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1. Úvod 

 

 Současný vývoj ve světě a především v Evropě lze charakterizovat neustálými kroky 

mezinárodního společenství vedoucími ke zmírňování vojenského napětí a tedy moţnosti 

přímé konfrontace mezi státy. Avšak projevy a přímé akce spjaté s mezinárodním terorismem 

a globalizací jeho působení stále sílí. Státy tak musí čelit jevu, který sice zdaleka není jevem 

novým, ale díky nejmodernějším technologiím a některým novým formám činností se stal 

váţnou hrozbou jak pro ţivoty, zdraví a majetek lidí, tak pro prohlubující se mezinárodní 

spolupráci.  

 Rostoucí komplexnost terorismu nutí k zamyšlení nad tímto pojmem nejen jako o 

fenoménu, ale také jako o reálné hrozbě, proti které je nutné přijmout opatření na různých 

úrovních. Aktuální dostupná data za rok 2011 hovoří o 174 teroristických útocích v členských 

státech Evropské unie a 484 jednotlivcích zadrţených v Evropské unii za trestné činy 

s terorismem související. 

 Tato bakalářská práce se bude zabývat problematikou terorismu a jeho vlivem  

na Evropskou unii. Cílem práce je nejen charakteristika tohoto jevu, ale také jeho dopad  

na bezpečnostní politiku Evropské unie a opatření, která byla v souvislosti s terorismem 

přijata. Vzhledem k faktu, ţe vše, co se odehraje v Evropské unii, ovlivní také dění v jejích 

členských státech, poukazuje tato práce také na Českou republiku a kroky, které v boji proti 

terorismu učinila. 

 Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. Obsahem kapitoly první bude obecná 

definice terorismu, jeho vývojové etapy, typologie a také metody, jichţ vyuţívá. Rovněţ 

budou charakterizovány nejznámější teroristické organizace a také státy, které byly či stále 

jsou podezřelé z financování terorismu.  

 Druhá kapitola se zaměří na bezpečnostní politiku Evropské unie a protiteroristické 

nástroje, které byly na její úrovni přijaty. Pozornost zde bude věnována zejména nástrojům 

politickým a následně nástrojům právním, které byly přijaty s ohledem na teroristické útoky 

ze dne 11. září 2001. 

 Třetí, tedy závěrečná kapitola této práce, se bude věnovat boji České republiky proti 

terorismu. Charakterizována bude nejen protiteroristická politika České republiky, orgány v ní 

působící a dokumenty, které byly v souvislosti s terorismem přijaty, ale rovněţ také výdaje 

plynoucí na zajištění bezpečnosti státu. Závěrečná část kapitoly se pak bude zabývat otázkou 

moţného ohroţení České republiky terorismem. 
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2. Terorismus 

 

 V období po ukončení studené války převládal především mezi Ruskem, USA a 

Evropou názor, ţe konflikty vyvolané malými, nestátními skupinami nemohou vést 

k ohroţení globální bezpečnosti. Lze říci, ţe aţ události z 11. září 2001 daly tomuto pojmu 

zcela nový rozměr. Terorismus tak můţeme označit v souvislosti s moderním ohroţením 

bezpečnosti státu za obzvláště nebezpečnou zbraň, jelikoţ pouţívá násilí především a hlavně 

vůči civilnímu obyvatelstvu. Nešetří přitom ani ţivoty svých „bojovníků“ [7]. 

 

2.1. Definice terorismu 

 

 Pojem terorismus pochází z latinského slova „teror“ či „terroris“, značícího velký 

strach. Ve volném významu jej lze překládat jako „zastrašovat“ nebo „nahánět strach“. I přes 

desetiletí trvající snahu odborníků z celého světa se dodnes nepodařilo vymezit jasnou 

definici pojmu terorismus. Státy odmítají podepsat globální dohody o spolupráci proti 

terorismu, protoţe nejsou schopny se dohodnout na tom, jaké akce, či jaké osoby a 

organizace, by měly být zařazeny pod pojem teroristické [2]. 

 Jako jednu z nejuţívanějších definic si můţeme uvést tuto: „Terorismus je plánované, 

promyšlené a politicky motivované násilí, zaměřené proti nezúčastněným osobám, sloužící k 

dosažení vytčených cílů“ [40]. 

