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Abstrakt

Hlavním předmětem zájmu této diplomové práce je fenomén tzv. soukromých 

vojenských společností a jejich nasazení v rámci ozbrojených konfliktů vedených pod 

hlavičkou tzv. „Války proti terorismu“. Cílem práce je podat čtenáři úvodní vhled do této 

problematiky, popsat působení konkrétních soukromých vojenských společností během 

operací v Afghánistánu a Iráku a odpovědět na výzkumné otázky týkající se jejich pozitivního

či negativního přínosu k celkovým výsledkům těchto konfliktů a možného ovlivnění civilně-

vojenských vztahů. Hlavní tezí práce je, že působení těchto společností nelze kategoricky 

hodnotit, protože je odlišné případ od případu. V rámci „Války proti terorismu“ lze ovšem 

vysledovat určité obecnější trendy, které se týkají zejména nedostatečné kontroly soukromých

vojenských společností ze strany státu.

Práce je rozdělena do několika hlavních částí. První se věnuje historickému vývoji 

vedení válečných operací za pomoci finančně motivovaných nestátních subjektů. Tato část má

vytvořit rámec pro lepší pochopení zkoumané problematiky. Druhá část se věnuje otázce 

teoretické klasifikace soukromých vojenských společností a jejich rozdělení na dílčí 

subkategorie. Třetí část je věnována případovým studiím tří konkrétních soukromých 

vojenských společností a analýze dopadu jejich činností na průběh konfliktů. Závěrečná část 

práce obsahuje odpovědi na výzkumné otázky a shrnutí výsledků zkoumání – tedy že 

hodnocení působení soukromých vojenských společností je problematické, stejně jako 

predikce jejich budoucího vlivu na civilně-vojenské vztahy.
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Abstract

The main focus of this thesis is the phenomenon of private military companies and

their deployment in situations of armed conflict conducted under the auspices of the so-called

"War on Terrorism". The aim is to provide the reader with an introductory insight into this

issue,  describe  specific  activities  of  private  military  companies  during  operations  in

Afghanistan  and  Iraq,  and  to  answer  research  questions  about  their  positive  or  negative

contribution to the overall results of these conflicts and the possible impact on civil-military

relations. The main thesis of this work is that the performance of these companies can not be

categorically evaluated because it is different from case to case. There are, however, some

general trends which can be traced in regard to “War on Terrorism”. They mainly relate to  the

lack  of  efficient  state  control  of  private  military  companies  and  their  conduct.

The work is divided into several parts. The first deals with the historical development

of conducting military operations with the help of non-state financially motivated actors. This

section is intended to create a framework for a better understanding of the issues examined.

The second part is devoted to theoretical classification of private military companies and their

division into sub-subcategories. The third part consists of case studies of three specific private

military companies and analysis of the impact of their activities on the conflicts. The final

section contains answers to research questions and a summary of findings - that the evaluation

of the activities of private military companies is problematic, as well as predictions of their

future impact on civil-military relations. 
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Kapitola I - Úvod

Úvod

První dekáda 21. století byla z hlediska mezinárodních vztahů a bezpečnosti z velké

části definována tzv. „Válkou proti terorismu“. Vojenským operacím, souborně označeným

tímto spojení, které použil tehdejší americký prezident George W. Bush ve svém projevu 20.

záři 2001, předcházela série teroristických útoků z 11. září téhož roku. Členům teroristické

sítě al-Kajdá se během nich podařilo zmocnit kontroly nad několika komerčními letadly na

vnitroamerických linkách a následně je použili k sebevražedným úderům na symbolické cíle v

USA. Dva letouny zničily komplex Světového obchodního centra v New Yorku jako symbol

americké ekonomické síly. Další letoun těžce poškodil Pentagon – vrchní velitelství americké

armády  a  symbol  americké  vojenské  moci.  Pravděpodobným  cílem  čtvrtého  uneseného

letounu byl Bílý dům, sídlo prezidenta USA a symbol státnosti. 

Počáteční šok a nejistota, které tyto bezprecendentní útoky vyvolaly, byly velmi rychle

vystřídány vzedmutím patriotismu uvnitř americké společnosti a současným odsouzením ze

strany mezinárodního společenství, které bylo následně doplněno deklaracemi solidarity.  Za

Bushovým  prohlášením  o  zahájení  „Války  proti  terorismu“  se  skrýval  kvantitativní  a

kvalitativní posun ve způsobu vedení boje proti mezinárodnímu terorismu, který se pro USA

stal  primární  hrozbou.  Na  základě  nové  strategie  byly  v  následujících  měsících  a  letech

zahájeny mezinárodní vojenské kampaně, jejichž cílem bylo neutralizovat teroristickou síť al-

Kajdá a další extremistické skupiny. Kromě nich ale došlo k  řadě dalších událostí, ať už šlo o

přijetí  nové  legislativy,  transformaci  ozbrojených  sil,  mezinárodní  smlouvy  nebo  revize

fungování zpravodajských služeb. Tyto změny se navíc netýkaly pouze USA, ale s větší či

menší mírou intenzity se následně dotkly drtivé většiny států na Zemi.

Nejvíce viditelným a také nejvíce diskutovaným aspektem tohoto dlouhodobého tažení

jsou přímé vojenské operace vedené proti státům, které podporovaly nebo byly podezřelé z

podpory mezinárodního terorismu.  Od 7.  října  2001,  tedy déle  než  dvanáct  let,  probíhají
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vojenské operace v Afghánistánu, od 20. března 2003 do 15. prosince 2011 trvala americké

operace v Iráku. Obě tyto kampaně mají mnoho různých aspektů a rovin, které v různé míře

ovlivňovaly nebo ovlivňují politiku, bezpečnost i ekonomiku jak v jednotlivých státech, tak v

globální míře. I když jsou informace o vojenských operacích vedených USA pod hlavičkou

„Války proti  terorismu“ prakticky nedílnou součástí  života  většiny lidí  na  napříč  světem,

některé  jejich  dílčí  aspekty zůstávají  skryty.  Jedním z  nich  je  i  privatizace  a  outsourcing

činností , které jsou v obecné rovině většinou vnímány jako striktně státní, potažmo vojenské,

nestátními aktéry. Nestátní aktéři jsou v nejširším mediálním diskurzu zpravidla synonymem

pro povstalecké či teroristické skupiny, případně pro velmi vágní termín „žoldnéř“. Do této

skupiny ovšem spadají také privátně vlastněné komerční společnosti, které se od předchozích

dvou aktéru zcela zásadně odlišují. Tyto společnosti totiž poskytují široké spektrum služeb

zaměřených  na  oblast  zajišťování  logistické  podpory,  výcviku,  bezpečnosti,  zpravodajské

činnosti a mnoha dalších úkolů, a to zcela otevřeně. Jejich klienty jsou státy a jimi zřizované

organizace, soukromé subjekty i neziskový sektor. Po celém světě jich podle většiny odhadů

existují  stovky1 a  jde  o  jeden  z  nejdynamičtěji  rostoucích  komerčních  sektorů.  Zapojení

privátního sektoru do složitého prostředí krizových oblastí  a válečných konfliktů má řadu

specifik,  vnáší  nové  proměnné  do  složitých  vztahů  mezi  jednotlivými  aktéry  a  přímo

ovlivňuje  průběh  některých  konfliktů.  Právě  touto  dimenzí  probíhající  „Války  proti

terorismu“ se bude zabývat tato práce.

Cílem  autora  je  tedy  poskytnout  základní  vhled  do  problematiky  privatizace

bezpečnosti na pozadí „Války proti terorismu“. Hlavní motivací je fakt, že jde o téma, které je

v  České  republice  stále  spíše  okrajové  a  to  i  na  akademické  úrovni.2 Zatímco v  západní

Evropě a USA je tato komplexní problematika tématem jak pro seriozní vědecký výzkum, tak

pro masová média, v tuzemsku se v podstatě nevyskytuje, a to ani odborné, ani na populární

úrovni. Pokud ano, pak jde většinou o silně zkreslený mediální obraz bez širšího kontextu. 3

1 Neexistuje žádná komplexní databáze těchto společností, ale v případě nejznámějších a největších 
společností se čísla pohybují v řádu desítek. Počet menších firem je proto odhadován v řádech stovek. 
Seznam „největších hráčů“ je dostupný např. na serveru globalsecurity.org [on-line]. Dostupné z  
http://www.globalsecurity.org/military/world/para/pmc-list.htm. 

2 Výjimkou je například článek Jak regulovat soukromé vojenské společnosti? Oldřicha Bureše. Viz Bureš, 
Oldřich: Jak regulovat soukromé vojenské společnosti?, Mezinárodní vztahy Vol 44 (2009), No 4, s. 85- 
107.
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Ačkoliv by se mohlo zdát, že se tato problematika České republiky příliš nedotýká, opak je

pravdou. ČR se od svého vzniku v roce 1993 podílela na řadě zahraničních mírových misí pod

hlavičkou OSN. Po svém vstupu do NATO v roce 1999 navíc začala vysílat své vojáky do

bojových misí probíhajících na pozadí „Války proti terorismu“.4 Během těchto nasazení přišla

řada  českých vojáků se zaměstnanci  soukromých společností  podnikajících v konfliktních

oblastech do styku a někteří z nich se stali také jejich zaměstnanci.5 

Na základě těchto skutečností se lze domnívat, že by česká společnost měla tomuto

fenoménu věnovat pozornost a případně o něm vést širší společenskou debatu.  Pro ilustraci

lze uvést, že na oficiálních internetových stránkách Armády ČR a Ministerstva obrany nelze

nalézt jediný dokument, který by se tématu privatizace a outsourcingu byť jen letmo dotýkal.6

Základem pro kvalifikovanou debatu ovšem musí být poznání základních faktů a pochopení

vztahů,  které  se  k  tomuto  fenoménu  pojí.  Ambicí  autora  proto  není  podat  vyčerpávající

přehled o všech případech nasazení privátních subjektů podnikajících v oblasti bezpečnosti v

minulé dekádě. Důvodem je omezený rozsah práce i samotná fluidnost této specifické formy

podnikání.  Snahou  je  poskytnout  čtenáři  úvodní  vhled  do  problematiky  a  ilustrovat  na

konkrétních příkladech obecnější problémy, které z existence a působení těchto firem mohou

vyplývat.

Těžiště práce bude spočívat v popisu subjektů a událostí, které lze s přiměřenou mírou

objektivity  označit  za  precedentní  pro  zkoumané  téma.  Na  základě  tohoto  popisu  bude

následně možné analyzovat  dopady,  které  tyto  subjekty a  události  měly (a  stále  mají)  na

průběh „Války proti terorismu“  a částečně i vztahy na úrovni „stát – armáda – soukromý

sektor“ obecně.  Na základě této analýzy bude možné následně odpovědět na otázku,  jaké

povahy tyto dopady jsou a pokusit se o jejich zhodnocení. Práce se bude zabývat primárně

společnostmi  založenými  v  USA a  pracujícími  pro  americkou  vládu,  protože  USA jsou

největším poskytovatelem i odběratelem těchto služeb a také se v nich tento druh podnikání

4 Jednotky AČR působily v Kuvajtu a Iráku v rámci mise Trvalá svoboda od března 2002. Viz Historie 
zahraničních misí, Army.cz [on-line]. Dostupné z  http://www.mise.army.cz/historie-misi/historie  -  
zahranicnich-misi-3699/, [cit. 26. června 2013].

5 Autor osobně zná několik bývalých příslušníků AČR, kteří se jistým způsobem do zapojili do činnosti těchto
společností. Vzhledem k tomu, že jde z hlediska právního řádu ČR o nejasné téma, tito lidé své zkušenosti 
prakticky nijak nezveřejňují.

6 Viz dokumenty a texty dostupné na oficiálním internetovém serveru Ministerstva obrany České republiky 
Army.cz [on-line]. Dostupné z  http://army.cz/. 
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nejvíce  rozvinul.  Výběr  amerických  subjektů  je  logický  i  z  toho  důvodu,  že  USA jsou

nejdůležitějším aktérem „Války proti terorismu“.

Cíl práce a výzkumné otázky

Cílem této  práce  je  poskytnout  čtenáři  obecný  vhled  do  problematiky  privatizace

bezpečnosti, outsourcingu a soukromých vojenských firem. Z tohoto důvodu bude část práce

vyhrazena  pro  stručný  přehled  událostí,  které  vedly  ke  současnému  stavu.  Bez  znalosti

historického vývoje, který předcházel současnému stavu, nelze v plné šíři zkoumaný problém

popsat a odpovědět na výzkumné otázky. 

Tento  obecný základ  nám poslouží  jako výchozí  pozice  pro část  práce  věnovanou

analýze  konkrétních  subjektů  a  jejich  činnosti,  což  umožní  odpovědět  na  následující

výzkumné otázky:

1. Má nasazení soukromých subjektů fungujících na komerční bázi po boku klasických

armád spíše pozitivní, nebo spíše negativní dopady na úspěšnost operací vedených v

rámci „Války proti terorismu“?

Doplňující podřízené otázky:

2. Do jaké míry byla / je úspěšná kontrola těchto subjektů ze strany státních organizací?

3. Jakým způsobem mohou v budoucnu tyto subjekty ovlivnit  vedení válek a průběh

ozbrojených konfliktů? Jaký dopad může jejich existence a praxe jejich využívání mít

na civilně-vojenské vztahy?

Domněnky vyplývající z výzkumných otázek jsou tyto:

1. Dopady  působení  soukromých  subjektů  fungujících  na  komerční  bázi  po  boku

klasických armád nelze jednoznačně hodnotit pomocí binárních hodnot „pozitivní“ /

„negativní“. Důvodem je příliš široké spektrum úkolů, které tyto subjekty plní a příliš
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velký počet konkrétních dodavatelů, kteří plní zadané úkoly různým způsobem a s

různou mírou úspěšnosti.

2. Kontrola  subjektů  se  strany  státních  organizací  byla  spíše  neúspěšná  vzhledem  k

neexistenci  formalizovaných  pravidel  pro  jejich  použití,  příliš  vysokému  tempu

operací a celkovém nedostatku zkušeností s jejich řízením.

3. Možné  dopady  využívání  soukromých  subjektů  na  vedení  budoucích  válek  a

ozbrojených konfliktů budou silně závislé na rozsahu a kvalitě jejich kontroly. Vliv na

civilně-vojenské  vztahy  může   v  návaznosti  na  stupeň  kontroly  a  využití  nabýt

různých hodnot a nelze jej dopředu přesně predikovat.

Dostupná literatura a současný stav bádání

 Soukromé  vojenské  firmy  a  jejich  zaměstnanci  ovlivňují  vedení  a  výsledky

ozbrojených konfliktů, identitu ozbrojených složek států, mezinárodní vztahy, ekonomiku na

globální úrovni i způsob, jakým o společnost uvažuje o bezpečnosti. Širokým dopadům, které

jejich  existence  a  působení  má,  odpovídá  i  rozpětí  pramenů,  které  se  jimi  zabývají.

Následující  výčet  postihuje sedm základních typů pramenů,  které se přímo váží  k tomuto

tématu. Jde o (1.) mezinárodní smlouvy a právní normy, (2.) doktrinální dokumenty národních

armád,  (3.)  materiály  samotných  společností  a  jejich  zájmových  skupin,  (4.)  publikace

nevládních organizací, (5.) akademické tituly, (6.) zmínky v masových médiích a konečně (7.)

paměti  či  texty psané  samotnými zaměstnanci  těchto  společností.  Míra jejich  relevance  a

hloubka obsahu je různá a nelze ji hodnotit  podle jednoho souboru kritérií.  Prostý rozbor

mezinárodních právních norem neříká nic o skutečném způsobu nasazení firem v konfliktních

oblastech a  naopak – na základě osobních vzpomínek zaznamenaných jednotlivcem nelze

tvořit objektivní tvrzení o celém sektoru. Při jejich vzájemném doplnění lze ovšem dospět k

relativně  ucelenému obrazu zkoumané problematiky,  který  umožní  formulovat  normativní

hodnocení a doporučení do budoucna. V následujících části budou blíže popsány jednotlivé

typy pramenů.
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1. Mezinárodní smlouvy a právní normy – Stávající mezinárodní smlouvy a právní

ujednání neznají pojem „soukromá vojenská firma“, ani žádné jeho variace. Tyto texty

vznikly v době před evoluční proměnou a růstem soukromého bezpečnostního sektoru

v podobě, v jaké ho známe dnes. Jediným jasně definovaným termínem, který se blíží

předmětu našeho zkoumání, je „žoldnéř“. Tento termín se vyskytuje v  Doplňujícími

protokolu č.  1  Článku 47 Ženevských konvencí,  které byla přijaty 12. srpna 1949.

Doplňující  protokol vznikl  v  roce  1977  a  týká  se  Ochrany  obětí  mezinárodních

ozbrojených konfliktů.7  

Jasné  vymezení  pojmu  „žoldnéř“  v  tomto  dokumentu  představuje,  spolu  s  dalším

články týkajícími se definice civilistů a nezúčastněných osob, výchozí bod pro drtivou

většinu  akademických  textů  zaměřených  na  právní  a  humanitární  aspekty  použití

soukromých vojenských firem v dnešních konfliktech. Žoldnéř je podle OSN osoba,

která:

1. je v zahraničí či v místě konfliktu najata za účelem boje v ozbrojeném konfliktu

2. podílí se přímo na bojových operacích

3. její  účast v  boji  je  motivována soukromým prospěchem a je jí  bojující  stranou

slíbena  materiální  kompenzace  převyšující  to,  co  je  slíbeno  či  vypláceno

příslušníkům regulérních ozbrojených složek této strany

4. není občanem ani rezidentem na území kontrolovaném bojující stranou

5. není příslušníkem ozbrojených složek bojující strany a 

6. nebyla  oficiálně  vyslána  státem  nebojujícím  v  konfliktu  jako  příslušník  jeho

ozbrojených složek.8

Dalším dokumentem, který může sloužit  jako výchozí  bod pro zkoumání právního

postavení soukromých vojenských firem, je Mezinárodní konvence OSN proti použití,

7 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims 
of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977, icrc.org [on-line]. Dostupné z  
http://www.icrc.org/ihl.nsf/7c4d08d9b287a42141256739003e636b/f6c8b9fee14a77fdc125641e0052b079, 
[cit. 27. června 2013].

8  Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims
of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977., icrc.org [on-line]. Dostupné z  
http://www.icrc.org/ihl.nsf/7c4d08d9b287a42141256739003e636b/f6c8b9fee14a77fdc125641e0052b079, 
[cit. 27. června 2013].
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financování  a  výcviku  žoldnéřů9,  která  vznikla  4.  prosince  1989  na  72.  plenárním

zasedání  OSN.  Tato  konvence  však  dosud  nebyla  ratifikována  potřebným  počtem

členských států, takže nelze nijak prosazovat její dodržování či postihovat ty, kteří ji

porušují. 

Pro pořádek zmíníme také Konvenci pro eliminaci žoldnéřů v Africe, která byla v roce

4. července 1977 přijata Organizací africké jednoty. Ani ona, vzhledem k době svého

vzniku, neobsahuje žádné pasáže, které by byly relevantní pro současný stav.

Absence relevantních mezinárodních smluv či  právních norem do jisté  míry dobře

ilustruje pozornost, kterou problematice soukromých vojenských firem a privatizaci

bezpečnosti obecně věnuje mezinárodní společenství v čele s OSN.

2. Doktrinální dokumenty národních armád – Vyjdeme-li z premisy, že Spojené státy

americké  představují  jednoho z  hlavních  aktérů  „Války proti  terorismu“ a  že  jsou

zároveň  jak  největším  zákazníkem  soukromých  vojenských  firem,  tak  státem,  ve

kterém sídlí velká část největších poskytovatelů, je logické zkoumat, na jaké úrovni se

touto problematikou oficiálně zabývají americké ozbrojené síly. 

Zatímco  vznik,  existence,  udržování  a  nasazení  ozbrojených  sil  jsou  v  USA jasně

definovány  příslušnými  zákonnými  normami10,  analogický  rámec  v  případě

soukromých vojenských firem zcela chybí. Stejně tak neexistuje oficiální doktrinální

dokument amerických ozbrojených sil, který by obsahoval termín „soukromá vojenská

společnost“ či jeho ekvivalent. Toto platí jak pro ozbrojené síly jako celek, tak pro

čtyři  složky,  které  jej  tvoří  –  tedy  pozemní  síly  (Army),  letectvo  (Air  Force),

námořnictvo (Navy) a námořní pěchotu (Marine Corps.).

Teprve na úrovni tzv. „Polních manuálů“ (Field Manuals) vydávaných Velitelstvím  

výcviku a  doktrín  americké  armády,  se  objevují  dokumenty a  publikace,  které  se  

zabývají společným nasazením  a  interakcí  mezi  armádními  strukturami  a  

9 International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries, un.org [on-
line]. 4. prosince 1989. Dostupné z  http://www.un.org/documents/ga/res/44/a44r034.htm, [cit. 27. června 
2013].

10 Základním zákonem, který ustavuje ozbrojené síly USA, je Článek č. 10 Zákoníku Spojených států o 
Ozbrojených silách. Viz. USC: Title 10 – Armed Forces, law.cornell.edu [on-line]. Dostupné z  
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/10, [cit. 27. června 2013].
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soukromými subjekty v oblasti ozbrojených konfliktů. Těmito dokumenty jsou např.: 

manuály Contractor Deployment Guide vydaný Odborem pozemních sil ministerstva 

obrany  (1998),  Contracting  Support  on  the  Battlefield  (1999),  Contractors  

Accompanying the Force (1999) a Contractors on the Battlefield (2003).

Tyto publikace se z hlediska použitých definic blíží reálnému stavu, který v rámci  

privatizace bezpečnosti v současnosti panuje, ale při bližším pohledu je zřejmé, že se 

zabývají  pouze  společnostmi,  které  plní  jen  částí  rolí,  které  jsou  v  tuto  chvíli  

outsourcovány.  Primárně  jde o  nebojovou logistickou podporu,  která  navazuje na  

mezinárodní  úmluvy zmíněné v bodě č.  1  tohoto  výčtu.11 Zjednodušeně řečeno –  

americké pozemní síly disponují  několika oficiálními  dokumenty,  jejichž témat  je  

součinnost  se  soukromými  společnostmi  poskytujícími  různou  formu  logistické  

podpory mimo oblasti přímého střetu s nepřítelem. Jejich obsahem jsou metodické  

pokyny a  procedury pro  příslušníky ozbrojených sil,  kteří  přicházejí  do  styku se  

zaměstnanci  těchto  firem.  Tyto  dokumenty  ovšem  svým  obsahem  a  rozsahem  

neodpovídají skutečné situaci v místě současných operací.

