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ÚVOD

Tématem této bakalářské práce je bezpečnostní strategie Spojených států 

amerických po roce 2001. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně komplexní 

problematiku, budu se zabývat pouze její nejkontroverznější částí - preventivní 

doktrínou.

V září 2002, téměř na rok přesně od teroristických útoků na Světové 

obchodní centrum v New Yorku a na Pentagon, vydala administrativa George 

W. Bushe svou Národní bezpečnostní strategii, která představuje plán 

americké vojenské a bezpečnostní politiky. Tento dokument zahrnoval radikální 

inovaci v přístupu k použití síly. Otevřeně deklaroval připravenost Spojených 

států vést preventivní válku proti hrozbám, které ještě ani nevznikly. O rok 

později pak Spojené státy společně s Velkou Británií a s tzv. Koalicí ochotných 

proměnily novou doktrínu prevence ve skutečnost tím, že zahájily invazi do 

Iráku.

Eventualita preventivní války a její následná realizace v Iráku způsobila 

rozruch mezi mnoha tradičními americkými spojenci. Pro její kritiky je takový 

přístup nebezpečným zpochybněním mezinárodního právního pořádku a 

morality v mezinárodním právu vůbec. Pro své zastánce je tato doktrína 

naopak morálně a strategicky oprávněnou reakcí na nové formy 

bezpečnostních hrozeb.

Na následujících stránkách není mým cílem zastávat se nebo naopak 

kategoricky odsuzovat Bushovu bezpečnostní strategii. Za mnohem přínosnější 

považuji pokusit se objasnit její možný vliv na současnou a budoucí podobu 

mezinárodních vztahů. Změní aplikace americké bezpečnostní strategie 

současnou podobu mezinárodních vztahů postavených na teorii legitimní války, 

existenci suverénních států a v neposlední řadě na Organizaci spojených 

národů? Jsou obavy, které označují americký preventivní úder proti Iráku za 

hřebíček do rakve mezinárodního práva, opodstatněné?

Velmi často se v souvislosti s preventivní strategií objevují vize nové éry 

mezinárodních vztahů, kdy ničím neomezené preventivní užití síly devalvuje
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význam mezinárodních institucí a automaticky vede k anarchickému stavu. Ve 

své práci se naopak snažím podpořit tvrzení, že americká preventivní doktrína, 

tak, jak je uplatňována současnou administrativou, nevede k destrukci 

stávajícího mezinárodního řádu.

Samotná práce má následující strukturu: První část se věnuje procesu 

vytváření ‘velké strategie,1 který iniciovala a po zvolení George W. Bushe 

americkým prezidentem také rozvíjela skupina neokonzervativních intelektuálů. 

Jejich vliv na bezpečnostní politiku se jasně projevil v Národní bezpečnostní 

strategii z roku 2002, dokumentu, jehož významné body shrnuji ve druhé části. 

Následuje obsáhlejší teoretický úsek, kde analyzuji preventivní strategii a 

uvádím ji do kontextu teorie mezinárodních vztahů a mezinárodního práva. 

Závěrečná část se věnuje konkrétním dopadům americké bezpečnostní politiky 

na podobu mezinárodních vztahů.

Při hledání důležitých pramenů jsem nenarazil na žádnou monografii českého 

autora, která by se tématem preventivní války, popřípadě teorií legitimní války, 

blížeji zabývala. Všechny zdroje, které zde používám, jsou tudíž zahraničního 

původu.

Jako podklad pro obecnější části práce mi velmi dobře posloužila kniha 

amerického politického filosofa a teoretika mezinárodních vztahů Michaela 

Walzera Just and Unjust Wars. Třebaže byla publikována již před třiceti lety, 

témata legitimní války, anticipující sebeobrany a odstrašení jsou po roce 2001 

snad ještě aktuálnější než tehdy. Dokladem relevance této knihy je její velmi 

časté citování v publikacích mnoha současných autorů. Konkrétnější podobu 

současné americké zahraniční politiky představuje kniha Am erica ’s Inadvertent 

Empire. Autoři W illiam E. Odom a Robert Dujarric v ní analyzují bezprecedentní 

moc Spojených států hned v několika sférách, mezinárodní politiku nevyjímaje. 

Úvahy o roli USA na mezinárodní scéně jsou zde precizně podloženy 

rozsáhlými statistikami a fakty. Odom a Dujarric dochází k závěru, že Spojené 

státy mají ve všech oblastech (politika, ekonomie, věda) obrovský náskok před 

jakýmkoliv konkurentem a jediné, co by mohlo Ameriku jako světového 

hegemona v blízké budoucnosti ohrozit, je pouze její vlastní nekompetentní 

vedení. Podobnou hlavní tezi zastává i bývalý americký poradce pro národní
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bezpečnost Zbigniew Brzezinski. Ve své knize The Choice: Global Domination 

or Global Leadership řeší rozpor mezi bezbečností Spojených států a jejich 

globální přítomností a závazky. Podle něj současná administrativa postrádá 

jasnou strategii vedení (což zahrnuje i preventivní doktrínu). To je pak 

hlavní příčinou, která vede k poklesu legitimity jednání USA na mezinárodní 

scéně. I Brzezinski vyzdvihuje nutnost udržení technologické a ekonomické 

převahy USA nad zbytkem světa, jako cíl však nevidí americkou nadvládu, 

nýbrž koncepční vedení, které by zajistilo větší bezpečnost pro svět a zároveň 

pro Ameriku samotnou.

Vzhledem ktom u, že zmiňovaná preventivní doktrína je do velké míry spjata 

s oblastí politiky, nelze v oblasti pramenů opomenout zásadní politická 

prohlášení, projevy a legislativní akty. Samozřejmostí je pak využití hlavního 

dokumentu spojovaného s americkou preventivní doktrínou, tedy Národní 

bezpečnostní strategie z roku 2002.

Nepostradatelným zdrojem informací mi byl internet. Většina relevantních 

politických komentářů je zde volně dostupných. Pro získání odborných 

akademických článků jsem používal především univerzitního přístupu 

k elektronickým databázím. Významnými zdroji mi byly také některé americké 

‘think tanks' jako například Brookings Institution či American Society of 

International Law.
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1. POZADÍ BUSHOVY DOKTRÍNY

Ne každý prezident Spojených států mohl být u toho, když se zásadně měnilo 

směřování americké zahraniční a bezpečnostní politiky. Ve dvacátém století se

o její razantní posun aktivně zasadili například prezidenti Harry Truman nebo 

Dwight Eisenhower se svými doktrínami, které reagovaly na změny v 

mezinárodním systému. Příležitost změnit podobu americké bezpečnostní 

politiky dostal na počátku 21. století díky bezprecedentní bezpečnostní situaci i 

prezident George W. Bush. Na následujících řádkách se snažím osvětlit pozadí 

této změny.

1.1 Mediální obraz

První veřejné prohlášení o změně bezpečnostní strategie je obecně 

spatřováno v prezidentově projevu k absolventům elitní americké vojenské 

akademie ve W est Pointu z 1. června 2002. Veřejností a především médii 

každoročně pozorně sledovaný projev neměl ohlašovat žádné nové doktrinální 

postupy.1 Přesto George W. Bush mluvil o novém strategickém konceptu, který 

by reflektoval bezpečnostní situaci po útocích z 11. září. Vůbec poprvé zde 

v souvislosti s novými hrozbami zazněla nutnost změnit myšlení. Z projevu je 

patrné, že ‘nové myšlení1 bylo zmíněno v souvislosti s nutností obohatit 

stávající americkou bezpečnostní doktrínu o moderní prvky pro boj s novými 

hrozbami:

Naše bezpečnost bude vyžadovat transformaci armády, kterou 

povedete -  armády, která musí být připravena udeřit v krátké 

době v jakémkoliv tmavém koutě světa. A naše bezpečnost 

bude [také] vyžadovat, aby všichni Američané hleděli do 

budoucnosti s odhodláním a aby byli připraveni na preemptivní 

akci, pokud to bude nutné k obraně našich svobod a životů.

1 Kelly Wallace, “Bush to lay out vision for war, peace in speech,” CNN [online], 3 May 2002, 
[cit.2007/04/23]. Dostupné z:
<http://archives.cnn.eom/2002/ALLPOLlTlCS/05/3 l/bush.west.point/index.html>.

http://archives.cnn.eom/2002/ALLPOLlTlCS/05/3%20l/bush.west.point/index.html
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[...] Musíme přenést boj k nepříteli, narušit jeho plány a 

postavit se nejhorším hrozbám dříve než se objeví.2

Projev se zaměřil především na preempci, která by, podle Bushe, měla 

v určitých případech zastoupit stále platnou doktrínu odstrašení, na kterou se 

Amerika v soupeření se Sovětským svazem spoléhala po celou studenou 

válku. Hlavní funkce preempce má spočívat v boji proti pomateným diktátorům 

a teroristickým sítím, které se snaží opatřit zbraně hromadného ničení a které 

nelze odstrašit.3 Ve srovnání s odstrašením má být totiž preempce účinnější 

v tom smyslu, že se pružně zaměřuje na konkrétní nebezpečí a navíc ho 

„vyřadí ze hry.“ Bush také varoval, že pokud by Spojené státy možnost 

preemptivních postupů nevyužily, mohlo by to přinést extrémně ničivé následky 

v podobě dalších útoků na americkou půdu.

1.2 Project for the New American Century (PNAC)

Jedním z prvních médií, které se podrobněji začaly zajímat o pozadí vzniku 

nové preventivní doktríny, byl skotský The Sunday Herald, který 15. září 2002 

zveřejnil kritickou zprávu novináře Neila Mackaye o plánu konzervativního 

pravicového think tanku Project for the New American Century (PNAC) na 

udržení dominantního postavení a posílení vlivu Spojených států ve světě.4 

Vznik tohoto think tanku je spojován s narůstajícími obavami konzervativních 

Republikánů o schopnost Spojených států zastávat roli světové supervelmoci. 

Tendence v americké politice, které měly za následek vznik PNAC v roce 1997, 

měly starší podtext: Již v rocě 1992 tehdejší ministr obrany Dick Cheney nechal 

vypracovat zprávu, ve které se americké administrativě doporučovalo, aby 

Spojené státy jako jediná existující supervelmoc postupovala ve své zahraniční 

politice agresivně až militaristicky s použitím preventivních ůderů a pokud

2 George W Bush, Graduation Speech at United States Military Academy [online], 1 June 2002,
[cit.2007/04/23]. Dostupné z: <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/06/20020601-3.html>.

