhlašování krizových stavů a 

použití ozbrojených sil. Právo vyhlašovat válečný stav a stav ohrožení státu náleží výhradně 

parlamentu.485 Stejně tak tomu bylo i při využití ozbrojených sil. Novela ústavy z roku 2000 

ovšem reflektovala členství České republiky v NATO a s ním spojenou povinnost rychlé 

pomoci napadenému spojenci, stejně jako nutnost rychlé reakce při mezinárodních krizích.486 

Novela dala vládě podstatně větší možnost disponovat ozbrojenými silami, než bylo do té 

doby možné. Vláda může sama rozhodovat o účasti českých ozbrojených sil na cvičení 

v zahraničích, účasti cizích ozbrojených sil na cvičeních na území České republiky a průjezdu 

nebo přeletu cizích ozbrojených sil přes území ČR. Navíc může také pouze na základě svého 

rozhodnutí vysílat české ozbrojené síly mimo území ČR při plnění závazků společné obrany a 

v rámci účasti v mezinárodních operacích nebo je použít uvnitř hranic při živelních 

pohromách, pokud doba nasazení nepřekročí 60 dnů. Ze stejných důvodů a na stejně dlouhou 

dobu může sama umožnit i nasazení ozbrojených sil jiných států na území ČR. V konečném 

důsledku ale parlament svoji roli neztratil. Vedle toho, že je jeho souhlas stále zapotřebí ve 

všech případech, kdy nasazení překročí 60 dnů, může také rozhodnutím i jen jedné z komor 

samostatné rozhodnutí vlády zvrátit (čl. 43 Ústavy). Obdobně je omezeno i právo vlády 

vyhlásit nouzový stav, které je za prvé omezené na 30 dnů a za druhé může být nouzový stav 

po vyhlášení Poslaneckou sněmovnou zrušen.487 

Kontrolní funkci plní v obou sněmovnách parlamentu výbory a komise. V Poslanecké 

sněmovně je to zejména výbor pro obranu a bezpečnost a jeho podvýbory a stálé komise pro 

kontrolu Bezpečnostní informační služby, Vojenského zpravodajství a pro činnost mj. 

Inspekce Policie ČR. V Senátu je to potom výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. 

V rámci vlády je odpovědnost rozdělena na základě tzv. kompetenčního zákona.488 

Oblast bezpečnosti podle něj spadá do pravomocí dvou ministerstev – ministerstva vnitra a 

ministerstva obrany. Ministerstvo vnitra je odpovědné za veřejný  pořádek a další věci 

                                                 
485 Čl. 43.1, Ústava České republiky a čl. 7, Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů. 
486 Ústavní zákon č. 300/2000 Sb., kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve 
znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. 
487 Čl. 6, Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
488 Zákon č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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vnitřního pořádku a bezpečnosti, za státní hranice nebo za krizové  řízení, civilní nouzové 

plánování, ochranu obyvatelstva a integrovaný záchranný systém (§12). Ministerstvo obrany 

odpovídá za zabezpečování obrany České republiky, řízení Armády České republiky a 

zabezpečuje nedotknutelnost vzdušného prostoru ČR (§16). Vláda jako celek činnost 

ministerstev řídí, kontroluje a sjednocuje (§28). K tomu jí slouží i Bezpečnostní rada státu 

zřízená ústavním zákonem o bezpečnosti v roce 1998.489 Jejími členy jsou premiér, další 

ministři určení vládou a jejího jednání se může účastnit i prezident republiky. Bezpečnostní 

rada státu zastřešuje a koordinuje meziresortní jednání v oblasti bezpečnosti a připravuje 

návrhy konkrétních opatření k zajišťování bezpečnosti. Bezpečnostní rada státu má čtyři stálé 

pracovní výbory pro koordinaci zahraniční a bezpečnostní politiky (v gesci ministra 

zahraničí), pro obranné plánování (v gesci ministra obrany), pro civilní nouzové plánování (v 

gesci ministra vnitra) a pro zpravodajskou činnost (v gesci předsedy vlády). V jejím rámci 

také působí Ústřední krizový štáb, za nějž nese odpovědnost ministr obrany nebo ministr 

vnitra v závislosti na typu krize.490 

Tato základní struktura fungovala v základních obrysech od vzniku samostatné České 

republiky se dvěma významnějšími změnami. První z nich se dotýkala odpovědnosti za oblast 

civilní ochrany. Ta byla tradičně v gesci ministerstva obrany, se schválením nového zákona o 

integrovaném záchranném systému byla ale přesunuta do pravomoci ministerstva vnitra.491 

Druhá změna se týkala zřízení Bezpečnostní rady státu. Obdobný orgán pro potřeby vlády 

existoval v Československu i v minulosti. Od roku 1969 plnila například v podstatě 

identickou funkci Rada obrany státu.492 Ta se ovšem po roce 1989 přestala scházet.493 Její 

opětovné zřízení pod názvem Bezpečnostní rada státu svědčí o posunu v chápání bezpečnosti 

ke konci 90. let, kdy úzké zaměření na „obranu“ státu ustoupilo širšímu pojetím 

„bezpečnosti“. 

 

                                                 
489 Čl. 9, Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
490 Čl. 7, Statut Bezpečnostní rady státu, usnesení vlády CR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě 
státu a o plánování opatření k zajištění bezpečnosti CR, ve znění pozdějších usnesení; srov. Šesták, Oldřich - 
Prskavec, Karel: Struktura a dosavadní činnost Bezpečnostní rady státu. Vojenské rozhledy, ročník 10 (2001), 
číslo 2, s. 20-30. 
491 §16.5, Zákon č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů. 
492 Ústavní zákon č. 10/1969 Sb. o Radě obrany státu. 
493 Rozhovor autora na MO ČR, 10.1.2011. 
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6.1.1 Výkonné složky zajiš ťující bezpe čnost České republiky 

Hlavní výkonné složky zajišťující bezpečnost České republiky je možné rozdělit na 

ozbrojené síly, ozbrojené sbory a záchranné sbory.494 Vedle toho existuje samozřejmě celá 

řada dalších složek a služeb, které k bezpečnosti přispívají, jako jsou orgány ochrany 

veřejného zdraví, pohotovostní služby nebo dokonce sdružení občanů. Samostatným prvkem 

zajištění bezpečnosti jsou potom zpravodajské služby, jejichž úkolem je sběr a analýza 

informací důležitých pro „ochranu ústavního zřízení, významných ekonomických zájmů, 

bezpečnost a obranu“ země.495 Pro účely této práce jsou klíčové první tři skupiny, které jsou 

také co do počtu příslušníků nejrozsáhlejší. 

Ozbrojené síly, jejichž příslušníkem může být jen voják z povolání, se skládají 

z Armády České republiky (AČR), Vojenské kanceláře prezidenta republiky a Hradní 

stráže.496 Členění ozbrojených sil odráží specifické postavení prezidenta republiky jako 

vrchního velitele ozbrojených sil ve vztahu k ministru obrany, jako členu vlády odpovědnému 

za zabezpečování obrany a řízení armády. Vojenská kancelář prezidenta republiky a Hradní 

stráž jsou tak na ministerstvu obrany a AČR formálně nezávislé, ve skutečnosti ale úzce 

propojené. Vojáci sloužící ve vojenské kanceláři nebo v Hradní stráži obvykle (i když podle 

zákona nikoli nutně) prošli službou v AČR a Hradní stráž je navíc na armádě logisticky 

závislá.497  

Přesně opačný vztah má k ministerstvu obrany další ze složek, jejichž členem může být 

pouze voják z povolání – Vojenská policie (VP). Ta také není součástí AČR, je součástí 

resortu obrany a náčelník Vojenské policie je přímo podřízen ministrovi. Na rozdíl od 

vojenské kanceláře prezidenta nebo Hradní stráže, jejichž úkoly jsou ale na AČR nezávislé, je 

působnost Vojenské policie s armádou úzce svázána. Vojenští policisté vyšetřují trestné činy 

vojáků a ve vojenských prostorech a objektech, případně vůči vojenským objektům, materiálů 

a jinému majetku v působnosti ministerstva obrany.498 Autonomní postavení Vojenské policie 

a její postavení mimo rámec ozbrojených sil vyplývá v první řadě ze snahy udržet nezávislost 

vyšetřovatele na potenciálním vyšetřovaném subjektu, která by nemohla být zachována, 

pokud by byla Vojenská policie součástí AČR a jako taková podřízena náčelníku generálního 

                                                 
494 Srov. Zákon č. 239/2000 Sb. o Integrovaném záchranném systému. 
495 §2, Zákon č. 153/1994 Sb. o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
496 §3.2, Zákon č. 219/1999 Sb. o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Základní 
vojenská služba byla v České republice ukončena k 31. prosinci 2004. Nebyla sice ukončena branná povinnost, 
za mírového stavu, jsou ale členy ozbrojených sil pouze vojáci z povolání. 
497 Hradní stráž: Historie; online, 15.1.2011, http://www.hrad.army.cz/htm/3_0.html. 
498 §2, Zákon č. 124/1992 Sb. o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů. 
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štábu.499 Zvláštní postavení mimo ozbrojené síly potom do značné míry vyplývá ze 

skutečnosti, že byl zákon o Vojenské policii přijímán dříve, než zákon o ozbrojených silách. 

Podle předchozí definice ozbrojených sil, která zahrnovala každého vojáka ve služebním 

poměru, byli vojenští policisté jejich součástí. Se změnou branného zákona a přijetím zákona 

o ozbrojených silách v roce 1999 ovšem Vojenská policie, spíše nedopatřením než záměrně, 

z ozbrojených sil vypadla.500 

Zatímco armáda existovala ve více méně stejné podobě v rámci České republiky a 

Československa neustále, Vojenská policie je relativně novou institucí, zřízenou rozkazem 

ministra obrany v lednu 1991 a zákonem ukotvenou v roce 1992.501 Vojenská policie 

existovala krátce v letech 1917-1921, kdy vznikla v legiích a v prvních letech existence 

Československa měla za úkol konsolidovat poměry v armádě (zejména na Podkarpatské Rusi 

a částečně i na Slovensku). Po roce 1921 (v českých zemích už po roce 1919) ale její 

existence nebyla zapotřebí a instituce byla zrušena. Místo toho existovalo v Československu 

během celého meziválečného období četnictvo, které sice bylo vojensky organizované a 

podléhalo vojenské justici, nebylo ale pod velením armády. Četnictvo přestalo existovat po 

roce 1945, kdy jeho funkce převzal Sbor národní bezpečnosti.502 

Mezi další ozbrojené sbory patří v první řadě Policie České republiky (PČR) a dále 

potom Vězeňská služba ČR a Celní správa ČR. Poslední dvě jmenované mají 

v bezpečnostním systému velmi specifické úkoly. Vězeňská služba podřízená ministerstvu 

spravedlnosti odpovídá za výkon vazby, odnětí svobody a bezpečnost a pořádek u soudů503 a 

Celní správa podléhající ministerstvu financí činí právní úkony jménem státu 

v majetkoprávních a pracovněprávních věcech.504 Policie ČR, která je výkonnou složkou 

ministerstva vnitra, má podstatně širší záběr a jejím úkolem je „chránit bezpečnost osob a 

majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné  činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a 

další úkoly na úseku vnitřního pořádku a  bezpečnosti“.505  

Policie prošla během existence Československa a České republiky řadou reforem a 

mnohokrát změnila podobu. Navíc vedle sebe většinu času koexistovalo několik policejních 

složek s různými úkoly. Nejvýznamnější takovou složkou bylo pochopitelně již zmíněné 

                                                 
499 Rozhovor autora na Hlavním velitelství VP, 5.1.2011. 
500 Emailová korespondence se zaměstnancem MO ČR, 4.1.2011.  
501 Stenoprotokoly společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů FS ČSFR, 21. schůze, 5. března 1992; 
online, 15.1.2011, http://www.psp.cz/eknih/1990fs/slsn/stenprot/021schuz/s021025.htm. 
502 Dolejší, Ladislav et al.: Vojenská policie 1991-2006. Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2005, s. 9-
10. 
503 Zákon č. 555/1992 o Vězeňské službě a Justiční stráži České republiky. 
504 Zákon č. 185/2004 o Celní správě České republiky. 
505 Zákon č. 273/2008 o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
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četnictvo za první republiky, ale ani po jeho pohlcení Sborem národní bezpečnosti po roce 

1945 nebyly služby zabývající se vnitřním pořádkem sjednoceny. Paralelně totiž existovala 

například Pohraniční stráž odpovědná za ochranu hranic (zrušena 1990) nebo Sbor ozbrojené 

ochrany železnic podřízený ministerstvu dopravy. Policie České republiky sice vznikla již 

v roce 1991, byla ovšem v rámci federace odpovědná za veřejný pořádek a bezpečnost jen 

v rámci České republiky.506 Úkoly si navíc dělila s policií federální, Federálním policejním 

sborem, která byla odpovědná vedle ochrany hranic také za boj proti terorismu a 

organizované trestné činnosti nebo za ochranu ústavních činitelů.507 Paralelně navíc existoval 

ještě Sbor hradní policie odpovědný ochranu prezidenta republiky508 nebo Federální 

železniční policie zajišťující bezpečnost na železnici.509 V současné době plní Policie ČR 

všechny tyto úkoly v rámci specializovaných útvarů s působností na celém území ČR, jako 

jsou například Útvar pro odhalování organizovaného zločinu nebo Útvar pro ochranu 

ústavních činitelů.510 

Hlavními záchrannými sbory v ČR jsou Zdravotnický záchranný sbor a Hasičský 

záchranný sbor (HZS).511 Zatímco první z nich má na starosti zdravotnickou pomoc, HZS 

nese vedle ochrany životů a majetků lidí před požáry také odpovědnost za poskytování 

pomoci při mimořádných událostech.512 Z tohoto úkolu vyplývá ústřední role, kterou hasiči 

hrají v integrovaném záchranném systému. Integrovaný záchranný systém (IZS) je 

koordinovaný postup při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a 

likvidačních prací. Základními složkami jsou právě HZS a jednotky požární ochrany, 

zdravotnická záchranná služba a Policie ČR, přičemž příslušník HZS je velitelem zásahu a má 

na starosti jeho koordinaci.513 Do IZS mohou přispívat i další součásti bezpečnostního 

systému z pozice „ostatních složek IZS“.514 Těmi jsou například vyčleněné síly ozbrojených 

sil nebo ostatní ozbrojené sbory, tj. některé vyčleněné síly AČR a Hradní stráže nebo 

příslušníci Celní správy a Vězeňské služby. Pro ty ale nejde o primární úkoly, nýbrž o pomoc 

na vyžádání. Tu jsou povinny poskytnout pouze za předpokladu, že to neohrozí plnění jejich 

vlastních, závažnějších úkolů.515 

                                                 
506 Zákon č. 283/1991 Sb. o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
507 Zákon č. 333/1991 Sb. o Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie. 
508 Ibid. 
509 Zákon č. 230/1992 Sb. o Federální železniční policii. 
510 Policie ČR: Útvary s působností na celém území ČR; online, 16.1.2011, http://www.policie.cz/clanek/utvary-
s-pusobnosti-na-celem-uzemi-cr-312510.aspx. 
511 HZS je stejně jako PČR výkonnou složkou ministerstva vnitra. 
512 §1, Zákon č. 238/2000 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů. 
513 §19, Zákon č. 239/2000 Sb. o Integrovaném záchranném systému. 
514 §4.2., ibid. 
515 §21., ibid. 
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Po většinu existence Československa/České republiky byla pomoc jednotlivcům závislá 

buď na typu ohrožení – požár, ohrožení veřejného pořádku – nebo při mimořádných 

událostech spadala do úkolů civilní obrany/ochrany. Za tu odpovídaly zvláštní instituce buď 

v gesci ministerstva vnitra (do roku 1975) nebo ministerstva obrany (v letech 1976-1999). 

Hasičský záchranný sbor hraje centrální roli jen relativně krátkou dobu od zřízení IZS v roce 

2000. Jeho pozice nicméně neustále posiluje, naposledy například převzetím některých 

záchranných útvarů od Armády České republiky v roce 2008.516 

 

6.1.2 Institucionální zam ěření výzkumu 

Tato případová studie se zabývá měnícím se postavení a rolemi Armády České 

republiky a Policie České republiky, jako klíčových vojenských a policejních složek 

bezpečnostního systému ČR. Ostatní součásti tohoto systému – zbylé části ozbrojených sil, 

ostatní ozbrojené sbory a záchranné sbory – figurují v této práci v roli vedlejších činitelů, 

které sice hrají roli při měnícím se postavení armády a policie, samy o sobě ale nejsou 

primárním zájmem výzkumu. 

Na následujících stránkách se také nevěnujeme zpravodajským službám. Ty hrají 

pochopitelně nezanedbatelnou úlohu při zajišťování vnitřní a vnější bezpečnosti a lze v jejich 

architektuře nalézt prvky podobné těm, na jejichž principech fungují policie a armáda. 

Především jde o teritoriální a úkolové vymezení působnosti, kdy Bezpečnostní informační 

služba má za úkol zajišťovat informace o „záměrech a činnostech namířených proti 

demokratickým základům, svrchovanosti a územní celistvosti“ státu nebo informace „týkající 

se organizovaného zločinu a terorismu“, kdežto Úřad pro zahraniční styky a informace 

„zabezpečuje informace mající původ v zahraničí, důležité pro bezpečnost a ochranu 

zahraničně politických a ekonomických zájmů“ státu.517 Na jejich struktuře a působnosti se 

také dají sledovat změny související se změnou role státních hranic a teritoriality obecně. 

Původně dvě samostatné vojenské služby – rozvědka a kontrarozvědka – byly v roce 1994 

novým zákonem sloučeny do jediné, Vojenského zpravodajství. Přes počáteční autonomii 

obou součástí se Vojenské zpravodajství v roce 2005 stalo s novou organizační strukturou 

skutečně jednotnou složkou s jediným informačním výstupem.518  

                                                 
516 Ministerstvo obrany: Transformace resortu Ministerstva obrany. Praha: Ministerstvo obrany ČR, 2007, s. 
18ff. 
517 §5, Zákon č. 153/1994 Sb. o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
518 Vojenské zpravodajství: Vojenské zpravodajství po roce 1990; online, 16.1.2011, 
http://www.vzcr.cz/static/historie6k.aspx. 
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Činnost zpravodajských služeb je nicméně velmi specifická. Značně se liší od policejní, 

resp. vojenské činnosti, tak jak byly popsány výše. Navíc je vzhledem k charakteru práce a 

úkolech poměrně obtížné získávat jakékoli informace o konkrétní činnosti, což zahrnuje i 

některé aspekty využívání rozpočtu nebo počtu personálu. Závěry výzkumu by pak byly nutně 

neucelené a nedostatečně přesvědčivé. Tento problém je sice relevantní i při výzkumu armády 

a policie, kde celá řada informací není veřejně přístupná nebo je dokonce utajovaná, jde ale o 

velmi specifické otázky, které vyvození závěrů nemusejí nutně znemožnit. 

