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ANOTACE  

11. září 2001 se zapsalo do dějin černým písmem. Útok na Světové obchodní centrum si 

vyžádal 2749 obětí a začal novou etapu boje proti světovému terorismu. Cílem mé práce je 

obecně představit opatření k zajištění bezpečnosti, obrany a ochrany občanů České 

republiky proti možným teroristickým útokům. Jedná se o téma, které se přímo, ale 

i nepřímo dotýká každého z nás. Terorismus přestal být věcí jednotlivce, nebo malé 

skupiny, ale stal se mezinárodním, dobře organizovaným nebezpečím. 

Práce seznamuje čtenáře se systémem bezpečnostní politiky, vymezením pojmu terorismus 

se všemi jeho hrozbami a propojením na ekonomiku. Při práci jsem využil také vlastních 

znalostí s danou problematikou z pohledu Celní správy ČR. 

 

Klíčová slova: Terorismus, Celní správa ČR, Integrovaný záchranný systém 

 

Summary 

The date 11th September is written to the history by black letters. The atttack on the world 

business centre took a heavy amount of lives – 2.749 victims, and has started a new period 

of fight against the world terroism. Generally introdukce the disposal to provide safeness, 

defence and protection of the citizens of Czech Republic against the possible terroristic 

attacks – all this is the aim of my work. 

The terroism stopped to be the business of indiviual or international danger. My work 

introduces the system of security policy, delimitation of concept „terroism“ with all its 

threats and interconnection with economy. 

For this work I also used my own knowledge with this problem from the view of Czech 

board of customs. 
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1 Úvod 

Tématem mé bakalářské práce je bezpečnostní politika státu v boji proti 

terorismu. Svět je stále častěji konfrontován novými bezpečnostními hrozbami. Jednou ze 

základních úloh státu je garance bezpečnosti občanů a podmínek k výraznému omezení 

bezpečnostních hrozeb. Terorismus představuje závažný celosvětový problém, který se 

v posledních několika letech dostal na přední stránky deníků a časopisů. Jeho agresivita 

a brutalita nesmírně stouply. Přes všechnu snahu bezpečnostních složek demokratických 

států eliminovat terorismus se jeho cílem stává kolem 60 zemí. Nejde tedy jenom 

o politický problém, ale také o společensko - kulturní fenomén, který je civilizačním 

a ekonomickým rizikem i v Evropě. Omezení teroristických hrozeb se tedy stalo 

dlouhodobým úkolem i pro ČR, k jehož splnění nestačí pouze represivní kroky, ale 

i preventivní bezpečnostní opatření a intenzivní mezinárodní spolupráce. Česká republika 

je ze strany mezinárodního terorismu vnímána jako země aktivně zapojená do současné 

fáze celosvětového protiteroristického úsilí - a tím pádem i jako potenciální terč. Cílem mé 

práce bylo tedy vymezit bezpečnostní politiku státu v kontextu s celkovým problémem 

terorismu.  

Ve své práci se dále zabývám Integrovaným záchranných systémem v ČR, úkoly 

NAP v boji proti terorismu a připravenosti územních orgánů na potencionální teroristický 

útok v souvislosti s celkovou ochranou obyvatelstva.  

V závěru mé práce podrobně popisuji činnost Celní správy ČR v boji proti 

terorismu. Jedná se především o úkoly na mezinárodních letištích, pátrání mobilního 

dohledu a oblastí mezinárodních kontrolních režimů. 
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2 Charakteristika bezpečnostní politiky a terorismu 

Samotná bezpečnostní politika státu může být definována jako souhrn opatření, 

které směřují k prevenci a eliminaci rizik a z nich vyplývajících hrozeb, zajištění 

bezpečnosti, obrany a ochrany občanů a státu. ČR zajišťuje svou bezpečnost výkonem 

zahraniční, obranné, vnitřně bezpečnostní a hospodářské politiky, které jsou vzájemně 

soudržné, podpůrné a mají rovnocenné postavení. K naplnění těchto cílů bezpečnostní 

politiky je nezbytné dosažení shody politické reprezentace a občanů na těchto cílech 

a způsobech jejich dosahování. Boj proti terorismu je v ČR jednou z klíčových priorit 

bezpečnostní politiky státu jako takové. Děje se tak přesto, že současná situace 

teroristických projevů je klidná. Klíčové orgány v boji proti terorismu jsou Ministerstvo 

vnitra, Policie ČR a Bezpečnostní informační služba. Pokud si to vyžádá součinnost 

s Ministerstvem obrany ČR, Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvem zahraničních 

věcí ČR, spadá také do působnosti těchto ministerstev. Gestorem řešení krizových situací 

spojených s terorismem a obdobných událostí, spojeným se závažným ohrožením 

veřejného pořádku, ke kterým došlo na území ČR, je Ministerstvo vnitra. Ministerstvo 

zahraničních věcí koordinuje postup státních orgánů při zahraničněpolitické reakci na 

krizové situace v zahraničí, které se dotýkají zájmů ČR. Do boje proti terorismu jsou 

jednak zapojeny veškeré policejní složky, zpravodajské složky a také Celní správa ČR. 

2.1 Integrovaný záchranný systém v boji s terorismem 

V rámci bezpečnostní politiky státu vznikl IZS z potřeby společného postupu 

různých subjektů při záchranných a likvidačních pracích, zejména těch rozsáhlých. 

Sjednotil postup záchranných a likvidačních prací jako obecná schémata. Základním 

právním předpisem pro IZS je zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 

a změně některých zákonů. Teroristický čin bývá namířen na jednotlivce, skupiny nebo 

konkrétní objekty a na obyvatelstvo. Záchrannými a likvidačními pracemi se řeší pouze 

následek teroristického činu. Pokud je za mimořádnou událostí terorismus, znamená to, že 

budou vznikat mimořádné události v místech a prostorech, kde by za normálních okolností 

nevznikaly, které mohou být velkým dopadem na obyvatele. 
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Zákonem jsou definovány všechny složky IZS. Ty jsou rozděleny na takzvané 

základní a na ostatní. Základní složky IZS zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem 

ohlášení vzniku mimořádných událostí, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě 

mimořádné události. Za tímto účelem se rozmisťují síly a prostředky po celém území české 

republiky. 

Základními složkami jsou Hasičský záchranný sbor ČR a jednotky požární 

ochrany, Policie ČR, záchranná zdravotnická služba. 

Ostatní složky IZS jsou povolávány k záchranným a likvidačním pracím podle 

povahy mimořádné události na základě jejich možnosti zasáhnou a pravomocí, které jim 

dávají právní předpisy. Počítá se také se zapojením Armády ČR. Pro podporu složek při 

rozsáhlých mimořádných opatření slouží systémy hospodářské mobilizace a nouzového 

zásobování. 

Příprava a výcvik speciálních záchranných týmů a specialistů pro domácí 

připravenost na likvidaci následků teroristických akcí musí probíhat v několika rovinách: 

 odborná příprava jednotlivce (teoretická i praktická), 

 praktický výcvik záchranných týmů a specialistů (na speciálních metodických 

cvičištích nebo cvičištích v terénu), 

 velitelsko - štábní cvičení jednotlivých složek systému, 

 praktická - koordinační cvičení několika nebo všech složek IZS. 

 

IZS není instituce jako taková. Nevytváří nové orgány, ale využívá stávajících 

institucí a složek IZS, které jsou legislativně stanoveny. Je to především systém s nástroji 

spolupráce a modelovými postupy součinnosti. Základní myšlenkou je, aby se 

promyšlenou a plánovanou spoluprácí zabezpečilo, že veškeré možné zdroje a kompetence, 

které je třeba při záchranných a likvidačních prací v případě teroristického útoku použít, 

budou použity včas a správně. 

Prováděcími předpisy zákona o IZS je vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých 

podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému a nařízení vlády 

č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, 

poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými 
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osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva. Bezpečnostní rada 

státu schválila usnesení č. 211 ze dne 25. září 2001 Koncepce vzdělávání v oblasti 

krizového řízení ČR. Vláda ČR schválila Koncepci ochrany obyvatelstva usnesením č. 417 

dne 22. dubna 2002. 

2.2 Národní akční plán v boji proti terorismu 

K vypracování Národního akčního plánu boje proti terorismu se ČR zavázala 

přijetím závěrečné Deklarace Evropské konference dne 20. října 2001. NAP je jedním 

z vnitřních dokumentů, který má v boji proti terorismu rozhodující význam. Tento zásadní 

koncepční dokument byl přijat jako Usnesení vlády ČR č. 385 ze dne 10. dubna 2002. 

Navazuje na některá mezinárodní politická rozhodnutí, z kterých vyplývají, jak pro 

mezinárodní organizace, tak pro jednotlivé státy (tj. i pro ČR), úkoly v boji proti terorismu. 