Ani Velká Británie, nejdůležitější americký spojenec ve „Válce proti terorismu“, nemá 

ve veřejně dostupných dokumentech žádný, který by se problematikou privatizace  

bezpečnosti, outsourcingu a interakce armády se soukromými bezpečnostními firmami

přímo zabýval. Dokument Army Doctrine Publication – Operations z prosince 2010 

zmiňuje  termín  „Private  military  and  security  companies“  pouze  jednou.12 Také  

prognostický  dokument  britského  ministerstva  obrany  z  ledna  téhož  roku  s  

názvem „Strategic Trends Programme – Global Strategic Trends  –  out  to  2040“  

zmiňuje  tyto  termíny  pouze  sporadicky  a  vždy pouze  ve  výčtu  s  dalšími  aktéry  

(povstalecké  skupiny,  nevládní  organizace...).13 Přitom  Velká  Británie  je,podobně  

jako  USA,  jak  důležitým klientem soukromých  vojenských  firem,  tak  státem,  ze  

kterého se rekrutují jejich majitelé i zaměstnanci.

Pokud USA a Velká Británie nemají jasně definované a artikulované doktríny týkající 

11 Viz např.:  TRADOC: Contractors on the Battlfield. 2003, s. 12.
12 Ministry of Defense: Army Doctrine Publication - Operations. (2010), str. 19.
13 Ministry of Defense: Strategic Trends Programme – Global Strategic Trends – out to 2040. 2010, str. 83-86.
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se vztahů a interakcí mezi státními organizacemi (ozbrojenými silami) a soukromými 

bezpečnostními firmami, jedná se o důležitý signál ukazující, jak nejasné postavení  

těchto subjektů v současnosti je.

3. Materiály  samotných společností  a  jejich  zájmových skupin  – Prakticky každá

firma,  která  podniká  v  bezpečnostním  sektoru,  se  prezentuje  jako  zcela  běžný

komerční subjekt s jasnou korporátní identitou, dostupnými informacemi o vedení a

spektrem  nabízených  služeb.  Drtivá  většina  firem  používá  jako  svůj  hlavní

komunikační  kanál  internetové  stránky,  které  umožňují  komunikovat  informace  a

korporátní identitu skrze psaný text, ale také pomocí samotného designu internetových

stránek. Identita je většině případů stavěna na patriotismu, deklarované schopnosti a

ochotě pomáhat slabším, nasadit profesionální zaměstnance, nejnovější technologie či

prověřené know-how k řešení krizových scénářů či ochraně zájmů zákazníka. 

Studovaní prezentací konkrétních firem má smysl  kvůli  jejich následné klasifikaci  

zařazení  k jednomu z podtypů v rámci zkoumaného sektoru.

Druhým důvodem je možné srovnání způsobu prezentace, deklarovaných schopností 

či  etických pravidel s reálným působením konkrétních firem v rámci jednotlivých  

kontraktů.

Pro ilustraci mohou sloužit internetové stránky americké firmy Academi Inc.14, které 

se  svým  designem  a  obsahem  nijak  neliší  např.  od  středně  velké  společnosti  

podnikající  v oblasti  telekomunikací.  Pro budování pevné korporátní identity jsou  

návštěvníkovi prezentována jednoduchá hesla / záložky, která pokrývají ty aspekty  

podnikání,  které  by mohly být  považovány za  diskutabilní  či  kontroverzní.  Jde o  

integritu zaměstnanců, odpovědnost firmy  vůči  veřejnosti,  kvalitu  zaměstnanců,  

respekt k odlišným kulturám, schopnost práce v týmu a snahu o neustálé inovace. K 

těmto  heslům  se  přidává  prezentace  předchozích  zkušeností  vrcholného  

managementu,  mezi  jehož  členy  lze  najít  bývalé  vysoké  důstojníky  ozbrojených  

složek. Ti mají být dalším důkazem důvěryhodnosti společnosti a jejích zásad.

14 Viz: academi.com [on-line]. Dostupné z  http://academi.com/, [cit. 27. června 2013].

17

http://academi.com/


4. Publikace nevládních organizací – Nevládní organizace mohou být dalším zdrojem

informací o privatizaci bezpečnosti, outsourcingu a soukromých vojenských firmách.

Jejich  zájmová  oblast  se  zpravidla  dotýká  lidských  práv  (Amnesty  International),

humanitárních aspektů ozbrojených konfliktů (Mezinárodní výbor červeného kříže),

případně  statistických  údajů  (SIPRI).  Jejich  publikace  jsou  proto  dobrým zdrojem

statistických údajů či  doplňkových informací ke zkoumanému problému. Je ovšem

nutné si  uvědomit,  že  konečným cílem těchto organizací  je  ovlivňovat  veřejnost  a

skrze ni politiku národních států a mezinárodních organizací tak, aby došlo naplnění

určitých partikulárních zájmů. Těmto cílům je podřízen i způsob prezentace informací

a  údajů a  v některých případech i  způsob jejich  získávání  či  výběru.15 Z toho lze

dovodit,  že  budou  pravděpodobně  informovat  především  o  negativních  aspektech

vymezené problematiky.

5. Akademické  tituly  – Problematika  privatizace  bezpečnosti,  outsourcingu  a

soukromých vojenských firem je velmi komplexní a proto ji  nelze ukotvit  v jedné

dimenzi sociálně-vědního zkoumání. Její dílčí aspekty zasahují do oblasti práva, teorie

mezinárodních vztahů, historie, etiky, ekonomie, sociologie, teorie státu, vojenských

doktrín a strategií. 

Této široké paletě témat odpovídá i různorodost pohledů a výzkumných otázek, které 

k tématu vznikají na akademické půdě. Většinou jde o jednotlivé články zaměřené na 

jeden z dílčích aspektů problému, přičemž teze a výzkumné otázky jsou následně  

testovány buď za pomoci dostupných statistických dat, nebo skrze případové studie.  

Akademické články publikované  původně  v  elektronických  verzích  vědeckých  

časopisů bývají  periodicky publikovány ve sbornících  vydávaných renomovanými  

nakladatelstvími (Routledge, Springer, Praeger) nebo think-tanky (RAND, Brookings 

15 Nestrannosti např. organizace Amnesty Interantional při informování o konfliktu v Iráku se věnoval on- line 
magazín Weekly Standard. Viz: Last, Jonathan V.: Calling It Like They See It. Weekly Standard [on- line]. 
3.dubna 2003. Dostupné z  
http://www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/002/477lfquo.asp?pg=1, [cit. 26. června 
2013].
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Institute). 

Ucelených  a  vyvážených  publikací  většího  rozsahu  je  výrazně  méně,  než  

publikovaných  článků.  Na  tomto  místě  je  třeba  zmínit  především  průlomovou  

publikaci Corporate Warriors  –  The  rise  of  the  Privatized  Military  Industry 

amerického autora Petera Warrena Singera.  Singer, který je členem prominentního  

think-tanku Brookings Institute, v ní jako jeden z prvních konceptualizoval pojem  

soukromého bezpečnostního sektoru, definice jeho dílčích stavebních prvků a vytvořil

klasifikační  systém  pro  kategorizaci  konkrétních  firem  na  základě  jejich  rolí,  

schopností a poskytovaných služeb. Knize vydaná v roce 2004 se dostalo  velmi  

pozitivní kritiky a dodnes představuje svým způsobem výchozí bod pro čtenáře, kteří 

přicházejí poprvé do styku s touto problematikou. 

Z dalších publikací lze zmínit titul „Internationalizing and Privatizing War andPeace“

Herberta  Wulfa  (2005)  nebo  State  Control  Over  Private  Military  and  Security  

Companies in Armed Conflict britské autorky Hannah Tonkin.

6.  Zmínky v masových médiích – Pro většinu masmédií s globálním dosahem se stala

„Válka  proti  terorismu“  natolik  zásadním  tématem,  že  jí  byly  v  minulé  dekádě

věnovány  semipermanentní  rubriky.  Byly  napsány  tisíce  článků  a  natočeny  tisíce

reportáží, většina z nich v Afghánistánu a Iráku. Vyhledání slovního spojení „War on

Terror“ na serveru cnn.com vrátí uživateli přes 6 500 výsledků. Podobné výsledky lze

získat na všech dalších zpravodajských serverech většiny západních států. 

Část  článků  a  reportáží  se  věnujících  se  „Válce  proti  terorismu“  se  dotýká  také  

zkoumané  problematiky  a  lze  je  dobře  využít  k  získání  podpůrných  údajů  pro  

analýzu působení soukromých vojenských firem v konfliktních oblastech.

7. Paměti  a  texty  bývalých  zaměstnanců –  díky  rostoucímu  počtu  lidí,  kteří  v

soukromých bezpečnostních  firmách našli zdroj obživy a paralelně rostoucímu zájmu

veřejnosti  o  tento  fenomén,  začaly  zejména  v  USA a  ve  Velké  Británii  vycházet

memoárové publikace bývalých zaměstnanců těchto firem. Většina z nich je cílena na

nejširší laickou veřejnost, čemuž odpovídá také literární styl těchto textů. I přes zjevná

omezení, která tyto autorské texty mají, jde o zajímavou formu reflexe, skrze níž se
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velká  část  veřejnosti  poprvé  dozvídá  o  samotné  existenci  a  rozsahu  privatizace

bezpečnosti v západní společnosti. Z tohoto důvodu bude tento typ zdrojů použit i v

této práci. Zkušenosti konkrétních (bývalých či stávajících) zaměstnanců soukromých

vojenských  firem  mohou  ukázat  diskrepance  mezi  oficiálními  verzemi  událostí

prezentovanými jak zákazníky,  tak samotnými dodavateli,  a realitou přímo v místě

jejich nasazení.

Metodologie

Jak  již  bylo  uvedeno  v  odstavcích  věnovaných  účelu  této  práce  a  výzkumným

otázkám, hlavní cíle této práce jsou dva – 1, podat obecnější informace o zkoumané sociální

realitě 2, odpovědět na konkrétní výzkumné otázky. 

Vzhledem  ke  komplexnosti  zkoumaného  problému  a  cílům  je  zjevné,  že  nelze

pracovat pouze s jednou metodou zkoumání. Výchozím bodem proto bude analytický přístup

kombinovaný s deduktivním a induktivním způsobem argumentace. Tam, kde to bude nutné,

budou využity teorie a teze ostatních autorů ze sociálně-vědního paradigmatu, které umožní

zasadit určitý jev či událost do teoretického rámce a následně jej zhodnotit. 

Statistické  údaje  a  kvantitativní  metody výzkumu se  pro  zvolené  pojetí  zkoumání

daného problému příliš nehodí, a to ze dvou důvodů – popisovaná sociální realita je příliš

komplexní na to, aby bylo možné ji obsáhnout pouze za pomoci práce s určitým souborem

dat.  Lze o tom uvažovat  například při  analýze struktury a rozsahu výdajů,  které  příjemci

služeb vydávají za poskytované služby, ale tyto údaje je nutné zasadit do širšího kontextu,

protože samy o sobě popisují pouze část  reality.  Druhým problémem je dostupnost těchto

údajů  a  jejich  kvalita.  Vzhledem  k  velkému  počtu  a  různorodosti  subjektů  na  straně

dodavatelů, tak na straně příjemců služeb neexistuje ucelený a jednoduše dostupný soubor

dat,  která by bylo možno zpracovávat. Existují  dílčí  databáze a lze získat konkrétní údaje

týkající  se  např.  objemu finančních  prostředků v  rámci  jednotlivých  kontraktů,  ale  jejich

dostupnost a relevantnost je kolísavá. V případě dalších typů údajů, kterými jsou například

počty  zaměstnanců  a  jejich  státní  příslušnost  či  počty  ozbrojených  incidentů,  jednoduše
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neexistují konkrétní údaje. Z tohoto důvodu mohou konkrétní data tohoto typu sloužit jako

podpůrné elementy pro širší argumentaci, nikoliv jako rozhodující faktory pro testování tezí či

odpovědi na výzkumné otázky.

Z výše uvedeného vyplývá,  že odpověď na zvolené výzkumné otázky nemůže být

jednoznačná ve smyslu existence jasných dat, která by šlo jednoduše ověřit. Dílčí i závěrečná

hodnocení  uvedená  v  této  práci  proto  budou  normativní,  vycházející  ze  snahy  autora

zpracovat  v  historické  a  analytické  části  ty  události,  které  jsou  do jisté  míry mezníky či

přelomovým událostmi, případně je lze považovat za precedentní.
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Kapitola II – Historický přehled

Od žoldnéřů k soukromým vojenským firmám – evoluce soukromého
bezpečnostního sektoru

Ačkoliv by se mohlo na první pohled zdát, že soukromé vojenské firmy jsou novým

fenoménem, opak je pravdou. Během první dekády 21. století došlo k řadě událostí,  které

zásadně proměnily způsob, jaký západní společnosti přemýšlejí o bezpečnosti a jakým vedou

války. Podmínky pro tuto proměnu vznikaly postupně během 80. a 90. let minulého století a

lze říct, že jde  proces evoluční, nikoliv revoluční. To samé lze říci i o oblasti privatizace

bezpečnosti, outsourcingu a jeho artikulaci ve formě soukromých vojenských společností.

Války, ať už je definujeme za pomoci klasika Carla von Clausewitze jako „...použití

síly za účelem donucení našeho nepřítele k naplnění naší vůle“16 nebo jako „aktuální, záměrný

a  široký  ozbrojený  konflikt  mezi  politickými  společenstvími“  (heslo  ve  Stanfordské

encyklopedii filozofie)17, provázejí lidstvo od počátku jeho dějin. Stejně stará je ovšem praxe

delegování  konkrétního  použití  síly  na  subjekty,  které  v  konfliktu  nejsou  přímo

zainteresovány z hlediska politických cílů.  Prakticky každé impérium, které se v průběhu

dějin  etablovalo,  používalo  pro  splnění  svých  válečných  cílů  cizí  bojovníky.  Egypťané

používali jednotky složené z Núbijců, Římané doplňovali své legie (tvořené občany Římské

říše) o númiďanskou lehkou jízdu a krétské lučištníky. V periodě po pádu Římské říše se v

Evropě rozvinul feudální systém vlády, postavený na složitém systému vazeb mezi vládcem

určitého území a jeho vazaly, kteří ho podporovali v době války výměnou za zisk určitého

území.  I  v  této době byly na specializované úkoly najímány skupiny,  které  nebyly přímo

svázány s panovníkem určitého území. 18

V období  Stoleté  války  (1137-1453)  došlo  k  dalšímu  masivnímu rozšíření  použití

16 Clausewitz, Carl von: On War. 1989, s. 75.
17 Orend, Brian: War, plato.stanford.edu [on-line]. 2008. Dostupné z  http://plato.stanford.edu/entries/war/, 

[cit. 28. června 2013].
18 Singer, Peter W.: Corporate Warriors – The Rise of the Privatized Military Industry. 2003, s. 22.
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bojovníků připravených nabídnout  své  služby nejvýhodnější  nabídce.  Tito  „freelances“  se

postupně  začali  sdružovat  do  volných  uskupení,  pro  které  se  vžilo  označení  „free

companies“19. Právě z tohoto důvodu dnes má termín „company“ v angličtině dva významy –

obecně označuje jakoukoliv soukromou entitu nabízející služby či výrobky za účelem zisku

(českým ekvivalentem je „společnost“), ve vojenské terminologii potom označuje organizační

jednotku v síle okolo třiceti mužů, kterou čeština označuje jako „rotu“. Tato na první pohled

banální skutečnost  dobře ilustruje,  jak silně ovlivnilo najímání  žoldnéřů do válek celkový

vývoj západní civilizace. 

Dalším významný zlom nastal během Třicetileté války,  která je většinou odborníků

považována  za  přelomovou  pro  vývoj  způsobu  vedení  válek.  V jejím průběhu totiž  byla

naprostá  většina  soupeřících  armád  tvořena  konglomerátem  žoldnéřských  jednotek,  které

bojovaly čistě pro osobní zisk a bez jakýchkoliv vazeb na své pronajímatele20. Tento způsob

vedení  války,  který  umožňoval  relativně  snadno  budovat  armády,  vedl  k  tomu,  že  se  z

budování  a  nasazování  armád  stal  velmi  lukrativní  obchod.  Příkladem  může  být  kníže

Albrecht z Valdštejna. Ten je sice v obecném historickém diskurzu znám jako vojevůdce, ale z

pohledu této práce jej lze považovat za nesmírně úspěšného podnikatele ve válečném řemeslu,

který, mimo jiné, finančně zainteresoval důstojníky svých jednotek na výsledcích tažení, což

zvyšovalo jejich motivaci v boji.21 Jakkoliv bylo vedení války za pomoci armád postavených z

žoldnéřských jednotek lukrativní pro šlechtu a část měšťanů, představovalo obrovskou zátěž

pro běžnou populaci. Obraz žoldnéřských band táhnoucích napříč Evropou a plenících města,

která se jim dostala do cesty, se stal do dnešních dní prakticky synonymem pro tento konflikt

v  očích  laické  veřejnosti.  Westfálský  mír  uzavřený  v  roce  1648  vedl  k  ukončení  tohoto

konfliktu a zahájil ve své podstatě éru postupného budování států jako suverénních aktérů,

kteří organizují společnost a řeší konflikty na určitém geograficky ohraničeném území. Konec

Třicetileté války představoval  zároveň  postupný konec éry žoldnéřských jednotek22,  které

začaly  být  nahrazovány  masovými  armádami  jednotlivých  států.  Žoldnéři  samozřejmě

nepřestali existovat ze dne na den a byli nasazováni v různé míře po celé 18. století, ale s

19 Tonkin, Hannah: State Control over Private Military and Security Companies in Armed Conflict. 2011, s. 8.
20 Howard, Michael: War in European History. 2001, s. 45.
21 Singer, Peter W.: Corporate Warriors – The Rise of the Privatized Military Industry. 2003, s. 29.
22 Huntington, Samuel P.: The Soldier and the State. 2000, s. 21.
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klesající tendencí. Konečný obrat směrem k armádám stavěným  z občanů konkrétních státům

nastal s Napoleonskými válkami na konci 18. století. Tento posun se zpravidla označuje jako

přechod  od  „válek  králů“  k  „válkám  lidu“.23 Konsolidace  národních  států  v  19.  století

prakticky  vedla  k  budování  nové  formy  identity  jejich  obyvatel,  která  je  se  vzrůstající

tendencí identifikovala jako reprezentanty státu. Díky tomu také klesala podpora praxe, při

které občané jednoho státu vstupovali do ozbrojených sil státu jiného. Čím dál evropských

států v této době začalo přijímat opatření, která bránila verbování do cizích armád na jejich

území. Tato opatření byla důsledkem rostoucí snahy o zachovávání neutrality.

Zatímco národní státy v 19. století žoldnéřství jako nedílnou součást válek prakticky

zcela  vymýtily,  v  nizozemských  a  britských  koloniálních  državách  přetrvávala  od  17.  do

poloviny 19. století specifická forma podnikání ve formě monopolních akciových společností.

Tyto obchodní společnosti získaly v podstatě absolutní kontrolu nad určitou částí koloniálního

území a to včetně jeho obrany a vymáhání práva. V době svého největšího rozmachu se tyto

společnosti – jmenujme alespoň nejznámější z nich, britskou Východoindickou společnost –

staly centrem koloniální moci a došlo tak de facto k naprostému rozvolnění distinkce mezi

státem a privátním podnikáním. Jejich „mateřské“ říše jim nechaly volnou ruku ve vládě nad

svěřeným územím a výměnou za to skrze ně mohli formálně toto území kontrolovat. Tyto

společnosti k prosazování svých ekonomických cílů běžně používaly vlastní ozbrojené složky

včetně  válečného  námořnictva  a  dle  svého  uvážení  vedly  boje  s  konkurencí.24 Po

Napoleonských válkách však jejich význam začal upadat a postupně se rozpadly nebo byly

zrušeny.25 Přestože těžiště jejich vlivu leželo v zámořských koloniích a do vývoje na starém

kontinentu výrazněji nezasahovaly, z hlediska tématu této práce představují velmi zajímavý

fenomén, který v případě britské Východoindické společnosti trval přes 250 let. Jde tedy o

historii delší,  než jakou má velká část  současných národních států.  Zmiňujeme je zde pro

ilustraci  toho,  že  současný  rozmach  soukromého  podnikání  v  oboru  bezpečnosti  má  své

historické precedenty.

V periodě od druhé poloviny 19. století do druhé poloviny 20. století bylo žoldnéřství

23 Tonkin, Hannah: State Control over Private Military and Security Companies in Armed Conflict. 2011, s. 
10.

24 V roce 1782 měla  např. Nizozemská východoindická společnost k dispozici vlastní flotilu o síle 140 lodí.
25 Singer, Peter W.: Corporate Warriors – The Rise of the Privatized Military Industry. 2003, s. 36.
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a podnikání v oboru bezpečnosti  v útlumu. Obě světové války se vyznačovaly masivními

střety  klasických  armád  kontrolovaných  byrokratickým státním aparátem,  který  prakticky

zcela monopolizoval násilí ve svůj prospěch. Existovaly výjimky, jakou byly například letci z

tzv  „1.  americké  dobrovolnické  skupiny“,  kteří  se  svolením a  podporou  americké  vlády

chránili čínské nacionalisty vedené generálem Čankajškem proti leteckým útokům japonské

armády. Tato dobrovolnická skupina v síle několika stovek mužů nebyla formálně součástí

amerických ozbrojených sil a její příslušníci bojovali na kontraktuální bázi.26 Ve větším počtu

se ale žoldnéři znovu začali objevovat až se začátkem dekolonizace, tedy na konci 50. let.

Jejich  hlavním působištěm byla  Afrika  zmítaná  nepokoji,  převraty a  občanskými válkami

provázejícími  odchod  koloniálních  mocností.  Příkladem může  být  vleklý  konflikt  Kongu,

které 30. května 1960 získalo nezávislost na Belgii a prakticky okamžitě se stalo dějištěm

násilností. Belgičané se nehodlali vzdát  svého vlivu na chod země, což se projevilo v projevu

generálporučíka Émila Janssense, velitele „Force Publique“ (konžské národní armády). Tento

bílý  důstojník  v  celostátně  vysílaném  projevu  odmítl  povýšit  do  důstojnické  funkce

jakéhokoliv černocha, což byl jeden z hlavních důvodů následné armádní rebélie.27 V silně

nestabilním  státě  na  pokraji  občanské  války  následně  došlo  k  jednostrannému  vyhlášení

nezávislosti provincie Katanga za podpory belgické těžařské společnosti Union Miniére, která

hodlala s tichou podporou belgické vlády udržet kontrolu nad touto ekonomicky důležitou

oblastí. Protože tato odtržená provincie neměla vlastní armádu, rozhodla se ji získat najmutím

bílých vojáků z celého světa. Právě v bojích o nezávislost Katangy se etablovali notoricky

známí „afričtí“ žoldnéři jako Robert „Bob" Denard, „Mad“ Mike Hoare a Jean Schramme,

kteří  se  pro  širokou  veřejnost  stali  definicí  termínu  „žoldnéř“.  Nasazení  žoldnéřů  do

občanských válek v Africe se stalo běžnou praxí, ať už šlo o vleklou válku v Rhodesii (dnešní

Zimbabwe) nebo konflikt mezi Jihoafrickou republikou a Angolou. 