Bush, Graduation Speech at United States military Academy.
4 Neil Mackay, “Bush Planned Iraq 'Regime Change' Before Becoming President,” The Sunday Herald 
[online], 15 September 2002, [cit. 2007/04/23]. Dostupné z: 
<http://www.commondreams.org/headlines02/0915-01.htm>.

http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/06/20020601-3.html
http://www.commondreams.org/headlines02/0915-01.htm
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možno v koalici, která by doplňovala legitimitu takové akce. V každém případě 

však měly být Spojené státy připraveny jednat i unilaterálně, pokud by se 

koalici vytvořit nepodařilo. Autor zprávy Paul Wolfowitz zřejmě chtěl naplnit vizi 

prezidenta Bushe staršího na ustavení „nového světového řádu.“ Nicméně 

Wolfowitz ve zprávě, která pronikla do tisku, použil doposud radikální a těžko 

přijatelné návrhy na invazi do Iráku a kontrolu Perského zálivu. Následná kritika 

ze strany Demokratů a nejednota v Republikánské straně byla zřejmě 

důvodem, proč prezident Bush starší zprávu popřel. Nicméně v následujících 

letech vlivní neokonzervativci publikovali další zásadní myšlenky, které se staly 

ideovou základnou PNAC. Byl to například Robert Kagan, který několikrát 

v časopise Foreign Affairs prosazoval roli USA jako benevolentního globálního 

hegemona.

Prvním mediálně i politicky významnějším počinem neokonzervativců z PNAC 

byl dopis prezidentu Clintonovi v roce 1998 vyjadřující nespokojenost 

s americkou politikou na Blízkém východě. Konkrétně v něm Francis 

Fukuyama, Paul Wolfovitz a další žádali o tvrdý postup USA vůči Iráku. Cílem 

mělo být odstranění Saddáma Husajna i přes nesouhlas Rady bezpečnosti.5

Až do prezidentských voleb v roce 2000 zůstával PNAC víceméně v pozadí 

politického dění. Pokud se o něm objevila zmínka v médiích, pak nikdy 

v souvislosti s politickým mainstreamem. Představa neokonzervativců o 

prosazování amerických hodnot a zájmů silou se zdála v konfrontaci 

s clintonovskou rétorikou plnou multilateralismu vzdálená realitě. V 

prezidentských volbách v roce 2000 však PNAC a jeho spolupracovníci 

oficiálně podpořili George W. Bushe, který byl spatřován jako kandidát, který by 

jejich politiku mohl uvést do praxe. Po Bushově vítězství se pak mnozí z členů 

PNAC stali členy nové administrativy a mohli tak ze svých pozic prosazovat 

principy tohoto think tanku v americké domácí i zahraniční politice. Pro ilustraci, 

mezi zakládajícími členy jsou odstoupivší ministr obrany Donald Rumsfeld, 

viceprezident Dick Cheney, nebo bývalý velvyslanec Spojených států u OSN 

John R. Bolton. Dále v PNAC působí již zmíněný profesor Francis Fukuyama,

5 Project for the New National Century, Letter to President William J. Clinton [online], 29 January 1998, 
[cit.2007/05/17]. Dostupné z: <http://www.theindyvoice.com/pnac/>.

http://www.theindyvoice.com/pnac/
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bývalý prezident Světové banky Paul Wolfowitz, ale také například vydavatel 

prestižního magazínu Steve Forbes.

1.3 Rebuilding Am erica’s Defenses (RAD)

Neil Mackay ve své analýze tvrdil, že Bushův projev ve W est Pointu byl 

pouze přetlumočením rozsáhlého materiálu z dílny PNAC s názvem Rebuilding 

America's Defenses (RAD).6 Tato studie z roku 2000 je zásadním dokumentem 

pro konzervativní část americké politické reprezentace. Autoři Thomas Donelly, 

Gary Schmitt a Robert Kagan zde otevřeně podporují americkou světovou 

dominanci a cíleně zmiňují potřebné kroky k jejímu udržení.7 Hlavními dvěma 

podmínkami pro udržení americké hegemonie jsou podle nich (l)zabránění 

vzniku konkurenční velmoci a (2)formování mezinárodního řádu v souladu 

s americkými hodnotami a zájmy. Tato ‘grand strategy' vychází z reálného 

předpokladu, že Spojené státy jsou jedinou existující světovou supervelmocí, 

která disponuje největší vojenskou silou, nejmodernějšími technologiemi a 

nejsilnější ekonomikou.8 Cílem americké ‘grand strategy1 má být tento stav 

udržet tak dlouho, jak jen to bude možné. RAD identifikuje problémové oblasti 

americké grand strategy a předkládá konkrétní doporučení:

• Zvýšením ročního rozpočtu americké armády na 3,5-3,8% HDP zlepšit její 

operativní schopnosti, modernizovat taktické jednotky a zvětšit počet 

aktivně sloužících vojáků.

• Zprovoznit globální protiraketovou obranu, která by chránila před 

omezenými útoky území Spojených států a jejich spojenců. S tímto souvisí

i nutnost vypovězení smlouvy ABM.

6 Thomas Donnelly et al., Rebuilding America's Defenses: Strategy’, Forces and Resources For a New 
Century [online], Project for the New American Century, September 2000, [cit.2007/04/23],
Dostupné z:< http://www.newamericancentury.org/RebuildingAmericasDefenses.pdf >.
7 Thomas Donnelly je  analytik vojenské a bezpečnostní politiky. V letech 1996-1999 byl členem 
sněmovní komise národní bezpečnosti. Gary Schmitt působí jako výzkumný pracovník PNAC. Robert 
Kagan je politický komentátor, badatel, člen vlivné Rady pro zahraniční vztahy.
8 “Velká, hlavní strategie.“ Vojenská strategie na úrovni celého národa. Jsou v ní zvažovány veškeré 
dostupné zdroje státu. Řeší priority pro použití vojenské síly včetně vyhodnocování možností aliančních 
svazků. Většinou se omezuje na vojenská témata, ale může přesahovat i do zahraniční politiky.

http://www.newamericancentury.org/RebuildingAmericasDefenses.pdf
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• Využitím klíčových amerických spojenců jako je Velká Británie, kteří mají 

vliv ve světové politice, udržet vedoucí postavení Spojených států.

• Zajistit Spojeným státům dominantní postavení ve využívání vesmíru a 

moderních technologií, které by mohly být použity při útoku proti USA.

• Vzhledem k pozici Číny jako nejpravděpodobnějšího možného rivala posílit 

americkou přítomnost v jihovýchodní Asii.

• Zaměřit se na režimy, které svou povahou ohrožují Pax americana a 

znemožnit jim jakýkoliv útok proti USA. V této souvislosti jsou zmíněny 

Irák, Írán a Severní Korea.9

Těžko lze odhadovat, jak by vypadala americká bezpečnostní politika, kdyby 

v září 2001 nedošlo k teroristickým útokům na samotné půdě Spojených států. 

Každopádně změny, které v ní v důsledku těchto útoků nastaly, zjevně nesou 

známku vlivu PNAC. Příkladem je rétorika administrativy, která po 11. září 

převzala koncepty jako ‘Homeland Defense'nebo A xis  of Eviľpnm o z RAD.10 

Většina liberálních komentátorů proto zastává názor,11 že 11. září 

neokonzervativcům posloužilo jako záminka k implementování extrémních 

přístupů popsaných v RAD do oficiální politiky W ashingtonu12. Naopak zastánci 

současné administrativy používají útoky jako ukázku zastaralosti americké 

bezpečnostní strategie a v politice neokonzervativců vidí logickou možnost, jak 

podobným útokům předejít.13

9Donnelly et al., Rebulding America ’s Defenses, 23-31.
10 “Obrana vlasti.” Tento termín se v americkém kontextu vztahuje ke státním krokům, které mají 
předejít, vyhledat a reagovat na možné útoky ze strany teroristů nebo jiné hrozby a zajistit bezpečnost 
území, občanů a základní infrastruktury. Termín začal být hojně používán po útocích z 11. září. Do té 
doby byl užíván téměř výhradně v kruzích okolo PNAC. Viz. “Donnelly et al., Rebuilding America's 
Defenses, 6.
“Osa zla.“Termín popisuje státy, jejichž vlády se snaží získat zbraně hromadného ničení a jsou podezřelé 
z napojení na teroristické sítě.
11 Liberálních v americkém smyslu. Obecně zastávají názory, které jsou politicky vlevo od středu 
(například prosazují aktivní roli federální vlády v sociální sféře).
12 Např. Noam Chomsky, “Dominance and Its Dilemmas“, Boston /?ev/ew[online], Oct/Nov 2003,
[cit.2007/05/14], Dostupné z: <http://bostonreview.net/BR28.5/chomsky.html >.
13 Viz. Colin L Powell, “A Strategy o f Partnerships,” Foreign Affairs [online]^ Jan/Feb 2004,
[cit.2007/04/23]. Dostupné z:
<http://www.foreignaffairs.org/20040101faessay83104/colin-l-powell/a-strategy-of-partnerships.html>.

http://bostonreview.net/BR28.5/chomsky.html
http://www.foreignaffairs.org/20040101faessay83104/colin-l-powell/a-strategy-of-partnerships.html


12

2. NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE 2002 (NSS 2002)

2.1 Význam dokumentu

Národní bezpečnostní strategie je nejdůležitější veřejný dokument, ve kterém 

americký prezident předkládá svou vizi zajištění bezpečnosti země.14 Děje se 

tak od roku 1986, kdy byla tato povinnost stanovena v Goldwater-Nicholsově 

zákoně.15 Obsahově je NSS velmi všeobecná zpráva, která v hlavních rysech 

nastiňuje bezpečnostní problémy a především to, jak se s nimi administrativa 

hodlá vyrovnat. Jedná se tedy o jakési programové prohlášení, které vždy po 

určité době reflektuje bezpečnostní situaci Spojených států. NSS je důležitá 

z toho hlediska, že stanovuje priority pro americké ozbrojené složky, 

bezpečnostní a tajné služby a pro spolupráci v rámci aliancí a mezinárodních 

organizací, jichž jsou Spojené státy členem. V září 2002 George W. Bush 

představil svou první bezpečnostní strategii, která se setkala s nebývalým 

ohlasem jak na domácí, tak i na mezinárodní politické scéně. Shrnovala 

v podstatě prezidentova prohlášení a projevy následující po 11. září do jednoho 

kompaktního dokumentu a do velké míry přejímala agendu PNAC.