NAP je dokumentem, který navazuje na dřívější analytické materiály, které byly v ČR 

zpracovány již v době před 11. září 2001. Aktuální situace si však vyžádala zásadní 

přehodnocení dosud vytvářených dokumentů a jejich úzkou koordinaci s kroky 

probíhajícími jinde ve světě, zejména v zemích EU. Klíčové orgány ČR dle NAP jsou 

znázorněny na obrázku č. 1. 

 

Obrázek č. 1: Prvky bezpečnostního systému ČR (zdroj: MVČR) 

Zároveň představuje jasnou deklaraci naší země o schopnostech dostát svým 

závazkům, které vyplývají z členství v NATO, EU a z její angažovanosti ve většině 
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mezinárodních organizací. Opatření, která mapuje, jsou srovnatelná a podobnými materiály 

v zahraničí. Především se jedná o oblasti: 

 bezpečnostní, vojenské a policejní (kontroly osob a vozidel, ostraha klíčových 

budov), 

 legislativní (právní ošetření celé agendy), 

 postupy v rámci hraničních kontrol a imigrační politiky, 

 operativní (možnost užití operativních dopravních prostředků v boji proti 

terorismu), 

 postupy konané s cílem zamezení financování terorismu, 

 prověrky zaměstnanců (zejména u letištního personálu), 

 kroky v rámci civilní obrany a oblasti zdravotnictví (kryty, voda a potraviny pro 

případ krize), 

 organizační postupy (různá nařízení, umožnění a usnadnění spolupráce mezi 

zpravodajskými službami a silovými resorty v rámci státu, obdobně jako 

v mezinárodním měřítku, 

 vyřešení finančního pokrytí nastalé situace (dodatečné mzdové a investiční náklady, 

oblast pojišťovnictví). 

2.3 Definice terorismu 

Definování terorismu je velice složité. Navíc tento fenomén prochází rychlým 

a dynamickým vývojem, a to především v posledních letech. Slovo teror je odvozeno 

z latinského slova terrere, což v překladu znamená strašný nebo hrozný. Nejlépe výstižná 

je zřejmě definice publikovaná v roce 1980 v USA „ Terorismus je propočítané použití 

násilí nebo hrozby násilím, obvykle zaměřené proti nezúčastněným osobám s cílem vyvolat 

strach, jehož prostřednictvím jsou dosahovány politické, náboženské nebo ideologické 

cíle“. Psychologický efekt, vyplývající z pocitu ohrožení, může ve společnosti vyvolat 

změnu postojů a vést ke vzniku krizí na lokálních, státních i mezistátních úrovních. 

Terorismus obsahuje i kriminální zločiny, jež jsou ve své podstatě symbolické a jsou 

k dosažení cílů, než na které je kriminální čin zaměřen. 
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V současnosti se za terorismus označují takové akty teroru, které vycházejí 

od vládních protivníků. Rozsah činností, jež tento termín zahrnuje, je velmi široký, 

můžeme však vyjmenovat čtyři hlavní formy - úkladné vraždy a atentáty, bombové útoky, 

držení jednotlivců jako rukojmí a v nedávné době také únosy letadel. 

Z literárního průzkumu je ale také zřejmé, že autoři definic terorismu se velmi 

různí, a to až do takových extrémů, že jeden autor nazve příslušníka nějakého hnutí 

teroristou, zatímco druhý ho nazve bojovníkem za svobodu. Shodně se však většina autorů 

vyhýbá názoru, že terorismus je osobní záležitost jednotlivce. 

Významnou roli zde hrají, především v posledních letech, i všechny druhy médií, 

neboť věnují zprávám o terorismu značnou pozornost, mnohdy se snahou udělat 

z vlastního aktu terorismu senzaci, čímž vlastně jistým způsobem teroristické požadavky 

nebo dokonce i program zveřejňují. Právě tím se proslavila v posledních letech katarská 

televizní stanice Al-Džazíra. 

2.4 Členění terorismu  

Terorismus můžeme členit na: 

 Politický a náboženský 

a) islámsko fundamentalistický (palestinské organizace, oblast Blízkého 

a Středního východu), který můžeme považovat za nejnebezpečnější, protože 

jeho ideologie odsuzuje politické principy, systémy hodnot západní civilizace 

a snaží se různými prostředky zabránit pronikání západní kultury na své území. 

Přehled zemí zasažených útoky islamistických skupin je znázorněn v příloze 

č. 1. 

b) nacionalistický (ETA ve Španělsku), 

c) nábožensko etnický (skupiny na Balkáně, IRA). 

 Ustupující levicový (Rudé armády, francouzská Přímá akce) Státní terorismus - 

forma krutovlády, akty násilí k dosažení politických cílů, vnucování nadvlády 

vyvoláním strachu, vytváření a vysílání ozbrojených band k provádění 

teroristických akcí (může být individuální nebo skupinový). 
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 Mezinárodní terorismus - je spojován především s koncem studené války 

na počátku 90. let minulého století a rozpadem bipolárního světa. Neméně 

důležitým faktorem, který podporuje rozvoj mezinárodního terorismu, je fenomén 

globalizace jako intenzivní pokračování vývoje bourání národních států, zvyšující 

závislost trhů a výroby. Globalizace a propojení světa tedy s sebou kromě mnohých 

výhod přineslo i další nežádoucí jevy a jedním z nich je i rozmach mezinárodního 

terorismu. První oficiální definice, která měla dopad na obecné chápání 

mezinárodního terorismu je spojena s jednáním Společnosti národů v roce 1937 

a Úmluvou o předcházení o potlačování terorismu. Později v roce 1996 byla 

Valným shromážděním OSN přijata deklarace, která zdůrazňuje, že teroristické 

činy a napomáhání k nim jsou v rozporu s účelem a zásadami Charty OSN. Zároveň 

byl rezolucí vytvořen Výbor pro vypracování komplexní úmluvy o mezinárodním 

terorismu.  

2.5 Teroristické skupiny 

Al-Káida – založena 1987 Usámou bin Ládinem, který chce vytvořit panislámský 

kalifát napříč světa tím, že bude spolupracovat s islámskými teroristickými skupinami 

a svrhne režimy, které nejsou islámské a vytlačí „západní občany“ a nemuslimy 

z muslimských zemí. Finančně podporuje teroristy v Čečensku, Keni, Iránu, 

Somálsku,Tanzánii, Indonésii, Sudánu, Libanonu atd. Má na svědomí největší teroristické 

útoky posledních let, především WTC a Pentagon, Mombasu v Keni, Madrid v roce 2004, 

útoky v roce 2005 v Londýně.  

IRA – Irish Republican Army (Irská republikánská armáda) chce opětovné spojení 

rozděleného Irska. Jejím zakladatelem byl Michael Collins. Vznikla v roce 1919 

z iniciativy strany Sinn Fein složené z irských dobrovolníků jako ozbrojená složka hnutí 

za samostatnost. Její činností jsou bombové útoky, vraždy, vydírání. Častým terčem jsou 

britští vládní představitelé, vojenské a politické jednotky nebo zařízení. Tato organizace 

působí v Severním Irsku a ve Velké Británii. 

Hezbollah (Strana boží, Hizballáh) - Organizace působí v Libanonu, ale má 

jednotky ve všech světadílech. Má několik tisíc stoupenců a mnoho teroristických 

jednotek. Cílem organizace je dát libanonskému šítskému obyvatelstvu politické postavení, 
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které by odpovídalo jeho počtu v zemi. Její orientace je silně protizápadní a protiizraelská. 

Má na svědomí mnoho teroristických akcí proti americkým cílům. Členové skupiny jsou 

odpovědni za řadu únosů a zadržení amerických i západoevropských občanů v Libanonu. 

Hizballáh je rozdělen na tři větve (civilní, vojenskou a politickou). 

ETA (Euskadi ta Askatasuna, Baskitská vlast a svoboda) - Byla založena v roce 

1959. Finanční zdroje pro svoji činnost získává prostřednictvím trestné činnosti. Především 

jde o únosy, bankovní loupeže a vydírání. Často směřuje útoky i na centra cestovního 

ruchu. Vyznačovala se i bombovými útoky a únosy členů španělské správy (politiků, 

soudců, příslušníků armády). V roce 2003 ji EU a USA prohlásily za teroristickou skupinu. 

Abú Nidal Organization (Organizace Abú Nidala, ABU) - Operuje ve více než 

dvaceti zemích světa a má na svědomí smrt nebo zranění kolem 900 lidí. Je podporována 

Iránem, Sýrií a Libyí. Její akce jsou zaměřeny na cíle v USA, Velké Británii, Izraeli, 

Francii a některé arabské země. Největší útoky provedla na letištích v Římě a Vídni v roce 

1985. Je známa také pod názvem Arabská revoluční brigáda, Černé oči nebo Revoluční 

organizace socialistických muslimů. 

