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Úvod 

 

Vojenská moc je jeden z ukazatelů celkové moci subjektu mezinárodních 

vztahů. Mezi konkrétní ukazatele vojenské moci patří i vojenské výdaje, jejich 

celkový objem, ale také procentuální vyjádření vůči HDP nebo růst vojenských 

výdajů, jak procentuálně, tak i v absolutních číslech.  

Jedním z důležitých témat mezinárodních vztahů jsou z tohoto hlediska 

evropské zbrojní výdaje a jejich výše. Pro mnoho odborníků, ale například také 

představitelů Spojených států amerických, které patří mezi spojence států 

Evropské unie a jsou také zakládajícím členem NATO, jsou zbrojní výdaje 

evropských států nízké a nabádají proto evropské politiky k jejich zvýšení. Evropští 

politici tyto požadavky odmítají, ať už z osobního přesvědčení nebo z politických 

důvodů, z nichž jedním jsou postoje občanů jejich států. Ty dlouhodobě profitují 

z vývoje po druhé světové válce, kdy západní Evropě poskytovaly Spojené státy 

ochranu a tvořily jejich hlavní bezpečnostní záruku. Navíc poválečný vývoj vedl 

státy k ekonomické obnově a posilování jejich sociální politiky. Z těchto důvodů 

byly výdaje na obranu sníženy a finance byly vydávány primárně na ekonomické a 

sociální potřeby.  

S koncem studené války a vojenského ohrožení Evropy se zdálo, že existují 

důvody pro udržení tohoto dlouhodobého trendu V poměrně krátké době se ale 

Evropská unie stala nejen politickým vzorem působícím silou své soft power, ale 

také účastníkem mnoha akutních bezpečnostních problémů, jako byl rozpad 

Jugoslávie a série několika válek v tomto regionu. Vedle toho se začaly objevovat 

nové bezpečnostní hrozby ve světě, které měly dopad i na Evropu: chudoba, 

nemoci, etnické konflikty, nedostatek surovin, jako je pitná voda, a další 

humanitární potřeby, které je nutno řešit. Evropská bezpečnostní strategie z roku 

2003 tyto hrozby definovala jako terorismus, šíření zbraní hromadného ničení, 

regionální konflikty, organizovaný zločin a zhroucené státy.1 Evropská unie se 

postupně začala angažovat v potlačování těchto hrozeb mimo své hranice. Novou 

dimenzi dostalo toto úsilí po ustavení ESDP (European Security and Defence 

Policy) v roce 1999. 

                                                 
1 A Secure Europe in a Better World: European Security Strategy. Accessible at WWW:  (EU official 
website), 12 December 2003. 
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V této souvislosti se ale také brzy projevila vojenská slabost EU při řešení 

konfliktů silou, byť by se jednalo o bezpečnostní problémy, které se nacházely 

přímo na evropském kontinentu (ukázková byla neschopnost evropských států 

zvládnout krizi v Kosovu). Spojené státy, které postupně chtěly snížit své angažmá 

na evropském kontinentu, začaly proto po evropských státech požadovat zvýšení 

odpovědnosti za bezpečnost v Evropě, což souviselo mimo jiné s návrhem, aby 

členské země NATO zvýšily své obranné rozpočty na 2% HDP.  

I přesto, že ESDP již má za sebou deset let existence, stále probíhají debaty o 

zbrojních výdajích, které se soustředí na otázky, zda je možné je udržet v míře 

potřebné pro naplnění politických a strategických cílů Evropské unie v rámci ESDP 

a zda je Evropská unie schopna dostát závazkům své vlastní bezpečnostní 

strategie, ale také vůči svým spojencům, zejména USA. V neposlední řadě se 

otevírá otázka, zda je nutno navýšit vojenské rozpočty k posílení mocenské pozice 

Unie v reakci na hrozby vycházející z globálního terorismu, který ovlivňuje globální 

bezpečnostní situaci, nebo vzhledem ke vzrůstající síle Ruské federace či – zatím 

spíše hypoteticky – Číny. 

Cílem práce je prozkoumat vztah mezi evropskými zbrojními výdaji a 

úspěšností plnění cílů ESDP, resp. potvrdit nebo naopak vyvrátit hypotézu, že 

výše zbrojních výdajů je pro plnění cílů ESDP dostatečná. První část práce bude 

pracovat komparativní metodou, která se týká kapitoly o obranných výdajích 

vybraných evropských zemí ve srovnání se světovými velmocemi a aktéry 

v regionech sousedících s Evropou. Tato komparace vychází z kvantitativních 

postupů, jež se zaměřují na výši obranných výdajů. Ostatní kapitoly jsou založeny 

na kvalitativní analýze. Nejprve se zaměřím na cíle a nástroje ESDP a závazky 

členských států ve vztahu k politickým a strategickým cílům EU, NATO a 

zahraničně-bezpečnostní spolupráci s USA. Následně vyhodnotím zkoumané 

závazky k výši obranných rozpočtů. Druhá část analýzy se bude týkat 

bezpečnostního prostředí v Evropě, konkrétně možných zdrojů hrozeb v jejím 

‚blízkém sousedství‘ a ze strany Ruska. Následně vyhodnotím bezpečnostní 

prostředí a míru hrozeb k výši obranných rozpočtů.   

Práce je rozdělena do několika kapitol. První kapitola se věnuje samotné 

ESDP. V této kapitole bude podniknuta krátká exkurze do vývoje a vzniku této 

politiky, její charakteristiku, co jsou její hlavní témata, jakou plní úlohu a co vše 

zahrnuje. Poté je popsána skladba aktérů, která se na této politice podílí, a 
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nakonec bude nastíněno, jaké nástroje mají tito aktéři k uskutečňování politiky. 

V této kapitole je ověřována hypotéza zaměřená na zaměření civilních a 

vojenských aspektů ESDP (peacekeeping, peacemaking). Předpokládá, že 

vzhledem k bezpečnostnímu prostředí v Evropě a mírovým a nekonfliktním vztahů 

vůči sousedním státům a světovým mocnostem mají civilní a vojenské aspekty 

ESDP peacekeepingový a peacebuildingový charakter, který je dostatečně pokryt 

obrannými výdaji evropských států, a proto není nutné výdaje zvyšovat, jak by 

tomu bylo v případě přímého ohrožení Evropské unie. 

Druhá kapitola se bude zabývat analýzou obranných výdajů evropských 

mocností2. Záměrně jsem nevybral celkové obranné výdaje Unie vzhledem 

k tomu, že podíl velkých států na vojenských schopnostech Unie je výrazně 

dominantní.  Z tohoto důvodu se zaměřím na Francii, Velkou Británii, Německo, 

Itálii a Španělsko, které patří mezi nejlidnatější státy a navíc vydávají nejvíce 

financí na obranné výdaje z Unie, což se také odráží v tom, že tyto státy patří do 

„patnáctky“ největších světových plátců do obranných rozpočtů. Dalšími 

zkoumanými aktéry budou světové mocnosti. Jedná se o USA, Rusko, Čínu, Indii, 

Japonsko a Brazílii. Není pochyb o tom, že to jsou světové mocnosti a všechny 

patří do již zmíněné „patnáctky“. Jedná o státy se buď o etablované mocnosti typu 

Japonska nebo USA, či státy s rostoucími (Čína, Indie) nebo obnovenými (Rusko) 

mocenskými ambicemi. Poslední zmíněná Brazílie sice ještě zdaleka nedosahuje 

takových výsledků jako předchozí mocnosti, ovšem je to regionální mocnost taktéž 

s aspirací na větší podíl na moci ve světě. Konečně se tato kapitola bude věnovat 

regionům, které mají vliv na bezpečnost EU, nebo přímo sousedí s regionem 

Evropy. Jedná se o severní a subsaharskou Afriku a region(y) Blízkého a 

Středního východu. V posledních dvou regionech jsem vybral jen ty významné 

státy nebo státy, které mají regionální vliv. S touto kapitolou souvisí zkoumaná 

hypotéza, která říká že obranné výdaje EU nejsou výrazně nižší než u ostatních 

států v regionu, evropské státy a zejména evropské mocnosti vynakládají na 

obranu dostatek financí a navíc jsou evropské armády jsou technicky vyspělé a 

jejich finanční pokrytí a kvalita je dostatečná k plnění cílů ESDP a udržování 

stabilního a bezpečného prostředí v Evropě. 

                                                 
2 Přes kontroverznost pojmu „mocnost“, které jsem si vědom, ji používám v této práci ve smyslu státu, který 
vynakládá vysoké prostředky na obranné výdaje. Mocnosti analyzované v této práci patří mezi 15 států, které 
vynakládají největší finanční prostředky na obranné výdaje. 
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Další kapitoly, konkrétně třetí, čtvrtá a pátá, se budou věnovat závazkům 

členských států k EU (třetí kapitola), k NATO (čtvrtá kapitola) a závazkům 

vyplývajících ze spoluprácí s USA (pátá kapitola). V kapitole věnující se EU bude 

kladen důraz na závazky vyplývající z Helsinky Headline Goal a Headline Goal 

2010. Na tomto konkrétním příkladu budu demonstrovat úspěšnost realizace a 

finanční, kvantitativní a kvalitativní schopnosti EU dostát svým závazkům. 

V kapitole věnované NATO si budu všímat konceptu NATO Response Force, který 

je konkrétním výsledkem snah Aliance se přizpůsobit novému bezpečnostnímu 

prostředí. Kapitola věnovaná závazkům k USA si bude všímat zejména možností a 

limitů spolupráce s USA. V této kapitole budu analyzovat problematiku capabilities 

gap, která je zdrojem potíží ve vztahu USA a Evropa. Šestá kapitola potom 

zhodnotí jednotlivé závazky a jejich vztah k obranným rozpočtům. V těchto 

kapitolách, zejména v kapitole šesté, budu ověřovat hypotézu, že evropské státy 

jsou schopny obrannými výdaji pokrývat své závazky vůči NATO a,  pokud to není 

v rozporu s deklarovanou politikou Evropské unie, poskytují materiální i politickou 

podporu Spojeným státům. 

V sedmé kapitole se budu věnovat bezpečnostnímu prostředí v Evropě a 

sousedství s důrazem na vnitřní prostředí EU, nečlenské evropské státy Unie, 

Rusko a regiony Severní Afriky a Blízkého a středního východu. S touto kapitolou 

souvisí další stanovená hypotéza, která říká, že vztah EU a Ruska je primárně 

založen na ekonomických vazbách. Evropská unie a jednotlivé evropské státy jsou 

ekonomicky propojeny s Ruskou federací a mají dobré ekonomické vztahy. Není 

nutno tento vztah přesouvat do politické nebo vojenské roviny, protože vztah je 

založen primárně na ekonomických vazbách. Navíc Evropská unie udržuje 

s Ruskou federací dobré a přátelské vztahy, které jsou vzájemně prospěšné. 

Poslední, osmá kapitola zhodnotí bezpečnostní prostředí v Evropě a blízkém 

sousedství a jeho dopad na výši evropských obranných rozpočtů. S tím souvisí 

zkoumaná hypotéza, která říká, že bezpečnostní prostředí Evropy a jejího 

sousedství je relativně stabilní. Evropa je stabilním regionem, který má zajištěnou 

bezpečnost a udržuje nekonfliktní vztahy založené na nevměšování se, diplomacii 

a ekonomické spolupráci s Ruskem a středomořským regionem. Nadto se 

úspěšně angažuje v balkánských misí a skrze Evropskou unii vede politický a 

ekonomický dialog s nečlenskými státy o prohloubení vztahů a budoucím možném 

rozšíření. 
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Pro účely práce bylo nutné v prvé řadě pracovat s primárními zdroji, zejména s 

oficiálními dokumenty vydávanými institucemi EU pro oblast ESDP. Sem spadají 

dokumenty týkající se EU Battlegroups, Headline Goal 2010, Helsinky Headline 

Goal nebo Evropské bezpečnostní strategie. 

Ze sekundárních neperiodických zdrojů jsem využíval texty zabývající se 

obecnější rolí bezpečnosti ve vztahu k Evropě, bezpečnosti ve světě, vztahu USA 

a Evropa a rolí Ruské federace ve světové bezpečnosti a jejího vlivu na Evropu. 

Další oblastí spadající do těchto zdrojů je téma obranných výdajů. Periodická 

literatura je díky svému charakteru zaměřena na konkrétní otázky evropské 

bezpečnosti. Důležitým internetovým zdrojem pro analýzu obranných výdajů byl 

výzkumný portál SIPRI, který poskytuje velmi cenné a významné informace 

ohledně výdajů na zbrojení. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

1. ESDP – stanovené cíle a nástroje  

 

Než přistoupím k tématu cílů a nástrojů ESDP, je nutné se zmínit, čím tato 

politika vlastně je a k čemu slouží. Jedná se o jednu z  politik EU, která je jako 

taková je součástí CFSP (Common Foreign and Security Policy), jež zahrnuje 

aspekty zahraniční a bezpečnostní politiky. K vytvoření této politiky přispěla 

rozpracovaná agenda týkající se rozvoje společné obrany, jako integrální součásti 

CFSP.  

V rámci toho byly ustaveny mechanismy koordinovaného postupu v případě 

krize a ustanovení týkající se vytvoření evropských vojenských kapacit. Těžištěm 

ESDP byla úprava stávajících komunikačních modelů a vytvoření nových institucí.3 

 

 

1.1. Na cestě k ESDP 

 

Od vzniku prvních evropských struktur se vynořovaly myšlenky obranné 

spolupráce, v praxi se ale těžko prosazovaly. V roce 1948 byla vytvořena 

Západoevropská unie (Western European Union - WEU) za účelem vojenské a 

obranné spolupráce. WEU nicméně ztratila váhu po založení NATO. V 50. letech 

přišel s projektem vojenské spolupráce tehdejší francouzský ministerský předseda 

René Pleven. Tzv. Plevenův plán spočíval ve vytvoření evropské armády a 

sjednoceného velení. Plevenův plán byl použit jako koncept pro Evropské obranné 

společenství (Europe Defence Community – EDC). Projekt však v roce 1954 

odmítl ratifikovat francouzský parlament.4 

Od neúspěšného plánu EDC byla vojenská spolupráce odsunuta. To můžeme 

přičíst problémům v integračním procesu Evropských společenství (ES) a taktéž 

existenci NATO. Návrat myšlenky vojenské a obranné spolupráce v rámci ES 

přišel v roce 19935, kdy byla do evropské integrace zahrnuta Společná zahraniční 

a bezpečnostní politika (Common Foreign and Security Policy – CFSP) ve 

Smlouvě o Evropské unii v rámci II. pilíře Maastrichtského chrámu. 

                                                 
3 Fiala, Petr; Pitrová, Markéta. Evropská Unie, s. 572 
4 Fiala, Petr; Pitrová, Markéta. Evropská Unie, s. 57 
5 Platnost Smlouvy o Evropské unii, tzv. Maastrichtská smlouva 
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Obrysy vzniku ESDP byly načrtnuty na summitu EU v Portsachu v říjnu 1998 a 

především později na britsko-francouzském summitu v Saint-Malo v prosinci 1998. 

Výsledkem tohoto summitu byl koncept společné obranné politiky, tzn. vytvoření 

společných sil nezávislých na NATO a nasazovaných za účelem plnění 

Petersberských cílů.6 Cíle jsou děleny do tří kategorií dle orientace operace: 

humanitární a záchranné úkoly, peacekeeping a bojové úkoly pro bojové jednotky 

v rámci krizového managementu a peacemaking.7 

EU zpočátku počítala s provázaností s ZEU a považovala ji za „integrální 

součást“, kterou může použít jako nástroj své SZBP. Tento status se změnil až 

v roce 1999, kdy si EU vytvořila vlastní nástroj na provádění politiky v podobě 

Evropské bezpečnostní a obranné politiky (EBOP, Europe Security and Defence 

Policy – ESDP). Dokument, kde se poprvé objevil termín ESDP, byl přijat ve 

Zprávě předsednictva ze summitu v Kolíně nad Rýnem v roce 1999. Tento 

dokument, mimo základní institucionální rámec, „navrhl vybudování soustavy 

vojenských sil a stanovišť vyznačujících se vysokou mobilitou, flexibilitou, 

spoluprácí, rozmístitelností a udržitelností.“8 Bylo také deklarováno, že tyto 

kapacity musí být uzpůsobeny pro autonomní akce, podporované spolehlivými 

vojenskými silami, odhodlanost je použít a připravenost to udělat v reakci na 

mezinárodní krize autonomně od akcí NATO.9 V této deklaraci bylo stanovena 

zejména zásadní věc a to autonomnost operací pod hlavičkou Unie mimo NATO. 

Dále bylo deklarován důraz na ochotu a vůli použít vlastní vojenské kapacity. 

Smlouva z Nice, podepsaná v roce 2001 s platností od roku 2003, zrušila 

vazby na ZEU a postupně její pravomoci převedla do EU.10 Tímto krokem se 

ESDP stala součástí primárního práva EU a byly ustaveny politicko-vojenské 

instituce EU. Institucionální vývoj měl být završen Smlouvou o Ústavě pro Evropu, 

která měla vyplnit mezeru v ustanoveních o společné obraně, nebyla však 

schválena v referendech ve Francii a Nizozemí. Nová unijní smlouva tzv. 

Lisabonská smlouva, která v oblasti CFSP/ESDP přezvala hlavní reformy 

                                                 
6 Král, David; Pachta, Lukáš, str. 91 
7 Leo Michel, NATO-EU cooperation  in operations, NATO Research Paper No. 31, NATO defense college, 
Rome, February 2007, p. 3.  
8 Fiala, Petr; Pitrová, Markéta. Evropská Unie, s. 572 
9 Ham, Peter van: Europe's new defense ambitions. Garmisch-Partenkirchen: George C. Marshall European 
Center for Security Studies, 2000. str. 9 
10 Balabán, Miloš; Duchek, Jan; Stejskal, Libor; editoři. Kapitoly o bezpečnosti s. 298 
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navržené Ústavní smlouvou vstoupila po ratifikačním procesu v platnost 

1.12.2009.11 

 

 

1.2. Charakteristika ESDP 

 

Co je tedy ESDP? Obecně řečeno se jedná o operace krizového 

managementu vně území EU a o kapacity, které jsou pro tyto operace připraveny. 

Krizový management se dělí na vojenskou a civilní složku, kam spadá policie, 

justice, právní a další kapacity. V rámci krizového managementu EU vytváří 

kapacity uzpůsobené pro vedení ESDP.  

Politicky je fungování ESDP zakotveno v mezivládním principu odvíjejícím se 

od konsenzu všech členských států. Pokud tedy byť i jeden jediný členský stát 

nesouhlasí s nějakou operací, ta nemůže být schválena v případě, že dotyčný stát 

zablokuje přijetí rozhodnutí. Stát může svůj nesouhlas také vyjádřit i tzv. 

„konstruktivní absencí“12, jež umožní provést společnou akci, byť se jí některý stát 

(státy) neúčastní a necítí se být rozhodnutím vázán(y).. Stejně tak nemohou být 

členské země nuceny k financování nebo příspěvku do operace nebo akce, se 

kterou nesouhlasí. Nemůže se využít hlasování kvalifikovanou většinou a členský 

stát nemůže být přehlasován. Zjednodušeně se dá princip fungování vyjádřit slovy: 

„pokud není shoda, není žádná společná politika.“13 Relevantní rozhodnutí jsou 

záležitostí Rady ministrů zahraničních věcí členských států. 

V rámci krizového managementu proběhly operace civilní i vojenské, za 

spolupráce s NATO nebo bez něj. Jedná se např. o EUPM v Bosně a Hercegovině 

(civilní operace), Artemis v Demokratické republice Kongo (vojenská operace bez 

podpory NATO), Concordia v Makedonii (vojenská operace s podporou NATO) 

následovaná civilní operací Proxima nebo nově policejní mise EULEX v Kosovu14. 

Spolupráce mezi NATO a EU probíhá na základě rámcové dohody „Berlin-plus“15. 

                                                 
11 Lisabonská smlouva představuje pro EU nový začátek. www.europa.eu. 
http://ec.europa.eu/news/eu_explained/091201_cs.htm 
12 Politické aspekty účasti ČR v ESDP. www. defenceandstrategy.eu. 
http://www.defenceandstrategy.eu/filemanager/files/file.php?file=6341. 
13 Missiroli, Antonio. ESDP – How it works. str. 57 
14 Operace EBOP. EurActiv.cz. http://www.euractiv.cz/bezpecnost-a-spravedlnost0/link-dossier/operace-
ebop 
15 Bezpečnostní smlouva mezi NATO a EU o poskytnutí kapacit NATO státům EU v rámci krizového 
managementu.  
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Tato smlouva mimo jiné říká, že EU bude mít garantovaný přístup ke kapacitám 

NATO bez autorizace případ od případu, předdefinování společných prostředků a 

kapacit Aliance pro operace vedené EU, které budou prováděny experty EU a 

NATO a vyhodnoceny na společných zasedáních vojenských výborů obou 

organizací. Potvrzení dohody o fungování Berlin-plus nebylo dlouho dosaženo 

kvůli odmítavému postoji Turecka. Nakonec bylo ovšem dohody dosaženo po 

zasedání Evropské rady v Kolíně nad Rýnem.16  

ESDP operace a strategie jsou svým charakterem zaměřeny na peacekeeping 

a peacemaking. Tedy zejména v oblastech prevence konfliktu, udržení míru nebo 

postkonfliktní rekonstrukce. Jde zejména o nebojové části konfliktního cyklu. Je 

zde samozřejmě možnost nasadit vlastní kapacity pod hlavičkou Unie v boji, ale 

díky menšímu počtu vojáků netvoří bojová činnost významnou složku spadající 

pod operace ESDP. Tato část ESDP spadá do konkrétního konceptu EU 

Battlegroups, kterému se budu věnovat v kapitole o závazcích členských států EU. 

Nekonfliktní charakter ESDP vyplývá z několika smluv, proklamací a strategií. 

Jedná se zejména o Petersberské mise, jimiž jsou humanitární, záchranné a 

pátrací operace a operace k nastolení míru, přičemž se předpokládá vojenský 

zásah k řešení těchto krizí. Amsterodamská smlouva hovoří o humanitárních a 

záchranných úkolech a úkolech zahrnujících nasazení sil v krizovém 

managementu, včetně peacekeepingu.17 Oproti NATO, které je vojenskou 

organizací a nemá přístup v plném rozsahu k civilním nástrojům, EU vyvíjí vlastní 

analýzy konfliktu, které mohou kombinovat civilní i vojenskou složku. To dělá 

z Unie důležitého aktéra nebojových operací či misí a klade důraz na roli EU 

v civilní oblasti bezpečnosti.18 

Jelikož je EU složena ze suverénních členů, spolupracujících na mezivládní i 

nadnárodní úrovni, musí být společné politiky výsledkem kompromisů a dohod. To 

je zvláště posíleno v ESDP, protože tato politika funguje na mezivládním principu. 

Proto je zajímavé se podívat blíže na přístup hlavních aktérů k podstatě ESDP. Za 

                                                 
16 Salmon, Trevor C. Toward a European Army : A Military Power in the Making. Boulder : Rienner, 2003. 
str. 102-103 
17 Brimmer, Esther. ESDP and International Peacekeeping. In Brimmer, Esther (eds.). The EU's Search for a 
Strategic Role : ESDP and Its Implications for Transatlantic Relations. Washington : Hopkins University, 
2002. str. 102 
18 Brimmer, Esther. ESDP and International Peacekeeping. In Brimmer, Esther (eds.). The EU's Search for a 
Strategic Role : ESDP and Its Implications for Transatlantic Relations. Washington : Hopkins University, 
2002. str. 104 
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klíčové lze v tomto ohledu pokládat přístupy Velké Británie a Francie, které vnímají 

roli ESDP odlišně. 

Primárním zájmem Velké Británie po konci studené války bylo zachování role 

NATO jako ochránce bezpečnosti v Evropě a udržení pozice USA na kontinentu.19 

Proto Velká Británie vnímá ESDP jako možnost posílení evropských schopností a 

podporu NATO (poučení se z Kosova). Obává se, že bez výraznější podpory po 

kvantitativní i kvalitativní stránce - kdyby Evropa nebyla vnímána jako rovnocenný 

a přirozený partner - by se Američané stáhli.20 

Naopak francouzský přístup k ESDP byl založen na samostatnosti evropských 

vojenských kapacit a vyvázaní se ze závislosti zejména na USA, popř. na NATO. 

Proto byl volen spíše idealističtější náhled na fungování a nástroje ESDP. Také se 

v tomto směru projevovala gaullistická představa vedoucí role Francie v Evropě a 

vymezování se vůči USA. V tomto smyslu chce Francie realizovat dlouhodobý cíl, 

aby se Unie mocným aktérem světové politiky.21 

 

 

1.3. Akté ři CFSP: 

 

Evropská rada   

Je rozhodujícím aktérem v oblasti bezpečnosti, vymezuje obecné zásady a směry, 

které mají dopad na obranu.22 Předseda Evropské rady zajišťuje na své úrovni a v 

této funkci vnější zastupování Unie v záležitostech týkajících se společné 

zahraniční a bezpečnostní politiky, aniž jsou dotčeny pravomoci vysokého 

představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.23 

Rada Evropské unie   

Jednání s bezpečnostní a obrannou tématikou se projednává na zasedání 

Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy (GAERC), která má výkonnou roli 

                                                 
19 Aggestam, Lisbeth. A common Foreign and Security Policy: Role Conceptions and the Politics of Identity 
in the EU. In Aggestam, Lisbeth; Hyde-Price, Adrian. Security and Identity in Europe. London: Macmillan 
Press ltd, 2000. str. 99 
20 Khol, Radek. Velká Británie – V srdci Evropy a v čele evropské obrany? In. Khol, Radek a kol. Evropská 
bezpečnostní a obranná politika: národní perspektivy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2002. str. 24  
21 Aggestam, Lisbeth. A common Foreign and Security Policy: Role Conceptions and the Politics of Identity 
in the EU. In Aggestam, Lisbeth; Hyde-Price, Adrian. Security and Identity in Europe. London: Macmillan 
Press ltd, 2000. str. 102 
22 Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o založení Evropského společenství. Hlava V, 
článek 13. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:321E:0001:0331:CS:PDF 
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v rámci SZBP. Tato rada přijímá rozhodnutí na základě obecných směrů nebo 

společných strategií vydaných Evropskou radou. GAERC přijímá rozhodnutí o 

společných akcích nebo společných postojích.24 Odpovídá za to, že společné akce 

jsou jednotné, konzistentní a účinné. GAERC doporučuje společné strategie 

Evropské radě a schválené společné strategie pak uvádí v život.  

Smlouvou z Nice byl vytvořen Politický a bezpečnostní výbor (PSC), který 

monitoruje mezinárodní situaci a poskytuje Radě stanoviska z vlastní iniciativy 

nebo na žádost Rady. Může vykonávat pod odpovědností Rady politickou kontrolu 

a strategické řízení při operacích řešení krizí.25 

V rámci Rady jsou vytvořeny další orgány k posílení realizace SZBP resp. 

EBOP. Vojenský výbor EU složený z náčelníků generálních štábů je poradním 

orgánem PSC pro jakékoliv vojenské záležitosti uvnitř EU. Vojenský štáb EU 

zajišťuje vojenské expertisy a podporu CESDP, včetně řízení vojenských operací 

vedených EU za účelem zvládání krizí. Politicko - vojenská skupina přezkoumává 

politicko - vojenské aspekty všech návrhů v rámci SZBP. Výbor pro civilní zvládání 

krizí je poradním orgánem pro civilní řešení krizí. Zajišťuje vytváření nevojenských 

jednotek k řešení krizí a konfliktů. 

Předsednictví Evropské unie 

Předsednický stát reprezentuje EU v otázkách SZBP, a to hlavně řízením 

politického dialogu se třetími zeměmi jménem Unie, je zodpovědný za uvádění 

rozhodnutí v rámci SZBP do praxe a je oprávněn vyjadřovat postoj EU v 

mezinárodních organizacích a na mezinárodních konferencích.26 

Generální tajemník Rady a Vysoký p ředstavitel pro SZBP 

Tato funkce byla vytvořena na základě Amsterodamské smlouvy. Tato funkce 

slouží k tomu, aby představitel Unie vedl dialog se třetími stranami a formuloval 

názory Unie.27 Vysoký představitel vede společnou zahraniční a bezpečnostní 

politiku Unie. Přispívá svými návrhy k vytváření této politiky a provádí ji jako 

                                                 
24 Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o založení Evropského společenství. Hlava V, 
článek 13.  
25 Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o založení Evropského společenství. Hlava V, 
článek 25 
26 Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o založení Evropského společenství. Hlava V, 
článek 18 
27 Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o založení Evropského společenství. Hlava V, 
článek 26 
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zmocněnec Rady. Stejně jedná i v oblasti společné bezpečnostní a obranné 

politiky.28 

Útvar pro politické plánování a v časné varování 

Útvar je pod vedením Vysokého představitele SZBP a slouží ke včasnějším a 

dalekosáhlejším analýzám vnějšího vývoje v dlouhodobé, střednědobé a 

krátkodobé perspektivě. 

Evropská komise  

Komise může předkládat Radě k projednání jakékoliv zahraničněpolitické nebo 

bezpečnostní otázky.29 Předseda Komise jmenuje místopředsedy, kromě 

vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, z řad 

členů Komise.30 

Evropský parlament 

Parlament je oprávněn konzultovat a být informován o vývoji SZBP 

prostřednictvím Předsednictva a Komise. Rozhoduje o rozpočtu Unie, proto 

rozhoduje kolik finančních prostředků má II. pilíř. 