 Problémem současnosti je terorismus politický, který představuje politicky 

motivovanou a zdůvodňovanou metodu víceméně systematického násilí, jejímţ hlavním cílem 

je dosaţení určitého psychologického efektu svým dosahem obvykle překračujícího okruh 

přímých obětí či svědků útoku, efektu, vzhledem k jehoţ předpokládanému politickému 

významu je bezprostřední fyzický účinek násilné akce druhořadý. Organickou součástí tohoto 

efektu je moment zastrašování, terorizování cílového publika nebo alespoň určitého sektoru 

cílového publika, coţ ovšem neznamená, ţe se jedná o součást jedinou a nezbytně dominantní 

[6].  

 Pokud hovoříme o mezinárodním terorismu, který si vynucuje změny v zahraniční 

politice států, lze pouţít definici dle parlamentního shromáţdění Rady Evropy, která byla 

uvedena v doporučení č. 1426 roku 1999 [1, str. 17]:  

 



7 

 

 „Teroristický čin je jakýkoli trestný čin spáchaný jednotlivci či skupinami uchylujícími 

se k násilí nebo hrozícími jeho použitím proti státu, jeho institucím, obyvatelstvu obecně či 

konkrétním jednotlivcům, který je motivován separatistickými snahami, extrémistickými 

ideologickými koncepcemi či fanatismem nebo se zakládá na subjektivních a iracionálních 

pohnutkách a jehož cíl spočívá ve vystavení veřejné moci, některých jedinců či společenských 

skupin nebo obecně veřejného mínění atmosféře strachu.“ 

 

 Vypracování jednotné definice terorismu je bezpochyby velmi důleţitým úkolem také 

pro potřeby a chod mezinárodních institucí a mezinárodních organizací. Avšak vzhledem 

k tomu, ţe se terorismus a naše nahlíţení na něj neustále mění, jsou tyto snahy o jeho 

definování velmi obtíţné.  

 

2.2. Terorismus a jeho vývojové etapy  

 

  Dá se říct, ţe terorismus je jevem téměř stejně starým, jako lidstvo samo. Rozlišujeme 

tři hlavní vývojové podoby (formy) terorismu [3]. 

   

2.2.1. Národní terorismus 

 

 Je plánován a uskutečňován uvnitř jednoho státu a cílem je vynutit si změny na jeho 

vnitřní politice. Má mnoho podob a také motivací. Jednou z nich je vynucování si zásadních 

změn ve vnitropolitickém uspořádání státu, kde si jako příklad můţeme uvést únos a zabití 

italského premiéra Alda Mora
1
 v roce 1978. V mnoha případech tohoto vnitropoliticky 

motivovaného terorismu šlo hlavně o odtrţení určitého území od většího státu a o jeho 

následnou přeměnu v nový svrchovaný stát. Příkladem zde můţe být IRA v Severním Irsku, 

ETA ve Španělsku či čečenský terorismus [21]. 

 

2.2.2. Mezinárodní terorismus 

 

 Nástup tohoto trendu lze datovat do přelomu 60. a 70. let 20. století, kdy jiţ nešlo jen 

o změny ve vnitřní politice států, ale došlo také k vynucování změn v zahraniční politice 

                                           
1
 Italský politik a dvakrát premiér Itálie v letech 1963 - 1968 a později od roku 1974 do 1976. Byl 

jedním z nejdéle slouţících poválečných italských premiérů, jeho setrvání u moci bylo v součtu více neţ 6 let. 

16. března 1978 byl unesen příslušníky levicové teroristické organizace Rudé brigády, kteří ho zabili po 55 

dnech věznění, kdyţ státní orgány nepřistoupily na jejich podmínky. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99edseda_vl%C3%A1dy
http://cs.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lie
http://cs.wikipedia.org/wiki/1963
http://cs.wikipedia.org/wiki/1968
http://cs.wikipedia.org/wiki/1974
http://cs.wikipedia.org/wiki/1976
http://cs.wikipedia.org/wiki/16._b%C5%99ezna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rud%C3%A9_brig%C3%A1dy
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napadaných zemí, coţ lze označit za základní znak. Snaţí se donutit stát, aby v některé části 

světa přestal prosazovat své zájmy, nebo tam změnil svou politiku. Důleţitým faktorem, který 

podporuje rozvoj mezinárodního terorismu, je globalizace. Propojení světa tedy s sebou 

kromě mnohých výhod přineslo také neţádoucí jevy – jedním z nich je právě rozmach 

mezinárodního terorismu. 