2.2 Buď jste s námi nebo proti nám

V první části NSS 2002 se objevuje tvrzení, že dramatický ideologický spor 

mezi totalitarismem 20. století a svobodou je m inulostí.16 Na místo totalitarismu 

však nastupují jiné hrozby, které, pokud nebudou zažehnány, přinesou stejně 

zničující následky. Následující části NSS se pak věnují postupům, které by 

Spojené státy měly dodržovat při konfrontaci těchto hrozeb.

Jako v předchozích národně bezpečnostních strategiích jsou i v NSS z roku 

2002 akcentovány stěžejní americké hodnoty: lidská důstojnost, svoboda 

projevu, spravedlnost a etnická a náboženská tolerance, které jsou považovány

14 Veřejný je  pouze v poslední době. V osmdesátých letech bývaly národní bezpečnostní strategie 
zveřejňovány s několikaletým zpožděním.
15 The United States Congress, Goldwater-Nichols Act o f  1986 [online], U.S. Code, Title 10, Subtitle A, 
Part I, Chapter 5,[cit.2007/05/14]. Dostupný z:
<http://www.au.af.miI/au/awc/awcgate/congress/title_10.htm#index>
16 National Security Council, The National Security Strategy o f  the United States o f  America [online], 
September 2002, 8, [cit.2007/05/14].
Dostupné z: <http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.pdf>

http://www.au.af.miI/au/awc/awcgate/congress/title_10.htm%23index
http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.pdf
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za univerzální pro celý civilizovaný svět.17 V NSS 2002 je navíc zdůrazněno, že 

USA v tomto ohledu nepřipustí žádnou výjimku, nepodlehnou těm, kteří tyto 

hodnoty popírají a zasadí se o jejich šíření v nesvobodných částech světa.

2.3 Válka s terorismem

Nepřítelem číslo jedna je v současnoti pro Spojené státy terorismus. V NSS 

2002 je popsán jako úkladné, politicky motivované násilí páchané na civilistech. 

Jeho původci jsou většinou teroristické organizace s globálním dosahem. 

Stejné nebezpečí také představuje každý stát či organizace, která teroristické 

akce financuje nebo jinak podporuje. V této souvislosti jsou vedle teroristických 

organizací typu Al Kájdy v NSS 2002 definovány ještě další dva typy 

nebezpečných aktérů: (1) slabé státy, které jsou živnou půdou pro teroristické 

organizace, a (2) rogue states,18 které by měly splňovat tyto charakteristiky:

• Zacházejí brutálně s vlastním obyvatelstvem a jejichž vládci plýtvají 

národními zdroji ve svůj vlastní prospěch

• Neberou ohled na mezinárodní právo, ohrožují své soused a bezohledně 

porušují mezinárodní smlouvy, ke kterým se zavázaly

• Jsou odhodlány získat zbraň hromadného ničení a další moderní vojenské 

technologie, aby je mohly použít k vyhrožování nebo přímo k agresivním 

plánům svých režimů

• Podporují celosvětový terorismus

• Odmítají základní lidské hodnoty a nenávidí Spojené státy a vše, co USA 

reprezentu jí19

Jako rogue states NSS označuje Severní Koreu, Írán a Irák, tedy státy které 

byly po 11. září 2001 nejčastěji zmiňovány v souvislosti s šířením zbraní

17 National Security Council, The National Security Strategy o f  the United States o f  America [online], 
September 2002,8, [cit.2007/05/14].
Dostupné z: <http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.pdf>.
18 “Darebný, zlotřilý stát.“ Tímto termínem NSS 2002 pojmenovává státy, které jsou vnímány jako 
hrozba světovému míru. Režimy, které jsou v nich u moci, jsou zpravidla autoritářské, porušují lidská 
práva, sponzorují terorismus a snaží se získat zbraně hromadného ničení. Za Clintonovy administrativy 
se ve stejném významu používal poněkud neutrálnější termín “state of concern.“
19 National Security Council, The National Security Strategy o f  the United States o f  America, 14.

http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.pdf
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hromadného ničení (ZHN) a které George W. Bush zahrnul do tzv. osy zla.20 

Slabými státy jsou míněny země, jejichž vlády nemají dostatečnou kontrolu nad 

vlastním územím, čehož teroristické organizace využívají k plánování a 

přípravě útoků.21 Příkladem slabého státu je podle tohoto dokumentu 

Afghánistán ovládaný sunitským Talibanem, na jehož území se nacházela 

hlavní cvičiště teroristů Al Kájdy.

2.4 Válka idejí

Největší hrozbu vidí autoři strategie ve scénáři, kdy teroristé či rogue states 

získají zbraně hromadného ničení a použijí je bez jakýchkoliv zábran proti 

civilnímu obyvatelstvu v demokratických zemích. V získání ZHN jim má 

zabránit koordinované úsilí Spojených států, OSN a také nevládních organizací 

a dalších zemí.22 V případě nutnosti si USA vyhrazují právo na unilaterální 

postup při odhalování a následném zneškodnění hrozby. Současně se silovým 

řešením NSS 2002 navrhuje tzv. „válku idejí,“ která by terorismus v očích jeho 

potenciálních příznivců znevážila a neumožnila mu pevně zakořenit především 

v muslimském světě. Pro toto ideologické vymýcení terorismu je však nutné 

podporovat umírněné režimy a demokratizační procesy v problémových 

oblastech světa. Jelikož jsou zdroje USA omezené a jejich vliv v některých 

oblastech nedostatečný, doporučuje NSS efektivně využívat pomoci 

regionálních mocností, a to především při diplomatickém řešení konfliktů 

nejrůznějšího charakteru.

2.5 Nemůžeme nechat naše nepřátele udeřit první

Nejdiskutovanější část NSS 2002 se týká způsobu použití síly proti novým 

hrozbám. Odstrašení, tradiční prvek americké bezpečnostní doktríny, totiž 

podle NSS není spolehlivý prostředek proti výše zmíněným rogue states. Na 

rozdíl od studené války proti USA nestojí jasně definovaný protivník, který 

nechce riskovat. U rogue states totiž nelze předpokládat, že se uchýlí k ZHN až

20 Poprvé tak učinil v: George W. Bush, State o f  the Union Address [online], 29 January 
2002,[cit.2007/04/23]. Dostupný z: <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/0l/20020l29-
11 .html>.
21 P. Edward Haley, “A Defensive Grand Strategy for the United Sates,” Armed Forces & Society, Vol.
30, No. 3, Spring 2004, 466.
22 National Security Council, The National Security Strategy o f  the United States o f  Am erica,!.

http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/0l/20020l29-%e2%80%a811%20.html
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/0l/20020l29-%e2%80%a811%20.html
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jako k poslednímu prostředku. Pro jejich vůdce mohou být naopak ZHN vítanou 

možností k dosažení cílů jako jsou vydírání, zastrašování okolních zemí nebo i 

samotných Spojených států. Proti teroristickým organizacím pak odstrašení 

úplně ztrácí na významu, jelikož jejich členové riskují pouze svůj život, který se 

již předem rozhodli obětovat. Pak je nutné doplnit strategii odstrašení 

aktivnějším prvkem (preempcí). V takovém případě, kdy nelze hrozbu odstrašit 

a kdy je (hrozba) akutní a bezprostřední, nemohou si podle NSS Spojené státy 

dovolit zůstat nečinné a musí předejít možnému nebezpečí. V žádném případě 

však nelze válku s terorismem vyhrát defenzivně, a proto se Amerika musí 

připravit na to, že její síly budou dle potřeby jednat také preemptivně. 

K ospravedlnění preempce NSS prohlašuje:

Mezinárodní právo po staletí uznávalo, že státy nemusí strpět 

útok před tím, než samy mohou legitimně konat a bránit se 

proti silám, které představují bezprostřední nebezpečí.

Spojené státy si již dlouhou dobu zachovávají možnost 

preemptivní akce, aby čelily hrozbě pro svou bezpečnosti.23

NSS ještě dále posunuje hranici preemptivního použití síly, když tvrdí, že 

USA nemohou vyčkávat s preemptivní akcí na „zhmotnění“ hrozby a musí ji 

odstranit dřív než sama vznikne. Jako příklad opět bere teroristické útoky na 

americkou půdu ze září 2001, kdy teroristé nehrozili armádou připravenou 

k útoku (což by opravňovalo americký zásah), nýbrž skrytě a bez varování 

zaútočili.

Je důležité poznamenat, že Bushova administrativa podle NSS nepovažuje 

preempci za náhražku tradičních nevojenských a diplomatických opatření jako 

jsou nátlaková diplomacie, embarga či snahy o nešíření zbraní hromadného 

ničení. V pojetí NSS je preempce doplňkem proti hrozbám, které představují 

nejvyšší bezpečnostní riziko. Spojené státy však nesáhnou k preemptivní akci

23 National Security Council, The National Security Strategy o f  the United States o f  America, 15.
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ve všech případech předcházení hrozbám. Jejich akce se budou lišit případ od 

případu podle typu hrozby a rizika s ní spojeného.24

3. PREVENTIVNÍ DOKTRÍNA V MEZINÁRODNÍCH VZTAZÍCH

3.1 Prevence vs. preempce

Co se terminologie týče, není NSS 2002 ukázkou přesných definicí. Zásadní 

problém se objevuje v rozlišování mezi preemptivní a preventivní akcí (válkou, 

úderem...). Je evidentní, že problém s oddělením těchto dvou pojmů má i celá 

Bushova administrativa. Zda tak činní úmyslně je otázka, nicméně zde mi jde 

především o to, abych ukázal rozdíl mezi prevencí a preempcí v uvažování o 

mezinárodních vztazích.

Termín preempce je používán především ve spojeních premptivní úder a 

preemptivní válka. Preempce spočívá v použití síly proti nepříteli, který sice 

ještě nezačal útočit, ale jehož útok bezprostředně a nevyhnutelně hrozí.