Členské státy  

Jsou zavázány Smlouvou o EU poskytnout aktivní a bezpodmínečnou podporu 

realizaci SZBP v duchu loajality a vzájemné solidarity. Spolupráce v rámci II. pilíře 

má navíc mezivládní charakter. „Členské státy se v rámci Rady navzájem informují 

a konzultují o všech otázkách zahraniční a bezpečnostní politiky obecného zájmu, 

aby prostřednictvím sladěného a souběžného jednání zajistily co nejúčinnější 

uplatňování vlivu Unie.“31 

Zvláštní zmocn ěnci Evropské unie  

Na základě Smlouvy o EU mohou být jmenování zvláštní zmocněnci 

s mandátem, který se týká konkrétních politických otázek.32 

 

 

 

                                                 
28 Článek 9e Lisabonské smlouvy. http://www.lukasmacek.cz/Lisabon/Lisabonska_smlouva.pdf 
29 Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o založení Evropského společenství. Hlava V, 
článek 14 
30 Článek 9d Lisabonské smlouvy. http://www.lukasmacek.cz/Lisabon/Lisabonska_smlouva.pdf 
31 Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o založení Evropského společenství. Hlava V, 
článek 16 
32 Co je SZBP EU? 15.10.2002. 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/evropska_unie/spolecna_zahranicni_a_bezpecnostni/spolecna_z
ahranicni_a_bezpecnostni_1.html 
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1.4. Nástroje CFSP: 

 

Spole čné strategie  

Jsou schvalovány Evropskou radou na doporučení Rady EU v oblastech 

společných zájmů členů Unie. Společná strategie specifikuje cíle, jejich trvání a 

zdroje, které jsou potřebné ze strany Unie a členských států. Rada po schválení 

společnou strategii realizuje. 

Spole čné postoje  

Společné postoje vyjadřují stanovisko Evropské unie vůči konkrétním nebo 

aktuálním otázkám. Jsou namířeny vůči třetímu státu nebo vůči konkrétní události 

či problému. Velká většina těchto společných postojů je věnována situaci na 

Balkáně, další se týkají jiných regionů a oblastí společného zájmu. 

Spole čné akce  

Společné akce zavazují členské státy při provádění jejich vlastní zahraniční 

politiky. Rada přijímá společné akce v situacích, kdy je třeba, aby Unie přijala 

konkrétní operativní opatření. Rada při rozhodnutí o společné akci specifikuje její 

cíl, rozsah, zdroje poskytované Unií, podmínky realizace a pokud je třeba tak i 

rozsah a délku trvání společné akce.33 

 

 

1.4.1. Příklady spole čných strategií 

 

Příkladem společné strategie je Společná strategie EU pro středomoří, která se 

týká spolupráce s partnery Barcelonského procesu34 a Libye. Cílem této strategie 

je zabezpečení míru, stability a prosperity v regionu. Zahrnuje prosazování 

klíčových hodnot jako je demokracie, princip práva, transparentnost, lidská práva a 

dobré vládnutí. Z bezpečnostního hlediska klade důraz na spolupráci v oblasti 

justice a domácích záležitostí, bližší spolupráci v otázkách bezpečnosti a dialog 

v boji proti netoleranci, xenofobii a rasismu. Unie klade váhu na podpisu a ratifikaci 
                                                 
33 Co je SZBP EU? 15.10.2002. 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/evropska_unie/spolecna_zahranicni_a_bezpecnostni/spolecna_z
ahranicni_a_bezpecnostni_1.html 
Viz také Fiala, Petr; Pitrová, Markéta. Evropská unie, str. 552 
34 Partnery Barcelonského procesu jsou Alžír, Kypr, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Malta, Maroko, 
Palestinská samospráva, Sýrie, Tunis a Turecko. 
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/mediterranean_part
ner_countries/r15001_en.htm 
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nástrojů proti šíření zbraní hromadného ničení a jaderných, chemických a 

biologických zbraní.35 

Podobně významná společná strategie je Společná strategie EU pro Rusko. 

Tato strategie demokratický a hospodářský proces v Rusku, kdy říká, že jen tak 

dokáže Rusko více přispět ke stabilitě a bezpečnosti na kontinentu. Strategické 

partnerství Unie a Ruska je rozvinuto na základě společného bezpečnostního 

dialogu, kdy se tak sbližují společné zájmy a mohou společně odpovídat a 

reagovat na bezpečnostní výzvy v Evropě.36  

Cílem další Společná strategie EU pro Ukrajinu je dosažení společného 

prostoru míru a stability prostřednictvím politického a bezpečnostně-politického 

partnerství zejména díky geografické poloze Ukrajiny, která tvoří jakousi severo-

jižní a západo-východní osu kontinentu. Důraz je také kladen na spolupráci 

v jaderné bezpečnosti.37 Další strategií EU přijatou 17.10.2008 byla Strategie 

partnerství Afrika-EU38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/mediterranean_part
ner_countries/r15002_en.htm 
36 http://www.delrus.ec.europa.eu/en/p_244.htm 
37 http://www.nti.org/e_research/official_docs/eu/ukraine_99.pdf 
38 Rok po Lisabonu: partnerství Afrika-EU v praxi. {SEC(2008) 2603}. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0617:FIN:CS:PDF 
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2. Analýza obranných výdaj ů  

 

V této kapitole se budu věnovat několika okruhům analýzy. Prvním bodem 

bude analýza obranných výdajů evropských mocností39, protože právě tyto státy 

mají největší vliv na tvorbu strategií a cílů v rámci EU. Navíc tyto státy hrají 

rozhodující roli ve  finančním objemu EU jako celku. Druhou částí této kapitoly 

bude analýza obranných výdajů světových mocností, které jsou partnery nebo 

naopak konkurenty EU či se jimi do budoucna mohou stát. Dále budou do analýzy 

zahrnuti mezinárodní aktéři v regionech sousedících s EU.  

Třetí část shrne v obecnějším měřítku předchozí analýzy obranných výdajů a 

stanoví převládající trendy. Ve čtvrté části se pokusím o vysvětlení těchto trendů 

s využitím teorie bezpečnostního dilematu a dělení států na moderní a 

postmoderní. S posledně zmíněným konceptem souvisí také teoretický základ 

důvodů zbrojení, kterému se budu věnovat v této kapitole. V páté části potom 

porovnám analyzované aktéry z hlediska obranných výdajů a budu srovnávat výši 

výdajů a trendy jejich vývoje u evropských mocností,  světových velmocí a  státech 

v sousedních regionech. V této části se pokusím odpovědět na otázku, zda je 

nutno tyto výdaje navyšovat, nebo jsou-li konkurenceschopné a dostatečně 

vysoké pro udržení role, kterou si EU vymezila. 

 

 

2.1. Obranné výdaje evropských mocností 

 

Do výběru evropských mocností jsem zařadil Francii, Velkou Británii, 

Německo, Itálii a Španělsko. Důvodů pro tento výběr je několik. Jedná se o 

největší státy EU jak co do rozlohy, tak i do počtu obyvatel, které tudíž mají 

majoritní váhu při politických jednáních a rozhodnutích. První čtyři státy 

z vybraných zemí jsou navíc ekonomicky nejsilnějších a Španělsko patří do první 

„patnáctky“ co se týče obranných výdajů na světě. Francie a Velká Británie jsou na 

                                                 
39 Použitý pojem „evropská mocnost“ je v analýze použita pro státy EU, které figurují mezi prvními patnácti 
státy na světě v objemu vynaložených financí na obranné výdaje. Mimoevropské mocnosti jsou definovány 
ty, které jsou taktéž mezi patnácti státy v objemu financí vynaložených do obranných výdajů. Vzhledem 
k rozsahu a obsahu práce se nebudu zabývat dalšími státy, které jsou v tomto žebříčku na prvních patnácti 
místech, jelikož nejeví tak vysoké vojensko mocenské ambice v regionu či kontinentu, jako analyzované 
mocnosti. Jedná se například o Kanadu, Jižní Koreu nebo Austrálii. 
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třetím, resp. čtvrtém místě za USA a Čínou a před pátým Ruskem. Německo a 

Itálie jsou na šestém, resp. osmém místě a Španělsko na místě čtrnáctém.40 

Ve své analýze jednotlivých států budu srovnávat dva údaje. Prvním jsou 

obranné výdaje v milionech USD, druhým potom procentuální podíl obranných 

výdajů k HDP. Sledované období začíná koncem studené války, kdy jednotlivé 

státy začaly reagovat na uvolnění mezinárodních vztahů, mimo jiné snižováním 

svých obranných výdajů. 

 

 

2.1.1. Francie 

 

41 

 

Jak můžeme z výše uvedené tabulky vidět, výdaje začaly klesat od roku 1992 

a nejnižší úrovně dosáhly v roce 2001. Procentuální rozdíl tohoto poklesu činil 

13.3%. Od roku 2001 můžeme sledovat velmi pozvolný nárůst. Nepatrným 

vybočením z této tendence byl rok 2004, kdy došlo k vyššímu růstu. Následující 

rok se opět objem výdajů snížil na hodnotu roku 2003. Další roky byly výkyvy 

oběma směry menší. 

 

 

 

Pokud se zaměříme na procentuální vyjádření obranných výdajů k HDP, 

můžeme zaznamenat trvalý pokles, což je obecným jevem většiny evropských 

                                                 
40 http://www.sipri.org/research/armaments/milex/resultoutput/15majorspenders 
41 Všechny údaje a hodnoty v tabulkách v celé kapitole jsou převzaty ze SIPRI military expenditure database 
http://milexdata.sipri.org/ 
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států, kdy dochází k přesunům výdajů z obrany na ostatní složky státních výdajů, 

zejména v sociální oblasti (hovoří se o tzv. mírové dividendě). Ovšem i přes 

stabilně klesající tendenci francouzské výdaje na obranu stále přesahují 2% HDP, 

čímž splňují dlouhodobý požadavek NATO. Přestože Francie vystoupila v roce 

1966 z vojenských struktur NATO a její návrat vyhlásil francouzský prezident až 

v roce 2009, tato procentuální výše spíše ilustruje francouzský historický daný 

princip vlastního zabezpečení a její vojenské a mocenské role na evropském 

kontinentu. 

 

 

2.1.2. Velká Británie 

 

 

 

Obranné výdaje v reálných výších mají obdobnou tendenci jako v případě 

Francie, tedy klesající tendenci od počátku 90. let, konkrétně od roku 1991 po rok 

1999, kdy dosáhly nejnižšího bodu. V následujících letech výdaje naopak rostly. 

Procentuálně je propad mezi léty 1991 a 1999 o 23%. Růst od roku 1999 po rok 

2008 činil 20%, čímž se objem výdajů přiblížil na úroveň roku 1992. Tento nárůst 

je mnohem výraznější než v případě Francie, kde se jednalo o pouhá cca 2.5%. 

Britské ministerstvo obrany dokázalo přispět k celkovým požadavkům na 

snižování rozpočtu, přesto díky efektivnosti hospodaření dokázalo udržet obranné 

výdaje k podílu na HDP. Navíc bylo nuceno zapojit soukromý sektor do 

financování obranných výdajů, což také ulehčilo v letech ztenčujících se rozpočtů 

udržet obranyschopnost na vysoké úrovni.42 

 

 
                                                 
42 Krč, Miroslav a kol. str. 171-172 
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V procentuálním vyjádření k HDP ovšem vidíme stejnou tendenci jako 

v případě ostatních vybraných států, tedy snižování podílu vojenských výdajů. 

Toto snižování se ovšem od roku 1997 ustálilo v rozmezí 2.6 – 2.5%. Přesto si 

Velká Británie drží ze všech evropských mocností nejvyšší míru obranných výdajů 

v poměru k HDP. 

 

 

2.1.3. Německo 

 

 

 

Oproti Francii a Velké Británii v případě Německa můžeme mluvit o trvalém 

poklesu objemu výdajů (s výjimkou let 1997 až 2003, kdy se objem obranných 

výdajů zůstával víceméně setrvalý). Procentuálně bylo snížení výdajů poměrně 

razantní - od roku 1990 do roku 2008 klesly o 36%. Za zmínku stojí, že v prvním 

sledovaném roce byla výše výdajů srovnatelná s Francií i Německem. Tato výše 

byla způsobena setrvačností z dob studené války, kdy Německo bylo státem  

hraničícím se zeměmi Varšavské smlouvy.  

 

 

 

Ve vztahu k HDP je jasná tendence snižování výdajů, která kopíruje předchozí 

tabulku, kde jsem zmiňoval rovnoměrné období mezi léty 1997 až 2003, kdy se 

výdaje pohybovaly ve výši 1.5% resp. 1.4% k HDP. Celkově jsou výdaje ve vztahu 

k HDP na velmi nízké úrovni a v Německu se více než kde jinde projevuje přesun 

financí z vojenského sektoru do ostatních sektorů výdajové stránky rozpočtu. 



 19 

Rychle klesající výdaje na obranu mají několik příčin: absence jaderných 

zbraní; dlouhou dobu žádné vojenské ani mírové operace mimo své území 

(zakotveno ústavou); změna bezpečnostní situace na kontinentě; zisk vojenského 

materiálu díky sjednocení; redukce počtu vojáků a armádní techniky po sjednocení 

a v neposlední řadě také plnění Maastrichtských kritérií.43 

Ovšem snižování výdajů vyvolalo také kritiku. Německý ministr obrany z let 

1998-2002 varoval před snižováním výdajů, protože zapojení se do mírových 

operací odčerpává značné prostředky. Stejně tak varoval před snižováním gen. K. 

Naumann, předseda Vojenského výboru NATO z let 1996-1999.44 

 

 

2.1.4. Itálie 

 

 

 

Itálie - vyjádřeno v absolutních výdajích - zaznamenala oproti třem předchozím 

mocnostem od počátku sledovaného období nárůst v celkové výši výdajů na 

obranu. Tendence ve sledovaném období je poměrně rovnoměrná s velmi mírným 

nárůstem, pokud se jedná o pohyby mezi jednotlivými roky. Ovšem pokud se 

podíváme na rok 1990 a 2008, vidíme zde nárůst o cca 10%. Výjimku tvoří rok 

1995, kdy došlo k výraznějšímu propadu, který byl ovšem rokem 1996 vrácen na 

úroveň roku 1994, a rokem 2000, kdy došlo opět k výraznějšímu nárůstu, kdy se 

výše udržovala v podobné výši až do roku 2004. Od tohoto roku můžeme 

pozorovat opět mírné snižování.  

U Itálie oproti předchozím státům stojí za povšimnutí celkový nárůst 

absolutních výdajů ve sledovaném období. Tento jev se dá vysvětlit rolí Itálie za 

studené války. Velká Británie, Francie i Německo byly hlavními evropskými aktéry 

západního bloku v Evropě. Velká Británie jako nejbližší spojenec USA investovala 

mnoho výdajů na kolektivní obranu a s USA byly hlavním článkem vojenských 

                                                 
43 Krč, Miroslav a kol. str. 175-176 
44 Krč, Miroslav a kol. str. 176 
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struktur NATO. Německo bylo hraničním státem s Varšavskou smlouvou, na jeho 

území bylo dislokováno mnoho spojeneckých vojsk, proto výdaje na obranu byly 

ve stejné výši jako v případě Velké Británie a Francie. Francie měla specifickou 

pozici, protože byla mimo vojenské struktury NATO a spoléhala po vojenské 

stránce více sama na sebe. Naopak Itálie nebyla blízko hlavního ohniska napětí 

jako např. Německo, což bylo dáno severní hranicí s neutrálním Rakouskem nebo 

východní hranicí s Jugoslávií, která byla fakticky vyčleněna s východního bloku. 

 

 

 

V procentuálním vyjádření ve vtahu k HDP můžeme naopak sledovat snižující 

až udržovací tendenci, protože rozpětí ve sledovaném období bylo od 2.1 až 

1.8%. Výjimkou byl rok 1995, kdy došlo k propadu a následně k růstu. Tento 

pohyb kopíruje výdaje z předchozí tabulky, stejně tak jako stabilní výdaje v letech 

2000 až 2004. 

 

 

2.1.5. Španělsko 

 

 

 

Přestože Španělsko oproti předchozím státům poměrně hodně zaostává 

v celkové výši výdajů na obranu, můžeme pozorovat dvě tendence. První, která se 

vyskytuje u Francie a Velké Británie, tedy propad a poté následný nárůst. Druhá 

tendence je stejná jako v případě Itálie – je jí vzrůst vojenských výdajů od počátku 

sledovaného období v roce 1990 po rok 2008. 

V případě první tendence výdaje od roku 1990 po rok 1994 klesaly (s výjimkou 

roku 1993). Tento propad činil 12%. Výraznější byl ovšem nárůst od roku 1994, 



 21 

který činil skoro 42%. V případě druhé tendence, celkový nárůst mezi léty 1990 a 

2008 byl 24.5%. Tento nárůst reálných výdajů ve sledovaném období byl více než 

dvojnásobný oproti Itálii (nárůst cca 10%). 

V případě Španělska můžeme stejně jako v případě Itálie mluvit o zvýšení 

z důvodů nižších obranných výdajů v době studené války, protože Španělsko bylo 

na okraji dění studenoválečné konfrontace, proto si mohlo dovolit relativně nízké 

výdaje ve srovnání s Francií, Velkou Británií nebo Německem. 

Po skončení studené války, stejně jako v případě Itálie, dochází ke 

opětovnému začlenění do mezinárodního dění, a to i díky aktivitám NATO nebo 

rozvíjející se bezpečnostní spolupráci EU a její větší angažovanosti se ve světě a 

snahám o proporcionalitu zajištění těchto politik mezi členy EU resp. NATO. 

 

 

 

Pokud jde o procentuální podíl výdajů na obranu k HDP, můžeme sledovat 

podobnou tendenci jako v případě Německa, tedy poměrně stabilní snižování. 

Spolu s Německem Španělsko má nejnižší procentuální podíl obranných výdajů 

k HDP, ovšem je zde náznak tendence k mírnému růstu od roku 2006. 

 

 

2.2. Obranné výdaje sv ětových mocností 

 

V této kapitole budu analyzovat stejnou cestou jako u předchozích vybraných 

evropských mocností obranné výdaje USA, Ruska, Číny, Indie, Japonska a 

Brazílie. Spojujícím článkem těchto zemí jsou jejich politické ambice a vliv na 

mezinárodní scéně nebo se jedná o silné regionální aktéry jako v případě 

Japonska a Brazílie.  

USA jsou největším přispěvatelem do obranných rozpočtů a celkové náklady 

na obranu tvoří 41.5% celkových světových výdajů.45 Mimo jejich příspěvek do 

                                                 
45 The 15 major spender countries in 2008 
http://www.sipri.org/research/armaments/milex/resultoutput/15majorspenders 
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obranných výdajů, který je nejvyšší ze všech států,  ve vnímání mnoha evropských 

státníků patří jak mezi nejbližšího partnera, tak i konkurenta na mezinárodní 

scéně.  

V případě Ruska a Číny, které patří do první pětky největších plátců na obranu, 

můžeme jasně hovořit o politických konkurentech EU a USA. Tato konkurence je 

historicky daná vývojem světové politiky po 2. světové válce, kdy probíhalo 

ideologické soupeření dvou bloků, ale i soupeření v rámci bloků, a je zřejmé, že 

tyto země mají politické ambice na rozšíření svého vlivu. Mimo své obchodní 

zájmy sledují i rozšiřování svého politického vlivu a proto je nutné se věnovat 

výdajům na obranu, které tvoří základ jejich vojenské moci a perspektivy. 

Indie je považována za asijskou mocnost číslo dvě, když přihlédneme ke 

slábnoucímu vlivu vyspělého Japonska. Ať už jde jako v případě Číny o obrovskou 

populaci, která poskytuje materiální základ pro rychle rostoucí indickou 

ekonomiku, stejně tak jako politické a vojenské ambice. Navíc je přímým 

konkurentem Číny na asijském kontinentu a historicky nebyly jejich vzájemné 

vztahy příznivé. 

Japonsko je nutné analyzovat z důvodu jeho pozice regionální mocnosti, která i 

když do budoucna bude ve srovnání s Čínou ztrácet, stále patří mezi světové 

mocnosti a zejména v regionu východní a jihovýchodní Asie bude nutné sledovat 

bezpečnostní vývoj ať už s ohledem na nebezpečí KLDR nebo mocenské 

soupeření s Čínou. Mimo tyto zmíněné státy zde je nutno brát v potaz Jižní Koreu, 

která je nejvíce ohrožena svým severním soupeřem KLDR a Taiwan, který nemá 

vyjasněné vztahy s kontinentální Čínou a je tak díky tomu bezpečnostní riziko pro 

region do budoucna. Navíc na území Japonska leží americké vojenské základny a 

jedná se tak o nejbližšího spojence USA v oblasti. 

Posledním jmenovaným státem je Brazílie, největší a nejlidnatější stát Jižní 

Ameriky, který už teď je vnímám za mocnost číslo jednu v Jižní Americe. Oproti 

výše zmíněným státům nedisponuje takovou politickou mocí, ale je třeba vnímat 

rostoucí ekonomický vliv na mezinárodní scéně i to, že patří do první „patnáctky“ 

v obranných výdajích. 

Mimo tyto státy jsou ještě další s vysokými výdaji na obranu, patřící do první 

„patnáctky“ ve světovém srovnání. Ovšem tyto státy nejeví tak vysoké mocensko 

vojenské ambice, jako ostatní analyzované mocnosti v této práci, popřípadě jejich 

role ve vojensko mocenské oblasti v daném regionu či kontinentu nebo 
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s přesahem na světové dění, není tak výrazná. Do této skupiny patří například 

Kanada, Austrálie nebo Jižní Korea. 

 

 

2.2.1. USA 

 

 

 

V USA stejně jako v ostatních mocností západního bloku docházelo 

v postbipolárním období ke stejné tendenci ve snižování obranných výdajů. Od 

roku 1990 došlo k poměrně radikálnímu snížení až po roky 1998/1999 s nejnižšími 

výdaji v roce 1998. Tento pád výdajů činil 28%. Od roku 1999 nastal pozvolný 

nárůst. Po dvouletém období 2001/2002 nastal strmý nárůst výdajů. Bylo to 

způsobeno reakcí na vývoj po teroristickém útoku 11.9.2001. Od té doby jsou USA 

angažovány ve válkách v Afghánistánu a Iráku, kde mají majoritní roli jak po 

vojenské stránce, tak po stránce materiálního a finančního zajištění.  

Fázi od roku 1998 po rok 2008 bych rozdělil na pozvolný nárůst ve výdajích po 

rok 2002 a poté po rok 2008. V první fázi nárůst činil 18%. Ve druhé fázi od roku 

2002 nárůst činil 41.5%. Celkový nárůst za sledované období mezi léty 1990 a 

2008 činil necelých 20%. 

 

 

  

Procentuální podíl výdajů k HDP kopíroval tendenci reálných výdajů, kdy 

docházelo ke snižování od roku 1990 po rok 1999, kde si USA i nadále drželi 

poměrně vysoký procentuální výdaj. Od roku 2000 vidíme opětovný nárůst, který 

se od let 2002/2003 poměrně hodně zvýšil, stejně jako v reálných výdajích. 
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2.2.2. Rusko 

 

 

 

Počátek sledovaného období demonstruje geopolitické změny východního 

bloku spojené s rozpadem Sovětského svazu a problematikou celkové 

restrukturalizace země, což se velkou měrou týkalo i armády. Toto období bylo 

poznamenáno množstvím zmatků a nejasností s budoucností armády a velkého 

množství armádní techniky.  

Od roku 1990 došlo k výraznému propadu ve výdajích na obranu. Tento 

propad se ustálil v roce 1992. Od tohoto roku docházelo ke stabilnímu a poměrně 

vysokému snižování, které dosáhlo nejnižšího bodu v roce 1998. Tento propad 

činil (uvedu od roku 1992, což lépe demonstruje ruský vývoj obranných výdajů) 

68%. Toto číslo ukazuje na poměrně dramatické snížení. Bylo nutné počítat 

s přechodem na nové politické a bezpečnostní podmínky a armáda v té době 

neměla takovou prioritu, jako v dobách Sovětského svazu. Navíc je třeba dodat, 

že země procházela velkými změnami a kapacity z dob Sovětského svazu již byly 

nepotřebné a nereflektovaly mezinárodní bezpečnostní prostředí ani ekonomické 

schopnosti Ruska. 

Od roku 1999 a zejména od roku 2000 dochází ke stabilnímu a vysokému 

nárůstu výdajů. Tento nárůst činil 182%. Toto číslo značí hodně razantní nárůst a 

reflektuje to politiku stabilizující se země pod vládou Vladimira Putina. Za jeho 

vlády je zřejmé posilování sebevědomí země a snaha o opětovný zisk moci a vlivu 

ve svých bývalých sférách vlivu i mimo ně. Tento nárůst obranných výdajů byl 

podpořen rychlým růstem ekonomiky, jenž odrážel vzrůstající ceny ropy a zejména 

zemního plynu. 
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Procentuální vyjádření k HDP částečně kopíruje vývoj reálných výdajů. 

Můžeme vidět razantní snížení od roku 1990 po rok 1998. Od následujícího roku 

docházelo k růstu s vrcholem v letech 2002/2003. Od tohoto období se míra 

snížila a v posledních třech letech se podíl drží na 3.5 resp. 3.6%. 

 

 

2.2.3. Čína 

 

 

 

Jak je možné vidět z tabulky, Čína ve sledovaném období zaznamenala 

konstantní růst obranných výdajů. Tempo stoupalo poměrně rovnoměrně 

s výjimkou let 1993-1995, kdy výdaje zaznamenaly mírný propad. Následujícím 

rokem se tempo růstu dostalo opět ke vzrůstajícím hodnotám. Rychlejší tempo 

růstu započalo rokem 2001 - mezi rokem 2000 a 2008 se objem prostředků na 

obranu téměř ztrojnásobil. Celkový nárůst za sledované období činil 384%. 

Tento vývoj demonstruje, jakou váhu Čína dává bezpečnostním strukturám a 

vojenskému potenciálu země. Tyto tendence jasně dokazují posilování jejího 

politicko-bezpečnostního významu nejen v regionu, ale také celosvětově. Proto se 

Čína dostala na druhé místo v objemu obranných výdajů na stát ve světě. Tyto 

výdaje jsou zejména směřovány do modernizace vojenského arzenálu. Na druhou 

stranu je nutné vzít v potaz, že čínská armáda je nejpočetnější na světě. Už jen 

tento samotný fakt napovídá, že Čína bude muset vynaložit ještě vyšší prostředky, 

aby se po technologické stránce mohla vyrovnat státům jako Velká Británie nebo 

Francie. Tyto evropské mocnosti mají mnohem méně početnou armádu, ale i tak 

vynakládají v posledním sledovaném roce jen o 5, resp. o 11 mld. USD méně. 

Toto srovnání může napovídat o srovnání může napovídat o technologické 

vyspělosti. 

Pokud ovšem srovnáváme objem reálných výdajů, které mohou napovědět o 

aktuálním stavu vojenských schopností a technologické kvalitě, když vezmeme 
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v potaz početní stav armády46, je nutné se zaměřit na trendy v růstu výdajů. 

vojáků. V tomto bodě je nutné říci, že reálné výdaje se v obou evropských 

mocnostech snížily, naopak v Číně ve sledovaném období sledujeme obrovský 

nárůst. 

 

 

 

V případě procentuálního podílu obranných výdajů v Číně, tyto hodnoty nemají 

takový vypovídající charakter, jako u evropských mocností nebo vyspělých 

ekonomik jako jsou USA nebo Japonsko. I když podíly na HDP od počátku 

sledovaného období klesaly a opětovně od roku 1998 začaly nepatrně stoupat, 

přičemž od roku 2001 se drží na stejné úrovni, je nutné vzít v potaz velmi vysoký 

každoroční nárůst HPD Číny, takže při udržení si podílu na HDP to Číně dovoluje 

investovat stále vyšší částky do armády. 

 

 

2.2.4. Indie 

 

 

 

Indické obranné výdaje vykazují po snižování z let 1990-1992 pomalý nárůst 

mezi roky 1993-1996. Od roku 1997 se tempo růstu ještě zvýšilo a zůstalo 

konstantní.  

Oproti svému konkurentovi Číně vykazuje Indie podstatně nižší tempo růstu, 

přesto se za sledované období zvýšily výdaje o 105%. I v případě Indie můžeme 
                                                 
46 Tuto myšlenku je nutné vzít v potaz jak u Číny, Ruska, tak i Indie. Tyto země mají velmi vysoké početní 
stav armády – Čína 2,82 mil. vojáků, Rusko 1,52 mil. vojáků, Indie 1,3 mil. vojáků. Ve srovnání s Francií 
0,29 mil. vojáků, Německo 0,22 mil. vojáků a Velká Británie 0,21 mil. Hough, Peter. Understanding global 
security. New York : Routledge, 2004. str. 51 
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konstatovat, že Indie bude své výdaje nadále zvyšovat podobným tempem, 

protože početní stav armády je velmi vysoký ve srovnání s celkovými výdaji a je 

nutné investovat do modernizace a nových technologií tak, aby Indie byla schopná 

udržet konkurenceschopnost s Čínou. Na růst výdajů bude mít nadále vliv vývoj  

vztahů s Pákistánem a dlouhodobě soupeření o postavení s Čínou. Proto bude 

Indie nucena investovat do modernizace své armády nemalé částky. Už nyní jsou 

zřejmé aspirace Číny a Indie na získání větší moci a pozice na mezinárodní 

scéně. 