 Byl to právě rozvoj v oblasti letecké dopravy, který poskytl prostor pro únosy 

dopravních letadel s velkým počtem cestujících, a tudíţ se stal velmi mocným nástrojem 

k vydírání politických činitelů. Svou roli zde sehrála také média, jelikoţ zveřejněné tváře 

unesených osob touţících po návratu ke svým rodinám se staly také mocným nástrojem pro 

vydírání hlav států a dalších politických činitelů. Za třetí klíčovou skutečnost je označována 

mezinárodní politika. Uvedeme zde jako příklad poráţku armád tří arabských států 

v Šestidenní válce
2
 s Izraelem v roce 1967. Armády ztratily důvěryhodnost a toho vyuţili 

teroristé, kteří prohlašovali, ţe za zájmy lidu by dokázali bojovat lépe. Hlavním uskupením se 

tehdy stala Organizace pro osvobození Palestiny (dále jen OOP), z jejíchţ akcí si připomeňme 

únos a následné zavraţdění jedenácti izraelských sportovců na olympijských hrách 

v Mnichově roku 1972. 

 Zlom ve vývoji mezinárodního terorismu nastal na konci 70. let 20. století, kdy  

po šíitské revoluci v Íránu
3
 a sovětské invazi do Afghánistánu

4
 nastoupil na scénu náboţensky 

motivovaný terorismus. Ten vyjadřoval odpor vůči politickému a vojenskému pronikání 

odlišných civilizací do islámského světa a jeho nejčastější metodou se staly sebevraţedné 

útoky. Náboţenský terorismus je nebezpečnější formou, neţ podoby předešlé.  

Kromě mnoha nevinných lidí se jeho obětí stal např. indický premiér Rádţív Gándhí
5
 [3]. 

 Označení mezinárodní terorismus vyhovuje také proto, ţe je pouţíváno 

v dokumentech Organizace spojených národů (dále jen OSN), konkrétně například v rezoluci 

Rady bezpečnosti č. 1373 z roku 2001, a také v USA či legislativě Spojeného království [6]. 

 

 

                                           
2
 Resp. Třetí arabsko-izraelská válka z 5. – 10. června 1967 bylo vojenské střetnutí mezi Izraelem a 

koalicí Egypta, Sýrie a Jordánska. Arabská koalice v ní utrpěla zdrcující poráţku – Egypt ztratil Gazu a celý 

Sinaj, Jordánsko Východní Jeruzalém a celý Západní břeh Jordánu a Sýrie Golanské výšiny. 
3
 Revoluce z roku 1979 přeměnila Írán v konzervativní teokratický stát. Ukončila blízké politické, 

sociální a kulturní vztahy s Evropou i USA. 
4
 Konflikt probíhající v letech 1979 – 1989 jako součást občanské války mezi afghánskými komunisty 

podporovanými Sovětským svazem, a mudţáhidy, usilujícími o jejich svrţení. 
5
 Dne 21. května 1991 přijel v rámci předvolebního boje do obce Šra Perumpudur, kde veden snahou co 

nejvíce se přiblíţit veřejnosti a dodat kampani zdání bezprostřednosti odmítl bezpečnostní opatření. Davem 

vítajících se k němu protlačila atentátnice, která mu předala květiny. Okamţik na to odpálila výbušninu ukrytou 

pod šaty. Gándhí zahynul spolu s dalšími 17 osobami. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Izrael
http://cs.wikipedia.org/wiki/Egypt
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%BDrie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jord%C3%A1nsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1smo_Gazy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sinajsk%C3%BD_poloostrov
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchodn%C3%AD_Jeruzal%C3%A9m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1padn%C3%AD_b%C5%99eh_Jord%C3%A1nu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Golansk%C3%A9_v%C3%BD%C5%A1iny
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dr%C3%A1nsk%C3%A1_isl%C3%A1msk%C3%A1_revoluce
http://cs.wikipedia.org/wiki/1979
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teokracie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_Unie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/1979
http://cs.wikipedia.org/wiki/1989
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dansk%C3%A1_v%C3%A1lka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Afgh%C3%A1nist%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sov%C4%9Btsk%C3%BD_svaz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mud%C5%BE%C3%A1hid
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2.2.3. Globální terorismus 