Pochopitelně teroristických skupin na konkrétní popis je podstatně více, můžeme 

jen některé další vyjmenovat - GIA (Group Islamic Arme, Ozbrojená islámská skupina, 

Alžírsko), IG (Islamic Group, Islámská skupina, Egypt), RAF (Rote Armee Fraktion, 

Frakce Rudé armády, mezinárodní), Red Brigades (Rudé Brigády, Itálie), MRTA 

(Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, Revoluční hnutí Tupac Amaru, Peru), Abu 

Sayyaf (Filipíny), Zemlja i volja (Rusko) atd.         
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3 Teroristická rizika a teroristické hrozby, ekonomický dopad 

Historie používání násilí k prosazování určitých cílů je prakticky stejně dlouhá 

jako historie lidstva. Formy a metody se však mění současně s vývojem společnosti 

a rozvojem technologií. Rizika a hrozby, vyplývající z užití násilí v lidské společnosti 

a financováním terorismu rostou a tento trend bude s velkou pravděpodobností pokračovat 

i s dopadem na celkovou ekonomiku. 

3.1 Typy teroristických útoků 

V současné době se sice výrazně snížilo nebezpečí globálního, především 

jaderného konfliktu, ale na druhé straně došlo ke zvýšení rizika v oblasti bezpečnosti, 

kde můžeme počítat s jevy, jako jsou národnostní a etnické konflikty, náboženská 

nesnášenlivost, migrace velkých skupin obyvatelstva (uprchlíci, jejichž motivace je 

poměrně různorodá), zvyšování frekvence, agresivity, a bohužel úspěšnosti terorismu. 

Možným pachatelem může být domácí extremista, zahraniční terorista, zahraniční 

zpravodajec, člen přistěhovalecké komunity, duševně postižená osoba nebo směs 

uvedeného. Typy teroristických útoků můžeme rozdělit na klasické a moderní. 

3.1.1 Klasické teroristické metody 

Mezi klasické teroristické metody se nejčastěji řadí pumové útoky proti civilním 

osobám a objektům, zadržování a popravy rukojmí, vyhrožování násilím. Klasické metody 

jsou neustále zdokonalovány a teroristé využívají nových technických vymožeností např. 

mobilní komunikační prostředky (nálože použité pomocí mobilních telefonů v Madridu), 

internet (záznamy poprav teroristů v Iráku), letecká doprava (unesená letadla v New 

Yorku), dopravní prostředky (auta s výbušninami na Bali, v Iráku, Afganistanu atd.), Mezi 

klasické metody terorismu můžeme také zařadit útoky na umělecké památky v galeriích, 

poškozování provozuschopnosti vozidel nebo jiných dopravních prostředků (cukr 

v benzínových nádržích), šíření zmatku a poplašné zprávy.  

 Bombový útok - je to nejčastější typ teroristické akce. Použití bomby umožňuje 

provést úspěšnou akci, při které je malá pravděpodobnost, že pachatelé budou 

odhaleni. Můžeme je rozdělit na útoky proti: 
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a) osobám - výbušná zařízení jsou umísťována do míst s vysokou koncentrací osob, 

což v případě výbuchu znamená zabití a zranění velkého počtu lidí, 

b) symbolickým cílům - cílem bývá symbol určité země, kde ničivý efekt není 

v podstatě rozhodující. Je to většinou upozornění nebo varování, 

c) významným cílům - útok je veden na základě pečlivého výběru cíle. Zde není 

samotný cíl důležitý, ale důsledky, které útok bude mít. 

 Zadržení rukojmí, únosy -  rukojmí využít ke svým cílům, k nátlaku na vládu dané 

země nebo k vyvolání jednání o specifických problémech. Známé jsou únosy lodí, 

letadel k dosažení politických cílů. 

 Zastrašování a hrozby - vyhrožování za použití násilí může být stejně účinné, jako 

samotná akce. 

 Vydírání nebo vymáhání peněz - častá metoda získávání prostředků pro teroristické 

organizace.   

 Vraždy významných osob - tyto osoby mají většinou významné společenské 

postavení, reprezentují nebo jsou symbolem politického směru, vlády apod. 

 Sabotáže a rozvratné akce - cílem operací je vyvolat zmatek, nejistoty a strach 

v určitých významných lokalitách. Jsou zaměřeny především na vojenské 

a průmyslové cíle. 

 Dezinformace a propaganda - vyvolávají napětí mezi veřejností a vládou, většinou 

ve sféře politické, ekonomické, sociální a mají formovat společenské vědomí. 

 Specifické cíle - postmaterialistický a ekologický terorismus (ničení restaurací 

McDonald, KFC, útoky na jatka a laboratoře).  

 Podezřelé poštovní zásilky - např. dopis nebo balík. Může se jednat o kontaktní 

nebo časovanou výbušninu, tak o jiné nebezpečné látky (příklad s antraxem po 11. 

září 2001). 

3.1.2 Moderní teroristické metody  

Rozvoj vědy a techniky, nové technologie, rozvoj informačních systémů vytváří 

podmínky pro výzkum a vývoj. Vzniká tedy vysoké riziko, že výsledky vědy mohou být 
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zneužity při teroristických akcích a to především v oblasti chemického průmyslu, 

genového inženýrství, kybernetiky, jaderného průmyslu atd. Mezi moderní teroristické 

metody můžeme zařadit: 

 Kybernetický terorismus - pro vyspělou společnost jsou velmi devastující případné 

útoky na počítače a počítačové sítě. Mnozí počítačoví piráti se netají svou ochotou 

prodávat ukradené informace zločinným státům (a to včetně přísně utajovaných 

vojenských a bezpečnostních informací). Možných útoků je celá řada. Může se 

jednat o krádež know-how, dat nebo zničení důležitých záznamů. Vyspělé země 

jsou stále závislejší na počítačových sítích. Zpoza počítačového terminálu lze 

prakticky způsobit ohromné škody a potíže s fungováním infrastruktury. 

Jako příklad lze uvést zablokované rozvody vody, elektřiny nebo plynu. Chaos 

se dá snadno vyvolat i v letecké, železniční a autobusové dopravě a v plně 

elektrizovaných finančních operacích. Dalším problémem může být internet. Zde se 

dají najít instrukce na výrobu např. střelné bavlny, dynamitu, nitroglycerinu, tritolu 

nebo podrobné návody k výrobě bomb, roznětek, konstrukcí pum. Také se zde 

vyskytují informace z oblasti přípravy otravných látek a jiných součástí zbraní 

hromadného ničení.  

 Biologické technologie - můžeme hovořit o použití rozličných virů a mikrobů 

nebezpečných nemocí s úmyslem zasáhnout civilní obyvatelstvo. Různé biozbraně 

jsou pro teroristy a zločinné státy levnější a bezpečnější. Používají se k tomu 

bakterie, které se můžou vypěstovat a pak se někde vypustí. Jsou známé nemoci 

s dlouhou inkubační dobou, které se přenášejí mezi lidmi a jejich účinek a výsledky 

mohou být strašlivé. 

 Chemický terorismus - některé substance chemikálií jsou dostupné a levné, 

sloučeniny snadno vyrobitelné a přenosné, špatně detekovatelné. Příkladem může 

být případ z Japonska v květnu 1995, kdy členové sekty Óm Šinrikjó vypustili 

v tokijském metru nervový plyn sarin. Na pomezí chemických a biologických 

technologií jsou známé případy, kdy teroristé otrávili některé potraviny 

v obchodech. 

 Jaderný terorismus - je velice nepravděpodobný. Zdroje materiálů a pohyb 

komponent jsou vysoce sledovány a vztahuje se na ně řada mezinárodních opatření 
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a v neposlední řadě vyžadují vysoké náklady. Jaderné zbraně se nejlépe utajují, 

zároveň však existují obavy, aby se teroristé při manipulací s těmito zbraněmi sami 

nezabili, nebo nezamořili prostor, ve kterém se pohybují. 

3.2 Ekonomický dopad 

Nejen samotné přímé ohrožení života a škody na majetku mají na svědomí 

teroristické útoky. Činy těchto atentátníků ovlivňují i dění na finančních trzích a mají vliv 

na chod hospodářství každého státu. Mezi základní důsledky terorismu patří vysoké ceny 

ropy, obrovské náklady spojené právě s bezpečnostními opatřeními, nejistota na světových 

trzích. Terorismus je také paralelní hospodářský model, který útočí na ekonomické srdce 

vládnoucího západního světa. Škody v důsledku vznikají, i pokud nedojde k žádnému 

útoku. Podle studie jedné washingtonské poradenské firmy způsobila bezpečnostní 

omezení po 11. září ztráty ve výši 31 miliard dolarů. Dávnou minulostí je bezstarostná 

prosperita konce 90. let, kdy barel ropy byl za méně než 10 dolarů. V nedávné době se 

cena ropy vyšplhala na bezmála šestinásobek. Teroristické útoky také způsobily, že tisíce 

turistů z celého světa na poslední chvíli ruší své dovolené a tím dostává ekonomika další 

ránu z omezení příjmů z cestovního ruchu. Útoky posílají dolů také kursy světových měn a 

poklesy na evropských burzách. Dalším cílem jsou pochopitelně i pojišťovny. Částky, 

které musely zaplatit, je donutily k masivním odprodejům svých akcií a propadům na 

burzách.  