 

6.2 Měnící se role armády a policie v České republice 

Konkrétní změny v práci Armády České republiky a Policie České republiky zkoumá 

tato práce na osmi faktorech, které vycházejí z diskuse v akademické literatuře mezinárodních 

vztahů a bezpečnostních studií. Jsou jimi teritoriální působnost sil, způsob použití síly, 

charakter zásahu, iniciativa, s ní související odpovědnost jednotlivce, velikost cílové skupiny, 

praktická spolupráce mezi armádou a policií a existence zvláštních institucí na pomezí mezi 

armádou a policií. U každého z těchto faktorů je na následujících stránkách analyzována celá 

řada parciálních oblastí, kde by se případná změna mohla projevit, a to jak na straně armády, 

tak i na straně policie. Jak faktory, tak i příslušné parciální oblasti již byly shrnuty v tabulce 2 

na straně 75.  

 

6.2.1 Role teritoria ve vymezení činnosti armády a policie 

Úkoly a působnost armády i policie primárně vymezují zákony a ústavní zákony týkající 

se bezpečnosti, případě tyto instituce zřizující a regulující. Zvláštní důraz na jednotlivé 

zákony předepsané body potom určují strategické dokumenty, výhledy a doktríny. Dopad 

teritoriálního vymezení v praxi se projeví v institucionálních strukturách, které se mění podle 

toho, na co musejí jednotlivé síly reagovat. A pochopitelně konkrétní počty nasazených 

vojáků a policistů nejlépe ukazují, jestli jsou zákonné úkoly a strategické cíle v praxi skutečně 

dodržovány. 

Teritorium hraje roli při definici úkolů v zákonných normách obou sil, armády i policie, 

i když v každém z těchto případů trošku jiným způsobem. Zatímco armádní úkoly jsou 

definovány původem hrozby, klíčovou roli u policie hraje teritorium, kde se úkoly mají plnit. 

Podle zákona o ozbrojených silách je základním úkolem ozbrojených sil České republiky 

„připravovat se k obraně České republiky a bránit ji proti vnějšímu napadení“ a plnit 
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povinnosti vyplývající ze smluvních závazků ČR o společné obraně proti napadení.519 Obranu 

státu potom zákony definují opět v závislosti na původu hrozby jako „souhrn opatření k 

zajištění svrchovanosti, územní celistvosti, principů demokracie a právního státu, ochrany 

života obyvatel a jejich majetku před vnějším napadením“.520 V případě Policie ČR zákon 

stanoví, že jejím úkolem je „chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet 

trestné  činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a  

bezpečnosti“.521 Zákon jde ovšem dále v definici územní působnosti. V původní verzi z roku 

1991 dokonce zákon o PČR jasně stanovil, že policista musí sloužit výhradně na území České 

republiky. Zejména v důsledku přípravy na vstup od EU byl zákon novelizován a dnes sice 

stále hraje teritorium klíčovou roli, policisté ale mohou působit (a od roku 1999 působí) i 

v zahraničí. Policie je podle zákona činná „na území České republiky, nestanoví-li tento 

zákon nebo jiný právní předpis jinak“.522 

Odlišná definice působnosti umožňuje určité překrývání mezi úkoly armády a policie. 

V obou případech jde o ochranu bezpečnosti a majetku občanů nebo o zajištění územní 

celistvosti a svrchovanosti, které pro policii vyplývá z trestního zákoníku.523 Zákon také 

nevylučuje působnost armády uvnitř teritoria státu v případě, že se připravuje k obraně nebo 

ČR přímo brání. Určitý rozdíl je patrný v intenzitě hrozby. Zatímco armáda se hotoví k obraně 

proti „napadení“, policie se věnuje zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku. Lze z toho 

odvozovat, že na teritoriu státu plní své úkoly primárně policie a teprve v okamžiku, kdy 

porušení veřejného pořádku přeroste do napadení, vstupuje na scénu armáda. Různou reakci 

na krizové stavy předpokládají i zákony – rozeznávají podle intenzity stav nebezpečí524, 

nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav.525 Za vyhlašování různých krizových stupňů 

jsou odpovědné různé instituce – od hejtmanů přes vládu až po parlament. A různá intenzita a 

charakter krize také předpokládá různé zapojení policie a armády. To je dobře patrné na práci 

Ústředního krizového štábu, kterému předsedá ministr vnitra, s výjimkou situací, kdy je 

vyhlášený válečný stav nebo stav ohrožení státu v souvislosti se zajišťováním obrany ČR před 

vnějším napadením. V takovém případě předsedá štábu ministr obrany.526 Přestože tedy 

                                                 
519 §9, Zákon č. 219/1999 Sb. o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
520 §2, Zákon č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
521 §2, Zákon č. 273/2008 o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
522 §3, ibid.  
523 Trestný čin rozvracení republiky se týká právě účasti na násilných akcích s cílem „rozvrátit ústavní zřízení, 
územní celistvost nebo obranyschopnost České republiky anebo zničit její samostatnost“ (§310, Zákon č. 
40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů). 
524 §3, Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
525 Čl. 2, Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
526 Čl. 4, Statut Ústředního krizového štábu, příloha k usnesení vlády č. 1500 ze dne 24. listopadu 2008. 



162 

zákony nenabízejí jasné a navzájem se vylučující vymezení hlavních úkolů policie a armády, 

jejich poslání je odlišné a ve většině případů se nepřekrývá. 

Zákony nicméně stanoví i řadu dalších úkolů k nimž může být armáda použita vedle 

obrany státu a účasti na společné obraně v rámci mezinárodních smluv. Kromě jiného tak 

armáda může střežit objekty důležité pro obranu státu, účastnit se záchranných prací při 

pohromách nebo jiných závažných situacích, zabezpečovat leteckou zdravotnickou dopravu, 

plnit humanitární úkoly civilní ochrany nebo po dobu nezbytně nutnou plnit úkoly Policie 

České republiky, pokud její vlastní prostředky a síly nejsou dostatečné k zajištění vnitřního 

pořádku a bezpečnosti.527 Legislativa tak armádě umožňuje působit uvnitř teritoria státu. Není 

bez zajímavosti, že se tato možnost i za relativně krátkou dobu platnosti zákona o ozbrojených 

silách rozšiřovala. Novela z roku 2005 přidala do původního seznamu úkolů účast na likvidaci 

následků pohrom a také plnění humanitárních úkolů civilní ochrany.528 

Pro účely této práce je podstatný úkol vypomáhat Policii České republiky, pokud její 

vlastní síly nejsou dostatečné. Tato možnost není ani automatická, ani nezáleží na rozhodnutí 

složek samotných. Ke každému nasazení vojáků na podporu policie je zapotřebí nařízení 

vlády, které stanoví nejen počet vojáků, ale i délku výpomoci. Vojáci takto nasazení mají 

práva i povinnosti příslušníka PČR, pokud vláda ve svém nařízení nerozhodne o jejich 

omezení.529 

Platná legislativa tak vedle ne zcela jasného vymezení hlavních úkolů armády a policie i 

umožňuje nasazení armády v roli policie. Zákonné normy jasné odlišení těchto sil nenabízejí. 

Je proto zapotřebí podívat se na způsob jejich výkladu ve strategických dokumentech, dopad 

na institucionální strukturu obou složek a implementaci do praxe. 

Bezpečnostní strategie České republiky doposud všechny identifikovaly provázanost 

vnitřní a vnější bezpečnosti jako jednu z klíčových charakteristik prostředí. Je zde ovšem 

vidět posun. Zatímco strategie z roku 1999 uvádí, že „[r]izika působící zvenčí se mohou ve 

svých důsledcích kombinovat s riziky uvnitř země“ a země musí „čelit nejen vojenskému 

napadení, ale i nevojenským ohrožením“, strategie z roku 2003 už postuluje, že „vnitřní a 

vnější bezpečnost je v dnešním otevřeném a vzájemně provázaném světě nutné zajišťovat na 

základě komplexního přístupu“.530 Na druhou stranu je v obou dokumentech jasně do 

zvláštních kapitol oddělená obranná politika od politiky v oblasti vnitřní bezpečnosti, ačkoli 

                                                 
527 §14, Zákon č. 219/1999 Sb. o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
528 Čl. 1.14 a 1.17, Zákon č. 546/2005, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 
529 §22, Zákon č. 273/2008 o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
530 Vláda ČR: Bezpečnostní strategie České republiky. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 1999, s. 4; 
Vláda ČR: Bezpečnostní strategie České republiky. Praha, 10. prosince 2003, s. 5. 
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uznávají podíl všech složek bezpečnostního systému jak na obraně, tak i na zajištění vnitřní 

bezpečnosti v rámci zákonů. 

V roce 2008 byly schváleny dva dokumenty, které nabízejí pozoruhodný pohled na roli 

a způsob využití ozbrojených sil - dlouhodobá vize rozvoje resortu ministerstva obrany  a 

nová vojenská strategie. Vedle jasného ukotvení v právním rámci, tedy zajištění obrany a 

asistenci PČR a HZS pod hlavičkou integrovaného záchranného systému, vize předefinovává 

roli ozbrojených sil v zahraničních operacích. Prioritním úkolem zůstává zajištění bezpečného 

prostředí, v němž mohou nevojenští aktéři pomáhat místní společnosti co nejrychleji přejít do 

normálního, mírového života. Vedle toho ale vize počítá s tím, že se ozbrojené síly zapojí do 

výcviku místních ozbrojených sil, aby mohly co nejrychleji převzít svůj díl odpovědnosti za 

zajišťování bezpečnosti. Vojenská strategie navíc dodává, že ozbrojené síly kromě podpory 

PČR a IZS na území ČR také v rámci možností mohou poskytnout podporu civilním orgánům 

a organizacím mimo území ČR.531 Cílem rozvoje sil je univerzálnost, která by měla umožnit 

jejich „efektivní využitelnost při plnění stále širšího spektra úkolů při eliminaci ohrožení 

vojenského i nevojenského charakteru na území i mimo území České republiky“.532 

Na druhou stranu není zcela jasné, jestli má armáda kapacity na to, aby na území ČR 

policii a HZS asistovala. Vojenská strategie z roku 2004 jasně deklarovala, že armáda 

vyčleňuje 1000 vojáků na podporu PČR na dobu tří měsíců a 1200 vojáků pro IZS na dobu 

jednoho měsíce.533 Strategie z roku 2008 už konkrétní počty neuvádí, místo toho deklaruje, že 

v principu jsou na podporu PČR a IZS využitelné „všechny síly a prostředky ozbrojených 

sil“.534 Všechny síly a prostředky jsou pochopitelně víc než pouhé dvě tisícovky vojáků. Není 

ovšem jasné, s kolika vojáky je možné reálně počítat, protože primárním úkolem ozbrojených 

sil zůstává obrana proti vnějšímu napadení a prioritou aktivní působení v zahraničních 

operacích.535 IZS nemůže kvůli této neurčitosti s vojáky ve svých krizových plánech počítat, 

což se projevuje mimo jiné i tím, že se po roce 2006 neaktualizovaly plány reakce na možné 

krizové scénáře, v nichž AČR původně přesně specifikovala svůj příspěvek.536 

Policii chybí obecné strategické dokumenty typu vojenské strategie. Vychází 

z parciálních strategií a koncepcí, které se zaměřují na jednotlivé segmenty trestné činnosti. 

V těch je patrný stoupající důraz na mezinárodní spolupráci a aktivnější roli PČR v zahraničí. 

Strategie boje proti terorismu pro léta 2010-2012 například považuje přímou mezinárodní 

                                                 
531 Vláda ČR: Vojenská strategie České republiky, Praha, 23. července 2008, s. 6. 
532 Ministerstvo obrany: Dlouhodobá vize resortu Ministerstva obrany. Praha, 23. července 2008, s. 13. 
533 Vláda ČR: Vojenská strategie České republiky, Praha, 9. června 2004, s. 9. 
534 Vláda ČR: Vojenská strategie České republiky, Praha, 23. července 2008, s. 6. 
535 Ibid., s. 4. 
536 Rozhovor autora na Policejní akademii ČR, 11.1.2011. 
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spolupráci policie za jeden ze „základních předpokladů úspěšného boje proti terorismu“.537 

Koncepce boje proti organizovanému zločinu na léta 2008-2011 zase volá po zvýšení počtu 

styčných důstojníků PČR ve státech, jejichž občané se podílejí na organizované trestné 

činnosti na území ČR.538 Bezpečnostní strategie z roku 2003 jasně deklaruje připravenost ČR 

zapojit se vedle vojenských i do civilních misí v zahraničí.539 Policie se takových misí nejen 

účastní, ale je připravena svoji účast dále zvyšovat. Zároveň ale jasně deklaruje, že konkrétní 

rozhodnutí leží na vládě a vrcholných politických představitelů státu.540 

Nejvýraznější změny v organizační struktuře Armády České republiky a jejího 

generálního štábu vyplývaly v posledních letech především z profesionalizace. To je patrné 

nejen na snižujícím se počtu vojenských útvarů, ale i v zeštíhlení odborů centrálních institucí. 

Například z generálního štábu zmizely odbory zabývající se mobilizací, které byly součástí 

operačního štábu.541 

Velkou změnu představovalo zřízení integrovaného záchranného systému v roce 2000 a 

přesunutí odpovědnosti za civilní ochranu z ministerstva obrany a jeho Hlavního úřadu civilní 

ochrany České republiky na ministerstvo vnitra, respektive na Hasičský záchranný sbor. 

Všechny složky civilní ochrany přešly pod hlavičku HZS s výjimkou vojenských záchranných 

útvarů, které zůstaly součástí AČR. Podle původních plánů se měla armáda vzdát i těch, po 

povodních v roce 2002 se ale ukázalo, že fungování IZS ještě není zcela usazené, a útvary se 

pouze transformovaly na záchranné prapory. Armáda ale toto řešení považovala za dočasné. 

Záchranné prapory odčerpávaly poměrně dost prostředků a jejich využití nebylo podle 

ministerstva odpovídající. Proto se v rámci zvyšování podílu nasaditelných sil armáda praporů 

v roce 2008 zbavila. Dva byly omezeny na samostatné záchranné roty – po jedné pro Čechy 

(Rakovník) a Moravu (Olomouc), jeden byl kompletně převeden pod HZS, jeden byl bez 

náhrady zrušen a dva poslední byly reorganizovány na ženijní prapory, které je možné vyslat 

do zahraničních operací.542 

V rámci policie představovalo nejvýraznější organizační změnu zřízení odborů 

zabývajících se mezinárodní spoluprácí. V tento okamžik fungují čtyři takové odbory na 

policejním prezidiu. Tři menší odbory jsou součástí Úřadu služby kriminální policie a 

vyšetřování. Dva se věnují spolupráci s Interpolem a s Europolem a jeden je národním 

                                                 
537 Vláda ČR: Strategie boje proti terorismu pro léta 2010-2012, Praha, 22. března 2010, s. 10. 
538 Vláda ČR: Koncepce boje proti organizovanému zločinu, Praha, 23. ledna 2008, s. 27-8. 
539 Vláda ČR: Bezpečnostní strategie České republiky. Praha, 10. prosince 2003, s. 11. 
540 Odbor mezinárodní policejní spolupráce: Koncepce vysílání policistů ČR na zahraniční mírové operace. 
Praha: Policejní prezidium ČR, 2006, s. 36-7. 
541 Srov. Ministerstvo obrany: Ročenka ´98. Praha: Ministerstvo obrany ČR, 1999. 
542 Ministerstvo obrany: Transformace resortu Ministerstva obrany. Praha: Ministerstvo obrany ČR, 2007, s. 8. 
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kontaktním místem pro schengenskou spolupráci (Národní centrum SIRENE). Odbor 

mezinárodních vztahů je součástí kanceláře policejního prezidenta. Posledně jmenovaný má 

na starosti vysílání policistů do mezinárodních misí, komunikaci se styčnými důstojníky a 

koordinuje v rámci PČR agendu Evropské unie. Původně byly všechny tři odbory jediným 

pracovištěm. Vzhledem k jinému zaměření a jiné podřízenosti ale došlo k reorganizaci, jejímž 

výsledkem je dnešní stav. 

Vedle posilování mezinárodní spolupráce na policejním prezidiu dochází v posledních 

několika letech i ke vzniku odborů mezinárodních vztahů na všech krajských policejních 

ředitelstvích. Jejich úkolem je jednak komunikace a vzájemná podpora s centrálním útvarem, 

ale také účinnější řízení a koordinace mezinárodních vtahů v rámci krajů a mezi nimi. 

Důvodem je zejména růst přeshraničních kontaktů pod úrovní státu, například mezi 

policejním ředitelstvím ústeckého kraje a policejním ředitelstvím Saska. Koordinace mezi 

kraji a mezi kraji a centrem by měla pomoci vytěžit z těchto kontaktů maximum.543 

Relativně novou iniciativou na regionální úrovni je otevírání přeshraničních operačních 

center policie, která koordinují spolupráci v příhraničních oblastech. Slouží v nich nepřetržitě 

pracovníci policií obou států. V roce 2006 bylo první takové centrum otevřené na hranici 

s Rakouskem, v roce 2007 byla otevřena čtyři centra – po dvou na hranicích s Polskem a 

s Německem. V polovině roku 2011 by se mělo otevřít společné centrum na poslední hranici 

se Slovenskem.544 

Rozhodující pro posouzení toho, do jaké míry armáda zvyšuje svoji přítomnost a 

aktivitu při asistenci policii na území České republiky, respektive policie mimo její hranice, 

jsou nicméně konkrétní počty nasazených vojáků a policistů. V případě vojáků jsou data 

k dispozici, protože každé takové nasazení vyžaduje zvláštní nařízení vlády obsahující údaje o 

počtu a způsobu využití (jestli jsou vojáci nasazování se zbraní nebo beze zbraně). Jak 

ukazuje graf na obrázku 5, použití příslušníků AČR při zajišťování pořádku není standardní, 

převážnou většinou se omezuje na dočasné posilování v případě významnější mezinárodní 

akce nebo mimořádné situace. Do první kategorie spadá využití vojáků v letech 2000 

(zasedání Mezinárodního měnového fondu v Praze), 2002 (listopadový pražský summit 

NATO) nebo během českého předsednictví v Radě EU v první polovině roku 2009. Do druhé 

kategorie potom nasazení vojáků k zajišťování pořádku při povodních v letech 2002, 2006 a 

2009 a pochopitelně také při dvou významnějších pohotovostech po teroristických útocích 11. 

září 2001 a v souvislostí s invazí do Iráku v roce 2003. Mezi roky 2004 a 2009 vláda 

                                                 
543 Rozhovor autora na Policejním prezidiu ČR, 6.1.2011. 
544 Emailová komunikace autora s pracovníkem Policejního prezidia ČR, 27.1.2011. 
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dlouhodobě vyčlenila pod velení policie stabilní, poměrně omezený počet vojáků (100-200). 