Žoldnéři  s v druhé polovině 20. století  objevovali  nejen v Africe,  ale prakticky ve

všech konfliktech napříč kontinenty. Kromě afrických válek lze zmínit například Vietnamskou

válku, ve které na straně Jižního Vietnamu a USA bojovali čínští žoldnéři Nung28 nebo války v

26 Feltus, Pamela : Claire Chennault and the Flying Tigers of World War II, defense.gov [on-line]. Dostupné z  
http://www.defense.gov/home/articles/2005-12/a121905wm1.html, [cit. 28. června 2013].

27 Venter, Al J.: War Dog – Fighting Other People's War. 2008, s. 245.
28 Editor: Why Mercenaries Survive and Thrive, sofmag.com [on-line]. 28. února 2009. Dostupné z  

http://www.sofmag.com/2009/02/why-mercenaries-survive-and-thrive, [cit. 28. června 2013].
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bývalé Jugoslávii, ve kterých se angažovali tzv. „kontraktniky“ ze zemí bývalého Sovětského

svazu.29

Konvergence několika faktorů ovšem vedla k evoluční proměně této specifické formy

obživy – klasičtí žoldnéři začali být nahrazováni kvalitativně novým typem dodavatelů, kteří

nabízení služeb spojených s vedením války změnili na podnikání. 

29 Koknar, Ali. M.: The Kontraktniki : Russian mercenaries at war in the Balkans, bosnia.org.uk [on-line]. 18. 
července 2003. Dostupné z  http://www.bosnia.org.uk/news/news_body.cfm?newsid=1766, [cit. 28. června 
2013].
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Executive Outcomes – nový způsob podnikání

Pro Executive Outcomes pracovali dobří muži. Tito muži čelili nebezpečí na denní bázi, aby

zachránili  své kolegy a přinesli  určitou formu míru,  čímž zachránili  tisíce životů.  Navždy

zůstanou hrdiny...“

− Eeben Barlow, zakladatel a majitel Executive Outcomes

V  roce  1989  založil  Eeben  Barlow,  bývalý  příslušník  speciálních  sil  jihoafrické

armády a  zaměstnanec  organizace   „Civil  Cooperation  Bureau“  (CCB)  soukromou  firmu

Executive  Outcomes  (EO),  která  se  následně  stala  prototypem soukromé vojenské  firmy.

Okolnosti jejího založení jsou nejasné – sám Barlow uvádí, že ji založil jako krycí společnost

ještě během své práce pro jihoafrické bezpečnostní složky.30 Pod obecně znějící zkratkou CCB

se  skrývala  podpůrná  zpravodajská  organizace,  jejímž  jediným  úkolem  bylo  získávat

informace strategického a  taktického rázu  ve  prospěch speciálních sil  jihoafrické  armády.

Kromě  zpravodajské  činnosti  byla  oprávněna  likvidovat  „příležitostné“  cíle  jakéhokoliv

charakteru vně i uvnitř Jihoafrické republiky, přičemž primárním cílem těchto operací byly

opoziční struktury v čele s ANC.31

Po rozpadu režimu apartheidu a zahájení politických reforem na začátku 90. let byla

CCB  (a  další  podobné  struktury  zřízené  pro  boj  opozicí)  deaktivována  a  její  operace

zastaveny. Barlow využil původně krycí společnosti EO, která mu z právního hlediska patřila

od svého založení, a začal skrze ní na komerční bázi nabízet vojenské a zpravodajské služby.

Až do roku 1993 byla společnost  prakticky neznámá a zakázky byly spíše konzultačního

druhu, přičemž jediným skutečným zaměstnancem společnosti byl sám Barlow. Změna přišla

v říjnu 1993, kdy EO získala kontrakt od Angolské vlády na zajištění těžebního zařízení státní

ropné společnosti Sonangol. To se nacházelo na severu v malém přístavu Soyo. Důvodem pro

najmutí  EO  angolskou  vládou  byl  fakt,  že  oblast  byla  pod  kontrolou  opozičního  hnutí

30 Barlow, Eeben: Executive Outcomes: Against All Odds. 2008, s. 59.
31 Op. cit., s. 52.
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UNITA32. EO měla zajistit Soyo a jeho okolí na dobu nutnou pro zajištění a transport zařízení

z oblasti.33 Na první pohled jednoduchá operace,  při  které měli  zaměstnanci EO figurovat

pouze  jako ozbrojená  stráž,  se  změnila  v  několikadenní  tvrdý boj  mezi  jednotkami  hnutí

UNITA a EO. I přesto, že EO utrpěla ztrátu tří mužů, byla operace úspěšná a vynesla jí další

kontrakt od angolské vlády. Ten spočíval ve výcviku angolské armády a později v přímém

boji proti jednotkám hnutí UNITA vedeným dr. Jonasem Savimbim. Angolským jednotkám se

za přímé asistence zaměstnanců EO, kteří bojovali po jejich boku a de facto celou operaci

řídili, podařilo během několika měsíců zlomit odpor rebelů, což vedlo k podepsání mírových

dohod v Lusace 20. listopadu 1994.

EO následně v období od dubna 1995 do závěru roku 1996 bojovala proti rebelům

Jednotné  revoluční  fronty,  kteří  se  pokoušela  ovládnou  západoafrický  stát  Sierra  Leone.

Tehdejší vláda prezidenta Valentina Strassera, který nastoupil do úřadu po puči v roce 1992 v

pouhých pětadvaceti letech, nebyla schopna rebelům čelit a proto se obrátila na EO. Barlow,

který v té době hledal nové uplatnění po ukončení operací v Angole nabídku přijal. Během

několika následujících měsíců několik desítek zaměstnanců EO dokázalo zvrátit průběh bojů a

soustavným tlakem RUF vyčerpat. Následoval podpis Abidžanských mírových dohod a krátké

období míru.

EO začala po angažmá v Sierra Leone díky negativní publicitě ve světových médiích

postupně upadat.  Zároveň s  tím sváděl  její  zakladatel  Eeben Barlow dlouhodobý „boj“  s

vládou  Jihoafrické  republiky  a  jejím  bezpečnostním  aparátem.  Spletitost  vztahů  mezi

Barlowem, jeho kontakty z dob služby v 80. letech, vládou a různými komerčními subjekty je

značná  a  pravděpodobně  nikdy  nebude  zcela  rozklíčována.  Faktem  je,  že  EO  formálně

zastavila  svou  činnost  31.  prosince  1998.  Důvod  zániku  EO  bývá  spatřován  v  přijetí

„protižoldnéřské“ legislativy v JAR34, což však sám Eeben Barlow odmítá.35

Samostatná podkapitola je společnosti EO v této práci věnována protože jde v mnoha

ohledech o předobraz současných soukromých vojenských firem. EO byla čistě  privátním

komerčním projektem, který se svou majetkovou strukturou, způsobem řízení a provozem

32 UNITA - União Nacional para a Independência Total de Angola (angolská povstalecká skupina)
33 Op. cit., s. 100.
34 Singer, Peter W.: Corporate Warriors – The Rise of the Privatized Military Industry. 2003, s. 75.
35 Barlow, Eeben: Executive Outcomes: Against All Odds. 2008, s. 516.
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nijak nelišil od jakékoliv jiné soukromé společnosti. Jeho odlišnost a důležitost spočívala v

prostém faktu, že nabízel kompletní „vedení války“ takříkajíc „na klíč“. EO během svých

operací zajišťovala vše od počáteční  analýzy problému,  zpracování návrhu řešení,  nákupu

materiálu a  vybavení,  výcviku místních sil,  vedení  a  podpory boje,  logistiky,  zdravotního

zabezpečení, průzkumu a všech dalších  nezbytných činností. Jejími zaměstnanci byli bývalí

příslušníci elitních jednotek jihoafrické armády a to včetně pilotů. Při svém nasazení v Angole

piloti EO zajišťovali leteckou podporu pozemních sil pomocí proudových bojových letounů, v

Sierra Leone společnost provozovala ruské bitevní vrtulníky Mi-24. Při pozemních operacích

EO  nasazovala  do  boje  těžkou  obrněnou  techniku  a  dělostřelectvo.  Její  služby si  mohla

pronajmout vláda jakéhokoliv státu a získat tak zcela soběstačné bojové uskupení o velikosti

přibližně praporu, které bylo tvořeno velmi zkušeným mužstvem a důstojníky. Jak v Angole,

tak  v  Sierra  Leone  její  nasazení  do  bojů  znamenalo  výraznou  změnu  v  poměru  sil  v

neprospěch nepřátelských sil a vedlo ke zvratu situace. 

Ačkoliv lze působení EO při zpětném pohledu hodnotit jako pozitivní – díky jejímu

nasazení byly ukončeny dva vleklé a nesmírně krvavé konflikty – samotná její existence měla

(a do jisté míry stále má) řadu diskutabilních dopadů, které se týkají privatizace bezpečnosti,

outsourcingu a soukromých vojenských firem obecně. Právě v důsledku jejích akcí se začala

odborná i laická veřejnosti zajímat o to, jakých podob privatizace bezpečnosti a zda nemůže

být například vhodnou odpovědí na stávající problémy mírových misí pod hlavičkou OSN.36

V mnoha ohledech tak byla existence SVS EO předzvěstí budoucích událostí, byť žádná jiná

společnost nabízející totožné služby nevznikla a EO zůstává výjimečným případem.

36 Rubin, Elizabeth: Saving Sierra Leone, At a Price, nytimes.com [on-line]. 4. únor 1999. Dostupné z  
http://www.nytimes.com/1999/02/04/opinion/saving-sierra-leone-at-a-price.html [cit. 28. června 2013].
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Kapitola III – Klasifikace soukromých vojenských společností

Soukromé vojenské společnosti – teoretické vymezení

„Soukromá  vojenská  společnost  /  SVS“  („Private  Military  Company  /  PMC“)  je

termín, který byl podle některých zdrojů vytvořen Timothy Spicerem, britským podnikatelem

a jednou v výrazných postav tohoto odvětví.37 V současnosti se toto spojení a jeho variace

používá  jako  obecné  označení  společností  zabývajících  se  dodávkou  nejrůznějších  služeb

spojených s vedením ozbrojených konfliktů a mezinárodní bezpečností. 

Akademik  Peter  W.  Singer  definuje  SVS  jako  „...soukromé  podnikatelské  entity

dodávající zákazníkům široké spektrum vojenských a bezpečnostních služeb, které byly dříve

všeobecně vnímány jako výlučně spadající do veřejného sektoru.“38

Carlos  Ortiz,  další  z  autorů  zabývajících  se  tímto  tématem,  pracuje  s  konkrétnější

definicí:

„Soukromé  vojenské  společnosti  jsou  legálně  založené  mezinárodně  působící  firmy,  které

nabízejí svým klientům služby v rámci nichž existuje potenciál k systematickému použití síly

ve vojenské či  polovojenské formě,  stejně jako zvýšení,  transfer,  zajištění,  zastrašení  nebo

snížení tohoto potenciálu, případně znalost k implementaci těchto služeb.“39

Naopak zájmová  organizace  ISOA (International  Stability  Operations  Association),

která  byla  pod  původním  názvem  IPOA  (International  Peace  Operations  Association)

založena v dubnu 2001 v USA a která dnes sdružuje na dobrovolné bázi řadu společností

podnikajících v oboru, se striktně vyhýbá slovu „vojenský“. Na svých internetových stránkách

hovoří o firmách „....aktivních v mírovém a stabilizačním průmyslu“40

37 Uesseler, Rolf: Servants of Wat. 2008, s. 6.
38 Singer, Peter W.: Corporate Warriors – The Rise of the Privatized Military Industry. 2003, s. 8.
39 Ortiz, Carlos: Private Armed Forces and Global Security - A Guide to the Issues. 2010, s. 48.
40 Viz: Mission Statement, stability-operations.org [on-line]. Dostupné z  http://www.stability-operations.org/?

page=Mission_Statement, [cit. 29. června 2013]. 
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Z výše  uvedeného  vyplývá,  že  nalézt  obecně platnou,  univerzální  definici  SVS je

prakticky nemožné  a  vždy záleží  na  úhlu  pohledu.  Prakticky žádná  ze  společností,  které

nabízejí  druh  služeb  uvedených  v  prvních  dvou  definicích,  slovo  „vojenský“  ve  své

komunikaci  nikdy  nepoužívá  a  nahrazuje  jej  neutrálnějším  termínem  „bezpečnostní“

(„security“),  ze  kterého  vychází  i  spojení  „soukromé  bezpečnostní  společnosti  /  SBS“

(„Private Security Companies / PSC“). Důvodem je snaha co nejvíce se distancovat od obecně

negativně vnímaného pojmu „žoldnéřství“, který použití slov „vojenský“ („military“) mohlo

evokovat. Stejně tak vládní instituce většinou nepoužívají termín SVS (PMC), ale nahrazují

jej termínem SBS / PSC.41 Snaha o používání hodnotově neutrálnějšího označení ze strany

poskytovatelů  (SVS)  i  zákazníků (státní  instituce)  je  logická,  protože  při  jeho dostatečné

proliferaci klesá pravděpodobnost kritiky této praxe. Snahou SVS je vytvářet dojem, že se ve

své podstatě  nijak neliší  od firem, které nabízejí  např.  neozbrojenou ostrahu v nákupních

centrech či průmyslových podnicích. Toto tvrzení je ovšem z mnoha důvodů diskutabilní (viz

další části této kapitoly).

 V této práci je označení SVS používáno v co nejširším smyslu a zahrnuje všechny

subjekty, které zároveň splňují tyto čtyři podmínky:

• jsou nestátní

• jejichž cílem je generování zisku 

• nabízejí a dodávají služby logistické podpory, výcviku, zpravodajské podpory, údržby

techniky a technologií, zajištění bezpečnosti (osob a objektů)

• jejich zákazníci se rekrutují z řad státních i nestátních institucí, které se vzhledem k

povaze  své  činnosti  pohybují  v  konfliktních  oblastech,  v  oblastech  probíhajících

ozbrojených konfliktů, případně v oblastech, ve kterých ozbrojený konflikt nedávno

proběhl

Takovéto definiční podmínky umožní zařadit do ideálního typu široké spektrum společností a

snižuje  se  tak  pravděpodobnost,  že  dojde  k  vyčlenění  subjektů,  které  mají  na  vedení

ozbrojených  konfliktů  vliv,  ale  nejsou  příliš  viditelné,  respektive  na  první  pohled  nebudí

41 Ortiz, Carlos: Private Armed Forces and Global Security - A Guide to the Issues. 2010, s. 45.
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dojem,  že  by  s  tímto  sektorem  souvisely.  Široké  definiční  podmínky  jsou  naopak

problematické z hlediska další analýzy subjektů, které jsou podle nich identifikované. Existuje

totiž objektivní rozdíl mezi společností zajišťující stravování vojáků na domácích základnách

v době míru a  společností zajišťující ozbrojený doprovod zásobovacím konvojům přímo v

oblasti probíhajících bojů. Z toho vyplývá, že je nutné vypracovat další klasifikační úroveň,

která umožní rozdělit SVS do úžeji vymezených kategorií.

Způsob této vnitřní klasifikace SVS může být různý – lze pracovat s kritériem např. s

kritériem  země  původu  SVS,  počtem  jejich  zaměstnanců,  počtem  kontraktů,  finančními

výsledky nebo typem zákazníků, pro které pracují. Všechny tyto proměnné mají z hlediska

analýz SVS svoji  relevanci,  ale zabývají  se pouze dílčími aspekty.  Nejrozšířenější  způsob

dělení, který používá řada autorů42, pracuje se spektrem služeb, které daná SVS nabízí. Peter

W. Singer své klasifikační schéma označil jako „hrot kopí“ a SVS dělí podle toho, jak blízko

jejich služby mají k oblasti přímých bojů. Tato typologie pracuje se třemi kategoriemi:

1. Vojenské dodavatelské firmy (Military Provider Firms)

2.  Vojenské konzultační firmy (Military Consultant Firms) 

3. Vojenské podpůrné firmy (Military Support Firms)

Nejblíže k přímé oblasti bojů / frontové linii mají SVS spadající do první kategorie.

Tyto SVS se přímo angažují v boji, ať už skrze ovládání zbraňových systémů nebo velení.

Prototypem SVS tohoto typu byla společnost EO, které jsme věnovali samostatný prostor v

historickém přehledu.

Druhým typ SVS v Singerově pojetí se zabývá širší podporou v oblasti ozbrojených

konfliktů. Tato podpora má buď charakter výcviku jednotek a jedinců, kteří následně působí

na bojišti, případě poskytování know-how řídícím elementům na straně odběratele. Tyto SVS

profitují z akumulovaných znalostí a zkušeností svých zaměstnanců, kteří mohou klientskému

subjektu pomoci dosáhnout vytčených cílů. Pohybují se v oblasti konfliktu.

Třetí  typ  SVS  poskytuje  podporu  obecného  charakteru.  Singer  do  této  kategorie

42 Srovnej: Singer, Peter W.: Corporate Warriors – The Rise of the Privatized Military Industry. 2003, s 91. 
Tonkin, Hannah: State Control over Private Military and Security Companies in Armed Conflict. 2011, s. 
28.
Ortiz, Carlos: Private Armed Forces and Global Security - A Guide to the Issues. 2010, s. 49.
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zahrnuje  SVS zabývající  se  typem služeb týkajících  se logistiky,  zpravodajství,  technické

pomoci,  zásobování  a transportu,  které  nejsou přímo spojeny s použitím násilí.  Tyto SVS

představují jakou spojnici mezi oblastí konfliktu a a jeho okolím.43

Singerovo tříúrovňové dělení SVS podle toho, jak blízko mají jimi poskytované služby

blízko k oblasti  přímých bojů,  je důležité zejména protože šlo o první pokus o vytvoření

obecně  použitelné  klasifikace.  Při  jejím  bližším  zkoumání  se  ovšem  ukáže  několik

limitujících faktorů.

Prvním z nich je předpoklad, že se každý ze tří podtypů SVS pohybuje díky povaze

své činnosti  v jiné oblasti  jednoho geografického prostoru. Toto lze ilustrovat na příkladu

americké armády, která pro plánování operací používá několikaúrovňový systém vymezující

jednotlivé geografické prostory operace:

(převzato z: US FM 100-10-2 - Contracting Support on the Battlefield. 1999, s. 18.)

SVS spadající do první kategorie by se měly vyskytovat „Oblasti operací“ (Area of

43 Singer, Peter W.: Corporate Warriors – The Rise of the Privatized Military Industry. 2003, s. 98.
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Operation). SVS druhé kategorie v „Dějišti operací“ (Theatre of Operation) a podpůrné SVS

třetí kategorie v „Oblasti konfliktu“ (Theatre of War), případně v „Oblasti“ (Theatre) jako

takové. 

Tento  předpoklad  je  ale  relevantní  pouze  v  případě,  že  mluvíme  o  ozbrojeném

konfliktu  klasického  typu,  ve  kterém  existuje  jasná  frontová  linie  a  jednoznačně

identifikovatelní protivníci. V případě asymetrických konfliktů, jakými byly všechny operace

zahájené v rámci „Války proti terorismu“ (s výjimkou úvodní fáze operace „Irácká svoboda“),

ztrácí toto dělení své opodstatnění.  V těchto konfliktech neexistuje jasně identifikovatelný

protivník,  frontové  linie  či  týl.  Zaměstnanci  SVS  spadající  do  třetí  kategorie  Singerovy

typologie se v takovém případě kdykoliv dostat do přímého kontaktu s protivníkem.

Další problém této klasifikace spočívá v tom, že první skupina (vojenské dodavatelské

firmy) dle Singera zahrnuje společnosti přímo se podílející na bojování, buď pomocí nasazení

frontových jednotek, nebo skrze specialisty (např. bojové piloty). Alternativou je přímé velení

bojovým jednotkám zákazníka zaměstnanci SVS.44 Jenže toto omezení na frontovou ofenzivní

činnost ponechává mimo klasifikaci ty SVS, které sice poskytují služby zahrnující možnost

použití  zbraní,  ale  nelze mluvit  o  ofenzivním charakteru tohoto použití.  Zatímco hlavním

cílem společnosti  EO v Angole a  Sierra  Leone bylo nalezení  a  zničení  protivníka,  drtivá

většina soudobých SVS hovoří ve svých prezentacích o použití zbraní pouze pro defenzivní

účely. Toto rozlišení mezi ofenzivním a defenzivním použitím násilí se může zdát jako pouhá

sémantika, ale je podstatné např. pro otázku mezinárodního práva. V praxi v řadě případů není

dělicí linie mezi obranou a útokem jasná, což budeme ilustrovat na případu SVS Blackwater

USA a  jejím nasazení  v  Afghánistánu  a  Iráku.  V kontextu  Singerovy klasifikace  je  tato

distinkce  důležitá  především  kvůli  tomu,  že  SVS,  jejichž  zaměstnanci  jsou  ozbrojeni  a

pohybují se v oblasti  přímých bojů, ale pouze s  defenzivními úkoly,  nelze nikam zařadit.

Vzhledem k tomu, že nejdiskutabilnější postavení mezi SVS má právě tento druh společností

(SVS typu EO se v současnosti prakticky nevyskytují), jde o poměrně podstatný nedostatek.

Jinou formu klasifikace  vypracovala  Deborah Avant  ve  své  knize  The Market  for

Force -  The Consequences  of  Privatizing  Security  používá jako výchozí  jednotku nikoliv

společnosti  nebo nabízené služby,  ale  kontrakty.  Ty následně dělí  do dvou hierarchických

44  Singer, Peter W.: Corporate Warriors – The Rise of the Privatized Military Industry. 2003, s. 92.
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skupin založených na externí (vojenské) a interní (policejní) formě nabízených služeb. Uvnitř

těchto  skupin  následně  odlišuje  ozbrojenou  operační  podporu,  neozbrojenou  operační

podporu,  neozbrojenou  vojenské  poradenství  a  výcvik  a  konečně  logistickou  podporu.  V

druhé  skupině  (interní)  se  nachází  ozbrojená  ostraha,  neozbrojená  ostraha,  poradenství  a

výcvik v policejní práci, prevenci zločinu a zpravodajství.45

Carlos  Ortiz  si  v  knize  Private  Armed  Forces  and  Global  Security všímá  spíše

začlenění  SVS  do  širších  ekonomických  ekonomických  skupin  z  hlediska  vlastnických

struktur. V tomto ohledu odlišuje „samostatné“ (stand alone) SVS, které působí nezávisle a

nabízejí  pouze  služby,  které  podle schématu „hrot  kopí“  spadají  do první  kategorie.  Jako

ideální typ uvádí opět SVS EO.46 Druhým typem jsou „hybridní“ (hybride) subjekty, které z

hlediska  organizačního  nebo  majetkového  tvoří  divize  či  dceřiné  společnosti  větších

podnikatelských skupin či koncernů.47

Christop Kinsey v publikaci  Corporate Soldiers  and International  Security  z  roku

2006 rozšířil kategorie SVS o několik dalších typů za pomoci kritérií – letálnosti používaných

prostředků  (odlišení  dvou  pólů  smrtící  /  nesmrtící)  a  charakteru  cílů  /  statků,  jejichž

bezpečnost má být zajištěna (státní a veřejné / soukromé). Tyto proměnné umístil na dvě osy

dělící prostor na čtyři výseče, přičemž celá plocha představuje pomyslný mezinárodní prostor.