Terorismus je globální business, v němž se otáčí 1,5 trilionů dolarů, vesměs 

v hotovosti, po milionových kufřících podobných tomu, jaký se našel u dopadeného 

Saddáma Husajna. Představuje dvojnásobek HDP Velké Británie, tedy přibližně 5-8% 

celkové světové ekonomiky, a má ze všech ekonomických aktivit nejrychlejší růst. 

Celkově světem tak obíhá přibližně třetina všech dolarů vydaných americkými bankami, 

které se nikdy nevrací do normálního bankovního oběhu a jejichž transakce se nedají 

sledovat. Většina teroristických organizací je vzájemně provázána globální sítí makléřů, 

bankéřů a podnikatelů, které propojují ilegální obchody jako narkotika, zbraně, migraci, 

prostituci, organizované loupeže a vydírání s legální ekonomikou mnoha zemí včetně těch 

západních. Teroristická globální síť má přímou podporu vlád, bank a vlivných 
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ekonomických kruhů řady islámských zemí. Islámské organizace napojené na ozbrojené 

skupiny mají ročně fondy odhadované na 16 miliard dolarů.  

3.2.1 Financování mezinárodního terorismu 

Dalším z důležitých aspektů boje s mezinárodním terorismem je získání kontroly 

a zamezení financování mezinárodního terorismu nebo teroristických organizací. Přístup 

teroristických organizací ke zdrojům peněz (surovin, zbraní apod.) se vzhledem 

ke zmírněnému procesu globalizace v posledních letech výrazně zlepšil. Podle některých 

zdrojů teroristické organizace jako al-Kaida používají k převodu peněz těžko sledovaná 

aktiva – např. zlato nebo diamanty. Hovoří se též o zneužití bank v Perském zálivu 

k převodu peněz. Podle některých zpráv např. IRA uvádí své legální příjmy z činností, 

jako jsou mj. provozování restaurací nebo stavebnictví. Uvádí se, že kolumbijské FARC 

vydělávají ročně stovky milionu na trestné činnosti, zejména vybíráním daní z obchodů 

s narkotiky nebo účasti v něm. Financování terorismu v podstatě pokrývá dva odlišné 

aspekty – financování teroristických útoků a financování teroristických sítí. V boji proti 

terorismu pak lze určit tři relevantní oblasti: 

 zlepšení spolupráce v oblasti výměny informací, 

 zvýšení sledovatelnosti finančních transakcí, 

 větší transparentnost právnických osob, včetně neziskových organizací. 

 

Financování mezinárodního terorismu má některé společné znaky s praním 

špinavých peněz: 

 pohyb finančních prostředků a maskování tohoto pohybu, 

 globální dopad, 

 problematické odhalování, 

 řízení pohybu na dálku. 

 

Kromě těchto společných znaků jsou zde některé znaky odlišné, např. převody 

peněz po malých částkách (časté v případě mezinárodního terorismu) nebo také to, 

že motivem teroristických akcí není zisk, ale ideologie a politické či náboženské cíle. 
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Kromě toho je praní špinavých peněz častým způsobem obohacování (získávání 

prostředků) teroristických organizací. Výjimku může tvořit financování např. muslimských 

fundamentalistů: 

 příspěvky v mešitách, 

 Zakát - náboženská daň pro chudé ve výši 2,75 % z příjmu, která se vybírá před 

začátkem ramadánu, se jako vždy vyšplhá do výše několika miliard dolarů,  

 individuální příspěvky. 

 

Podle informací Ministerstva zahraničních věcí USA pro ekonomické a obchodní 

záležitosti, je prioritou boje proti financování mezinárodního terorismu narušení toku 

peněz, sloužících k cestování, náboru, výcviku, komunikaci a realizaci útoků. Může se tak 

dít nejen prostřednictvím zpravodajských služeb, ale také prostřednictvím bank, 

obchodníků s cennými papíry, směnáren a pojišťoven, tzv. díky finančně - analytickým 

útvarům (FAU). Nové právní úpravy v souvislosti s bojem proti terorismu přijalo více než 

80 zemí a více než 100 zemí má své FAU, včetně ČR. Mezinárodní úmluva o potlačení 

financování terorismu požaduje, aby všechny státy omezily schopnost teroristů a 

teroristických organizací působit mezinárodně tím, že dojde k zmrazení jejich majetku a 

odmítne jim bezpečné útočiště. V důsledku těchto aktivit byly podle finančních údajů a 

OSN zmraženy prostředky teroristů v hodnotě 200 milionů dolarů. 

Náklady na útoky z 11. září 2001 v USA se odhadují na 400 až 500 000 USD (dle 

různých zdrojů). Peníze byly převedeny poměrně nenápadně, převody 130 000 USD ze 

Spojených arabských emirátů a Německa, dále pak teroristé převáželi hotovost a cestovní 

šeky. Někteří měli účty v zahraničí, ke kterým měli z USA přístup díky kreditním kartám.  

Často se jedná o alternativní bankovní převody peněz. Jedná se o převody peněz 

mimo bankovní systém, nejčastěji s využitím třetí osoby, tzv. kurýra. Do těchto finančních 

transakcí je velmi obtížné vstoupit nebo je vysledovat, neboť se jedná o transakce založené 

na důvěře účastníků obchodu. Oblíbený je systém Hawala, využívaný muslimskou 

populací po celém světě, nebo Chop vyvinutý v Číně. V překladu „létající peníze“ je 

legální systém rozšířený mezi čínskou a vietnamskou komunitou po celém světě. 



Jiří Patera: Bezpečnostní politika státu v boji proti terorismu 

 2010 15 

4 Připravenost územních orgánů na řešení teroristických útoků 

Hejtmani krajů mají v IZS značné pravomoci. Nejenže nesou odpovědnost za 

krizové řízení kraje, ale organizují IZS na úrovni kraje, koordinují přípravy na mimořádné 

události a záchranné či likvidační práce. Současně mají kontrolní pravomoc ke složkám 

IZS v případě teroristického útoku. Jestliže ministerstvu vnitra anebo hejtmanům krajů 

nebudou postačovat běžné pravomoci, mohou být podle právní úpravy vyhlášeny tzv. 

krizové stavy. Ty jsou vyhlašovány diferencovaně s ohledem na stupeň správního úřadu. 

Jedná se v podstatě o nevojenská nebo vojenská ohrožení: 

 v případě živelných pohrom, ekologických nebo závažných havárií nebo jiného 

nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví, majetek nebo vnitřní 

pořádek a bezpečnost (stav nebezpečí nebo nouzový stav), 

 je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu či jeho 

demokratické základy, vyhlašuje se stav ohrožení státu. Ten vyhlašuje Parlament 

ČR na návrh Vlády ČR.  

 

V případě, že je stát napaden nebo je-li třeba splnit mezinárodní smluvní závazky 

o společné obraně proti napadení, vyhlašuje Parlament ČR válečný stav. Pokud mimořádná 

situace v podobě teroristického útoku převyšuje úroveň správního obvodu obce 

s rozšířenou působností, pak záchranné likvidační práce koordinuje hejtman. V jeho 

pravomoci je i schvalování vnějších havarijních plánů kraje. Hejtmani mají mimořádné 

postavení a podléhá jim nejen hasičský záchranný sbor kraje, ale také Policie ČR. 

Podobné pravomoci jsou předány také starostům obcí s rozšířenou působností. 

Starosta obce s rozšířenou působností koordinuje a kontroluje přípravu na mimořádné 

události prováděnou obecním úřadem s rozšířenou působností, územními správními úřady, 

obcemi, právnickými a fyzickými osobami, koordinuje záchranné a likvidační práce při 

řešení mimořádné události vzniklé na spravovaném území (pokud je požádán velitelem 

zásahu). Pro koordinaci záchranných a likvidačních prací může použít krizový štáb, 

schvaluje vnější havarijní plány a může vyzvat k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci při 

těchto pracích. 
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Orgány obce zajišťují připravenost obce na mimořádné události a podílejí se 

na záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva. Obce se do IZS zapojují 

svou jednotkou dobrovolných hasičů. Obecní úřad organizuje připravenost obce na 

mimořádné události, seznamuje formou školení právnické a fyzické osoby s charakterem 

možných ohrožení a připravenou odezvou. Poskytuje HZS kraje podklady pro zpracování 

krizového plánu kraje a hospodaří s materiálem a stavbami civilní ochrany (včetně vedení 

evidence a kontrol). Dále zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob a podílí se na 

zabezpečení nouzového přežití obyvatel. 

Pro řešení záchranných a likvidačních prací při haváriích objektů nebo zařízení 

skupiny B (podle zákona 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií) a významných 

zdrojů radioaktivního záření používá IZS v případě teroristického nebo jiného útoku vnější 

havarijní plány těchto objektů, které tvoří základ tzv. zóny havarijního plánování. 