Od počátku roku 2010 ovšem pod velením policie žádný voják neslouží. Vedle počtů 

zobrazených v grafu vláda dlouhodobě vyčleňuje 700 vojáků pod velení PČR pro případ 

jaderné havárie v elektrárnách Dukovany a Temelín.545 

 
Obrázek 5: Počet vojáků AČR vyčleněných pro nasazení pod velením Policie ČR 
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Armáda musí s nasazováním vojáků na území ČR počítat při plánování sil. Na podporu 

policie se ve vojenských plánech počítá se 700 příslušníky AČR. Další plánované síly jsou 

vyčleněny na podporu HSZ pro případ krizové situace, k výkonu letecké zdravotnické služby 

a úkolů pátrání a záchrany (Search & Rescue), což je povinnost vyplývající z mezinárodních 

smluv, a k přepravě ústavních činitelů.546 Vzhledem k tomu, že 700 vojáků je počet, se kterým 

se počítá pro případ havárie jaderných elektráren, lze konstatovat, že armáda žádné další 

dlouhodobější nasazení na podporu Policie ČR nepředpokládá. Pokud je přeci využita, jde 

vždy o ad hoc události, na něž se používají jednotky určené pro nasazení v zahraničí. Pokud 

by byly tyto jednotky skutečně nasazeny podle svého primárního účelu v maximální možné 

míře, armáda by policii nemohla nabídnout žádné jednotky navíc. To předpokládá i 

předkládací zpráva k možným scénářům vývoje krizových situací schváleným Bezpečnostní 

                                                 
545 Nařízení vlády č. 332/2001 Sb. o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů služby pořádkové 
policie Policie České republiky při radiačních haváriích jaderných elektráren; Nařízení vlády č. 13/2004 Sb. o 
povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky při radiačních haváriích na 
jaderných elektrárnách; Nařízení vlády č. 465/2008 Sb. o povolání vojáků Armády České republiky k plnění 
úkolů Policie České republiky při radiačních haváriích na jaderných elektrárnách. 
546 Rozhovor autora na Generálním štábu AČR, 13.1.2011. 
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radou státu.547 V případě dlouhodobější krizové situace by teoreticky bylo možné sáhnout 

k aktivním zálohám, jejich role je ale velmi neustálená a stavy nejsou naplněny.548 

Policie nesměla až do roku 1999 působit jinde než na území České republiky. Od tohoto 

roku se ale v zahraničí angažuje, a to buď v rámci misí pod hlavičkou Organizace spojených 

národů nebo v misích Evropské unie. Na rozdíl od armády, kde si voják nemůže příliš vybírat, 

jestli bude nasazen a kde, účast na zahraničních misích je u policie dobrovolná. Nevysílají se 

také celé útvary, ale pouze jednotlivci, z nichž se český kontingent pro každou jednotlivou 

misi skládá. Každý z nich musí projít testy (například z angličtiny nebo řízení automobilu) 

organizovanými Policejním prezidiem a následně ještě i na úrovni OSN nebo EU.549  

První zahraniční misí, do které Policie ČR své příslušníky vyslala byla v roce 1999 mise 

OSN v Kosovu (UNMIK). Od té doby se ČR zúčastnila nebo se stále účastní celé řady misí 

v mnoha regionech – na Balkáně (Bosna, Makedonie, navazující evropská mise v Kosovu), ve 

východní Evropě (Moldova, Gruzie), na Blízkém a Středním východě (Irák, Jordánsko, 

Palestina) i v Africe (Libérie). Charakter misí se liší podle konkrétní potřeby regionu, takže 

někde policisté místní složky nahrazují (například v Kosovu), někde je cvičí a mentorují 

(například v Afghánistánu) a někde pouze monitorují (například v Gruzii). Preferovány jsou 

operace Evropské unie, pod hlavičkou OSN se PČR z politických důvodů účastní pouze 

v Libérii, aby vykázala v OSN nějakou aktivitu.550 

Ke konci listopadu 2010 sloužilo v zahraničních misích 47 policistů.551 Po počátečním 

náběhu se počet vysílaných policistů ustálil na zhruba 40-60 v závislosti na tom, jak dobíhají 

mandáty jednotlivým policistům, jak se daří vycvičit a vyslat další policisty a pochopitelně na 

finančních prostředcích. Zejména kvůli financím také PČR neobsazuje všechna místa, která 

má teoreticky k dispozici.552 Ze stejného důvodu také v poslední době poklesl počet styčných 

důstojníků policie v mezinárodních institucích a v jiných státech. A to i přes jasně 

deklarovanou vůli ministerstva a vlády tyto počty zvyšovat.  

Shrneme-li teritoriální záběr policie a armády v České republice můžeme konstatovat 

výraznou změnu ve fungování policie, která na přelomu století získala možnost pracovat i 

mimo teritorium ČR. Rozšíření úkolů přes hranice odpovídají i změny v institucionální 

                                                 
547 Ministerstvo vnitra: Možné scénáře vývoje krizových situací vyžadujících nasazení součástí ozbrojených sil 
České republiky ve prospěch Policie České republiky nebo integrovaného záchranného systému, nepublikovaný 
dokument, 2004. 
548 Jeden z bodů diskutovaných v souvislosti s plánovanou Bílou knihou obrany na konferenci MO ČR, VZ 
Měřín, 6.-7.12.2010. 
549 Rozhovor autora na Policejním prezidiu ČR, 6.1.2011. 
550 Ibid. 
551 Emailová konverzace autora s pracovníkem Policejního prezidia ČR, 27.1.2011. 
552 Srov. Odbor mezinárodních vztahů: Policie České republiky v zahraničních mírových operacích. Praha: 
Policejní prezidium ČR, 2010, s. 3-4. 
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struktuře na centrální, regionální i místní úrovni, kde došlo k vytvoření nových odborů na 

prezidiu, krajských ředitelstvích a nových společných operačních center usnadňujících 

přeshraniční spolupráci s policejními silami okolních zemí. S tím, jak se Policie České 

republiky začala účastnit zahraničních operací, vzrostl pochopitelně počet policistů 

působících mimo území ČR. Z koncepčních dokumentů vyplývá, že policie by ráda svoji 

zahraniční aktivitu udržela nebo dokonce posílila, kvůli nedostatku finančních prostředků ale 

počty zůstávají střednědobě stabilní, případně se i mohou snižovat, jako v případě styčných 

důstojníků. 

V případě armády je situace daleko nejasnější. V principu armáda může na území ČR za 

určitých podmínek působit. Její potenciální využití se dokonce v poslední době rozšířilo. Ze 

strategických dokumentů navíc vyplývá, že armáda považuje působení uvnitř státu za 

plnohodnotný úkol a jejím cílem je univerzálnost, která by umožnila reagovat i na nevojenské 

hrozby. Je ale otázka, do jaké míry je tato univerzálnost myšlena pro úkoly uvnitř ČR a do 

jaké míry je zaměřená na působení vojáků uvnitř jiných států, jako například v Kosovu nebo 

v Afghánistánu. Zároveň s deklarací své připravenosti reagovat na hrozby nevojenského 

charakteru se totiž AČR zbavila vojenských záchranných útvarů, jejichž úkolem byly právě 

zásahy na území ČR proti nevojenským hrozbám, ve prospěch jednotek nasaditelných do 

zahraničí. Armáda je sice v principu připravená nasadit pod velením policie všechny své 

jednotky, to ale ve skutečnosti znamená, že s nimi není možné napevno počítat, protože jejich 

primárním úkolem zůstávají zahraniční operace a není jisté, jestli v případě potřeby budou 

k dispozici. O podstatně menším využití armády na podporu policie svědčí i reálné počty 

takto nasazených vojáků, které v posledních letech významně klesly. 

 

6.2.2 Použití síly a jeho regulace 

Použití síly vojáky i policisty definují do značné míry zákony České republiky, kterých 

se samozřejmě obě skupiny při své činnosti musejí držet. Případné posuny v chápání síly a 

jejího použití se ovšem v rámci mantinelů daných zákonem mohou projevit v konkrétním 

výcviku, jímž vojáci a policisté procházejí, a ve vybavení, které mají k dispozici. Dalším 

ukazatelem je potom použití síly v praxi – to znamená mandát, s jakým jsou vojáci 

nasazováni do mezinárodních operací, a míra, s níž policie používá sílu při své práci. 

Použití síly je v zákonech rozlišeno na použití donucovacích prostředků a použití 

zbraně. Pečlivě je v tomto ohledu regulována zejména Policie ČR. V příslušném zákoně se 

použití donucovacích prostředků a zbraně věnuje celá jedna hlava. Jako donucovací 
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prostředky zákon chápe celou škálu možných činností a použití speciálních nástrojů od hmatů, 

chvatů, úderů a kopů, přes obušek, slzný plyn, pouta nebo služebního psa, až po úder střelnou 

zbraní nebo varovný výstřel.553 Použití nemůže být libovolné, ale musí být vyprovokováno 

ohrožením života, zdraví, majetku nebo veřejného pořádku. Policista musí osobu, proti které 

zakročuje, nejprve vyzvat, aby zanechala činnosti, která takové ohrožení představuje. Použitý 

donucovací prostředek musí být „nezbytný k překonání odporu nebo útoku osoby, proti níž 

[policista] zakročuje“ a policista navíc musí dbát, aby „nezpůsobil [...] újmu zřejmě  

nepřiměřenou  povaze  a  nebezpečnosti [...] protiprávního jednání“.554 

Použití zbraně je regulováno ještě přísněji. Je vyhrazeno pro přesně definované situace, 

které zahrnují ohrožení života policisty nebo jiných osob, nebo zamezení útěku pachatele, 

jehož nelze jinak zastavit. V každém takovém případě je nicméně použití zbraně přípustné jen 

v případě, „že užití donucovacího prostředku by bylo zřejmě neúčinné“, a policista musí 

předem upozornit, že hodlá použít zbraň.555 Ani zbraň, ani jiné donucovací prostředky není 

možné použít proti předem definovaným skupinám obyvatel, například těhotným ženám, 

osobám s tělesnou vadou, dětem nebo naopak lidem vysokého věku – pouze pokud nelze 

jinak ochránit život nebo zdraví.556 

Tato regulace se za poslední roky v policii nijak nezměnila. Dnes platný zákon o Policii 

České republiky z roku 2008 převzal v podstatě jen s formulačními úpravami obsah 

předchozího zákona z roku 1991.557 

V případě armády je situace výrazně složitější. V případě, že vojáci zasahují na podporu 

Policie ČR, vztahují se na ně stejná omezení a stejné postupy jako na policii.558 Pokud jednají 

ve vlastní kapacitě, jsou regulováni jen z části. Zákon o ozbrojených silách na úpravu užití 

síly pamatuje v paragrafech 42 a 42a. V případě použití zbraně se ovšem jedná pouze o 

regulaci situace „při výkonu pořádkové, strážní, eskortní a dozorčí služby“.559 Za těchto 

podmínek je použití zbraně jasně omezeno na ochranu života a zdraví osob, ochranu 

stráženého objektu a zamezení útěku ozbrojené osoby. Vždy jde ovšem o poslední možnost 

použitelnou až v situaci, kdy není možné vyřešit situaci jinak (zákon uvádí kromě jiného 

                                                 
553 §52, Zákon č. 273/2008 o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
554 §53, ibid. 
555 §56, ibid. 
556 §58, ibid. 
557 Zákon č. 283/1991 Sb. o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
558 §22, Zákon č. 273/2008 o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
559 §42, Zákon č. 219/1999 Sb. o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Tato 
regulace použití zbraně je reziduem doby před rokem 1989, kdy vojáci běžně hlídali muniční sklady a tento 
paragraf umožňoval hlídkám použít zbraň proti komukoli, kdo by se pokoušel dostat přes plot. Dnes patří ostraha 
vojenských objektů primárně do odpovědnosti vojenské policie. (Rozhovor autora na Generálním štábu AČR, 
10.1.2011.)  
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domluvu, chvaty sebeobrany nebo služebního psa), a pouze po předchozím slovním varování. 

Použití zbraně je omezeno obdobně jako v případě policie v případě některých zranitelných 

skupin obyvatel.560 Zákon nijak nereguluje použití v případě válečného konfliktu nebo 

v rámci mezinárodních operací. Tyto situace přenechává regulaci mezinárodním právem – 

tzv. jus in bello. 

V roce 2005 byl zákon o ozbrojených silách novelizován a vedle regulace použití zbraně 

v něm přibyl i paragraf věnovaný použití donucovacích prostředků.561 Tyto prostředky může 

voják použít v případě spolupráce s cizími ozbrojenými silami a operacích na podporu a 

udržení míru, střežení objektů důležitých pro obranu státu, plnění úkolů Policie ČR a při 

ostraze Hradu a sídla prezidenta. Jedná se o prostředky, které, jak zákon uvádí, nepatří do 

„vojenské výzbroje“ – převážně neletální vybavení pro kontrolu davů nebo zastavování 

vozidel, jako jsou slzný plyn, obušek, vodní dělo, zastavovací pás nebo zneschopňující 

prostředky. Voják je navíc povinný tyto prostředky používat „přiměřeným způsobem a v míře 

nezbytně nutné ke splnění úkolu“.562 Podobnost s policejním vybavením a omezeními není 

vůbec náhodná. Jak lze vyčíst z důvodové zprávy návrhu novely, ozbrojeným silám jsou 

v zahraničních operacích „ukládány povinnosti, které by za normální situace vykonávaly 

policejní složky. Mezi tyto povinnosti mimo jiné patří zvládání davu, zadržování osob 

podezřelých z trestné činnosti, zřizování kontrolních stanovišť na pozemních komunikacích a 

prohledávání civilních objektů především při hledání zbraní a osob.“563 Podle mezinárodního 

práva totiž vojenské jednotky nesmějí používat zbraně proti civilistům, ale zároveň nesmějí 

v boji používat chemické látky, mezi které patří i slzný plyn. Novela vojákům umožnila 

pružně reagovat na nejrůznější situace spjaté s asymetrickým konfliktem a působením mezi 

civilisty, které často nebylo možné označit za nepřátelské bojovníky, ale s nepřátelskými 

bojovníky spolupracovali. Běžné vojenské jednotky tak mohou provádět úkoly, které byly do 

té doby vyhrazeny pouze vojenským policistům, jejichž činnost je regulovaná úplně stejně 

jako činnost Policie ČR.564 

Jednotky Armády České republiky jsou dnes velmi flexibilní síly schopné vykonávat 

celou řadu úkolů v rámci asymetrického konfliktu, což je umocněno také tím, že na rozdíl od 

                                                 
560 Ibid. 
561 § 42a, ibid. Novela byla přijata jako zákon č. 546/2005, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených 
silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 
562 Ibid. 
563 Důvodová zpráva. Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených 
silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o 
změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Sněmovní tisk 
1072/0 z roku 2005. 
564 §22ff, Zákon č. 124/1992 Sb. o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů. 
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většiny jiných evropských zemí Česká republika nikdy své vojáky v zahraničních operacích 

neomezovala zvláštními politickými výhradami (tzv. caveats). To je umožněné mimo jiné 

právě novelou umožňující použití donucovacích prostředků. Bez ní by nasazení vojáků AČR 

bylo často zbytečně riskantní, protože by jim chyběly prostředky pro rychlé a účinné zvládání 

krizových situací mezi civilisty. Lze tak předpokládat, že by si česká politická reprezentace 

stejně jako někteří spojenci vyhradila právo omezit nasazení jednotek na úkoly, se kterými by 

si vojáci v rámci svých pravomocí byli schopni poradit, aby nedocházelo ke zbytečným 

ztrátám na životech. Novela ostatně vznikla na základě velmi špatné zkušenosti s omezeným 

mandátem jednotek během nepokojů v Kosovu v roce 2004.565 

V zahraničních operacích se použití síly řídí tzv. Rules of Engagement (RoE), která se 

schvalují zvlášť pro každou operaci a v jejím průběhu se mohou měnit podle situace. 

Severoatlantická aliance má k dispozici komplexní katalog možných situací, na jehož základě 

si před každou operací operační velitel vytýčí a nechá politickým vedením (v NATO obvykle 

Severoatlantická rada) schválit požadovanou úroveň zapojení jednotek do konfliktu, včetně 

úrovně použití síly.566 Konkrétní úroveň RoE schválená pro danou operaci ovšem ze vcelku 

pochopitelných důvodů patří mezi nejpřísněji utajované materiály. Je tedy velmi obtížné 

stanovit, jak moc je regulováno použití síly v operacích, jichž se účastní vojáci AČR. Na 

druhou stranu lze na obecné rovině konstatovat, že v rámci kapitoly věnované ofenzivní 

činnosti má velitel operace k dispozici deset variant použití síly. Jen poslední z nich neklade 

žádná omezení a umožňuje, aby byl voják zároveň „vyšetřovatel, státní zástupce, soudce a 

exekutor v jediném okamžiku“.567 Všechny ostatní varianty nějaká omezení obsahují a 

nabízejí tak velmi jemné rozlišení použití síly. 

Pečlivou regulaci použití síly vyžaduje charakter operací, kterých se v současnosti 

vojáci účastní. Asymetrický konflikt probíhající mezi civilním obyvatelstvem, jehož cílem 

není ani tolik dobývání prostoru nebo porážka protivníka, ale ochrana obyvatelstva a udržení 

podpory, vedla například v Afghánistánu k používání menších bomb a snaze nepoužívat 

zbraně, pokud to není nezbytně nutné. Navíc se právo povolit použití zbraně zvyšuje v rámci 

služebního postupu přímo úměrně její ráži.568  

I jediný voják a jeho neuvážené použití zbraně může mít operační nebo dokonce i 

strategické důsledky, což se odpovídajícím způsobem projevuje ve výcviku. AČR se poučila 

ze situace v Bosně, kde se sice vojáci účastnili potlačování demonstrací, nebyli k tomu ale 

                                                 
565 Rozhovor autora na Generálním štábu AČR, 10.1.2011. 
566 NATO: NATO Rules of Engagement, North Atlantic Military Commitee Military Decision MC 362/1, 2003. 
567 Rozhovor autora na Generálním štábu AČR, 10.1.2011. 
568 Rozhovor autora na Generálním štábu AČR, 4.1.2011.  
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nijak specificky cvičení.569 Před odjezdem do Kosova už všechny jednotky prošly speciálním 

výcvikem ke zvládání davů za použití policejních metod pod vedením policejních instruktorů. 