Cílem tohoto rozdělení bylo nalézt umístění SVS na základě jejich vztahu k ostatním aktérům

mezinárodních vztahů a  zajišťování  bezpečnosti.  Výsledkem tohoto teoretického rozdělení

byla identifikace několika druhů SVS nejen podle typu služeb, které nabízejí, ale také podle

toho komu a v jakém mezinárodním prostředí jsou služby nabízeny.48 Extrémní hodnotu co do

letálnosti  nabízených  služeb  a  nestability  prostředí  představují  podle  Kinseyho Soukromé

bojové  společnosti  (Private  combat  company),  jejichž  ideálním  představitelem   byla

společnost  EO.  Jejich  cílem  je  dosažení  určitého  konkrétního  cíle  v  rámci  ozbrojeného

konfliktu, jehož lze dosáhnout pouze ofenzivním použitím zbraní. Autor si všímá toho, že

tento typ subjektu může vzniknout na ad hoc bázi pro splnění jednoho konkrétního kontraktu

a následně svou existenci ukončit. Dalším typem je Soukromá vojenská společnost (Private

45 Avant, Deborah D.: The Market for Force - The Consequences of Privatizing Security. 2005, s. 18.
46 Ortiz, Carlos: Private Armed Forces and Global Security - A Guide to the Issues. 2010, s. 49.
47 Op. cit., s.  50.
48 Kinsey, Christopher: Corporate Soldiers And International Security. 2006, s. 10.
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military company)49, která se od předchozího typu liší v několika ohledech. Jde především o

její větší trvanlivost v čase, jasnější vymezení postavení ve vztahu k ozbrojeným silám státu,

který  její  služby  využívá  (její  zaměstnanci  bývají  podřízeni  velitelské  struktuře

podporovaných ozbrojených sil) a jejich celkové vystupování na trhu (snahy naplnit běžný

„korporátní“  model).  Třetím  typem  je  tzv.  Satelitní  vojenská  společnost  (Proxy  military

company)50,  která  je  výlučná  svým úzkým napojením na  vládu  „domovského“  státu.  Ten

takovou společnost může využívat pro prosazování svých cílů v mezinárodní aréně, aniž by se

vystavoval  nejrůznějším  politickým rizikům plynoucím z  přímého  angažmá  skrze  vlastní

ozbrojené síly. Následuje typ Soukromé bezpečnostní společnosti (Private security company),

která se podle Kinseyho vyznačuje snahou o apolitičnost a důrazem na defenzivní charakter

nabízených služeb (na rozdíl od předchozích typů).51 Pro účely srovnání jsou v rámci této

klasifikace  zmíněny  ještě  Komerční  bezpečností  společnosti  (Commercial  security

companies)  a nezávislí  operátoři  (Freelance operators).  První jsou definovány jako běžně

rozšířené společnosti nabízející zpravidla neozbrojenou ostrahu ve vyspělých státech, zatímco

druzí spadají do pod rozšířené označení „žoldnéř“.52

Z uvedených příkladů je jasně patrné, že neexistuje jednoznačný konsensus ohledně

toho, jak klasifikovat subtypy SVS a v konečném důsledku ani v tom, jak definovat SVS jako

obecný typ bez ohledu na jeho subkategorie. Zle zvolit kritéria založená na deklarovaných

schopnostech, reálně dodávaných službách, místě působení či majetkových vazbách.  

Pro  naše  účely analýzy fenoménu SVS v  období  „Války proti  terorismu“  se  jako

nejlepší jeví použití mírně upravené typologie vycházející ze Singerovy „Tip of the Spear“

klasifikace. Odlišná bude v tom smyslu, že 1. kategorii (SVS dodavatelského typu) nahradíme

kategorií Soukromé Vojenské Společnosti – Bezpečnostní / SVS-B (Private Security Military

Companies / PSMC) pro ty subjekty, které nabízejí ozbrojené služby defenzivního charakteru.

Vypuštění původní kategorie SVS - dodavatelské by nemělo mít negativní důsledky, protože

společnosti typu EO během operací „Války proti terorismu“ nebyly nasazeny a navíc se dnes

v mezinárodním / bezpečnostním prostředí nevyskytují. Hodnota tohoto přístupu leží také v

49 Kinsey, Christopher: Corporate Soldiers And International Security. 2006, s. 14.
50 Op. cit., s. 15.
51 Op. cit., s. 16.
52 Op. cit., s. 19
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možnosti analyzovat, nakolik společnosti teoreticky zařaditelné jako SVS-B skutečně nasazují

sílu pouze pro defenzivní účely.

Příčiny nárůstu použití SVS

V přehledové části věnované historickému vývoji fenoménu žoldnéřství jsme názorně

ukázali, že už od dob starověku byla tato forma podnikání a způsobu vedení války poměrně

běžnou praxí, která ustoupila do pozadí až na konci 18. století. Od začátku 90. let minulého

století však dochází ke konstantnímu růstu tohoto sektoru, který se každý rok zvyšuje.53 Tento

růst má nejen kvantitativní, ale také kvalitativní charakter a je proto nezbytné alespoň obecně

nastínit jeho příčiny. Bez znalosti těchto souvislostí totiž není možné kvalifikovaně odpovědět

na otázku, jak SVS ovlivňují průběh ozbrojených konfliktů „Války proti terorismu“.

Peter W. Singer upozorňuje ve své práci na fakt, že nárůst použití SVS v ozbrojených

konfliktech dneška nemá jednu konkrétní příčinu.54 Jde o naopak výsledek mnoha spojitých

jevů a tendencí,  které probíhají  od konce studené války do dnešních dnů a které  vedly k

proměně  mezinárodních  vztahů  i  ekonomického  prostředí.   Úvodním  impulzem  pro

kvalitativní změnu byl konec studené války, který uvedl do pohybu několik dílčích procesů.

Prvním z nich byl kolaps SSSR a následný rozpad bipolárního uspořádání světa. Desítky let

byly v podstatě všechny ozbrojené konflikty na celém světě větší či menší mírou ovlivňovány

soupeřením dvou ideologických táborů, které zejména konflikty ve třetím světě vnímaly jako

příležitost k získání převahy nad protivníkem. USA a SSSR jako velmoci využívaly možností

pomocí přímé i nepřímé vojenské asistence získat vliv v určitých geografických oblastech. V

rámci této strategie šlo jako o rozsáhlé ozbrojené konflikty typu Korejské a Vietnamské války,

tak o desítky „malých“ válek v Africe, Asii a Latinské Americe. Po rozpadu velmocenského

uspořádání přestaly být tyto konflikty ve třetím světě ovlivňovány strategickým soupeřením

obou pólů. Některé z nich na určitý čas utichly s tím, jak ochabla podpora ze strany jednoho či

druhého tábora (jmenujme např. konflikt v Angole), většina z nich ale naopak eskalovala díky

53 Viz údaje v databázi neziskové organizace SIPRI. Dostupné z  http://portal.sipri.org/publications/.
54 Singer, Peter W.: Corporate Warriors – The Rise of the Privatized Military Industry. 2003, s. 49.
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neexistenci  kontroly zvnějšku (přerod afghánské  konfliktu v otevřenou občanskou válku)

nebo se objevily zcela nové, které byly dříve uměle potlačeny (konflikt po rozpadu bývalé

Jugoslávie,  spory o Náhorní  Karabach atd.).  Lze  říct,  že  narostla  komplexnost  hrozeb na

globální úrovni, které se staly různorodějšími, schopnějšími a celkově nebezpečnějšími pro

stabilitu jednotlivých regionů i globální arény jako takové.55

V opozici k nárůstu konfliktů a hrozeb byl druhý děj, který se týkal zejména vyspělých

států  v  čele  s  oběma bývalými  bipolárními  soupeři.  Tímto  jevem bylo  markantní  snížení

výdajů na obranu a návazné zmenšování  ozbrojených sil.  Snižoval  se  jak počet  mužů ve

zbrani, tak rozpočty na nákup a udržování techniky či výcvik. Tuto novou realitu, kterou Rolf

Uesseler nazval „absencí nepřítele“56, doprovázel skokový nárůst počtu lidí,  jejichž profesí

bylo vedení války (či příprava na ni) a kteří se prakticky ze dne na den ocitli mimo státem

kontrolované struktury národních armád. Skutečný počet mužů, kteří se byli během relativně

krátké  doby  propuštěni  z  aktivní  služby  v  ozbrojených  složkách  na  obou  původně

znepřátelených stranách, nelze přesně určit  vzhledem k různorodému pohledu na to,  které

státy  (a  jejich  ozbrojené  síly)  zařadit  do  výchozího  bodu  pro  následné  výpočty.  Odhady

organizace  BICC  (Bonn  International  Centre  for  Conversion)  hovoří  o  šesti  až  sedmi

milionech bývalých vojáků, kteří nebyli  v nové bezpečnostní realitě potřební.  Tento náhlý

přebytek kvalifikované pracovní síly se projevil, mimo jiné, také tím, že nově vznikající SVS

měly  možnost  relativně  snadno  získat  pracovní  sílu,  která  byla  ochotna  nabídnout  své

schopnosti na volném trhu. V některých případech se demobilizované jednotky ve v podstatě

nepozměněné formě proměnily v SVS, což lze opět ilustrovat na příkladu společnosti EO. Její

zaměstnanci  pocházeli  především  z  prostředí  jihoafrických  speciálních  sil,  elitního  32.

praporu  a  zvláštního  policejního  útvaru  Koevoet,  pro  které  post-apartheidová  Jihoafrická

republika neměla využití. 

Stejně  jako byli  na  volném trhu  relativně  snadno dostupní  bývalý  vojáci,  staly se

dostupným zbožím také zbraně a vybavení. Zejména v bývalém Východním bloku byl náhlý

přebytek v podstatě zcela nepotřebných zbraní, pro které zmenšené armády neměly využití a

ani prostředky na jejich údržbu. Snad nejvíce patrným byl tento jev při stažení sovětských

55 Singer, Peter W.: Corporate Warriors – The Rise of the Privatized Military Industry. 2003, s. 50.
56 Uesseler, Rolf: Servants of War. 2008, s. 114.
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vojsk ze států střední a východní Evropy, během kterého se na legální i nelegální trh dostal

velký počet zbraní, ať už šlo o ty, které Sověti nechali v místě bývalé dislokace záměrně, nebo

byly prodány na  černém trhu.  Dalším zdrojem levných  zbraní  se  stala  armáda  Německé

demokratické  republiky,  která  náhle  přestala  existovat,  přičemž šlo  o  po  SSSR o  nejlépe

vybavenou sílu Varšavské smlouvy.57

Popsané  jevy  se  navzájem  začaly  umocňovat  –  došlo  k  rozpadu  části  starých

mezinárodních vazeb, vznikly nové ozbrojené konflikty, trh byl saturován snadno dostupnými

zbraněmi  i  bývalými  vojáky,  kteří  je  uměli  ovládat.  Na  druhé  straně  zde  byly  národní

ozbrojené složky potýkající se na jedné straně s relativním nedostatkem financí a zároveň se

zvyšujícími nároky na udržení stability, což navíc umocnil fakt, že velká část propuštěných

vojáků sloužila v podpůrných rolích, které bylo třeba i nadále plnit, pokud měly „zeštíhlené“

armády být schopny vyrovnat se s nároky, které na ně byly kladeny. Všechny tyto faktory

zapříčinily to, že se SVS staly v podstatě logickou odpovědí na proměněnou bezpečnostní

realitu. 

57 Viz: Nassauer, Otfried: An Army Surplus-The NVA's Heritage, bits.de [on-line]. Dostupné z  
http://www.bits.de/public/bicc95.htm, , [cit. 27. června 2013].
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Kapitola IV - Válka proti terorismu – SVS jako plnohodnotní
aktéři konfliktu

Americký přístup k outsourcingu skrze SVS

Spojené státy vstoupily vstoupily do „Války proti terorismu“ jako jeden ze států, který

měl s outsourcingem služeb týkajících se udržování ozbrojených sil poměrně velké zkušenosti

a který této metody podpory široce využíval. Až do zahájení vojenských operací v době po 11.

záři  2001 šlo však primárně o logistickou a výcvikovou podporu,  kterou zajišťovaly SVS

druhého a třetího typu. Nasazení SVS-B první kategorie nebylo ještě před deseti lety příliš

rozšířené a největší kontrakt bezpečnostního charakteru spočíval v ostraze americké základny

Camp Bondsteel  v  Kosovu,  kde  bylo  reálné  riziko  útoku velmi  nízké.58 Předpoklady pro

masivní využití a rostoucí závislost na podpoře SVS ze strany amerických ozbrojených sil

však  byly  položeny  ještě  před  koncem studené  války.  Nástup  Ronalda  Reagana  na  post

amerického prezidenta v roce 1980 znamenal pro americkou armádu začátek nové éry, která ji

měla zbavit  stigmat  Vietnamské války a proměnit  v  nejmodernější  bojovou sílu  na světě.

Právě  za  Reaganovy  administrativy  se  začala  v  rámci  debat  o  reformě  ozbrojených  sil

objevovat  spojení  jako  „násobiče  síly“,  „kontrola  výdajů“  a  „koncentrace  bojových  sil“.

Cílem připravovaných reforem bylo vytvořit pružnou a efektivní armádu, která bude schopna

maximalizovat palebnou sílu skrze použití nejmodernějších technologií. Snaha o dosažení co

nejvyšší úrovně těchto schopností se ukázala jako správná, což mohly USA prezentovat na

příkladu operací Just Cause v Panamě (1989) a Pouštní štít / Pouštní bouře v Kuvajtu (1991).

Zatímco vojenské  úspěchy získané  pomocí  neviditelných  letounů kategorie  „stealth“  byly

jasně viditelné, méně pozornosti bylo věnováno pozadí těchto úspěchů. Zatímco v roce 1944

byl průměrný americký voják vybaven výstrojí v hodně 179 dolarů, během operací v Iráku v

roce  2003  už  tato  částka  dosahovala  17  500  dolarů59 Ekonomická  náročnost  udržování

58 Engbrecht, Shaw: America's Covert Warriors: Inside the World of Private Military Contractors. 2010, s. 65.
59 Jelinek, Pauline: Modern GI Doesn't Come Cheap. The Register-Guard National, 3. října 2007, s. A3.
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moderních ozbrojených sil proto začala hrát značnou roli při rozhodování o jejich nasazení.

Aby USA snížily celkové náklady na výstavbu a udržování ozbrojených sil, přistoupily

k postupné privatizaci nebojových podpůrných činností. Vstupním předpokladem pro tento

postup byla  úvaha,  že  by armáda,  zjednodušeně  řečeno,  měla  bojovat  a  nikoliv  udržovat

budovy, prát prádlo a vařit jídlo. Už v době Vietnamské války americká armáda najala civilní

firmy pro zajištění výstavby základen v Jižním Vietnamu. Během osmnácti měsíců v rozmezí

let 1965-1967 postavilo konsorcium firem Raymond International, Morrison-Knudsen, J. A.

Jones a Brown & Root Services podpůrné stavby v hodnotě bezmála dvou miliard dolarů.60 V

roce 1985 byla logistická podpora americké armády civilními subjekty systematizována díky

novému programu známému jako Logistics Civil Augmentation Program (LOGCAP). Tento

všeobjímající program v možné hodnotě miliard dolarů zahrnoval vše od výstavby základen

přes transport materiálu až po údržbu vozidel a zajišťování stravy, přičemž tyto služby měl

dodavatel zajistit podle aktuálních potřeb ozbrojených sil. Nešlo tedy primárně o podporu na

území Spojených států v době míru, ale kompletní zajištění servisu všude tam, kam americká

vláda  vyslala  své  vojáky.61 Jedním  z  cílů  programu  bylo  především  konsolidovat  dílčí

kontrakty a zajistit jejich centrální kontrolu pro snížení nákladů a zvýšení efektivity, aby se

neopakovala situace z dob Vietnamské války, během které měly dodávky výše zmíněných čtyř

společností značně kolísavou kvalitu.

První verze programu LOGCAP běžela od roku 1985 do roku 1992 a nevzbudila příliš

pozornosti. Středobodem amerického plánování po větší část tohoto období byl stále možný

střet  s  vojsky  Varšavské  smlouvy  ve  střední  Evropě,  přičemž  v  tomto  prostoru  byla

pravděpodobnost potřeby logistické podpory ze strany civilního subjektů velmi malá. 

Během Války v  Perském zálivu  v  roce  1991 nefungoval  program ani  zdaleka  dle

původních  předpokladů.  Důvodem  byl  fakt,  že  byl  rozdělen  podle  oblastí,  ve  kterých

americká  armáda  operovala  a  jednotky  dislokované  v  Asii  byly  podporovány  jinými

dodavateli než ty, které se nacházely např. v Evropě. Vzhledem k tomu, že se na operacích

Pouštní štít a Pouštní bouře podílely jednotky ze všech čtyř složek americké armády, které

byly do  oblasti  Perského zálivu  odveleny z  různých  míst,  došlo  k  situaci,  při  které  byla

60 Carter, James M.: Inventing Vietnam - The United States and State Building, 1954-1968. 2008, s. 101.
61 Isenberg, David: Shadow Force - Private Security Contractors in Iraq. 2009, s. 3.
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podpora  zajištěna  skrze  stovky separátních  kontraktů  bez  jednotné  centrální  kontroly.  To

logicky vedlo ke značně kolísavé kvalitě dodaných služeb a neefektivitě.62

Druhý, reformovaný, běh programu LOGCAP s lapidárním označením číslovku „1“,

byl  vyhlášen  v  roce  1992.  Jeho největší  změnou byla  konsolidace  do  jednoho masivního

projektu,  aby se v budoucnu neopakovala situace z Války v Perském zálivu.  Kontrakt na

zajištění programu LOGCAP 1 vyhrála společnost  Kellog,  Brown  & Root Services (KBR

Inc.),  která  měla  v  příštích  letech  zajistit  pro  americkou  armádu  stavební  a  logistickou

podporu podle předem odsouhlaseného ceníku s jasným určením zisku. Délka kontraktu byla

stanovena na čtyři  roky, po kterých mělo dojít  k vyhlášení nové soutěže. LOGCAP 1 byl

implementován  poprvé  jen  několik  měsíců  po  svém  zahájení  –  v  prosinci  1992  byli

zaměstnanci SVS KBR a její mateřské korporace Halliburton nasazeni v Somálsku, přičemž v

oblasti začali působit pouhých 24 hodin po vylodění prvních amerických vojáků.63 Do roku

1997,  kdy  byl  vyhlášen  vítěz  pro  zajištění  následujícího  programu  LOGCAP  II,  se

zaměstnanci SVS Kellog,  KBR podíleli na operacích americké armády v Kuvajtu a také na

Balkáně. Kontrakt LOGCAP II vysoutěžila konkurenční společnost DynCorp, která ovšem v

letech 1997-2001 nemusela zajišťovat  podporu v žádné větší  operaci.  Třetí  běh programu

LOGCAP vyhrála  opět  SVS   KBR,  přičemž  jeho  délka  byla  prodloužena  na  deset  let.64

Zahájení programu bylo stanoveno na 14. prosince 2001, tedy jen několik měsíců po útocích z

11. září 2001.

Smyslem předchozích odstavců bylo ukázat, že závislost na službách SVS nebyla pro

americkou  armádu  na  začátku  první  dekády  21.  století  ničím  novým  a  strukturální

předpoklady pro její prohloubení byly v systému silně zakořeněny. V následujícím textu se

budeme věnovat analýze tří konkrétních SVS, jejichž akce během „Války proti terorismu“

měly přímý dopad na celkový vývoj situace.

62 Viz: Logistics Civil Augmentation Program LOGCAP, globalsecurity.org [on-line]. Dostupné z  
http://www.globalsecurity.org/military/agency/army/logcap.htm, [cit. 30. června 2013].

63 Chatterjee, Pratap: Halliburton’s Army. 2009, s. 58.
64 Engbrecht, Shaw: America's Covert Warriors: Inside the World of Private Military Contractors. 2010, s. 76.
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Blackwater Worldwide – od výcviku k soukromé armádě

Snažíme se udělat pro národní bezpečnostní aparát to, co udělal FedEx pro poštu...

- Erik Prince, zakladatel společnosti Blackwater

Americká  společnost  Blackwater  Worldwide  se  stala  v  poslední  dekádě  de  facto

synonymem pro společnosti kategorie SVS-B. Její důležitost spočívá nejen v její mediální

známosti,   díky které se laická veřejnost zčásti dozvěděla o existenci SVS a rozsahu jejich

činnosti,  ale  také  ve  způsobech  a  postupech,  které  v  rámci  plnění  svých  kontraktuálních

povinností používala.

Společnost Blackwater International byla založena Erikem Princem v prosinci 199665 s

cílem vybudovat na pozemcích v Severní Karolíně nedaleko města Moyock rozsáhlý areál pro

výcvik střelby.  Pozemek o rozloze přes 20 km266,  který Prince vlastnil,  sousedil s bažinou

Great Dismal a právě podle jejích černých vod získala společnost jméno. Prince v minulosti

sloužil jako příslušník speciálních sil amerického námořnictva SEAL6768 a mohl do založení

společnosti vložit nemalé finanční prostředky – jeho otec vlastnil úspěšnou firmu na výrobu

automobilových  dílů,  kterou  po  jeho  smrti  odkoupili  investoři  za  1,4  miliardy  dolarů.69

Princovým  partnerem  byl  jeho  bývalý  instruktor  z  jednotky  SEALs  Al  Clarke,  který  je

některými  autory  považován  za  skutečného  autora  myšlenky  v  pozadí  nově  založené

společnosti.70 Cílem obou mužů a jejich nově založené společnosti bylo poskytnout zájemcům

komplexní  výcvikové  středisko,  ve  kterém bude  možné  nacvičovat  nejrůznější  scénáře  s

využití všech druhů pěchotních zbraní. Je důležité zmínit, že Prince nebyl pouze vojákem a

65 Flintoff, Corey: Timeline: Blackwater and Security Regulations, npr.org [on-line]. Dostupné z  
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=17269881, [cit. 30. června 2013].