Současně jsou také rozpracovány tzv. typové plány pro postup IZS v případě teroristického 

útoku vysoce rizikovými biologickými agens. 

Orgány krajů a obcí ve spolupráci s věcně příslušnými úřady státní správy 

předkládají požadavky a poskytují podklady Policii ČR k zabezpečení plánovaných 

krizových opatření směřujících do oblasti veřejného pořádku, která jsou nezbytná pro 

řešení krizových situací (v oblasti ochrany obyvatel, obrany státu a ochrany ekonomiky). 

Grafické znázornění krizového řízení je vyobrazeno v příloze č. 2. 

4.1 Ochrana obyvatelstva 

V současné době byla přijata Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 

s výhledem do roku 2015. Zásadní opatření jsou soustředění většiny prostředků 

individuální ochrany do centrálních skladů HZS s možností bezúplatného převodu 

vlastnictví na obce. Pokračování v rozšiřování prvků varování a vyrozumění, ukončení 

budování a nezahajování budování nových úkrytů obyvatelstva s účastí státu. Ochrana 

obyvatelstva bude organizována na těchto principech: 

 starost o ochranu státu náleží státu, 

 ústředním orgánem v oblasti ochrany obyvatelstva je jedno ministerstvo 

(ministerstvo vnitra), 
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 konkrétní odpovědnost ministrů a vedoucích jiných ústředních správních úřadů 

za ochranu života, zdraví a majetku je stanovena příslušnými zákony a vyplývá 

z jejich kompetencí, 

 odpovědnost za ochranu obyvatelstva je rozložena na všechny úrovně veřejné 

správy včetně obcí, obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů atd., 

 profesní organizace tvoří jádro výkonných a částečně i řídících složek, jsou 

doplňovány ostatními složkami různé právní povahy i fyzickými osobami, 

 široká informovanost veřejnosti o ochranných opatřeních je prostředkem, který 

napomáhá k účinnější sebeochraně obyvatelstva, 

 opatření připravovaná k následkům mimořádných událostí a zmírnění krizových 

situací v míru budou v případě potřeby využita i v období válečného stavu nebo 

teroristického útoku. 

 

Z hlediska ochrany osob je třeba zdůraznit, že např. pro případy chemického, 

biologického nebo radiologického terorismu se celý nutný obecný systém zvláštních 

opatření musí realizovat v pořadí, které je uvedeno v tabulce č. 1.  

 

1. Detekce (zjištění  a identifikace nebezpečné látky) 

2. Varování (vyrozumění) 

3. Ochrana 

4. První pomoc 

5. Dekontaminace 

6. Léčení 
Tabulka č. 1: Postup nezbytných opatření 

V ideálním případě, kdy je zjištěna možnost použití biologických, chemických 

nebo radioaktivních látek předem, je nutno použít vhodné profylaktické látky, antidota 

nebo radioprotektivní látky. Obecně je pak třeba konstatovat, že ne na všechny nebezpečné 

látky jsou v současné době známy protilátky.  

4.1.1 Varování a vyrozumění 

Máme vytvořeny dobré základní předpoklady pro dobudování kvalitního 

jednotného systému varování a vyrozumění. V trvalé provozuschopnosti jsou udržovány 
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systémy, které umožňují včasné varování a informování o potencionálním nebezpečí 

v případě teroristického útoku. V působnosti ministerstva vnitra (HZS) je správa celkem 

4564 sirén, které umožňují přenos varovných signálů na 80 % území naší republiky. 

V působnosti měst a obcí je správa 1500 sirén, které dosud nejsou součástí jednotného 

systémů varování a vyrozumění. Celostátní akustické zkoušky sirén jsou prováděny 

pravidelně 2 x ročně. K doplnění varovného signálu pro konkrétní informování 

obyvatelstva jsou využívány hromadné sdělovací a informovaní prostředky. V ČR je od 1. 

listopadu 2001 zaveden jeden varovný signál s názvem Všeobecná výstraha (kolísavý tón 

sirény po dobu 140 vteřin). Tento signál může být vysílán třikrát po sobě v asi 

tříminutových intervalech. Vyhlašuje se při hrozbě nebo vzniku mimořádné události 

nevyjímaje teroristického napadení. 

4.1.2 Ochrana ukrytím, evakuace a přežití 

Ukrytím rozumíme využití úkrytů civilní ochrany nebo jiných vhodných prostorů, 

které se stavebními a jinými doplňkovými úpravami přizpůsobují k ochraně obyvatelstva 

před možným teroristickým útokem. K tomuto účelu se využívají úkryty stálé a 

improvizované. K ukrytí osob před kontaminací radioaktivním prachem, účinky pronikavé 

radiace a toxických nebezpečných látek jsou využívány přirozené ochranné vlastnosti 

staveb a prováděny úpravy proti pronikání těchto látek do objektů. V ČR je k dispozici 

5178 stálých úkrytů s celkovou kapacitou 920 tisíc míst pro ochranu obyvatelstva proti 

účinkům zbraní hromadného ničení v případě vojenského ohrožení a ochranný systém 

metra a Strahovského automobilového tunelu pro ukrytí asi 350 tisíc obyvatel a 

organizované evakuace z centra Prahy na okrajová území. Důležité zásady pro opuštění 

domu či bytu při evakuaci:  

 uhasit oheň a vypnout elektrické spotřebiče, 

 uzavřít přívod plynu a vody, 

 ověřit, že i sousedé vědí o evakuaci, 

 dát dětem do kapsy jmenovku s adresou, 

 vzít s sebou kočky a psy, ostatní domácí zvířata nechat doma a předzásobit je 

vodou a potravou, 
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 vzít si evakuační zavazadlo, které by mělo obsahovat jmenovku s adresou, léky 

každodenní potřeby, základní trvanlivé potraviny (nejlépe konzervované, dobře 

zabalený chléb, balenou vodu, a to tak na 3 dny) a jídelní misku s příborem, osobní 

předměty denní potřeby (doklady, peníze, přenosné rádio, baterku s rezervními 

bateriemi, toaletní hygienické potřeby, náhradní prádlo a obuv, spací pytel nebo 

deku, kapesní nůž, zápalky, šití, případně další podrobnosti).  

4.1.3 Vzdělávání a informovanost obyvatelstva 

Stupeň připravenosti obyvatelstva na přežití a zvládnutí jednotlivých 

mimořádných událostí, a to včetně teroristických útoků, je zatím na nízké úrovni. Úroveň 

povědomí civilního obyvatelstva o nutnosti přípravy na teroristický útok je nízká, 

nedoceněná, a někdy dokonce i zlehčována. Nedostatečná je veřejná informovanost 

o charakteru možných teroristických útoků v místě trvalého bydliště, připravených 

záchranných a likvidačních pracích a o vhodných modelech chování ohroženého nebo 

postiženého obyvatelstva při jednotlivých mimořádných událostech, a to včetně 

teroristických útoků různého druhu a rozsahu. Na druhé straně je však nutno objektivně 

přiznat, že zájem občanů o bezpečnostní otázky je spíše výjimkou. Vhodný příklad kvalitní 

informovanosti nejen občanů je možno uvést např. příručku pro obyvatele Zlínského kraje, 

která byla vydána již v roce 2002 po teroristických útocích v New Yorku. I když existuje 

koncepce vzdělávání v oblasti krizového managamentu a havarijního plánování pro 

jednotlivé záchranné a další složky IZS, dosud neexistuje ucelený, promyšlený a reálný 

systém přípravy obyvatelstva na případný teroristický útok. 

Hlavním cílem orgánů státu a orgánů územní samosprávy při přípravě na 

mimořádné události a jejich řešení je ochrana života, zdraví a majetku občanů. 

Bezprostřední pomoc poskytuje občanovi při jeho ochraně obec (město, městská část), 

zaměstnavatel a IZS. Prvkem systému ochrany obyvatelstva je dobře informovaný občan. 

Každý region by měl poskytovat ty nejzákladnější informace o možných ohroženích, 

plánovaných opatření a postupu při řešení při řešení mimořádných opatření. Tímto 

způsobem má každý občan získat základní znalosti k sebeochraně a vzájemné pomoci.   
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5 Role celní správy v boji proti terorismu 

CS ČR přestala okamžikem vstupu České republiky do EU v roce 2004 

vykonávat pravidelnou kontrolní činnost na všech hraničních přechodech se 

sousedními zeměmi (které jsou všechny rovněž členy Unie). Pravidelná kontrolní 

činnost na vstupních místech do EU je nyní vykonávána pouze na mezinárodních 

letištích s pravidelným provozem. Základními právními předpisy, které upravují 

organizaci, postavení a věcnou a územní působnost celních orgánů jsou: 

a) Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev jiných ústředních orgánů státní správy 

ČR. 

b) Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, (zákon o celní správě). 