 

 Pro tuto podobu je typická snaha prosadit změny v mezinárodních vztazích na globální 

úrovni. Za jeho nástup lze povaţovat 11. září roku 2001, a to z několika důvodů. Teroristické 

sítě, které byly původcem hrozby, jsou rozprostřeny po celém světě, mají tedy globální 

charakter. Z hlediska cíle bylo záměrem zasadit tvrdou ránu těm, kteří jsou hybnou silou 

právě procesu globalizace. Třetím hlediskem je charakter obětí ze dne 11. září 2001. Nebyli to 

pouze Američané, ale oběťmi byli lidé pocházející z celého světa [21]. 

 Nelze tvrdit, ţe s příchodem globálního terorismu končí etapy jemu předcházející. 

Nadále pokračují aktivity jak mezinárodního, tak národního terorismu, které se někdy 

navzájem i podporují. 

 

2.3. Typologie terorismu  

 

 V rámci typologie terorismu často dochází k nepřípustnému slučování kritérií 

motivace, aktérů, rozsahu a způsobů provádění akcí teroristů. Z hlediska základního stanovení 

hrozeb a jejich předcházení je třeba stanovit především motivaci teroristů. Podle motivace je 

moţné vypracovat typologii terorismu, která zahrnuje i ”nepolitické formy” terorismu [46]: 

1. Terorismus kriminální: namířený na získání osobních materiálních výhod 

2. Terorismus patologický: teroristické akce provedené primárně kvůli psychickému 

sebeuspokojení 

3. Terorismus politický, resp. ideologický: akce provedené z kolektivních pohnutek bez 

hledání přímých materiálních výhod. Tuto kategorii lze dále dělit na [46]:  

 Ultralevicový terorismus 

 Ultrapravicový terorismus 

 Etnický terorismus 

 Náboţenský terorismus 

 Environmentální terorismus 

 Vigilantistický terorismus
6
 

 ”Single-issue” terorismus
7
  

                                           
6
 Vigilantistický terorismus – teroristické aktivity páchané (často ultrapravicově orientovanými) 

skupinami či jedinci, kterým jde o „právo a pořádek“, který údajně stát není schopen zajistit. Lze zde zařadit 

např. latinskoamerické „černé brigády“, útočící proti bezdomovcům. 
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2.4. Taktika teroristických organizací 

 

 Pokud hovoříme o klasické válce, lze říci, ţe přípravy na ni před ostatními státy nelze 

skrýt. Vypuknutí války se očekává a za moment překvapení lze označit pouze záminku 

napadení jiného státu. O teroristických útocích toto nelze tvrdit. Útoky jsou prováděny bez 

předchozího vyhlášení války, přípravy k útoku probíhají skrytě a za podmínek přísného 

utajení. Je téměř nemoţné útok překazit či postřehnout jeho přípravy.  

 Nejpatrnější rozdíly mezi válkou a terorismem lze spatřovat ve způsobu vedení boje. 

Zatímco pro klasickou válku je typický čelní souboj státu proti státu, teroristické skupiny 

upřednostňují nepřímou strategii. Vyhýbají se čelnímu souboji, napadají nečekaně a  

ve chvíli, kdy je to nejméně očekáváno. Mezi hlavní nástroje teroristů lze zařadit vraţdy, 

atentáty, únosy letadel a vydírání. 

 Dalším taktickým prvkem teroristických organizací je bezpochyby šíření strachu. Dle 

Jana Eichlera byl v tomto velmi výstiţný bývalý prezident USA Bill Clinton, kdyţ napsal, ţe 

„teroristé nás chtějí zastrašovat, chtějí dosáhnout toho, abychom měli strach se ráno 

probudit, abychom měli strach z budoucnosti, abychom měli strach ze sebe navzájem“ [3, str. 

145]. 

 Ve svůj prospěch teroristé zneuţívají velmi cíleně také psychologických zbraní, aby 

ovlivnili pocity a stanoviska veřejného mínění. Nepůsobí přitom na ozbrojené síly, ale 

středem jejich zájmu jsou státní činitelé a rukojmí z řad obyvatelstva. Oběť je ponechána 

v nejistotě, aby procházela rozhodováním, jak reagovat. 