66 Alabarda, Yusuf; Lisowiec, Rafal: The Private Military Firms – Historical Evolution  and Industry Analysis.
MBA Professional Report. Monterey: Naval Postgraduate School. 2007, s. 31.

67 SEAL – Sea, Air, Land – Útvar speciálních sil amerického vojenského námořnictva
68 Pelton Young, Robert: Licensed to Kill: Hired Guns in the War on Terror. 2007, s. 1.
69 Timeline: Blackwater and Security Regulations, hamptonroads.com [on-line]. Dostupné z  

http://hamptonroads.com/2006/07/blackwaters-top-brass, [cit. 30. června 2013].
70 Scahill, Jeremy: Blackwater: The Rise of the World's Most Powerful Mercenary Army. 2008, s. 89.
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synem úspěšného podnikatele, ale také praktikujícím katolíkem, což je také jedním z důvodů,

proč se později Prince snažil uvést v život myšlenku privátních „modrých přileb“, které by

mohly zastavit např. konflikt v Dárfúru.71 První roky po založení se společnost potýkala s

nedostatkem zakázek a Prince dotoval platy několika stálých zaměstnanců z peněz získaných

prodejem rodinné firmy.72 V roce 2000 dostala firma státní zakázky v hodně pouhých 204 000

dolarů.73 Změna nastala po teroristickém útoku na americkou válečnou loď USS Cole v říjnu

2000 spáchaném v jemenském přístavu Aden. Ukázalo se, že americké námořnictvo postrádá

schopnosti pro přímou ochranu lodí na krátkou vzdálenost, které jsou nezbytné pro zastavení

sebevražedných  útoků,  jakými  byl  ten,  který  zasáhl  USS  Cole.  V návaznosti  na  to  byla

vypsána  soutěž  na  poskytnutí  patřičného  výcviku,  který  by  tyto  nedostatky  napravil.

Blackwater  kontrakt  v  hodnotě  více  než  35  milionů  dolarů  vyhrál  v  září  200274 a  v

následujících  letech  vycvičil  desítky  tisíc  příslušníků  námořnictva.  Pro  do  té  doby zcela

neznámou firmu, jejíž ambicí bylo vybudovat velkou střelnici a vyrábět moderní terče, šlo o

zcela zásadní změnu.

V prosinci 2001 se Prince a Clarke seznámili s bývalým příslušníkem CIA75 Jamiem

Smithem, který se stal jejich novým zaměstnancem. Krátce na to byla založena nová divize

společnosti  Blackwater  Security  Consulting76,  skrze  níž  se  Prince  začal  ucházet  o  státní

zakázky mimo území USA. V té době se CIA a její bezpečnostní divize (Global Response

Staff) potýkala s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců vzhledem k masivnímu nárůstu

operací po 11. záři 2001 a zahájení „Války proti terorismu“.77 Tato skutečnost se promítla i do

způsobu zadávání zakázek – část z nich byla zadávána v režimu „urgentní a závažné“ potřeby,

což  znamenalo,  že  se  o  ně  neprobíhala  standardní  soutěž.  Blackwater  díky  tomu  získal

kontrakt v hodnotě 5,4 milionu dolarů na zabezpečení ochrany kábulské rezidentury CIA.

Dvacet zaměstnanců společnosti přicestovalo do Afghánistánu v květnu 2002, přičemž Prince

71 Bennett , Jody Ray: PSC prospects in Darfur, isn.ethz.ch [on-line]. Dostupné z  
http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Articles/Detail/?lng=en&id=93908, [cit. 30. června 2013].

72 Scahill, Jeremy: Bush's Shadow Army, thenation.com [on-line]. Dostupné z  
http://www.thenation.com/article/bushs-shadow-army, [cit. 30. června 2013].

73 The Committee On Oversight And Government Reform: Blackwater USA – Hearing Before The Committee 
On Oversight And Government Reform House Of Representatives. 2007, s. 2.

74   Office of the Assistant Secretary of Defense (Public Affairs): Contract No. 471-02, defense.gov [on-line]. 
      Dostupné z  http://www.defense.gov/contracts/contract.aspx?contractid=2350, [cit. 30. června 2013].

75 CIA – Central Intelligence Agency
76 Scahill, Jeremy: Blackwater: The Rise of the World's Most Powerful Mercenary Army. 2008, s. 107.
77 Pelton Young, Robert: Licensed to Kill: Hired Guns in the War on Terror. 2007, s. 37.
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strávil  zhruba týden na  malé  základně CIA Shkin  nedaleko pákistánských hranic.78 Jamie

Smith zůstal v Afghánistánu zhruba půl roku Pravděpodobně ve stejnou dobu získal Prince

přístup k vyššímu vedení CIA a stal se pravidelným návštěvníkem v centru řízení operací.79 O

více  než  deset  let  později,  v  březnu  2013,  potvrdil  Prince  v  rozhovoru  pro  internetový

magazín  Daily Beast,  že  jeho zaměstnanci  v  prvních  měsících  a  letech  po 11.  září  2001

prováděli  ve  prospěch  CIA  řadu  misí  a  že  se  jeho  společnost  stala  do  jisté  míry

„prodloužením“ americké tajné služby.  Za tuto činnost  prý americké vládě nic  neúčtoval,

protože ji považoval za svou vlasteneckou povinnost.80 Skutečný rozsah činnosti společnosti

Blackwater  v  Afghánistánu zůstává  i  více  než  dekádu po jejím zahájení  nejasný.  Většina

kontraktů  zůstává  utajena  a  ty,  které  jsou  veřejné  –  tedy např.  výše  zmíněný  na  ostrahu

kábulské  rezidentury  CIA –  byly  částečně  pouze  krytím  pro  užší  spolupráci  soukromé

společnosti s tajnou službou. Nasvědčuje tomu i úzký vztah, který měl Prince například k

Alvinu  "Buzzy"  Krongardovi,  který  byl  tehdejším  výkonným  ředitelem  CIA a  de  facto

„mužem č. 3“ celé organizace. Krongard se v následně v červenci 2007 stal členem dozorčí

rady společnosti, podobně jako několik dalších bývalých zaměstnanců CIA.81

V srpnu 2003 získala společnost kontrakt v hodnotě 21 milionů dolarů na ochranu

tehdejšího šéfa Koaliční provinční správy (Coalition Provisional Authority – CPA) Paula L.

Bremmera,  který představoval  nejvyšší  civilní  autoritu  americké vlády v Iráku.  CPA byla

ustavena  jako  dočasné  těleso  odpovědné  za  dočasnou  správu  země  do  doby,  než  bude

zajištěna funkční irácká vláda. Blackwater měl v rámci plnění kontraktu zajistit kompletní

bezpečnostní  opatření  včetně  dvou  vrtulníků  určených  k  doprovodu  konvojů.82 Charakter

kontraktu  byl,  podobně  jako  v  případě  Afghánistánu,  nesoutěžní.  Americké  ministerstvo

zahraničí,  které bylo zřizovatelem CPA, jednoduše vyhlásilo  urgentní  potřebu,  Blackwater

78 Op. cit., s.  38.
79 Siverstein, Ken: Revolving Door to Blackwater Causes Alarm at CIA, harpers.org [on-line]. Dostupné z  

http://harpers.org/sb-revolving-door-blackwater-1158094722.html, [cit. 30. června 2013].
80 Lake, Eli: Exclusive: Court Docs Reveal Blackwater’s Secret CIA Past, thedailybeast.com [on-line]. 

Dostupné z  http://www.thedailybeast.com/articles/2013/03/14/exclusive-erik-prince-on-blackwater-s-
secret-cia-past.html, [cit. 30. června 2013].

81 Scahill, Jeremy:Blackwater: CIA Assassins?, thenation.com [on-line]. Dostupné z  
http://www.thenation.com/article/blackwater-cia-assassins, [cit. 30. června 2013].

82 Goodman, Amy: Blackwater USA: Building the "Largest Private Army in the World", democracynow.org 
[on-line]. Dostupné z  
http://www.democracynow.org/2004/4/1/blackwater_usa_building_the_largest_private, [cit. 30. června 
2013].
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nabídl své služby za určitou částku, která byla přijata a kontrakt byl uzavřen. 

CPA vedená  Paulem  Bremmerem  fungovala  od  21.  dubna  2003  do  28.  června

následujícího roku a sdružovala v sobě funkce výkonné, zákonodárné i soudní. Ochrana jejího

nejvyššího  představitele  proto  byla  pro  Blackwater  prestižní  záležitostí,  která  jí  umožnila

získat řadu dalších kontraktů. Sám Bremmer je stěžejní postavou pro působení všech SVS v

Iráku v následujících letech. Dva dny před svým odjezdem z Iráku vydal „Nařízení č. 17“,

které,  kromě  jiného,  vyjímalo  zaměstnance  SVS  působících  v  zemi  z  iráckého  právního

systému.83 Jeden z jeho bývalých poradců se později nechal slyšet, že účelem bylo zajistit, aby

žádný Američan v zemi nemohl být souzen podle tamního práva.84 Důležitost Nařízení č. 17

pro  vývoj  v  Iráku  v  následujících  letech  byla  naprosto  zásadní,  protože  zajistilo  všem

zaměstnancům SVS de facto beztrestnost v případě spáchání činů, které odporovaly iráckému

právu, ale také zákonům platným v USA. Zaměstnanci společností spadajících do kategorie

SVS-B v následujících letech působili v zemi s vědomím, že pro ně smrt iráckých občanů

nemůže mít žádné právní následky.

Kromě ochrany čelných představitelů CPA s těžištěm práce v Bagdádu a jeho okolí se

Blackwater  přidal  k  desítkám  firem,  která  začaly  zajišťovat  plnění  úkolů  spojených  s

logistickým  kontraktem  LOGCAP  III.  Složitou  struktura  kontraktů,  které  tvořily  jádro

programu, lze ilustrovat na následujícím případě, který se týká přímo společnosti Blackwater.

Základním dodavatelem v  rámci  programu  LOGCAP III  se  v  roce  2001  stala  korporace

Halliburton. Ta pro plnění této zakázky využila firmu KBR Inc. patřící do jejího portfolia.

Protože  KBR  není  schopna  zajistit  plnění  všech  požadavků  sama,  najímá  na  jednotlivé

projekty  menší  firmy,  která  zakázky dále  „drobí“  na  dílčí  části,  které  plní  další  skupina

kontraktorů. V březnu 2004 zajišťovali zaměstnanci společnosti Blackwater ostrahu konvoje

vezoucího kuchyňské zařízení z Kuvajtu do Iráku. Konvoj vypravovala kuvajtská společnost

Regency Hotel and Hospitality Company, která byla najata německou firmou Eurest Support

83 Viz: Coalition Provisional Authority Order Number 17 (REVISED) - Status Of The Coalition Provisional 
Authority, Mnf - Iraq, Certain Missions And Personnel In Iraq, iraqcoalition.org [on-line]. Dostupné z  
http://www.iraqcoalition.org/regulations/20040627_CPAORD_17_Status_of_Coalition__Rev__with_Annex
_A.pdf, [cit. 30. června 2013].

84 Hirsch, Michael: The Age of Irresponsibility, newsweek.com [on-line]. Dostupné z 
 http://web.archive.org/web/20071001161845/http://www.msnbc.msn.com/id/20892483/site/newsweek/, [cit. 30.

června 2013].
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Services (ESS). ESS byla naopak najata hlavním dodavatelem, tedy společností KBR Inc..85

Pro  amerického  daňového  poplatníka  znamenalo  toto  řešení  logistického  problému

zjednodušeně toto: plat jednoho zaměstnance Blackwateru za den činil 600 dolarů. Za rok

činily platové náklady na jednoho zaměstnance 180 tisíc dolarů.  Blackwater k této částce

přidal marži 36% a poslal účet společnosti Regency. Ta započítala své náklady a marži a opět

poslala účet o úroveň výš německému ESS. Ten započítal své náklady, přidal marži a poslal

účet  americkému  koncernu  KBR  Inc.  Kolik  činily  konečné  náklady  na  tuto  jednu  misi

Halliburton, vlastník KBR Inc., nikdy nezveřejnil s poukazem na obchodní tajemství.86 31.

března 2004 se konvoj pod ochranou zaměstnanců Blackwateru dostal do léčky povstalců v

centru města Falúdža, patřícího do tvz. Sunitského trojúhelníku87.  Během krátké přestřelky

byli čtyři zaměstnanci společnosti (Scott Helveston, Jerry Zovko, Wesley Batalona a Michael

Teague), zastřeleni. Jejich těla následně vláčel dav ulicemi, byla zapálena a ostatky nakonec

pověšeny na most přes řeku Eufrat.88 Přestože všichni čtyři zabití byli bývalí američtí vojáci

(tři  sloužili  u  speciálních  sil,  jeden  u  námořních  SEALs),  neměli  podle  následných

vyšetřování žádnou šanci útok přežít. I přesto, že pohyb v Iráku byl rok po invazi čím dál

rizikovější  díky eskalujícímu povstaleckému boji,  vyslal  Blackwater své muže na misi  ve

velmi krátké době a bez dostatečné výbavy. V září 2007 vyšla shrnující zpráva, jako výsledek

vyšetřování americké sněmovny, které se zabývalo tímto incidentem. V jejím závěru se říká,

že: 

...Dokumenty prověřené touto komisí naznačují,  že se Blackwater zhostil  této mise bez

dostatečné přípravy,  zdrojů  a  podpory  pro  své  zaměstnance.  Podle  dostupných zdrojů

Blackwater přijal tuto falúdžskou misi ještě před oficiálním začátkem svého kontraktu,

navíc poté, co byl svými předchůdci varován, že je příliš nebezpečná. Svůj tým vyslal na

misi  bez  řádně  pancéřovaných  vozidel  a  kulometů.  Navíc  zmenšil  standardní  počet

příslušníků týmu z šesti na čtyři, čímž jej připravil o zadní střelce. Blackwater učinil toto

vše  předtím,  než  je  vyslal  do  oblasti  známé  jako  bašta  povstalců.  Tato  fakta  kladou

zásadní  otázky  o  následcích  použití  soukromých,  ziskem motivovaných  entit  v,  ve  své

85 Pelton Young, Robert: Licensed to Kill: Hired Guns in the War on Terror. 2007, s. 120.
86 Isenberg, David: Shadow Force - Private Security Contractors in Iraq. 2009, s. 77.
87 „Sunnitský trojúhelník“ byl oblastí, ze které se rekrutovaly špičky režimu Saddám Husajna a po americké 

invazi se stal místem, ve kterém kladli povstalci okupačním silám nejtvrdší odpor.
88 Pelton Young, Robert: Licensed to Kill: Hired Guns in the War on Terror. 2007, s. 133.
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podstatě vojenských, misí ve válečné zóně.89

Výsledkem tohoto  kontraktu,  jednoho z  mnoha zadaných pod hlavičkou programu

LOGCAP III,  byla  nejen  složitá  struktura  smluv,  z  nichž  většina  byla  kvůli  obchodnímu

tajemství utajena90 a následná smrt čtyř lidí z rukou lynčujícího davu, ale také záminka pro

následnou masivní operaci americké armády s cílem pacifikovat Falúdžu a její okolí a vyčistit

ji od povstalců.91 Masivní operace s názvem Vigilant Resolve byla zahájena 4. dubna, přičemž

do operace bylo na straně Američanů nasazeno 2200 mužů. Ztráty činily 27 zabitých a kolem

sta zraněných na straně americké armády, kolem 150 zabitých povstalců a přes pět stovek

civilistů.92 Operace přesto po měsíci nesplnila všechny své cíle93 a na podzim ji následovala

ještě větší operace Phantom Fury (7. listopadu – 24. prosince 2004), do které se na straně

americké koalice zapojilo 13 350 vojáků94 a která zanechala město těžce poškozené.95 Boje o

Falúdžu se  staly jedním z nejkrvavějších  a  nejtěžších  z  celého iráckého konfliktu  a  jeho

následky nese Irák dodnes.96 Nelze samozřejmě tvrdit, že všechny tyto události odstartoval

povstalecký  útok  na  špatně  koordinovaný  konvoj  Blackwateru  v  březnu  2004.  Je  ale

nepopiratelné, že byl výchozím bodem pro operaci Vigilant Resolve, která ve svém důsledku

upevnila kontrolu povstalců nad městem. 

Společnost i přes negativní mediální obraz získávala další a další zakázky od americké

vlády,  přičemž  jejich  celková  hodnota  v  roce  2006  překročila  jednu  miliardu  dolarů.97

Hlavním zákazníkem stále zůstávalo americké ministerstvo zahraničí, která za tři roky (2004-

89   US House Of Representatives Committee On Oversight And Government Reform: Private Military   
      Contractors In Iraq: An Examination Of Blackwater’s Actions In Fallujah. 2007, s. 18.

90 Pelton Young, Robert: Licensed to Kill: Hired Guns in the War on Terror. 2007, s. 121.
91 Arraf, Jane; Clancy, Jim; Starr, Barbara; Flower, Kevin; Sadeq, Kianne: Marines, Iraqis join forces to shut 

down Fallujah, cnn.com [on-line]. Dostupné z  
http://edition.cnn.com/2004/WORLD/meast/04/05/iraq.main/index.html, [cit. 30. června 2013].

92 Viz údaje v internetové databázi icasualties.org [on-line]. Dostupné z  http://www.icasualties.org [cit. 30. 
června 2013].

93 Scahill, Jeremy: Blackwater: The Rise of the World's Most Powerful Mercenary Army. 2008, s. 205.
94 Ricks, Thomas E.: The Gamble: General David Petraeus and the American Military Adventure in Iraq, 

2006-2008. 2009, s. 399.
95 Miklaszewski, Jim: Still locked down, Fallujah slow to rebuild, nbcnews.com [on-line]. Dostupné z  

http://www.nbcnews.com/id/7503610/, [cit. 30. června 2013].
96 Holmes, Jonathan: The legacy of Fallujah, guardian.co.uk [on-line]. Dostupné z  

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2007/apr/04/iraq.iraq, [cit. 30. června 2013].
97 Falconer, Bruce: Blackwater by Numbers: A Statistical Index, motherjones.com [on-line]. Dostupné z 

http://www.motherjones.com/mojoblog/archives/2007/10/5663_blackwater_by_numbers_a_statistical_index
.html, [cit. 30. června 2013].
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2007) zaplatilo společnosti za služby přes 833 milionů dolarů.98

O  tři  roky  později  se  odehrál  další  incident,  ve  kterém  hrála  SVS-B  Blackwater

stěžejní roli a který pro ni znamenal zásadní obrat v iráckém působení. 16. září 2007 zahájil

konvoj zaměstnanců společnosti, kteří v té době doprovázeli zaměstnance agentury USAID

Kerryho  Pelzmana,  palbu  na  náměstí  Nisour  v  bagdádské  čtvrti  Mansour.  Během

několikaminutové palby přišlo o život 17 Iráčanů a dalších 20 bylo zraněno. Společnost od

počátku tvrdila, že šlo reakci na povstalecké odstřelování, což v rozhovoru uvedl i majitel

společnosti Erik Prince99.. Většina následných analýz se ale kloní k závěru, že střelba byla

zahájena zaměstnanci firmy bez jakékoliv záminky. Kromě silné palby vedené z obrněných

vozidel  konvoje  podle  několika  svědků  zahájily  navíc  střelbu  také  dva  vrtulníky  patřící

společnosti,  které  byly  rutinně  používané  pro  ostrahu  důležitých  cílů  již  od  doby,  kdy

Blackwater chránil Paula Bremmera.100 Po několika minutách od zahájení střelby odjel konvoj

vozidel  za použití kouřové clony z náměstí směrem k tvz. Zelené zóně v centru Bagdádu, kde

sídlila  většina  amerických  úřadů  a  agentur.  Za  celou  dobu  zaměstnanci  Blackwateru

neprojevili podle svědků nejmenší snahu poskytnout zraněným jakoukoliv pomoc a stříleli

zcela bez kontroly. Později odpoledne vydala americká ambasáda rychlé prohlášení s razítky

diplomatické  ochranné služby,  ve  kterém se pravilo,  že  zaměstnanci  Blackwateru  se stali

terčem střelby osmi  až  deseti  útočníků z  několika  směrů  a  část  z  nich  byla  oblečena  do

uniforem irácké policie. Ochranka prý na útok odpověděla obrannou střelbou. Tato zpráva

byla  napsána  Darrenem  Hannerem,  který  sloužil  na  pozici  regionálního  bezpečnostního

důstojníka a odsouhlasena jeho nadřízeným Ricardo Colonem. Později se ukázalo, že Hanner

byl sám zaměstnancem Blackwateru.101 Iráčtí představitelé událost jednoznačně odsoudili a

vláda v čele s premiérem Nourím al-Malíkím se nechala slyšet,  že  „...nedopustí,  aby byli

Iráčané  chladnokrevně  zabíjeni.“102 V USA došlo  k  vyšetřování  a  Sněmovní  komise  pro

dohled a reformu vlády předvolala k podání vysvětlení i majitele firmy Erika Prince, který

98 Isenberg, David: Shadow Force - Private Security Contractors in Iraq. 2009, s. 80.
99 Viz: Erik Prince exclusive interview, armytimes.com [on-line]. Dostupné z  

http://www.socnet.com/showthread.php?t=79280, [cit. 30. června 2013].
100 Fainaru, Steve: Big Boys Rule. 2008, s. 198.
101 Op. cit., s. 179.
102 Greenwell, Megan: Maliki Denounces Blackwater 'Crime', washingtonpost.com [on-line]. Dostupné z  
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/09/19/AR2007091902151.html  , [cit. 30. června 

2013].
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ovšem  znovu  popřel,  že  by  jeho  zaměstnanci  zahájili  střelbu  na  náměstí  plném  lidí

bezdůvodně.103 Americká armáda, která na místo incidentu vyslala vojáky z 1. jízdní divize,

nenalezla na místě žádné stopy, které by nasvědčovaly oficiální verzi Blackwateru. Následná

zpráva popsala incident jako „kriminální akt“.104 Irácká vláda v reakci na incident prohlásila,

že společnosti pozastaví platnost licence opravňující ji k působení v zemi.105 K tomu nakonec

nedošlo  z  prostého  důvodu  –  Blackwater  žádnou  licenci  vydanou  iráckými  úřady neměl,

protože  ji,  vzhledem  ke  kontraktům  pro  americké  ministerstvo  zahraničí,  nepotřeboval.