 

CS ČR je tvořena třístupňovou soustavou orgánů: 

 Generální ředitelství cel 

 Celní ředitelství 

 Celní úřady 

 

GŘC (organizační struktura znázorněna na obrázku č. 2) je správním úřadem 

s celostátní působností podřízeným MF, CS dále tvoří 8 celních ředitelství a jim 

podřízených 54 CÚ: 

 CŘ Brno (7 CÚ) 

 CŘ České Budějovice (5 CÚ) 

 CŘ Hradec Králové (6 CÚ) 

 CŘ Olomouc (7 CÚ) 

 CŘ Ostrava (6 CÚ) 

 CŘ Plzeň (6 CÚ) 

 CŘ Praha (11 CÚ) 

 CŘ Ústí nad Labem (6 CÚ) 
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Územní působnost CÚ je vymezena v přílohách č. 2 a 3  zákona o celní správě, a to výčtem 

správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Přitom je odkazováno na konkrétní 

vymezení těchto správních obvodů ve zvláštních předpisech. Územní působnost CŘ je 

vymezena v příloze č. 1  zákona o celní správě, a to výčtem podřízených CÚ. 

GŘC je organizační složkou státu a účetní jednotkou. CŘ  a CÚ mají ve věcech 

hospodaření s peněžními prostředky a jiným majetkem státu postavení vnitřní organizační 

jednotky GŘC. CS ČR je bezpečnostním sborem a její činnost zapadá do systému celního 

dohledu nad zbožím v rámci jednotného území EU. Při realizaci tohoto dohledu pak 

postupuje podle jednotných celních předpisů Společenství. Orgány CS mají v zákonem 

stanovených případech postavení policejního orgánu. CS ČR je ostatní složkou IZS.  

5.1 Mezinárodní letiště 

Mezi letiště s pravidelným provozem patří Praha Ruzyně, Brno Tuřany, Ostrava 

Mošnov, Karlovy Vary, Pardubice. S ostatními mezinárodními letišti jsou uzavírány 

písemné dohody o provádění celního dohledu, včetně provádění ostatních svěřených 

kompetencí v boji proti terorismu (kontrola radioaktivních materiálů, omamných 

a psychotropních látek, vybraných výrobků, atd.). V rámci těchto dohod byl na vyžádání ze 

strany provozovatele letiště upraven systém celního odbavení. K posílení kontrolní činnosti 

byl na omezenou dobu nasazen také velkokapacitní mobilní rentgen (příloha č. 3), kterým 

Celní správa ČR disponuje. Toto zařízení lze během několika hodin využít na jakémkoli 

mezinárodním letišti v České republice. Současně byla zvýšena kontrolní činnost za použití 

služebních psů, specializovaných na detekci omamných a psychotropních látek a tabáku. 

Na těchto letištích se také provádí kontrola přepravy finančních prostředků, které 

by mohly být (mimo jiné) zneužity k financování či přípravě teroristických akcí. 

V souvislosti s prováděním této kontrolní činnosti byla uzavřena dohoda o vzájemné 

výměně informací mezi Generálním ředitelstvím cel a Finančním analytickým útvarem 

Ministerstva financí. Současně je na stanovených vstupních místech prováděna kontrola 

dovozu, vývozu a tranzitu surových diamantů. Došlo k posílení kontrolní činnosti, 

zaměřené především na dovozy zboží z tzv. rizikových zemí, spočívající zejména 

v důkladnějším provádění fyzické kontroly příslušného zboží a jeho průvodních dokladů.  
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5.2 Mobilní dohled 

Kontrolní činnost mobilního dohledu je vykonávána především ve vnitrozemí 

(a operativně rovněž v blízkosti státní hranice). Mobilní dohled celních úřadů a celních 

ředitelství se zaměřuje v první řadě na pátrání po zboží uniklém nebo odňatém celnímu 

dohledu celních orgánů. Při této kontrolní činnosti existuje snaha zabezpečit provedení 

komplexní kontroly osob, dopravních prostředků i nákladu, které by mohly nějak souviset 

s terorismem. Zároveň jsou organizovány společné součinnostní akce především mezi 

celními úřady, Službou cizinecké a pohraniční policie, případně jinými subjekty. Mobilní 

dohled také úzce spolupracuje s psovody celní správy a používá velkokapacitní mobilní 

rentgen. Ten je nasazován převážně v rámci mobilního dohledu při silničních kontrolách. 

Zároveň je využíván i v rámci kontrolní činnosti prováděné přímo na celních úřadech, nebo 

na vyžádání pro jiný veřejný orgán. Služební psi, specializovaní na detekci omamných a 

psychotropních látek, zbraní, výbušnin, tabáku, provádějí kontrolní činnost především 

s mobilním dohledem, případně při kontrolní činnosti celního úřadu v rámci celního řízení. 

Ze strany Generálního ředitelství cel jsou naplňovány standardy bezpečnosti a zabezpečení 

mezinárodního celosvětového obchodu, které byly připraveny Světovou celní organizací 

v rámci boje proti terorismu. V této souvislosti je prioritou intenzivnější zapojení celní 

správy (zejména těchto skupin mobilního dohledu a některých složek pátrání) do 

komplexní kontroly přepravovaného zboží a finančních prostředků, které by mohly být 

zneužity k financování či přípravě teroristických akcí. 

5.3 Ostatní činnosti celní správy v boji proti terorismu 

Vstupem České republiky do Evropské unie se výrazně změnila pravidla pro 

kontrolu vývozu a dovozu zboží dvojího užití. Zboží a technologie dvojího užití zahrnují 

velkou škálu produktů v průmyslové, jaderné, chemické a biologické oblasti. Sice jsou 

vyráběny a předurčeny pro civilní použití, ale mohou být vzhledem k svému charakteru a 

vlastnostem zneužity zejména k výrobě zbraní hromadného ničení a jejich nosičů případně 

pro vojenské nebo teroristické účely. Např. na obráběcích strojích, které běžně slouží 

k výrobě jednotlivých částí motorových vozidel, lze vyrobit i součást raket např. 

k teroristickým účelům. Proto jsou obráběcí stroje typickým příkladem zboží dvojího užití, 

kdy masově používané zařízení v mnoha průmyslových odvětvích lze snadno zneužít 
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k těmto účelům i k výrobě zbraní hromadného ničení. Dalším příkladem může být 

chemická látka, např. triethanolamin, který se běžně používá v užitkové chemii jako 

detergent, avšak ke svému charakteru může být zneužit jako prekurzor pro výrobu 

bojového plynu yperitu. 

Pokud toto zboží směřuje do členských zemí Evropské unie, není již předmětem 

celního řízení a obdobně při dovozu z členských zemí Evropské unie není zboží 

předkládáno celním orgánům. Kontrolní funkce celní správy při vývozu zboží dvojího užití 

mimo země Evropské unie a dovozu ze třetích zemí (z jiných zemí, než členských zemí 

Evropské unie) zůstala zachována. V případě, že má celní úřad pochybnosti o správnosti 

a úplnosti vývozního povolení, které vydal příslušný orgán jiného státu, může na základě 

Nařízení Rady (ES) č. 1334/2000 toto vývozní povolení prověřovat. Také zůstala 

zachována kontrolní funkce celní správy při obchodu s vojenským materiálem, a to jak 

mezi zeměmi Evropské unie, tak při obchodu s třetími zeměmi. U vývozu a dovozu 

vojenských zbraní Celní orgány České republiky dohlížejí, zda je obchod s vojenským 

materiálem prováděn pouze těmi právnickými osobami, kterým bylo uděleno povolení 

podle zákona č. 38/1994 Sb., a zda je prováděn v rozsahu a za podmínek stanovených 

příslušnými licencemi. Při obchodování se zbožím a technologiemi dvojího užití Celní 

správa ČR provádí pouze kontrolu při vývozu tohoto zboží a sleduje, zda jsou splněny 

podmínky vývozního povolení. Současně CŘ a CÚ mohou provádět následné kontroly 

celních prohlášení po propuštění zboží (tato pravomoc je definována v § 127 zákona 

č. 13/1993 Sb., celní zákon). Účelem těchto kontrol je přesvědčit se o správnosti a úplnosti 

údajů uvedených v celním prohlášení, pravosti dokladů k němu předložených nebo 

připojených, ale také o pravosti dokladů a pravdivosti údajů vztahujících se k dovozním 

a vývozním operacím, případně i následným obchodním operacím. Tyto následné kontroly 

mohou být zaměřeny na výše uvedené zákazy a omezení (zboží dvojího užití, mezinárodní 

obchod s vojenským materiálem, dodržování mezinárodních sankcí). 