Postupem času si ale armáda vybudovala své vlastní instruktory a v současnosti je schopná 

vojáky před odjezdem do mise cvičit sama nebo ve spolupráci s Vojenskou policií.570 

Použití síly s rozmyslem snižuje riziko neuváženého použití zbraně, zároveň ale může 

představovat pro armádu zásadní problém. Voják totiž může začít o použití síly přemýšlet i 

v situaci ohrožení života, kdy by zbraň naopak použít měl. Omezené použití zbraně a 

policejní funkce typu rozhánění demonstrací proto nejsou součástí standardního výcviku 

vojáka, ale pouze součástí přípravy před konkrétním nasazením. Po návratu z operace jsou 

potom vojáci opět „přecvičeni“ na svůj primární úkol, tedy bojovou činnost.571  

Obdobně je na tom armáda i v otázce vybavení pro policejní úkoly. V 90. letech bylo 

zřejmé, že vojáci nějaké vybavení ke zvládání davů bez použití střelných zbraní potřebují. 

Armáda proto nakoupila zásoby štítů, obušků a příslušné techniky. Šlo ale pouze o 

jednorázové nákupy bez většího strategického dopadu. Další neletální vybavení se sice 

v debatách pravidelně objevuje a do budoucna se o něm přemýšlí, konkrétní iniciativy se 

týkají spíše klasického vojenského vybavení, což souvisí i s tím, že se, slovy vysokého 

důstojníka generálního štábu, armáda „musí připravovat hlavně na nejhorší scénář“.572 

V roce 2008 iniciovala sekce vyzbrojování ministerstva obrany debatu o neletálních 

zbraních, která byla do značné míry vyvolaná obdobnými debatami v rámci NATO. Téma ale 

velmi rychle zmizelo ze stolu, a to z velmi prostého důvodu – nedostávalo se peněz. Mezi 

prioritní projekty armády patří místo toho investice do informačních technologií, systémů 

ochrany proti improvizovaným výbušným zařízením, schopností chemické, biologické a 

radiační ochrany, v nichž se Česká republika na alianční úrovni profiluje, a zejména do 

operativy v Afghánistánu. Pořizovaná výzbroj potom primárně souvisí právě s afghánskou 

operací, jako například obrněné transportéry.573   

Pravomoci a povinnosti Policie České republiky se za posledních dvacet let výrazně 

nezměnily a s tím souvisejí i minimální změny týkající se výcviku a vybavení. Jediná 

podstatná změna ve výcviku běžných pořádkových jednotek policie se začala implementovat 

v poslední době a ještě zdaleka není ukončena. Její součástí je odklon od úpolového stylu 

použití donucovacích prostředků, tedy snaha o fyzické přemožení protivníka pomocí chvatů a 

hmatů. Místo toho budou policisté více cvičeni k využívání technických prostředků, například 
                                                 
569 Rozhovor autora na Stálém zastoupení ČR při EU, Brusel, 30.11.2007. 
570 Rozhovor autora na Generálním štábu AČR, 4.1.2011. 
571 Rozhovor autora na Generálním štábu AČR, 13.1.2011. 
572 Rozhovor autora na Generálním štábu AČR, 7.1.2011. 
573 Rozhovor autora na Ministerstvu obrany ČR, 24.1.2011 (telefonicky). 
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obušku nebo slzného plynu, s cílem udržet si bezpečnou vzdálenost od protivníka. Od 

policisty se neočekává rvačka s pachatelem s nejistým výsledkem, ale naopak využít všech 

technických výhod, aby k boji vůbec nedošlo. Vedle technických prostředků je to také důraz 

na včasné povolání posil a snaha o přečíslení.574 Výzbroj policie se měnila zcela minimálně a 

v rámci stejné kategorie – pistole za pistoli, obušek za teleskopický obušek. 

Trošku odlišná je situace u policistů vysílaných do mezinárodních misí. V první řadě se 

pro ně pořizovalo nové vybavení, kterým policie do té doby nedisponovala, jako například 

útočné pušky/samopaly HK. Šlo primárně o výzbroj, kterou u policistů účastnících se 

mezinárodních misí vyžadovala Evropská unie. Policie kvůli nákupu těchto nových zbraní 

musela změnit systemizaci, což jsou de facto tabulková místa pro zbraně určující kolik a 

jakých zbraní má být rozmístěno u jednotlivých útvarů. Tyto změny se ale dotkly právě jen 

útvarů zastřešujících zahraniční mise. V současnosti už, podobně jako u armády, policie 

chybějící vybavení pořídila a další změny neplánuje.575  

Odpovídajícím způsobem se změnil i výcvik do misí. Všichni policisté, kteří se přihlásí 

k vyslání do zahraničí procházejí přísnými testy podle standardů OSN. Do výcviku před 

vysláním patří kromě jiného i střelba z dlouhých zbraní, což je dovednost, kterou jinak 

policisté netrénují, protože s takovým vybavením v běžných útvarech vůbec nepracují.576 

Konkrétní použití síly v operacích se pouze těžko měří, protože statistiky nejsou nebo 

nejsou dostupné. Jak už bylo zmíněno, vojáci AČR nemají žádné politicky stanovené výhrady 

a v rámci mandátu operací, kterých se účastní, tak mohou být nasazeni na jakýkoli úkol, na 

který se hodí jejich odbornost. To platí zvlášť po roce 2005 kdy jim bylo novelou zákona 

umožněno použití donucovacích prostředků v zahraničních misích. Výčet misí, kterých se 

česká armáda účastnila nebo účastní tomu také odpovídá. Od účasti v operacích vyžadujících 

a v podstatě předpokládajících použití síly v plném rozsahu, jako bylo například působení 

speciálních sil v Afghánistánu v rámci operace Enduring Freedom, přes střežení srbsko-

kosovské hranice a ochranu srbské menšiny v Kosovu v rámci operace KFOR, až po 

udržování bezpečného prostředí a asistenci místním orgánům v Bosně v rámci evropské 

operace EUFOR Althea.577 

Ministerstvo vnitra má k dispozici pouze omezené statistiky použití zbraně policistou. 

Policisté mají povinnost po každém použití zbraně nebo donucovacích prostředků podat 

                                                 
574 Rozhovor autora na Policejním prezidiu ČR, 17.1.2011. 
575 Rozhovor autora na Policejním prezidiu ČR, 6.1.2011. 
576 Ibid. 
577 Srov. Návrh dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2005, 
Sněmovní tisk 757 z roku 2004. 



174 

zprávu.578 V praxi jsou ale konkrétní čísla k dispozici jen pro službu pořádkové policie, tedy 

jednu složku PČR, a to jen za posledních deset let. Na druhou stranu je tato služba v rámci 

PČR nejpočetnější a její příslušníci nejčastěji zasahují,579 lze tedy těmto datům přiznat určitou 

vypovídací hodnotu. Jak ukazuje graf na obrázku 6, počet použití zbraně policistou se od roku 

2001 v podstatě nezměnil, i přes drobná vychýlení v letech 2008 a 2010. Trend počtu 

varovných výstřelů je dokonce výrazně klesající. 

 
Obrázek 6: Použití zbraně policisty služby pořádkové policie PČR 
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Zdroj: autor; na základě dat Kanceláře policejního prezidenta, emailová komunikace, 20.1.2011. 

 
V otázce použití síly je patrná výrazná změna na straně Armády České republiky. Pod 

tlakem zahraničních operací a zkušenosti s úkoly, které v nich vojáci musejí plnit, dostala 

armáda možnost nasadit místo zbraně i donucovací prostředky, které byly do té doby výsadou 

strážní služby nebo Vojenské policie. Díky tomu není armáda nijak omezena při plnění úkolů 

v zahraničí a Česká republika nevyužívá politické výhrady regulující mandát národních 

kontingentů. Vojáci se také účastní širokého spektra operací, od takových, které použití síly 

v maximálním měřítku předpokládají a v podstatě vyžadují, až po ty, v nichž se s nasazením 

síly nepočítá vůbec nebo jen za přesně regulovaných podmínek. Zároveň si vojáci pořídili i 

základní policejní vybavení ke zvládání davů a před výjezdem do operací, v nichž se 

s takovými úkoly počítá, jsou jednotky i náležitě cvičeny. Na druhou stranu ale není možné 

říci, že by došlo k nějakému výraznějšímu posunu k neletálnímu vybavení a přeměně vojáků 

na policisty. Armáda tuto činnost považuje jen za doplňkovou. Svědčí o tom nejen prioritizace 

klasického vojenského vybavení při vyzbrojování a ostatních akvizicích ministerstva obrany, 
                                                 
578 §57, Zákon č. 273/2008 o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
579 Emailová komunikace autora s Kanceláří policejního prezidenta ČR, 20.1.2011. 
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ale i fakt, že vojáci jsou na používání neletálního vybavení a k využití policejních technik 

pouze jednorázově cvičeni před odjezdem do konkrétní operace a po návratu jsou přecvičeni 

na bojovou činnost, považovanou za základní aktivitu vojáka. 

Zákonná omezení použití síly policistou nedoznala vůbec žádných změn. Využití 

donucovacích prostředků nebo dokonce zbraně je přísně omezeno na přesně definované 

situace a při dodržení přesně definovaného postupu. Ve vybavení a výzbroji policie došlo ke 

změnám pouze v souvislosti se zahraničními operacemi pod vlivem EU. Zůstaly ale omezené 

na jednotlivé policisty vyjíždějící do misí a nijak se neprojevily v policii jako celku. Změny 

ve výcviku naznačují spíše snahu o vyloučení nebo zkrácení fyzické konfrontace při využití 

technických prostředků nebo prosté početní převahy. Dostupné statistiky vykazují dlouhodobě 

stabilní počet použití zbraně policistou a jasně klesající trend ve využití varovného výstřelu. 

Interpretovat data jako důkaz pro zvyšující se agresivitu policistů, kteří méně varují a rovnou 

střílí, není dost dobře možné, protože varovný výstřel by sice měl předcházet každému použití 

zbraně (a počet použití zbraně nikdy nepřesáhl počet varovných výstřelů), může být ale 

nástrojem sám pro sebe. Jejich klesající počet spíš vypovídá o tom, že policisté častěji 

zvládnou situaci bez toho, že by sáhli po pistoli (za předpokladu stabilní aktivity). 

 

6.2.3 Charakter zásahu policejních a vojenských jed notek 

Změny v charakteru práce armády a policie lze sledovat pouze nepřímo. Vhodným 

ukazatelem se zdají být změny ve výcviku, protože odlišný charakter práce nějakou změnu při 

cvičení vyžaduje. Dalším možným indikátorem je personální vývoj u složek, které svým 

charakterem ideální hranici mezi armádou a policií překračují. Na straně policie jsou takovou 

složkou zejména zásahové jednotky a jednotky rychlého nasazení. V sektoru ministerstva 

obrany jsou jejich převráceným obrazem příslušníci Vojenské policie. Předpokládaná změna 

policejní práce směrem k prevenci a předcházení zločinnosti se také může projevit ve změně 

zákonných nebo vnitřních norem, které se prevenci budou věnovat, a pochopitelně 

v posilování strategických a analytických oddělení v policejní struktuře. 

Jak už bylo zmíněno v předchozí kapitole, armáda využívala služeb policejních 

instruktorů zejména koncem devadesátých let, kdy v zahraničních operacích musela plnit 

úkoly, na které nebyla připravená. V průběhu doby si ale vycvičila vlastní instruktory a 

základní výcvik si je schopná zorganizovat sama, nebo ve spolupráci s Vojenskou policií. 

Vojáci odjíždějící do misí tak nějaký základní policejní výcvik, respektive výcvik 

v technikách zvládání davů dostávají, není ale považovaný za součást primárního výcviku 
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příslušníků armády. Po návratu z operace jsou vojáci přecvičování na svůj základní úkol, 

bojovou činnost.580 Výcvik před vysláním do mise dnes sice trvá zhruba 6-12 měsíců, což je 

podstatně více než dva týdny, po které byli cvičeni vojáci odjíždějící v 90. letech do Bosny, 

policejní dovednosti z něj ovšem zabírají pouze zlomek času.581 Jedním z důsledků je 

zastaralost technik, které vojáci ve střetu s davem používají. Zatímco policejní zásahové 

jednotky využívají taktiku družstev, vojáci se drží starší kordónové taktiky, která je sice méně 

účinná, ale podstatně jednodušší k nacvičení. Vojáci v zahraničních operacích přitom musejí 

zvládat podstatně agresivnější dav a na rozdíl od policie, jejíž pořádkové jednotky zasahují 

každý druhý týden na fotbalových zápasech, nemají potřebné zkušenosti.582 

Společný výcvik s Policií ČR by se proto mohl zdát logickým řešením. V praxi se 

ovšem příliš neobjevuje. Výjimkou byla cvičení Extrém 2007 a Extrém 2008, která se 

zaměřila právě na zvládání davů. Šlo o historicky největší společná cvičení AČR a PČR, kam 

armáda například vyslala i jeden ze svých vrtulníků. Obě cvičení ale byla výsledkem 

iniciativy několika jednotlivců, nevycházela ze systémové spolupráce obou složek.583 Pro 

systematičtější spolupráci přitom existují podmínky. Na základě mezirezortní rámcové 

dohody mezi ministerstvy obrany a vnitra584 podepsali představitelé policie a armády 

navazující realizační dohodu, která reguluje spolupráci mezi AČR a PČR právě v oblasti 

výcviku a odborné přípravy.585 Podstatně lépe funguje paradoxně spolupráce opačná. Všichni 

policisté vyjíždějící do zahraničních misí procházejí výcvikem, který ve svém zařízení ve 

Vyškově organizuje armáda, který se týká chování v krizových situacích a neobvyklých 

podmínkách.586 Lepší je spolupráce v oblastech speciálního výcviku,  která ale není nijak 

systematizovaná a záleží na iniciativě jednotlivých velitelů jednotek a gestorů odborností. 

Armáda tak například využívá policejní instruktory při výcviku odstřelovačů.587 

Obě výkonné bezpečnostní složky prošly během existence samostatné České republiky 

rozsáhlými reformami. V armádě souvisely změny zejména se zrušením povinné vojenské 

služby a plnou profesionalizací, v policii bylo nejvíce viditelnou změnou zřízení krajských 

policejních ředitelství, která kopírují vyšší územně správní celky. V ústředních institucích se 

ovšem tolik nezměnilo. V rámci policejního prezidia sice vznikla celá řada analytických a 

                                                 
580 Rozhovor autora na Generálním štábu AČR, 13.1.2011. 
581 Rozhovor autora na Generálním štábu AČR, 4.1.2011. 
582 Rozhovor autora na Generálním štábu AČR, 10.1.2011. 
583 Ibid. 
584 Rámcová dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem obrany, Praha, 16. listopadu 2006. 
585 Realizační dohoda o spolupráci v oblasti odborné přípravy, výcviku a plnění dalších úkolů Armády České 
republiky a Policie České republiky, Praha, 6. dubna 2007. 
586 Rozhovor autora na Policejním prezidiu ČR, 6.1.2011. 
587 Rozhovor autora na Policejním prezidiu ČR, 21.1.2011. 
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strategických odborů, všechny jsou ovšem obrácené dovnitř a jejich úkolem je optimalizace 

fungování policie. To platí zejména o odboru strategického personálního řízení v rámci nově 

vzniklého Ředitelství pro řízení lidských zdrojů, ale i o oddělení strategického plánování 

v rámci Kanceláře policejního prezidenta.588 

Útvary Policie České republiky se dělí na dvě hlavní skupiny – regionálně organizované 

a celostátní. Regionálně působící útvary podléhají krajským ředitelstvím a fungují do značné 

míry paralelně vedle sebe. Celostátní složky jsou podřízeny přímo policejnímu prezidiu a patří 

mezi ně například útvary služby kriminální policie a vyšetřování, ochranná služba nebo 

pyrotechnická služba. Podobně i zásahové jednotky, které jsou pro závěry této práce 

podstatné, nalezneme v obou částech PČR. Na územním principu jsou organizované 

„standardní“ zásahové jednotky, kterých je v policii osm působících v hranicích původních 

krajů. Navíc existují ve dvou krajích, v Praze a v Ostravě, stálé pořádkové jednotky 

specializované na zvládání davů. Další podobné útvary by měly vzniknout ještě v Brně a 

v Ústí. Ostatní kraje disponují pouze nestálými pořádkovými jednotkami, které se skládají, 

pokud je to zapotřebí, z policistů sloužících trvale na jiných pozicích. V tomto případě ale 

nejde tak docela o vznik nových jednotek, protože stálé pořádkové jednotky policie již 

v minulosti měla, po roce 1989 se ale na základě zkušenosti s jejich nasazením za minulého 

režimu rozpustily. Částečná obnova odráží potřebu policie vychovat si specialisty pro případy 

fotbalového chuligánství nebo demonstrací extrémních hnutí.589 

Na celostátní úrovni působí Útvar rychlého nasazení, který se specializuje na boj proti 

terorismu, ale zasahuje i při jiných příležitostech, jako například proti organizovanému 

zločinu. Tento útvar funguje už od počátku 80. let a je nejdůležitější jednotkou zvláštních sil, 

která u Policie ČR slouží. Jak ukazuje obrázek 7, personálně se útvar od roku 1993 spíše 

zmenšoval. Došlo-li k opětovnému mírnému navýšení, nelze jej jednoznačně spojovat 

s vývojem bezpečnostního prostředí. V grafu se například nijak výrazně neprojevují útoky 

z 11. září 2001 nebo útoky v Madridu a Londýně, ačkoli je boj proti terorismu primárním 

úkolem útvaru a bylo by možné očekávat, že se na jeho velikosti tyto útoky výrazněji projeví. 

 

                                                 
588 Rozhovor autora na Policejním prezidiu ČR, 12.1.2011; srov. Organizační schéma Policie České republiky, 
Rozkaz policejního prezidenta č. 226/2008, příloha 2. 
589 Ibid. 
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Obrázek 7: Vývoj počtu příslušníků Útvaru rychlého nasazení PČR 
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 Zdroj: autor; na základě dat Odboru řízení lidských zdrojů Ministerstva vnitra ČR, emailová komunikace, 
24.3.2011. 
 