V podstatě se jedná o sebeobranný útok založený na přesvědčujících 

důkazech o tom, že nepřátelskému útoku nebylo možno předejít jinými než 

silovými prostředky. Zastánci preemptivního úderu používají velmi často tzv. 

utilitární argument, ve kterém poukazují na skutečnost, že pokud by stát nesáhl 

k preemptivní akci, následky by byly mnohem horší než když zaútočí první.

V odborné literatuře je preemptivní úder v podstatě totožný s tzv. anticipující 

sebeobranou.25 Je poměrně obtížné najít ukázkový případ preemptivního 

úderu, na kterém by se shodli všichni odborníci a komentátoři. Panuje mezi 

nimi totiž nejednotnost ohledně výkladu anticipující sebeobrany, a to především 

s ohledem na mezinárodní právo. Ponecháme-li stranou právní výhrady, pak 

nedávným příkladem preemptivní akce může být operace Trvalá svoboda 

v Afghánistánu: (1)Spojené státy veřejně prezentovaly důkazy o tom, že útoky 

z 11. září byly pokračováním útoků z roku 1993 na Světové obchodní centrum,

24 National Security Council, The National Security Strategy o f  the United States o f  America^ 16.
25 “Anticipatory self defense.“ Lze charakterizovat jako starší a v současné době méně užívaný termín 
pro preemptivní obranu. Blížeji k tomuto termínu viz. Stanimir Alexandrov, Self-Defense Against the 
Use o f  Force in International Law, vol. 23 of Developments in International Law (The Hague: Kluwer 
Law International, 1996), 151-153.
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roku 1998 na americkou ambasádu v Nairobi a 2000 na americkou loď USS 

Cole v Jemenu. (2)Osoby zadržené po 11. září v USA i v Evropě upozornily na 

další připravované útoky a následovně při samotné invazi americké jednotky 

našli přesvědčivé důkazy potvrzující bezprostřednost hrozby. Dalším příkladem 

preemptivního úderu je šestidenní válka v roce 1967, kdy Izrael rychlým 

útokem vyřadil egyptské letectvo ještě na zemi. Izrael v tomto případě také 

reagoval na evidentní nebezpečí, tentokrát ze strany svých arabských 

sousedů. Také Čínská intervence v době korejské války v roce 1951 je někdy 

předkládána jako ukázka preemptivního úderu (v tomto případě obrovských 

rozměrů, když Čína vyslala milion svých „dobrovolníků“). Nakonec snad lze 

zmínit i začátek první světové války a preemptivní úmysly Německa, které se v 

dané situaci cítilo mnohem silnější než jeho evropští rivalové a místo 

diplomacie zvolilo rychlý útok.26

Na druhé straně prevence znamená první úder proti potenciálnímu 

agresorovi, který nepředstavuje bezprostřední hrozbu. Je to „útok, který 

reaguje na vzdálené nebezpečí, [je] záležitostí předvídání a svobodné volby.“27 

Jedná se tedy o akci, která je založená na předpokladu vzdálené hrozby a 

jejího pravděpodobného růstu. Na rozdíl od preempce není preventivní útok 

založen na konkrétních důkazech. Podkladem pro útok je zde spíše scénář 

možného vývoje, tedy například to, že rogue state usiluje o získání zbraní 

hromadného ničení a v určitém časovém horizontu by mohl představovat 

bezpečnostní hrozbu. K odůvodnění preventivního úderu je téměř výhradně 

používán pouze utilitární argument zmíněný výše, protože ani po úderu často 

nelze získat přesvědčivé důkazy. Dále je zde většinou přítomen tlak ze strany 

vedení státu na zpravodajské a výzvědné služby, které mají podat informace o 

protivníkových intencích tak, aby bylo dosáhnuto stanovených cílů.28 Z výše 

uvedených důvodů je velmi složité rozhodnout, zda lze preventivní údery také 

zahrnout pod pojem anticipující sebeobrany. Velká část autorů věnujících se

26 Častější výklad začátku první světové války však zřejmě bude postaven na teorii rovnováhy moci 
v Evropě.
27 Michael Walzer, Just and Unjust Wars: A Moral Argument With Historical Illustrations, (New York: 
Basic Books, 1977), 75.
28 Tato situace je  typická pro útok na Irák. Několik zásadních zpráv výzvědných služeb přineslo 
zavádějící informace, na základě kterých bylo učiněno politické rozhodnutí.
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této problematice totiž prevenci považuje za čistý akt agrese, který se 

sebeobranou nemá nic společného:

Ať je ospravedlnění pro preemptivní válku jakékoliv, rozhodně 

neplatí pro válku preventivní, zvláště ne pro způsob, jakým je 

tento koncept interpretován svými horlivými zastánci: jako 

použití vojenské síly k eliminování vymyšlené nebo domnělé 

hrozby, takže dokonce i termín preventivní je moc shovívavý“ 29

Jako příklad preventivního úderu je v poslední době nejčastěji uváděna 

americká invaze do Iráku30: (1) Spojené státy označily Irák za hrozbu pro 

vlastní bezpečnost. Původní obava byla především z možného propojení 

teroristických sítí Al Kájdy a režimu Saddáma Husajna, které by mohlo vést 

k předání ZHN do rukou teroristů. (2) Existence ZHN či napojení iráckého 

režimu na Al Kájdu nebylo přímo potvrzeno, nicméně podle americké 

administrativy pouhé potencionální spojení terorismu a ZHN představovalo 

dostatečné nebezpečí, aby Spojené státy uplatnily preventivní doktrínu.31 Zde 

se dostávám k hlavnímu problému preventivní války. Jako u jakéhokoliv dalšího 

preventivního jednání totiž nelze ověřit, zda by se skutečnost, které chceme 

předejít, opravdu stala. Jako možný odhad se zde nabízí historická zkušenost 

z obdobných situací. V případě Saddáma Husajna a ZHN se již jednou 

ukázalo, že bývalý irácký vládce neváhal tohoto prostředku použít, tudíž 

opakování situace mohlo být nasnadě.

3.2 Legitimní válka

V případě, že se stát uchyluje k použití síly proti jinému aktéru mezinárodních 

vztahů (státu, organizaci), zpravidla pro to hledá vhodné ospravedlnění. Válka 

je, alespoň na půdě mezinárodního společenství, pojímána jako prostředek

29 Noam Chomsky, Preventive War The Supreme Crime [online], 11 August 2003,[cit. 2007/05/14]. 
Dostupné z: <http://www.chomskv.info/articles/20030811 ,htm>.
30 USA invazi odůvodňovaly existencí iráckých zbraní hromadného ničení. Pokud by se tyto domnělé 
důkazy později našly, jednalo by se spíše o případ preemptivního útoku podobného misi Trvalá svoboda 
v Afghánistánu.
31 Powell, “A Strategy o f Partnerships.“

http://www.chomskv.info/articles/20030811%20,htm
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poslední možnosti. Stát, který by pak zdánlivě bezdůvodně zaútočil na jiný stát 

(bezdůvodně pro mezinárodní společenství), by mohl čelit nejrůznějším 

sankcím od aktérů (států, mezinárodních organizací) mezinárodních vztahů. 

Snaží se tak svému konání dodat legitimitu. Ta může být jak subjektivní, tak 

objektivní. Subjektivní legitimita v podstatě záleží na úsudku vůdců státu, který 

se rozhodl pro válku. Je to vlastně předpoklad, že vojenská akce bude vnímána 

ostatními aktéry jako ospravedlnitelná. Aby státem započatá válka byla přijata 

za ospravedlnitelnou i objektivně, je však nutné naplnění podmínek legitimní 

války.32 Mezi ně patří například podmínka legitimní autority. Jinými slovy, 

nařídit použiti síly může podle mezinárodního práva instituce k tomu 

oprávněná. To je především Rada bezpečnosti OSN, za omezených podmínek 

však i stát sám. Další z často diskutovaných podmínek je nutnost použití síly 

jako krajního řešení. Jakékoliv použití síly nesplňuje podmínky legitimní války, 

pokud nebyly vyčerpány všechny diplomatické či jiné nenásilné možnosti.33 

Často jsou také uváděny podmínky přiměřenosti použití síly a spravedlivého 

cíle. Jelikož tyto podmínky jsou předmětem nejrůznějších debat a jejich 

výklady se různí, je koncept legitimní války značně kontroverzním tématem.34 I 

přesto se jedná o vlivnou tradici, jejíž aktuálnost se nyní potvrzuje v debatách 

okolo americké preventivní doktríny. V těchto debatách jde v souvislosti 

s americkou bezpečnostní strategií především o to, zda postupy, které 

americká administrativa nazývá vlastní sebeobranou, splňují podmínky 

legitimní války. Podle Michaela Walzera by každé použití síly mělo být 

konfrontováno s tzv. legalistickým paradigmatem vytvořeným po druhé světové 

válce. Jedná se v podstatě o pět předpokladů fungování Charty OSN.

1. Existuje mezinárodní společenství složené z nezávislých států.

32 “Just war theory.“ Jedná se o teorii, která se zaměřuje na použití síly z morálního hlediska. Nachází se 
zhruba mezi pacifismem, který válku morálně naprosto odsuzuje, a realismem, ve kterém válka nemá 
morální omezení. Její tradice sahá až k Tomáši Akvinskému, současní autoři zabývající se teorií 
legitimní války jsou například Michael Walzer, Richard Norman nebo Brian Orend.
33 Dale T. Snauwaert, “The Bush Doctrine and Just War Theory”, The Online Journal o f  Piece and 
Conflict Resolution [online], Fall 2004, 129, [cit. 2007/06/02], Dostupné z: 
<www.trinstitute.org/ojpcr/6_snau.pdf>.
34 Daniel S. Zupan, War, morality, and autonomy : an investigation in ju s t war theory, ( Burlington, VT: 
Ashgate, 2004), 9.

http://www.trinstitute.org/ojpcr/6_snau.pdf
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2. V tomto mezinárodním společenství existují pravidla, která stanovují 

práva jeho členů -  především právo na teritoriální integritu a politickou 

suverenitu.

3. Jakékoliv užití síly nebo hrozba použití síly jedním státem proti politické 

suverenitě nebo teritoriální integritě jiného státu znamená agresi a je 

zločinným aktem.

4. Agrese ospravedlňuje dva typy násilné reakce: sebeobrannou válku 

napadeného [státu] a vynucení práva vedené napadeným a kterýmkoli 

členem mezinárodního společenství.