Dne 1. května 2000 vstoupil v platnost zákon č. 186/2004 Sb., kterým se mění 

některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky. Přijetím 

tohoto zákona byly upraveny povinnosti dovozců stanovených chemických látek z území 

nebo na území České republiky. Přijetím tohoto zákona byly upraveny povinnosti 

dopravců stanovených chemických látek z území nebo na území České republiky při 

provádění dohledu nebo kontrolní činnosti celním úřadem. 
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K získávání údajů o případné radionuklidové kontaminaci osob, dopravních 

prostředků, zboží, předmětů a materiálů na hraničních přechodech je ze strany Celní správy 

České republiky pro Celostátní radiační monitorovací sítě zajišťována činnost 

pohotovostních složek sítě, tzv. měřících míst na hraničních přechodech. V současné době 

lze objektivně konstatovat, že CS ČR má v současné době 8 monitorovacích skupin, které 

jsou schopny na dostatečně odborné úrovni zabezpečovat vedle radiačního monitoringu 

také úkoly při kontrole přepravy radioaktivních materiálů jak ve vztahu k mobilnímu 

dohledu, pátrání i celnímu řízení. Mohou být také nasazeny jako ostatní složka 

integrovaného záchranného systému na vyžádání na základě dohody mezi GŘ HZS a GŘC. 

Mezinárodní spolupráce v celní oblasti, týkající se boje proti terorismu, 

je založena na řadě mezistátních dvoustranných smluv. Vedle nich se uplatňuje vzájemná 

spolupráce na základě Nařízení Rady č. 515/1997 ze dne 13. března 1997 o vzájemné 

pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění 

řádného používání celních předpisů. Na pravidelných setkáních Pracovní skupiny EU pro 

celní spolupráci (Customs Cooperation Working Group) jsou projednávány dokumenty 

týkající se i problematiky boje proti terorismu. Styčný úředník Celní správy České 

republiky působí v Kolíně nad Rýnem. 
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6 Návrh opatření pro zlepšení efektivity v boji celní správy proti 

terorismu 

Mezi základní opatření je určitě zpřísnit a zefektivnit zásady spjaté s celní 

a vízovou politikou ve smyslu zkvalitnění kontrolního systému na vstupních místech do 

ČR včetně kontrol podezřelých nákladů na CÚ, investicemi do kvalitního technického 

vybavení a intenzivnějším využitím speciálně vycvičených psů, přípravy pracovníků. 

Prokazatelným způsobem seznámit s obsahem Národního akčního plánu všechny 

odpovědné pracovníky GŘC, CŘ a CÚ, kteří se budou podílet na realizaci úkolů z něj 

vyplývajících. Je nutné vytvořit vzdělávací projekt pro instrukčně metodickou přípravu 

celníků zaměřenou na identifikaci aktivit souvisejících s terorismem a zjistitelných při 

výkonu kompetencí CS ČR.  

V co největší míře využívat moderní techniku a vytvořit systém k odhalování 

rizikového zboží (systém řízení rizika). V rámci hodnocení bezpečnosti spolupracovat 

s ostatními pověřenými orgány. Důležitá je i důvěryhodnost zaměstnanců tj. zavedení 

programů, s jejichž pomocí by se zabránilo případům selhání zaměstnanců CS ČR. 

V otázce měření výkonnosti činnosti přistoupit ke statistickým zprávám zejména o počtu 

kontrolovaných zásilek. Jistě by i napomohly předběžné informace (včasné informace 

o zboží). 

V oblasti mezinárodní spolupráce je potřeba větší výměna informací týkající 

se porušení nebo podezření z porušování celních předpisů a v oblastech problematiky 

případného náznaku terorismu. Jistě by k tomu přispělo ve větší míře provádění 

společných celních operací. Podmínkou by byl společný sběr, uchování a vyhodnocení 

informací, administrativní spolupráce.  

6.1 Opatření na mezinárodních letištích 

V rámci ochrany cestujících proti terorismu přijala Evropská komise 5. října 2006 

nařízení č. 1564/2006, které zavedlo nová bezpečnostní opatření pro civilní leteckou 

přepravu. Cestující tak mohou převážet tekutiny jen v omezeném množství, a to 

v nádobách o maximálním objemu 100 mililitrů, a jsou povinni předložit tyto nádoby 
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k bezpečnostní kontrole v průhledném plastovém sáčku o maximálním objemu 1 litru. 

Mezi tekutiny se počítají nejen vody a různé nápoje, ale i krémy, parfémy, spreje, gely, 

deodoranty, zubní pasty, pěny na holení, tužidla. Zde je nutné dávat pozor na tekutiny, 

kterému tomuto nařízení nepodléhají. Jsou to tekutiny nutné ze zdravotních důvodů nebo 

kvůli speciálním požadavkům stravování (např. kojenecká výživa, bezlepková dieta). 

Pracovníkem bezpečnostní kontroly může být cestující požádán o kontrolu ochutnávkou 

(např. právě kojenecká výživa), či o předložení o původu tekutiny (např. v případě převozu 

inzulinu potvrzení od lékaře nebo receptu na jméno cestujícího). Na toto vše by měl celník 

upozornit pracovníka bezpečnostní kontroly. Pochopitelně jsou zcela zakázané zbraně, 

střelivo, nože, sečné a bodné předměty, ale i hračky, které vypadají jako útočné zbraně 

(např. jako pistole, samopal). Mezi bodné předměty se počítají i pilníky na nehty, nůžky, 

pinzety, deštníky, kovové hřebeny, kartáče, spony. 

Co se týče celní kontroly, má pasažér povinnost také na požádání sundat obuv 

nebo vyndat z příručních zavazadel a předložit ke kontrole přenosné počítače a jiná větší 

elektronická zařízení. Vznikla povinnost odložit při detekční kontrole kabáty, bundy 

a opasky. Bohužel je potřeba při těchto kontrolách opravdu dbát pozornosti.  

Takových příhod zažívají cestovatelé po celém světě tisíce. Ve speciálních 

barelech a plastových tubusech končí v celním prostoru lahve, které měly cestovat 

v kufrech, a ne v příručních zavazadlech. 

EU v boji proti praní špinavých peněz vydala nařízení Evropského parlamentu 

a Rady č. 1889/2005 o kontrolách hotovosti při vstupu nebo výstupu z území EU. Od 

tohoto data každá osoba vstupující nebo opouštějící území EU je povinna deklarovat 

hotovost od částky 10 000 EUR. Každá osoba vstupující nebo opouštějící území EU musí 

podat celní prohlášení. Zde je potřeba na letištích kontrolovat ve větší míře, jestli nemá 

osoba u sebe v rovnocenné hodnotě jiné zahraniční nebo snadno směnitelné měny (to 

můžou být například šeky nebo peněžní poukázky směnitelné za hotové peníze), cenné 

papíry na doručitele nebo na řád a nebo vysoce hodnotné komodity, jako jsou například 

drahé kovy nebo drahé kameny. Celní prohlášení musí být vyplněno a podáno celnímu 

orgánu na kontrolním stanovišti místa vstupu nebo výstupu z území EU. Formulář lze 

získat na výstupních a vstupních CÚ.   



Jiří Patera: Bezpečnostní politika státu v boji proti terorismu 

 2010 28 

6.2 Přeprava osob a zboží 

Přeprava osob a zboží je sama o sobě velkou bezpečnostní výzvou současnosti 

nejen pro terorismus, ale i pašování osob, narkotik, kulturního dědictví atd. Mezi 

nejzásadnější otázky pro kontrolu lze uvést: 

 Odkud tento náklad (toto zboží) pochází ? 

 Přes jaké země putovalo? 

 Vzbuzuje přepravce (firma, jednotlivec) důvěru? 

 Jsou průvodní dokumenty v pořádku? 

 Není na nákladu (zboží) něco podezřelého? 

Dopravci, odesílatelé a ostatní účastnící přepravy podílející se na přepravě vysoce 

rizikových nebezpečných věcí by měly přijmout, aplikovat a dodržovat bezpečnostní plán, 

mimo jiné musí obsahovat seznam dotčených nebezpečných věcí. Na vozidlech 

přepravující vysoce rizikové nebezpečné věci musí být nainstalovány prostředky k ochraně 

proti odcizení vozidla a především jeho nákladu. Vysoce rizikovými nebezpečnými věcmi 

se rozumějí ty, které jsou potencionálně zneužitelné při teroristických akcích a které 

mohou vyvolat v jejich důsledku vážné následky, jako jsou hromadné ztráty na lidských 

životech nebo hromadná zkáza. Zjistí-li celní úřady nedostatky v činnosti držitele licence, 

dovozce, vývozce těchto nebezpečných látek, toxinů, biologických agens nedostatky 

v dokladech zadrží přepravované látky, případně celé vozidlo s nákladem. Vláda může 

dokonce z důvodu omezení rizika nařídit zvýšení kontrolní činnosti na úseku skladování 

těchto věcí, což ji zákon umožňuje. Naproti samotná přeprava nebezpečných věcí v sobě 

ohrožení státu může vykazovat značnou míru rizika a vzhledem k tomu se jako potřebné 

jeví, uzákonit možnost nařídit také omezení nebo zákaz jejich přepravy v době trvání stavu 

ohrožení státu anebo možnost, z důvodu vzniku rizika v místech jejich skladování, stanovit 

pro jejich bezpečnou přepravu na bezpečné místo závazná pravidla. 