 

 

 

Podíl na HDP kopíruje trend v celkových výdajích. Za sledované období 

docházelo v prvních šesti letech ke snižování. Od roku 1997 můžeme vidět 

postupný nárůst do roku 2001. Od tohoto roku je zřejmý kolísavý trend. Přesto to 

není plně ilustrativní, protože stejně jako v případě Číny, je nutné vzít v potaz 

rychlý růst ekonomiky a HDP, takže i přes mírné snižování nebo kolísavost podílu 

na HDP je Indie schopná každoročně celkové výdaje zvyšovat. Tento trend by měl 

pokračovat stejně jako v případě Číny i nadále. 

 

 

2.2.5. Japonsko 

 

 

 

Z obranných výdajů Japonska za sledované období je zřejmě, že si po celou 

dobu drží takřka stabilní výši. Můžeme sice pozorovat velmi mírný nárůst do roku 

2004 a od toho roku opět mírné snížení, celkově je ale trend výdajů vyrovnaný. 
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Otázkou u Japonska zůstává, jaký se situace bude vyvíjet do budoucna. 

Několik náznaků hovoří pro zvyšování výdajů. V první řadě je to způsobeno 

napětím mezi Japonskem a KLDR. Severní Korea v minulosti a zejména v tomto 

roce provedla několik testů raket krátkého, středního i dlouhého doletu a navíc 

uskutečnila zkoušky jaderných zbraní. Několik testů raket mělo letovou dráhu přes 

Japonské ostrovy. Navíc po první jaderné zkoušce byly ze strany některých 

japonských politiků s touto spojitostí vyjádřeny úvahy o možném zbrojení 

Japonska, tak aby země byla schopna adekvátní obrany. Z dlouhodobého 

hlediska zatím není také zřejmé, jak se Japonsko po bezpečnostní stránce postaví 

k mocenským ambicím a obrovským nárůstům zbrojních výdajů ze strany Číny.  

Celkový nárůst výdajů za sledované období činil 8%, přičemž je nutné brát toto 

číslo v případě Japonska jen jako kvantitativní údaj, protože trend vypovídá o 

mírném snižování výdajů, jak jsem již uvedl výše. 

 

 

 

Podíl výdajů na HDP má velmi vyrovnaný trend, který částečně kopíruje výši 

reálných výdajů z první tabulky. Přesto obranné výdaje zůstávají na poměrně 

vysoké úrovni díky vysokému HDP Japonska a ekonomické vyspělosti. 

 

 

2.2.6. Brazílie 

 

 

 

Brazilské výdaje ukazují poměrně razantní zvyšování. Mimo snížení mezi roky 

1990 a 1991 byl růst výdajů zřejmý až po rok 2002. Po tomto roku nastalo opět 

snížení a následný růst. Obecně lze popsat trend jakou rostoucí. Opět je to stejný 
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trend jako u ostatních aktérů mezinárodního systému s regionálními nebo 

celosvětovými mocenskými ambicemi a to takřka každoročním navyšováním 

obranných výdajů. 

Za sledované období (s výjimkou roku 1990) byl nárůst 226%.  

 

 

 

Podíl na HDP oproti zemím s mocenskými ambicemi (zejména Čína a Indie) je 

na nízké úrovni. Vyšší hodnoty můžeme sledovat mezi roky 1995 a 2002, kdy 

výdaje dosahovaly až 2% podíl na HDP. Poté byl podíl snížen až na 1.5%. Opět 

musíme být v závěrech obezřetní a vypovídající je první tabulka. Brazílie stejně 

jako Rusko, Čína a Indie, zaznamenává rýchlý každoroční růst HDP, proto je 

schopná každým rokem zvyšovat obranné výdaje i přes nižší podíl na HDP. Proto 

trend do budoucna je stejný jako v případě výše zmíněných zemí s mocenskými 

ambicemi. 

 

 

2.3. Obranné vývoje v severní Africe, subsaharské A frice a na Blízkém a 

Středním východ ě 

 

Tato kapitola bude zaměřena na analýzu obranných vývojů v regionech 

sousedících s EU nebo s možností bezpečnostního vlivu na EU. Tyto státy nemusí 

znamenat přímé ohrožení EU, ale je zde zvýšená možnost regionálních či 

vnitrostátních konfliktů z rozličných důvodů.  

Severní Afrika se zdá být stabilnější oproti subsaharské Africe, ale musíme vzít 

v úvahu islámský radikalismus. Problémy s radikály jsou nejvýraznější v Alžírsku. 

Také v Egyptě působí mnoho radikálních skupin, jmenovitě má zde silnou pozici 

Muslimské bratrstvo. Konkrétně tyto dva státy musí vnitřně soupeřit s tendencemi 

radikálních skupin svrhnout centrální vlády a nahradit vedení země vlastními lidmi. 

Napětí a konflikty v subsaharské Africe mají z větší části jinou podobu. Jedná 

se zejména o etnické konflikty. Typickým příkladem byla válka ve Rwandě, kde 
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docházelo ke genocidě. Podobně mnoho dalších konfliktů od vyhlášení 

nezávislosti afrických států mělo etnický podtext, kde etnika bojovala nebo stále 

bojují či je mezi nimi trvalé napětí. Samozřejmě i v regionu subsaharské Afriky 

docházelo a dochází k náboženským konfliktům nebo panuje otevřené napětí. 

Příkladem náboženských střetů může být Nigérie či Súdán, kde probíhají konflikty 

mezi muslimy a křesťany (Nigérie) či mezi arabským muslimským obyvatelstvem a 

černochy (Súdán). Nutné je také zmínit situaci v Somálsku, kde spolu stále bojují 

radikální islamisté a umírnění. Tato země je učebnicovým příkladem zhrouceného 

státu, kde centrální vláda nemá žádnou moc a oblasti státu jsou ovládány místními 

warlordy.  

Subsaharská Afrika je díky svým problémům a slabosti centrálních vlád 

ideálním místem pro vznik konfliktů, které mají navíc přeshraniční charakter díky 

etnickému složení regionu. Stejně tak tento region je historicky spojen 

s evropskými mocnostmi, které zde měly až do padesátých let minulého století 

kolonie. I díky této spojitosti se EU zaměřuje na řešení konfliktů v této oblasti. Je 

to dáno i neangažovaností USA v tomto regionu, stejně jako neangažovanosti 

Ruska či dříve Číny, které mají v tomto regionu jen ekonomické zájmy.  

Region Blízkého a středního Východu je jedním z nejdůležitějších 

bezpečnostních regionů na světě. V této kapitole zejména se zaměřím na obranné 

výdaje. V tomto regionu probíhá izraelsko-palestinský konflikt, který má vliv na 

mezinárodní bezpečnostní situaci i na sousedy Izraele. Dalšími neuralgickými 

body v současné době je bezpečnostní situace v Iráku a Afghánistánu. Nově i 

otázka jaderného programu v Iránu. 

Obecně obranné výdaje států v těchto regionech nemusí hrát takovou roli, jako 

růst zbrojních výdajů v ostatních světových mocnostech s vlivem přesahující daný 

region, je ovšem nutné prozkoumat trendy ve vývoji obranných výdajů. Ať už 

z důvodu výbušnosti v regionu subsaharské Afriky nebo ambicím některých zemí 

Blízkého a středního Východu. 
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2.3.1. Severní Afrika 

 

 

Jak je vidět z výše uvedených údajů, je zřejmé, že státy severní Afriky nejsou 

mezinárodními aktéry, kteří by se zařadili mezi vyšší příčky ve srovnání 

s ostatními státy a jejich vynaloženými sumami na obranné výdaje.  

Nejvyšší výdaje na obranu vynakládá Alžír, který oproti dalším dvěma vyšším 

plátcům na obranné výdaje, investuje do obrany o 70-80% více než Maroko nebo 

Egypt. Mezi státy severní Afriky nepanuje napětí, proto se zbrojní výdaje Alžíru 

mohou zdát jako snaha o zvýšení své mocenské pozice v regionu. Na druhou 

stranu je ovšem reálnějším důvodem zvyšování obranných výdajů snaha řešit 

vnitropolitickou situaci, protože centrální vláda se dlouhodobě potýká s místními 

islamisty. Celkově reálné výdaje i podíl na HDP má zvyšující se tendenci a nárůst 

výdajů za sledované období činil 620%, což je velmi vysoký nárůst. Stejně tak 

podíl na HDP rostl, i když od roku 1998 se snížil, ale i tak je 3.2%. 

Dalšími dvěma státy s vyššími obrannými výdaji v regionu jsou Maroko a 

Egypt, které zaznamenávají podobná čísla. U obou států za sledované období 

docházelo k růstu výdajů, ovšem v případě Egypta byl tento nárůst velmi mírný, 

což je zapříčiněno trvalým snižováním podílu na HDP. Naopak v případě Maroka 

se sice v první polovině sledovaného období snižoval, ovšem od roku 2000 opět 

rostl. 

Zbývající dva státy regionu, Tunisko a Libye, vykazují výdaje jen ve stovkách 

milionů USD. Ovšem i v těchto státech můžeme vidět nárůst celkových obranných 

výdajů za sledované období. V případě Tuniska to děla nárůst o 50%, v případě 

Libye o 103% (konkrétní údaje jsou zveřejněny až od roku 1998, proto sledované 

období je kratší). Přes celkové nízké výdaje je nutno přihlédnout k vysokému 

nárůstu zbrojních výdajů. Podíl na HDP se u obou států snižoval na 1.5 resp. 
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1.6%. V případě Libye je nutno poznamenat, jaké jsou příčiny vysokého nárůstu 

výdajů a snížení podílu na HDP. V režimu Muamara Kaddáfího došlo 

k pozvolnému zapojení se do mezinárodního dění a díky tomu přestala být Libye 

izolovaná od vyspělého světa. Díky tomuto otevření se a proklamované změně 

postoje diktátora mohlo dojít ke snížení podílu na HDP a přesto díky růstu 

ekonomiky mohly obranné výdaje přesto růst vysokým tempem. 

 

 

2.3.2. Subsaharská Afrika 

 

 

Výběr zemí subsaharské Afriky zahrnuje země, které jsou významné svou 

velikostí, regionálním postavením nebo ekonomickou sílou. Na první pohled se 

může zdát, že státy subsaharské Afriky neinvestují takové prostředky, které by 

odpovídaly bezpečnostní situaci. Pokud ale zvážíme charakter těchto států, 

potažmo celé Afriky, musíme vzít v potaz dělení společnosti těchto zemí. Země 

nejsou v zásadě uspořádány podle národnostního a etnického či náboženského 

charakteru, ale hranice jsou umělým výtvorem procesu kolonizace a dekolonizace. 

Protože je celý kontinent směs mnoha odlišných etnik, které mají přeshraniční 

dosah, střetávají se zde náboženství, taktéž najdeme spoustu jazykových mutací. 
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Proto celkově počet států neodpovídá počtu možných etnik, kultur apod. jak 

můžeme vidět v ostatních částech světa. 

Díky této charakteristice a dědictví kolonialismu v Africe najdeme převážně 

slabé centrální vlády nebo naopak vlády autokratické či totalitní, které ovládají 

svou zemi absolutistickým způsobem. Často jsou vlády podporovány určitým 

etnikem, který zastupují. Z toho plyne řada, zejména vnitrostátních, etnických 

konfliktů. Díky této decentralizaci moci, jsou země ovládány klanovou skupinou či 

„warlordy“, zejména ve státech postižených vleklými vnitrostátními konflikty. 

Z tohoto důvodu mohou být údaje ilustrující obranné výdaje poměrně nízké. Je to 

dáno tím, že mimo centrální vlády investují do armády další skupiny působících 

fakticky i reálně nezávisle na centrální vládě. Z toho důvodu v Africe kvetl 

nelegální obchod se zbraněmi v obrovské míře a tento trend stále přetrvává. 

Agregovali-li bychom obranné výdaje, které vynakládají vlády i nevládní skupiny, 

došli bychom k mnohem vyšším číslům, než která poskytují oficiální statistiky. 

Mezi největší investory do obrany patří tradičně dvě regionální mocnosti, 

Nigérie a Jihoafrická republika. U obou států jsou investice v řádech miliard USD, 

přičemž Jihoafrická republika je po Alžírsku druhým největším investorem do 

obrany. Mimo tyto dvě regionální mocnosti patří mezi největší investory 

subsaharské Afriky Angola a Súdán, které také investovaly přes miliardu USD. 

Největší nárůst obranných výdajů z těchto zemí zaznamenaly za zkoumané 

období Nigérie a Súdán, téměř 200%, resp. 183%, v případě Angoly činil tento růst 

asi 20%.47 V případě Jihoafrické republiky došlo ke snížení asi o 25%. Trendy 

v podílu na HDP se u těchto čtyř zemí podstatně liší. Zatímco Angola si i přes 

pokračující pokles (z 5.7% na 4.5%) drží poměrně vysoké procento podílu 

obranných výdajů na HDP, u Nigérie je tento podíl konstantně nízký (v průměru 

0.9 %) a v Jihoafrické republice zaznamenáváme klesající tendenci (z 3.9% na 

1.4%). Naopak v případě Súdánu je podíl obranných výdajů na HDP relativně 

vysoký a navíc stoupá, ve sledovaném období ze 3.5% na 4.4%. 

Ostatní státy mají poměrně nižší celkové výdaje, ovšem i zde je nutné se 

podívat na některé obecné trendy, které signalizují relativní zvyšování: Kamerun o 

55%, Čad 45%, Kongo 78%, Ghana 283% a Eritrea 100%. Keňa naopak své 

obranné výdaje snížila o 28% a Etiopie o 44%.  

                                                 
47 Tento růst byl zaznamenán od roku 2000, protože dřívější údaje nejsou dostupné 



 34 

U Etiopie a Eritrey můžeme v případě podílu na HDP sledovat značnou 

rozkolísanost. Zejména Eritrea má oproti ostatním státům velmi vysoký podíl 

obranných výdajů na HDP, který se pohyboval od 12% až po 32% a poté se snížil 

na 20%. Přesto je tento údaj velmi stále velmi vysoký. V případě Etiopie lze 

konstatovat kolísání z 8.5% na 1.8%, dále opět na 9.6% a následně snížení na 

1.6%. Údaje těchto dvou států vypovídají o napjatých vzájemných vztazích. 

Poměrně nízké a vyrovnané obranné výdaje vykazuje Ghana (0.4% - 0.8%) a 

Kamerun (1.5% - 1.4%). Čad svůj podíl snížil z 2.3% na 0.9%. Podíl klesal i v Keni 

z 2.9% na 1.8%, přičemž v posledních letech je ovšem zaznamenám mírný růst. 

Kongo zaznamenalo podíl od 1.5% na 1.8% přičemž ve sledovaném období 

můžeme vidět pokles i růst nad i pod stanovené rozpětí podílu. 

  

 

2.3.3. Blízký a St řední východ 48 

 

 

 

Už na první pohled je zřejmé, že region Blízkého a středního východu je – 

např. ve srovnání se subsaharskou Afrikou - poznamenán výrazně vyšší mírou 

militarizace. Je to dáno výbušností regionu, kde proběhlo několik válek, většinou 

ve spojitosti se vznikem a existencí státu Izrael, ale vliv samozřejmě měla také 

irácko-iránská válka, okupace Kuvajtu Irákem a následná válka v Zálivu nebo 

                                                 
48 Tyto regiony, analyzované společně z důvodů nejen kontinentální propojenosti, ale také kulturně 
náboženské blízkosti, jsem vymezil od Turecka a  Izraele po Pákistán a Afghánistán a jižně od pohoří Kavkaz 
po Arabský poloostrov. 



 35 

v současnosti probíhající boje v Iráku či Afghánistánu. O vedoucí roli zde soupeří 

několik států. V minulosti to byl Egypt, poté soupeření Íránu a Iráku, na Arabském 

poloostrově hraje hegemonní roli Saudská Arábie, která má ovšem kulturní, 

náboženský a politický vliv i v širším měřítku. O Izraeli můžeme taktéž hovořit jako 

o regionální mocnosti díky jeho ekonomické vyspělosti a vojenskému potenciálu. 

V současnosti má asi největší mocenské ambice v regionu Írán, který se svou 

pozici snaží vylepšit ziskem jaderné technologie schopné vyrobit jadernou zbraň. 

Tímto druhem zbraní na Blízkém východě disponuje pouze Izrael, který ovšem 

existenci jaderných zbraní nikdy nepotvrdil, ani nevyvrátil. Dříve stejné snahy jako 

Írán ohledně vývoje jaderných zbraní projevoval irácký režim za Saddáma 

Husajna. Tento vývoj ovšem skončil po náletu izraelských letadel na irácký 

atomový reaktor v Osiraku v roce 1981.49 Další mocností, kterou jsem uvedl ve 

výčtu států tohoto regionu, je Turecko, které je nábožensky a kulturně propojeno 

se svými sousedy v daném regionu. Po politické stránce je mezi Tureckem a jeho 

východními sousedy také mnoho spojovacích témat. Otázka Kurdů má 

přeshraniční charakter. Dalším pojítkem jsou menší hraniční spory se Sýrií nebo 

nutnost Turecka zabezpečit své východní hranice při možných regionálních 

konfliktech, jak se to stalo při invazi západní koalice do Iráku při svržení Saddáma 

Husajna. Navíc díky svému členství NATO a potenciálnímu členství v EU je 

bezpečnost Turecka propojena se státy EU. 

Výbušnost tohoto regionu je dána mimo jiné existencí státu Izrael a s ním 

spojeného izraelsko-palestinského konfliktu, také náboženským konfliktem, a to 

dualismem mezi šiíty a sunnity. Tento konflikt má mnohem širší rozsah než třeba 

náboženský konflikt v Izraeli nebo napětí v Libanonu. Toto napětí dokáže přerůst 

v otevřené nepokoje, jak je to nejlépe vidět v dnešní situaci v Iráku, kde po svržení 

centrální vlády se silnou pozicí dochází k náboženskému a sektářskému násilí. 

V současné době je také Pákistán značně nestabilní. Na hranicích 

s Afghánistánem působí svržený afghánský Talibán, který neuznává hranice mezi 

Afghánistánem a Pákistánem. Proto se musí s nimi potýkat i vláda a armáda 

Pákistánu. Po skončení vlády Parvíze Mušarafa je situace v Pákistánu mnohem 

méně přehledná a do budoucna hrozí, že při slabosti vládnoucího režimu by se 

                                                 
49 Fletcher, George P. Oprávněná a neoprávněná sebeobrana. Project Syndicate, říjen 2002. 
http://www.project-syndicate.org/commentary/fletcher4/Czech 
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mohly jaderné zbraně dostat do rukou islamistických extremistů, což by mohlo mít 

celosvětové následky. 

V tomto regionu také operuje mnoho islamistických skupin. Jde zejména o 

Hizballáh, který je nástrojem mocenské politiky Sýrie a v dnešní době zejména 

Íránu. Tato skupina má své sídlo v Libanonu, je otevřeně nepřátelská vůči Izraeli, 

ale je také zdrojem nestability v Libanonu a nástrojem politiky sousední Sýrie, 

která si díky ní drží v Libanonu svůj politický vliv. Další skupinou je Hamás, který je 

spojen s Palestinou, kde je protiváhou umírněnému Fatáhu. Hamás otevřeně 

bojuje jak o moc v Palestině, tak proti Izraeli. Mimo tyto dvě skupiny je zde řada 

náboženských extremistů, kteří působí v dalších zemích s cílem odstranit místní 

vlády, dle jejich názoru prozápadní (proamerické) a dostatečně nereprezentující 

radikální islám. Největší problémy s těmito skupinami má rodina saudů, která není 

moc populární v Saudské Arábii, ale díky svému bohatství si udržuje vliv a díky 

své pragmatické politice a potřebnosti nerostného bohatství pro západní země, má 

podporu USA. Nesmíme zapomenout na Al-Káidu, která má se stala jakousi 

„ikonou“ všech islamistů a působí v mnoha státech, ať už přímo nebo 

zprostředkovaně a podporuje svržení vlád v arabských státech, boj proti Izraeli a 

proti státům Evropy a USA.50 

Důležitost tohoto regionu pro celý svět je dána i obrovským nerostným 

bohatstvím, zejména ropy a zemního plynu v Perském zálivu, kde jsou ložiska 

ropy největší na světě. Proto tento region přitahuje pozornost všech světových 

velmocí a proto je pro tento region důležité udržet stabilní situaci.  

Při analýze obranných výdajů můžeme vidět, že všechny státy, mimo 

Jordánsko, investují do obranných výdajů v miliardách USD. Jordánsko se 

posledním údajem blíží ke hranici miliardy. Nejvyššími investory do armády je 

Saudská Arábie, která je devátým nejvyšším plátcem obranných výdajů na světě, 

dále pak s odstupem Izrael a Turecko. V případě Izraele je nutnost udržovat si 

vysoké výdaje ať už z historické zkušenosti několika válek od vzniku Izrael, tak i 

díky deklarovanému nepřátelství od dalších států nebo neexistencí mírových 

smluv s některými státy v regionu a v neposlední řadě také kvůli udržení vnitřní 

bezpečnosti spojené s palestinsko-izraelským konfliktem. U všech zmíněných 

                                                 
50 Bajoria, Jayshree; Bruno, Greg. al-Qaeda. Council on Foreign Relations. 
http://www.cfr.org/publication/9126/  
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třech zemí docházelo za sledované období k růstu výdajů. V případě Saudské 

Arábie činil celkový růst 83%, v Izraeli 51% a v Turecku 15%.  

Ostatní „miliardové“ státy mají obranné výdaje ve výši třetiny až poloviny 

výdajů jako Izrael a Turecko. Jedná se o Sýrii, Írán a Pákistán. I v těchto státech 

náklady rostly poměrně rychlým tempem. Za sledované období činil celkový nárůst 

v Sýrii 96%, v případě Íránu  414%, což je nejvyšší údaj ze všech analyzovaných 

zemí v této kapitole. Pákistán vykázal růst 38%.  

Jordánsko jako nejmenší investor do armády taktéž zvýšilo investice a nárůst 

činil 103% což je druhý nejvyšší údaj ze zemí sledovaných v tomto regionu. 

Poslední údaj hovoří o 973 milionech USD a je téměř jisté, že v dalších letech 

bude investovat do obrany více než miliardu USD.  

Podíl obranných výdajů na HDP je u všech zkoumaných zemí vysoký. Nejvyšší 

podíl na HDP vykazuje Saudská Arábie a Izrael, poslední údaj udává 9.3% resp. 

8.6%. Podíl na HDP u Saudské Arábie byl po celé sledované období nejvyšší, 

stejně tak Izrael si držel pomyslnou druhou příčku. Nejnižší, ale stále vysoký podíl 

na HDP má Írán a Turecko. V případě Turecka měl klesající tendenci a pohyboval 

se ve škále od 3.5% do 2.1%. V případě Íránu mají podíly na HDP tvar sinusoidy, 

to znamená v různých obdobích klesající a stoupají trend. 

Ostatní státy vykazují klesající podíl na HDP:  Sýrie z 6.4% na 4.5%, 

Jordánsko ze 7.8% na 6.3% a Pákistán z 5.8% na 3.1%. I přes pokles podílu na 

HDP jsou tyto údaje v porovnání s ostatními regiony velmi vysoké. 

Druhým trendem oproti klesajícím hodnotám v podílech HDP, můžeme 

v tabulce vidět u států Izrael, Sýrie, Jordánska a Saudské Arábie opětovný růst 

podílu v posledním sledovaném údaji. 

 

 

2.4. Shrnutí zkoumaných aspekt ů obranných výdaj ů a srovnání trend ů s EU 

 

V předchozích podkapitolách jsem analyzoval obranné výdaje na dvou 

ukazatelích: celkových investicích do obranných výdajů a podílu obranných výdajů 

na HDP jednotlivých států. Analýza se postupně týkala vybraných evropských 

mocností, které reprezentují EU z pozice obranných výdajů největší měrou. Mimo 

to mají zásadní podíl na vojenských operacích a bezpečnostním potenciálu a moci 

EU. Jedná se o Francii, Velkou Británii, Německo, Itálii a Španělsko. 
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Druhá kapitola zahrnovala výběr světových mocností, které buď hrají prim 

spolu s EU v bezpečnostních otázkách, jsou potenciálními konkurenty EU do 

budoucna, partnery nebo se jedná o země s vysokou mírou aspirace na mocenské 

postavení i mimo svůj region. 

Ve třetí podkapitole jsem zkoumal obranné výdaje sousedních regionů EU, a to 

severní Afriku, subsaharskou Afriku a Blízký a střední Východ. Tento výběr byl 

záměrný, ať už z blízkosti severní Afriky, celé subsaharské Afriky, která je 

potenciálním cílem evropských vojenských a mírových operací a zejména region 

Blízkého a středního Východu, kde je spousta evropských států přímo vojensky 

nebo mírově angažována a tato oblast je navíc svou charakteristikou neuralgickým 

bezpečnostním bodem mezinárodních vztahů.  

 

 

2.4.1. Evropské mocnosti 

 

Jak můžeme vidět v první podkapitole, obranné výdaje evropských mocností 

jsou na stále vysoké úrovni a zmíněných pět mocností je v první patnáctce států 

s nejvyššími obrannými výdaji na světě, přičemž Francie a Velká Británie jsou 

mezi prvními pěti státy a navíc obě země udržují vyšší celkové výdaje než Rusko.  

Po skončení studené války můžeme zaznamenat u Francie, Velké Británie a 

Německa výrazné snížení obranných výdajů. Tyto výdaje začaly Francie a Velká 

Británie postupně zvyšovat, Francie velmi mírně, Velká Británie výrazněji. Ve 

srovnání s těmito státy Německo své obranné výdaje dlouhodobě a významně 

snižuje, což souvisí s geopolitickou změnou po skončení studené války, kdy 

Německo ztratilo své postavení ‚frontového‘ státu. Původně vysoké obranné 

výdaje ztratily smysl a finance se přesunuly do dalších oblastí, čímž si Německo 

vybralo pomyslnou ‚mírovou dividendu‘. 

Další dvě evropské mocnosti, Itálie a Španělsko, nenesly takovou váhu 

zodpovědnosti v době studené války, a proto jejich obranné výdaje nedosahovaly 

vysokých hodnot jako u výše zmíněných států. V období po roce 1989 můžeme u 

obou zemí sledovat jejich pozvolný nárůst. 

Druhým zkoumaným aspektem obranných výdajů byl jejich podíl na HDP. 

Z evropského pohledu jsou to opět Francie a Velká Británie, které si drží poměrně 

vysoký podíl na HDP, který v obou případech překračuje 2%. Itálie se nachází 
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lehce pod touto hranicí, naopak Německo (a podobně Španělsko) je nad hranicí 

1%. Trendy v této oblasti jsou ve většině případů mírně klesající. Výrazný pokles 

za sledované období můžeme vidět zejména ve Francii, Velké Británii a Německu. 

Je to dáno jejich pozicí za studené války, kdy nesly hlavní váhu na evropském 

kontinentu, proto je snížení na evropské poměry poměrně vysoké ve srovnání 

s Itálií nebo Španělskem. Výjimkou v tomto trendu postupného a mírného 

snižování podílu je Velká Británie, která si od roku 1998 drží podíl na HDP 

v rozmezí 2.4% až 2.5%. 

 

 

2.4.2. Světové mocnosti 

 

V případě mimoevropských světových mocností lze dokumentovat poměrně 

radikální nárůst obranných výdajů. Tradičně nejvyšší výdaje mají USA, které tvoří 

asi 40% všech světových výdajů51. Procentuální nárůst nemusí být přitom tak 

vysoký jako třeba v případě Číny, Ruska, Indie nebo Brazílie, ale musíme vzít 

v úvahu základ obranných výdajů, který v porovnání s ostatními mocnostmi je 

mnohonásobně vyšší, proto i menší procentuální nárůst je oproti ostatním státům 

obrovský. Tento trend USA v posledních letech je dán zejména reakcí na 

teroristický útok z 11. září 2001. Od tohoto roku se USA angažovaly v konfliktech 

v Afghánistánu a Iráku. Díky dlouhotrvající nutné přítomnosti v těchto dvou státech 

obranné výdaje rychle narostly. Mimoto USA investují velké částky do dalšího 

technologického rozvoje. Podíl obranných výdajů na HDP je u nich - na silnou 

rozvinutou ekonomiku – relativně vysoký, v posledních letech dosahuje 4%. Je 

ovšem otázkou, jak dlouho budou USA schopny tento trend udržet při stále 

rostoucím zadlužení státu. USA si musí pro svou roli velmoci snažit udržet 

schopnost zasahovat ve světových konfliktech a zároveň technologický náskok. 

V poslední době vidíme, že skloubit vojenskou účast na více místech, 

technologické inovace i zajištění své vlastní obrany, může být obtížné, jakmile 

dojde k ekonomickým potížím. Na druhou stranu je ovšem nutné dodat, že své 

postavení a obranné výdaje budou ještě dlouhou dobu konkurenceschopné a 

budou oproti ostatním mocnostem v dalekém odstupu. 