Společnost  naopak o  licenci  požádala,  ale  v  lednu  2009 byla  tato  žádost  iráckými úřady

zamítnuta.106

V únoru 2009 se společnost Blackwater International přejmenovala na Xe Services

LCC. O rok později Erik Prince odešel z místa ředitele společnosti a z pozice člena dozorčí

rady přestal  ovlivňovat  běžný  chod  společnosti.107 V roce  2010  svůj  podíl  ve  společnosti

prodal  a  nyní  žije  ve  Spojených  arabských  emirátech.  V lednu  2011  se  společnost  opět

přejmenovala  a  přešla  pod  nové  vedení.  Nyní  je  známá  jako  Academi  a  stále  zůstává

společností  spadající  do sektoru  SVS.108 Ačkoliv  „zlatá  éra“  společnosti  Blackwater/  Xe /

Academi  dávno  pominula,  představuje  v  kontextu  SVS  jakýsi  precedent.  Tak  jako  se

společnost EO stala synonymem pro SVS první kategorie v 90. letech, stala se společnost

původně zaměřená na střelecký výcvik v obecném diskurzu synonymem pro celý sektor SVS

v době „Války proti terorismu“. Popsané incidenty, ve kterých její zaměstnanci hráli centrální

úlohu, jsou pouze nejznámějšími, nikoliv jedinými. Je zdokumentována řada dalších incidentů

větší či menší (v kontextu reality iráckého konfliktu) intenzity, ve kterých hráli zaměstnanci

společnosti  klíčovou  úlohu.  Ti  si  během  svého  působení  v  Iráku  vybudovali  pověst

103 Scahill, Jeremy: Blackwater: The Rise of the World's Most Powerful Mercenary Army. 2008, s. 33
104 Fainaru, Steve: Big Boys Rule. 2008, s. 180.
105 Weinberger, Sharon: Blackwater: Banned in Iraq?, wired.com [on-line]. Dostupné z  

http://www.wired.com/dangerroom/2007/09/blackwater-bann/, [cit. 30. června 2013].
106 Reuters: No Pact for Blackwater, nytimes.com [on-line]. Dostupné z  

http://www.nytimes.com/2009/01/31/washington/31blackwater.html?_r=0, [cit. 30. června 2013].
107 Kravitz, Derek: Blackwater Founder Steps Aside. washingtonpost.com [on-line]. Dostupné z  

http://voices.washingtonpost.com/washingtonpostinvestigations/2009/03/resignation_of_blackwaters_pri.ht
ml?hpid=moreheadlines, [cit. 1. července 2013].

108 Hodge, Nathan: Company Once Known as Blackwater Ditches Xe for Yet Another New Name, wsj.com 
[on-line]. Dostupné z  
http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204319004577089021757803802.html, [cit. 1. července 
2013].
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„nedotknutelných“,  kteří  neberou  ohledy  na  Iráčany,  zaměstnance  ostatních  SVS  a  ani

koaliční vojáky.109 

V mnoha ohledech je historie operačního nasazení tohoto prototypu SVS-B historií

drtivé  většiny  ostatních  společností,  které  v  Iráku  zastávaly  podobné  úkoly,  ať  už  pod

hlavičkou programu LOGCAP III, pod záštitou amerických vládních úřadů a agentur, nebo

jako dodavatelé  soukromých společností.  Stejně jako zaměstnanci  Blackwateru,  byli  i  oni

imunní vůči iráckému právu a jejich postavení bylo v rámci komplexní reality Iráku nejasné.

Pokud lze z na základě dostupných informací a svědectví bývalých zaměstnanců těchto firem

usuzovat,  byly  incidenty  podobné  tomu,  který  se  odehrál  na  náměstí  Nisour,  zhruba  od

poloviny roku 2004 zcela běžné a děly se na denní bázi. Jediný rozdíl spočíval v tom, že

většina z nich nebyla nikdy nahlášena a není nijak evidována.

CACI International  

Společnost CACI (California Analysis Center Incorporated) se sídlem v Arligtonu ve

státě  Virginia  se  na  první  pohled  nijak  nevymyká zavedené představě,  kterou má  většina

veřejnosti o softwarových firmách. CACI byla založena v roce 1962 a od roku 1968 je veřejně

obchodována  na  burze.  Její  specializací  byl  původně  vývoj  simulačního  softwaru,  ale

kontinuálními  akvizicemi  menších  společností  specializujících  se  na  různé  části  trhu

informačních  technologií  se  postupně  stala  velkým  hráčem  v  oblasti  vývoje  ucelených

softwarových řešení. Společnost zaměstnává ve 120 pobočkách po celém světě zhruba patnáct

tisíc lidí. Její obrat v roce 2011 činil 3,8 miliardy dolarů. Její záběr zahrnuje vše od systémů

pro správu HR, přes zdravotnické aplikace až po ekonomický software. Nezanedbatelná část

jejích zakázek se ovšem týká bezpečnosti a obranného sektoru, což je zdůrazněno i na jejích

internetových stránkách. Na nich se, kromě jiného, píše toto:

Naše informační řešení a služby pomáhají našim klientům:

109 Viz: Carlstrom, Gregg: 'Excessive force' from Blackwater, aljazeera.com [on-line]. Dostupné z 
http://www.aljazeera.com/secretiraqfiles/2010/10/20101024111231222814.html  , [cit. 1. července 2013].
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• Chránit národní bezpečnost

• Podporovat kritické rozhodovací procesy nezbytné pro odvracení globálních hrozeb

• Udržovat naše ozbrojené síly informované, vybavené a připravené na nasazení

• Transformovat vládu pro zlepšení kvality služeb pro naše občany

• Modernizovat vládu pro ekonomičtější zvládání národních zájmů110

Veřejná prezentace společnosti tedy nijak nevybočuje ze stylu, který používají všechny

americké  korporace  podnikající  alespoň  částečně  v  obranném  sektoru.  Zdůrazněna  je

odpovědnost, vlastenectví a připravenost udělat maximum pro podporu ozbrojených sil. CACI

pracovala jako dodavatel pro americkou vládu a potažmo ozbrojené síly od svého založení po

celé období studené války. V 90. letech expandovala i mimo obranný sektor a začala nabízet

softwarové a IT služby i v jiných oborech. Po 11. září 2001 a zahájení „Války proti terorismu“

dokázala zužitkovat roky svých předchozích zkušeností a záhy se zapojila do expandujícího

trhu  SVS.  Její  specialitou  se  stala  podpora  zpravodajské  činnosti,  kterou  Bushova

administrativa začala masivně rozšiřovat.111 CACI se do poskytování podpory zpravodajské

činnosti dostala primárně skrze akvizice112, přičemž od podzimu 2001 do května 2004 získala

zakázky v hodnotě 300 milionů dolarů na tuto činnost. Dalších 188 milionů účtovala americké

vládě za podporu utajených programů stejného zaměření. Tyto relativně objemné kontrakty

byly administrovány skrze americké ministerstvo vnitra a jeho kancelář ve Fort Huachuca v

Arizoně.113 Nezvyklost tohoto způsobu řízení – kontrakty v hodnotě stovek milionů dolarů pro

podporu bojových operací v zámoří jsou řízeny ministerstvem přímo nezapojeným do těchto

operací  –  vyplývala  z  reforem z 90.  let,  při  kterých se pro úsporu finančních prostředků

přistoupilo  k  této  praxi.  Logika  v  pozadí  tohoto  systému  říkala,  že  je  účelné,  aby  dílčí

110 Viz: CACI Profile, caci.com [on-line]. Dostupné z  http://www.caci.com/about/profile.shtml, [cit. 2. 
července 2013].

111 Bush signs antiterrorism bill into law, cnn.com [on-line]. Dostupné z  
http://archives.cnn.com/2001/US/10/26/rec.bush.antiterror.bill/, [cit. 2. července 2013].

112 McCarthy, Ellen: Intelligence Work Comes to CACI Via Acquisitions, washingtonpost.com [on-line]. 
Dostupné z  http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A35630-2004Jul7.html, [cit. 2. července 
2013].

113 Scott, Shane: Some U.S. prison contractors may avoid charges, baltimoresun.com [on-line]. Dostupné z 
http://www.baltimoresun.com/news/bal-te.contractor24may24,0,478317.story  , [cit. 2. července 2013].
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kontrakty řídily ty části americké vlády, které s touto činností mají předchozí zkušenosti.114 V

roce  2001  odbor  zakázek  ministerstva  vnitra  vydal  časově  neomezené  rozhodnutí,  které

umožňovalo  americké  armádě  poptávat  a  čerpat  služby  společnosti  Premier  Technology

Group, které byla následně koupena CACI. Na základě tohoto rozhodnutí americká armáda

zadala  CACI  desítky  zakázek  bez  jakékoliv  soutěže.  Většina  z  nich  se  týkala  podpory

informačních  technologií  a  nebyla  přímo  spojena  s  operacemi  v  rámci  „Války  proti

terorismu“.  Jedenáct  dílčích  zakázek  ale  směřovalo  svým  účelem  a  plněním  do  Iráku  a

minimálně dvě z těchto jedenácti se netýkaly oblasti IT. Šlo o zakázky na „podporu výslechů“

a „podporu zpravodajské činnosti lidských zdrojů“. První z nich měla hodnotu 19,9 milionu

dolarů, druhá 21,8 milionu. V rámci těchto zakázek, které se na první pohled netýkaly oboru,

ve kterém CACI působila, dodala společnost nejméně 27 vyšetřovatelů pro vazební objekty

armády v Iráku.115

Jedním  z  těchto  zařízení  byla  i  věznice  Abu  Ghraib  nedaleko  Bagdádu,  kterou

původně využíval režim Saddáma Husajna a po invazi v roce 2003 jej  převzala americká

armáda.  O tomto  objektu  neměla  široká  veřejnost  prakticky žádné  informace,  což  se  ale

změnilo na začátku roku 2004. V té době se na veřejnosti začaly objevovat první informace o

rozsáhlém porušování lidských práv a mučení, které uvnitř věznice probíhalo.116 117Primárními

viníky byli příslušnici 800. brigády vojenské police amerických pozemních sil a 372. roty

vojenské policie, kteří měli věznici na starost, ale kromě nich měli do vězení přístup také

příslušníci CIA a vojenské rozvědky, kteří se měli na mučení a zneužívání iráckých vězňů

podílet.118 Vnitřní vyšetřování nezákonných postupů v Abu Ghraibu skončilo vydáním tzv.

Tagubovy zprávy,  která  zhruba na  padesáti  stranách shrnovala jednání  a  činy amerických

vojáků  a  příslušníků  ve  věznici,  přičemž  v  závěru  bylo  jasně  řečeno,  že  se  dopouštěli

opakovaně závažných provinění proti mezinárodnímu právu i armádní regulím.119 Tato zpráva

byla v době vydání tajná a měla sloužit pouze k vnitřní potřebám armády. Ve zprávě se ovšem

114 Isenberg, David: Shadow Force - Private Security Contractors in Iraq. 2009, s. 115.
115 McCarthy, Ellen: CACI Contracts Blocked, washingtonpost.com [on-line]. Dostupné z  

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A55758-2004May25.html, [cit. 2. července 2013].

116 Hersh, Seymour M.: Torture at Abu Ghraib, newyorker.com [on-line]. Dostupné z  
http://www.newyorker.com/archive/2004/05/10/040510fa_fact, [cit. 2. července 2013].

117 Leung, Rebecca: Abuse Of Iraqi POWs By GIs Probed, cbsnews.com [on-line]. Dostupné z  
http://www.cbsnews.com/stories/2004/04/27/60ii/main614063.shtml, [cit. 2. července 2013].

118 Hersh, Seymour M.: Chain of Command - The Road From 9/11 To Abu Ghraib. 2004, s. 22.
119 Article 15-6 Investigation Of The 800th Military Police Brigade. 2004, s. 50.
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nehovořilo jen o příslušnících armády, ale také o zaměstnancích společnosti CACI, kteří ve

věznici plnili jeden z výše zmíněných podpůrných kontraktů. Steven Stephanowic, který byl

společností  najat  jako  specialista  na  výslechy,  měl  být  podle  návrhů  v  Tagubově  zprávě

oficiálně pokárán, měl s ním být rozvázán pracovní poměr a následně mu měla být odebrána

bezpečnostní  prověrka  nezbytná  pro  získání  pozice  v  projektech  spojených  s  vládními

zakázkami bezpečnostního charakteru.120 Podle zprávy povoloval či přímo podněcoval jednání

na  straně  příslušníků  vojenské  policie,  které  se  rovnala  fyzickému  týrání  a  mučení.  Při

vyšetřování následně lhal o své podílu na těchto událostech.  Další ze zaměstnanců CACI,

John  Israel,  který  byl  několikrát  svědkem  protiprávního  jednání,  neměl  bezpečnostní

prověrku, která by jej opravňovala k práci na dané pozici.

Zpráva  své  nálezy  týkající  se  zaměstnanců  civilních  firem plnících  kontrakty  pro

americkou  armádu  shrnuje  do  konstatování,  že  v  Abu  Ghraibu  nebyli  pod  dostatečnou

kontrolou. Po objektu se  pohybovali dle vlastní vůle a měli volný přístup k zadržovaným

Iráčanům.  Nemožnost  jejich  jasného  odlišení  od  příslušníků  armády  a  tajných  služeb

ztěžovala  vyvozování  odpovědnosti  v  případě  vyšetřování  útěku  vězňů  a  podobných

událostí.121 Podle jednoho z bývalých zaměstnanců CACI, který vypovídal v rámci vyšetřování

vedeného generálem Antoniem Tagubou, ležela hlavní příčina událostí v Abu Ghraibu právě v

nízké  kvalitě  a  kvalifikaci  zaměstnanců  soukromých  společností,  které  měli  poskytovat

podporu  armádě.  Tlak  na  rychlé  plnění  kontraktů  ze  strany  armády  na  jedné  straně  a

nedostatek prověřeného personálu na straně civilních společností vedl k tomu, že byli v Iráku

nasazeni civilisté, kteří k tomu neměli profesní ani osobnostní předpoklady.122

Zatímco v případě příslušníků armády došlo k formálnímu vyšetřování a část z nich

byla v různé míře potrestána, CACI na obvinění a následnou negativní publicitu v médiích

reagovala striktním odmítnutím jakékoliv odpovědnosti a odmítala, že by se její zaměstnanci

dopustili  čehokoliv  nezákonného.  V  reakci  na  zprávy  v  médiích  vydala  CACI  tiskovou

zprávu, která popírala tvrzení, že by do Iráku posílala neprověřené a nezkušené zaměstnance.

Z  1600 uchazečů  o  pozice  v  rámci  kontraktu  vybrala  pouze  3%,  která  následně  dala  ke

120 Article 15-6 Investigation Of The 800th Military Police Brigade. 2004, s. 48.
121 Op. cit.: s. 26
122 Borger, Julian: Private contractor lifts the lid on systematic failures at Abu Ghraib jail, guardian.co.uk [on-

line]. Dostupné z  http://www.guardian.co.uk/world/2004/may/07/iraq.usa, [cit. 2. července 2013].

54

http://www.guardian.co.uk/world/2004/may/07/iraq.usa


schválení armádě.123 Spory o to, kdo zločiny spáchané v Abu Ghraibu zavinil, se táhly několik

let. CACI se nesnažila vysoutěžit prodloužení kontraktu a na svých internetových stránkách

dedikovala celou jednu sekci událostem týkajícím se skandálu s mučením vězňů.124 27. června

2011 zamítl  americký Nejvyšší  soud odvolání zhruba 250 Iráčanů, kteří  se snažili  žalovat

CACI a  Titan Corp.  (další  společnost  zapletená do případu)  o náhradu škod utrpěných v

důsledku uvěznění v Abu Ghraibu. Zamítnutí bylo založeno na tvrzení, že obě společnosti

požívaly v době svého působení v Iráku odvozenou imunitu díky tomu, že pracovaly pro

americkou vládu.125

Společnost CACI International, kterou lze v rámci použité typologie zařadit do druhé

skupiny SVS – konzultačních, stále působí jako stabilní dodavatel služeb pro americkou vládu

a armádu.  Její  specializací  nadále zůstávají  informační technologie,  tlumočení,  překlady a

lingvistická  podpora. Její zaměstnanci působí v Afghánistánu126 a na podzim roku 2012 jí byla

přidělena zakázka v hodnotě 31 milionů dolarů na dodávky služeb týkajících se výcviku a

simulací pro záložní jednotky americké armády.127

123 Brown, John: CACI Emphasizes Facts Presented During Congressional Testimony on Iraq Prison 
Investigation and Requirements Related to Company’s U.S. Military Contract, caci.com [on-line]. Dostupné
z  http://www.caci.com/about/news/news2004/05_09_04_NR.html, [cit. 2. července 2013].

124 Viz: "The Truth Will Out", caci.com [on-line]. Dostupné z  http://www.caci.com/iraq/iraq_news.shtml, [cit. 
2. července 2013].

125 Worthington, Andy: US Supreme Court Refuses to Allow Abu Ghraib Torture Victims to Sue Military 
Contractors, andyworthington.co.uk [on-line]. Dostupné z  
http://www.andyworthington.co.uk/2011/06/28/us-supreme-court-refuses-to-allow-abu-ghraib-torture-
victims-to-sue-military-contractors/#sthash.fZW2nhjA.dpuf [cit. 2. července 2013].

126 Viz: "The Truth Will Out", caci.com [on-line]. Dostupné z  
http://www.caci.com/webapp/Forms/EOResume0208.aspx,  [cit. 2. července 2013].

127 CACI Awarded $31 Million Contract to Provide Training and Simulation Support to U.S. Army Reserve, 
businesswire.com [on-line]. Dostupné z  
http://www.businesswire.com/news/home/20121126005616/en/CACI-Awarded-31-Million-Contract-
Provide-Training, [cit. 2. července 2013].
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KBR, Inc.

Zatímco společnosti jako Blackwater a SAIC vešly v obecnou známost díky excesům,

kterých se během plnění zakázek dopouštěli či dopustili jejich zaměstnanci, korporace KBR

získala publicitu spíše díky svým vlastnickým strukturám a objemu zakázek, které od začátku

90. dokázala různými způsoby získat od americké vlády. V části práce věnované americkému

přístupu k outsourcingu služeb a rolí spojených s výstavbou a udržováním ozbrojených sil

jsme stručně popsali historii programu LOGCAP. Společnost Kellog, Brown & Root Services

(KBR),  původně známá jako  Brown  & Root  Services,  je  s  tímto  programem velmi  úzce

spojená. Po Válce v Perském zálivu tehdejší americký ministr obrany Dick Cheney vypsal

zakázku  na  zpracování  studie  o  možnostech  outsourcingu  logistické  podpory  americké

armády.128 Cílem bylo zjistit, zda-li je vůbec reálné, aby komerční subjekt zvládl splnit tak

složitý úkol. Zadání studie se zabývalo modelovým nasazením jednotek o síle dvaceti tisíc

mužů v nepřátelském prostředí po úvodní období šesti měsíců a následným zvýšením až na

padesát  tisíc.  Své  návrhy předložilo  37  společností  a  jako  vítězný  byl  zvolen  ten,  který

předložila  společnost   Brown  &  Root  Services.129130 Z  této  studie  se  následně  zrodil

reformovaný program LOGCAP, který byl v úvodním běhu Brown & Root Services přidělen.

Dick Cheney přešel v roce 1995 ze státní sféry do soukromé a stal se ředitelem texaského

těžařského koncernu Halliburton, který byl od roku 1963 vlastníkem  Brown & Root Services.

Po 11. září 2001 a zahájení operací v rámci „Války proti terorismu“ získala společnost

KBR díky vítězství v tendru na plnění programu LOGCAP obrovské množství zakázek. První

velký projekt spočíval ve stavebních pracích v afghánském Bagrámu. Americká armáda zde

za  pomoci  řady civilních  dodavatelů  rekonstruovala  bývalo  sovětskou  leteckou  základnu,

která je do dnešních dnů jedním z největších logistických uzlů v zemi.131 Následovaly desítky

128 Viz: Contingency Operations: Opportunities to Improve the Logistics Civil Augmentation Program, gao.gov
[on-line]. Dostupné z  http://www.gao.gov/products/NSIAD-97-63, [cit. 2. července 2013].

129 Engbrecht, Shaw: America's Covert Warriors: Inside the World of Private Military Contractors. 2010, s. 73.
130 Yeoman, Barry: Soldiers of Good Fortune, motherjones.com [on-line]. Dostupné z  

http://www.motherjones.com/politics/2003/05/soldiers-good-fortune, [cit. 2. července 2013].

131 Hawley, Chris: Contractor Aids U.S. Afghan Base, apnewsarchive.com [on-line]. Dostupné z  
http://www.apnewsarchive.com/2002/Contractor-Aids-U-S-Afghan-Base/id-
425a450be94ccb260e87a385c4ad107f, [cit. 2. července 2013].
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dílčích kontraktů zadaných v rámci programu LOGCAP, jejichž struktura byla podobná misi,

která skončila smrtí čtyř zaměstnanců firmy Blackwater v irácké Falúdži. Jedním z největších

projektů,  které  byly  KBR  americkou  vládou  přiděleny,  byla  rekonstrukce  irácké  ropné

infrastruktury na jihu země. První z nich byl v rámci programu LOGCAP přidělen v listopadu

2002 a týkal se vypracování plánů na hašení požárů v iráckých ropných polích. 24. března

2003, tedy pouhé dny po zahájení koaliční invaze do Iráku, následoval kontrakt rozdělený do

deseti  poddodávek na rekonstrukci  ropné infrastruktury navazující  na  listopadovou studii.

Další  podobný kontrakt  následoval  v  roce  2004,  tentokrát  však  mimo program LOGCAP

(KBR jej tedy vysoutěžila). K oficiálnímu rozhodnutí přidělit tento rozsáhlý úkol firmě KBR

došlo v 16. ledna 2004132 a zadavatelem byl formálně ženijní sbor americké armády. Kontrakt

nebyl časově omezen a jeho maximální hodnota, která neměla být překročena, byla stanovena

1,2 miliardy dolarů. Celý projekt byl rozdělen do třiceti dílčích poddodávek, přičemž KBR

nakonec vystavil americké vládě účet na zhruba 733 milionů dolarů.133 Projekt rekonstrukce

probíhal relativně pomalu a Iráčtí představitelé kritizovali přístup společnosti během plnění

kontraktu kvůli řadě věcí, mezi něž patřila přílišná závislost na zahraničních dodavatelích,

provádění  zdlouhavých  na  nadbytečných  studií  a  opožděných  dodávkách  zařízení.134 V

závěrečné zprávě Úřadu vrchního speciálního inspektora pro Irák, zveřejněné 13. ledna 2009,

se uvádí, že je celkový výsledek projektu závislý na schopnosti irácké administrativa udržovat

dodaná zařízení a objekty a že v projektu došlo k řadě zdržení, změn kalkulací a problémů

bezpečnostního charakteru, které celý projekt zdržely a prodražily.135

V prvních letech po zahájení „Války proti terorismu“ byla médii ostře sledován možný

střet zájmů uvnitř Bushovy vlády, které se týkal viceprezidenta Dicka Cheneyho. Ten byl,

návratu  z  pozice  šéfa  Halliburtonu  do  politiky,  několikrát  nepřímo  nařčen,  že  svému

bývalému zaměstnavateli pomohl získat řadu lukrativních kontraktů v Iráku a Afghánistánu.136

132 Viz: Contracts No. 036-04 - January 20, 2004, defense.gov [on-line]. Dostupné z  
http://www.defense.gov/contracts/contract.aspx?contractid=2681, [cit. 3. července 2013].