Je třeba zdůraznit i Evropskou dohodu o mezinárodní silniční dopravě 

nebezpečných věcí - ADR. Ta také reaguje na potřeby v souvislosti s hrozbou 

mezinárodního terorismu. Nebezpečné věci smějí být předány k přepravě pouze 

dopravcům, jejichž totožnost byla vhodným způsobem ověřena. Každý člen osádky vozidla 

musí mít během přepravy nebezpečných věcí průkaz totožnosti. 
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6.3 Mezinárodní kontrolní režimy 

V rámci mezinárodních kontrolních režimů by neměla CS ČR zapomínat na tři 

důležité zákony, které jsou významné v boji proti terorismu. Jsou to především: 

a) Zákon č. 38/1994 Sb. o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, 

b) Zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České 

republice omezuje z bezpečnostních důvodů, 

c) Zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu 

vývozu zboží a technologií dvojího užití. 

Nelze zapomenout, že kontrola vývozu strategického zboží jako jeden z klíčových 

prvků komplexní strategie proti šíření zbraní hromadného ničení představuje mechanismus, 

který má preventivně působit proti výrobě a kumulaci konvenčních zbraní v rizikových 

regionech a proti šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů, které by mohly být 

zneužity teroristickými skupinami. Je to soubor procedur a opatření přijatých jednotlivými 

státy za účelem regulace a monitorování obchodu s citlivými položkami, technologiemi a 

informacemi. Režim kontroly vývozu nebrání obchodu pro mírové účely, ale měl by 

pomáhat zamezit nelegitimním obchodům. Oddaluje, spíše prodlužuje nežádoucí vývoj a 

použití zbrojních programů a zvyšuje náklady na jejich realizaci. Stanovuje mantinely pro 

činnost podnikatelských subjektů vytvořením souboru pravidel dohodnutých 

mezinárodními kontrolními režimy, která jsou aplikována transparentními národními 

systémy. Zároveň by měl usnadnit monitorování obchodu a identifikaci pachatelů 

nelegálních obchodů. Chrání vývozce před politickými a ekonomickými riziky při 

obchodování v citlivých oblastech a poskytuje jim nástroje k jejich vlastní ochraně. 

Nejdůležitější pro CS ČR při těchto kontrolách je kontrola příslušného povolení. 

Zde je důležité z vlastní zkušenosti přesně posoudit: 

 co se vyváží (přesná identifikace zboží), 

 kam se vyváží (posoudit míru rizika), 

 kdo je konečným uživatelem a jaké je konečné použití.  

Povolovací řízení se vztahuje především na zboží, které je specifikováno 

v seznamu kontrolovaného zboží. V některých zvláštních případech je nutno žádat 
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o povolení i na zboží, které v seznamu není, pokud to vyžadují bezpečnostní nebo 

obchodní zájmy státu. O povolení je nutno požádat i v případě nehmotných vývozů, kdy 

vývoz softwarů nebo citlivých technologií je realizován elektronickými prostředky. 

Povolovací řízení se ve vymezených případech vztahuje i na poskytování technické 

pomoci, a to i tehdy, je-li spojena s pohybem osob přes hranice a zahrnuje i ústní formy. 

V první řadě by měl vývozce být sám schopen na základě technické specifikace 

nebo ve spolupráci s výrobcem či předchozím dodavatelem určit, zda konkrétní položka je 

či není kontrolovanou. Prvním krokem je tudíž srovnání parametrů a vlastností vyváženého 

produktu se specifickými položkami v seznamu. Je to technické rozhodnutí, zcela založeno 

na podstatných technických charakteristikách výrobku.  

Identifikace položek se provádí přiřazením jednotného klasifikačního čísla, které 

označuje, že se výrobek nachází v seznamu kontrolovaného zboží. Toto jednotné číslo je 

referenčním číslem dle seznamu EU. Referenční číslo má 5 základních pozic, ve kterých 

by se měl každý celník orientovat, nebo je uměl najít: 

a) Pozice 1: Jsou zde kategorie od 0-9, jedná se o jaderné materiály, zařízení 

a příslušenství, chemikálie, elektroniku, počítače, telekomunikace a bezpečnost 

informací, snímače a lasery, navigace a leteckou elektroniku, námořní techniku, 

pohonné systémy, kosmické dopravní prostředky a související zařízení. 

b) Pozice 2: Jsou zde systémy, zařízení a součásti, zkušební a kontrolní zařízení, 

materiály všeho druhu, software, technologie. 

c) Pozice 3: Číslo příslušného mezinárodního kontrolního režimu dle národní 

specifiky, jenom pro příklad např. WA - Wassenaar Arrangement, AG - Australia 

Group apod.  

d) Pozice 4-5: Pořadové číslo položky. V rámci určení referenčního čísla je nutno na 

základě údajů výrobce uvádět co nejpodrobnější zařazení, např. obráběcí stroje 

(stroje pro broušení, které mají všechny uvedené vlastnosti, přesnost nastavení 

polohy a zároveň počet os). 

Důležité je též zvláštní opatření, které umožňuje kontrolovat vývoz jakéhokoliv 

zboží, to znamená i takové, které není na zveřejněných seznamech, je běžně nazýváno 

catch - all. Opatření catch - all obvykle znamená, že společnost nemůže volně vyvážet 
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zboží, služby nebo technologie, pokud vyvážející společnost byla státním orgánem 

upozorněna nebo má sama důvodné podezření, že konečný uživatel usiluje o získání zbraní 

hromadného ničení nebo jejich konstrukčních prvků. Proto by si měl vývozce před každým 

vývozem ověřit nebezpečí nežádoucího reexportu, předání zboží jinému uživateli apod., 

a chránit se tak před případy, kdy by bez jeho vědomí dodávka skončila v rukách osoby 

podílejících se na zbrojních nebo teroristických programech. 

Podle současných zkušeností velké procento položek zboží a technologií 

nezbytných pro výrobu zbraní hromadného ničení anebo raketových systémů schopných 

tyto zbraně nést nefiguruje v mezinárodně dohodnutých seznamech kontrolovaného zboží. 

Tyto dodávky lze podchytit jen důsledným ověřováním konečného použití. 

V případě následných kontrol celních prohlášení po propuštění zboží, které jsou 

zaměřeny na zboží dvojího užití, by mělo v budoucnosti dojít k nárůstu takto tematicky 

zaměřených kontrol. Na obrázku č. 3 je znázorněna statistika provedených následných 

kontrol za rok 2009 se zaměřením na toto zboží.  

 

Obrázek č. 3: Statistika následných kontrol se zaměřením na zboží dvojího užití 

(zdroj: GŘC – statistické údaje za rok 2009) 
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7 Závěr 

Současná bezpečnostní situace v ČR je zásadně klidná. Nemusí se ale jednat 

o trvalý stav. Musíme si především uvědomit, že žádné místo na světě nelze zcela ochránit 

před možností teroristického útoku. Cílem práce bylo objasnit základní systém bezpečností 

politiky v ČR, definovat terorismus a objasnit všechny možné důsledky teroristických 

útoků. 

Protiteroristické akční plány některých zemí EU byly pojaty velmi obecně. Spíše 

než o akční plány se jedná o souhrny vizí. NAP boje proti terorismu ČR je patrně 

nejkomplexnějším dokumentem, který v tomto ohledu vznikl, a vedle Akčního plánu Rady 

EU je patrně jediný, který je pravidelně v závislosti na vývoji doma i ve světě dle potřeby 

aktualizován.   

ČR bude muset rozvíjet nové metodiky pro řešení financování terorismu, ochraně 

počítačových sítí a souvisejících informačních technologií (ochrana před tzv. 

kybernetickým terorismem popisovaným v kapitole 2), rozvíjet progresivní metody 

identifikace osob a věcí v extrémních podmínkách (teroristický útok). Je potřeba reagovat 

na současné trendy bezpečnostního výzkumu a přijaté dokumenty EU nebo NATO. 

Zohlednit problematiku globálních bezpečnostních hrozeb a úkoly na úseku ochrany 

obyvatel nebo na úseku IZS.  

V oblasti krizového řízení, civilního nouzového plánování, ochrany obyvatelstva 

popisované v kapitole 4 je potřeba zabezpečit základní funkce státu, kritickou 

infrastrukturu, ochranu životů a zdraví obyvatelstva v případě možných mimořádných 

událostí a krizových situacích, zejména při vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu 

nebo stavu ohrožení státu v případě teroristických útoků většího rozsahu. 

Přestože se ve veřejných médiích píše a hovoří o CS ČR a jejích úspěších 

poměrně často, stále mnoho lidí nemá představu o tom, co všechno celní správa vykonává, 

často je spojována pouze s výběrem cla a daní nebo kontrolou stánkového prodeje. 

Poslední dvě kapitoly přibližují činnost CS v rámci boje proti terorismu a ukazují vlastní 

náměty autora práce ke zlepšení efektivity.  
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