 V neposlední řadě nesmíme opomenout zmínit také komunikační rozměr terorismu. 

Platí zde jedno pravidlo: ţádná škoda způsobená teroristy není samoúčelná, kaţdá je 

poselstvím. Cílem je ovlivnit rozhodování vystavením oběti strachu, pod jehoţ vlivem ji lze 

donutit něco udělat, či naopak neudělat. Teroristé si tak mohou vynutit např. propuštění 

spolubojovníků. Lze říci, ţe terorismus má čtyři hlavní sloţky [21]: 

 

 odesílatel poselství – je jím vţdy terorista či teroristická organizace; 

 terč úderů – lidé, kteří se nacházejí v nesprávnou dobu na nesprávném místě; 

 poselství – určeno vţdy nejvyšším politickým činitelům, tedy těm, kteří rozhodují o 

politice napadených států; 

 reakce zastrašovaného – výsledek politického rozhodování po teroristickém úderu; 

                                                                                                                                    
7
 „Single – issue“ terorismus (monotematický či jednopoloţkový) – teroristické aktivity páchané 

jednotlivci či skupinami, jejichţ účelem jsou specifické dílčí společenské změny, např. proti potratům. 
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 Mezi uvedenými sloţkami platí, ţe vydíraný a zastrašovaný subjekt nemůţe být nikdy 

obětí teroristického útoku. „Oběť je vždy nástrojem nátlaku na toho, kdo se musí rozhodnout, 

jak se má po teroristickém úderu zachovat“ [3, str. 146].  

 

2.4.1. Odlišnost teroristů od guerillových jednotek 

 

 Pojem guerilla vznikl na počátku 19. století ve Španělsku jako spontánní reakce 

obyvatelstva na zvůli napoleonských okupačních armád. Doslovně lze tento pojem přeloţit 

jako „malá válka“. Guerilla je zaloţena na myšlence, ţe i menší vojenské útvary mohou 

působit značné potíţe lépe vyzbrojenému a organizovanému nepříteli, kdyţ bude vhodně 

napadán na slabých místech ze zálohy. Úderné jednotky se vyhýbají velkým a rozhodujícím 

bitvám a soustředí se na drobné dílčí přepadové akce.  

 I přesto, ţe stejně jako teroristé ani guerillová uskupení nejsou pravidelnými 

jednotkami ve smyslu armád, odlišují se od nich hned dvěma základními způsoby. Ţijí 

odděleně od společnosti, často v těţko přístupných oblastech, lesích a horách. Obvykle nosí 

uniformy a organizují se do jednotek dle vojenského vzoru (četa, rota, prapor, maximálně 

brigáda). 

 Za druhou základní odlišnost lze povaţovat to, ţe guerillová uskupení neútočí na 

civilní cíle, ale hlavně na ozbrojené síly (kasárny, sklady munice či pohonných hmot apod.), 

coţ o teroristech nelze tvrdit. Bojují proti okupačním mocnostem či diktátorským vládám a 

jejich akce jsou často koordinovány s postupem jejich zahraničních spojenců, kteří je mnohdy 

také sponzorují [3]. 

 

2.5. Metody útoků 

 

Klasické metody  

Z hlediska metod pouţitých při teroristických útocích lze mezi ty klasické zařadit tyto [46]: 

 

 Střelba, pouţití sečných a bodných zbraní, ubití 

 Výbuchy pum samy o sobě 

 Výbuchy iniciující další ničivou činnost 

 Únosy, braní rukojmí 

 Různé formy násilí na turistech 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1loha_%28v%C3%A1lka%29&action=edit&redlink=1
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 Dopisní  bomby 

  

 Dále pak mezi klasické metody terorismu lze zařadit útoky na umělecké památky  

v galeriích, poškozování provozuschopnosti vozidel (např. cukr v benzínových nádrţích, 

písek v mechanismu kol lokomotiv), šíření zmatku či poplašné zprávy vedoucí k chaosu, při 

kterém dojde ke zranění či ušlapání lidí (to lze i bez uţití jakékoli zbraně). 