Pokud se Útvar rychlého nasazení PČR za poslední roky příliš nezměnil, platí to 

dvojnásob o Vojenské policii. Na rozdíl od všech ostatních bezpečnostních složek, jejichž role 

a působnost se radikálně proměnila zejména v důsledku přijetí nové bezpečnostní a krizové 

legislativy v letech 1998-2000, funguje Vojenská policie podle zákona z roku 1992, který se 

v podstatě nijak nezměnil.590 Vojenská policie má za úkol udržovat pořádek a vyšetřovat 

trestnou činnost v rámci sektoru obrany, zejména mezi vojáky z povolání. Účastní se také 

zahraničních operací, kde plní dva oddělené úkoly. Udržuje pořádek a vyšetřuje trestnou 

činnost v rámci vyslaných jednotek Armády České republiky stejně jako na území ČR. 

V některých operacích, především v Iráku a v Afghánistánu, se ale Vojenská policie také 

navíc podílí na výcviku místních policejních sil. Přestože je výcvik místních bezpečnostních 

složek jednou z priorit všech zahraničních operací, jichž se Česká republika účastní, pro 

Vojenskou policii jde sice o úkol podstatný, ale ve své podstatě jen doplňkový. To je dobře 

poznat nejen na zákonu o Vojenské policii nebo Doktríně Armády ČR, které výcvik místních 

bezpečnostních složek mezi úkoly Vojenské policie nejmenují,591 ale zejména na tom, jakým 

projektům dalšího rozvoje věnuje Vojenská policie pozornost. Tím je zejména účast na 

mnohonárodním praporu vojenské policie NATO, který se připravuje ve spolupráci 

s Polskem, Slovenskem a Chorvatskem a měl by být připraven k vyslání do Afghánistánu 

v roce 2010. Prapor se ovšem nemá zapojit do výcviku místních sil, ale má sloužit 

k policejnímu zajištění jednotek NATO v oblasti.592 

                                                 
590 Zákon č. 124/1992 Sb. o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů. 
591 §3, ibid.; Ministerstvo obrany: Doktrína Armády České republiky. Vyškov: Institut doktrín VeV-VA, 2010, s. 
87-88. 
592 Rozhovor autora na Hlavním velitelství Vojenské policie, 14. ledna 2011. 
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Jak ukazuje tabulka 7, počet vojenských policistů se od zrušení základní vojenské 

služby významně nezměnil. Spíše než o jejich rostoucí roli v zahraničních operacích svědčí 

čísla o vlivu vývoje rozpočtu ministerstva obrany, což se projevuje obzvláště mezi roky 2007 

a 2011. 

 
Tabulka 7: Vývoj počtu příslušníků Vojenské policie (vždy k 1. lednu příslušného roku) 
 2003 2004 2005 2006 2007 2011 
Vojáci z povolání 1179 1144 1046 1137 1137 1058 
Občanští zaměstnanci 60 148 139 67 67 65 
Vojáci základní služby 16 16 0 0 0 0 
Celkem 1255 1308 1185 1204 1204 1123 

Zdroj: Hlavní velitelství Vojenské policie. 
 
Prevence kriminality hraje v českém zákonodárství a udržování vnitřní bezpečnosti 

důležitou roli. Důvodová zpráva nového trestního zákoníku přijatého v roce 2009 výslovně 

zmiňuje, že politika sledující kontrolu a potlačování kriminality musí spočívat ve „vhodném 

vyvažování prevence a represe“.593 Přesto mezi českými zákonnými normami žádnou, která 

by se věnovala prevenci kriminality nenajdeme.594 Prevence nehraje ani velkou roli při 

stanovení úkolů PČR. Policie sice má za úkol spolupracovat s subjekty, které se věnují 

prevenci kriminality a sociálně patologických jevů, sama ale takové programy provádět 

nemusí.595 V popisu práce mají prevenci pouze příslušníci policie obecní, kterým tuto 

povinnost uložila novela zákona o obecní policii doprovázející přijetí nového zákona o Policii 

ČR.596 Věnuje se jí také zvláštní odbor na ministerstvu vnitra. 

Na druhou stranu patří mezi základní úkoly Policie ČR předcházení trestné činnosti.597 

Policista má povinnost předejít trestnému činu, pokud o něm získá informace v průběhu 

vyšetřování, předcházení trestné činnosti opravňuje ke zjišťování totožnosti nebo využití 

zabezpečovací techniky.598 Stojí tak v podstatě na roveň úkolu policisty trestnou činnost 

vyšetřovat. Z pohledu tohoto výzkumu je klíčové, že předcházení trestné činnosti se mezi 

úkoly policie objevilo až s novým zákonem v roce 2008. V předchozím znění zákona, který 

zřizoval Policii České republiky, měla sice policie dlouhou řadu úkolů, předcházení trestné 

                                                 
593 Vládní návrh na vydání zákona, trestní zákoník. Sněmovní tisk 410/0 z roku 2008, s. 181.  
594 Na rozdíl od požární prevence (Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 
výkonu státního požárního dozoru) nebo prevence při ochraně ovzduší (Zákon č. 76/2002 Sb. o integrované 
prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů). 
595 §17, Zákon č. 273/2008 o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
596 §2 písm. f, Zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. 
597 §2, Zákon č. 273/2008 o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
598 §69, §63, §72; ibid. 
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činnosti, mezi ně ale nepatřilo. Místo toho se policie měla soustředit jen na odhalování 

přestupků a trestné činnosti nebo ochranu hranic a udržování veřejného pořádku.599 

Lze shrnout, že způsob práce armády se významně nemění. Sice před vysláním do 

operací získávají policejní výcvik, jde ale o doplňkovou záležitost. O tom svědčí skutečnost, 

že se vojáci učí zastaralou taktiku. A také omezená spolupráce mezi armádou a policií na 

centrální úrovni, která je sice podle rámcové smlouvy možná, záleží ale na iniciativě 

jednotlivců, kolik se skutečně uskuteční. Intenzivnější je spolupráce ve specializovaném 

výcviku. Velkou změnou neprošla ani Vojenská policie, jejíž počty zůstávají dlouhodobě 

přibližně stejné. Zůstává specializovanou silou zajišťující policejní ochranu uvnitř armády a 

ochranu majetku ministerstva obrany. V zahraničních operacích se sice podílí na výcviku 

místních sil, jde ale jen o doplňkovou činnost a její pozornost se soustředí na tradiční úkoly. 

Práce policie se na druhou stranu výrazně proměnila. Strategické plánování a analýza 

sice zůstávají omezené dovnitř složky, na její dlouhodobou organizaci a fungování, zvyšuje se 

ale počet zvláštních útvarů zaměřených na zvládání davů a nasaditelných v krizových 

situacích. Významný je posun k předcházení trestné činnosti, které bylo novým zákonem 

postavené co do hierarchie úkolů a použitých prostředků na stejnou úroveň jako její 

vyšetřování. 

 

6.2.4 Iniciativa jednotlivce v rámci armády a polic ie 

Vyšší nebo naopak nižší role osobní iniciativy je částečně vysledovatelná v zákonech, 

které určují úkoly a charakter práce vojáků a policistů. Podstatnou roli ale hraje osobní 

příprava jednotlivce, ať už před přijetím do služebního poměru v podobě dosaženého 

vzdělání, anebo po přijetí během výcviku. Těmto dvěma otázkám se proto věnuje i tato část. 

Rozdíl v pojetí výkonu vojáka a policisty je zřetelný už ze zákonů, které činnost 

ozbrojených sil a policie regulují. Zatímco zákon o ozbrojených silách mluví o vojákovi jako 

jednotlivci v podstatě pouze v paragrafech regulujících použití zbraně a donucovacích 

prostředků a všude jinde se věnuje vojákům jako skupině nebo dokonce armádě jako celku, 

zákon o Policii ČR naopak převážnou většinou hovoří o policistovi a jeho právech a 

povinnostech.600 Zákon také obsahuje zvláštní paragraf, který reguluje právě problematiku 

iniciativy. Policista ve službě má obecnou povinnost zasáhnout při ohrožení nebo porušení 

veřejného pořádku a bezpečnosti. Pokud dojde k ohrožení života, zdraví nebo svobody osob a 

                                                 
599 §2, Zákon č. 283/1991 Sb. o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
600 Srov. zákon č. 219/1999 Sb. o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
273/2008 o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
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majetku, má povinnost zasáhnout dokonce i mimo službu.601 Zákon definující úkoly armády 

srovnatelné formulace vůbec neobsahuje. Na úrovni norem tak lze nalézt jasné rozlišení mezi 

armádou a policií, je ale otázka, jak se změny v bezpečnostním prostředí a technologiích 

projevují v konkrétní práci. 

Malé vojenské jednotky nebo dokonce i jednotlivci mohou mít dnes vliv na strategické 

úrovni, což dříve nebývalo. To rozeznává i Doktrína AČR když konstatuje, že se voják „stává 

samostatným bojovým systémem“ a zvyšuje se „význam iniciativy nižších velitelů na taktické 

úrovni velení a řízení.“602 Je proto logické, že armáda musí při výcviku tuto skutečnost brát 

v potaz. Změna se projevuje v důrazu na výcvik nižších velitelů, od kterých se očekává větší 

pochopení strategických cílů operace s předpokladem, že jim taková znalost zabrání ohrozit 

úspěch operace špatným rozhodnutím. Od nejnižších důstojníků se také armáda snaží cvičit 

komunikaci s dalšími aktéry, ať už je to místní obyvatelstvo nebo jiné zahraniční subjekty, 

jako jsou mezinárodní nebo nevládní organizace.603  

U policie sice nedošlo ke změně zákona a jednotlivým policistům nikdo neodebral právo 

samostatně vyhodnocovat situaci a případně jednat, je ale patrný tlak na větší práci 

v kolektivu a větší informování o svých akcích. Již zmíněná snaha aby se policista při zásahu 

nemusel vystavovat nebezpečí a spolehl se na početní nebo technickou převahu, způsobuje, že 

komunikace mezi policisty i mezi policejními složkami hraje mnohem větší roli. Zvyšuje se 

význam operačního důstojníka, který na základě zpráv policistů musí situaci správně 

vyhodnotit a popřípadě poslat na místo další hlídky nebo zásahovou jednotku.604 To částečně 

snižuje podíl každého jednotlivého policisty na rozhodování, protože musí svoji činnost větší 

měrou přizpůsobit rozhodnutí operačního důstojníka. 

V požadavcích policie a armády na nové příslušníky se za posledních 10-15 let mnoho 

nezměnilo. Obě složky ovšem vycházejí z odlišných rámců. 

V policii jsou požadavky na uchazeče o práci policisty jasně stanovené zákonem. Zákon 

o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů uvádí v příloze 1 seznam jedenácti 

tarifních tříd, které v bezpečnostních sborech existují, a přesně definuje nejen úroveň jejich 

povinností, ale také požadavky na dosažené vzdělání. Od druhé třídy je zapotřebí 

středoškolské vzdělání s maturitou, od sedmé třídy vyšší odborné vzdělání, od osmé třídy 

bakalářské vzdělání a od deváté třídy magisterský titul.605 Pro policii to znamená, že do jejích 

řad nemůže vstoupit nikdo bez ukončeného středoškolského vzdělání s maturitou, protože 
                                                 
601 §10, Zákon č. 273/2008 o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
602 Ministerstvo obrany: Doktrína Armády České republiky. Vyškov: Institut doktrín VeV-VA, 2010, s. 12 a 9. 
603 Rozhovor autora na Generálním štábu AČR, 7.1.2011.  
604 Rozhovor autora na Policejním prezidiu ČR, 17.1.2011. 
605 Zákon č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. 
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v jejích řadách žádná místa tarifní třídy jedna nejsou.606 Definice pomocí zákona znamená, že 

se požadavky na uchazeče o práci mohou jen obtížně přizpůsobovat okamžitým potřebám, ale 

závisí na schválení parlamentem. Během existence České republiky k takové změně došlo 

jedinkrát, právě výše zmíněným zákonem. Jednalo se o zpřísnění podmínek, protože 

předchozí zákon regulující požadavky na policisty umožňovaly nabírat i uchazeče bez 

maturity, a to do hodnosti rotného.607 

Armáda České republiky má při nabírání nových rekrutů podstatně volnější ruce. Zákon 

totiž stanoví, že přesné požadavky na uchazeče o práci vojáka stanoví ministerstvo 

vyhláškou.608 Armáda potřebovala po zrušení základní vojenské služby naplnit tabulky vojáky 

z povolání, nabízela proto poměrně široké výhody, zejména ekonomické, jako například 

příspěvek na bydlení, ale také neekonomické, jako například možnost zvyšování kvalifikace. 

Vedle splnění psychotestů a fyzických testů museli uchazeči doložit vzdělání minimálně na 

úrovni střední školy s vyučením. Právě kombinace pobídek a relativně nízkých kvalifikačních 

předpokladů ale vedla k tomu, že si vojáci místo služby zvyšovali na účet ministerstva obrany 

vzdělání a následně z armády odcházeli. Proto se od roku 2006 požadavky zvýšily a všichni 

nově nastoupivší vojáci z povolání musejí mít alespoň maturitu. Současná ekonomická situace 

armády, která vede k omezení dosavadních výhod pro vojáky z povolání, v kombinaci se 

zvýšenou konkurencí na pracovním trhu ale způsobila, že armáda není schopná naplňovat 

stavy. Ministerstvo proto diskutuje o snížení minimálních požadavků na vzdělání uchazečů 

zpátky na předchozí úroveň, tedy střední vzdělání s vyučením. O nižší úrovni, tedy základním 

vzdělání, se neuvažuje.609 

V otázkách souvisejících s iniciativou nedošlo k žádné významnější změně v zákonech. 

Je stále patrný rozdíl, kdy policista sám rozhoduje, kdy a jak zasáhnout, kdežto voják je 

někam poslaný. V konkrétní praxi se ovšem v armádě částečně přesouvá rozhodování o tom 

jakým způsobem zasáhnout na úroveň nižších velitelů. V policii se zase vyžaduje větší 

spolupráce s operačním důstojníkem a větší informování o konkrétních krocích. 

Požadavky na nové policisty a nové příslušníky armády svědčí spíše o zvětšování 

rozdílů, pokud vůbec ke změně došlo. Požadavky na policisty jsou v současnosti vyšší, než 

byly v minulosti. Požadavky na uchazeče o vstup do armády také, změna ale vyplývala z úvah 

o trhu práce a nijak se netýkala potenciálních změn v nárocích na kvality rekrutů. 

 
                                                 
606 Rozhovor autora na Policejním prezidiu ČR, 12.1.2011. Tabulková místa odpovídající tarifní třídě jedna má, 
na rozdíl od policie, například Hasičský záchranný sbor. 
607 §9, Zákon č. 186/1992 Sb. o služebním poměru příslušníků Policie České republiky. 
608 §3, Zákon č. 221/1999 Sb. o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. 
609 Rozhovor autora na Ministerstvu obrany ČR, 21.12.2010.  
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6.2.5 Odpov ědnost jednotlivce a její zm ěna ve vztahu k armád ě a 

policii 

Odpovědnost jednotlivce úzce souvisí s otázkou iniciativy. Lze předpokládat, že větší 

osobní iniciativa znamená i vyšší odpovědnost. Primárně se samozřejmě odpovědnost projeví 

v zákonech. A to jak v definici trestných činů, tak i v nastavení parametrů trestů – čím vyšší 

možný trest, tím vyšší odpovědnost. Zkoumat lze také, jak se odpovědnost projevuje v praxi. 

Tedy kolik vojáků a policistů se za své činy musí zodpovídat. A lze také předpokládat, že 

vyšší odpovědnost také znamená vyšší požadavky na kvalitu příslušníků, kterou lze zkoumat 

na požadavcích na nově přijímané zaměstnance. 

Trestní právo prošlo po roce 1989 výraznou změnou. Specifičnost postů policisty a 

vojáka v něm ale zůstává ukotvena obdobně. Příslušníci ozbrojených sil i bezpečnostních 

sborů, tedy vojáci i policisté, jsou zákonem považováni za úřední osoby.610 To znamená, že 

požívají určitý stupeň ochrany, ale zároveň to znamená, že jsou posuzování přísněji, než 

kdyby úřední osobou nebyli. S novým trestním zákoníkem se na tomto zvláštním postavení 

s výjimkou označení nic nezměnilo.611 Vedle přísnějších trestů za běžné trestné činy je se 

statutem úřední osoby spojen i zvláštní trestný čin zneužití pravomoci.612 Sazba za tento 

trestný čin zůstává v podstatě stejná už od prvního přijetí předchozího trestního zákona v roce 

1961 – odnětí svobody v délce šesti měsíců až tří let nebo dokonce deseti let v případě, že má 

ze zneužití prospěch nebo se objeví další přitěžující okolnosti. Nový zákon pouze přidal další 

stupeň společenské nebezpečnosti s přiměřeně tvrdším trestem (až 12 let) pro případy, kdy 

vznikne prospěch nebo škoda velkého rozsahu. 

Pro účely této práce je podstatné, že obě sledované skupiny, vojáci i policisté, spadají do 

kategorie úřední osoby a že trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby zůstává trestný stejně 

jako v minulosti a je považovaný za stejně společensky nebezpečný. 

Na rozdíl od policistů se vojáků dotýká celá řada zvláštních trestných činů, které se 

vztahují k vojenské službě nebo chování za válečného stavu. Trestní zákoník obsahuje celou 

hlavu s názvem „Trestné činy vojenské“ (Hlava XII) a zařazuje do ní celou řadu skutkových 

podstat od neuposlechnutí rozkazu až po ublížení parlamentáři. Vedle toho se jedna hlava 

věnuje také trestným činům proti lidskosti, míru a válečným trestným činům (Hlava XIII). 

Ani tyto trestné činy neprošly žádnou významnou změnou. Jen mezi válečné trestné činy 

                                                 
610 §127, Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
611 To, co trestní zákoník nazývá „úřední osobou“, označoval zrušený trestní zákon „veřejným činitelem“ (§89 
odst. 9, Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů). 
612 §329, Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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přibyl už v roce 1990 trestný čin perzekuce obyvatelstva, který trestá nepřípustné zacházení 

s civilním obyvatelstvem ve válečném nebo jiném typu ozbrojeného konfliktu. 

Co se míry potrestání týče, je ovšem ve vývoji trestního práva, které se vztahuje 

speciálně na vojáky, viditelná výrazná změna. U téměř všech úmyslných trestných činů 

vojenských i válečných se značně zvýšila horní (a někde i dolní) sazba odnětí svobody. 