5. Nic jiného než agrese nemůže ospravedlnit válku.35

S jistotou lze pouze říci, že ozbrojená (sebe)obrana je v mezinárodním právu 

vnímána jako legitimní prostředek, pokud je vedena na vlastním území po 

předešlém útoku nepřítele. V případě preemptivní či dokonce preventivní 

sebeobrany je potom otázka legitimity problematická: Irák v roce 2003 

nenapadl Spojené státy ani žádný jiný stát, přesto byl útok na Saddámův režim 

odůvodněn jako preemptivní sebeobrana.

Existuje tedy právo na preemptivní sebeobranu? V zásadě se lze setkat se 

dvěma základními přístupy k tomuto tématu: (1) striktní interpretací článku 51 

charty OSN, která vylučuje preemptivní sebeobranu a (2)volnou interpretací, 

která ji dovoluje, avšak pouze v reakci na bezprostřední hrozbu chystaného 

útoku:

Dojde-li k ozbrojenému útoku proti některému členu Spojených 

národů, nic v této chartě není na překážku přirozenému právu 

na individuální nebo kolektivní sebeobranu, dokud Rada 

bezpečnosti neučiní opatření pro zachování mezinárodního 

míru a bezpečnosti. Opatření, učiněná členy při výkonu tohoto 

práva sebeobrany, oznámí se ihned Radě bezpečnosti a

35Walzer, Just and Unjust Wars, takto použito v: David Luban, “Preventive War“, 2003 Working Paper 
Series in Public Law and Legal Theory [online], Georgetown University, 24, [cit. 2007/05/23]
Dostupné z: < http://papers.ssrn.com/abstract=469862>

http://papers.ssrn.com/abstract=469862
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nedotýkají se nikterak touto chartou stanovené pravomoci a 

odpovědnosti Rady bezpečnosti, aby kdykoli podnikla takovou 

akci, kterou považuje za potřebnou k zachování nebo 

obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti.36

Článek 51 jako jediný z celé charty OSN umožňuje členským státům použití 

síly k obraně bez předchozího souhlasu Rady bezpečnosti. Jeho striktní právní 

interpretace je však velmi formalistická a nedovoluje výjimky. Legitimitu tak 

obrana získává až v reakci na agresi. Anticipující obrana je potom de iure sama

o sobě považována za agresi. Ve skutečnosti však je tato interpretace pouze 

jakýmsi normativním ideálem, přičemž realita mezinárodních vztahů je často 

jiná. Jinými slovy „ten, kdo vystřelí první, nemusí být vždy agresor. Od žádného 

[racionálně uvažujícího] státu totiž nelze čekat, že se bude nečinně dívat, až 

přípravy na útok vyústí v samotné napadení, a vzdá se možnosti efektivní 

obrany.“37

Panuje většinový názor, že preemptivní sebeobrana jde ruku v ruce 

s nezadatelnými právy státu na suverenitu a teritoriální integritu. Měla by tedy 

také být neodmyslitelným právem každého státu. Tím pádem je obrana 

přijatelná ještě předtím než nepřítel vyšle první jednotky.

3.3 Tradiční interpretace anticipující sebeobrany

Zatímco oficiálně bylo právo státu na sebeobranu ustáleno v chartě OSN 

v roce 1945, zásadní precedent, který napomohl ke vzniku zvykového práva na 

anticipující sebeobranu, se datuje až do roku 1837. Jedná se o tzv. případ 

Caroline, který na několik let zatížil americko-britské vztahy. V oblasti dnešní 

kanadské provincie Ontario38 bylo britskou vládou potlačeno povstání, které 

vedl William Lionel Mackenzie. Povstalci se po porážce uchýlili na ostrůvek

36 Charta OSN [online], kapitola VII, článek 51, [cit.2007/04/23]. Dostupné z:
<http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/charta-organizace-spojenych-narodu-a-statut-
mezinarodniho-soudniho-dvora.pdf>.
’7 Dietrich Murswiek, The American Strategy o f  Preemptive War an International Law [online], Institute 
of Public Law-Papers and Preprints, 2003, 6, [cit.2007/05/14], Dostupné z: 
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=397601>.
38 V roce 1837 byla ještě Kanada britskou kolonií.

http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/charta-organizace-spojenych-narodu-a-statut-
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=397601
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Navy Island na kanadské straně řeky Niagara. Podporovala je zde spřátelená 

americká domobrana, která jim na parníku Caroline dopravovala posily a 

zbraně. V prosinci 1837 však Britové parník, který byl zakotven na americké 

straně řeky, zajmuli, zapálili a nechali unášet proudem na Niagarské vodopády. 

Celý incident měl dohru v podobě potopení jedné britské lodi v amerických 

vodách a zároveň vyústil v otevřenou diplomatickou válku mezi Velkou Británií 

a Spojenými státy, kde britská strana tvrdila, že parník zničila v rámci své 

sebeobrany. Americký ministr zahraničí Daniel W ebster později v diplomatické 

nótě v podstatě dal první podnět k tomu, co je dnes považováno za zvykové 

právo preemptivního úderu: „Je to záležitost [té] vlády prokázat nevyhnutelnost 

sebeobrany, okamžité, zdrcující, přičemž nejsou jiné prostředky na výběr ani 

čas na zvážení. Tato sebeobrana je ospravedlněna právě nevyhnutelností 

útoku a zároveň je tímto útokem také limitována.“39

3.4 Legitimita preventivní války

Pokud budeme striktně rozlišovat mezi preventivní a preemptivní obranou, 

obhájit právo na preventivní obranu je pro stát velmi obtížné. V systému 

nezávislých států, který je formálně postaven na Organizaci spojených národů, 

je to vlastně nemožné. Preventivní válka totiž jasně porušuje současné 

mezinárodní právo. Není to však jediné použití síly, které není v současném 

systému legitimní. Pro srovnání je zajímavé podívat se například na legitimitu 

humanitární intervence. To je vlastně také použití síly proti státu za účelem 

ochrány lidských práv obyvatel pod jeho kontrolou. Pokud na státní suverenitu 

pohlížíme prizmatem charty OSN, není na tom humanitární intervence 

z hlediska legitimity o nic lépe než preventivní útok. Humanitární intervence se 

přesto těší mnohem větší podpoře u právníků i samotné OSN. Následující 

schéma seřazuje typy použití síly státem podle přípustnosti v rámci 

legalistického paradigmatu podle Michaela Walzera. Prevence a humanitární 

intervence jsou zde zhruba na stejné úrovni. Schéma zároveň naznačuje 

možné vztahy a posuny mezi jednotlivými typy užití síly. Otazníky, dle mého

39 Mohammad Taghi Karoubi, Just or Unjust War: International Law and Unilateral Use o f  Armed 
Force at the Turn o f  the 20th Century, (New York: Ashgate, 2004), 133.
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názoru, W alzer používá, protože obecně u pojmů humanitární intervence ani 

preventivní války není jasné, zda jsou morálně ospravedlnitelné. Walzer 

rozhodně není pacifista, který by bránil použití síly za každou cenu, nicméně, 

na rozdíl od realistických teoretiků mezinárodních vztahů, zavrhuje anarchii a 

vyžaduje určitá pravidla, která upravují použití síly. Pokud je pak síly použito 

v rámci těchto pravidel, je, podle Walzera, možno považovat toto užití za 

morální.

NEPŘÍPUSTNÉ ??? PŘÍPUSTNÉ DOVOLENÉ

Humanitární intervence

Agresivní válka Preemptivní válka Sebeobrana

Preventivní válka Vynucení práva

Převzato z: Luban, David. “Preventive War“ [online], 2003 Working Paper Series in 
Public Law and Legal Theory. Georgetown University.
Dostupné na: <http://papers.ssrn.com/abstract=469862>

3.5 Suverenita státu a nelegitimní použití síly

Ještě než přejdu k logice preventivního uvažování, chtěl bych objasnit, proč 

je v současné době téma preventivní obranné politiky aktuální. Domnívám se, 

že klíčovou roli zde, mimo přítomnosti nových hrozeb, hraje změna ve vnímání 

státní suverenity, ke které došlo během devadesátých let. Těžko dnes někdo 

bude popírat, že jak Sovětský svaz, tak Spojené státy v době studené války 

mnohokrát porušily suverenitu slabších států. Dělo se tak při upevňování sfér 

vlivu, a to jak přímým použitím síly (Československo 1968, Chile 1970), tak i 

nepřímo podporou některé ze skupin soupeřících o moc.40 Přesto, že obě 

velmoci v praxi tuto normu obcházely a podnikaly preventivní akce, v jejich 

rétorice se pojem prevence oficiálně neobjevoval. Místo toho bylo možno 

sledovat „bratrskou pomoc“ v případě Sovětského svazu či „boj o srdce a

40 Sovětský svaz například v Angole, na Kubě či v Severním Vietnamu. Spojené státy potom v Iránu, 
Guatemale, Jižním Vietnamu nebo v Chile.

http://papers.ssrn.com/abstract=469862
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myšlenky“ ze strany Spojených států. Obě velmoci tak oficiálně vyjadřovaly 

respekt k tradičnímu pojetí státní suverenity a navenek nepoužívaly silové 

argumenty.