 Mezi specifické cíle postmaterialistického a environmentálního terorismu můţeme 

zařadit ničení restaurací (McDonald, KFC), útoky na lidi nosící koţichy, útoky na jatka a 

laboratoře, kde se provádějí pokusy na zvířatech nebo taktéţ zatloukání hřebíků do kmenů 

stromů, aby nemohly být vytěţeny dřevorubci. 

 

Moderní metody 

 

 Nové technologie, moţnosti modelování na počítačích a další pronikavý rozvoj vědy a 

techniky vytváří podmínky pro urychlení výzkumu a vývoje. Zvláště na poli genového 

inţenýrství, biologických a genových manipulací (tzv. klonování), ale i oblasti chemie a 

chemického průmyslu, jsou vytvořeny nebývalé předpoklady k tomu, ţe výsledky vědeckých 

pokusů mohou být zneuţity pro vojenství, respektive pro teroristické cíle. Některé zbraně 

hromadného ničení nebo jejich účinné součásti se tak mohou stát velmi účinným nátlakovým 

prostředkem při vydírání státních činitelů, státních institucí apod., aniţ by došlo k jejich 

přímému pouţití [46]. 

 

 Jestliţe by došlo k útoku za pouţití zbraní hromadného ničení, mohou teroristé útočit, 

aniţ by sami sebe museli vystavovat bezprostřednímu nebezpečí. Výsledné zamoření by pak 

přitom mohlo představovat i velmi dlouho trvající neobyvatelnost velkých rozloh území. 

Většina aktuálních dekontaminačních prostředků a praktik (včetně speciálního zařízení) je 

konstruována koncepčně tak, ţe počítá s dekontaminací vojenské techniky a materiálu. To 

jsou zpravidla pevné povrchy z kovů, které jsou kryté speciálními nátěry proti korozi. Málo se 

však počítá s případy zasaţení budov. 
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 Za zbraně hromadného ničení lze obecně označit následující [46]: 

 

Biologické technologie 

 

 Zde můţeme zařadit pouţití nejrůznějších virů a mikrobů nebezpečných nemocí  

za účelem zasáhnout civilní populaci. Pro teroristy představují biologické zbraně metodu 

levnější a "bezpečnější". Vypěstované bakterie stačí nenápadně někde rozptýlit a ve chvíli, 

kdy začnou účinkovat, jsou teroristé dávno v bezpečí. Problém pro teroristy představuje 

neopatrná manipulace s nimi, vzhledem ke skutečnosti, ţe mohou být sami vystaveni 

nebezpečí. 

 

Chemické technologie 

 

 Chemické látky a jejich sloučeniny jsou vyuţívány především proto, ţe jsou dostupné, 

levné, snadno vyrobitelné, přenosné a také špatně detekovatelné. Velmi nebezpečnou, a pro 

teroristy lákavou variantou, je tzv. binární chemická munice. Ta neobsahuje otravnou látku, 

ale pouze výchozí komponenty (tzv. prekurzory), které ji vytvoří aţ při dopravě munice na cíl 

nebo po explozi konvenční rozbušky.  

 Nutno také podotknout, ţe v posledních letech byly v bývalém Sovětském svazu a 

nástupnické Ruské federaci připraveny nové otravné látky, které se obvykle označují jako 

novičoky. Hovoří se o nich jako o bojových otravných látkách třetí generace a jsou jim 

připisovány legendární vlastnosti.  Jejich přesné sloţení není doposud známo, lze ovšem 

poznat, z jakých látek vycházejí. Jsou to všeobecně bezbarvé kapaliny bez zápachu a je 

moţné je uvést do plynného skupenství. Ve vnějším prostředí jsou velice stabilní, a co se 

lidského organizmu týká, dostanou se kdekoliv. Řadí se mezi nervově paralytické látky a je 

také známo, ţe lehce překonávají protichemickou ochranu [61]. 

 

Jaderné technologie 

 

 Ačkoliv představují jaderné zbraně značný technický problém, nelze jej označit  

za nepřekonatelný. Potenciální hrozbu představují atomoví vědci, kteří jsou materiálně špatně 

zajištěni, a mohli by se tedy propůjčit k výzkumu pro teroristy. Jaderný materiál by bylo 

moţno získat jak na černém trhu, tak krádeţí z úloţišť vyhořelého odpadu či z likvidačních 

provozů raket. 
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 Nutno podotknout, ţe například vznik elektromagnetických vln, které by mohly zničit 

elektronické obvody druţic a veškerou elektrickou síť určitého regionu, můţe způsobit 

výbuch malé atomové bomby asi 40 km nad povrchem Země. Kapacitu pro vypuštění malé 

rakety do výšky 40 km má dnes uţ několik desítek států (některé jsou nepřáteli Západu). 