Například u neuposlechnutí rozkazu ze tří na pět let, u zbabělosti před nepřítelem z deseti na 

dvacet let nebo u již zmíněné perzekuce obyvatelstva z deseti na patnáct let.613 

Vztahy podřízenosti a nadřízenosti mají stejný vliv, jako měly dosud. Zařazují se mezi 

polehčující, respektive přitěžující okolnosti trestného činu. To znamená, že voják, který se 

některého z trestných činů dopustí na rozkaz velitele, je za svůj skutek odpovědný, ale soud 

přihlíží k tomu, že konal na rozkaz. Vzhledem k tomu, že se u řady trestných činů, které se 

vztahují k vojákům nebo ozbrojenému konfliktu, zvýšila i dolní hranice sazby, lze ale 

konstatovat, že se celková odpovědnost, respektive míra trestání vojáků zvyšuje. Poslouchání 

rozkazů je sice stále stejnou polehčující okolností, konečný trest ale bude vyšší. V této 

souvislosti stojí také za zmínku, že nový trestní zákoník uvedl paragraf věnující se 

odpovědnosti nadřízeného. Výslovně se uvádí, že v přesně vyjmenovaných činech proti 

lidskosti, míru a válečných činech nese nadřízená osoba za konání svých podřízených trestní 

odpovědnost. A to nejen pokud takovému činu nezabránila, byť z nedbalosti, ale také pokud 

svého podřízeného za takový čin nepostihla nebo nepředala příslušným orgánům.614 

V praxi se ovšem, zejména v případě armády, není ve výzkumu postihů vojáků za 

chování během akce o co opřít. To do určité míry souvisí se specifickým charakterem vztahu 

mezi vojákem a velitelem, kde velitel má právo udělovat kázeňské tresty, které nejsou nijak 

evidovány. Trestných činů se samozřejmě tento vztah netýká a trestné činy by měly být 

vyšetřeny běžným způsobem Vojenskou policií a předány dále Policii České republiky. 

V rámci zahraničních operacích a v souvislosti se specifickými válečnými trestnými činy se 

ale v AČR příliš mnoho případů neobjevilo. Jedno z mála vyšetřování se týkalo zbabělosti 

před nepřítelem za chování při strážní službě během konfliktu v bývalé Jugoslávii. Vojáci byli 

omilostněni prezidentem Havlem.615 Žádný voják dosud nebyl vyšetřován nebo stíhán za 

způsob použití zbraně v zahraniční operaci, tedy například podle skutkových podstat 

perzekuce obyvatelstva, válečná krutost nebo nedovolené vedení boje.616 

                                                 
613 §375, §394 a §413, ibid. 
614 §418, ibid. 
615 Rozhovor autora na Generálním štábu AČR, 4.1.2011. 
616 Rozhovor autora na Hlavním velitelství Vojenské policie, 5.1.2011. 
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Vojenská policie vede statistiku trestných činů, které patří do její působnosti, a 

pravidelně tato čísla zveřejňuje v ročenkách ministerstva obrany. Jejich vypovídací hodnota je 

ale relativně nízká. V první řadě proto, že není možné porovnávat statistiky z doby před 

zrušením základní vojenské služby a po něm. Hlavním důvodem je jiná skladba armády 

složené pouze z vojáků z povolání, kteří mají snahu udržet si zaměstnání, a armády, v níž je 

přinuceno sloužit tisíce osob, které jsou vojáky jen dočasně na několik měsíců a žádný zájem 

na další spolupráci s armádou nemají. Druhým a neméně důležitým důvodem je skutečnost, že 

statistiky Vojenské policie sice zahrnují trestné činy vojáků, ale zároveň se v nich objevují i 

trestné činy nevojáků vedené proti majetku ministerstva obrany nebo páchané společně 

s vojáky. Trend ve vývoji vyšetřování nebo trestního stíhání vojáků tak není možné zjistit. 

U policie je situace o něco jednodušší. Vyšetřováním trestných činů policistů se zabývá 

zvláštní orgán přímo podřízený ministru vnitra, Inspekce Policie České republiky (dříve 

Inspekce ministra vnitra). Ta na své internetové stránce publikuje každoroční zprávy o trestné 

činnosti policistů PČR – přístupné jsou zprávy od roku 2005 včetně.  

 
Obrázek 8: Trend vývoje počtu objasněných trestných činů policistů PČR a počtu zneužití pravomoci 

veřejného činitele (vždy na 1000 policistů)617 
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Zdroj: výpočet autora na základě: Ministerstvo vnitra: Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra a trestné 
činnosti policistů Policie České republiky za rok 2006. Praha: Ministerstvo vnitra, 2007; Ministerstvo vnitra: 
Zpráva o činnosti Inspekce Policie České republiky a o trestné činnosti policistů Policie České republiky za rok 
2009. Praha: Ministerstvo vnitra, 2010. 

 
Jak ukazuje graf na obrázku 8, trend vývoje počtu objasněných trestných činů policistů 

upravený podle počtu příslušníků PČR vykazuje mírný pokles. O něco prudší pokles vykazuje 

potom trend vývoje počtu trestných činů policistů klasifikovaný podle §158 (zneužívání 

pravomoci veřejného činitele). Problém s těmito daty ovšem je, že z nich není zřejmé, jestli 

                                                 
617 Data pro počet trestných činů kvalifikovaných jako zneužití pravomoci veřejného činitele jsou k dispozici až 
od roku 2002. 
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pokles znamená faktický pokles počtu těchto činů páchaných příslušníky PČR, zmírnění 

přístupu soudů nebo menší aktivitu inspekce. V nejhorším případě by mohl graf odpovídat 

situaci, kdy má obyvatelstvo tak malou důvěru v práci inspekce, že se jí případy zneužití 

pravomoci veřejného činitele nebo případy, kdy policista spáchá trestný čin, ani nepokouší 

oznámit. Příčiny trendu z grafu vyčíst nelze. 

Na druhou stranu lze z grafu dovodit, že pokud ke změně dochází, je relativně mírná. 

Neobjevuje se žádný skokový propad nebo naopak nárůst, snad s výjimkou propadu mezi lety 

2003 a 2004, který byl ovšem v dalších letech částečně vyrovnán. Na základě toho je možné 

se domnívat, že se přístup k trestné činnosti policistů nijak výrazně nemění. 

Požadavky na nové zaměstnance nastupující do služebního poměru vojáka z povolání 

nebo policisty už byly podrobně analyzovány v předchozí kapitole. Na tomto místě je tak 

možné jen zopakovat, že požadavky na policisty se od roku 2003 zvýšily. Požadavky na 

uchazeče o práci vojáka se v roce 2006 také zvýšily, bylo to ale z pragmatických důvodů 

nesouvisejících se změnou činnosti, kterou voják vykonává. V současnosti navíc ministerstvo 

obrany zvažuje snížení požadavků na původní úroveň. 

V otázce odpovědnosti jednotlivce není k dispozici mnoho přesvědčivých dokladů. 

Podstatnou změnu lze zaznamenat u sazeb vojenských trestných činů, které se značně zvýšily. 

Přibyla také jasně vymezená trestní odpovědnost nadřízeného. V praxi ovšem není možné 

stoupající odpovědnost vojáků za jejich činy potvrdit, protože statistiky Vojenské policie jsou 

neprůkazné a podle dostupných informací zatím v ČR žádný voják za čin související 

s použitím zbraně v operaci stíhaný nebyl. Objasněná trestná činnost policistů má klesající 

trend, není ale možné říci, jestli to svědčí o jejich nižší odpovědnost, nebo spíše o klesajícím 

počtu trestných činů mezi policisty nebo změnách v práci inspekce. Nároky na vzdělání se 

zvýšily u policie i u armády, u armády je ale spojitost s trhem práce, nikoli s vyšší 

odpovědností jednotlivce. 

 

6.2.6 Velikost cílové skupiny 

Velikost cílové skupiny je jedním ze zásadních rozlišovacích prvků mezi policií a 

armádou. Zatímco armáda tradičně zasahuje proti skupinovým aktérům, typicky armádám 

jiných států, policie vyšetřující trestný čin zasahuje proti jednotlivci, který takový čin spáchal. 

Lze proto předpokládat, že měnící se role policie by se měla projevit ve větším zaměření 

zákonných norem na skupinovou činnost a vyššímu trestání skupin, nebo dokonce příslušnosti 
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ke skupině. Na straně vojenské potom větší pozorností věnované nestátním aktérům a 

jednotlivcům coby hrozbám, se kterými se armáda musí vyrovnávat. 

Trestní právo postihuje skupinovou činnost dvěma způsoby. V první řadě u mnoha 

trestných činů rozlišuje, jestli pachatel postupoval sám nebo s někým spolupracoval. To je 

dobře patrné na příkladu trestného činu sabotáže. Za běžnou sabotáž spáchanou jednotlivcem 

hrozí odnětí svobody na tři až deset let. Pokud ovšem pachatel koná „jako člen organizované 

skupiny“, zvyšuje se sankce na osm až dvanáct let.618 Podle stejného principu se sankce 

zvyšuje u celé řady dalších trestných činů, jako například u šíření nakažlivé lidské nemoci 

(§152), neoprávněného odebrání tkání a orgánů (§164), zbavení osobní svobody (§170), 

loupeže (§173) nebo vydírání (§175). Jde nicméně o ustanovení, která jsou součástí trestního 

práva již dlouhou dobu. Zůstaneme-li u příkladu trestného činu sabotáže, zpřísnění sankce 

v případě, že pachatel postupoval v rámci organizované skupiny, se objevuje už původním 

znění trestního zákona z roku 1961.619 Nelze to vykládat jako projev proměny zaměření 

vnitřní bezpečnosti. 

Nový trestní zákoník z roku 2009 nicméně jednu změnu při postihování trestné činnosti 

přináší. U celé řady trestných činů přidává další zpřísnění sankce v případě, že pachatel koná 

nejen v rámci organizované skupiny, ale „mezinárodní organizované skupiny“. Příkladem 

může být trestný čin padělání a pozměnění peněz, kdy je sazba za  přechovávání padělaných 

peněz jeden až pět let odnětí svobody, v případě činnosti v rámci organizované skupiny už pět 

až deset let nebo propadnutí majetku a v případě spolupráce v mezinárodní organizované 

skupině už osm až dvanáct let nebo propadnutí majetku.620 

Druhým způsobem, jak se do trestního práva promítá skupinová činnost, je pojem 

organizovaná zločinecká skupina. Ta je definovaná jako společenství „více osob s vnitřní 

organizační strukturou, s rozdělením funkcí a dělbou činností, která je zaměřená na soustavné 

páchání úmyslné trestné činnosti“.621 Trestnou činnost v rámci organizované zločinecké 

skupiny považuje zákon za velmi nebezpečnou. To je patrné z ustanovení §108, podle nějž se 

v takovém případě horní hranice sazby příslušného trestného činu zvyšuje o jednu třetinu a 

pachatel dostane trest v horní polovině možného rozpětí. Svůj trest si navíc zpravidla odpyká 

ve věznici se zvýšenou ostrahou.622 Všechny doposud diskutované příklady se vztahují 

k běžným trestným činům a skupinová příslušnost hraje roli pouze jako přitěžující okolnost. 

V případě organizované zločinecké skupiny tomu tak docela není, protože trestným činem je 
                                                 
618 §314, Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
619 §97, Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
620 §233, Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
621 §129, ibid. 
622 §56, ibid. 
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samotná účast na činnosti takové skupiny, její podpora nebo založení.623 Zákon tak trestá 

skupinovou příslušnost bez nutnosti zkoumat, jestli a do jaké míry se daný jednotlivec na 

konkrétním trestném činu, který organizovaná zločinecká skupina provede, podílel. 

Pojem organizovaná zločinecká skupina je novum zavedené reformou trestního práva 

v roce 2009. Po obsahové stránce ale zákon tato ustanovení obsahoval už předtím.624 Starý 

trestní zákon zahrnoval v podstatě identické klauzule, používal pouze jinou terminologii – 

místo organizované zločinecké skupiny se ve něm objevoval pojem zločinné spolčení.625 To 

se ale v zákoně objevilo až dodatečně, novelou z roku 1995, a bylo dále zpřísněno 

v souvislosti s trestným činem teroristického útoku v roce 2004.626 Skutková podstata účasti 

na zločinném spolčení se v zákoně objevila jako nástroj umožňující státu efektivněji 

zasahovat proti organizované trestné činnosti.627 Je proto možné konstatovat, že se trestní 

právo určitým způsobem posunulo k trestání skupinové příslušnosti a činnosti jako důsledek 

nových bezpečnostních hrozeb. 

Na straně armády nenalezneme žádnou změnu v zákonných normách. Úkoly armády 

jsou definovány stále stejně, jako ochrana proti napadení. Strategické a doktrinální dokumenty 

ale mohou naznačit, odkud ozbrojené síly takové napadení očekávají a jestli přesouvají svoji 

pozornost na jiné než státní aktéry nebo dokonce na jednotlivce. 

Základní strategické dokumenty vycházejí z toho, že se mění postavení státu 

v mezinárodních vztazích. Bezpečnostní strategie z roku 2003 stále považuje státy za hlavní 

aktéry, ale uznává, že se jejich postavení vyvíjí a některé nestátní subjekty znamenají primární 

hrozbu pro státy i občany.628 Pro armádu je klíčový koncept asymetrického konfliktu, který se 

objevuje ve všech dokumentech z poslední doby. Asymetrie může znamenat odlišnou velikost 

protivníka nebo úroveň, na které působí, jak naznačuje vojenská strategie z roku 2004, když 

                                                 
623 §361, ibid. 
624 Srov. Coufalová, Bronislava: Hmotněprávní instituty pro boj s organizovaným zločinem podle nového 
trestního zákoníku. Bulletin advokacie, ročník neuveden (2009), číslo 10, s. 82-85. 
625 §163a, Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
626 Zákon č. 152/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),  ve znění pozdějších předpisů, zákon 
České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 
Sb., o vyšších soudních úřednících, a zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnění svobody, ve znění pozdějších 
předpisů; Zákon č. 537/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování 
střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a 
střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů. 
627 Srov. vystoupení ministra spravedlnosti Jiřího Nováka v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, Stenografický 
zápis 32. schůze, 28. června 1995; online, 22.1.2011, 
http://www.psp.cz/eknih/1993ps/stenprot/032schuz/s032051.htm#r10. 
628 Vláda ČR: Bezpečnostní strategie České republiky. Praha, 10. prosince 2003, s. 7. 
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jako hrozbu rozeznává „státy, nevládní skupiny a organizace, které nerespektují principy 

mezinárodního práva a demokracie“.629 Může se ale také projevit pouze jiným standardem 

chování a připravenosti protivníka. Doktrína AČR nijak nespecifikuje, jestli je potenciální 

protivník státní nebo nestátní aktér. Zabývá se spíš jeho technologickou úrovní, jeho cíli a 

způsobem boje nebo faktem, že jej není jednoduché identifikovat. Navíc upozorňuje, že 

ozbrojené síly musejí počítat i s působením proti protivníkovi „s obdobnými technologickými 

a vojenskými schopnostmi, organizací a způsobem použití vojsk, tedy proti regulérním 

ozbrojeným silám jednoho nebo i více států“.630 Armáda se tak částečně přeorientovává na 

menšího, často nestátního protivníka. Podstatné ale je, jaký způsob boje používá, a už ji tolik 

nezajímá jeho počet. Jednotlivec ve strategických dokumentech nijak významně nefiguruje.  

Velikost skupiny, proti které se bezpečnostní složky vymezují, prošla v posledních 

letech určitou proměnou. Změna je méně patrná u armády, jež sice věnuje svoji pozornost 

kromě státům nově i nestátním aktérům, klíčový je pro ni ale odlišný způsob boje, nikoli 

velikost aktéra. Soustředí se na asymetričnost konfliktu, která může nastat, pokud je protivník 

nestátní aktér, ale také v případě, kdy je protivník slabý stát. V práci policie, respektive 

v trestním právu, které je jejím podkladem, je na druhou stranu možné sledovat zvýšenou 

pozornost organizovaným skupinám páchajícím trestnou činnost. Svědčí o tom zvýšení 

postihu za čin v rámci skupiny s mezinárodní vazbou, ale zejména zavedení nového trestného 

činu zločinného spolčení, respektive členství v organizované zločinecké skupině. Trestná je 

v tomto případě už jen podpora takové skupiny a členství v ní, není nutno spáchat konkrétní 

čin, kvůli němuž se skupina zorganizovala. 

 

6.2.7 Spolupráce mezi armádou a policií a instituce  na jejich pomezí 

Vedle proměn rolí armády a policie jako dvou oddělených složek se může splývání 

vnitřní a vnější bezpečnosti projevovat také tím, že spolu armáda a policie budou muset více 

spolupracovat nebo si dokonce navzájem dočasně půjčovat jednotky. Podobně, jako je tomu 

například v Itálii, kde jsou sice carabinieri součástí ozbrojených sil, jsou ale dlouhodobě 

přesunuti pod velení ministerstva vnitra. Není také možné zapomenout na možnost, že by se 

sice armáda i policie držely svého původního vymezení úkolů a kompetencí, na jejich pomezí 

by ale začaly vyrůstat další složky, které by otázky spojené s novými bezpečnostními 

hrozbami přebíraly. 

