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Název práce: 
Srovnání vývoje zpravodajských služeb v ČR a SR po roce 1989 

 

Anotace: 
Zpravodajské služby jsou jednou z nejproblematičtějších složek každého státu. Pokud stát 

využívá zpravodajských služeb příliš a dá jim velké pravomoci, dostává se automaticky pod 

neustálý tlak kritiky svých občanů. Pokud naopak poskytne zpravodajským službám pravomocí 

málo, dosadí „slabého“ ředitele nebo zavede příliš mnoho kontrolních mechanismů, jako tomu bylo 

v ČSFR krátce po revoluci v roce 1989, může dojít k zablokování funkčnosti těchto služeb 

a zvýšení zranitelnosti státu. 

Specifickým problémem s tím spojeným je počet služeb, kterými stát disponuje. Větší 

množství je sice náročnější na státní rozpočet, na druhou stranu zpravodajská činnost zasahuje 

do řady oblastí, které se nemusí navzájem slučovat, pokud budou přiřazeny pouze jedné službě. 

S velkým množstvím služeb je však na druhou stranu spojeno riziko neefektivity celého systému, 

nepřirozeného toku informací a jejich zamlčování či dokonce zneužívání v konkurenčním boji 

jednotlivých služeb.  

Ve své bakalářské práci se proto pokusím zodpovědět otázku, jakými zpravodajskými 

systémy disponují Česká a Slovenská republika a proč vznikly právě v této podobě.  

 

Výzkumné otázky: 
− Jak se přetransformovala československá StB při přechodu k demokracii? 

− Z jakého důvodu vznikly v ČR a SR odlišné zpravodajské systémy, když vycházely z jedné 

instituce? 

− K jakým změnám došlo v průběhu let v jednotlivých systémech a co bylo hlavním důvodem 

těchto změn? 

 

Hypotéza: 
− Hlavním důvodem pro odlišnost zpravodajských systémů je, vzhledem ke společnému 

historickému základu (STB, FBIS), rozdílný politický vývoj v obou zemích. 

 

 



Metodologický rámec: 
Tato práce bude zpracována metodou komparativní případové studie. Jako časové vymezení 

bylo zvoleno období let 1989 – 2010, jako případy byly vybrány systémy zpravodajských služeb 

v České republice a Slovenské republice. 

Celá vlastní práce bude rozdělena na 4 základní části, ve kterých bude využito různých 

postupů. První část se bude věnovat stručnému úvodu do problematiky, blíže vymezí pojem 

„zpravodajské služby”, popíše jejich postavení a hlavní úkoly v moderním demokratickém státě 

a možnost jejich kontroly.  

Následovat bude část věnující se společné transformaci, kde hlavní sledovanou proměnnou 

bude počet zpravodajských služeb. Práce se bude snažit zjistit, do jaké míry tato proměnná závisí 

na historické zkušenosti a politických elitách polistopadového Československa. Taktéž bych rád 

sledoval další dvě závislé proměnné, počet příslušníků jednotlivých služeb a rozpočty služeb, které 

ale mohou být utajovány, proto v tuto chvíli není možné s jistotou stanovit, zda bude možné jejich 

zveřejnění. 

Třetí část věnující se vzniku jednotlivých zpravodajských systémů již bude komparační 

a bude si všímat rozdílu v počtu a fungování zpravodajských služeb po rozdělení Československa. 

Budu vycházet z hypotézy, že největší vliv na tuto skutečnost měly postoje politických elit, které 

byly odlišné v obou státech. Cílem bude ověřit, do jaké míry tomu tak bylo a zda se na tomto faktu 

nepodílely ještě další nezávislé proměnné. 

V poslední části, jež se bude zabývat ustálením zpravodajských systémů, se podrobněji 

zaměřím na proměnné, které by měly být v obou systémech dosti podobné. Jedná se především 

o vnější nezávislé proměnné, jako jsou parlament, vláda a veřejnost. Taktéž bych v této části rád 

zhodnotil reakce zpravodajské komunity, které by měly být podloženy metodou sociologického 

průzkumu (dotazník nebo přímý rozhovor, v závislosti na počtu relevantních respondentů). Kromě 

toho se hodlám zabývat otázkou financování zpravodajských systémů v ČR a SR. 

Budu pracovat se dvěma druhy zdrojů. Otevřené zdroje budou sloužit k přímému podpoření 

mých tezí, popisů aktuálního stavu atd. Zdroje uzavřené (pokud budou získány) mi naopak poslouží 

k lepšímu zorientování se v systémech českých a slovenských zpravodajských služeb, 

ke kvalitnějšímu výběru otevřených zdrojů a posouzení jejich relevantnosti. Vzhledem k charakteru 

těchto informací může dojít k omezení jejich zveřejnění a striktnímu omezení počtu osob, které 

k nim budou mít přístup. Taktéž bude kladen důraz na dodržování zákona č. 412/2005 Sb., 

o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.  



Struktura práce: 
− Úvod práce 

− Stručný úvod do problematiky zpravodajských služeb 

− Vymezení pojmu „zpravodajské služby“ 

− Postavení zpravodajských služeb v moderním demokratickém státě 

− Hlavní úkoly zpravodajských služeb 

− Možnosti kontroly činnosti zpravodajských služeb 

− Společná transformace (1989-1992) 

− Výchozí stav 

− Transformace civilních služeb 

− Transformace v oblasti armády 

− Další vykonavatelé zpravodajské činnosti 

− Vznik nových zpravodajských systémů po rozpadu společného státu (1993) 

− Zpravodajský systém v České republice 

− Vznik systému a první debata o sloučení 

− „Kompromisní řešení“ 

− Zpravodajský systém ve Slovenské republice 

− Vznik SIS 

− Proč jenom jedna služba? 

− Doba ustálení systémů (1995 - 2000) 

− Reakce zpravodajské komunity na vznik konkrétních systémů 

− Vnější vlivy na ustálení 

− Parlament 

− Vláda 

− Veřejnost  

− Role zpravodajských služeb v některých politických aférách v ČR a SR 

− Opakovaný návrat debat o sloučení zpravodajských služeb v ČR 

− Vývoj v novém tisíciletí (2000 – 2010) 

− Co můžeme očekávat do budoucna? 

− Závěr 
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