Na počátku 21. století najednou hlavní světové mocnosti mluví o přechodu 

k novému pojetí bezpečnostních politik. Přestože NSS 2002 jde v tomto směru 

nejdál, objevuje se požadavek na preventivní používání síly i ve francouzském 

vojenském programu pro léta 2003 až 2008,41 nebo v ruské bezpečnostní 

strategii nazývané někdy „Ivanovova Doktrína.“42 Tyto dokumenty vesměs 

reagují na události z 11. září a další útoky v Madridu, Londýně či ruském 

Beslanu, velkou měrou však také reflektují komplikovanou situaci na 

mezinárodní scéně v 90. letech. Ivanovova doktrína si, mimojiné, veřejně 

vyhrazuje právo na preventivní akce v oblasti postsovětských republik. Za 

těmito novými prvky v oficiálních dokumentech mocností lze vidět nejrůznější 

zájmy, ale lze je také chápat jako reakci na neschopnost OSN řešit konflikty 

například ve Rwandě či později v Kosovu, v jehož případě se některé státy 

rozhodly sáhnout k humanitární intervenci a použít tak sílu proti suverénnímu 

státu. V případě Kosova mnoho členských států NATO, když útokem na Srbsko 

porušilo mezinárodní normy43, bralo svoji účast na intervenci jen jako dočasnou 

výjimku. Nicméně již v roce 1999 generální tajemník OSN Kofi Annan 

v důsledku intervence v Kosovu promlouval o nové realitě mezinárodních 

vztahů, kdy se nově objevuje možnost, že státy mohou za jistých podmínek 

zasahovat do vnitřních záležitostí ostatních zemí: „Tato rozvíjející se 

mezinárodní norma ve prospěch intervence na ochranu civilistů před 

hromadným vražděním bude nepochybně představovat výzvu pro mezinárodní

41 2003-2008 Military Program  [online], Government o f France: Ministry of Defense, [cit. 2007/04/23]. 
Dostupné z: <http://www.ambafrance-us.org/atoz/mindefa.pdf>.
42 Stephen Blank, “A New Russian Defense Doctrine?“ Strategis Studies Institute, U.S. Army War 
College, Unisci Discussion Papers 12 [online], October 2006, [cit.2007/04.23],
Dostupné z: <http://www.ucm.es/info/unisci/UNISCIBIankl2.pdf>.
43 Srbsko s útokem nesouhlasilo, proto je  označován za intervenci. Pro srovnání: koaliční jednotky 
působící ve Východním Timoru byly přizvány indonéskou vládou a nejedná se tudíž o intervenci. Více 
k teorii humanitárních intervencí viz. C.A.J Coady, “The Ethics o f Armed Humanitarian Intervention,“ 
United States Institute o f Peace, Peaceworks NO. 45, July 2002, [cit.2007/04/23],
Dostupné z: <http://www.usip.org/pubs/peaceworks/pwks45.pdf>.

http://www.ambafrance-us.org/atoz/mindefa.pdf
http://www.ucm.es/info/unisci/UNISCIBIankl2.pdf
http://www.usip.org/pubs/peaceworks/pwks45.pdf
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společenství...ale je to vývoj, který bychom měli vítat.“44 Pokud tedy i generální 

tajemník organizace, která má upozorňovat na porušování mezinárodních 

norem připouští možnost, že suverenita státu může být porušena, není daleko 

k tomu, aby si státy přisvojily právo těmto masakrům silově předejít.

Zastánci americké preventivní doktríny tedy mohou argumentovat, že 

preventivní úder je z hlediska mezinárodního práva v podstatě totožný 

s humanitární intervencí, kterou mezinárodní společenství vesměs považuje za 

legitimní akt. Výraznější posun, který by legitimizoval preventivní doktrínu USA 

na půdě OSN, sice zatím rozhodně nenastal, nicméně ukázkou posunu 

k preventivním tendencím je zpráva Koffiho Annana z roku 2005, ve které 

státům poprvé otevřeně přiznává právo na preemptivní jednání: „Bezprostřední 

hrozby jsou plně uznávány článkem 51, který chrání základní právo 

suverénních států bránit se proti ozbrojeným útokům. Právníci již dlouho 

uznávají, že toto zahrnuje jak hrozící útok, tak útok, který již proběhl.”45

3.6 Relativita preventivního uvažování

Kdy a proč se preventivní válka může jevit pro stát jako výhodná? Zkoumáme- 

li, kdy státy použijí preventivní úder, bude se jednat především o situace, ve 

kterých se snaží maximalizovat svou bezpečnost.46 Vedle preventivní války je 

zde samozřejmě řada dalších možností, jak zvyšovat vlastní bezpečnost: např. 

investovat více zdrojů do odstrašení nebo diplomacie. Ty ale vždy nedokáží, 

jak je vidět v posledních letech, dostatečně zvýšit subjektivní bezpečnost státu 

a navíc jsou značně nákladné na vzácné zdroje.47 Jejich výsledek navíc není 

okamžitý. Oproti tomu preventivní úder je často vnímán jako relativně 

nenákladná krátkodobá záležitost, která pokryje široké spektrum nebezpečných 

aktérů (státy,organizace i jednotlivce).

44 Koffi Annan, Speech to United Nations General Assembly [online], 54th session, September 20, 
1999(A/54/PV.4), citováno v: Nichols, Thomas M., “Anarchy and Order in the New Age o f Prevention,“ 
World Policy Journal, Fall 2005, 26.
45 Koffi Annan, In Larger Freedom: Towards Development, Security and Human Rights for All [online], 
Report of the Secretary-General to the General Assembly, 59th session, 2 1 March, 2005 (A/59/2005),
[cit. 2007/04/14], Dostupné z:
<http://www. global policy, org/reform/initiatives/annan/2005/followupreport.pdf^-
46 Typickou ukázkou je  izraelský útok na irácký jaderný reaktor v Osiraku v roce 1981.
47 David A. Baldwin, “The Concept of Security“, Review o f  International Studies, Issue 23, (1997), 14.

http://www
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Preventivní uvažování má svoji jasnou logiku. Je přeci zřejmé, že hrozbu lze 

nejjednoduššeji zničit, když se právě vytváří, nebo dokonce ještě dříve než 

vznikne. Pokud by se totiž hrozba rozvinula, vyžádal by si zásah proti ní 

mnohem větší náklady. A náklady jsou pro racionálně uvažující stát i při tak 

zásadní věci jako je zajišťování bezpečnosti pro základní hodnoty podstatné.48 

Michael W alzer tento argument (aniž by jej hodnotil z morálního hlediska) 

shrnuje do dvou tvrzení:

(1)Nějaký stav věcí A ’ ( např. rovnováha moci, americká dominance) chrání 

nějaké důležité hodnoty ‘B‘ (evropská svoboda, americká svoboda apod.) a 

vyplatí se jej proto i přes určité náklady bránit.

(2)Bojovat okamžitě, ještě než se A ‘ začne rozpadat, významně redukuje 

náklady na obranu, přičemž čekat neznamená vyhnout se válce (pokud se 

nevzdáme ‘B‘), nýbrž vede k válčení ve větším rozsahu a s horšími 

vyhlídkami.49

Pokud je tedy konkrétní preventivní válka efektivní cestou, jak odvrátit 

teroristický útok nebo budoucí agresi nepřátelského státu, pokud tato válka 

sama nezpůsobí větší újmu než jaké měla předejít a pokud neexistuje méně 

nákladná cesta k dosažení stejného cíle, měla by preventivní válka být pro stát 

maximalizující svoji bezpečnost správnou volbou. Těžko lze však někdy 

s úplnou jistotou tvrdit (i dodatečně po samotné válce), že následky nečinnosti 

by byly horší než následky preventivní války. Obzvlášť pokud se preventivní 

úder zaměřuje na hrozbu, která ve skutečnosti ještě nevznikla, je předpovídání 

následků nemožné: „pro ty, kdo rozhodují (předpokládejme, že v dobré víře), 

neexistuje žádný způsob, jak s nějakou přesností změřit pravděpodobnost 

eventuální hrozby (a když odstartují preventivní válku, nikdo se nikdy nedozví,

48 David A. Baldwin, “The Concept o f Security“, Review o f  International Studies, Issue 23, (1997), 5-26.
49 Michael Walzer, Just and Unjust Wars, 76-77. Použito v: Luban, “Preventive War.“
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zda měli s hrozbou pravdu): dokonce i vůdcové hrozících národů možná 

neznají své střednědobé záměry.“50

4. VLIV AMERICKÉ PREVENTIVNÍ DOKTRÍNY NA MEZINÁRODNÍ VZTAHY

Administrativa Spojených států v nejasném bezpečnostním prostředí po 11. 

září rozhodovala o nejvhodnější strategii pro konfrontaci s terorismem a dalšími 

nevyzpytatelnými aktéry mezinárodní scény jako jsou podle ní například rogue 

states. Z první části práce, kde jsem vývoj této strategie charakterizoval, jasně 

vyplývá, že odpověď na bezprecedentní bezpečnostní situaci administrativa 

našla ve strategickém konceptu, který plně převzala z neokonzervativní agendy 

PNAC. Nicméně, jak je vidět z NSS 2002, tento koncept není omezen pouze 

na tradiční definici preempce, ale dle aktuální potřeby zahrnuje také prevenci, 

tedy útok na nepřítele při absenci důkazů o chystané agresi z nepřátelské 

strany. Problémy s užitím těchto (často) překrývajících se termínů Bushova 

administrativa extrémně podcenila. Jejich nesprávným užíváním a častým 

zaměňováním v oficiálních dokumentech se jí tak z velké části podařilo (možná

i úmyslně) smazat zásadní významové rozdíly a předkládat prevenci jako 

legitimní sebeobranu. Ve druhé částí své práce jsem se proto oběma těmto 

termínům věnoval z hlediska jejich obsahu, významu a také užití 

v mezinárodních vztazích. Poslední část této práce věnuji analýze možných 

dopadů americké preventivní doktríny na podobu mezinárodních vztahů. 

Uvedu zde argumenty proti přehnaným obavám z její aplikace a předložím tři 

scénáře počítající s určitou rolí preventivní války v mezinárodních vztazích. 

Tyto scénáře podle mého názoru vycházejí ze současného rozložení sil ve 

světě a poskytují odpověď na otázku, zda preventivní doktrína Spojených států 

vycházející z NSS 2002 může v konečném důsledku zničit mezinárodní řád, 

který Spojené státy po druhé světové válce ustavily.

50 Luban, “Preventive War“, 24.
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4.1 Aplikace doktríny

Důkazem, že to Bushova administrativa myslí s preventivní doktrínou vážně, 

byl vojenský úder proti Iráku-jednomu ze států vytyčené Osy zla. V roce 2003 

byl sice tento útok administrativou představován jako preemptivní, kritéria pro 

použití anticipující obrany ale rozhodně nesplňoval: Přestože nebylo s určitostí 

jasné, zda Irák nevlastní chemické či biologické zbraně, Spojeným státům 

žádný bezprostřední útok z jeho strany nehrozil. Navíc ani samotné držení 

těchto zbraní bez prokázaných Saddámových úmyslů by Spojené státy 

formálně neopravňovalo k porušení irácké suverenity (i když právě držením 

ZHN Spojené státy chtěly útok ospravedlnit). Postupně se navíc ukazuje, že 

v případě Iráku preemptivní válku nelze podpořit ani utilitárním argumentem, 

tedy požadavkem na to, aby následky války byly menší než v případě 

nečinnosti.51 Americká doktrína se tak fakticky dostala do rozporu 

s mezinárodním zvykovým právem, ale USA tento fakt nikdy přímo neuznaly. 