                                                 
51 The 15 major spender countries in 2008. SIPRI. 
http://www.sipri.org/research/armaments/milex/resultoutput/15majorspenders 
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V případě Japonska můžeme vidět podobný trend jako u evropských mocností. 

Obranné výdaje si Japonsko drží na velmi vysoké úrovni a trendem je pozvolné 

zvyšování obranných výdajů. Podíl na HDP je taktéž konstantní a velmi nízký. 

Pohybuje se těsně pod hranicí 1% nebo na této hranici. Je ovšem pravděpodobné, 

že do budoucna bude Japonsko muset nejspíš provést revizi obranných výdajů. 

Region východní Asie je z bezpečnostní stránky z několika důvodů problematický. 

V této oblasti se střetává vliv Číny, Ruska i Japonska, tedy tří mocností světového 

formátu. Okrajově taktéž může prosazovat svůj vliv Indie. Mimo tyto státy, které 

jsou přímými členy regionu, je zde velký vliv USA, a to zejména prostřednictvím 

politicko-vojenského spojenectví nebo podpory Japonska, Jižní Koreje a Tchaj-

wanu. Otázka Tchaj-wanu je dalším bezpečnostní problematikou, protože Čína 

stále považuje tento ostrovní stát za součást vlastního území a budoucnost tohoto 

ostrova potažmo regionu je nejistě, i když v poslední době jsou jisté náznaky 

zmírňování napětí a rozvoj vztahů mezi kontinentální Čínou a Tchaj-wanem. 

Posledním výrazným bezpečnostním rizikem pro Japonsko je KLDR, které už 

několikrát testovalo raketu s přeletem přes Japonské ostrovy. Tyto důvody by 

mohly přispět k většímu zvyšování obranných výdajů Japonska. 

Další tři státy, Čína, Rusko a Indie, patří do skupiny nejvážnější konkurence 

pro EU a západní země. Jejich ambice jsou vysoké nejen v regionálním dosahu 

ale celosvětově. Nejdravější růst ve všech oblastech vykazuje Čína, která z těchto 

tří zemí vyniká ve všech údajích. Rychlé zvyšování jejích obranných výdajů je 

podpořeno silným ekonomickým růstem. V současnosti je po USA druhým 

největším investorem do armádních výdajů a, jak jsem uvedl výše, za sledované 

období činil nárůst obranných výdajů 384%. Podíl obranných výdajů na HDP od 

roku 1994 konstantně zvyšovala z 1.7% až na dnešní 2%. Tuto hodnotu drží od 

roku 2001. Při uvážení rychlého růstu HDP Číny obranné výdaje vykazují obrovský 

nárůst. Je zřejmé, že Čína se bude rychlým tempem vzdalovat dvěma evropským 

mocnostem Francii a Velké Británii, které ani zdaleka nedosáhly takového růstu 

jako právě Čína.  

Rusko a Indie zaznamenaly stejný trend, i když tempo růstu u těchto dvou 

zemí bylo podstatně nižší. Přesto vykazovaly vysoký růst. Zejména Rusko - po 

prvotním snižování výdajů souvisejícím s rozpadem SSSR - od roku 1999 do 

současnosti zvýšilo své výdaje o 185%, Indie za celé sledované období, stejně 

jako Čína, své výdaje konstantně zvyšovala, celkem o 105%. Obě země 
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v porovnání s Čínou zaznamenávají vyšší podíl na HDP. U obou zemí pohyb 

podílu na HDP za sledované období má tvar sinusoidy a i když v posledních letech 

vykazoval mírně se klesající tendenci, stále je podíl 3.5% v případě Ruska a 2.5% 

v případě Indie.  

Ve všech třech zmíněných zemí je trend stoupající a dá se tudíž očekávat, že 

se bude obdobným trendem zvyšovat i nadále a je otázkou let, kdy se Rusko 

dostane před Francii a Velkou Británii na třetí místo za Čínu a Indie před 

Německo, Japonsko a Itálii a nejspíš i před Saudskou Arábii. Proto je 

pravděpodobné, že tyto tři země vytvoří trio za USA před všemi evropskými 

mocnostmi i dalšími státy, které jsou nyní v první desítce investorů do armády, 

konkrétně Japonskem a Saudskou Arábií, pokud nenastanou nějaké velké 

ekonomické propady. Nejspornější je kontinuální růst obranných výdajů v případě 

Ruska, protože narozdíl od Číny a Indie vykazuje ekonomický růst zejména díky 

prodeji nerostných surovin, přičemž ceny těchto komodit jsou velmi nestálé. 

Celkově tyto tři země zaznamenávají vysoký ekonomický růst.  

I když tyto země nejsou vzájemně v napjatém vztahu, v minulosti se několikrát 

střetly, a to SSSR s Čínou v krátké pohraniční válce, stejně tak Indie s Čínou. 

V současnosti převažují čistě ekonomické vztahy a po stránce politicko-

bezpečnostní je vidět spolupráce na pragmatické úrovni, kdy jednají vzájemně 

jako protiváha proti velmocenskému postavení USA v současných mezinárodních 

vztazích. Do budoucna není možné vyloučit vznik napětí mezi těmito mocnostmi - 

pokud budou všechny tři země pomyslně ukrajovat z  mocenského postavení 

USA, mohou nastat vzájemné rozpory. Všechny tyto mocnosti, zejména Čína 

s Ruskem, soupeří o vliv ve střední Asii, kde se Rusko musí potýkat se 

vzrůstajícím vlivem Číny v bývalých postsovětských republikách a také do 

budoucna může nastat napětí na vzájemných hranicích z demografických důvodů. 

Rusko zaznamenává stálý úbytek obyvatel, naopak Čína vykazuje každoroční růst 

a stále více Číňanů se stěhuje za prací přes čínsko-ruskou hranici a je 

pravděpodobné, že čínské obyvatelstvo získá v ruských příhraničních oblastech 

převahu. Obdobný mocenský střet se odehrává mezi Indií a Čínou v Indickém 

oceánu, který má strategický význam, neboť tudy vedou nejdůležitější dopravní 

tepny, označované jako SLOC (Sea Lane of Communication), které mají zásadní 

význam pro Japonsko, které nemá žádné nerostné nebo palivo-energetické 

suroviny. Stejně tak Čína, která musí nerostné suroviny dovážet, se rozhodla 
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v polovině 90. let minulého století vybudovat nezávislé námořní síly, ale zatím je 

na začátku tohoto finančně a technologicky náročného cíle. Vedle toho je zde 

Indie, která disponuje čtvrtým největším loďstvem na světě. Jelikož je Indie 

nejbližší mocností tohoto oceánu, jakákoliv změnu posunu bezpečnostní otázky 

tohoto oceánu vyvolá reakci ze strany Číny, Ruska i USA.52 Taktéž není vyloučena 

spolupráce těchto zemí s dalšími velmocemi, ať už s USA a nebo potenciálně 

s Japonskem či EU. Zatím jsou tyto možnosti v nedohlednu a tyto země 

pragmaticky spolupracují na získávání většího mocenského vlivu na meziárodní 

scéně a snaží se vytvářet protiváhu dominanci USA. 

O Brazílii jako o posledním aspirantovi na významnější politicko bezpečnostní 

postavení se nedá hovořit ve stejným intencích, jako v případě Číny, Indie a 

Ruska, ovšem i Brazílie za sledované období vykazovala vysoký a konstantní 

nárůst obranných výdajů o 226%. Ovšem oproti zmíněným státům a i oproti 

evropským mocnostem zaznamenává nízký podíl na HDP, který se pohybuje 

v posledních letech na úrovni 1.5% HDP. Brazílie může aspirovat na mocenské 

postavení díky své pozici v Jižní Americe, ovšem v porovnání s dalšími světovými 

mocnostmi stále hraje malou roli.  

 

 

2.4.3. Severní Afrika, subsaharská Afrika a Blízký a střední východ 

 

Oba zkoumané africké regiony nemohou jakýmkoliv způsobem konkurovat EU, 

přesto se pokusím shrnout trendy v obranných výdajích. V případě severní Afriky 

můžeme zaznamenat růst u všech sledovaných států. Nejvýznamnější růst 

v procentuálním vyjádření zaznamenal Alžír, následovaný Libyí a Marokem. U 

ostatních států můžeme vidět menší růst, nebo v případě Tunisu celkové obranné 

výdaje jsou nízké. Zajímavé jsou údaje v případě Egypta, který, ač dříve regionální 

mocnost, investuje mnohem méně, než by se očekávalo. V tomto případě je 

ovšem nutné zmínit ztrátu svého mocenského postavení zejména po prohraných 

válkách s Izraelem v šestidenní válce a válce Jom Kippur. Prim v obranných 

výdajích tak přebral Alžír, který se může stát severoafrickou velmocí, která se 

ovšem potýká s mnoha vnitřními problémy s islamistickým extremismem. 

                                                 
52 Romancov, Michael. Geopolitický význam Indického oceánu v minulosti a dnes. In Mezinárodní vztahy 
10/2004, str. 23-24 
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V regionu subsaharské Afriky můžeme zobecnit trend postupného zvyšování 

obranných výdajů ve většině sledovaných zemí s výjimkou Keni, Eritrey, Etiopie a 

Demokratické republiky Kongo. Nejvýraznější nárůst byl za sledované období 

v Súdánu a Nigérii, kde růst se blížil ke hranici 200% a v Ghaně, kde byl růst 

téměř 280%. V podílu na HDP většina států vykazuje poměrně nízký podíl 

maximálně 1.8%. V případě Ghany se tento podíl trvale pohybuje pod 1%. 

Výjimkou jsou Angola a Súdán, které v posledním sledovaném období vykazovaly 

přes 4% podíl na HDP. Etiopie zaznamenala výrazný pokles z 9.6% až na 1.6%. 

Nejvíce dramatické pohyby zaznamenala Eritrea, kde se podíly na HDP 

pohybovaly v rozmezí 12% až 32%. 

K této charakteristice regionu subsaharské Afriky musíme zopakovat, že tyto 

údaje nemohou vypovídat o poměrech jako v ostatních státech či regionech 

zkoumaných v této práci. Důvody proto, aby se tyto údaje braly jen ilustrativně 

jsou slabost centrálních vlád, kdy dochází k nelegálnímu obchodu se zbraněmi 

v mnoha afrických státech, ekonomické a sociální problémy a ekonomická slabost, 

která má vliv na nestálost údajů, časté vnitropolitické nebo mezistátní konflikty, 

které se také odráží na údajích. 

Blízký a Střední východ oproti zkoumaným regionům Afriky vykazuje poměrně 

zřetelné trendy a charakteristiky. Všechny státy jsou vysoce militaristické s rychle 

rostoucími výdaji a také vysokým podílem obranných výdajů na HDP. U všech 

zkoumaných států je za sledované období zřetelný růst výdajů. Nejvyšší nárůst 

vykazuje Sýrie, Jordánsko, Saudská Arábie a zejména Írán, kde byl růst v řádech 

stovek procent. Obrovský nárůst zaznamenala Saudská Arábie, která vykazovala 

velmi vysoké výdaje po celé sledované období. Ostatní státy jako Izrael, Turecko a 

Pákistán taktéž zaznamenaly nárůst, ovšem mnohem menší než ostatní státy. Je 

ovšem nutno dodat, že zejména Turecko a Izrael patří dlouhodobě v regionu mezi 

největší investory do armádních výdajů. 

Z pohledu podílu všechny státy vyjma Íránu, Turecka a Pákistánu vykazovaly 

velmi vysoký podíl na HDP, kde ostatní převyšovaly zejména Izrael a Saudská 

Arábie, kdy oba státy zaznamenaly v posledních letech podíl přes 8% resp. 9%. 

Ostatní státy mají taktéž poměrně vysoký podíl na HDP přesahující 4%. Ostatní 

výše jmenované státy mající nižší podíl HDP vykazují přes 2% až 3%. I tento údaj 

potvrzuje militarizaci regionu. Musíme ještě připomenout Irák. Pokud by zůstal 

stav před invazí spojenců pod vedením USA v roce 2003, můžeme mezi ostatní 



 44 

militarizované státy započítat i tento stát. I když údaje ohledně obranných výdajů 

ani podíl na HDP nebyl v tehdejší době znám, můžeme se domnívat, že trend 

regionu byl zřejmý i v Iráku pod vedením Saddáma Husajna. 

Do budoucna je možné vyvodit trendy pro tento region. Podle sledovaných 

údajů můžeme říct, že tempo obranných výdajů bude dále vysoce stoupat v Íránu 

a Saudské Arábii. Je možné, že podobný trend bude pokračovat i v Jordánsku, i 

když tento stát oproti sousedům poměrně zaostává, ovšem je potřeba vzít v potaz 

stoupající trend země. U ostatních států regionu je pravděpodobné, že budou také 

nadále zvyšovat výdaje, jak tomu bylo doposud.  

  

 

2.5. Teorie bezpe čnostního dilematu jako vysv ětlení trend ů v obranných 

výdajích 

 

Pokud se na trendy podíváme z obecného teoretického pohledu, můžeme o 

trendech mimoevropských mocností nebo v rámci vybraných regionů mluvit o 

bezpečnostním dilematu. Tato teorie zapadá do realistického pohledu na 

mezinárodní vztahy, kdy se vzájemné interakce mezi aktéry odehrávají na poli 

anarchie a kdy politicko-bezpečnostní moc jednoho aktéra ovlivňuje aktéry další. 

Pojem bezpečnostní dilema poprvé použil John Herz v roce 1950, kdy konstatoval, 

že „ve snaze dosáhnout vlastní bezpečnosti před napadením jsou státy nuceny 

neustále zvyšovat vlastní moc, aby unikly z moci ostatních. To však posiluje 

nejistotu ostatních, kteří se musejí připravovat na nejhorší. Vzhledem k tomu, že 

ve světě stále soutěžících jednotek se nemlže nikdo cítit zcela bezpečný, soutěž 

trvá a nastává tak věčný kolotoč zvyšování bezpečnosti a hromadění moci“53. 

Obecně se dá mluvit o bezpečnostním dilematu jako o situaci státu, který přijímá 

určitá opatření ke zvýšení vlastní bezpečnosti. I když se jedná o vlastní 

bezpečnost, ostatní aktéři to vnímají jako ohrožení jejich státu či dalších zájmů. 

Tato teorie se pohybuje v intencích realistického uspořádání mezinárodních 

vztahů ve formě anarchie, to znamená bez centrální autority. Od dob vzniku této 

teorie se mezinárodní vztahy změnily a centrální autorita OSN hraje větší roli než 

v dobách svého vzniku a zejména v době studené války, kdy role OSN byla velmi 

                                                 
53 Sørensen, Georg. 112 
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omezena díky soupeření dvou bloků. Ovšem ani po skončení studené války nemá 

centrální moc takovou autoritu a váhu, aby mohla zabezpečovat bezpečnost všech 

aktérů mezinárodního systému, proto teorie bezpečnostního dilematu má stále své 

uplatnění. Tato teorie se dá ilustrovat na celosvětových údajích o obranných 

výdajích, kdy letech 1998-2008 můžeme postupně sledovat snižování výdajů až 

po rok 1998 a od roku 1999 celosvětový nárůst obranných výdajů.54 Během 

období snižování výdajů v letech po skončení bipolárního napětí jsme byli svědky 

trendu, kdy snižování výdajů jednoho státu v důsledku redukce vnímaného 

vnějšího ohrožení vede ke snižování výdajů i u ostatních zemí.55 

Jako typický příklad bezpečnostního dilematu ve sledovaných zemích a 

regionech lze uvést Blízký a Střední východ. Výrazným bezpečnostním faktorem 

regionu je existence Izraele. Stát Izrael musel projít několika válkami a proto si od 

počátku existence musí držet obranné výdaje ve vysoké míře. Stále vnímá svou 

bezpečnost jako prioritní téma. Předchozí protivníci ustoupili stranou, což platí 

zejména o Egyptu, který s Izraelem navázal diplomatické styky. Nově může být 

vážnější hrozbou Írán se svými nepřátelskými výroky a snahou o zisk jaderných 

zbraní. Díky vysokým obranným výdajům Izraele a vlastnictvím jaderných zbraní 

se cítí některé další státy ohroženy a proto rychle zvyšují své výdaje, případně 

usilují o zisk jaderných zbraní, jako je to v případě již zmíněného Íránu.  

S bezpečnostním dilematem v případě tohoto regionu souvisí i snahy 

některých zemí o mocenský vliv. Je zde několik aspirantů na tuto pozici a jelikož 

žádný nemá rozhodující moc, jsou výchozí pozice vyrovnanější. Proto i tyto snahy 

vedou k dalším výdajům na obranu o ostatních aktérů regionu. 

Bezpečnostní dilema můžeme vnímat také na celosvětové úrovni mezi 

světovými velmocemi. V současné době jsou supervelmocí USA, které mají 

obrovský náskok před svými konkurenty, již se snaží zvyšovat své postavení a 

ukrajovat z pomyslného koláče vlivu ve světě. Je zřejmé, že sami toho nejsou 

schopny, proto spolu spolupracují na vysoké úrovni, zejména v ekonomických 

otázkách. Může se jednat o BRIC, skupina Brazílie, Ruska, Indie a Číny a jejich 

snahy o vzájemnou spolupráci v ekonomické oblasti nebo Šanghajská organizace 

pro spolupráci, která spolupracuje v ekonomicko-politických oblastech. „Přestože 

ŠOS zůstává stále ještě především mocenským nástrojem dvou nejvlivnějších 

                                                 
54 http://www.sipri.org/research/armaments/milex/resultoutput/worldreg 
55 Krč, Miroslav a kol. str. 137 
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členů, tj. Ruska a Číny, postupná institucionalizace rozšiřování tématického i 

geografického záběru z ní činí organizaci atraktivní i pro ostatní hráče v regionu. 

Od roku 2005 se jako pozorovatelé účastní aktivit organizace tři země se 

zásadním vlivem v této části Asie – Indie, Írán a Pákistán. Organizace se navíc 

začala prezentovat jako celek na mezinárodní fóru: již na konci roku 2004 se díky 

ruskému a čínskému lobbování podařil prosadit status pozorovatele u OSN, 

organizace také spolupracuje s dalšími regionálními sdruženími stejného typu 

(např. ASEAN).“56 Jak již bylo řečeno, hlavní úlohu zde má Čína a Rusko. Tyto 

dvě země spolu pořádají také vojenská cvičení, která každoročně vyvolávají řadu 

debat. Spolupráce těchto států probíhá zejména na pragmatické úrovni a každý 

aktér spoléhá na zisk pro sebe a také že tvoří dohromady silnější vyjednávací 

pozici. I mezi těmito světovými mocnostmi dochází k bezpečnostnímu dilematu. 

Nejvíce je to zřejmé mezi Indií a Čínou  a Čínou a Japonskem. Ve obou případech 

je to ze strany Indie a Japonska, které se cítí být ohroženy mocenskými ambicemi 

Číny. Japonsko zatím své obranné výdaje nezvyšuje, ale poslední dobou se 

diskutuje, jak reagovat na nové hrozby ze strany sousedů. Pokud Japonsko 

nedonutí zvyšovat výdaje růst Číny, je pravděpodobnější, že to bude díky 

vojenským provokacím ze strany KLDR. 

Pokud se budeme zabývat USA v teorii bezpečnostního dilematu, jde o aktéra, 

který působí jako katalyzátor pro ostatní velmoci. USA započaly zvyšovat obranné 

výdaje spojené s vývojem po 11. září 2001 a jejich angažovaností v konfliktech na 

Blízkém východě. Útokem na půdu USA došlo k pocitu oslabení vlastní 

bezpečnosti. Bylo nutné zvyšovat výdaje, pokud se USA chtěly vypořádat s novým 

typem nepřítele, kterým je nestátní aktér, těžkou uchopitelný a velmi těžce 

zničitelný, protože Al-Káida je rozmístěna po mnoha zemích a její působnost je 

takřka po celém muslimském světě, stejně tak jako v Evropě. Navíc jsou nuceny 

posilovat svou obranu i proti státním aktérům, které definovala předchozí Bushova 

administrativa (Írán a Severní Korea). Taktéž vnímá vzrůstající sílu Číny. Všechny 

tyto aspekty vedoucí ke stále rostoucím výdajům, posilují tendence ostatních 

aktérů, kterých se to týká přímo (KLDR, Írán) nebo nepřímo (Rusko, Čína) 

k odpovídajícím reakcím ve formě stále vyšších investic do obrany. 

                                                 
56 Kratochvíl, Petr. Ruská spolupráce s Čínou: proti USA na dvou frontách. In Mezinárodní politika, 2/2006, 
str. 7 
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V případě EU a evropských mocností se dostávám k další teorii, dělící státy na 

moderní, postkoloniální a postmoderní, jak stanovil Georg Sørensen. Evropské 

státy, které jsou zároveň členy EU, jsou modelovým příkladem postmoderních 

států. Vznik postmoderních států zpochybňuje realistický předpoklad anarchie, 

ovšem jen  mezi postmoderními státy. Vztahy mezi těmito státy obsahují prvky 

legitimní a efektivní mezinárodní a nadnárodní vlády. Také národní zájmy se na 

cestě od moderního státu po postmoderní výrazně změnily, protože tito aktéři se 

integrují do vyšších stupňů formy mezinárodního aktéra a přenášejí některé své 

kompetence na nadnárodní úroveň. V mantinelech těchto států probíhá integrace 

nejen na ekonomické úrovni, ale také na politické nebo sociální. Hlavním bodem 

přestává být soutěž a konkurence mezi státy, jako v případě států moderních nebo 

boj o přežití státního celku, jak to můžeme vidět u států postkoloniálních, ale důraz 

je kladen na spolupráci, popřípadě konkurenci a soutěž, která stírá hranice států. 

Většina aktivit se odehrává probíhá v přeshraničních transakcích a státy se stávají 

méně soběstačné, proto jsou vzájemně na sobě více závislé.57 

Po bezpečnostní stránce je společenství postmoderních států určováno 

několika pozitivními faktory: konsolidovanou demokracií, hustou sítí 

mezinárodních institucí, integrovanými ekonomickými strukturami, společenskými 

hodnotami a postoji apod. Díky všem výše jmenovaným faktorům se postmoderní 

státy navzájem neohrožují. Ovšem i zde nacházíme klasické prvky 

bezpečnostního dilematu, protože postmoderní státy mohou být vystaveny 

konvenčním hrozbám ze strany moderních států nebo kvůli nestabilitě ze strany 

postkoloniálních států. Přesto nečelí naléhavým hrozbám ze strany moderních 

států, jako moderní státy navzájem a proto jejich současné vojenské úvahy se ve 

značné míře vztahují k vytváření jednotek, které mohou operovat mimo své území 

v případě kolapsu postkoloniálních států.58 

Na závěr kapitoly navážu na dělení států na moderní a postmoderní a jejich 

přístup ke zbrojení. Níže ilustruji tři důvody, proč státy zbrojí a demonstruji tak na 

nich chování zejména moderního typu státu. 

 

 

 

                                                 
57 Sørensen, Georg. str. 148-149 
58 Sørensen, Georg. str. 150-151, 164 
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3 hypotézy zbrojení státu:  

Hypotézy zkoumají faktory ambice, strachu a agresivity/legitimizace. Hypotéza 

první říká, že státy jsou ambiciózní a ekonomický růst produkuje odpovídající 

zahraniční politiku, která napomáhá růstu vojenských výdajů. Hypotéza strachu 

mluví o státech, jež mají přirozeně strach a proto rostou vojenské výdaje jako 

odpověď na tento strach. Třetí hypotéza agresivity/legitimizace pracuje s verzí, že 

agresivní politikou podporující růst vojenských výdajů se snaží státy odvést 

pozornost od domácích problémů59 

Výše zmíněné hypotézy odpovídají chování moderních států. Pro nastupující 

světové velmoci, zejména Rusko, Čína a Indie, je zásadní hypotéza první mluvící 

o ambicích států. Tato hypotéza je historicky potvrzená z chování států 

v novověku. Příkladem může být mocenská ambice Francie za Ludvíka XIV. nebo 

sjednocené Německé říše za kancléře Bismarka.  

S hypotézou popisující chování ambicí státu úzce souvisí hypotéza strachu. 

Může se jednat o reakci na ambiciózní státy, kdy ambice jednoho státu vyvolávají 

strach u státu druhého. Tento stav taktéž odpovídá bezpečnostnímu dilematu. 

Takto můžeme vysvětlit zbrojení například USA, kdy tento stát může být 

v podstatě ohrožen kdekoliv na světě. Je to dáno jeho pozicí globální 

supervelmoci a rostoucími ambicemi dalších světových mocností. Stejně tak 

strach převládá ale i mezi asijskými velmocemi a může to být také jeden z důvodů 

zbrojení Indie, která se může cítit ohrožena rostoucí mocí sousední Číny. 

Obdobně jako u teorie bezpečnostního dilematu, strach je jedna ze složek zbrojení 

států v regionu Blízkého a středního východu. 

Hypotéza poslední je typickým příkladem důvodu zbrojení u diktátorských 

režimů, které tak překrývají své domácí, zejména ekonomické problémy, které 

jsou katalyzátorem dalších vnitrostátních problémů. Podporujícími faktory zbrojení 

těchto režimů je zvýšený nacionalismus a bezpečnostní mýty vycházející 

z izolovanosti režimu spojené s ohrožujícími představami.60 

Jelikož výše popsané skutečnosti odpovídají státům moderního typu, jak jsem 

popsal výše, EU nebo například Japonsko tyto hypotézy nereflektují. Dá se 

                                                 
59 Castillo, Jasen et al. Military Expenditures and Economic Growth. 1st ed. Santa Monica : RAND, 2001, 
str. 49-50 
60 Castillo, Jasen et al. Military Expenditures and Economic Growth. 1st ed. Santa Monica : RAND, 2001, 
str. 61 
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očekávat, že i u Japonska jako postmoderního státu nakonec převládne strach ze 

svých sousedů v regionu a přikročí ke zvýšení zbrojních výdajů.  

 

 

2.6. EU (vybrané evropské mocnosti) ve srovnání s o statními aktéry 

 

Na závěr je nutné sumarizované výsledky analýzy srovnat s výsledky 

evropských mocností reprezentující bezpečnostně-politické mocenské jádro EU. 

Komparace proběhne na dvou úrovních tak, jak byly sledovány údaje po celou tuto 

kapitolu. První úroveň komparace budou tvořit celkový objem obranných výdajů a 

druhou úroveň komparace budou podíly na HDP. 
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2.6.1. Komparace obranných výdaj ů v celkovém objemu 

 

První srovnání a sumarizaci provedu spolu s regiony Severní Afriky a Blízkého 

a středního východu, jako vytyčenými sousedy EU. Co se týká regionu severní 

Afriky, obranné výdaje se nemohou zdaleka srovnávat s výdaji evropských 

mocností. Pokud budu pracovat s výdaji uvedenými v tabulce pro severní Afriku, 

dojdeme k celkovému součtu asi 10,2 mld. USD v roce 2008. V roce 1990 byly 

tyto výdaje dohromady asi 4,6 mld. USD.61 Jedná se sice o více než 100% nárůst 

za sledované období a je velmi pravděpodobné, že tyto výdaje budou růst, jak 

jsem se již několikrát zmínil i s ohledem na celosvětový růst výdajů.  

Ovšem když vezmeme v potaz výdaje všech pěti sledovaných evropských 

mocností, dojdeme k číslu asi 192 mld. USD v roce 2008. V roce 1990 byly tyto 

výdaje asi 217 mld. USD. Ovšem musím připomenout, že trend v 90. letech 

minulého století bylo snižovat tyto výdaje jako reakce na konec studené války. Od 

přelomu tisíciletí můžeme vidět vyrovnávání výdajů nebo mírný růst, mimo 

Německa, kde obranné výdaje nadále klesají.  

Region Blízkého a středního východu a vybraných sledovaných zemí vykazuje 

v součtu obranné výdaje v roce 2008 asi 74,3 mld. USD. V roce 1990 to bylo 43 

mld. USD. Můžeme zaznamenat asi 73% nárůst. Celkové výdaje jsou poměrně 

vysoké, ale i tak stále jsou podstatně nižší než výdaje evropských mocností. Je 

ovšem nutné připomenout trend regionu, kde výdaje rostou poměrně rychle a 

pokud by se tento trend udržel, celkové výdaje tohoto regionu by mohly za 25-30 

let dosáhnout výdaje na obranu pěti evropských mocností při udržení trendu růstu 

v obou zmíněných regionech. Toto by se mohlo jevit jako ohrožující faktor do 

budoucnosti, ovšem nesmíme zapomínat na samotné problémy regionu, se 

kterými se potýká a které jsem popsal v charakteristice regionu. Tento region je 

poměrně hodně nesourodý a je zde mnoho aktérů soutěžících o výsadní 

postavení v regionu. Proto jako celek nepovažuji tento region za přímé ohrožení 

bezpečnosti EU na jejím území. Spíš je možnost dalšího zapojení evropských 

států v tomto regionu v případě vojenské nebo mírové operace jako je to v případě 

Iráku nebo Afghánistánu v současné době. Při možném vzniku konfliktu 

                                                 
61 Bez Libye – viz tabulka obranných výdajů Severní Afrika 
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podobném Afghánistánu nebo Iráku v budoucnu je možné očekávat náročnější 

bojové operace díky zvyšujícím se obranným výdajům ve všech státech regionu. 