133 SIGIR: Cost, Outcome, and Oversight of Iraq Oil Reconstruction Contract with Kellogg Brown & Root 
Services, Inc. 2009, s. 6.

134 Miller, Christian T.: Missteps Hamper Iraqi Oil Recovery, latimes.com [on-line]. Dostupné z  
http://articles.latimes.com/2005/sep/26/world/fg-oil26/2, [cit. 3. července 2013].

135 Viz: SIGIR: Cost, Outcome, and Oversight of Iraq Oil Reconstruction Contract with Kellogg Brown & Root
Services, Inc. 2009.

136 Burnett, Johh: Cheney's Role in Halliburton Contracts Debated, npr.org [on-line]. Dostupné z  
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=1567430, [cit. 3. července 2013].
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Ačkoliv se tato podezření nikdy nenaplnila, Cheney pravidelně čelil prověrkám sněmovních

komisí,  které  ještě  v  roce  2009  upozorňovaly  na  fakt,  že  je  ve  společnosti  Halliburton

finančně  zainteresován.137 V  té  době  však  již  KBR  nebyla  součástí  portfolia  Cheneyho

bývalého zaměstnavatele.

KBR toto  ovšem nijak  nebránilo  v  tom získávat  největší  díl  zakázek  zadávaných

americkou vládou.138 Přestože se společnost periodicky potýkala s kritikou a různě závažným

vyšetřováním  zaměřeným  zejména  na  nepřehledné  účetnictví  na  podezření  z  finančních

manipulací,139140 podařilo  se  jí  získat  podíl  na novém programu LOGCAP IV, jehož vítěze

americká  armáda  vyhlásila  17.  dubna  2008.141 Podle  zatím  posledních  údajů  se  celková

hodnota zakázek, které společnost KBR získala od americké vlády od zahájení „Války proti

terorismu“, zastavila na čísle 39,5 miliardy dolarů.142 V lednu 2013 bylo americkými soudy

rozhodnuto,  že  je  společnost  vinná  z  úmyslného  zanedbání  v  případě  otravy  několika

příslušníků  americké  národní  gardy,  kteří  v  roce  2003  střežili  jeden  z  ropných  objektů

rekonstruovaných pod hlavičkou programu LOGCAP. KBR i přes vědomí o toxicitě materiálů

použitých pro stavební práce vojáky nevarovala a naopak jim ústy svých zaměstnanců tvrdila,

že jim při kontaktu s materiálem nehrozí žádné nebezpečí. Soud nakonec přisoudil žalující

straně  náhradu škod ve  výši  85 milionů dolarů,  které  se  mají  rozdělit  mezi  poškozené a

pozůstalé, jejichž blízcí zemřeli v důsledku otrav. Společnost nyní hodlá odškodné a soudní

náklady  ve  výši  15  milionů  dolarů  vymáhat  po  daňových  poplatnících,  protože  prý  její

smlouva na opravu ropné infrastruktury obsahuje klauzuli zbavující ji soudní odpovědnosti za

případné žaloby plynoucí z plnění kontraktu.143

137 Cheney's Halliburton Ties Remain, cbsnews.com [on-line]. Dostupné z  http://www.cbsnews.com/2100-
250_162-575356.html, [cit. 3. července 2013].

138 Politi, Daniel; Verlöy, André: Halliburton contracts balloon, publicintegrity.org [on-line]. Dostupné z  
http://www.publicintegrity.org/2004/08/18/5626/halliburton-contracts-balloon, [cit. 3. července 2013].

139 Viz: Committee On Oversight And Government Reform House Of Representatives:  Iraqi Reconstruction 
Reliance On Private Military Contractors And Status Report. 2007, s.2.

140 Gongloff, Mark: Halliburton may face criminal probe, cnn.com [on-line]. Dostupné z  
http://money.cnn.com/2004/01/16/news/companies/halliburton/, [cit. 3. července 2013].

141 Viz: Logistics Civil Augmentation Program Contract, sec.gov [on-line]. Dostupné z  
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1333142/000119312511111832/dex1018.htm, [cit. 3. července 
2013].

142 Young, Angelo: And The Winner For The Most Iraq War Contracts Is . . . KBR, With $39.5 Billion In A 
Decade, ibtimes.com [on-line]. Dostupné z  http://www.ibtimes.com/winner-most-iraq-war-contracts-kbr-
395-billion-decade-1135905, [cit. 3. července 2013].

143 Rilley, Ryan J.: KBR, Guilty In Iraq Negligence, Wants Taxpayers To Foot The Bill, [on-line]. Dostupné z  
http://www.huffingtonpost.com/2013/01/09/kbr-guilty-iraq-negligence_n_2436115.html, [cit. 3. července 2013].
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Společnost KBR samozřejmě nebyla jedinou, která se podílela na rekonstrukci Iráku

po koaliční  invazi  v  roce 2003.  Stejně tak  není  jedinou,  která  americké  armádě zajišťuje

logistickou podporu tam, kde si ji vyžádá. V rámci programu LOGCAP IV se KBR děli í

zakázky se svými konkurenty – společnostmi DynCorp a Fluor. Na základě výše uvedených

informací se pravděpodobně nelze domnívat, že by jiný subjekt za stejných podmínek dokázal

plnit  závazky  plynoucí  z  uzavřených  smluv  výrazně  lépe.  Vzhledem  k  celkové  finanční

hodnotě kontraktů v řádu desítek miliard dolarů není překvapující, že se KBR potýkala (a

stále potýká) se žalobami a nařčeními z nezákonných postupů. Přesto, nebo právě proto, je

dobrým  příkladem  ilustrujícím  to,  jakou  podobu  může  získat  outsourcování  logistického

zabezpečení do rukou soukromého komerčního subjektu v případě, že objem zakázek díky

vnějším okolnostem naroste do velkých rozměrů. Společnost Kellog, Brown & Root Services

proto představuje, podobně jako Blackwater a CACI v předešlých kategoriích, prototyp SVS

zaměřené na nebojovou podporu v probíhajícím ozbrojeném konfliktu. Lze namítnout, že je

specifická svou velikostí a možnými vazbami na politické a vládní kruhy v USA a že ostatní

společnosti nabízející služby podobného charakteru tyto problémy nemají. V kontextu „Války

proti terorismu“ je ovšem důležitost její existence nezpochybnitelná a lze předpokládat, že

problémy týkající  se  nedostatečné  kontroly  plnění  kontraktů  provázely  i  ostatní  podobné

subjekty.
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Kapitola  V  –  Analýza  působení  SVS  během  „Války  proti
terorismu“

SVS  v  rámci  Války  proti  terorismu  –  nejasné  postavení,  nejasné
hodnocení

Hodnotit působení soukromých vojenských firem během operací zahájených v rámci

„Války proti terorismu“ není jednoduché. Zčásti proto, že některé operace (Afghánistán) stále

probíhají,  zčásti  kvůli  neúplným údajům o  SVS jako  takových.  Veškeré  odhady,  které  v

minulých  letech  hovořily  o  absolutním počtu  zaměstnanců SVS v  Iráku či  Afghánistánu,

pracovaly s čísly zahrnujícími velké množství podskupin. Zpráva o situaci v Afghánistánu z

května roku 2013, zpracovaná americkým kongresem, s názvem Department of Defense’s Use

of  Contractors  to  Support  Military  Operations:  Background,  Analysis,  and  Issues  for

Congress hovoří o čísle 108 tisíc zaměstnanců soukromých vojenských společností. Toto číslo

v sobě ovšem zahrnuje Američany, občany tzv. „třetích států“ (Third Country Nationals)144 i

Afghánce.  Při  podrobnějším pohledu  na  údaje  v  tomto  dokumentu  se  ukáže,  že  zdaleka

největší počet zaměstnanců SVS pochází z místní populace145. Stejně tak zpráva uvádí, že stále

existuje velká závislost na podpoře SVS v Afghánistánu, která v kombinaci s neefektivním

řízením kontraktů na straně zadavatele, vede k neefektivitě a plýtvání.146 

Drtivá  většina  z  těchto  tisíců  kontraktorů  pracovala  na  pozicích  spojených  s

logistickou  podporou  zajišťovala  běžný  servis  spojovaný  v  klasickém  pojetí  s  týlovou

službou. Zaměstnanci těchto firem jsou pro koaliční síly nepostradatelní i  v současnosti  a

neobešlo by se bez nich ani postupné stahování sil z Afghánistánu.147 Jejich přínos k průběhu

144 „Third Country Nationals“ je obecné označení pro zaměstnance SVS, kteří nejsou  občany USA a ani státu, 
ve kterém společnost působí. Řada SVS zaměstnává kvůli ekonomickým důvodům na nižších pozicích 
občany např. Nepálu, Chile, Fidži a řady dalších států. Tito zaměstnanci dostávají nižší plat a je u nich malá 
pravděpodobnost, že budou v případě potíží představovat pro SVS riziko z hlediska stíhání, žalob apod.

145 Schwartz, Moshe; Church, Jennifer: Department of Defense’s Use of Contractors to Support Military 
Operations: Background, Analysis, and Issues for Congress. 2013, s. 24.

146 Op. cit., s.  22.
147 Londoño, Ernesto: Scrapping equipment key to Afghan drawdown, washingtonpost.com [on-line]. Dostupné
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operací v Afghánistánu a Iráku je tedy spíše pozitivní. A to čistě z toho důvodu, že by bez

jejich podpory nebyly tyto operace vůbec realizovatelné,  což jsme vysvětlili  na historické

evoluci  amerického programu LOGCAP. Je pravdou,  že některé koaliční  státy přítomnost

kontraktorů  v  prostoru  svého  působení  nepřipouští,  což  je  např.  případ  německého

kontingentu  v  Afghánistánu.148 Tyto  státy  ve  srovnání  s  USA ovšem  nasadily  v  oblasti

konfliktů  výrazně  méně  sil  a  byly  proto  schopny  je  lépe  zabezpečit  vlastními  silami.149

Problematické  body  logistické  podpory  outsourcované  ze  strany  SVS  během  posledních

deseti let tak ležely primárně v oblasti jejich nedostatečné kontroly. Americké rekonstrukční

projekty v Iráku, které byly z velké části implementovány skrze SVS a jejichž hodnota se

pohybuje  v  řádu  desítek  miliard  dolarů150,  byly  po  velkou  část  svého  trvání  postiženy

nedostatečnou kontrolou a nekvalitním řízením. Tento fakt je zmiňován prakticky ve všech

oficiálních dokumentech hodnotících dílčí části amerického angažmá v Iráku a Afghánistánu.

Závažnost  tohoto  problému  ilustruje  fakt,  že  pro  dohled  na  iráckými  rekonstrukčními

programy  byl  v  říjnu  2004  vytvořen  speciální  kontrolní  úřad  SIGIR  (Special  Inspector

General for Iraq Reconstruction).  Jeho ekvivalent pro Afghánistán byl ustaven o čtyři roky

později.

Co se týče prvního a  druhého typu SVS, tedy společností  poskytujících  fyzickou

bezpečnost  přímo  v  oblasti  konfliktů  či  specializované  schopnosti,  je  hodnocení  jejich

působení jednodušší. Stěžejní je zde opět míra kontroly, která je vůči nim uplatňována. Jak

jsme ukázali na příkladu společnosti CACI a jejího působení ve věznici Abu Ghraib, stačí pro

negativní  výsledek celého kontraktu  přítomnost  pouze několika  konkrétních  jedinců,  kteří

díky neefektivnosti  kontrolních mechanismů překročí své pravomoce, aby došlo k velkým

škodám. V případě Abu Ghraibu nešlo jen o oběti na životech a mučení konkrétních vězňů,

ale o celkový dopad na vnímání amerických snah jako takových. Abu Ghraib představoval

z http://articles.washingtonpost.com/2013-06-19/world/40067061_1_afghanistan-war-mine-resistant-
ambush-protected-sustainment-command, [cit. 3. července 2013].

148 Petersohn, Ulrich: Outsourcing the Big Stick: The Consequences of Using Private Military Companies. 
2008, s. 74.

149 I zde ovšem platí, že úvodním předpokladem pro působení většiny kontingentů států NATO v rámci mise 
ISAF, je existence základní infrastruktury vybudované za přispění americké armády (případně v její 
prospěch).

150 Mulrine, Anna: Rebuilding Iraq: Final report card on US efforts highlights massive waste, yahoo.com [on-
line]. Dostupné z  http://news.yahoo.com/rebuilding-iraq-final-report-card-us-efforts-highlights-
231521917.html, [cit. 4. července 2013]. 
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exces  výjimečný svým rozsahem a  medializací,  ale  právě  proto  jej  nelze  odmítnout  jako

modelový. Pokud neexistuje účinná a jasně prosazovaná kontrola  civilních kontraktorů na

takto exponovaných pozicích, jsou události podobné Abu Ghraibu prakticky nevyhnutelné.

Zatímco vojáci, kteří se na mučení věznů ve věznici podíleli, byli postaveni před žádný soud a

potrestáni151, v případě zaměstnanců CACI se tak nestalo. 

V  případě  společností  poskytujících  ozbrojenou  ochranu  otázka  kontroly  ještě

důležitější.  Vyjdeme-li  z  premisy,  že  jejich  působení  v  oblasti  konfliktu  není  apriori

nezákonné a že za určitých podmínek mohou představovat vhodný doplněk klasické armády,

lze  konstatovat  že  v  Afghánistánu  a  Iráku  tato  kontrola  prakticky  neexistovala.  Nejenže

společnosti  typu  SVS-B  nepodléhají  žádným  konkrétním  právním  normám,  které  by

podrobovaly jejich působení určitým pravidlům, ale v případě Iráku byly Nařízením č. 17

Koaliční  prozatímní správy zcela  vyjmuty z jakéhokoliv právního rámce.  Toto rozhodnutí

vedlo  systematickému  porušování  právních  norem  na  několika  úrovních  –  zaměstnanci

společností typu SVS-B nebyli postihnutelní podle iráckého práva, nespadali ani pod právní

normy americké armády (což by připadalo v úvahu pouze v případech, kdy plnili úkoly v její

prospěch) a nebylo možné je stíhat ani podle mezinárodních norem, protože nebyl nikdo, kdo

by je žaloval. Zatímco některé, jako DynCorp, TripleCanopy a MPRI, vytvořily v průběhu

svého nasazení vlastní pravidla pro chování svých zaměstnanců. Podle svědectví bývalých

zaměstnanců toto ale byla výjimka, nikoliv norma. Případné použití síly z jejich strany bylo

údajně hlášeno pouze v naprostém minimum všech případů152153. Důvodem byl logický strach

společností  z  toho,  že  by  hlášení  použití  síly  mohlo  negativně  ovlivnit  jejich  budoucí

kontrakty. Podobně jako v případě Abu Ghraibu navíc platí, že jeden negativní incident může

poškodit  politické cíle celé operace.  Právě proto byla v této práci analyzována společnost

Blackwater.  Nehledě  na  svou  exponovanost  a  objem  zakázek  získaných  od  amerického

ministerstva zahraničí totiž představovala pouze jednu z větších společností v oboru. Nebyla

jedinou,  která  během svého působení  čelila  nařčení  z  nepřiměřeného  použití  síly  a  která

151 Gutierrez, Tony: Lynndie England convicted in Abu Ghraib trial, usatoday.com [on-line]. Dostupné z  
http://usatoday30.usatoday.com/news/nation/2005-09-26-england_x.htm?POE=NEWISVA, [cit. 4. července
2013]. 

152 Engbrecht, Shaw: America's Covert Warriors: Inside the World of Private Military Contractors. 2010, s. 19.
153 Viz: Shepherd, Bob: The Circuit. 2008, s. 330.
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získala velmi špatnou publicitu.154 Problém Blackwateru, nehledě na jeho konkrétní činy, je

ten, že se v očích běžných Iráčanů stal synonymem pro chování Američanů jako celku a to

nehledě na to, zda šlo o vojáky, diplomaty, zaměstnance nevládních organizací či soukromých

společností. Činy Blackwateru tak přímo podkopávaly snahy americké armády získat důvěru

iráckého obyvatelstva,  což bylo jednou z podmínek pro zastavení rostoucí nestability celé

země.155 Soudní spory týkající se střelby na náměstí Nisour nebyly ještě v roce 2011 řádně

ukončeny, což ilustruje, jak nedostatečná byla kontrola zaměstnanců těchto společností a jaké

dopady má vakuum v mezinárodním právu na realitu současných konfliktů. Pro Američany a

cizince z dalších zemí bylo díky jednání zaměstnanců Blackwateru složité v Bagdádu navázat

pracovní  vztahy  s  místním  obyvatelstvem  a  získat  důvěru  Iráčanů  obecně,  což  jasně

odporovalo  tezi,  že  je  Blackwater  přínosem pro  snahy USA a  koaličních  sil  stabilizovat

bezpečnostní situaci v zemi.

Z  výše  uvedeného  vyplývají  relativně  jasné  závěry.  Použití  společností  typu  SVS

během  „Války proti terorismu“ nelze hodnotit na obecné bázi, protože spektrum úkolů, které

plní,  je  příliš  široké.  Společnosti  třetího  typu  zajišťující  logistickou  podporu  zcela  jistě

dokončily velké množství projektů úspěšně, ale jejich výkonnost byla negativně ovlivněna

problematickou kontrolou ze strany zadavatelů. Jejich použití navíc nebylo ve velké většině

případů výsledkem volby, ale prostou nutností vzhledem k tomu, kolik vojáků byly koaliční

síly  schopny  v  Afghánistánu  a  Iráku  nasadit.  Společnosti  druhého  typu,  které  zajišťují

specializované úkoly, pro které armády nemají dostatek vlastních sil, mohou poskytovat dobré

služby, ale pouze za předpokladu, že existuje jasné vymezení toho, co mají v rámci kontraktu

poskytnout  a  komu  jsou  odpovědné.  Je  ovšem otázkou,  nakolik  mají  plnit  citlivé  úkoly,

jakými  jsou  např.  výslechy  vězňů.  Zdaleka  největší  problém  se  týká  společností  první

kategorie,  které  zajišťují  bezpečnost  konkrétních  osob  či  objektů  ve  válečné  zóně.  Jejich

nasazení mělo hlavně v Iráku v mnoha ohledech silně negativní dopady zejména ve vztahu k

civilnímu   obyvatelstvu  a  jejich  chování  zcela  jasně  odporovalo  politickým  cílům států,

154 Rayment, Sean: 'Trophy' video exposes private security contractors shooting up Iraqi drivers, 
telegraph.co.uk [on-line]. Dostupné z  
http  ://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/1504161/Trophy-video-exposes-private-  
security-contractors-shooting-up-Iraqi-drivers.html, [cit. 4. července 2013].

155 Ricks, Thomas E.: The Gamble: General David Petraeus and the American Military Adventure in Iraq, 
2006-2008. 2009, s. 270.
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jejichž armády v zemi působily. Nízký stupeň koordinace s armádními jednotkami a praktická

beztrestnost v případě spáchání jakýchkoliv zločinů z nich učinila velmi rušivý element v

kontextu celého konfliktu a to i přesto, že minimálně část z nich se snažila o korektní a etické

chování při plnění úkolů. Nehledě na konkrétní případy lze s jistotou tvrdit, že během „Války

proti terorismu“ schopnosti států a jejich institucí kontrolovat nasazení a jednání SVS-B silně

zaostávaly ve srovnání s dynamikou vývoje v této oblasti.  Už prostý fakt,  že po více než

deseti  letech  od  zahájení  prvních  operací  v  Afghánistánu  neexistují  jasné  údaje  o  počtu

nasazených zaměstnanců SVS a jejich ztrátách, ale pouze rámcové odhady, je toho jasným

důkazem.  Právě  tento fakt  ale  může být  pro civilní  vlády demokratických států  jednou z

motivací pro další používáni SVS k plnění úkolů dříve přisuzovaných tradičním armádám. Na

rozdíl od úmrtí vojáků totiž nejsou ztráty v řadách zaměstnanců SVS nijak evidovány a jejich

smrt nemá prakticky žádné politické důsledky pro vládnoucí elity.

Závislost státních aktérů na SVS

Rozsáhlé válečné operace v Afghánistánu a Iráku zastihly západní státy v čele s USA

relativně nepřipravené na dynamiku, kterou tyto konflikty získaly. Americká administrativa se

v  případě  operace  Trvalá  svoboda i  Irácká  svoboda  rozhodla  vést  boj  podle  schémat

vycházejících  z  doktrinálních  změn  postavených  na  tzv.  „Revoluci  ve  vojenských

záležitostech“  (Revolution  in  Military  Affairs –  RMA).  RMA se  jako  koncepce  nového

způsobu vedení  válečných operací  zrodila  v 90.  letech v reakci  na proměnu hrozeb post-

bipolárním světě.156 Koncept RMA, později nahrazený  termínem „Transformace vojenských

záležitostí“, stavěl na myšlence lehkých a vysoce mobilních pozemních sil, širokém použití

nových  technologie,  účinnému propojení  informačních  struktur  a  spoluprací  všech  složek

ozbrojených sil.  V americkém případě šlo o snahu přetvořit „těžké“ obrněné divize z dob

studené války na lehčí expediční síly, které dokáží lépe reagovat na potenciální hrozby po

celém  světě.  Ministr  obrany  Bushovy  administrativy  Donald  Rumsfeld  byl  všeobecně

156 Sloan, Elinor: Military Transformation and Modern Warfare: A Reference Handbook. 2008, s. 4.
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považován za zastánce tohoto konceptu, což potvrzují i  rozhovory z doby kolem přelomu

tisíciletí.157 Úvodní  fáze  operace Trvalá  svoboda v Afghánistánu dala  teoretikům RMA za

pravdu a zdálo se,  že se koncept osvědčil.  Americká armáda nasadila do bojů proti  hnutí

Taliban relativně málo mužů a přesto slavila úspěch, minimálně zpočátku.158159 Stejně tak v

úvodní etapě invaze koaličních sil do Iráku na jaře 2003 se zdálo, že rozhodnutí Bushovy

vlády  vyčlenit  na  operaci  výrazně  méně  sil,  než  se  zdálo  optimální160,  bylo  správné.