Namísto toho nabídly úplně jiný argument pro válku s Irákem, a to takový, že 

Saddám Husajn vlastně neohrožoval území Spojených států, ale celosvětovou 

bezpečnost tím, že mohl poskytnout ZHN teroristům.52 A „protože Spojené 

státy jsou hlavním cílem terorismu, preventivní válka proti státům napojeným 

na terorismus spadá do širšího smyslu [jejich] sebeobrany.“53

Protesty ostatních států ohledně porušování mezinárodního práva odmítala 

Bushova administrativa s odůvodněním, že, jelikož jsou hlavním cílem 

terorismu, není pro Spojené státy možné čekat, až zasáhne OSN. Tento

51 Lze například argumentovat denními počty mrtvých civilistů v důsledku amerického útoku na Irák, 
které jsou vyšší než před rokem 2003, kdy byl stále u moci Saddám Husajn.
52 Je velmi těžké určit, do jaké m íryje tento argument relevantní. V současné době převažuje názor, že 
Saddám Husajn by v případě vlastnictví ZHN tyto zbraně teroristům s velkou pravděpodobností 
neposkytl. Na druhou stranu jsou k dizpozici důkazy o dřívější spolupráci Iráckého režimu
s teroristickými organizacemi. Viz. Scott Wheeler, “Saddam Possessed WMD, Had Extensive Terror 
Ties,” CNN [online], 04 October 2004, [cit. 2007/04/14]. Dostupné z:
<http://www.cnsnews.com/ViewSpecialReports.asp?Page=%5CSpecialReports%5Carchive%5C200410 
%5CSPE20041004a.html>.
53 Luban, “Preventive War“, 28. V širším smyslu k této doktríně podle mne nepatří jen samotná 
preventivní válka, ale také vnitrostátní preventivní opatření, která fungují na podobném principu a mají za 
úkol zvýšit americkou bezpečnost. V samotných Spojených státech vešla v platnost po I I . září a logicky 
zapadají do preventivní doktríny. Jedná se například o kontroverzní Patriot Act, zákon, který dramaticky 
rozšířil pravomoci federálních úřadů v souvislosti se sledováním aktivit, které by mohly napomáhat šíření 
terorismu. Konkrétní znění zákona je  dostupné na:
<http://frwebgate.access.gpo.gov/cgibin/getdoc.cgi?dbname=107_cong_publicjaws&docid=f:publ056.1
07.pdf>.

http://www.cnsnews.com/ViewSpecialReports.asp?Page=%5CSpecialReports%5Carchive%5C200410%e2%80%a8%5CSPE20041004a.html
http://www.cnsnews.com/ViewSpecialReports.asp?Page=%5CSpecialReports%5Carchive%5C200410%e2%80%a8%5CSPE20041004a.html
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgibin/getdoc.cgi?dbname=107_cong_publicjaws&docid=f:publ056.1
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rezervovaný americký postoj k Organizaci spojených národů částečně pramení 

z její diskreditace v devadesátých letech, kdy její mise v bývalé Jugoslávii 

nebyly schopny jakkoli vyřešit konflikt bosenských Srbů a Chorvatů.54 Nicméně 

hlavní impuls k tomuto postoji, podle mne, opravdu přinesla až válka 

s terorismem, která znamenala přehodnocení největších bezpečnostních rizik, 

na které OSN zatím nestačila adekvátně reagovat.55 Od té doby je patrné, že 

USA jsou státem, který si odpovídá za vlastní bezpečnost sám a v případě 

potřeby sáhne k preventivní akci.

Takovéto porušení jedné ze zásadních norem mezinárodního práva (útok na 

suverénní stát) Spojenými státy by se však mohlo stát precedentem pro ostatní 

státy k nedodržování této normy. To by se de facto rovnalo explicitnímu 

povolení preventivní války. S obecným povolením preventivní války jsou spjaty 

dvě velké obavy: pravděpodobnější eskalace konfliktů a větší četnost válek ve 

světě.

4.2 Obava z eskalace konfliktů

Vidina preventivní války jako univerzálně dostupného prostředku 

v mezinárodních vztazích dnes děsí mnoho teoretiků mezinárodního práva.56 

Válka by se podle nich v případě povolení preventivního úderu stala mnohem 

přípustnějším prostředkem a dokonce i nepatrné konflikty by pak mohly končit 

válkou. U problematických bezpečnostních situací, v jakých se nacházejí 

například Indie a Pákistán nebo Izrael a Sýrie, by pak taková norma 

ospravedlnila útok kterékoli strany konfliktu. Při použití podobné logiky by „bylo 

za studené války pro Sovětský svaz ospravedlnitelné zahájit válku proti 

Spojeným státům: „USA měly tisíce termonukleárních hlavic namířených na 

desítky milionů sovětských civilistů...a přesto, že riziko amerického útoku bylo 

malé, rozhodně nešlo opomenout. Navíc se USA odmítly zřeknout možnosti

54 Je nutno dodat, že mandát mise UNPROFOR byl velmi omezený, takže o nějaké rozhodné síle 
nemohla být řeč. Do konfliktu se nakonec (i přes počáteční odpor Francie) zapojily Spojené státy.
55 Eyal Benvenisti, “The US and the Use o f Force: Double-edged Hegemony and the Management of 
Global Emergencies,” European Journal o f  International Law, Vol. 15, No. 4, (2004), 677-700.
56 Například Americká společnost mezinárodního práva (ASIL) v mnoha svých publikací odsuzuje jak 
preventivní doktrínu, tak i doktrínu preemptivní. Viz. Mary Ellen O ’Connel, The Myth o f  Preemptive 
Self-Defense [online], ASIL: Task Force on Terrorism, August 2002, [cit.2007/04/14]
Dostupné z: < http://www.asil.org/taskforce/oconnell.pdf>.

http://www.asil.org/taskforce/oconnell.pdf
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prvního úderu, vytvářely eventuální plány pro nukleární útok a byly jedinou 

zemí na světě, která bez politování použila jaderné zbraně proti civilistům.“57 

Cena jakéhokoliv ozbrojeného konfliktu (i preventivního) je ovšem zpravidla 

velmi vysoká, proto se státy uchylují k diplomatickému řešení. V případě 

Spojených států a Sovětského svazu se přímý konflikt nekonal, nicméně 

přenesl se na bojiště třetího světa a především do ideologické sféry.

4.3 Obava z větší četnosti válek

Nezamýšleným důsledkem všeobecné doktríny preventivní války podle vzoru 

NSS 2002 by mohlo být rapidní zvýšení počtu ozbrojených konfliktů.58

Důvodem pro tento předpoklad je především široký záběr hrozeb, na které by 

mohl každý stát reagovat preventivní válkou, a také problém s jejich 

objektivním posuzováním. Zatímco v systému OSN je přesně dané, na co stát 

může samostatně vojensky reagovat, možnost libovolně použít preventivní 

doktrínu vůči libovolné hrozbě by mohla odstartovat éru anarchie.

V dlouhodobém horizontu by navíc státy mohly k zajištění své bezpečnosti

používat jako jedinou racionální strategii právě prevenci. Strategie typické pro 

současnou podobu mezinárodních vztahů jako je odstrašení v podobě 

jaderných zbraní, hromadění konvenční vojenské síly nebo vytváření 

vojenských aliancí by pak ztratily smysl. Odstrašení je totiž do velké míry 

psychologickou zbraní, o které nikdo nemůže s určitostí říci, že bude nefunkční 

a úplně ji ignorovat. Úspěšnost této „zbraně“ je však poměřována tím, že se 

někdo pokusí popsat události, které se díky ní nestaly. Navíc je odstrašení a 

prostředky na něj vynakládané často namířeno proti jedinému aktérovi 

(nejčastěji státu nebo vojenské alianci) a neumožňuje tak flexibilitu

preventivního úderu, který může být veden prakticky proti jakémukoliv aktérovi 

(od jednotlivce až po stát). Pokud by se mělo odstrašení tohoto handicapu 

zbavit, bylo by zřejmě neskonale dražší a především složitější než dosud.

Paradoxně by však možnost vést omezený preventivní úder mohla eskalaci 

konfliktů a zároveň jejich počet omezit. Existence bezpečnostně ožehavých

57 Luban, “Preventive War,“ 31.
58 Luban, “Preventive War,“ 33.
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oblastí totiž sama o sobě přináší značná rizika do mezinárodního dění a 

nestabilita takovýchto míst může snadno přerůst v rozsáhlý konflikt s mnohem 

závažnějšími následky než by způsobil dřívější preventivní úder. Pokud by tedy 

byla preventivní válka povolena, mohlo by se stát, že bezpečnostně 

nestabilních míst by existovalo jen minimum. Jakmile by totiž stát zjistil hrozbu 

potenciálního útoku, mohl by mu rychlým preventivním „řezem“ předejít. Tento 

stav by však musel být podmíněn obrovským zlepšením práce výzvědných 

služeb a získávání informací o protivníkovi vůbec. Z americké zkušenosti 

v Iráku lze bohužel vypozorovat, že ani stát s největší zpravodajskou a 

výzvědnou kapacitou nedovede zaručit bezchybnou analýzu bezpečnostního 

rizika.

4.4 Všeobecné povolení preventivní války (scénář 1)

Rozložení sil na mezinárodní scéně je v současné době unipolární a Spojené 

státy jsou právě oním pólem-hegemonem, jehož zahraniční politika ovlivňuje 

povolené chování pro všechny další státy. Tento fakt je pozorovatelný 

například při přijímání zásadních opatření souvisejících s dalším směřováním 

mezinárodního systému. Jeden příklad za všechny: Kjótský protokol je snahou 

OSN změnit chování zemí při nakládání s emisemi skleníkových plynů. 