Ochranu celé infrastruktury proti působení elektromagnetických vln je sloţité vytvořit, 

vzhledem k tomu, ţe jejich působení je nepředvídatelné. Elektromagnetické vlny nepůsobí 

dlouhou dobu, ale za to jsou mimořádně intenzivní a jejich působením by všechny kovové 

struktury (telefonní a elektrické dráty, rádiové a televizní antény) mohly poškodit nebo zničit 

zařízení, která napájejí. 

 Pouţití jaderných zbraní k teroristickému útoku je z uvedených moţností méně 

pravděpodobné hlavně proto, ţe jsou drahé, obtíţně dostupné, jejich výroba vyţaduje 

speciální materiály, vyţadují velmi opatrnou manipulaci a v neposlední řadě přeci jen existují 

částečné zábrany proti jejich uţití. Chemické a biologické zbraně jsou tedy v porovnání s nimi 

podstatně levnější a jejich výroba není provázena takovými technickými a technologickými 

potíţemi. 

 

  Klasický terorismus je ve srovnání s tím moderním (uţití chemikálií, bakterií nebo 

počítačových virů) více vidět, a moţná právě proto se zatím zdá pravděpodobnější, ţe drtivá 

většina teroristických skupin zůstane u klasických metod, které jsou hmatatelné, mohou 

zasáhnout přesně určený cíl a navíc okamţitě vyvolají pozornost sdělovacích prostředků [46]. 

 

2.5.1. Kybernetický terorismus 

 

 Terorismus ve světě představuje břečťan, který se v posledních letech „rozrostl“ do 

nepředstavitelného množství odrůd a tvarů. Dnes již pojem terorismu neoznačuje pouze 

politicky motivovaný atentát či útok, ale odráží se v odporu vůči různým faktorům v mnoha 

různých úrovních lidského konání. A jelikož mírou moderní společnosti je schopnost využívání 

informací, objevuje se zde i velice specifický a nebezpečný druh skryté hrozby – 

kyberterorismus [35, str. 60]. 

 Pojmem kyberprostor rozumíme svět virtuální reality, v němţ se odehrávají různé, 

paradoxně reálné věci jako např. telefonické hovory, mailová komunikace, apod. Běţný 

člověk můţe, z hlediska informatického, tento pojem zaměnit za mnohem rozšířenější pojem 

internet. Ten ovšem označuje pouze určitou konkrétní část virtuální reality kyberprostoru. 
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 Je to právě kyberprostor, který čelí hrozbám jako je kyberterorismus. Pojem 

kyberterorismus lze vymezit jako neletální formu teroristické činnosti realizovanou skrze 

služby, které podporuje a sdílí daná informační či komunikační síť. Neletální
8
 forma je však 

pouze vnější skořápkou, protoţe sekundárním důsledkem kyberútoku můţe být právě fyzická 

likvidace konkrétního objektu nebo systému, coţ můţe vést i ke ztrátám na lidských ţivotech, 

coţ ovšem většinou není primárním cílem takového útoku [35]. 

 Oficiální definice kyberterorismu, kterou uvádí D. E. Denning, zní [18]: 

„Kyberterorismus je konvergencí terorismu a kyberprostoru obecně chápaný jako nezákonný 

útok nebo nebezpečí útoku proti počítačům, počítačovým sítím a informacím v nich 

skladovaným v případě, že útok je konán za účelem zastrašit nebo donutit vládu nebo 

obyvatele k podporování sociálních nebo politických cílů.“  

 Tato definice je zavádějící, vzhledem ke skutečnosti, ţe chápe kyberterorismus jako 

útoky vůči kritické infrastruktuře, jejichţ cílem je získání informační nadvlády. Lze ovšem 

říci, ţe nejčastěji jsou zaznamenány útoky, které narušují určitou sluţbu, či její součást, aniţ 

by tento útok byl namířen na určitou společnost či vládu s konkrétním účelem [35]. 