V případě subsaharské Afriky se celkové výdaje jeví ve srovnání s evropskými 

mocnostmi jako zanedbatelné: tabulka ukazuje celkový součet výdajů v roce 2008 

pohybující se kolem 7 mld. USD. Podobné číslo, jen o něco málo nižší, vykazovaly 

výdaje na počátku sledovaného období. Trendy tohoto regionu jsou rozkolísané, i 

když celkově vykazují mírný nárůst. Tento region bude pro evropské obranné 

výdaje zajímavý z hlediska konání mírových či vojenských operací v tomto 

nestabilním regionu než z možné konkurence pro Evropu do budoucna, jak je 

tomu v případě Blízkého a středního východu. 

Světové mocnosti bych rozdělil do dvou skupin. Do první skupiny řadím USA a 

Japonsko, jako mocnosti označované za spojence či navzájem spolupracující 

v otázkách světové bezpečnosti. Přestože existují mnohé rozpory mezi EU a USA 

v bezpečnostních otázkách, zejména po 11. září, považuji USA za nejbližšího 

spojence ve světové politice, jak po stránce vojenské, kulturní tak i blízkých 

politických názorů v porovnání s ostatními analyzovanými mocnostmi. Obranné 

výdaje tohoto státu jsou ve světovém srovnání bezkonkurenčně nejvyšší podle 

státního srovnání. V roce 2008 činily asi 548 mld. USD. Oproti roku 1990, kdy to 

bylo asi 457 mld. USD se jedná asi o 20% nárůst. Už nyní se ale hovoří o 

úsporách, zejména z ekonomických důvodů obrovského státního zadlužení, 

probíhající ekonomické recese nebo astronomický výdajů ve prodlužujícím se 

angažmá v Iráku a Afghánistánu. I kdyby došlo ke snižování nebo zastavení růstu 

obranných výdajů, pozice USA je na dlouhou dobu neotřesitelná. Nejbližším, ale 

zároveň stále vzdáleným konkurentem zůstává Čína. 

Druhá skupina, kterou tvoří Čína, Rusko a Indie, je pro Evropu největší 

konkurencí ve světovém měřítku. Z těchto států je možným ohrožením nejvíce 

Rusko. Ať už historicky, kdy si vytyčilo oblasti svého zájmu, které pak plně 

ovládalo v dobách Sovětského svazu, tak i po rozpadu, kdy Rusko nelibě neslo 

ztrátu svého vlivu ve východní a střední Evropě. V současnosti je nejvíce cítit tlak 

ekonomický, ale nesmíme zapomínat např. na výhružky ze strany Moskvy ohledně 

umístění protiraketové obrany USA v Polsku a České republice. Na ruské straně 

stále přetrvává pocit, že státy střední a východní Evropy nejsou rovnocennými, 

plně svobodnými a suverénními aktéry mezinárodních vztahů, kteří rozhodují sami 

za sebe. Proto je potřeba vnímat u uvědomovat možné bezpečnostní ohrožení od 
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tohoto státu. Indie a Čína jsou pro Evropu v bezpečnostním vnímání mnohem 

dále, než třeba v bezpečnostním pohledu USA. Ohrožení USA může vzniknout 

v podstatě ve kterékoliv části světa, Evropa tuto pozici dávno ztratila. Přesto je 

nutné sledovat zbrojní snahy těchto států, zejména Číny, která vykazuje nejvyšší 

mocenské ambice i mimo Asii. Zejména jde o ekonomický vstup do Afriky nebo 

Jižní Ameriky. V Africe se mohou střetávat zájmy aktérů Číny, Ruska a Evropy, 

přičemž více rozporů ve vztahu k třetím státům zaznamená Evropa vs. Čína než 

třeba Rusko vs. Čína, kterým jde o ekonomické zakotvení nehledě na politickou 

situaci, oproti snahám Evropy, které kladou na politickou situaci a celkově na 

lidskou bezpečnost ve svých zahraničních vztazích velký důraz. 

Pokud jde o obranné výdaje Ruska, Číny a Indie, konstatovali jsme v kapitole 

věnované těmto zemím, že zaznamenávají rychlý růst. V případě Ruska je nutné 

zmínit nárůst od roku 1999, tedy od roku, kdy obranné výdaje zaznamenaly 

obrovský růst, to činilo celkem 182%. Čína ze světových mocností zaznamenala 

nejvyšší růst o 384%, což jen potvrzuje nejvyšší mocenské ambice. Indie pak 

105% což také potvrzuje posilování roli na politicko-bezpečnostní úrovni. Obranné 

výdaje všech tří států činily za sledované období nárůst ze 67 mld. USD62 na 125 

mld. USD v roce 2008. Jde o nárůst o 86%. V porovnání s pěti evropskými 

mocnostmi, je toto číslo stále nižší, než 192 mld. USD evropských mocností v roce 

2008. Ovšem u evropských mocností je růst velmi pomalý a u Německa dokonce 

dlouhodobě klesající. Je jen otázkou několika let, kdy tyto tři asijské mocnosti 

zaznamenají vyšší obranné výdaje než všech pět evropských mocností. Při tempu 

růstu obranných výdajů, může společně Rusko, Čína a Indie dosáhnout stejné 

hodnoty, jako mají evropské mocnosti za 5 až 6 let.63  

Pokud bychom ale vzali v potaz jen samotné Rusko, jako ohrožující faktor 

z důvodů popsaných výše, při udržení obranných výdajů u evropských mocností, 

nejeví se Rusko jako významný konkurent pro celou EU. Jde ovšem o kvantitativní 

pohled. Z hlediska kvalitativního Rusko zastává jiný přístup k zahraničním 

vztahům než politici EU, a proto je i přes nižší obranné výdaje významnou hrozbou 

ze strany státního aktéra mezinárodních vztahů pro Evropu. 

                                                 
62 V případě Ruska, je do tohoto součtu započítán údaj z roku 1992, kvůli změnám po studené válce. Tento 
údaj lépe ilustruje počátek trendů v obranných výdajích po rozpadu Sovětského svazu a normalizaci 
obranných výdajů. 
63 Podle matematického modelu, výdaje Ruska a Číny stoupají od roku 2000 v průměru až o 10%, v případě 
Indie se tento růst pohybuje průměrně o 4-5%. 
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Posledními zmiňovanými mocnostmi je Japonsko a Brazílie. V případě 

Japonska mluvíme o spojenci USA v oblasti a také politicky i ekonomicky blízké 

mocnosti vůči EU, která neznamená pro EU bezpečnostní hrozbu, ale vztah je 

naopak spojenecký. Brazílie sice spolupracuje z pragmatických důvodů s Ruskem, 

Indií a Čínou v organizaci čtyř mocností BRIC, kterou jsem zmiňoval výše, ale 

jedná tak z pragmatického důvodu, jako ekonomická protiváha USA 

v mezinárodních vztazích. Přesto je nutné shrnou trendy u obou států ať už 

v případě Japonska ze spojeneckého hlediska nebo v případě Brazílie jako 

neutrální jihoamerické mocnosti ovšem blízká asijským mocnostem jako 

pragmatická protiváha americké hegemonie ve světě. 

Japonsko je důležitým partnerem zejména USA ve východní Asii a do konce 

druhé světové války nejsilnější východoasijská mocnost. Od té doby militarismus 

japonského císařství ustoupil do pozadí a Japonsko se plně rozvinutou demokracií 

po boku Evropy nebo USA. Ovšem jeho poloha značí už teď konkurenci ze strany 

Číny, která se v regionu stala prvořadou mocností a Japonsko musí vnímat 

mocenské tendence a zvyšování obranných výdajů svého souseda, stejně jako 

vojenské nepřátelství ze strany KLDR nebo bezpečnostní téma Tchajwanu. 

Japonsko si drží stabilní obranné výdaje přes 40 mld. USD, což je pro srovnání 

s evropskými mocnostmi vyšší výdaje než třeba Německo. Trend u Japonska se 

drží za sledované období v rozmezí 38 až téměř 45 mld. USD. Je ovšem otázkou, 

jak se budou výdaje pohybovat do budoucna kvůli zmíněným bezpečnostním 

hrozbám. Ovšem je nutné dodat, že Japonsko má vojenskou smlouvu s USA, 

americkou vojenskou základnu na svém území, vlastní vysoce sofistikovanou 

techniku nebo přístup k ní od spojenců.  

Brazílie jako jihoamerická mocnost s aspirací na větší mocenskou pozici 

v regionu vykazuje obdobné výdaje jako Španělsko v Evropě, ovšem výrazně 

rychlejší nárůst oproti Španělsku. Obranné výdaje za sledované období vzrostly 

z 8 mld. USD až na 15.5 mld. USD, zatímco ve Španělsku byl tento růst 

z necelých 12 mld. USD na 14.7 mld. USD. 
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2.6.2. Komparace obranných výdaj ů z hlediska podílu na HDP 

 

Druhou částí komparace jsou podíly na HDP. Pohledem na tabulku výše 

zobecňující trendy obranných výdajů, zjistíme že všechny analyzované státy či 

regiony jako celek vykazují snížení podílu mimo jediného Japonska, které si drží 

konstantní úroveň jen s minimálními rozdíly. Přestože by se mohlo zdát, že díky 

snižování podílu na HDP dochází k menšímu zbrojení, opak je pravdou, jak jsem 

ukázal v předchozích částech této kapitoly.  

Nejvyšší míru podílu na HDP vykazuje vysoce militaristický region Blízkého a 

středního východu, kde průměrně podíl na HDP dosahuje výše 5,24% v roce 

2008. Dále následují USA se 4,1%, Rusko 3,6% a vysoký podíl si také drží Indie 

2,6% a region Severní Afriky 2,42%. Na hranici 2% a níže můžeme vidět Čínu se 

2%, evropské mocnosti 1,84%, Subsaharskou Afriku 1,68% a dále pak Brazílii 

1,5% a nejnižší podíl vykazuje Japonsko, jen 0,9%.  

V případě regionů, je údaj pouze průměr a v těchto regionech se vyskytují 

značné rozdíly, které jsou popsány výše v kapitolách týkajících se jednotlivých 

regionů. 

I přes snižující se trendy v podílu na HDP, je nutné vzít v úvahu ekonomický 

růst jednotlivých zemí a růst HDP. Je obecně známo, že nastupující mocnosti jako 

Čína, Indie nebo Brazílie, stejně tak jako Rusko vykazují oproti vyspělým státům 

Západu či Japonska výrazně vyšší tempo růstu HDP. Z toho plyne, že tyto světové 

mocnosti mají díky růstu HDP i přes snižující se podíl obranných výdajů na HDP 

výrazně vyšší růst obranných výdajů v celkovém objemu.  

 

Z výše uvedených závěrů a zobecnění na úrovni trendů ve zbrojení, můžeme 

shrnout, že evropské mocnosti mají dostatečně vysoké výdaje, zejména vůči 

sousedům, a proto je při dnešní situaci nemusí výrazně navyšovat. 

Tuto hypotézu potvrdily předchozí analýzy. Své sousedy nebo sousední 

regiony dostatečně v obranných výdajích převyšuje a po této stránce nehrozí pro 

Evropu bezpečí kvůli nedostatečným obranným výdajům. Samotné Rusko, 

největší konkurent pro evropskou bezpečnost, mělo v posledním roce výdaje 

srovnatelné s Německem, o něco vyšší než Itálie a podstatně nižší než Velká 

Británie či Francie. Region severní Afriky celkově vykazuje nižší výdaje než 

samotné Španělsko a region výbušný a problematický region pro bezpečnost 
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v širším měřítku, Blízký a střední východ a jeho vybrané státy, vykazovaly výdaje 

jen asi o 7 mld. USD vyšší, než má Velká Británie, která má nejvyšší obranné 

výdaje v Evropě. 

Ve srovnání s Ruskem a Blízkým a Středním východem je ovšem nutné 

neopomenout fakt rychlého růstu výdajů, což by se mohlo jevit jako zneklidňující 

faktor. Ovšem na druhou stranu bude ještě dlouho trvat, než by tyto výdaje mohly 

ohrozit výdaje evropských mocností. 

V případě USA nemá jakýkoliv smysl se snažit soupeřit, protože USA mají 

pozici světové supervelmoci a proto z mnoha důvodů musí své výdaje držet na 

velmi vysoké výši. Pro některé evropské politiky nebo země „nezbývá tedy, než 

vzít v tomto smyslu pozici USA i dlouhodobý propad v evropských vojenských 

rozpočtech (tzv. spending gap) na vědomí. Znamená to ovšem také přestat přitom 

žehrat na americkou dominanci ve vojenské oblasti a smířit se se skutečností, že 

evropský vojenský potenciál se bez spolupráce se svým zaoceánským partnerem 

prostě neobejde“64. 

Co by ovšem nemělo unikat pozornosti politiků EU, jsou rychlým tempem 

rostoucí obranné výdaje Číny, které v průměru během posledních let narůstaly o 

10%. Už teď má Čína vyšší výdaje než Velká Británie a dá se očekávat z důvodů 

popsaných ve spojitosti s Čínou výše, že tyto výdaje si udrží tempo růstu. Je málo 

pravděpodobné, že by došlo k přímému střetnutí s touto asijskou velmocí, ale 

v některých místech země, zejména v Africe, by mohlo docházet ke střetu zájmů. 

Samotné zbrojení může vést do budoucna k bezpečnostní nerovnováze v Asii a 

potažmo ve světě. Pokud bude chtít EU hrát důležitou roli v mezinárodních 

vztazích, měla by tento fakt vzít v potaz. Pokud ale budeme brát Čínu ve spojitosti 

s pragmatickým blokem s Ruskem, který tvoří pomyslnou protiváhu americké 

hegemonii, dosáhly obranné výdaje v roce 2008 dohromady kolem 120 mld. USD, 

což je už nezanedbatelné číslo, zvlášť když výdaje všech tří zemí rostou poměrně 

rychlým tempem.  

Zbývající země samotné bez jakéhokoliv spojení s ostatními světovými 

mocnostmi, teď mluvím o Indii, Japonsku a Brazílii, mají všechny nižší obranné 

výdaje než Velká Británie i Francie, proto ani jejich výdaje se nejeví jako důvod ke 

zvýšení obranných výdajů pro evropské mocnosti. 

                                                 
64 Fučík, Josef. Změny ve vojenství a vyzbrojování v euroatlantickém prostoru. In Mezinárodní politika, 
12/2004 
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Pokud si položíme otázku, zda jsou obranné výdaje konkurenceschopné nebo 

zda je nutné je zvyšovat, odpověď zní, že vůči sousedním státům nebo regionům 

jsou dostatečně vysoké. Jako reakce vůči světovým, zejména asijským 

mocnostem, je na místě jejich trendy sledovat a vyvodit z toho závěry, které by 

odpovídaly roli EU v globálním měřítku. 
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3. Závazky členských státu k EU (ESDP) 

 

3.1. Evropský základní cíl ( European Headline Goal )65 

 

Zpráva vydaná na zasedání Evropské rady v prosinci 1999 v Helsinkách si 

vytyčila cíl vytvořit EU Rapid Reaction Force o síle 50 000 až 60 000 mužů 

s příslušným leteckým a námořním komponentem (500 letadel a 15 lodí) včetně 

logistického, průzkumu a velení a řízení, schopných rozmístění v krizové oblasti 

do 60 dní od rozhodnutí o vyslání s trváním mise na jeden rok. Část těchto sil 

musí být schopna nasazení do 48 hodin.66 Tato strategie navazuje na plnění tzv. 

Petersberských cílů67 stanovených ZEU.68 

Civilní stránka Helsinky Headline Goal stanovila po jednání Evropské rady 

v Santa Maria de Feira v červnu 2000, že členské státy budou moci poskytnout 

v případě nutnosti 5000 policistů do roku 2003 v rámci krizového managementu a 

prvence. Nadto se členské státy zavázaly poskytnout 1000 policistů do 30ti dnů 

pokud budou potřeba.69 

Členské státy se dohodly rozvíjet společné kapacity v oblasti velení a řízení, 

informačních službách a strategické přepravě a oblastech spolupráce 

identifikovaných ZEU (viz. Petesbergské cíle, pozn. autora).70 

Naplnění cíle z hlediska počtu vojáků nebyl až tak velký problém. Problém 

spočíval v akceschopnosti, která byla omezena přepravní schopností strategickou 

vzdušnou přepravou, mobilitou, absencí přesně naváděné munice, velením, 

řízením a spojovacími prostředky. Tyto prvky jsou omezující pro efektivní zapojení 

EU do krizových situací.71 Velký nedostatek je možné vidět taktéž v dobrovolnosti 

zapojení se do situací spočívající v dikci Headline Goal. 

 

 

                                                 
65 Někdy se také označuje jako Helsinki Headline Goal, podle místa konání summitu. 
66 Frank, Libor; Khol, Marek. Evropské bezpečnostní struktury. Defence and Strategy, ročník 2003, vol. 2. 
http://www.defenceandstrategy.eu/cs/archiv/rocnik-2003/2-2003/evropske-bezpecnostni-struktury.html 
67 Výsledky Petesbergské deklarace z jednání ZEU 19. června 1992 v Bonnu stanovují úkoly humanitární a 
peacekeepingové mise, použití sil v rámci krizového managementu a peacekeepimgu 
68 Petersberg Declaration – Bonn, 19th June 1992  
69 Lindstrom, Gustav. The Headline Goal.  
70 Presidency reports to the Helsinki European Council on "strengthening the Common European Policy on 
Security and Defence" and on "non-military crisis management of the European Union"  
71 Balabán, Miloš; Duchek, Jan; Stejskal, Libor; editoři. Kapitoly o bezpečnositi s. 302 
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3.2. Headline Goal 2010 

 

Následující dokument Headline Goal 2010 klade důraz na battle-groups (v 

předchozím dokumentu to byly EU Rapid Reaction Force), tedy bojové síly o síle 

praporu. Tento dokument byl schválený na Evropské radě v červnu 2004, 

definitivně schválený ministry obrany EU v listopadu 2004. Nový cíl byl 

prezentován jako doplněk k původně vytyčeným záměrům v reakci na 11. září 

2001.  

Avšak může se jednat o značný ústup oproti původnímu zájmu, protože se 

kompletně nepodařilo dosáhnout původních cílů.72 Stále se pokulhávalo 

v dosažení Evropského základního cíle. Evropská rada sice tento cíl prohlásila za 

splněný v roce 2003, ale ačkoliv byl ale stanovený počet vojáků skutečně vyčleněn 

členskými státy, jejich operability nebylo stále nebylo dosaženo. Do značné míry 

byla na vině absence možnosti transportu jednotek. Jednání také komplikovalo 

hledání kompatibility mezi silami rychlé reakce EU a Silami rychlého nasazení 

NATO (NATO Response Force).73 V novém dokumentu je zřejmý ústupek po 

kvantitativní stránce (viz srovnej níže). 

Členské státy se v revidovaném dokumentu zavázaly do roku 2010 disponovat 

kapacitami rychlého nasazení, které by byly aktivně použitelné v široké škále 

krizového managementu zahrnujícího humanitární úkoly, peacekeeping, úkoly pro 

boj s nepřítelem v krizovém managementu, zahrnující peacemaking. Navíc podle 

Evropské bezpečnostní strategie by měla být zahrnuta pomoc třetím státům 

bojujícím proti terorismu a v reformě obranného sektoru těchto států.74 

Ambicí Headline Goal 2010 je zahájit operaci do pěti dnů od schválení 

konceptu krizového managementu Radou. Dále by měla mise zahájit svou činnost 

na místě do deseti dnů od rozhodnutí EU zahájit operaci. Headline Goal vytyčil 

plán battlegroups do roku 2007, zahrnující vytvoření jednotek, strategickou 

přepravu, udržitelnost a prostředky k vylodění. Schopnost letecké přepravy je 

naplánována do roku 2008.75  

Plné operability EU Battlegroups bylo dosaženo k 1. lednu 2007. Od tohoto 

data je Unie schopna naplnit své ambice mít k dispozici dvě battlegroups podle 

                                                 
72 Karásek, Tomáš; Přikryl, Pavel. ESDP a možnosti jejího dalšího rozvoje. Projekt RM 03/23/04 
73 Pachta, Lukáš. str. 96 
74 Headline Goal 2010, Rada Evropské Unie 
75 Headline Goal 2010, Rada Evropské Unie 
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daného harmonogramu k dispozici, které mohou být nezávisle na sobě uvedeny 

v činnost.76 

 

 

 

 

 

 

Princip rotace  

Princip rotace byl stanoven Headline Goal 2010 v šestiměsíčních 

intervalech (leden-červen, červenec-prosinec). Akční doba mise je stanovena od 

třiceti dnů s možností prodloužit misi až na 120 dnů.77 

 

Nasazení jednotek 

 Do současné doby nedošlo k nasazení BG v operacích.  

 
                                                 
76 EU Battlegroups (EU Council Secretariat Factsheet). Accessible at WWW: 
, February 2007. 
77 EU Council secretariat – Factsheet – EU Battlegroups 
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Nedostatky 

 Za hlavní nedostatky konceptu jsou považovány financování, politická vůle, 

nedostatek vojáků a možnost přepravy. Financovaní jakýchkoliv vojenských misí 

je náročné, zvláště v Evropě, kde obranné rozpočty a výdaje na armádu mají 

klesající tendenci. V oblasti politického rozhodování hrozí, že vláda nesvolí 

k nasazení vojáků v misi, ať už z důvodu financování, nebo nedostatku vojáků. 

Toto rozhodnutí může být podáno přes národní námitku v Bruselu. V oblasti 

nedostatku vojáků je zde hlavní potíž v možné misi oddělení válčících stran silou, 

protože musíme přihlédnout k faktu, že BG nebude vybavena těžkou vojenskou 

technikou a zároveň 1500 vojáků za určitých situací je nízký počet. Co se týče 

dopravy, Gustav Lindstrom uvádí ve své studii obtížnost dopravy vojáků, logistiky i 

techniky v oblastech Afriky, která je potenciálně nejčastějším cílem nasazení BG. 

Zároveň zůstává nedořešena letecká přeprava vojáků.78  

Pokud by evropské státy chtěly tento projekt učinit efektivním a dostát plnění 

technických a operačních prvků, bude nutné navýšit financování obranných 

výdajů, zejména do oblasti strategické a taktické přepravy. Ovšem pro to musí být 

společná politická vůle, která se jeví jako větší problém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
78 Lindstrom, Gustav. The Headline Goal.  
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4. Závazky členských stát ů k NATO 

 
Severoatlantická aliance zůstává i přes snahy EU základním pilířem 

zahraničně-bezpečnostní politiky evropských států. Většina členů EU je zároveň 

členy NATO.  

Tato organizace vznikla za účelem zabránění postupu komunismu dále 

směrem na západ. Základním tmelícím pilířem NATO byla a je kolektivní obrana. 

Základní hrozbou byla jaderná válka mezi Západem a Východem. Díky jaderné 

převaze Spojených států oproti evropským zemím, Francii a Velké Británii, se USA 

staly ručitelem bezpečnosti v západní Evropě.  

S koncem studené války skončilo jaderné, ale i konvenční nebezpečí ze strany 

východního bloku pod taktovkou Sovětského svazu, a proto bylo nutné se 

etablovat na nové bezpečnostní prostředí. V podstatě až do dnešních dnů trvá 

hledání vlastní identity NATO pro nové století. Oproti studené válce se jeví jako 

nejvážnější hrozby spojené se zbraněmi hromadného ničení, terorismem, 

náboženskými a sociálními konflikty až po možné konflikty o základní přírodní 

zdroje, jako je voda. Přestože pilířem NATO je stále kolektivní obrana, je nutné i 

ve spojitosti s hledáním nové úlohy vytyčit nové cíle a oblast působení tak, aby 

NATO neztratilo smysl existence. Aliance také prošla od 90. let 20. století 

kvantitativní změnou. Vstoupilo do ní několik členů bývalého nepřátelského 

východního bloku a pro státy střední a východní Evropy se NATO stalo základem 

jejich bezpečnosti, spojené historicky s hrozbou ze strany Ruska. 

Novou součástí aktivit NATO se od 90. let staly tzv. out of area operace. Tyto 

operace souvisí s uvolněním světového pořádku, postupující globalizací a reakcí 

na nové bezpečnostní hrozby. To znamená, že členské státy spojily vlastní 

bezpečnost s bezpečností mimo prostor vlastní aliance. Tato souvislost 

s propojením vlastní bezpečnosti s bezpečností mimo vlastní území souvisí érou 

po konci studené války. Jurgen Kuhlman a Jean Callaghan mluví o tomto období 

jako o éře „komplexnosti rizika“. Důvodem pro tento jev je ukončení jasného 

bezpečnostního vymezení mezi dvěma světovými bloky a vznikem nových 

mnohem nejistějších vztahů světového pořádku, kdy je pro vyvinuté společnosti 
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mnohem obtížnější stanovit okolnosti za kterých je možné identifikovat hrozby a 

možná rizika.79  

Se změnou vnímání bezpečnosti a hrozeb bylo nutné přistoupit k zásadní 

kvalitativní změně, protože velké konvenční armády byly finančně velmi nákladné 

na údržbu, z dob studené války velmi naddimenzované a v neposlední řadě 

zejména neefektivní pro nové bezpečnostní prostředí. Cílem aliance byla 

kvantitativní a kvalitativní reforma členských armád, zejména v evropských 

státech. Hlavním problémem těchto změn byla malá ochota financovat tyto změny. 

V Evropě panovala mírová nálada a nezdálo se důležité kvalitativně tyto složky 

měnit, ale cílem bylo snížit jejich stav. Díky uvolněné náladě docházelo k tzv. 

mírovým dividendám, kdy se peníze dříve investované do údržby armád 

přesouvaly do ostatních důležitých sektorů, zejména pak sociálních služeb. 

Faktorem, který ukázal nutnost kvalitativní změny, byla občanská válka 

v Jugoslávii a následně válka v Kosovu a bombardování hlavního města Srbska 

Bělehradu v roce 1999. V těchto konfliktech se jasně ukázala technická a 

kvalitativní propast mezi armádami evropských států a Spojených států. Tato 

situace jen ukázala, že evropské státy a jejich armády nejsou schopné účinně 

zasáhnout v konfliktu za hranicemi EU. Tento technologický rozdíl se označuje 

jako capabilities gap80.  

Dalším mezníkem v kvalitativní reformě můžeme označit invaze v Afghánistánu 

a Iráku po 11. září 2001. V prvním případě šlo o vojenskou akci na základě 

kolektivní sebeobrany, protože Spojené státy byly napadeny aktérem zvenčí a 

základna Al-Káidy byla v Afghánistánu v čele s hnutím Talibán, které odmítlo vydat 

členy Al-Káidy. V případě invaze do Iráku šlo o akci Spojených států a jeho 

spojenců. Oba tyto stále probíhající konflikty si vyžádaly malé, rychlé a efektivní 

jednotky, zvláště v terénu, který je v Afghánistánu. 

 

 

 

 

 

                                                 
79 KUHLMAN, Jurgen; CALLAGHAN, Jean. Military and society in 21st century Europe. George C. 
Marshal European Center for Security Studies. Piscataway : Transaction Publishers, 2000. str. 30 
80 K této problematice blíže v kapitole 5 



 63 

4.1. NATO Response Force  

 

Politické pozadí vzniku 

Od konce studené války a změně vnímání bezpečnostních hrozeb byla stále 

zřetelnější, že je potřeba reformovat stávající armády a připravit je na výzvy 21. 

století. Americká armáda na tom pracoval od počátku 90. let minulého století. 

Vnímání hrozeb bylo v Evropě na nižší úrovni a po konci studené války v mnoha 

zemích armády ztratily pro politiky svůj smysl. Tudíž rapidně klesly vojenské 

výdaje a převládal pocit bezpečí. Oproti tomu americká armáda postupně a rychle 

modernizovala a reformovala své vojenské kapacity. 

Rozdíl v armádách se projevil nejvíce ve válkách na Balkáně, kdy byl jasný 

technický rozdíl mezi armádami Spojených států amerických a evropských států. 

Tento rozdíl byl propastný (tzv. capabilities gap)81. Má-li být NATO účinně 

připraveno na hrozby 21. století, bylo podle Američanů i Evropanů nutné tyto 

problémy začít řešit. 

Prvním krokem k řešení problémů způsobených nedostatečnou transformací 

evropských armád NATO byla Iniciativa obranných schopností (Defence 

Capabilities Initiative – DCI), jež byla přijata na summitu ve Washingtonu v roce 

1999.82 DCI zahrnovalo téměř všechny oblasti vojenských schopností. Zejména se 

to týkalo mobility, flexibility, logistiky, schopnosti obrany a poražení nepřítele, 

kontrolních a informačních systémů a celkové efektivity. 