Odmítavý přístup Spojených států však tuto snahu degraduje a vyvolává 

reakce u dalších států, které se ke stejné normě zachovají podle vzoru USA 

odmítavě.59 Opačná situace nastala při prosazování doktríny preventivních 

úderů, kdy se ji Spojené státy snažily legitimizovat jako součást své obrany a 

v důsledku tak de-facto změnit část mezinárodního práva. Mnoho zemí sice 

chování USA odsoudilo, na druhou stranu si již některé také vyhrazují právo na 

preventivní doktrínu.60 Samotná norma zakazující prevenci potom postrádá 

funkčnost, pokud ji nejsilnější aktér úplně ignoruje a další jej následují. Reálné 

následky zrušení nebo změny článku 51 charty OSN, které by znamenaly 

zahrnutí prevence (přesně definované) do práva na sebeobranu, jsou ale,

59 Mám na mysli Rusko, které podmínilo ratifikaci Kjótského protokolu přistoupením USA.
60 Viz. obranná strategie Francie. Government of France: Ministry of Defense, 2003-2008 Military 
Program.



32

podle mne, akceptovatelné. Je totiž velmi nepravděpodobné, že by se státy 

poté častěji uchylovaly k rozsáhlejší preventivní válce. Vycházím zde 

především ze zkušenosti Spojených států, kterým se preventivní akce v Iráku 

vymkla z rukou a její následky denně způsobují smrt desítek iráckých civilistů i 

amerických vojáků. Pokud tedy ani nejmocnější hráč není s to dosáhnout cíle 

svého preventivního úderu, jak je to potom se slabšími státy, jejichž možnosti a 

zdroje se americkým nemohou ani zdaleka rovnat?

Tento argument je pouze rozšířením základního tvrzení tradiční teorie 

mezinárodních vztahů, tedy že stát může vykonávat pouze takovou 

bezpečnostní politiku, jakou mu dovolí jeho (omezené) schopnosti. Na základě 

těchto předpokladů se proto domnívám, že se možné budoucí preventivní války 

budou omezovat na limitované údery typu izraelského útoku proti iráckému 

jadernému reaktoru v Osiriku v roce 1981.

4.5 Absolutní hegemonie (scénář 2)

Extrémní varianta, která se blíží katastrofické vizi rozpadu mezinárodního 

systému, je obsažena v situaci, kdy OSN obsah článku 51 nezmění a kdy se 

Spojené státy kompletně odmítnou jeho obsahem řídit. Pokud by navíc většina 

dalších států na zachování článku 51 trvala, Spojené státy by se staly 

světovým vyvrhelem, který provádí svoji politiku bez ohledu na práva ostatních. 

Žádná země by si pak nemohla být jista přístupem hegemona a snaha o 

vytvoření jakéhokoliv mocenského protipólu k USA by mohla skončit jeho 

preventivním zničením. Takovýto scénář je ovšem podmíněn tím, že prevence 

v americké zahraniční politice by se musela stát pravidlem a neodpovídá tedy 

zatím ani textu NSS 2002, ani skutečným činům americké administrativy.

4.6 Dvojitý standard (scénář 3)

Scénář, který zajišťuje stabilitu mezinárodního systému za současných 

podmínek je, podle mne, následující: mezinárodní normy zakazující preventivní 

válku (i přes neschopnost zajistit ochranu vůči nejhorším současným hrozbám) 

zůstanou v nezměněné podobě zachovány, ale Spojené státy jako hegemon 

dostanou od mezinárodního společenství nevyslovenou výjimku k použití
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preventivní doktríny.61 Rozhodně tedy nelze uvažovat o univerzální doktríně 

pro všechny státy.

Svým způsobem by americké jednání „na vlastní pěst“ ničím výjimečným 

nebylo, protože USA již několikrát provedli omezenou vojenskou akci bez 

posvěcení RB OSN.62 Další konkrétní ukázkou aplikace dvojitého standardu je 

fakt, že Američané dlouhodobě odmítají podřídit své občany Mezinárodnímu 

trestnímu tribunálu (ICC), aniž by se nějak zásadněji zasazovali o jeho 

kompletní zrušení pro jiné země. Z mezinárodní společnosti států se tak vytrácí 

tradiční (alespoň pro 20. století) rovnostářské uspořádání, na které mohlo být 

de-facto nahlíženo jako na paralelu uspořádání společnosti uvnitř státu. Je 

potom otázkou, zda lze na státy pohlížet podobně jako na občany ve státě. 

Argument amerických zastánců dvojitého standardu je v tomto silný: Spojené 

státy přeci nelze stavět na úroveň Lecemburska či jiné malé země.

Situace, že by se výjimka z dodržování mezinárodního práva pro USA 

postupně stala pravidlem, je však nepravděpodobná, protože, jak už jsem 

uvedl, ani Spojené státy si kvůli svým omezeným kapacitám nemohou dovolit 

počítat s použitím preventivních akcí jako běžným prostředkem. Navíc si USA 

rozhodně nebudou přát, aby se jejich porušování mezinárodních konvencí stalo 

vzorem pro ostatní státy, protože je evidentně jednodušší, když ostatní státy 

budou tyto konvence dodržovat a mezinárodní právo se tak nestane pouhou 

„líbivou schránkou.“ Americká zkušenost z Iráku by pak měla dalším státům 

s tendencemi vést preventivní úder dále ukázat, co takováto výjimka může stát 

a odradit je od přehnaných ambicí.

Ve výsledku se tento scénář jeví příznivěji než obecné povolení preventivní 

války. Představuje totiž způsob, kterým bude zajištěna platnost systému 

mezinárodního práva a který zároveň udrží Spojené státy v tomto systému, 

aniž by ho USA nějak zpochybňovaly.

61 Podrobnější studie týkající se role OSN v takovém procesu viz. Carsten Stahn, “Enforcement o f the 
Collective Will after Iraq“, The American Journal o f  International Law [online], Vol. 97, No. 4, October 
2003,804-823, [cit.2007/05/23]. Dostupné z :
<http://links.jstor.org/sici?sici=0002-9300%28200310%2997%3A4%3C804% 3 AE 
OTCWA%3E2,O.CO%3B2-E>.
62 Například Clinonova administrativa nařídila raketový útok proti teroristickým základnám ve 
východním Afghánistánu v srpnu 1998.

http://links.jstor.org/sici?sici=0002-9300%28200310%2997%3A4%3C804%25%203%20AE%e2%80%a8OTCWA%3E2,O.CO%3B2-E
http://links.jstor.org/sici?sici=0002-9300%28200310%2997%3A4%3C804%25%203%20AE%e2%80%a8OTCWA%3E2,O.CO%3B2-E
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ZÁVĚR

Spojené státy jsou na počátku 21. století jediným státem, který disponuje 

schopnostmi samostatně reagovat na současné globální hrozby. Je proto 

pochopitelné, že se snaží zachovat si možnost vyhodnocovat veškeré 

bezpečnostní výzvy a rizika a odpovídat na ně podle vlastního uvážení. 

Americká bezpečnostní strategie je toho přímým důkazem. Z jejího obsahu na 

sebe nejvíce pozornosti poutá preventivní doktrína, kterou Bushova 

administrativa oficiálně formulovala v Národní bezpečnostní strategii z roku 

2002. Jak jsem ukázal v první části práce, vznik této inovace v přístupu 

k použití síly byl do velké míry ovlivněn skupinou politiků a intelektuálů z okolí 

neokonzervativního think tanku PNAC. Důsledkem jejich narůstajícího vlivu na 

americkou bezpečnostní politiku pak byla i reálná aplikace doktríny preventivní 

války spočívající v útoku na Irák.

Ve druhé části této práce jsem se věnoval popisu NSS 2002. Zaměřil jsem se 

především na části související s formulací preventivní doktríny a jejího 

plánovaného užití. Důležitým zjištěním pro mě bylo, že NSS 2002 definuje 

preventivní doktrínu bez výraznějších omezení. Ve světle útoku na Irák a 

následném neuplatnění stejných měřítek vůči ostatním ‘rogue states1 se takto 

pojatá doktrína jeví jako příliš široká a je evidentní, že přesnější formulace 

podmínek, za jakých se Spojené státy uchýlí k preventivní akci, by jejich 

důvěryhodnosti mezi spojenci prospěla.

V následující části jsem preventivní doktrínu analyzoval v obecné rovině. 

Z hlediska teorie mezinárodních vtahů má preventivní myšlení ve srovnání 

s tradičními postupy, jako je například odstrašení, jisté výhody, na druhou 

stranu ale klade extrémní nároky na shromažďování informací, vyhodnocování 

konkrétních situací a následná rozhodnutí. Hodnocení úspěšnosti preventivní 

doktríny bude proto vždy záviset na skutečnosti, zda se nepřátelské intence 

protivníka potvrdí, jak je  dokáže příslušná administrativa prezentovat.

Rozborem možných dopadů současné americké bezpečnostní strategie na 

mezinárodní systém v poslední části práce jsem dospěl k závěru, že 

preventivní válka automaticky neznamená vstup anarchie do mezinárodních
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vztahů. Bushova preventivní strategie by spíše měla být vnímána jako první 

pokus přizpůsobit bezpečnostní politiku současnému prostředí, kde rigidní 

norma mezinárodního práva neposkytuje legitimní možnost ochrany proti 

moderním hrozbám. Vzniklý dvojitý standard pro světového hegemona lze pak 

morálně odmítat, nelze si však nepovšimnout, že při současném rozložení sil 

zatím poskytuje relativní stabilitu a kontinuitu mezinárodního systému.
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SUMMARY

September 11 brought a transformative moment in the way America pursues 

its national security. The process launched by a group of neo-conservative 

policy makers resulted in the so-called ‘Bush Doctrine', which introduced 

prevention, an innovative element in the justification for using force. After its 

first implementation in the attack against Iraq, many U.S. allies deplored 

prevention as a dangerous doctrine with no limits whatsoever.

Main reason for its repudiation by a major part of the UN community is the 

fact that prevention validates striking first with no convincing evidence of an 

imminent threat. It emphasizes a possibility of menacing intentions, potential 

links between contemporary threats and plausible future dangers. The lack of 

accountability to international law and to traditional post World W ar II collective 

crisis management thus renders unilateral preventive measures criminal under 

contemporary international system.

In this paper I try to demonstrate that prevention and preventive war in 

international relations doesn’t necessary lead to dissolution of the UN system, 

although it is often so perceived and presented. I see the rationale behind this 

shift from reactive to proactive measures in security strategy as a relevant 

approach towards new dangers in nowadays complex security setting. Doubts 

about the preventive doctrine that many express are mainly the result of ill- 

suited formulation presented in the National Security Strategy 2002. As we can 

already observe in Iraq, vast preventive campaigns are costly and the broad 

wording of the NSS 2002 doctrine of prevention is most likely to be applied in a 

very limited extent.
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