                                                 
629 Vláda ČR: Vojenská strategie České republiky, Praha, 9. června 2004, s. 7. 
630 Ministerstvo obrany: Doktrína Armády České republiky. Vyškov: Institut doktrín VeV-VA, 2010, s. 11. 
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Dočasné vysílání příslušníků armády nebo policie, aby sloužili v jiném resortu, není 

obvyklé a v současnosti v podstatě neexistuje. Na policejním prezidiu neslouží jediný voják, 

z jiných složek zde nalezneme pouze styčného důstojníka Celní správy ČR, což vyplývá 

z faktu, že celníci a policisté spolu musejí často intenzivně spolupracovat při vyšetřování 

hospodářských trestných činů. Podobně ani na generálním štábu nepůsobí žádný příslušník 

Policie České republiky.631 V minulosti ovšem byla situace jiná. Vojáci z povolání sloužili 

v mnoha státních a veřejných úřadech mimo působnost resortu obrany, včetně ministerstva 

vnitra. Jak ale ukazuje tabulka 8, postupem času se tito vojáci stahovali zpět pod řízení 

ministerstva obrany. Od roku 2003 už nalezneme pouze jednotlivce sloužící na Úřadu vlády 

ČR a několik vojáků z povolání působí i na katedře vojenské tělovýchovy Fakulty tělesné 

výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.632 

Skutečnost, že si obě složky navzájem dlouhodobě nevyměnily styčné důstojníky, 

neznamená, že by mezi policií a armádou nedocházelo ke spolupráci. Výše už byla pozornost 

věnovaná možnosti nasazení vojáků na podporu Policie ČR. To je sice relativně běžné, 

postupem času ale spíše klesá. Dlouhodobě armáda počítá s nasazením 700 vojáků pro případ 

jaderné havárie a jakýkoli vyšší počet záleží na rozhodnutí vlády a také na vytížení armády 

v zahraničních operacích. Policie pod velením armády nepůsobí, s výjimkou situace stavu 

ohrožení státu a válečného stavu. V takovém případě všechny výkonné složky ministerstva 

vnitra spolupracují a koordinují svoji činnost s ministerstvem obrany a ozbrojenými silami 

podle předem schválených plánů obrany.633  

Vedle toho ale mezi armádou a policií probíhá intenzivní spolupráce, která se dá rozdělit 

na dvě základní skupiny – spolupráci ve výcviku a spolupráci v zahraničních misích. Tato 

spolupráce probíhá pod hlavičkou již zmiňované rámcové dohody mezi ministerstvem vnitra a 

ministerstvem obrany a realizační dohodou podepsanou mezi AČR a PČR. Podstatnou 

součástí realizační dohody je klauzule stanovující, že náklady vzniklé při spolupráci obou 

složek hradí ta z nich, kde náklady vznikly. Nedochází tak k přesunům financí z jednoho 

resortu do druhého, což značně zjednodušuje spolupráci zejména po administrativní 

stránce.634 

 

                                                 
631 Rozhovor autora na Policejním prezidiu ČR, 6.1.2011. 
632 Pernica, Bohuslav: Zapojování civilního sektoru do činnosti ozbrojených sil: vojensko-správní a vojensko-
průmyslový komplex. Rukopis článku. 
633 Plán obrany vypracovává ministerstvo obrany na základě dílčích plánů dodaných jednotlivými ministerstvy a 
dalšími státními úřady. Tato povinnost byla ukotvena nařízením vlády č. 51/2004 ze dne 21. ledna 2004 o 
plánování obrany státu. 
634 čl. 5, Realizační dohoda o spolupráci v oblasti odborné přípravy, výcviku a plnění dalších úkolů Armády 
České republiky a Policie České republiky, Praha, 6. dubna 2007. 
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Tabulka 8: Vojáci přidělení mimo působnost Ministerstva obrany v letech 1993 až 2010 
Pracoviště 1993* ) 2000 2003 2007 2010 
Úřad vlády 
- sekretariát Rady obrany ČR  
- oddělení komplexního záchranného systému  

- 
14/4 
1/2 

2 
- 
- 

2 
- 
- 

- 
- 
- 

1 
- 
- 

Sekretáři Rad obrany územně správních celků 86/- - - - - 
Ministerstvo vnitra - 24 - - - 
Ministerstvo hospodářství  
- Český telekomunikační úřad  
- Správa telekomunikací a.s. TELECOM 
Praha  
- Správa radiokomunikací Praha  
- Česká pošta  

17/2 
4/- 
2/- 
1/- 
2/- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

Ministerstvo zahraničních věcí  2/- 3 - - - 
Ministerstvo financí  8/2 5 - - - 
Ministerstvo pro správu národního majetku a 
jeho privatizaci  

1/- - - - - 

Ministerstvo dopravy (a spojů) 
- odbor civilního letectví  

7/- 
2/- 

16 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Ministerstvo zdravotnictví  
- Vojenská zdravotní pojišťovna  

10/- 
30/- 

1 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Ministerstvo životního prostředí  3/- 3 - - - 
Ministerstvo státní kontroly  16/4 - - - - 
Ministerstvo práce a sociálních věcí  2/- 2 - - - 
Ministerstvo průmyslu a obchodu  2/- 5 - - - 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
– Vysoká škola ekonomická Praha  

8/- - - - - 

Správa státních hmotných rezerv  14/- 17 - - - 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost  1/- 1 - - - 
Národní bezpečnostní úřad - 25 - - - 
Česká národní banka  2/- - - - - 
Český rozhlas  4/- - - - - 
CELKEM  239/14 104 2 0 1 
*) vojáci z povolání/policisté z aktivní zálohy Ministerstva vnitra 

Zdroj: Pernica, Bohuslav: Zapojování civilního sektoru do činnosti ozbrojených sil: vojensko-správní a 
vojensko-průmyslový komplex. Rukopis článku. 

 
Řada aspektů spolupráce při výcviku již byla analyzována v předchozích kapitolách. Na 

tomto místě stojí za to zmínit, že spolupráce není centrálně koordinovaná a záleží do značné 

míry na rozhodnutí jednotlivých velitelů útvarů v rámci armády a jednotlivých gestorů 

odborností v rámci policie. Tato decentralizace způsobuje, že není k dispozici žádný ústředně 

vedený seznam konkrétních aktivit nebo statistika. Z rozhovorů ovšem vyplývá, že pro policii 

je nejdůležitější využívání vojenských výcvikových prostorů, protože pro nacvičení některých 

aktivit nemá odpovídající kapacity. Z vojenských odborných instruktorů využívá zejména 

topografy a zdravotníky. Před výjezdem do zahraničních misí potom všichni policisté 

procházejí dvoutýdenním kurzem ve vojenském výcvikovém zařízení ve Vyškově. Naopak 
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armáda využívá policejních instruktorů pro své odstřelovače a policie také má vypracovanou 

taktiku zásahu v obydlených prostorách, kterou vojáci v zahraničních misích při prohledávání 

budov často potřebují. Zvláštním případem je pyrotechnický výcvik, který původně 

zajišťovala armáda a cvičila i policejní instruktory, s rozpočtovými a personálními změnami 

v AČR se ale policejní odborníci posunuli na vyšší úroveň a v současnosti je tento kurz pro 

policii i armádu zajišťován policejními instruktory a armáda mu poskytuje zázemí.635 

V zahraničí je spolupráce podstatně jednostrannější. Policie ČR využívá v mnoha 

případech zejména logistické podpory armády. To je dobře vidět na příkladu Afghánistánu, 

kde jsou čeští policisté v rámci EUPOL závislí na armádní ochraně a armáda jim také 

poskytla ubytování a další logistiku včetně dopravy.636 Do této spolupráce částečně spadá i 

rozdělení úkolů, kdy při výcviku místních policejních sil v Lógaru Vojenská policie cvičí 

obyčejné policisty a Policie ČR vede specializovaný výcvik, například kriminalistický, a 

výcvik vyšších důstojníků.637 

Právě zahraniční spolupráce a částečné prolínání rolí, které je vidět na příkladu výcviku 

policejních sil v Lógaru, kde se střetávají vojenská mise NATO a policejní mise EU, vyvolává 

otázku, do jaké míry prostor mezi armádními a policejními jednotkami vyžaduje vznik nebo 

posílení nějakého nového typu sil. Po roce 1989 a zejména po vzniku samostatné České 

republiky šel vývoj spíše cestou snižování počtu samostatných bezpečnostních složek, takže 

přestaly existovat síly typu vojsk ministerstva vnitra nebo železniční policie. Samostatnost si 

udržely jen celní správa a vězeňská služba, které ale pokrývají velmi úzké spektrum úkolů. 

Četnictvo na území dnešní ČR nefunguje od roku 1945 a z rozhovorů autora vyplývá, že 

o jeho opětovném zřízení se v žádném případě neuvažuje. Zvláštní postavení mezi armádou a 

policií si ovšem udržuje Vojenská policie, která už v této práci na několika místech 

figurovala. Vojenská policie do určité míry odpovídá charakteristikám četnictva v jiných 

evropských státech. Jde o vojensky organizovanou složku, která je schopná nasazení pod 

vojenským velením do bezpečnostně nestabilního prostředí. Na druhou stranu je cvičená 

k prosazování práva za použití minimální nutné síly i k plnění dalších policejních povinností. 

Jak už ale bylo ukázáno výše, počty vojenských policistů se dlouhodobě nijak výrazně nemění 

a jejich povinnosti narůstají spíše v rámci České republiky, kdy od armády přebírají ostrahu 

některých vojenských objektů, včetně generálního štábu.638 V posledních letech se Vojenská 

policie zapojila do zahraničních operací a poslední rozvojový dokument resortu obrany počítá 

                                                 
635 Rozhovory autora na Policejním prezidiu ČR, 6.1. a 21.1.2011, a na Generálním štábu AČR, 10.1.2011. 
636 Rozhovor autora na Generálním štábu AČR, 4.1.2011.  
637 Rozhovor autora na Policejním prezidiu ČR, 6.1.2011 
638 Rozhovor autora na Hlavním velitelství Vojenské policie, 5.1.2011. 
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s jejím samostatným nasazením v zahraničních operacích.639 Priority ale stále leží na zajištění 

policejní ochrany ozbrojených sil, jak dokládá Doktrína AČR, která žádnou jinou funkci 

Vojenské policie neuvádí.640 Z dlouhodobého hlediska se tak zdá nepravděpodobné, že by se 

z Vojenské policie mohla vyvinout nějaká třetí síla mezi armádou a policií, která by převzala 

odpovědnost za některé z úkolů, o něž se nyní armáda a policie dělí. Daleko pravděpodobnější 

bude spíše začlenění Vojenské policie zpět do ozbrojených sil nebo dokonce do řad armády. 

Takovému vývoji nahrává i skutečnost, že jak poslední Vojenská strategie České republiky, 

tak i poslední Dlouhodobá vize resortu Ministerstva obrany zařazují Vojenskou policii (a také 

Vojenské zpravodajství) do ozbrojených sil, ačkoli do nich podle platných zákonů nepatří.641 

Jedním z mála okamžiků, kdy se ve veřejné debatě objevila možnost revize stávajícího 

bezpečnostního systému České republiky, bylo před parlamentními volbami v roce 2010. 

Strana Věci veřejné ve svém volebním programu navrhovala sloučení ministerstev vnitra a 

obrany do jediného ministerstva bezpečnosti.642 Strana argumentovala splýváním hranice 

mezi vnitřní a vnější bezpečnostní v současném světě, a vedle toho také finanční úsporou. 

Ačkoli se ale Věci veřejné staly členem vládní koalice, myšlenka se do programového 

prohlášení vlády neprosadila a z veřejného diskursu ihned zmizela.643 

Ke spolupráci mezi armádou a policií v České republice dochází pouze ve velmi úzce 

vymezených oblastech činnosti. V některých aspektech výcviku sdílejí expertízu nebo 

prostředky, neděje se tak ale na systematické bázi, nýbrž na základě iniciativy jednotlivých 

velitelů a gestorů odborností. Systémovější je spolupráce v zahraničí, kde policie využívá 

armádních zkušeností a armádního zázemí. V některých případech dochází i k dělbě práce. 

Z čistě formálního hlediska počty vojáků rozmístěných mimo sektor ministerstva obrany 

výrazně klesly. Pod velením policie žádný voják dlouhodobě nepracuje (nepočítáme-li 

dočasná posílení vyplývající z nařízení vlády) a stejně tak ani žádný policista nepracuje pod 

velením armády. 

Mezi armádou a policií žádné zvláštní instituce nestojí a o jejich vzniku se ani 

neuvažuje. Vojenská policie, která by se na první pohled mohla zdát ideálním kandidátem na 

tuto funkci, se z dlouhodobého hlediska spíše vrátí pod ozbrojené síly a integruje se 

s armádou ještě více než doposud. 

                                                 
639 Ministerstvo obrany: Dlouhodobá vize resortu Ministerstva obrany. Praha, 23. července 2008, s. 15. 
640 Ministerstvo obrany: Doktrína Armády České republiky. Vyškov: Institut doktrín VeV-VA, 2010, s. 53. 
641 Srov. Vláda ČR: Vojenská strategie České republiky. Praha, 23. července 2008; Ministerstvo obrany: 
Dlouhodobá vize resortu Ministerstva obrany. Praha, 23. července 2008. O dalším postavení Vojenské policie a 
jejím možném přiblížení k AČR se také diskutovalo na konferenci o Bílé knize obrany v prosinci 2010. 
642 Věci veřejné: Politický program. Praha: Věci veřejné, 2010, s. 25. 
643 Vláda ČR: Programové prohlášení Vlády České republiky. Praha, 4. srpna 2010. 
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6.3 Shrnutí části o České republice 

Jak ukázaly předchozí kapitoly, práce Policie a Armády České republiky doznala 

v posledních letech mnoha změn. Řadu z nich je možné interpretovat jako přiblížení jejich 

funkcí, neznamená to ale nutně, že by k sobě policie a armáda měly blíž, že by spolu více 

spolupracovaly, jedna se pokoušela nahradit druhou nebo vznikal prostor pro vznik nějaké 

nové hybridní složky. 

Největší přelom představuje zrušení teritoriálního vymezení působnosti policie, které se 

členstvím v Evropské unii umožnilo nejen větší spolupráci s policejními silami okolních států, 

ale také účast českých policistů na mezinárodních mírových misích po celém světě. Tomu se 

přizpůsobila i struktura složky a vznikly nové útvary, které se mezinárodní spoluprací 

zabývají. Do misí sice vyjíždí dosti omezený počet lidí, policie je ale připravená, pokud by 

byly k dispozici dostatečné zdroje, svoji účast navýšit. 

Na teritoriu ČR nejsou změny ve fungování policie tak výrazné, ale také k nim dochází. 

Vytvářejí se speciální zásahové útvary, což ale představuje spíše odstranění atypického stavu 

po roce 1989, kdy byly bez náhrady rušeny. Policisté jsou cvičení k větší spolupráci a zvyšuje 

se odpovědnost operačního důstojníka. Není ale možné říct, že by to znamenalo odstranění 

osobní odpovědnosti jednotlivce za rozhodování při zákroku. Jednotlivý policista stále 

zůstává klíčovým aktérem s velkou autonomií. Podstatně větší vliv na policejní práci má 

postavení předcházení trestné činnosti na stejnou úroveň jako její vyšetřování, což otevírá 

policii řadu možností, jak může jednat už před spácháním konkrétního činu. 

Změny v armádě souvisejí primárně s jejich účastí v zahraničních operacích, kde se 

vojáci musejí vyrovnávat s asymetrickým konfliktem v obydlených oblastech. Vojáci 

odjíždějící do zahraničních operací procházejí výcvikem zaměřeným na policejní dovednosti, 

armáda si nakoupila zásobu policejního vybavení a změnil se i zákon o ozbrojených silách, 

který vojákům umožnil policejní techniky a vybavení v praxi využívat. S asymetrickým 

konfliktem souvisí i přesun odpovědnosti na nižší úrovně velení. 

Na území ČR může armáda zasahovat při větším počtu situací a také se aktivně hlásí 

k větší univerzálnosti nasazení a tvrdí o sobě, že je připravena zasahovat proti hrozbám 

nevojenského charakteru. V praxi ale armáda na území ČR nijak významně nezasahuje. Počty 

vojáků nasazených pod velením policie spíše klesají a prioritou jsou pro vojsko zahraniční 

operace. Plány pro využití armády při krizových situacích uvnitř státu už řadu let nebyly 

aktualizovány. Vojáci se také stáhli téměř ze všech státních struktur mimo resort obrany, 

v nichž byli v minulosti zastoupeni. 
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V celé řadě zkoumaných oblastí nedošlo k žádným nebo jen zanedbatelným změnám. 

Významné jsou v tomto smyslu zejména oblasti použití síly a odpovědnosti jednotlivce u 

policie. Vyplývá z nich, že se postavení policie ve společnosti nijak významně nemění. Jde 

stále o složku, která používá sílu až jako poslední variantu a její příslušníci nesou za své 

jednání plnou odpovědnost. Podobně u armády není patrná žádná velká změna co do velikosti 

cílové skupiny. Vojáci se soustředí na asymetrický charakter boje nezávisle na tom, jestli jde 

o jednotlivce, skupiny nebo státy. Výrazně se nemění ani odpovědnost jednotlivého vojáka. 

Sice se zvyšují sankce za vojenské trestné činy, v praxi ale k žádnému stihání nedošlo, takže 

buď se čeští vojáci chovají vždy podle pravidel, anebo jejich přestupky zůstávají mezi nimi a 

jejich velitelem a k žádnému trestnímu stíhání nedojde. 

Policie a armáda v České republice žijí do značné míry paralelně vedle sebe a ke 

spolupráci mezi nimi dochází jen zřídka. Pravidelnější kontakty jsou omezené jen na výcvik 

v některých specifických odbornostech a vzájemného využívání prostor, které ovšem nejsou 

centrálně koordinované, a potom na logistickou spolupráci v zahraničí, kde je ovšem 

spolupráce značně jednostranná a policie využívá schopností a zázemí armády. 
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7 ZÁVĚR 

 

V oboru mezinárodních vztahů probíhá v současnosti intenzivní diskuse o konceptu 

bezpečnosti a jeho přehodnocení. Bezpečnost se rozšiřuje a prohlubuje a zahrnuje „nové“ 

bezpečnostní hrozby, které jsou údajně odlišné od hrozeb minulých. Ačkoli téměř žádná 

z těchto hrozeb není skutečně nová, proměnilo se nicméně jejich vnímání. A jen malá část 

akademického světa tvrdí, že je dnes bezpečnost zcela identická s bezpečností, o které se 

v mezinárodních vztazích a v bezpečnostních studiích debatovalo během studené války. 

Nové bezpečnostní hrozby mají přímou souvislost s přehodnocením role moderního 

státu. Zatímco tradiční přístupy k mezinárodním vztahům si vystačily s analýzou na úrovni 

států a jejich systému, v současnosti je to málo. Stát ztrácí své výsadní postavení nebo se mu 

aktéři z nižších i vyšších úrovní významem přinejmenším přibližují. Jevy jako globalizace 

nebo evropská integrace mění charakter států jako uzavřených nádob a nutí je přizpůsobovat 

se novému prostředí, ve kterém je mnohem více aktérů a mnohem více variant interakcí mezi 

nimi. Tato změna ovšem neprobíhá rovnoměrně. V některých oblastech světa státy stále ještě 

hrají výsadní roli, v některých do ni ještě ani neuzrály a jen v některých výsadní postavení 

v minulosti měly a nyní jej rychle ztrácejí. Poslední jmenovaná kategorie, kterou je možné 

označit jako státy post-moderní, zahrnuje především, i když ne výhradně, členské státy 

Evropské unie. Díky své otevřenosti a ztrátě vlivu státních institucí se jich změny 

v bezpečnostním prostředí a v charakteru hrozeb dotýkají nejvíce. Je u nich tak možné 

předpokládat nejvýraznější reakci a přehodnocení dosavadní bezpečnostní politiky. 