Přesto DCI neuspělo a to z několika důvodů. První byl na straně Evropy, 

protože se evropští členové NATO zavázali k něčemu, co za stávajících podmínek 

nebylo možné. To bylo způsobeno nedostatečnou vůlí, malými obrannými 

rozpočty, stávajícími obrannými závazky a plánovacími vojenskými strukturami, 

které nebyly zvyklé reagovat na okamžité potřeby. Na druhou stranu je potřeba 

připočíst podíl na neúspěchu DCI Američanům, kteří se zasloužili o iniciativu 

v dobrém úmyslu. Dokument byl velmi široce definován (téměř 60 konkrétních 

závazků) a navíc závazky byly v podstatě dobrovolné. Navíc Američané nedělali 

mnoho let nic jiného, než vyzývali Evropany ke transformaci a nákupům 

                                                 
81 Blíže k problematice capabilities gap viz http://www.nato.int/docu/review/2002/issue3/english/art1.html 
82 NATO handbook. http://www.nato.int/docu/handbook/2001/hb0205.htm 
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amerických technologií bez bližší spolupráce na vývoji vojenských technologií 

s evropskými spojenci.83 

Dalším podnětem pro budoucí NRF byla výstavba amerických expedičních 

jednotek schopných zasahovat out-of-area. Že bude nutné reagovat na podobné 

hrozby, bylo postupně jasné i evropským členům NATO. Postupně se začala 

vyvíjet myšlenka na sestavení efektivních expedičních jednotek, které by mohly 

out-of-area zasahovat po boku vyspělejších jednotek amerických. Na tomto 

základě začala na americké National Defence University vznikat nové operační 

koncepty. Vývoj nových konceptů urychlila neschopnost členů NATO podpořit 

americké operace v Afghánistánu (i když se jednalo o operace podle článku 5 

Severoatlantické smlouvy). Duchovními otci konceptu NRF jsou Hans Binnendijk a 

Richard Kugler.84 

Koncept NRF byl v Americe vnímán jako způsob, jak dovést Evropany 

k transformaci jejich armád, aby byly schopny poskytnout expediční síly a 

případně tak pomoci Američanům. Dále pokud evropské armády budou efektivní, 

vyspělé a budou alespoň z části schopny suplovat americké síly, bude to pro 

Spojené státy jen ku prospěchu. Budou-li také obě části NATO na operacích 

spolupracovat, zvýší to legitimitu. Pro Evropu znamenal koncept NRF způsob, jak 

udržet americký zájem o bezpečnost v Evropě, kvůli obavám způsobeným 

zkušenostmi z Afghánistánu a trendu unilateralismu americké zahraniční politiky. 

Navíc úzká spolupráce s Američany v rámci konceptu NRF by vedla ke zlepšení 

vojenských i technologických možností Evropy, protože podle konceptu by 

jednotky měla centralizovaný charakter ve všech oblastech. V neposlední řadě 

nastupující trend out-of-area operací se potvrdil po 11. září, kdy vyšlo najevo, že 

cíle Al-Kajdy nejsou jen v Americe, ale i v Západní Evropě.85 

Koncept NRF byl nakonec oficiálně předložen americkým ministrem obrany 

Donaldem Rumsfeldem na pražském summitu NATO v roce 2002, kde byl všemi 

členy přijat. Jedná se o kapacity v oblasti chemické, biologické, radiologické a 

jaderné ochrany, strategickou leteckou a námořní přeprava, schopnosti doplňovat 

                                                 
83 Zlatohlávek, Petr. str. 21 
84 Zlatohlávek, Petr. str. 23 
85 Zlatohlávek, Petr. str. 24-29 
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palivo ve vzduchu či sledovací systémy, bojovou efektivitu či schopnost rychlého 

přesunu a zásahu kdekoliv na světě.86 

 

 

Technické parametry 

 NRF jsou speciální mnohonárodní jednotky, které slouží Alianci v případě, 

že je potřeba rychle zasáhnout, a to kdekoliv na světě. Skládají se ze vzdušných, 

pozemních i námořních složek. Celkový počet vojáků je 25 000 z různých 

členských zemí NATO. 

 Jednotky mají fungovat na mnohonárodnostní bázi, které budou okamžitě 

k dispozici. Jedná se o jednotky vysoce technicky vybavené, s možností vyslat 

konkrétní jednotku podle potřeby situace s možností působit samostatně až 30 

dnů. V rámci konceptu bude kladen důraz na prvky flexibility (přizpůsobení 

jednotek konkrétní situaci, kdy složení a výbava bude záviset na podmínkách a 

charakteru mise), deployability (schopnost rychlého přesunu a zásahu kdekoliv na 

světě v limitu 5 až 30 dní) a interoperability (vysoký stupeň spolupráce a výcviku 

jednotky a to i mezi různými složka mi navzájem – např. letecké a pozemní 

složky). Vedení bude jednotné na úrovni SACEUR (Supreme Allied Commander 

Europe87)88 

 

Předpokládané mise NRF 

• Jednotky prvního vstupu (Initial Entry Force): nejnáročnější mise včetně 

bojových operací. Jednotky dorazí do daného místa jako první a úkolem je 

připravit situaci pro příchod dalších jednotek, a to i na nepřátelském území 

(př. mise typu peace enforcement). 

• Zasahování v krizových situacích (Crisis Response): týká se operací za 

účelem kolektivní obrany (článek 5 Washingtonské smlouvy), dále např. 

evakuace civilistů, následný management, podpora operací proti terorismu, 

zasahování v krizových situacích či operace na zajištění sankcí. 

                                                 
86 NATO: Prague Capabilities Commitment. 
http://www.nato.int/issues/prague_capabilities_commitment/index.html 
87 SACEUR, sídlí ve velitelství SHAPE (Supreme Headquarters Allied Power Europe) v belgickém Mons 
88 NATO Response Force: What does it mean in practice? http://www.nato.int/issues/nrf/practice.html 
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• Demonstrace síly: využití jednotek k ukázce síly a odhodlanosti Aliance a 

k podpoře diplomatických opatření k odrazení agrese.89 

 

Nasazení jednotek 

Od vytvoření NRF došlo k nasazení 20 „chemiků“ v Turecku, kde prováděli 

odběry a identifikaci vzorků nebezpečných látek; v Řecku (200 vojáků beze zbraní, 

letouny AWACS, námořní dohled, nasazení částí praporu CBRN90) při zajištění 

bezpečnosti LOH; v Afghánistánu (jeden italský prapor) při pomoci silám ISAF při 

zajištění průběhu voleb; na jižním pobřeží USA (letecká přeprava z materiální 

pomocí) pro dopravu humanitární pomoci z Evropy po hurikánu Katrina a 

v Pákistánu (transportní letouny, vrtulníky a ženisty) pro dopravu humanitární 

pomoci a obnovení po zemětřesení. 

 

Nedostatky 

Nedostatky NRF jsou podobné jako nedostatky EU BG. V první řadě to je 

nedostatek vojáků, protože nebyl naplněn plný stav 25 000 vojáků a chybí ochota 

zemí poskytovat předem stanovený počet vojáků do rotace. S rotací je i spojeno 

vyčerpání vojáků, protože před rotací je nutná příprava jednotek na působení. 

Dalším problémem je financování, protože zatím každá země hradí výdaje sama 

za sebe, tzn. pokud v době rotace je požádána o vyslání mise. Stejně jako u EU 

BG je zde problém s rozhodovacím procesem. V tomto případě je ale problémem 

rychlost schvalování nasazení NRF, protože je stanoven cíl nasazení v rozmezí 5 

až 30 dní, což je v některých případech, kdy je potřeba mise schválit národním 

parlamentem, krátký čas. V této schopnosti vykazují NRF určité slabiny kvůli 

nedostatku vhodných jednotek a absenci politické vůle i finančních prostředků 

k odstraňování existujících nedostatků.91 Další neshodou je účel nasazení 

jednotek, který některé země (Francie) kritizují jako příliš rozsáhlý. Díky nízkým 

obranným rozpočtům stále existuje propastný capability gap, který tak snižuje 

logistické zaopatření fungování a interoperabilitu NRF. 

 

 

                                                 
89 Zlatohlávek, Petr. str. 35-36 
90 Chemické, biologické, radiologické a jaderné 
91 Kříž, Zdeněk. Adaptace Severoatlantické aliance na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí. Brno: 
Mezinárodní politilogický ústav 2006. str. 165 
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5. Závazky členských stát ů s ohledem na USA 

 

Spolupráce s USA je historicky dána několika faktory. Evropští přistěhovalci do 

Ameriky dodnes tvoří společenskou a politickou elitu. Z toho vychází blízkost 

mentality a hodnot obou kontinentů. Blízkost USA a západní Evropy se projevila 

nejvíce v obou světových válkách, kdy se USA zapojily do obou konfliktů na straně 

spojenců. V době studené války byly USA hlavním aktérem ideologického 

soupeření a zastáncem demokratických principů, stejných, jaké zastávají 

západoevropské státy. Proto i po skončení studené války zůstávají USA a 

evropské státy spojenci.  

Po celé 20. století se mohla zaoceánská velmoc opírat o spolupráci zejména 

s Velkou Británií, z čehož vyplynula mimo jiné britská účast v konfliktech po boku 

USA.  

Invaze do Iráku za svržení Saddáma Husajna rozdělila Evropu na „starou a 

novou“. Toto obrazné dělení bylo způsobeno podporou nebo naopak nesouhlasem 

s politikou USA v Iráku a celkově se kroky po 11. září 2001. Dělící linie mezi 

„starou a novou“ Evropou probíhá na hranici západoevropských států a 

postkomunistických států střední a Východní Evropy. Samozřejmě to není přesné 

dělení, protože mezi podporovatele USA patřila i Velká Británie, Španělsko nebo 

Itálie. Protipólem byly zejména Francie, Německo a Belgie. Vzájemný chladný 

stav mezi spojenci byl vyjádřen i v odmítnutí žádosti Turecka podpořené USA 

asistence NATO v únoru 2003 pomoci zajistit hranice Turecka s Irákem v případě 

možné vyhrocené situace ze strany Iráku směrem k Turecku, což ve výsledku 

ostře rozdělilo Alianci a západní spojence obecně.92 Tato vyhrocená situace 

postupně utichá, protože došlo k výměně vládnoucí administrativy jak v USA, tak i 

ve Francii a Německu.  

Spojenecké závazky evropských států k USA v bezpečnostní oblasti jsou na 

bilaterální bázi. Ta část závazků vycházejících ze spojenectví a přátelství mezi 

státy a která má vliv na obranné výdaje evropských států jsou dvě aktuálně 

probíhající operace. První z nich je podpora USA v Iráku a další je spoluúčast 

v Afghánistánu. V Afghánistánu spolupracují evropské státy s USA v rámci NATO 

                                                 
92 Kristin Archick, NATO and the European union, CRS Report for congress, Order code RL 32342, updated 
May 12, 2005, p. 17, http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL32342.pdf 
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a zároveň v koalici vedené USA při operaci Enduring Freedom. V minulých letech 

je ještě třeba zmínit válku v Perském zálivu, která sice získala mandát OSN, ale 

byla vedená americkými jednotkami. Ostatní operace, ve kterých se angažovaly 

evropské státy a které byly vedeny bez mandátu OSN, byl zásahy na Balkánu, 

které probíhaly pod hlavičkou NATO, ale za faktického vedení USA. 

 

 

5.1. Problematika capabilities  gap                                                                                                                                               

 

Capabilities gap - neboli volně přeloženo „mezera v kapacitách“ - je z hlediska 

bezpečnostní spolupráce poměrně zásadní problém. Můžeme se jen domnívat, 

zda přístup k otázkám zajištění bezpečnosti nebo mezinárodně bezpečnostní 

problematiky mezi evropskými státníky je způsoben již zmíněným capability gap, či 

evropskou mentalitou nebo náhledem na mezinárodní vztahy. Ať je to jakkoliv, 

z technického a vojenského hlediska je problematika capability gap je zásadní 

problematikou do budoucna pro roli Unie ve světě. Na tuto problematiku 

upozorňují i USA, jednalo se o ní v NATO při jednání o NRF. Stejně tak si to 

uvědomují přední evropští státníci, zejména francouzští při úvahách o budoucnosti 

ESDP a její směřování, jak jsem se již zmiňoval v kapitole věnující se závazkům 

členských států k ESDP. 

Kapacitní rozdíl má původ od dob studené války. Během tohoto období se 

předpokládalo, že dojde ke 

konvenčnímu střetnutí mezi 

oběma bloky na území Evropy. 

Proto evropské státy kladly důraz 

na konvenční síly, kdy základní 

složkou vojska byla pěchota, 

tankové sbory a protitanková 

obrana. USA jako zaoceánská 

země budovala kapacity rychlého 

a masivního přesunu svých sil a 

účastnila se na evropské 

protiraketové obraně. Důraz byl 
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kladen na mobilitu jak po moři, tak vzduchem a s tím spojenou logistickou 

podporu. Po skončení studené války si USA zachovaly důraz na mobilitu a 

pokračovaly v tomto trendu. Z evropských mocností se vydala tímto směrem jen 

Velká Británie, která opustila jako první v Evropě politiku primární orientace na 

obranu vlastního teritoria, začala připravovat kapacity na politické a bezpečnostní 

použití v zahraničí93 a má také díky své blízkosti k USA možnost využívat nové 

americké technologie. 

V současné době je kladen důraz na efektivní využití vojenských kapacit a na 

mobilitu jednotek a logistickou podporu v co nejkratším čase kamkoliv, kde je to 

nutné.94 Propast v tomto přístupu k ozbrojeným složkám ilustruje tabulka. 

„Evropské armády mají výrazné mezery ve schopnosti strategického transportu, 

v systémech spojení a velení, v logistickém zabezpečení, ve strategickém i 

taktickém průzkumu, v přesně naváděné munici, ve schopnosti jednotek přežít na 

moderním bojišti, ve vybavení vojáků balistickými ochrannými prostředky“95 atd.  

Dalším důležitým ukazatelem relativní technologické vyspělosti obranných složek 

je srovnání v oblasti tzv. R&D (Research & Development), kdy v USA je investice 

na jednoho vojáka 28 tis. USD a v evropských státech NATO pouze 7 tis. USD. Je 

to způsobeno tím, že evropská industriální základna zůstává fragmentovaná a 

politická koordinace funguje pouze ad hoc a je lehce chaotická.96 

Ačkoliv dnes mají evropské státy dohromady kolem 2,4 mil. vojáků a rozpočet 

150 mld. USD ročně, postrádají schopnosti rychle zasáhnout na dlouhou 

vzdálenost proti novým hrozbám. Je to dáno přetrvávajícím důrazem na ochranu 

hranic a navíc velkou část financí investovaných do obranných rozpočtů jde do 

financování lidských zdrojů, než tomu dělají USA. Díky tomu schází peníze na již 

zmíněné R&D.97 I když se nemůže od evropských států očekávat, že se dostanou 

                                                 
93 Khol, Radek. Velká Británie – v srdci Evropy a v čele evropské obrany? In. KHOL, Radek: Evropská 
bezpečnostní a obranná politika: národní perspektivy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2002. str. 17 
94 Yost, David S. The U.S. – European Capabilities Gap and the Prospects for ESDP. In Howorth, Jolyon – 
Keeler, John T. S. [ed.]: Defending Europe : The EU, NATO and the Quest for European Autonomy. 
London: Palgrave, 2003. str. 83-88 
95 Kříž, Zdeněk. Adaptace Severoatlantické aliance na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí. Brno: 
Mezinárodní politilogický ústav 2006. str. 170-171 
96 Ham, Peter van. Europe and the Transatlantic Relationship in the Shadow of Tomorrow. In Ham, Peter 
van: Western unity and the transatlantic security challenge. Garmisch-Partenkirchen: George C. Marshall 
European Center for Security Studies, 2002. str. 20 
97 Payne, Kenneth. The European Security and Defence Policy and the future of NATO. BBC News Analysis 
and Research. NATO Research Fellow. http://www.nato.int/acad/fellow/01-03/payne.pdf 
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na úroveň USA, přesto musí být schopny alespoň přispět v misích, kde je to 

třeba.98 

Příkladem technologického zaostávání v moderním trendu armády je 

Německo, u kterého je akceschopnost Bundeswehru vnímána jako důležitá část 

funkčnosti ESDP. Bundeswehr si totiž v zásadě zachoval podobu ze studené 

války, tedy je důraz na pozemní vojsko, tanky a protitankovou obranu 

orientovanou na obranu vlastního území nebo proti masivnímu útoku. I když byly 

síly nasazeny v akcích po celém světě a v bývalé Jugoslávii mělo Německo druhý 

největší kontingent o síle 8000 vojáků, nestal se Bundeswehr zatím moderní 

armádou orientovanou na nejpravděpodobnější nasazení mimo Spolkovou 

republiku Německo.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
98 Kugler, Richard L. National Security in Globalizing World of Chaos: The United States and European 
Response. In Ham, Peter van: Western unity and the transatlantic security challenge. Garmisch-
Partenkirchen: George C. Marshall European Center for Security Studies, 2002. str. 49 
99 Handl, Vladimír. Německo – politický závazek s dlouhodobým plněním. In. KHOL, Radek: Evropská 
bezpečnostní a obranná politika: národní perspektivy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2002. str. 53 
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6. Zhodnocení výše obranných rozpo čtů vzhledem k závazk ům 

členských stát ů vůči EU, NATO a zahrani čně-bezpečnostní 

spolupráci s USA  

 

V předchozích třech kapitolách jsem se zabýval závazky států vůči EU a NATO 

a také vzhledem ke spolupráci s USA v otázkách zahraničně-bezpečnostních. 

V případě NATO a EU dochází k častým revizím závazků a cílů ať už z důvodu 

finanční náročnosti nebo neochoty politických představitelů.  

Typickým příkladem revize původních cílů a strategií jsou výše zmíněné 

European Headline Goal a Headline Goal 2010. Je zřejmé, že došlo k revizi cíle 

jak z důvodu finanční nákladnosti tak i z dalších materiálních důvodů a                                                

v neposlední řadě politické ochoty se angažovat se v těchto projektech. Na 

počátku European Headline Goal stála velká výzva a odhodlání vytvořit vlastní 

vojenské kapacity schopné zasahovat v případě nutnosti a zejména v konfliktech 

či oblastech postižených humanitární krizí. Cílem bylo také vytvořit vojenské 

kapacity nezávislé na NATO potažmo USA. V Headline Goal 2010 došlo k obratu 

a redukci využití potenciálu společných vojenských kapacit i jejich počtu. 

Díky klesajícím nebo stagnujícím obranným výdajům ve státech EU bude těžké 

říct, že Unie bude schopna dosáhnout to, co si v bezpečnostní oblasti vytyčila. 

Peter Rodman, ředitel National Security Programs při Nixon Center k této 

problematice dodává, že „Evropané vykazují značnou neochotu zvyšovat své 

bezpečnostní výdaje…takže jejich reálné kapacity pro nezávislé vojenské akce 

nemusí existovat ani v budoucích desetiletích…tudíž by se mohlo říct, že kvůli 

oblibě šetřit (na obranných výdajích - pozn. autora) bude nová evropská iniciativa 

neúspěšná a bezvýsledná“100. 

Některé evropské státy se po skončení studené války rozhodly přesunout 

finance mi oblast obrany a například Německo nebo Belgie jsou příklady 

rozvíjejícího se problému tzv. „free-rider“ v systému kolektivní obrany, tj. využívání 

jeho výhod bez odpovídajícího přínosu.101 Může se jevit až tristní, že „přestože EU 

je možným hrozbám blíže než USA, jsou její výdaje na obranu v přepočtu na 

obyvatele 2.7 krát menší než v USA. A celkové obranné výdaje pěti nejlidnatějších 

                                                 
100 Howorth, Jolyon: European Integration and Defence: The Ultimate Challenge?. Paris: Institute for 
Security Studies, 2000. str. 41 
101 Hough, Peter. Understanding global security. New York : Routledge, 2004. str. 53 
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zemí EU jsou dvaapůlkrát nižší než výdaje USA…většina evropských států se 

dobře sžila se stavem, díky němuž nemusejí zvyšovat své vojenské rozpočty a 

které jim usnadní jejich finanční politiku“102. 

Problémem ve spolupráci evropských států a NATO či USA je, že evropské 

státy nejenom, že nejsou schopny dodat do společných akcí vysoce sofistikované 

zbraně (až na výjimky), ale nejsou schopny poskytnout ani dostatečný počet 

vojáků. Evropské vojenské schopnosti činí maximálně 20% schopností 

amerických, což ohrožuje akceschopnost i soudržnost NATO. Celkově vzato 

evropské státy nezachytily trendy v revoluci ve vojenských záležitostech (RMA – 

Revolution in Military Affairs) a jejich armády stále více upadají a stávají se ve 

srovnání s americkou armádou druhořadými. Výjimku tvoří jen britská a částečně 

francouzská armáda.103 

Problematika vzájemných vztahů a napětí mezi evropskými státy, které jsou 

členy NATO a americkým protipólem Aliance ohledně vnímaných omezených 

možností evropských spojenců, byla vyjádřena v říjnu 2003 bývalým generálním 

tajemníkem Georgerem Robertsonem, který prohlásil, že „z 1.4 milionu vojáků ve 

zbrani, 18 neamerických spojenců má rozmístěno 55,000 vojáků v mezinárodních 

operacích...ještě se k tomu cítí vojensky vytížení. Pokud má operace, jako je 

International Security Assistance Force v  Afghánistánu, být úspěšná, musíme být 

schopní nasadit více vojáků a mít politickou vůli je rozmístit v mezinárodních 

operacích“104. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
102 Eichler, Jan. Francie – důraz na mezivládní rámec SZBP a EBOP. In. KHOL, Radek: Evropská 
bezpečnostní a obranná politika: národní perspektivy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2002. str. 41 
103 Kříž, Zdeněk. Adaptace Severoatlantické aliance na nové mezinárodní bezpečnostní prostředí. Brno: 
Mezinárodní politilogický ústav 2006. str. 171 
104 Kristin Archick, NATO and the European union, CRS Report for congress, Order code RL 32342, 
updated May 12, 2005, p. 17, http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL32342.pdf 
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7. Bezpečnostní prost ředí v Evrop ě 

 

Před vlastní analýzou bezpečnostního prostředí v Evropě je nutné definovat 

jeho hranice. Díky globalizaci se z hlediska bezpečnosti nejedná čistě o teritoriální 

vymezení prostředí na bázi geografické hranice Evropy vedoucí před pohoří Ural, 

přes Kavkaz, kolem Černého moře až po úžiny oddělující evropskou a asijskou 

část Turecka nebo podle hranic EU. Na bezpečnost Unie a dosah její politiky tak 

mají vliv zejména následující oblasti zájmů a politik: rozšíření EU a NATO, vztahy 

s Ruskem a Ukrajinou, arabsko-izraelský konflikt a související bezpečnostní 

otázky regionu Blízkého a Středního východu, vývoj v oblasti Perského zálivu a 

v severní a subsaharské Africe.105  

 

 

7.1. Region EU 

 

V tomto regionu nehrozí žádné mezistátní konflikty násilného charakteru 

z důvodu mírového charakteru a spolupráce založené na politické a ekonomické 

spolupráci. Případné riziko je jen čistě teoretické. Díky evropské integraci zde 

vznikly záruky bezpečnosti a míru a ekonomická a politická konkurence mezi státy 

je postupně nahrazována spoluprací a snahou o ekonomickou 

konkurenceschopnost s dalšími globálními aktéry. Členské státy se řídí 

mezinárodním právem, a proto ojedinělé mezistátní konflikty jsou řešeny 

diplomatickou či právní cestou, ať už arbitráže nebo smírčího soudu. Pro příklad 

takového mezistátního konfliktu uvedu právní střet mezi Belgií a Španělskem (C-

388/95) ohledně povinnosti stáčet do láhví v oblasti produkce, kdy byla podána 

dozorčí žaloba na porušení Smlouvy106. Pokud se jedná o konflikty mezi členskými 

státy, jsou tyto konflikty vedeny na institucionální úrovni a tak jsou také řešeny. 

Tudíž nemají dopad na zhoršení bezpečnostního prostředí v EU. 

Bezpečnostní ohrožení EU vychází spíše z vnitrostátního prostředí, kdy mají 

tyto hrozby charakter sociální, kulturní, etnický, ekonomický či náboženský. Díky 

volnému pohybu osob, zboží, kapitálu a služeb, mohou mít tyto hrozby 

                                                 
105 Howorth. Jolyon: European Integration and Defence: The Ultimate Challenge?. Paris: Institute for 
Security Studies, 2000. str. 77 
106 Šlosarčík, Ivo. Politický a právní rámec evropské integrace. str. 128 
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přeshraniční charakter - otevřenost či reálná neexistence hranic 

v Schenghenském prostoru nepřináší jen ekonomický užitek, ale také hrozby. 

Tento systém může fungovat jen za pomoci mezistátní spolupráce v oblasti policie 

a justice. S otevřením hranic bylo také nutno zvýšit výdaje na vnitrostátní 

zabezpečení otevření hranic.  

Výše popsané souvisí s tzv. novými hrozbami, které se objevily po skončení 

studené války. Nejde o nové hrozby, ale o hrozby, které zůstávaly po dobu 

konfliktu Východ-Západ latentní. Jedná se o chudobu, migraci, náboženské a 

kulturní střety nebo stárnutí populace. Všechny tyto hrozby již existovaly, ale se 

skončením studené války se jimi zaplnilo bezpečnostní vakuum, znásobené 

globalizací. Všechny tyto hrozby se navzájem prolínají a mohou vést v Evropě, 

potažmo v EU k nestabilitě. Nyní se konkrétně zaměřím na jednotlivé faktory 

vnitrostátních (vnitrounijních hrozeb), které se díky bezhraničnímu systému v EU 

mohou jednodušeji šířit dále mimo své epicentrum. 

 

a) ekonomicko-sociální charakter hrozeb 

V Evropě i přes všechen ekonomický úspěch v poválečné sféře a zlepšení 

sociální sféry, zůstává určitá složka lidí na spodních příčkách sociálního a 

ekonomického statusu. Tento jev může to být také vyjádřen nesouhlasem 

s politikou, ale zejména jde o frustraci lidí ze své sociální či ekonomické situace. 

Posledním případem nepokojů jsou nepokoje, které propukly v Řecku v prosinci 

2008.  

I když tento typ nepokojů není častý, v určitých chvílích dochází rozšíření 

nepokojů mimo hranice státu. Tato situace nastala zejména v 60. letech, kdy se 

šířily demonstrace a nepokoje západní Evropou. Tyto nepokoje sice měly základ 

v politice nesouhlasu se západními vládami. Na druhou stranu měly tak velký 

charakter, že se to odrazilo na fungování státní ekonomiky. 

Do budoucna je nejhorší výhled pro Evropu z hlediska sociálně-ekonomického 

hrozba stárnutí populace a snižování počtu produktivních lidí. Stárnutí populace 

bude „působit především rozpočtové problémy, neboť naléhavost domácích 

reforem sociálního, zdravotnického a důchodového systému, zřejmá ve většině 

evropských států, bude kolidovat s vynaložením finančních zdrojů na velmi 
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nákladné vojenské zásahy“107. Tento popsaný jev bude vyvolávat další tlaky na 

snižování obranných výdajů v porovnání s ostatními analyzovanými zeměmi, které 

nepociťují stárnutí populace tak, jako evropské státy. 

Od skončení studené války jsme svědky klesající politické podpory se jakkoliv 

více než je nutné se angažovat ve vojenských misích což má také souvislost s 

tendencí snižovat vojenské rozpočty a finance přesouvat do sociální a ekonomické 

oblasti. Se sociálním problémem stárnutí populace je spojena možnost dalšího 

omezování vojenských výdajů, protože bude nutné přesouvat stále větší objemy 

financí do nutných sociálních oblastí a proto je zde hrozba, že EU a zejména 

členské státy nebudou ochotny financovat vojenské operace a bude nutné nejspíš 

dojít k revizi cílů ESDP. 

 

b) kulturn ě-náboženský charakter hrozeb 

EU a zejména její západní členské země se díky své ekonomické vyspělosti a 

relativní otevřenosti vůči imigrantů stala cílem mnoha lidí z různých koutů světa. 

Převažují imigranti z bývalých kolonií, což platí zejména o Francii a Velké Británii. 

Ovšem i další západoevropské země jsou cílem mnoha imigrantů. Jde o 

Nizozemí, Belgii, Španělsko, Itálii, Německo nebo Švédsko. V této skupině to jsou 

hlavně ekonomické důvody. Ostatní země a země střední Evropy, které dříve 

sloužili jako „přestupní stanice“ pro migrační vlny, se stávají cílovou zemí. Zatím 

spíše ale převažuje dočasná migrace za pracovním účelem. 

Migrace obyvatel nepřináší jen ekonomický zisk pro zaměstnavatele, kteří 

nemají dostatek pracovních sil z vlastních zdrojů, ale převažují zde spíše rizika. 

Tyto rizika jsou spojena s kulturně-náboženskou rozdílností imigrantů. Nejčastější 

třecí plochou ve vztahu imigrant vs. stát či místní obyvatel, je muslimská víra a 

muslimská kultura a zvyky, které jsou vzájemně propojeny s náboženstvím. 

V mnohem menší míře jsou třecími plochami tradiční rozdíly v rase či etniku. 

Pokud v Evropě dochází ke kulturně-náboženským konfliktům, většinou je to střet 

s muslimskou menšinou.  

Tyto problémy mají napojení do ekonomicko-sociálního charakteru, protože u 

menšin se vyskytují problémy s integrací se do většinové společnosti. Někdy je na 

vině i pravý opak – multikulturalismus praktikovaný ve Velké Británii, kdy je 

                                                 
107 Kapitoly o bezpečnosti, str. 409 
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menšina vydělená ze společnosti a stát se snaží menšinám vycházet vstříc a 

podporovat jejich kulturu a zvyky. Tyto menšiny mají sami problém se integrovat 

nebo lépe řečeno, chybí ochota se integrovat. Na druhou stranu je zde přirozená 

nižší ochota „starousedlíků“ tyto menšiny přijímat, což ale neplatí plošně. Tyto 

menšiny díky problémům vycházejících z integrace a neochoty se integrovat, jsou 

sociálně a ekonomicky odsunovány stranou. Dalším sociálním problémem je 

hluboká soudržnost těchto menšin, zejména muslimů, kteří tak vytvářejí 

významnou skupinu obyvatelstva měst a oblastí. Menšiny mají oproti původním 

obyvatelům vysokou porodnost a proto se jejich počet nadále zvyšuje. 