Pochybnosti části důstojnického sboru americké armády, byť vyjádřené nepřímo161, nebyly ze

strany vlády přijaty příliš  dobře  a  jedním z  důsledků byl  podle  některých  komentátorů  i

odchod tehdejšího náčelníka generálního štábu americké armády Erica Shinsekiho.162 V post-

invazní etapě iráckého konfliktu bylo následně rozhodnutí nasadit relativně omezený počet sil

kritizováno i na nejvyšších místech okupační správy země.163 V Afghánistánu i Iráku tak došlo

díky relativně malému počtu nasazených sil po ukončení úvodních bojových fází k vytvoření

mocenského  vakua,  které  umožnilo  postupný  návrat  nepřátelských  sil  (v  případě

Afghánistánu)164, či etablování nových v rámci rostoucího povstaleckého boje v Iráku.165 

Americká  vláda  a  její  ozbrojené  síly  se  vzhledem k  těmto  skutečnostem stala  do

značné míry závislou na podpoře SVS. Příčiny tohoto stavu byly různého charakteru – část

měla počátek v doktrinálních změnách zahájených už během Raeganovy vlády v 80. letech

(počátky  programu  LOGCAP),  část  byla  důsledkem  vývoje  v  90.  letech  (posun  od

studenoválečné struktury ozbrojených sil směrem k RMA), část byla důsledkem plánování

157 Viz: Wallwork Winik, Lyric: Secretary Rumsfeld Interview with Parade Magazine, defense.gov [on-line]. 
Dostupné z  http://www.defense.gov/transcripts/transcript.aspx?TranscriptID=3845, [cit. 2. července 2013].

158 O'Hanlon, Michael: The Pro's and Con's of a "Revolution in Military Affairs.", insideout.org [on-line]. 
Dostupné z http://insideout.wbur.org/documentaries/fightingthenextwar/read2.asp, [cit. 2. července 2013].

159 Bowman, Tom: Swift victory, slow success, baltimoresun.com [on-line]. Dostupné z  
http://articles.baltimoresun.com/2002-02-17/topic/0202160206_1_qaida-taliban-graham-greene, [cit. 2. 
července 2013].

160 Kompletní přehled o organizaci americkéh armády během invaze viz: US Forces Order of Battle, 
globalsecurity.org [on-line]. Dostupné z  http://www.globalsecurity.org/military/ops/iraq_orbat.htm, [cit. 2. 
července 2013].

161 Althouse, John: Army chief: Force to occupy Iraq massive, usatoday.com [on-line]. Dostupné z  
http://usatoday30.usatoday.com/news/world/iraq/2003-02-25-iraq-us_x.htm, [cit. 2. července 2013].

162 Shanker, Thom: New Strategy Vindicates Ex-Army Chief Shinseki, nytimes.com [on-line]. Dostupné z 
http://www.nytimes.com/2007/01/12/washington/12shinseki.html, [cit. 2. července 2013].

163 Wright, Robin; Ricks, Thomas E.: Bremer Criticizes Troop Levels, washingtonpost.com [on-line]. Dostupné
z  http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A7053-2004Oct4.html, [cit. 2. července 2013].

164 Bergen, Peter: The Taliban, Regrouped And Rearmed, washingtonpost.com [on-line]. Dostupné z  
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/09/08/AR2006090801614.html, [cit. 2. 
července 2013].

165 Cordesman, Anthony H.: Iraq’s Evolving Insurgency. 2005, s. 42.
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Bushovy administrativy (počet a struktura sil nasazených do operací v Afghánistánu a Iráku).

Vzhledem k počtu zaměstnanců SVS, který jak v Afghánistánu, tak v Iráku nakonec převýšil

počet  příslušníků  ozbrojených  sil,  o  závislosti  americké  armády  a  návazně  i  ostatních

koaličních sil nelze pochybovat.166167

Dopady nasazení SVS na průběh ozbrojených konfliktů

Komplexnost problematiky týkající se SVS sebou logicky přináší také široký rozsah

dopadů plynoucích z jejich nasazení. Část z nich má ekonomický charakter, část se týká jejich

vlivu  na  politické  cíle  vlád.  Dále  lze  jmenovat  otázky právní,  humanitární,  etické  i  čistě

teoretické týkající  se  civilně-vojenských a mezinárodních vztahů.  Co je všem společné je

jejich  ambivalence  pramenící  z  toho,  že  jsou  tyto  dopady  silně  závislé  na  konkrétních

okolnostech  konkrétního  konfliktu.  Tento  fakt  jsme  částečně  ilustrovali  na  příkladu

společnosti  EO,  která  svou  organizační  strukturou  a  spektrem  nabízených  služeb

představovala prototyp „žoldnéřské“ společnosti. Přesto její působení v Angole a Sierra Leone

mělo veskrze pozitivní efekty na vývoj tamních ozbrojených konfliktů. Naopak společnost

Blackwater za deset let působení v Afghánistánu a Iráku získala velmi špatnou reputaci a to

přesto, že z titulu služby, které poskytovala, nevypadaly na první pohled příliš kontroverzně.

Jednou z hlavních  otázek týkajících  se  SVS je  otázka  jejich  právního postavení  a

legálnosti  jejich  nasazení  v  konfliktech,  která  se  týká  zejména společností  spadajících  do

první  skupiny SVS-B.  V obecné  diskurzu  jsou  jejich  zaměstnanci  často  označování  jako

žoldnéři  na  základě  toho,  že  se  pohybují  ozbrojení  ve  válečné  oblasti  a  zároveň  nejsou

příslušníky regulérní armády.168 Toto označení má samo o sobě negativní konotace a SVS se

naopak  striktně  drží  neutrálních  výrazů  jako  „kontraktor“  či  „poradce“.  Ačkoliv  se  tento

neustávající spor o označení může jevit jako nedůležitý,  lze na něm zjednodušeně ilustrovat

166 Miller, T. Christian: Private Contractors Outnumber US Troops in Iraq, commondreams.org [on-line]. 
Dostupné z  http://www.commondreams.org/archive/2007/07/04/2284, [cit. 2. července 2013].

167 Bloomfield, Audrey: 108,000 Private Contractors in Afghanistan and “We Have No Idea What They’re 
Doing”, intellihub.com [on-line]. Dostupné z  http://intellihub.com/2013/06/09/108000-private-contractors-
in-afghanistan-and-we-have-no-idea-what-theyre-doing/, [cit. 3. července 2013].

168 Mckenna, Luke; Johnson, Robert: A Look At The Largest Private Armies In The World, businessinsider.com
[on-line]. Dostupné z  http://www.businessinsider.com/worlds-most-powerful-mercenary-armies-2012-06?
op=1, [cit. 3. července 2013].
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základní rozpor, který fenomén SVS přináší – tedy obecnou nepřipravenost společnosti na

jejich existenci a absenci politik většiny západních států i mezinárodních organizací, které by

se jim věnovaly. Z pohledu mezinárodního práva zaměstnanci společnosti Blackwater nebyli

najati  pro  účast  v  přímém boji,  ale  v  oblasti,  které  splňuje  všechny znaky probíhajícího

ozbrojeného konfliktu (Irák) působili ozbrojeni a používali násilí ke splnění svých smluvních

povinností.  Rozdíl  podle  některých  autorů  spočívá  v  tom,  že  zatímco  žoldnéři  bojují,

zaměstnanci  SVS  chrání  svěřený  objekt  či  osobu  a  násilí  používají  striktně  k  obranný

účelům.169 Tato  představa  je  ovšem silně  zjednodušující  a  nereflektuje  realitu  současných

asymetrických konfliktů. Je společnost typu Blackwater, která k  ochraně svěřených osob a

objektů  používá  těžce  ozbrojené  bývalé  příslušníky  speciálních  sil,  obrněná  vozidla  a

ozbrojené  vrtulníky  skutečně  pouze  bezpečnostní  společností?  Blackwater  je  možná  díky

svým pravděpodobným vazbám na americké tajné služby špatným příkladem. Existuje ovšem

řada dalších společností, které nabízejí (nebo nabízely) podobné spektrum služeb a nebyly tak

úzce spjaty s americkými institucemi. Triple Canopy, HART Group, Olive Security, Erinys,

Armorgroup jsou jména dalších velkých společností, které působily v Afghánistánu a Iráku.

Tyto SVS první katergorie se způsobem svého nasazení, výzbrojí ani typem zaměstnanců od

Blackwateru nijak zásadně nelišily. To, že jsou známa jejich jména, je dán jejich velikostí.

Kromě nich ale v Iráku i Afghánistánu působila řada dalších subjektů, které vznikaly často pro

splnění určitého konkrétního kontraktu a které jsou zcela mimo jakoukoliv kontrolu. Totéž

platí o ztrátách na životech mezi zaměstnanci těchto společností – existují pouze velmi hrubé

odhady.

Zda-li  jsou  nebo  nejsou  tyto  subjekty  pouze  skupinou  moderně  organizovaných

žoldnéřů nebo dalším evolučním krokem nelze jednoduše určit. Peter Singer uvádí, že hlavní

odlišností  SVS  je  jejich  formální  korporátní  struktura,  identifikovatelné  vedení  a  širší

spektrum nabízených služeb. Z tohoto důvodu je nelze označit za prosté žoldnéře.170 Jiní autoři

poukazují  na  irelevanci  otázky,  zda  zaměstnanci  SVS  používají  násilí  pro  ofenzivní  či

defenzivní účely, protože první bod definice „žoldnéřství“ v mezinárodním právu se netýká

toho,  zda-li  je  boj  ofenzivní  či  defenzivní,  ale  toho,  proti  komu je  veden.  Použijí-li  tedy

169 Pelton Young, Robert: Licensed to Kill: Hired Guns in the War on Terror. 2007, s. 5.

170 Singer, Peter W.: Corporate Warriors – The Rise of the Privatized Military Industry. 2003, s. 45-48.
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zaměstnanci  SVS  násilí  proti  nepřátelské  straně  (Taliban,  iráčtí  povstalci),  stávají  se  v

principu  aktivními  účastníky  tohoto  konfliktu  a  nikoliv  pouhým  ozbrojenými  civilisty.

Definiční problém „žoldnéřství“ je ještě patrnější v případě, kdy jsou SVS najaty nestátními

aktory,  jako  tomu  bylo  v  případě  Blackwateru  a  jeho  kontraktu  se  společností  Regency.

Zatímco zaměstnanci  SVS pracující  v  rámci  kontraktu  uzavřeného  přímo mezi  vládou či

armádou mohou být podle některých výkladů mezinárodního práva označeni jako „žoldnéři“,

u zaměstnanců téže společnosti pracujících pro jinou firmu nebo nevládní organizaci toto říci

nelze.171

Jaký vliv má použití  SVS na civilně-vojenské vztahy je další  ze zásadních otázek,

které tento fenomén přináší. Civilně-vojenské vztahy podle jedné z definic zahrnují „politické

vztahy mezi profesionálním důstojnickým sborem, vůdci národů, armádou a společností, které

slouží.“172 Podstatou teorie civilně-vojenských vztahů je obecná otázka, jak vyvážit nutnost

autonomie  ozbrojených  sil  s  jejich  civilní  kontrolou.  Klasické  teorie  zabývající  se  touto

problematikou – jakou je např. Huntingtonův text  Voják a stát – teorie a politika civilně-

vojenských vztahů – pracují ve své podstatě pouze se dvěma hlavními celky, jejich vztahy a

vzájemnou kontrolou. Kromě armád na jedné straně a civilní společnosti v čele s politiky na

straně druhé v nich není místo pro žádnou třetí stranu, která by do této rovnice vstupovala.

Pomineme-li  v  tuto  chvíli  státy s  nerozvinutými,  nestrukturovanými  či  nedemokratickými

politickými  systémy,  stává  se  z  otázky  civilně-vojenských  vztahů  otázka  jejich

institucionálního zakotvení. Nehledě na místní specifika všechny demokratické státy odvozují

postavení ozbrojených sil od jasných definic daných ústavou a podřízenými zákony. Armády i

vlády  takových  států  musí  být  volány  k  odpovědnosti  za  svá  rozhodnutí  a  činy  skrze

parlamentní kontrolu či jiné prvky společenské kontroly.173 Ve fungujících demokraciích není

tato  rovnováha,  která  je  podmíněná  dobrovolnou  podřízenosti  armády  civilní  kontrole,

existencí SVS přímo ohrožena. Ozbrojené složky západních států v čele s USA jsou natolik

silné  a  natolik  institucionalizované,  že  je  v  blízké  budoucnosti  SVS svou existencí  nijak

171 Drew, Imke-Ilse: Private Military Companies: The New Mercenaries? - An International Law Analysis. In 
      Jäger, Thomas; Kümmel, Gerhard (eds): Private Military and Security Companies. 2007, s. 42.

172 Sarkesian, Sam C.; Bryant, Fred B.; Williams, John Allen: Soldiers, Society, and National Security. 1995, s. 
133.

173 Douglas L. Bland: A Unified Theory of Civil-Military Relations, Armed Forces and Society, vol. 26 (1999), 
No. l, s. 7-25. 
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neohrozí (ve smyslu toho, že by se staly alternativní silou se srovnatelnými schopnostmi). Co

však  hrozí  je  postupné  rozmělňování  identity  vojenského  stavu  a  ztrátě  jejich  prestiže.

Armády  bývají  v  demokratických  státech  zpravidla  institucemi  s  nejvyšší  důvěrou

společnosti, což platí pro USA174 stejně jako pro ČR175. Tuto důvěru ale použití SVS v takovém

rozsahu, v jakém k němu došlo v rámci „Války proti terorismu“, může narušovat, protože se

ztrácí „výlučnost“ vojenského povolání. Samuel Huntington označil vztah mezi vojákem a

civilní  společností  jako  „řízený  vědomím,  že  jeho  schopnosti  mohou být  použity  pouze  k

účelům schváleným společností  skrze politickou instituci  –  stát.“176 V momentě,  kdy se v

oblastech ozbrojených konfliktů pohybují tisíce bývalých příslušníků ozbrojených sil177, kteří

na komerční bázi plní mnoho úkolů dříve exkluzivních pro klasické armády, se toto vědomí

může začít ztrácet.178

V Iráku a Afghánistánu se tato pomalá eroze vědomí o výlučnosti vojenského povolání

a s ním spojené odpovědnosti vůči civilní společnosti projevila dvěma způsoby. Prvním z nich

je snižující se schopnost armád udržet ve služebním poměru vojáky, kteří mohou v SVS získat

výrazně vyšší plat za plnění prakticky totožných úkolů. Armády tato skutečnost nutí přicházet

s novými pobídkami pro vojáky ve služebním poměru.179 Tento problém se samozřejmě týká

více plně profesionálních armád, které se musí ucházet o své zaměstnance jako jakýkoliv

privátní  subjekt  na  trhu  práce.  Problém spočívá  v tom,  že  armády díky lepším platovým

podmínkám  panujícím  u  SVS  opouští  specialisté,  jejichž  výcvik  stojí  společnost  velké

finanční  částky.180 V  britské  armádě  tento  problém  narostl  do  takových  rozměrů,  že  se

rozhodla bývalým vojákům, kteří opustili služební poměr kvůli práci v soukromém sektoru,

174 Ford Roth, Beth: U.S. Military Most Trusted Of All American Institutions, kpbs.org [on-line]. Dostupné z  
http://www.kpbs.org/news/2011/jun/23/us-military-most-trusted-all-american-institutions/, [cit. 4. července 
2013].

175 Češi nejvíc věří armádě. Na opačném pólu stojí církev, propadají se i média, ihned.cz [on-line]. Dostupné z  
http://zpravy.ihned.cz/c1-59588070-lide-stale-veri-nejvice-armade-a-radiu-nejmene-duvery-maji-v-cirkev, 
[cit. 4. července 2013].

176 Huntington, Samuel P.: The Soldier and the State. 2000, s. 15.
177 Lindsay, Wise: Soldiers gone, but contractors remain in Iraq, mysanantonio.com [on-line]. Dostupné z  

http://www.mysanantonio.com/news/local_news/article/Soldiers-gone-but-contractors-remain-in-Iraq-
2426228.php, [cit. 4. července 2013].

178 Singer, Peter W.: Corporate Warriors – The Rise of the Privatized Military Industry. 2003, s. 205.
179 Military spending to retain troops skyrockets, nbcnews.com [on-line]. Dostupné z  

http://www.nbcnews.com/id/18053235/ns/us_news-military/t/military-spending-retain-troops-
skyrockets/#.UeZypm37bN5, [cit. 4. července 2013].

180 Rennie, David; Smith, Michael: Weary special forces quit for security jobs, telegraphco.uk [on-line]. 
Dostupné z    http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1458203/Weary-special-forces-quit-for-security-  
jobs.html, [cit. 4. července 2013].
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držet po určitou dobu jejich pozice s nadějí, že se vrátí zpět.181 V podstatě se tím vytvořil

systém, ve které vojáci dostávají několikaměsíční volno, během kterého mohou pracovat pro

soukromý sektor, a následně se mohou vrátit zpět do aktivní služby. Druhý efekt spočívá v

negativních  pohledech,  který  vůči  zaměstnanců  SVS část  vojáků  zastává.  Některé  studie

naznačují,  že  uvnitř  armád existuje  skupina vojáků, kteří  jsou vůči  SVS značně kritičtí  a

vnímají  jejich  působení  v  oblasti  konfliktu negativně.182 Důvody v pozadí  tohoto vnímání

mívají zpravidla kořeny v rozdílném způsobu fungování zaměstnanců SVS a vojáků. Zatímco

vojáci  jsou  podrobeni  přísné  disciplíně  a  hierarchii,  pro  zaměstnance  SVS toto  zpravidla

neplatí. V konečné důsledku tak vojáci mohou získat pocit, že podstupují stejná rizika jako

zaměstnanci SVS, ale za mnohem menší kompenzaci a s vyšší mírou ztráty osobní svobody.

181 Kiley, Sam: Private Security Firms Poaching Elite Troops, sky.com [on-line]. Dostupné z  
http://news.sky.com/story/3834/private-security-firms-poaching-elite-troops, [cit. 4. července 2013].

182 Cotton, Sarah K.; Petersohn, Ulrich; Dunnigan, Molly; Burkhart, Q; Zander-Cotugno, Megan; O’Connell, 
Edward; Webber, Michael: Hired Guns - Views About Armed Contractors in Operation Iraqi Freedom. 
2010, s. 49.
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Kapitola VI - Závěr

Hlavním cílem této práce bylo poskytnout čtenáři základní informace o problematice 

privatizace bezpečnosti a outsourcingu úkolů, jejichž plnění je tradičně výsadou klasických 

armád, soukromým společnostem. Jako pozadí pro případové studie jsme zvolili období první 

dekáky 21. století a válečné operace vedené pod hlavičkou tzv. „Války proti terorismu“. 

Konflikty v Afghánistánu a Iráku, které byly během „Války proti terorismu“ zahájeny, totiž 

představují svou velikostí a délkou trvání zcela zásadní události v kontextu mezinárodní 

bezpečnosti a politiky. Jedním z důležitých aspektů těchto konfliktů je masivní použití 

soukromých vojenských společností pro plnění řady úkolů, což vytváří do jisté míry 

precedenty pro budoucnost. Analýza konkrétních SVS nasazených v těchto konfliktech je 

proto důležitým krokem pro popis této komplexní problematiky.

V úvodní části práce jsem stručně shrnuli historický vývoj způsobu vedení válek od 

starověku až po první dekádu 21. století. Na základě dostupných údajů jsme ilustrovali, že 

použití vojáků motivovaných k účasti v ozbrojeném konfliktu pouze finančním prospěchem 

není novodobým fenoménem. Naopak – nasazení žoldnéřů představovalo po většinu známých

dějin lidstva spíše normu (byť konkrétní forma jejich použití byla různá).

Na pozadí strukturálních proměn, které proběhly v 80. a 90. let minulého století v řadě

armád západních států (v čele s USA), jsme identifikovali dílčí aspekty související se vznikem

a etablováním soukromých vojenských společností. Následně jsme se věnovali otázce 

klasifikace sektoru SVS a představili jsme základní přístupy, které jsou v současnosti 

používány v sociálních vědách při zkoumání této problematiky. 

Teoretická část umožnila identifikovat konkrétní subjekty pro tři případové studie 

kopírující jednotlivé subkategorie teoretické klasifikace SVS. Pro každou kategorii byl 

zvolena jedna společnost, kterou lze z různých důvodů považovat za modelovou. Analýza 

působení tří zástupců tří hlavních subkategorií SVS působících během operací „Války proti 

terorismu“ následně umožnila vyvodit určité obecnější závěry a odpovědět na výzkumné 

otázky práce. 
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Hlavní výzkumná otázka se zabývala otázkou pozitivity či negativity nasazení 

soukromých komerčních subjektů fungujících na komerční bázi po boku klasických armád na 

úspěšnost operací vedených v rámci „Války proti terorismu“. Analýzou případových studií 

jsme dospěli k závěru, který podporuje původní domněnku – tedy že nelze nalézt 

jednoznačnou odpověď, která by mohla obsáhnout všechny dílčí kategorie SVS a jejich 

konkrétní zástupce. Případové studie společností Blackwater, CACI a KBR jasně ukázaly, že 

spektrum úkolů, které plní, je příliš široké pro stanovení jasných závěrů. Zatímco u SVS 

Blackwater lze tvrdit, že dopady jejího nasazení byly spíše negativní, u zbývajících dvou 

takovéto tvrzení použít nelze.

Analýza případových studií potvrdila domněnku, že kontrola SVS ze strany státních 

organizací během „Války proti terorismu“ spíše selhávala. Důvodem je jak nejasná 

legislativa, tak značný objem zadávaných zakázek i jejich finanční hodnota. Státní aparát 

USA nebyl na takto masivní použití SVS připraven a i více než deset let po útocích z 11. září 

2001 stále není schopen tyto nedostatky zcela odstranit.

Obecnější dopady na civilně-vojenské vztahy jsme přiblížili v analytické části práce. 

Ukázalo se, že jejich charakter může být různý a podobně jako u otázky pozitivity či 

negativity nasazení SVS v ozbrojených konfliktech je nelze předem predikovat. Lze nicméně 

tvrdit, že SVS pravděpodobně nepředstavují přechodný fenomén a jejich rozšíření bude dále 

postupovat. Pro západní liberální demokracie představuje výzvu především otázka účinné 

kontroly těchto společností a zachování identity příslušníků klasických armád tak, aby 

nedošlo k narušení obecně uznávaných mechanismů civilní kontroly ozbrojených sil. Z tohoto

důvodu bude pravděpodobně nutné vyřešit zejména otázku mezinárodních právních norem, 

které na fenomén SVS zatím nejsou připraveny. 
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