Pokud přijmeme tezi o proměně bezpečnostní politiky post-moderních států, logicky se 

musíme ptát, jak se nová situace projeví na nástrojích, které k zajištění své bezpečnosti 

používají. Armáda a policie, jako dvě nejdůležitější bezpečnostní složky, čerpají své 

odlišnosti právě z jasně definované teritoriality moderního státu a jejich samostatná existence 

je se vznikem moderního státu úzce propojena. Zatímco armáda byla nástrojem státu proti 

ohrožení zvnějšku, které pocházelo od obdobných aktérů v rámci anarchického systému, 

policie zajišťovala bezpečnost uvnitř státu, proti hrozbám z vlastní společnosti, které byly 

kvalitativně odlišné a vyžadovaly jiný přístup a jiné nástroje. 

Odpověď na tuto otázku není jednoznačná. Řada autorů nevěří, že by k jakýmkoli 

změnám vůbec docházelo. Někteří tvrdí, že dochází k „policeizaci“ armády, naopak jiní vidí 

spíše „militarizaci“ policie. Živá je i odvozená normativní debata, která se zabývá otázkou, 

jestli by ke stírání rozdílů mezi policií a armádou docházet mělo. Pokud se role policie a 
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armády přibližují, není z dosavadní literatury nicméně jasné, v čem přesně by tento proces 

měl spočívat. Většina prací je pouze parciálních, zabývá se určitými vybranými aspekty 

činnost jedné nebo druhé složky a nesnaží se o celkový pohled na jejich fungování. 

Tato práce se pokusila posunout dosavadní výzkum zabývající se přizpůsobování post-

moderních států na nové bezpečnostní prostředí. Zaměřila se na jeden kritický spoj mezi 

vnitřní a vnější bezpečností státu, kterým jsou právě jeho bezpečnostní instituce a především 

policie a armáda. Vzhledem k tomu, že se členské státy Evropské unie obecně považují za 

ideální příklad post-moderních států, soustředila se tato práce právě na EU. Jejím hlavním 

cílem bylo odpovědět na otázku, jestli v Evropské unii dochází ke stírání rozdílů mezi 

armádou a policií. Nutným krokem, bez nějž by výzkum nebyl možný, potom bylo vytvoření 

rámce pro analýzu funkcí armády a policie a jejich případného splývání. 

Vzhledem k charakteru evropské integrace v bezpečnostní oblasti je zapotřebí hledat 

tuto odpověď na několika rovinách. Na úrovni evropských institucí, jejich fungování a při 

pohledu na EU jako celek. Ve vztahu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy. A 

konečně na úrovni členských států, které jediné skutečně disponují konkrétními vojenskými a 

policejními jednotkami. Z mnoha důvodů práce podrobně analyzuje pouze jednu případovou 

studii členského státu – Českou republiku. 

Akademická debata se sice podrobně zabývá různými aspekty měnících se rolí armády a 

policie, nenabízí ale komplexní rámec pro stanovení, v čem vlastně odlišnost mezi nimi 

spočívá. Tato práce definuje ideální typ rozdílu mezi armádou a policií, kterými jsou 

teritorium, příslušnost cílové skupiny, velikost cílové skupiny, charakter použití síly, otázka 

iniciativy, charakter zásahu a odpovědnost jednotlivce. V takovém ideálním případě zasahuje 

armáda mimo území státu, proti skupinovému protivníkovi, který nepatří do stejného 

společenství jako vojáci, tenduje k využití maximální síly, kterou nasazuje proaktivně, o jejím 

využití ale nerozhodují jednotliví vojáci, díky čemuž mají také sníženou odpovědnost za své 

činy. Policie naopak zasahuje uvnitř teritoria a vlastního společenství, proti jednotlivci za 

použití minimální nutné síly v reakci na porušení zákona. Každý policista sám rozhoduje, kdy 

zasáhne, a za své činy je odpovědný. Tyto kategorie slouží jako základ pro výzkum změn jak 

na úrovni Evropské unie, tak i na úrovni členského státu, České republiky. 

 

V žádném případě ze zkoumaných jevů ať na úrovni evropské nebo národní nedošlo 

k divergenci funkcí policie a armády. Jedinou drobnou výjimkou je stažení vojáků z povolání, 

kteří sloužili v celé řadě státních institucí a úřadů, do sektoru ministerstva obrany v České 

republice v průběhu devadesátých let. V tomto případě jde ale spíše o dozvuk demokratické 
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transformace státu, než o reakci na nové bezpečnostní hrozby. Klíčovou otázkou tak je, jestli 

zkoumané faktory vykazují konvergenci funkcí armády a policie nebo k žádné změně 

nedochází. 

Na úrovni Evropské unie je možné zaznamenat změnu u každého z relevantních faktorů. 

Čistě mechanické vyhodnocení by proto muselo nutně končit závěrem, že skutečně dochází ke 

stírání rozdílů mezi armádou a policií, mezi vnitřní a vnější bezpečností. Při detailním 

pohledu je ovšem skutečnost podstatně komplikovanější. 

Výrazná změna je patrná v oblasti charakteru zásahu. Evropská unie podporuje posun 

policejní práce směrem k předcházení trestné činnosti. Důkazy lze nalézt jak v právních 

normách přijímaných na evropské úrovni, tak i v práci evropských agentur, které se soustředí 

na předběžnou analýzu, jako jsou Europol nebo FRONTEX. S tím souvisí i využití 

policejních sil v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky. Policejní mise v zahraničí 

jsou ve své podstatě formou předcházení trestné činnosti na vlastním území. Výcvikové a 

posilující mise mají za úkol vytvořit fungující bezpečnostní struktury, které by byly schopné 

mezinárodně spolupracovat a dostát své odpovědnosti při zasahování proti trestné činnosti na 

vlastním území. 

V ostatních oblastech jsou ale změny spíše deklaratorní než faktické. Strategické 

dokumenty jednoznačně překračují hranice EU a spojují vnitřní a vnější bezpečnost, samotné 

provádění politiky a s ním související institucionální struktura jsou ale jasně oddělené a i přes 

určitou formu koordinace nebo spolupráce se mezi nimi rozdíly nijak nestírají. Podobně i 

v otázce velikosti cílové skupiny EU v koncepcích a strategiích argumentuje lidskou 

bezpečností, soustředí se na boj proti organizovanému zločinu a považuje jednotlivce za 

plnohodnotnou vnější hrozbu. V praxi ale žádnou výraznou změnu, která by se projevila do 

zákonných norem identifikovat nelze. Dobře je to vidět v otázce trestnosti, která zůstává 

omezená na konkrétní čin jednotlivce a podle toho policie musí zasahovat. 

I v oblasti společné bezpečnostní a obranné politiky, kde vedle sebe působí vojáci i 

policisté, je jejich činnost institucionálně oddělena. To je do značné míry způsobeno různou 

klasifikací vojenských a civilních misí podle primárního práva. Klíčové instituce – Vojenský 

štáb EU a Útvar schopnosti civilního plánování a provádění – si drží svůj čistě vojenský nebo 

čistě civilní/policejní charakter. Pokusy propojit civilní a vojenskou složku v rámci jedné 

instituce v poslední době rostou, příkladem může být vytvoření nového Ředitelství pro řešení 

krizí a plánování, nicméně jde spíše o strategickou než o operační úroveň. Ředitelství bude 

mít důležitou roli při rozhodování, jestli je v dané situaci zapotřebí vojenská nebo civilní 
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reakce, konkrétní operační plánování a řízení už ale zůstává odpovědností buď vojenských 

nebo civilních složek. 

Vliv evropské integrace na národní úroveň je zároveň nutno hodnotit jako hodně 

omezený. Nepočítáme-li schengenskou spolupráci, která pochopitelně významně ovlivňuje 

teritorium, na němž působí policisté, členství v EU nijak významně nemění způsob, jakým 

armáda a policie pracují. Zanedbatelný je vliv v otázce odpovědnosti jednotlivce, EU 

nepodřizuje civilní policii vojákům (přinejmenším ne těm v aktivní službě), nijak významně 

se nepokouší změnit charakter výzbroje a vybavení národních armád a policejních sborů. 

V některých vojenských operacích Evropské unie je použití síly skutečně regulováno, 

záleží ale do značné míry na charakteru operace. Omezení síly není paušální, v některých 

operacích, v nichž je to zapotřebí, mají vojáci naopak při zásahu vcelku volné ruce. Taková 

dílčí omezení nejsou nic nového a nelze je považovat za důsledek evropské integrace nebo 

přeměny na post-moderní stát. V rámci operací na udržení míru pod hlavičkou Organizace 

spojených národů sloužili vojáci vždy s jasně vymezeným mandátem pro použití síly, který 

většinou zahrnuje jen sebeobranu. Samotnou existenci takových operací nelze chápat jako 

reakci na nové bezpečnostní hrozby. 

Patrný je tlak na koordinovaný postup formálně oddělených vojenských a policejních 

operací. V minulosti dokonce došlo k překryvu mezi úkoly policejních a vojenských misí, 

jednalo se ale o východisko z nouze značně závislé na iniciativě jednotlivých aktérů, které do 

budoucna není možné očekávat a systémově se s ním nepočítá. Právě prostor mezi vojenskou 

a policejní misí, ale s úspěchem zaplňují jednotky četnictva, které mohou sloužit jak v rámci 

operace vojenské, tak i v rámci navazující policejní operace. Evropská unie těchto jednotek 

ráda využívá, neznamená to ale, že se pokouší přesvědčit státy, které jimi nedisponují, aby 

podobné útvary zřídily. Zvláštní charakter bezpečnostní spolupráce v EU takový tlak 

v podstatě vylučuje, protože by mohl být vykládán jako zasahování do oblasti pod suverénní 

kontrolou členských států. 

V České republice je situace obdobná. Čistě formálně lze nalézt určité změny, čili 

konvergenci, ve všech zkoumaných oblastech s výjimkou případného vzniku nových institucí 

na pomezí armády a policie. Policisté a vojáci také neslouží pod velením druhé složky, ačkoli 

mezi nimi existují určité formy spolupráce. Nicméně skutečně významných a dlouhodobých 

změn najdeme jen velmi omezené množství. Všechny se dotýkají policie a jedná se o rozšíření 

působnosti mimo teritorium státu a nový důraz na předcházení trestné činnosti. 

Odbourání teritoriální bariéry pro působení policistů představuje pro Policii ČR 

dalekosáhlou změnu. Konkrétní počty policistů působících v zahraničních misích nejsou tak 
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působivé, jde jen o několik desítek. Ale účast v misích v kombinaci se schengenskou 

spoluprací vyvolala vznik nových struktur na všech úrovních, což už ovlivní práci skutečně 

celé složky. Minimálně regionální dopad potom má vznik operačních center v příhraničních 

oblastech, kde policisté slouží společně s kolegy ze sousedních států. Teritoriální rozměr má i 

posun policie k předcházení trestné činnosti, protože policie se primárně účastní na misích 

v oblastech, které v trestné činnosti v ČR hrají nějakou roli, jako například na Balkáně, a 

podle tohoto klíče vysílá i styčné důstojníky, například do sousedních zemí nebo na Ukrajinu. 

Důležitější je ale spolupráce uvnitř teritoria Evropské unie, což lze soudit z priorit v době 

nedostatku peněz. Zatímco účast v zahraničních misích a počet styčných důstojníků se 

z finančních důvodů snižuje, přeshraniční operační centra zůstávají a dokonce se otevírají 

další. 

Významnou změnou je také postavení předcházení trestné činnosti na stejnou úroveň 

jako její vyšetřování. To nutně mění charakter práce policistů, kteří jsou nuceni jednat dříve, 

než se konkrétní trestný čin stane, pokud je to v jejich silách. Povinnost zabránit trestnému 

činu má každý jednotlivec nezávisle na tom, jestli slouží u policie nebo ne, v současné situaci 

má ale policie možnost použít při předcházení trestné činnosti i celou řadu nástrojů, například 

odposlechy, které nikdo jiný k dispozici nemá a které jsou přísně regulovány. 

Armáda se také transformuje, změna ale není tak významná jako v případě policie. 

V řadě oblastí se skutečně podařilo potvrdit předpoklady, jako například u posunu části 

iniciativy na úroveň nižších důstojníků nebo u způsobu jakým strategické dokumenty chápou 

substátní aktéry. Zároveň jsou ale ve všech těchto případech změny velmi mírné. Nižší 

velitelé musejí lépe vyhodnocovat situaci, ale zároveň se zvyšuje úroveň vyžadující použití 

zbraní větší ráže. Nijak zvlášť se nemění iniciativa u jednotlivého vojáka. Strategické 

dokumenty se vymezují proti substátním aktérům, ale státy v nich pořád figurují na 

prominentním místě. 

V některých případech ke změnám dochází v dokumentech, neprojevují se ale vůbec 

v praxi. Příkladem může být působnost armády na teritoriu ČR, kde vojáci rozšířili spektrům 

situací, při nichž mohou zasahovat. Tvrdí o sobě zároveň v koncepčních dokumentech, že 

jsou připraveni zasahovat v celém spektru vojenských i nevojenských úkolů. V realitě ale 

svoji přítomnost v krizovém řízení na území ČR omezují ve prospěch zahraničních operací. 

Podstatnější je rozšíření možností armády při zásahu v zahraničí o neletální donucovací 

prostředky. Česká armáda tak je skutečně schopná plnit mnohem širší spektrum úkolů, než 

tomu bylo dříve. Část z nich se týká původně spíše policejních funkcí jako je zvládání davů. 

Je ale otázka, do jaké míry armáda tyto úkoly plní pouze z nouze kvůli nedostatku policistů, 
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jako vedlejší činnost, které by se ve skutečnosti ráda zbavila. Tomu by napovídala minimální 

doba, kterou nácviku těchto činností vojáci před odjezdem do mise věnují. Přesvědčivý je i 

fakt, že si armáda pořídila základní neletální vybavení v 90. letech, dále se této oblasti 

výzbroje vůbec nevěnuje a soustředí se místo toho na pořizování klasické bojové techniky. 

Policejní výcvik navíc vojáci cvičí pouze před odletem do některých misí a hned po návratu 

se opět přecvičují na bojovou činnost, jako svoji primární funkci. 

 

Co z toho všeho vyplývá pro obecnou debatu o měnících se rolích armády a policie a 

splývání vnitřní a vnější bezpečnosti v post-moderním státě? Ke změně v chápání hrozeb 

zřejmě skutečně dochází. Z důrazu na předcházení trestné činnosti na evropské i státní úrovni 

vyplývá, že je tato tradičně vnitřní hrozba považována za podstatně významnější než dříve – 

hrozí dostatečná škoda na to, aby stálo za to investovat do předcházení. Tradiční dělení vnitřní 

a vnější bezpečnosti přitom počítá s předcházením spíše v oblasti vnější bezpečnosti, kdy se 

státy snaží například uzavírat aliance, aby čelily ohrožení ze strany silnějšího státu, nebo kde 

mezinárodní právo zcela nevylučuje sebeobranu proti bezprostřední hrozbě prostřednictvím 

preventivního útoku. 

S tím souvisí i podřízení aktivit vnější bezpečnosti vnitřním hrozbám. Projevuje se 

snahou stabilizovat vnitřní záležitosti ostatních států, jak za využití armády, tak i policie, která 

rozšiřuje svoji aktivitu za hranice vlastního státu. Posilování struktur jiného státu nedává 

z pohledu řady tradičních teorií mezinárodních vztahů žádný smysl. Stát na svůj úkor zvyšuje 

moc potenciálního protivníka. Pokud ale vyjdeme z předpokladu, že vnější hrozby nejsou 

relevantní a za klíčové ohrožení stát považuje hrozby vnitřní, které mohou mít mezinárodní 

rozměr, dává takové angažmá smysl. 

Na druhou stranu převaha policejních operací nad vojenskými v Evropské unii a zřejmé 

soustředění na stabilizaci jiných států v evropské bezpečnostní politice má pouze omezenou 

vypovídací hodnotu. Velká část bezpečnostní politiky klíčových členských států EU se 

odehrává pod hlavičkou NATO a EU se právě díky tomu může soustředit na netradiční 

operace a vnější rozměr vnitřní bezpečnosti. Případ České republiky názorně ukázal, že se 

armáda členského státu sice podílí na takové činnosti, za svůj primární úkol ale stále považuje 

teritoriální obranu státu, potažmo spojenců, a podle toho také cvičí a vyzbrojuje. Ostatní 

úkoly a aktivity považuje za vedlejší a podílí se na nich, jen když má volné kapacity. 

Ukázalo se, že hranice mezi policií a armádou daná zákonem a tradicí je velmi silná. Jak 

na evropské, tak i na české úrovni došlo jen k velmi malým změnám zákonů. Bezpečnostní 

složky v podstatě fungují stále podle stejných pravidel, jen trošku jinak kladou důraz. Změny 
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se v některých případech dotýkají jen jejich malé části, jako například v případě policistů 

participujících v zahraničních misích. To také znamená, že se změnou priorit a se změnou 

chápání hrozeb se může všechno to, v čem dnes vidíme stírání rozdílů mezi armádou a policií, 

rychle vytratit.  

Trvalejšího rázu se zdá být jen spolupráce uvnitř Evropské unie, která vyvolává 

strukturální změny ve fungování policejních sil členských států. Evropské právo také poprvé 

umožňuje využít armády při odstraňování hrozeb uvnitř EU, čehož se do budoucna můžeme 

dočkat. Nicméně v obou případech se jedná o změnu kvantitativní, nikoli kvalitativní. To, co 

je možné už dosud v rámci teritoria členského státu, jen bude možné v rámci teritoria celé 

Evropské unie. Nic se ale nemění na základních charakteristikách, které definují policejní a 

vojenskou práci. 

Na závěr je možno konstatovat, že ke splývání rolí armády a policie v Evropské unii 

podle všech ukazatelů dochází. Jejich hnacím motorem je zřejmě nadvláda vnitřně-

bezpečnostních úvah nad otázkami vnější bezpečnosti, kdy se EU a její členské státy 

pokoušejí primárně předejít a zabránit vnitřním hrozbám a podřizují mu své zahraniční 

aktivity. Jde ale zároveň o proces podstatně mírnější a pomalejší, než by se z akademické 

literatury mohlo zdát, kde celá řada změn zůstává buď pouze na papíře nebo je považována za 

dočasnou. Trend se může velmi jednoduše obrátit a obě složky se mohou v EU a jejích 

členských státech rychle vrátit ke svým tradičním rolím. Armáda a policie zkrátka zatím stále 

zůstávají dvě rozdílné složky s různou odpovědností a různým způsobem práce. 
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