Konfliktní situace nastávají, pokud se menšina odmítá podřídit většině. 

V případě muslimských menšin je to odmítání evropských zvyklostí nebo zákonů 

dané země a požadavek na respektování vlastních práv. Tyto požadavky 

vyvolávají ve většinové společnosti vlnu nevole, která je mnohdy podporována 

krajně pravicovými politiky a může tak docházet ke konfliktům. Konflikty mají mimo 

kulturně-náboženský základ i ekonomicko-sociální. Nejvíce se to projevilo nepokoji 

ve Francii, které vyvrcholily pouličními bouřemi v listopadu 2005 a neměly 

primárně náboženskou povahu.108 

Přestože tyto hrozby nejsou triviální, jsou irelevantní z hlediska vojenských sil, 

resp. problematiky obranných výdajů. 

 

 

7.2. Středomo řský region 

 

Do tohoto regionu řadím státy severní Afriky (Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye 

a Egypt) a dále státy ležící v Asii (Izrael, Libanon). Jedná se o muslimské země 

s výjimkou Izraele, kde je ale velká menšina Arabů žijících v Izraeli a Palestinci 

obývající Gazu a Západní břeh. Co se týká Libanonu, je zde několik náboženství a 

politické zřízení je konsociační demokracie. 

Bezpečnostní riziko z tohoto regionu vyplývá z nestability politického zřízení. 

Režimy jsou ohrožovány několika faktory. Mezi ně patří korupce, nepotismus nebo 

islámský radikalismus. Vládnoucí vrstvy jsou ohrožovány radikálními skupinami, 

které usilují o svržení politických elit. Tento problém se týká Alžírska, kde existují 

                                                 
108 Laquer, Walter. Poslední dny Evropy. str. 43 
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skupiny, např. Islámská ozbrojená skupina, GIA (Groupe islamique armé)109 

snažící se svrhnout centrální vládu a s tím spojeno mnoho nepokojů se ztráty na 

životech. Francie jako bývalá koloniální velmoc v severní Africe je s touto zemí 

svázána historickým poutem a také mnoho Alžířanů emigrovalo do Francie, proto 

má EU zájem o stabilitu v této zemi. V Egyptě je udržován politický režim 

prezidentem Mubarakem, který se drží u moci díky vojsku a podpoře Západu. Je 

zde silná skupina Muslimského bratrstva, která má za cíl převzetí moci ať už 

politickou cestou přes volby nebo pácháním násilných činů. Kdyby došlo k převzetí 

moci touto radikální skupinou, bude to mít vliv na další sousední státy. Navíc by to 

mělo negativní vliv na vztahy s Izraelem, protože Egypt společně s prezidentem 

Mubarakem hraje roli mediátora v izraelsko-palestinském sporu a vyjednávání. 

Libye je sice stát, ve kterém nehrozí převrat nebo převzetí moci radikálními 

muslimy, je stabilní, ovšem pod vedením Kaddáfího, který má na svědomí 

teroristický útok v Lockerbie. Za zmínku stojí jeho vedení Africké unie pro tento 

rok, kdy vyslovil jako vedoucí činitel Africké unie pochopení pro činy somálských 

pirátů a vyzval státy Afriky aby požadovali odškodnění po bývalých evropských 

koloniálních státech. I když se Kaddáfí chová pragmaticky, EU si nemůže být jista, 

co od Libye očekávat. 

Libanon je taktéž nestabilní stát, který má sice fakticky i reálně fungující 

demokracii v poměrech Blízkého východu, ovšem jeho stabilita je velmi křehká. 

Rozložení moci je mezi sunnity, šíity a křesťany. Ústavně je zaručena dělba moci, 

ale při porodnosti muslimského obyvatelstva hrozí do budoucna revize ústavy a 

s ní spojené nebezpečí další občanské války, která už jednou tuto dříve 

prosperující zemi zpustošila. Dalším velkým problémem této země je přítomnost 

radikálního muslimského hnutí Hizballáh, které je napojeno na Írán a působí jako 

„prodloužená ruka“ této země z Libanonu směrem k Izraeli. Fakticky je jižní 

Libanon ovládán tímto hnutím. V jižním Libanonu je také velké množství 

palestinských uprchlíků bez nároků na libanonské občanství a zatím bez možnosti 

se vrátit do Izraele, resp. Gazy a Západního břehu. Jižní Libanon je tak 

nestabilním a konfliktním místem v regionu. 

Izrael samotný je dlouhodobě nejdůležitějším politickým místem v celém 

regionu a EU se hodlá více angažovat v řešení izraelsko-palestinské otázky. 

                                                 
109 Kepel, Gilles. Válka v srdci islámu. str. 89 
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Řešení nebo nevyřešení této otázky má vliv na fungování celého Blízkého a 

středního východu, ale také severní Afriky a další muslimské státy v oblasti. Díky 

angažovanosti EU v řešení sporu se střetává diplomacie EU a muslimských států, 

kde většinou jsou politici i veřejné mínění příkře protiizraelské a až na pár výjimek 

nemají s Izraelem diplomatické vztahy. Jakákoliv zvýšená pozornost nebo 

podpora Izraeli ze strany EU může vyvolat negativní reakci ze strany muslimských 

států, ale také muslimů samotných žijících v evropských zemích. Proto musí EU 

vyjednávat velmi opatrně, protože jakýkoliv špatný (protimuslimský) postup by 

mohl mít díky blízkosti regionu Evropě i početné muslimské menšině v Evropě 

negativní dopad na bezpečnost pro Evropu.  

 

 

7.3. Blízký a St řední východ 

 

Do tohoto regionu řadím Sýrii, Jordánsko, státy kolem Perského zálivu a 

Arabského poloostrova a Írán, Pákistán a Afghánistán. Tento region je specifický 

bohatstvím nerostných surovin, zejména ropou a zemním plynem. Dalším 

specifikem, které má vliv na chování některých států je muslimské obyvatelstvo. 

Tyto státy jsou - nejen pro EU - důležitými kvůli nerostnému bohatství, ale také po 

11. září 2001 z hlediska problematiky terorismu.  

Státy kolem Perského zálivu jsou důležitými obchodními partnery a proto 

evropská politika prosazování lidských práv má na tyto země jen omezený účinek. 

Nejvýznamnějším státem této oblasti je jednoznačně Saudská Arábie se svými 

obrovskými zásobami ropy. Vládne zde monarchie Saudů, která ale nemá plnou 

podporu obyvatelstva a proto se potýká se snahami radikálních muslimských 

skupin o svržení režimu. Tato změna by mohla v kontextu s „islamizací“ Saudské 

Arábie vést ke zhoršení politických a obchodních vztahů s EU. 

Jordánsko je vnímáno jako umírněná země, která jako jedna z mála má mírové 

vztahy s Izraelem. Naopak Sýrie jeví otevřené nepřátelství k Izraeli, zvláště po 

šestidenní válce v roce 1967, kdy přišla o Golanské výšiny ve prospěch Izraele. 

Navíc Sýrie má značný vliv na situaci v Libanonu a má nadstandardní vztahy s 

Íránem. Irák je po invazi v roce 2003 díky zahraniční vojenské účasti důležitou 

zemí. Otázka Iráku je velmi kontroverzním tématem pro některé země EU, které 

tuto invazi velmi kritizovaly. Jde zvláště o evropské mocnosti Francii a Německo. 
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Toto napětí se částečně zmírnilo po změně administrativy v obou státech, kdy ve 

Francii vystřídal prezidenta Chiraka prezident Sarkozy a v Německu kancléře 

Schrodera kancléřka Merkelová. Rekonstrukce Iráku a bezpečnostní zajištění 

země je po izraelsko-palestinském řešení konfliktu dalším velkým bezpečnostním 

tématem a výzvou pro EU. Otázkou zůstává, jak bude schopna irácká vláda 

zabezpečit Irák, protože nový prezident USA Obama oznámil postupné stahování 

amerických vojsk do roku 2011. Měly by zůstat jen vojáci pro výcvik iráckých 

jednotek. Nastává doba, kdy by se měla EU více angažovat v rekonstrukci země, 

protože to bude užitečné i z ekonomického hlediska. Je to příležitost pro evropské 

firmy, které se chtějí podílet na rekonstrukci země a bez zajištění bezpečnosti to 

nebude plně možné. 

Stejně problematická zůstává oblast Íránu, Pákistánu a Afghánistánu. 

V případě Afghánistánu je angažováno ještě více evropských států v rekonstrukci 

země a v boji proti Talibánu. V Afghánistánu probíhá mise NATO ISAF a na tuto 

zemi se chce zaměřit americká administrativa110 a žádá posílení evropských států 

v zemi111. Vzhledem ke zhoršující se situaci v zemi je velmi pravděpodobné, že 

USA budou požadovat ještě větší angažovanost evropských států a to zejména 

v přímých bojích. Pokud to bude nezbytné a evropské země na to přistoupí, bude 

potřeba vynaložit velké materiální, finanční i lidské zdroje.  

Sousední Pákistán je taktéž potenciální bezpečnostní hrozba pro EU. Za prvé 

je na místě připomenout, že na hranicích s Afghánistánem operují jednotky 

Talibánu a je možné, že se v těchto oblastech skrývá Usáma bin Ládin. Tudíž není 

jisté, zda západní spojenci nepřikročí k vojenským akcím na území Pákistánu. 

Dalším nebezpečím je obava, že by se moci ujaly radikální muslimské skupiny. To 

by vedlo ke kontrole jaderných zbraní, které by byly hrozbou pro sousední Indii, 

která je také jadernou velmocí. Tyto jaderné zbraně jsou ovšem hrozbou i pro EU, 

proto by v případě nastalého scénáře musely evropské státy posílit svou 

protiraketovou obranu, které je spojena s dalším finančním zatížením.  

                                                 
110 Rozen. Laura. White House white paper on U.S. policy to Afghanistan and Pákistán. Foreign Policy. 
http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2009/03/27/white_house_white_paper_on_us_policy_to_afghanistan
_and_pakistan 
111 USA žádají spojence z NATO o posily pro Afghánistán. Ihned.cz. http://zahranicni.ihned.cz/c1-
39251970-usa-zadaji-spojence-z-nato-o-posily-pro-afghanistan-cesi-v-prvni-linii-ale-konci 
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Poslední zemí tohoto regionu, která je pro globální politiku důležitá, je Írán. 

Vláda a lid země je po revoluci silně protizápadní a protiizraelská112 a existují 

reálné obavy ze snahy získat jadernou zbraň. Tak by se Írán stal po Pákistánu, 

Indii a Izraeli další jadernou mocností, což by ještě více zvýšilo bezpečnostní riziko 

už tak napjatého regionu. V případě zisku jaderné bomby by mohlo dojít ke 

konfliktu s Izraelem, ve kterém by se mohla angažovat i EU. Stejně tak jako 

v případě Pákistánu, by se i Írán stal přímou bezpečnostní hrozbou pro EU. 

 

 

7.4. Region evropských ne členských stát ů EU 

 

Do tohoto regionu zařadím země Balkánu a země SNS. Balkán je tradičním 

„bolavým“ místem Evropy. V uplynulých dvou dekádách byla Evropa svědkem a 

účastníkem občanské války po rozpadu Jugoslávie a následně války v Kosovu. 

V obou případech se ukázalo, že konflikt může vzniknout i na hranicích EU a také 

tyto konflikty ukázaly slabost evropských států po vojenské stránce. Už během 

samotných konfliktů vyšlo najevo, že evropské země by bez pomoci a vůdčí role 

USA nebyly schopny podobné situace zvládnout. Evropa má nástroje pro 

postkonfliktní rekonstrukce země, ovšem mezery jsou v bojové fázi, a to zejména 

na technologické a logistické úrovni, kde je zřejmé zaostávání za americkými 

technologiemi a možnostmi.       

Pro země Balkánu je typická etnická a náboženské různorodost, z čehož 

vznikají problémy regionu. Aktuálním tématem je Kosovo, které vyhlásilo 17. února 

2008 nezávislost na Srbsku, což ovšem neuznaly všichni členové EU113. Kosovo 

samo řeší etnický problém se srbskou menšinou, a protože centrální vláda má 

stále nedokonalé a slabé prostředky, je nutná účast policejní mise. Mimo Kosovo 

jsou státy náchylné k nacionalismu, který se už mnohokrát projevil v Srbsku, což 

vedlo k válkám na Balkáně, ale také albánské nacionální cítění je problémovým 

jevem vzhledem ke křehké bezpečnostní situaci v regionu. To se týká Albánie, 

Makedonie, Kosova a albánských menšin žijících v sousedních státech. 
                                                 
112 De Bellaigue, Christopher. Think Again: Iran. Foreign Policy. 
http://www.foreignpolicy.com/users/login.php?story_id=2828&URL=http://www.foreignpolicy.com/story/c
ms.php?story_id=2828 
113 Evropská unie, Srbsko a Kosovo. EurActiv.cz. http://www.euractiv.cz/vnejsi-vztahy/link-
dossier/evropska-unie-srbsko-a-kosovo. Členské státy EU neuznávající Kosovo nebo mající výhrady: Kypr, 
Rumunsko, Řecko, Slovensko, Španělsko (pozn. Autora) 
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V neposlední řadě nesmíme zapomenout na Bosnu a Hercegovinu, kterou obývají 

tři etnika – Srbové, Chorvaté a Bosňáci. Mimo etnické složení Bosny a 

Hercegoviny se zde střetávají také různá náboženství – katolíci, pravoslavní a 

muslimové. 

Mimo tyto etnické problémy jsou zde ještě dva menší, které ovšem nemají na 

bezpečnost zásadní roli. První je nevyřešený územní spor mezi Slovinskem a 

Chorvatskem a druhým spor mezi Řeckem a Makedonií, protože Řecko neuznává 

název Makedonie, ale používá zkratku FYROM (Former Yugoslavian Republic of 

Macedonia). Oba tyto spory lze řešit právní cestou a nejspíše nehrozí nebezpečí 

přerůst v otevřený konflikt. 

Ve státech SNS a postsovětských nečlenských republikách převládá nestabilní 

situace v Moldavsku, kde existuje Podněsterská republika, podporovaná Ruskem, 

fakticky nezávislá na Kišiněvu. Obdobný problém můžeme sledovat na Kavkazu. 

V Gruzii panuje nestabilita díky vyhlášení nezávislosti republik Abcházie a Jižní 

Osetie za dlouholeté podpory Moskvy a územní spor mezi Arménií a 

Azerbajdžánem o Náhorní Karabach. I když se EU snaží plně angažovat v řešení 

sporů, zejména v otázce Gruzie, není zde příliš velká pravděpodobnost na 

úspěch, protože tyto republiky vnímá Rusko jako své blízké zahraničí a sféru vlivu 

se strategickým významem a proto se jeví šance na úspěch v jednání v režii 

Bruselu velmi malá. Oblast Kavkazu Rusko vnímá jako významnou nejen 

z politického hlediska, ale také z ekonomického kvůli produktovodům vedoucím 

z této oblasti nebo jako možné tranzitní země pro ropu a plyn ze střední Asie či 

Kazachstánu, což Moskva vnímá velmi negativně.  

Ukrajina je politicky rozdělená mezi proruskou a proevropskou část (toto dělení 

je kopírováno i geograficky) a proto zde existuje, i když méně pravděpodobně, 

rozdělení země na proevropský západ a proruský východ. Navíc Ukrajina je 

důležitou tranzitní zemí pro ruský zemní plyn do Evropy, a proto jakékoliv 

ekonomické nebo politické neshody se mohou projevit v omezení dodávek do 

Evropy, jak se ukázalo tuto zimu. Ukrajina spolu s Gruzií má zájem vstoupit 

zejména do NATO a ještě více se tak stát nezávislými státy na Rusku. V případě 

Gruzie můžeme hovořit o národní podpoře, protože většina Gruzínců je protirusky 

naladěná. Naopak v případě Ukrajiny by to byl problém z důvodu politického 

rozdělení na dva tábory. Jelikož jsou však obě země pro Rusko významné a jak 

v případě Gruzie naznačilo, tyto snahy jsou velmi nereálné uskutečnit. Pokud by 
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se tak stalo, jednalo by se o největší politický popřípadě vojenský spor mezi 

Ruskem a EU, potažmo NATO. 

Pokud jde o Bělorusko, je zde zřejmá propojenost s Ruskem a tato země 

neznamená přímé bezpečnostní riziko pro EU.  

 

 

7.5. Ruská federace 

 

Rusko je tradiční velmoc a přímý konkurent a zároveň ekonomický partner pro 

Evropu; vedle EU je druhým nejdůležitějším aktérem na evropském kontinentu. Po 

konci studené války skončilo riziko vojenského konfliktu na území Evropy a 

nastoupila pragmatická politika založená na ekonomické spolupráci obou aktérů. 

Po nástupu Vladimira Putina k moci a díky rostoucím cenám ropy a zemního 

plynu, kterého jsou na území Ruska největší zásoby na světě, začalo Rusko hrát 

důležitější politickou roli v globálním dění, než za „chaosu“ způsobeného 

rozpadem Sovětské svazu a překotného kapitalismu a liberalizace Ruska za vlády 

Borise Jelcina. S rostoucím politickým vlivem a zisky z těžby a prodeje nerostných 

surovin je spojena také modernizace ruské armády a moci, přičemž cílem je 

dohnat ztrátu mocenského vlivu po pádu Sovětského svazu. 

Vztah mezi Ruskem a EU bych rozdělil na rovinu ekonomickou a politickou. 

V ekonomické rovině jsou EU a Rusko partnery, kteří se navzájem potřebují. 

Tento vztah je založen na roli dodavatele a odběratele. Rusko je dodavatelem 

důležitých nerostných surovin, na kterých je ekonomika EU závislá, v prvé řadě 

jde o zemní plyn. Některé státy mají však diverzifikované zdroje zemního plynu. 

Mimo ten ruský, je důležitý zemní plyn z ložisek Severního moře. Tento plyn jde 

zejména do západoevropských zemí a částečně do střední Evropy. Díky této 

diverzifikaci nejsou tyto státy plně odkázány na ruský plyn. Ostatní země jsou 

závislé zejména na ruských dodávkách. Ovšem ložiska v Severním moři jsou 

v porovnání s ruskými značně omezená a brzy budou vyčerpány. Potom se stanou 

i ostatní země EU závislé převážně na ruském zemním plynu. Na druhou stranu je 

nutné dodat, že EU je bohatým příjemcem, který je schopen platit tržní a poměrně 

vysoké ceny za dodávky plynu. V porovnání s cenami do států Asie jsou ceny 

výrazně vyšší a proto jsou evropské státy důležitým odběratelem pro Rusko.  
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Nehledě na tuto vzájemnou potřebu je nutné zmínit problematiku závislosti na 

dodávkách plynu z Ruska. Je nutné si uvědomit, že Rusko je stát, který se snaží 

získat zpět svou mocenskou roli z dob Sovětského svazu. Při značných 

obchodních přebytcích z prodeje ropy a plynu nepoškodí výpadek dodávek Rusko 

tolik jako evropské země. Proto je potřeba počítat s variantou zneužití, v současné 

době, takřka výsadního postavení jako dodavatele zemního plynu a vynucení si 

nátlaku v různých politických, ale i obchodních vztazích. EU může použít vůči 

Rusku obchodní nátlak, může blokovat Moskvu v různých jednáních, ale, jak jsem 

již zmínil, nemůže to dělat delší dobu, protože by si škodila sama sobě více, než 

Rusko. O energetické politice Ruska mluví Edward Lucas jako o „energetickému 

smrtícímu sevření Kremlu v Evropě“114. V politické rovině, kam počítám i 

mocensko-vojenský faktor, nemůže EU vystupovat vůči Rusku jako rovnocenný 

partner.  

Proto je nutné pracovat na strategii diverzifikace dodávek zemního plynu do 

Evropy. Nabízí se projekt plynovodu Nabucco vedoucí plyn ze střední Asie do 

Evropy mimo Ruské území. Tento projekt ovšem nemá plnou podporu evropských 

mocností, které udržují vůči Rusku umírněnější postoj než bývalé postsovětské 

republiky ve střední a východní Evropě. Tyto evropské mocnosti mají zatím 

dostatek dodávek zemního plynu i z jiných než ruských zdrojů, proto nejsou 

ochotny se přiklonit k tomuto projektu jako východoevropské země. Problematiku 

dodávek zemního plynu EU plně pocítila v zimě 2008/2009, kdy došlo ke sporu 

mezi Ukrajinou a Ruskem ohledně plynu. Jak jsem již zmínil v předchozí kapitole, 

jde o nestabilní situaci, zejména díky neschopnosti hradit ceny plynu ze strany 

Ukrajiny včas, ale také díky politickým sporům mezi oběma republikami, kdy 

dodávky plynu do Ukrajiny a přes Ukrajinu, jsou často používány k řešení 

politických neshod.  

Z politicko-mocenské roviny si musíme uvědomit, že Rusko bylo velmocí a 

historicky mělo v Evropě značný vliv. Vrcholu dosáhlo za dob Sovětského svazu, 

kdy fakticky ovládalo Evropu od Východního Německa, přes Československo až 

po země Balkánu. Po rozpadu impéria o svůj vliv přišlo a státy východního bloku 

se přiklonili k západním strukturám a značná část se stala členy NATO a EU.  

                                                 
114 Lucas, Edward. Str. 126 
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Ovšem s nástupem Vladimira Putina k moci a růstu cen ropy a zemního plynu 

došlo ke konsolidaci moci, růstu ruské ekonomiky, posilování nacionalistického 

vědomí a snahám zvrátit nepříznivý vývoj po konci studené války. Největší 

mocenský ústupek pro Rusko nejspíš znamenalo členství pobaltských států 

v NATO, které tak učinily i přes hrozby tehdejší ruské administrativy. Mezi další 

mocenské „porážky“ patřilo členství dalších postkomunistických zemí v NATO, ale 

méně než pobaltské země, protože ty byly přímou součástí Sovětského svazu. 

Dále je to západní účast ve válkách na Balkánu a zejména bombardování 

Bělehradu někdejším nepřítelem USA a celkově nemožnost jakkoliv zásadně 

zasáhnout do dění v bývalé Jugoslávii. Dlouhým a bolestivým momentem ruské 

politiky a vojenské bezmoci byly války v Čečensku, kdy se ukázala slabost ruských 

jednotek, které dlouho nebyly schopny vypořádat se s ozbrojeným odporem 

guerillových skupin. Na druhé straně Kavkazu byla pro Rusko situace rozpačitá. 

S ruskou pomocí sice dosáhly faktickou nezávislost na Gruzii republiky Abcházie a 

Jižní Osetie, ale na druhou stranu Moskva musela zavřít vojenské základny na 

území Gruzie a nebyla schopna odvrátit výstavbu ropovodu BTC (Baku-Tbilisi-

Ceyhan).      

Mocensko-politické hrozby pro Evropu mají méně reálný charakter než hrozby 

ekonomického charakteru, o kterém jsem mluvil zejména v souvislosti 

s problematikou zemního plynu. Současný stav bych spíše charakterizoval jako 

status quo, kdy jsou vymezeny alespoň ze strany Ruska hranice vlivu a proto bude 

obtížnější pro EU nebo NATO do toho prostoru zasahovat. V rámci tohoto 

rozdělení Moskva využívá mocenského nátlaku k ústupkům nebo revizi plánů 

Západu. Během několika posledních let se tak snížila situace EU a NATO mít 

takový vliv, jako během devadesátých let, kdy vstoupily do NATO pobaltské státy. 

V dnešní době by to bylo mnohem obtížnější a západní spojenci by nejspíše od 

podobných akcí po nátlaku Moskvy ustoupily.  

O rostoucím vlivu a pocitu sebevědomí Ruska nejlépe vypovídají dvě politicko-

bezpečnostní akce, které se uskutečnily v roce 2008 s trváním dodnes. První byla 

krátká válka mezi Gruzií a Ruskem, která vyústila k odtržení Abcházie a Jižní 

Osetie od Gruzie. Obě tyto republiky byly uznány jako nezávislé státy Moskvou. 

EU se nezmohla navíc, než na kritický nesouhlas a politování. Aktivně vystupoval 

francouzský prezident Sarkozy, který se zasadil o uzavření příměří. V podstatě to 

ale neměnilo nic na tom, že psychologicky, ekonomicky i nacionalisticky posílené 
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Rusko dokázalo fakticky odtrhnout a připojit tyto dvě republiky  do čistě ruské 

mocenské sféry vlivu a kontroly. Výsledkem toho bylo zmrazení vztahů Rusko-

NATO na nejvyšší úrovni a definitivní získání vlivu Moskvy v těchto republikách. 

Tento stav pravděpodobně vyústí ke znovuobnovení ruské vojenské základny 

v Abcházii, která se už pro tuto možnost nabídla. Za této situace, která potvrdila 

mocenskou pozici Ruska a bezradnost EU a NATO, je v nejbližší době velmi málo 

pravděpodobné, že by Gruzie a nejspíš i Ukrajina byla vyzvána ke vstupu do 

NATO.  

Druhou politicko-bezpečnostní událostí byla debata kolem vybudování 

americké protiraketové obrany v Polsku a České republice. Nejedná se jen o 

kontroverzní téma na úrovni samotných států, kde by tyto prvky měly stát, ale má 

to vliv na vztahy v rámci EU, NATO a zejména na vztazích Rusko vs. USA a 

západní spojenci. Administrativa bývalého prezidenta Bushe výstavbu těchto 

prvků plně podporovala a také tak přistupovala k jednání s Polskem, Českou 

republikou, ale i na úrovni NATO, EU a jednáních s Ruskem. Nová americká 

administrativa, nejen zatížená ekonomickou krizí, . První moment této revize je 

ekonomický. Spojené státy mají nejvyšší vojenské výdaje na světě a proto 

v probíhající ekonomické recesi musí některé výdaje omezovat. Druhý moment ve 

vztahu k Rusku je politického charakteru. Nová americká administrativa chce 

normalizovat vztahy s Ruskem a proto je ochotná k ústupkům. Spekuluje se o 

výměně výstavby za nátlak na Írán v jednáních o zrušení jaderného programu, ale 

také o pomoc při misi v Afghánistánu. 

Z pohledu bezpečnosti v Evropě, je nutné připomenout, že v případě již 

zrušené výstavby prvků protiraketové obrany zvýšenou bezpečnostní aktivitu ze 

strany Ruska. Konkrétně se může jednat o posílení vojenských ruských pozic při 

hranicích s NATO a EU nebo rozmístění raket ve strategickém území 

Kaliningradu. Mimo to může dojít ke zintenzivnění narušování vzdušných prostorů 

evropských zemí nebo pravidelné přelety strategických ruských bombardérů přes 

Atlantik, jak se již několikrát opětovně od konce studené války stalo. 

I pokud by došlo ze strany Spojených států k přehodnocení výstavby  

protiraketové obrany, Rusko svou zvýšenou bezpečnostní aktivitou, o které jsem 

mluvil výše, nutně bude vyvolávat protireakci ze strany evropských států, protože 

již samo narušování vzdušného prostoru je aktem ohrožení suverenity daného 
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státu a i když může jít jen o demonstraci vojenské síly Ruska, je nutné na tyto 

aktivity reagovat.  

Na území Evropské unie je několik třecích zón mocenské politiky. Jde o zóny 

nebo pásma zemí, která dříve spadala pod mocenský vliv Moskvy nebo přímo byla 

součástí Sovětské svazu. Mezi tyto zóny patří Pobaltí. Jde o region, který byl 

součástí Sovětského svazu a osamostatnění probíhalo poměrně dramaticky, kdy 

docházelo k násilným střetům s policií. Poměrně rychle tyto republiky využily 

možnost vstoupit do NATO a EU, když uvážíme skutečnost, že několik desetiletí 

byly pod přímou kontrolou Moskvy. V těchto zemích je i početná ruská menšina, 

zejména v Estonsku a Lotyšsku. Díky ruské menšině by mohl nastat scénář 

podobný jako v Gruzii. Tento scénář je ovšem velmi málo pravděpodobný.  

Na území Estonska žije početná ruská menšina a Moskva by se v případě 

nutnosti mohla zachovat ke svým občanům, jako k „ruským“ občanům na území 

Gruzie, tím, že by podněcovala k nestabilitě a separatismu. Ovšem vzhledem 

k životní úrovni ruských obyvatel v Estonsku a členství této země v NATO a EU, 

na rozdíl od Gruzie, je tato možnost spíše nepravděpodobná. Ovšem 

pravděpodobnější situace je nátlak na Estonsko nepřímo. Jako jedna z možností 

se ukázal hackerský útok na počítačovou síť Estonsko, kdy domněnky vedou do 

Ruska. S Estonskem jsou také spojeny protivládní demonstrace ruské menšiny 

nebo akt kolem odstranění sochy odkazující na sovětský válečný odboj. V noci na 

26. dubna, kdy mělo dojít k převezení sochy z centra Tallinu na vojenský hřbitov, 

začal dav demonstrantů ničit centrum Tallinu, rozbíjel okna a vykřikoval sovětská 

vlastenecká hesla. Kreml tyto výtržnosti nejen neodsoudil, ale naopak ho schválil a 

plenitele velebil jako mladistvé patrioty, kteří protestovali proti „fašistickému“ 

vandalství vůči posvátné památce ze strany Estonska. Ruská mládežnická 

organizace Naši115 a další mládežnické organizace napadly estonské 

velvyslanectví v Moskvě a strkanicím neušla ani estonská velvyslankyně. Podobně 

                                                 
115 Organizace Naši je řízena Kremlem a financována jemu podřízenými podniky, mimo jiné i Gazpromem. 
Jedná se o hnutí, které je schopné téměř na zavolání poslat do ulic tisíce mladých lidí. Má přinejmenším  
120 000 členů. Hlásí se ke Kremlu propagovaným hodnotám jako je ruský nacionalismus a vlastenectví 
opepřené xenofobií. Někdy je toto hnutí mladých lidí posměšně nazýváno Putinjugend. Jsou složeny od 
idealistů, přes znuděné mladíky až po ryzí násilníky a prospěcháře. Hnutí Naši má i svou vlastní 
„bezpečnostní službu“, která provádí společná policejní cvičení při přípravě voleb. Uspořádá-li hnutí Naši a 
další podobné organizace protidemonstraci, jsou schopny udusit vše, na co se roztroušená opozice v Rusku 
zmůže. Proto jsou používáni jako vhodný nástroj Kremlu při mnoha akcích, ať už umělých demonstrací na 
podporu politiky Kremlu nebo naopak na rušení opozičních demonstrací. Hnutí pořádá i vlastní ideologické 
tábory, které svým programem působí mnohdy až bizarním dojmem. In Lucas, Edward. Nová studená válka. 
Praha: Mladá fronta, 2008. str. 100-101 
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dopadl i švédský velvyslanec, který na znamení solidarity přijel, mládežnické 

hlídky se pokusily převrátit jeho auto. To vše hrubě porušovalo Vídeňskou 

konvenci.116  

Pro takovou mocnost není problém najít možnost, jak zasahovat do dění 

evropských států nepřímo, aniž by se angažovalo. Jelikož jsou pobaltské státy 

členy NATO a EU, týká se to nejen Estonska, ale i ostatních členských států. 

Druhou třecí plochou se může jevit Polsko. Tato země má historicky 

zakořeněné antiruské nálady (možná nejvíce z celé Evropy), proto se jakkoli staví 

pro Rusku. Ať už po stránce ekonomicko-energetické, kdy Polsko kritizovalo spolu 

s Pobaltím obcházení polského území při výstavbě rusko-německého plynovodu 

vedoucího po dně Baltského moře nebo v otázce bezpečnostní, kdy Rusko 

pohrozilo Polsku a dalším státům, pokud poskytnou své území americké 

protiraketové obraně, že namíří proti evropským státům své rakety. Polsko spolu 

s pobaltskými zeměmi nejčastěji blokují jednání mezi EU nebo NATO s Ruskem a 

mají nejradikálnější postoje, protože tyto státy se cítí případnou ruskou mocí 

nejvíce ohroženy. Tento postoj může být vyjádřen korekcí bezpečnostní a politické 

strategie vůči Rusku ze strany EU a NATO, což sebou přináší obdobnou reakci ze 

strany Moskvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
116 Lucas, Edward. Nová studená válka. Praha: Mladá fronta, 2008. str. 186-187 
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8. Zhodnocení výše evropských obraných výdaj ů ve vztahu 

k bezpečnostnímu prost ředí v Evrop ě a blízkého zahrani čí 

 

Pokud máme hodnotit bezpečnostní prostředí vytyčené v předchozí kapitole a 

jeho vztah k výši obranných rozpočtů, s přihlédnutím ke druhé kapitole, věnující se 

analýze obranných rozpočtů v relevantních státech či regionech, je nutné 

konstatovat, že pro udržení bezpečnosti EU po vojenské stránce není trend 

v mírném snižování obranných nákladů dlouhodobě pozitivní. Vzhledem ke 

zkoumaným okolnostem této práce, by bylo prospěšné udržet výdaje na stejné 

výši, popřípadě mírně navýšit, aby byla EU přinejmenším konkurenceschopná 

v porovnání k ostatním světovým mocnostem. Stejně tak výše obranných výdajů 

bude nutné udržet a nejspíše navýšit pro plnou realizaci a využití potenciálu a role 

EU v oblasti bezpečnosti v Evropě a blízkého zahraničí. 

K tomuto závěru docházím zejména z několika důvodů. Jak jsem psal 

v předchozí kapitole, vnitřní region Unie sice prodělává řadu problémů, které 

ovšem ale nemají takový dopad, že by bylo nutné rozpočty zvyšovat už jen 

s přihlédnutím k výši obranných rozpočtů v jednotlivých mocnostech. Na jednu 

stranu je sice pravda, že při fungování schenghenského systému dochází 

k reálnému zrušení hranic a proto problémy v jedné zemi mohou lehce přejít do 

problému v zemi sousední, není faktický ani reálný dopad těchto problémů na 

bezpečnostní prostředí tak závažný, aby to vedlo k revizi obranných výdajů. Pokud 

jde o vnitrounijní problémy, mají ekonomický, sociální či kulturní charakter, 

popřípadě může dojít ke sporu mezi členy Unie. Ovšem na řešení těchto sporů 

jsou stanovené mechanismy řešení, které jsou na právní bázi. Za ekonomické, 

sociální či kulturní problémy odpovídají jednotlivá ministerstva členských zemí 

nebo jsou řešeny na mezivládní či nadnárodní úrovni v rámci vnitrounijních 

mechanismů. Celkově je Unie založena na mírových a kooperativních vztazích a 

fakticky jakékoliv spory, které by vedly k nějaké formě ozbrojeného střetu, jsou 

v systému vzájemného propojení vyloučeny. 

Vztahy mezi EU a blízkým zahraničím jsou založeny na mírové spolupráci a je 

v nich kladen důraz na ekonomickou spolupráci a vzájemnou výhodnost těchto 

vztahů mezi aktéry. Unie komunikuje otevřeně se svými sousedy a rozvíjí různé 

formy spolupráce s regiony - je možné zmínit například Euro-středomořské 
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partnerství či nově Východního partnerství (v květnu 2009 došlo k zahajovacímu 

summitu Východního partnerství) v rámci Evropské politiky sousedství. Cílem této 

politiky je vytvořit kolem hranic EU pás států, které by byly politicky a ekonomicky 

stabilní a zároveň v těchto státech podporovat rozvoj demokracie.117 Navíc tato 

spolupráce v politické oblasti je založena na rovnocennosti, komunikaci a dialogu 

tak, aby byla prospěšná oběma stranám.  

Potenciální možnou hrozbou, která by mohla mít vliv na obranné výdaje, je 

stále ne úplně vyřešena situace na Balkánu. Nově vytvořená republika Kosovo 

není uznána všemi státy, včetně členů Unie. Problém může nastat, pokud by se 

nějakým způsobem vyhrotily národní ambice etnik žijících na Balkánu. Může dojít 

ke zhoršení vztahů mezi Srby a etnickými Albánci, kteří obývají mimo Kosovo 

ještě samotnou Albánii a Makedonii. V rámci Kosova není stále vyřešena 

bezpečnostní situace a není zaručena bezpečnost etnických Srbů, kteří jsou na 

území Kosova v menšině. Stejně tak Srbsko není ochotno uznat samostatnost a 

mezinárodní suverenitu Kosova. I když je méně pravděpodobné, že by se na 

Balkánu opakoval scénář z devadesátých let minulého století, je zde stále 

možnost zhoršení bezpečnostní situace a nutnost zásahu států EU. Ovšem 

jednalo by se nejspíš o menší zásah nepodobný konfliktu po rozpadu Jugoslávie a 

tudíž by to nemělo vliv na obranné rozpočty.  

Mezi další potenciální hrozby patří budoucnost Ukrajiny, která politicky aspiruje 

na členství v EU, ale jedná se o zemi etnicky a politicky rozdělenou na 

proevropské a proruské křídlo. Při zhoršení situace by bylo nejspíš možné 

očekávat nějakou formu ruského zásahu, i když ne asi přímo vojenskou. Další 

postsovětská republika Moldávie nemá stále vyřešenou bezpečnostně politickou 

situaci a je vnitřně rozdělena na samotnou Moldávii inklinující k západu a 

Podněsterskou republiku, která reálně funguje jako samostatná jednotka, klonící 

se k Rusku.  

Problémy Blízkého východu jsou díky arabsko-izraelskému napětí specifické. 

Je zde snaha EU hrát větší roli na diplomatické úrovni, ovšem hlavní 

diplomatickou váhu zde mají USA. Navíc při vzniku jakéhokoliv konfliktu v celém 

regionu je pravděpodobné, že pokud by zde někdo vojensky zasahoval, jednalo by 

se o USA, popřípadě NATO nebo některé evropské mocnosti, mající zde své 

                                                 
117 Evropská politika sousedství. http://www.euractiv.cz/vnejsi-vztahy/link-dossier/evropska-politika-
sousedstvi-000048 
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zájmy. Jak již bylo řečeno v kapitole o ESDP, má evropská politika nekonfliktní 

charakter a přikláněla by se zde k diplomatickému řešení popřípadě postkonfliktní 

angažovanosti.  

Možnost, kde by Unie měla nejspíš zasahovat, je region subsaharské Afriky. 

Na tento scénář je také přizpůsobena strategie EU battlegroups, která je z velké 

části založena na peacekeepingu nebo na zásahu malé bojové jednotky bez 

faktického mandátu zasáhnout aktivně v boji, maximálně je možno použít tuto 

jednotku k oddělení bojujících stran. Ovšem tyto potenciální mise jsou tak malého 

rozsahu, že to nemůže výrazně ohrozit jejich financování. 

Specifické vztahy fungují mezi Ruskem a EU. Tyto vztahy jsou primárně 

založeny na ekonomické bázi. Obě strany jsou si vzájemně prospěšné, ať už 

z hlediska investic na obou stranách nebo jako vývozce a dovozce nerostných 

surovin. Unijní státy jsou stále ještě velmi solventním zákazníkem pro ruské 

nerostné bohatství a na této bázi jsou založeny vzájemné vztahy. Objevuje se 

však ve spojitosti se zabezpečením energetické potřeby neshody až nepřímé 

politické konflikty, které jsou spíše vedeny na bilaterální úrovni. Zde je unijním 

problémem nejednotný postoj. Jde konkrétně o již schválený ropovod Baku-Tbilisi-

Ceyhan a nově o plynovod Nabucco. Cílem těchto projektů bylo zabezpečení 

diverzifikace dodávek nerostných surovin a snížení závislosti na Rusku, které je 

pro některé členy Unie stoprocentní.  

Napětí v bezpečnostně politické oblasti mezi Ruskem a Unií jsme mohli 

sledovat ve vztahu Ruska k pobaltským státům či Polsku nebo České republice. U 

prvně jmenovaných států se jedná o napětí s etnickým podtextem, protože 

zejména Estonsko a Lotyšsko má poměrně velké ruské menšiny na svém území a 

jakékoliv snahy těchto států o nějakou formu „protiruské“ akce v očích Moskvy 

jsou velmi negativně vnímány a Moskva dává najevo své negativní vnímání. Může 

se jednat o formu jazykové politiky pobaltských států nebo například o odstranění 

pomníku v případě Estonska o čemž jsem psal v předchozí kapitole. I když se 

Kreml snaží od přímých akcí vedoucí proti státnosti pobaltských zemí distancovat, 

jsou zde náznaky podpory těchto akcí ze strany Moskvy, což se jedná o 

vměšování do chodu členských zemí Unie. Teoreticky je možný scénář 

v pobaltských republikách, který nastal v létě 2008 v Gruzii, kde došlo ke krátkému 

konfliktu mezi Gruzií a Jižní Osetií s přímou účastí Ruských vojsk. Výsledkem je 

reálné potvrzení secese této republiky od Gruzie a protektorát ze strany Ruska. 
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Moskva dlouhodobě poskytovala Osetincům a Abchazanům ruská občanství a tím 

si budovala základ pro možný zásah na ochranu „vlastních“ obyvatel. Když 

přihlédneme k početné ruské menšině v Estonsku a Lotyšsku, je zde teoretická 

možnost, že by nastala situace, kdy by Rusko bylo ochotné vystoupit aktivně na 

ochranu ruskojazyčné a etnické ruské menšiny v Pobaltí. 

Zhoršení vztahů mezi evropskými zeměmi a USA zastoupených v NATO 

nastalo po zveřejnění plánů na výstavbu prvků protiraketové obrany USA na 

území České republiky a Polska. Došlo na výhružky ze strany Moskvy a také na 

demonstraci ruské moci jako v dobách studené války, kdy docházelo k porušování 

vzdušného prostoru evropských států a celkově ke zvýšené aktivitě v demonstraci 

síly. Jelikož přes revizi amerických plánů ohledně protiraketové obrany je tato 

situace stále otevřena, není jasný závěr. 

Už v kapitole o obranných výdajích jsem psal o rychle rostoucích obranných 

výdajích Ruska. Tyto výdaje jsou ovšem nutné pro modernizaci ruské armády. 

Celkově je chod ruské armády a vojenské techniky, která je z velké části stále 

zastaralá nebo je nutné financovat rozsáhlý jaderný arsenál, velmi nákladná. 

Navíc obranné výdaje Ruska jsou ve srovnání s evropskou „pětkou“ stále velmi 

nízké.  

Výčet možných hrozeb ze strany Ruské federace je poměrně velký, ale je 

nutné konstatovat, že se jedná o teoretické hrozby nebo hrozby dlouhodobého 

horizontu a proto není nutné po stránce obranných výdajů nutné výdaje zvyšovat 

jen z důvodu ohrožení Rusko federací. Navíc je velmi nepravděpodobné, že by 

došlo ke konfliktu mezi Ruskem a Unií potažmo NATO. Dlouhodobě by bylo 

ovšem vhodné počítat s možností vystupňovaného napětí mezi oběma aktéry, už 

jen s přihlédnutím k rostoucím ambicím Ruska, stále neuznání suverenity a 

nezávislosti střední a Východní Evropy a přežívající mentalitě ruských vojenských 

složek z dob Sovětského svazu. Ovšem jak již bylo řečeno, vztahy jsou založeny 

primárně na ekonomické a mírové bázi vzájemné spolupráce, která je považována 

za výhodnou pro obě strany. 
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Závěr 

 

V práci jsem komplexně a v širší rovině analyzoval evropské obranné výdaje. 

Cílem práce bylo ověřit platnost tvrzení, že jsou obranné výdaje evropských států 

jsou dostatečné pro plnění cílů a závazků ESDP. Jelikož jsou obranné výdaje 

spojeny s mnoha faktory politiky jednotlivých členských států a není jasné, kolik 

přesně státy vyčleňují na ESDP, protože výdaje jsou zahrnuty v rámci celého 

rozpočtu daného státu a státy tyto operace financují ze státních rozpočtů, bylo 

nutné zahrnout širší rozsah výzkumu obranných výdajů. 

Práce byla strukturována do jednotlivých kapitol, které se postupně věnovaly 

stanoveným pracovním hypotézám, které daly odpověď na stanovený cíl práce. 

Tyto kapitoly byly členěny tak, aby vytvořily čtyři okruhy témat. Prvním okruhem 

bylo ESDP v obecné charakteristice politiky, cílů a nástrojů. Druhý okruh tvořila 

podrobná srovnávací analýza obranných výdajů. Jako třetí okruh jsem vyčlenil 

závazky států vůči třetím stranám. Čtvrté a poslední téma analyzovalo 

bezpečnostní prostředí a možné zdroje ohrožení. 

V první kapitole jsem se věnoval ESDP. Bylo nutné nastínit fungování a 

principy této unijní politiky spolu s krátkou exkurzí do historie vzniku ESDP. 

S touto kapitolou byla svázána hypotéza mluvící o zaměření civilních a vojenských 

operací Unie zejména na nebojovou složku, tedy peacekeeping a peacemaking. 

V této souvislosti byla obhajována myšlenka, že tento typ operací není finančně 

tak nákladný a kapacitně náročný jako mise bojového charakteru. Pro své cíle 

vytyčené podle schopností a možností politické shody jsou dostatečně vysoké 

obranné rozpočty. Nebojový typ operací a preference této strategie je podložena 

několika smlouvami a společnými plány, o kterých jsem mluvil v této kapitole. 

Jedná se zejména o Amsterodamskou smlouvu, která bezpečnostní oblast pro 

vnější činnost definuje v rovině peacekeepingu, stejně jako konkrétní cíle Helsinky 

Headline Goal a Headline Goal 2010. 

Ve druhé kapitole jsem podrobně analyzoval a následně srovnával obranné 

výdaje a trendy ve výdajích evropských mocností, světových mocností a 

sousedních regionů, mající vliv na bezpečnost Unie. V této kapitole jsem 

analyzoval jednotlivé státní výdaje na dvou rovinách. První rovina byla celkový 

objem obranných výdajů a druhá rovina podíl na HDP. Celkově se přikláním ke 
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srovnávání prvního údaje, protože ten považuji za vhodnější ukazatel. A to 

z důvodu lepší orientace mezi obrannými výdaji a lepší ilustraci výše 

vynakládaných peněz, protože toto číslo, zejména u zemí s vysokým HDP nebo 

vysoce rostoucím HDP, dokazuje že i nízký podíl nemusí znamenat, že stát 

vynakládá nízké prostředky. Typickým příkladem tohoto jevu je Čína, Indie nebo 

Rusko. Tyto státy mají buď klesající nebo stagnující trend podílu na HDP, přesto 

v reálných číslech obranné výdaje velmi rychle rostou. Je to dáno díky vysokému 

tempu růstu jejich ekonomik. 

Závěrem této kapitoly s hypotézou, že obranné výdaje nejsou nižší než u 

sousedních regionů či států spolu s vysokou úrovní evropských armád není 

potřeba obranné výdaje zvyšovat a je dostatečná pro plnění cílů ESDP a udržení 

stabilního a bezpečného prostředí v Evropě, se ztotožňuji. Tento kladný závěr 

ovšem vypovídá jen o srovnání se sousedními regiony a státy. Je zde ovšem 

několik bodů, které by mohly mít důvod pro revizi nebo zvýšení obranných výdajů. 

Jak jsem již psal, bezpečnost Unie přesahuje region a je propojená s bezpečností 

mimo vlastní území. V tomto smyslu je nutné brát v potaz trendy, které jsem 

v závěru kapitoly shrnul. Z tohoto shrnutí vyplývá, že trend celkových výdajů 

v Evropě je mírně klesající, naopak ve všech ostatních sledovaných státech či 

regionech je trend rostoucí. Navíc Rusko, Čína a Indie díky svému rychlému růstu 

obranných výdajů bude celkově schopna tímto tempem dosáhnout stejnou výši 

obranných výdajů jako pětice evropských mocností výhledově za 5 až 6 let. 

Podobně na tom bude region Blízkého a středního východu a to jen v rámci 

vybraných zemí z této studie. Tempo růstu je také vysoké a výhledově můžeme 

hovořit o 25ti až 30ti letech, kdy za aktuálních trendů dosáhnou tyto státy obdobné 

výdaje jako vybrané evropské mocnosti. Tyto trendy by mohly mít dopad na 

bezpečnostní stav, který je teď.  

V současnosti má pětice evropských mocností poměrně vysoký náskok před 

ostatními regiony či státy, také technologická úroveň je na vysoké výši a stále 

probíhá modernizace, takže z krátkodobé perspektivy nemůžeme mluvit o možné 

hrozbě nízkých zbrojních výdajů. Také je obtížné určit budoucí vývoj, proto jsem 

vycházel z analyzovaných dat a stanovených trendů.  

V kapitolách tři až šest jsem se věnoval závazkům členských států vůči EU, 

NATO a USA. Hypotéza pro tuto kapitolu byla stanovená, že členské státy jsou 

schopny plnit své závazky vůči těmto organizacím nebo USA se stávající výší 
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obranných rozpočtů. V případě EU a NATO jsem uváděl tuto situaci na 

konkrétních případech. A to koncepty EU Battlegoups a NATO Response Force.  

V prvním případě výsledek nebyl tak přesvědčivý. Společné vojenské kapacity 

EU byly vytvořeny až na „druhý pokus“. První plán Helsinky Headline Goal mluvil o 

plánu vybudovat poměrně početné a nezávislé na NATO vojenské kapacity, které 

jsou schopné reflektovat nové bezpečnostní hrozby. Tyto plány se nezdařilo 

naplnit. Společné kapacity proto byly vytvořeny až na základě Headline Goal 

2010, který stanovil konkrétní a zatím úspěšný koncept po stránce vzniku EU 

Battlegroups. V tomto konceptu je zřejmý ústupek od prvních plánů. Bylo to 

zejména výsledkem nedostatečné ochoty členských států se politicky dohodnout, 

ale také díky náročnosti prvního konceptu. Proto výsledkem byla prezentována 

malá jednotka o síle 1500 mužů plus nutný personál a logistická podpora. Tento 

koncept je v současnosti operativně funkční. Bohužel i zde přetrvává několik 

problémů. Prvním problémem, který je velmi výrazný je nedostatečná zajištěnost 

přepravy. Druhým problémem problematika rychlého nasazení, protože bude 

takřka nemožné vyslat bojovou skupinu do akce v takovém čase, který je 

konceptem stanoven. 

V případě příkladu NATO Response Force můžeme hovořit o lepším výsledku. 

Tento koncept byl vyhlášen operativní ovšem stále nebyl využit a proto jen čas 

ukáže schopnosti tohoto konceptu. Také ještě nebylo dosaženo plného 

kapacitního plánu. Pozitivum tohoto konceptu je jeho úloha v modernizaci 

evropských armád za pomoci USA. 

Problematické na obou konceptech vidím skutečnost duality kapacit pro EU i 

pro NATO. Snahy o evropské vojenské a nezávislé kapacity jsou výsledkem idejí. 

Na jedné straně jde o ideu britskou, která vidí ESDP jako nástroj pomoci a 

pozitivní konkurenceschopnosti NATO potažmo USA. Francouzská idea je 

mnohem idealističtější a vychází ze snah samostatného fungování evropských 

kapacit nezávisle na NATO a zejména USA. Tato idea má ovšem své limity 

v nedostatečné spolupráci evropských států, již zmíněné duality s kapacitami 

NATO a také nedostatečnou ochotu investovat více do obranných rozpočtů. Oba 

koncepty mají navíc slabinu v politickém odhodlání nasazovat svá vojska 

v operacích mimo Evropu a v operacích bez většího politického zájmu a neochotě 

tyto operace financovat. 
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Závazky vůči USA mají specifický charakter, protože členské státy spolupracují 

s USA v rámci NATO případně v rámci bilaterální spolupráce. Nejbližším 

spojencem je Velká Británie, která vždy jako první je ochotna se účastnit akcí po 

boku USA. Tato spolupráce je dlouhodobá a proto je i britský vojenský rozpočet 

tomu přizpůsoben. Díky této spolupráci má Velká Británie blíže ke spolupráci na 

bázi R&D (Research&Development) s USA než ostatní evropské země.  

V této kapitole jsem se věnoval blíže problému capabilities gap, který může být 

zdrojem neochoty některých států nebo méně efektivní spolupráce s USA. Je zde 

velký rozdíl mezi kvalitou a kvantitou kapacit mezi americkou a evropskými 

armádami. Evropské armády jsou oproti americké značně pozadu v připravenosti 

efektivně reagovat na nové bezpečnostní hrozby. Tento problém je podtržen 

mnohem nižšími výdaji na obranné rozpočty, kde navíc velká část výdajů 

z evropských obranných rozpočtů jde na údržbu nebo personální výdaje a 

mnohem méně na již zmíněné R&D ve srovnání s USA. 

V sedmé kapitole jsem se zabýval možnými hrozbami a bezpečnostním 

prostředím v Evropě. Zaměřil jsem se na vnitřní region Unie, mimounijní evropské 

státy, regiony Severní Afriky, Blízkého a středního východu a Ruskou federací. 

V této kapitole jsem potvrzoval nebo vyvracel platnost hypotézy kladoucí důraz na 

vztah mezi EU a Ruskou federací. Bylo ovšem nutné zkoumat bezpečnostní 

prostředí ze širšího pohledu, než jen ve spojitosti s Ruskem.  

Obecně je bezpečnostní situace pro Unii ve svém prostoru bezpečná a stabilní. 

Vnitrounijní problémy jsou řešeny standardními mechanismy a mírovou cestou. Se 

sousedními regiony vede vzájemné dialogy na úrovni rovnocenných partnerů. 

Tento dialog má formu nenásilné spolupráce a zaměřuje se na ekonomickou 

prospěšnost pro obě strany a angažmá Unie je dále v podpoře politických procesů 

a politického dialogu. Tato spolupráce je podpořena již probíhajícím 

středomořským dialogem, novým plánem na východoevropské partnerství nebo již 

stávající spolupráce s Ruskem a Ukrajinou ve formě společné strategie Unie.  

Ale i v této oblasti jsou některá možná ohrožení bezpečnostní stability. Jedná 

se zejména o stále nevyřešenou situaci Kosova, situace v Moldávii, kde existuje 

Podněsterská republika, vměšování se Ruska do vnitropolitické situace 

v pobaltských státech nebo napjaté vztahy mezi Ruskem a Gruzií. Taktéž 

nesmíme zapomenout na stále nevyřešenou situaci ohledně budoucnosti Kypru, 

který je stále rozdělen na řeckou a tureckou část.  
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V případě rusko-unijních vztahů je možné konstatovat, že jsou primárně 

založeny na ekonomických vazbách. Obě strany jsou si plně vědomi vzájemné 

prospěšnosti. Mimo tyto ekonomické vztahy vedou oba aktéři spolu politický dialog 

a věnují se tématům, které mohou společně řešit.  

Poslední kapitola hodnotí předchozí. S tím souvisí hypotéza, že bezpečnostní 

prostředí Evropy a jejího sousedství je relativně stabilní. V tomto smyslu musíme 

konstatovat potvrzení této hypotézy. V sedmé kapitole jsem potvrdil, že Evropa je 

stabilním regionem, který má zabezpečenou bezpečnost a udržuje si nekonfliktní 

vztahy založené na spolupráci a nevměšování se. Znakem evropské zahraniční 

politiky je důraz na diplomacii a ekonomické vztahy. Tato zahraniční politika je 

vedena nenásilnou cestou a v respektování místních poměrů třetích stran ovšem 

také klade důraz na demokratické principy, které ovšem nevnucuje. Touto 

nekonfliktností je dána jakási forma záruky, že si Evropa se svými sousedy 

udržuje mírové vztahy. Pokud dochází k problémům, které jsem konstatoval 

v předchozí kapitole, Unie používá nástroje mezinárodního práva a diplomacie a 

k vojenské akci se přiklání až v nejzazším možném termínu. Proto není nutné 

z tohoto pohledu zvyšovat vojenské výdaje a zabezpečovat si tak obranu proti třetí 

straně.  

Cílem práce bylo potvrdit nebo vyvrátit, že obranné výdaje evropských států 

jsou dostatečné k plnění cílů ESDP. Jelikož ESDP má komplexní rozsah, bylo 

nutné analyzovat oblasti i mimo rámec vytyčené politiky, a to proto, že výdaje 

jednotlivých států na plnění cílů ESDP jsou jen částí celkového obranného 

rozpočtu jednotlivých členských států.  

Pokud vezmeme v potaz jednotlivé pracovní hypotézy, můžeme potvrdit, že 

výše obranných výdajů je v současné době dostatečná. Musíme přihlédnout 

k tomu, že cíle ESDP jsou upravovány a revidovány tzv. za procesu (viz příklad 

vzniku EU Battlegroups), tudíž jsou přizpůsobeny podle aktuálních možností 

členských států a také politické vůle. Vznikem je kompromis bez přehnaných 

ambicí, ke kterým dochází až postupně, což vnímám jako strukturální problém 

budování společných evropských politik, zvláště v oblasti zahraničně 

bezpečnostní, kde převládá malá ochota poskytovat své kapacity pro společné 

úkoly a v této oblasti státy jednají dle vlastního uvážení a politické orientace.  
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Summary  

 

This essay is decribing aspects of military exprenditure in relation to European 

Security and Defence Policy. For reasons of wider range of topic of this essay 

there is necessary to analyze more aspects.  

The essay is divided in eight chapters related to topic of analysis. First chapter 

is describing ESDP tools and aims of this policy. Second chapter focused on 

military expenditure. Aim of this chapter is to analyse exprenditures on two level. 

First level is expenditures in relation to GDP. Second level is decribing activation 

volume of military expenditure. Analyzed countries are European leading 

countries, out of Europe powers and chosen countries from North Africa, 

Subsaharian Africa and Near and Middle East region. Chapters three, four and five 

are describing EU members engagements to ESDP, NATO and alliance with 

United States of America. Sixth chapter summarizes engagement of EU member 

states relating to chapters three, four and five. Chapter seven is analyzing security 

area of EU. This chapter focused on EU region, Meditterian region, Near and 

Middle East, non EU member states and Russian Federation. Last chapter 

summarizes relation between military expenditure and security area. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 98 

Přílohy  

 

1. Civilní a vojenské probíhající mise118 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
118 ESDP operations. http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=268&lang=EN&mode=g 
(EU official website). 
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