 Pro technicky vyspělou západní společnost lze případné útoky na počítačovou síť 

označit za velmi devastující. Jsou známy případy, kdy byli hackeři
9
 schopni pomocí počítače 

vyřadit rozvod elektrické energie. Mnozí moderní hackeři se netají svou ochotou prodávat 

nalezené informace zločinným státům. Vzhledem ke skutečnosti, ţe západní země spoléhají 

čím dál víc na počítačové sítě, představují tyto útoky hrozbu srovnatelnou s účinky zbraní 

hromadného ničení. Pomocí počítačového terminálu lze totiţ teoreticky zablokovat 

automatizované rozvody vody, elektřiny, plynu i ropy. Nebo naopak otevřít přehrady a zatopit 

přilehlé oblasti. Kolaps hrozí také vládním komunikačním systémům včetně vojenských. 

Řada zemí jiţ pochopila, ţe při klasickém vojenském konfliktu s USA nemohou mít navrch, a 

tak se ubírají směrem kybernetické sabotáţe [46]. 

 Jako příklad kyberútoku lze uvést činnost počítačového piráta s přezdívkou OxOmar, 

který si za svůj cíl opakovaně vybírá stát Izrael. Média uvádějí, ţe se jedná  

o devatenáctiletého mladíka původem ze Saúdské Arábie, který vystudoval v Mexiku a zde 

také pracuje. Tímto způsobem chce trestat ţidovský stát za jeho politiku vůči Palestincům. 

Počátkem roku 2012 ochromil webové stránky telavivské burzy a letecké společnosti El Al. 

                                           
8
 Neletální zbraně (Non-Lethal Weapons) jsou takové zbraně, které mají na určitou dobu vyřadit z 

činnosti vybranou skupinu lidí, aniţ by přímo ohrozily jejich ţivoty, nebo vyřadit z činnosti vybrané druhy 

vojenské techniky, resp. znemoţnit jim vést bojovou činnost. 
9
 Počítačoví specialisté či programátoři s detailními znalostmi fungování systému, kteří ho dokáţou 

výborně pouţívat, ale především i upravit podle svých potřeb. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/wiki/Program%C3%A1tor
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Tento hacker měl stát také za útokem, při němţ zveřejnil na síti čísla desetitisíců kreditních 

karet vydaných v Izraeli a osobní informace o jejich majitelích [20]. 

 Z nejnovější prognózy počítačových hrozeb společnosti McAfee (2012 Threat 

Predictions) vyplývá, ţe se kybernetičtí zločinci v letošním roce zaměří hlavně na politicky 

motivované útoky, demonstrace kybernetické války a vysoce cílené útoky na firmy fungující 

v určitém oboru [30]. 

 Dne 28. března letošního roku Evropská komise navrhla vytvoření Evropského centra 

pro boj proti kyberkriminalitě, jeţ pomůţe chránit evropské občany a podniky před těmito 

narůstajícími hrozbami. Bude zřízeno u Evropského policejního úřadu (viz kap. 3.4.4) 

v nizozemském Haagu. Úkolem evropského centra bude varovat členské státy EU před 

velkými kybernetickými hrozbami a upozorňovat je na nedostatky jejich zabezpečení 

internetu. Zaměří se na nezákonnou činnost na internetu vyvíjenou organizovanými 

zločineckými skupinami, zejména na vysoce ziskovou činnost, jako jsou on-line podvody 

s kreditními kartami a bankovními údaji [31]. 

  

2.6. Sponzorování terorismu státy 

 

 S přechodem terorismu z vnitrostátní na mezinárodní úroveň vychází do popředí také 

pojem „státy sponzorující terorismus“. Sponzorská činnost těchto států se pohybuje  

od financování teroristických skupin aţ po poskytování základen, výzbroje a také výstroje pro 

jejich výcvik.  

 V současné době má činnost sponzorujících států čtyři podoby. První z nich je 

financování teroristických skupin, které se nejčastěji odehrává cestou nepřímou, tedy 

prostřednictvím nadací, charitativních organizací, či dokonce nevládních organizací 

vytvořených za tímto účelem. Do takových organizací proudí finanční prostředky vybrané na 

humanitární a misionářské činnosti. Část z nich je ovšem odčerpána teroristy. Peníze jsou pak 

následně vyuţity na nákup zbraní, nábor bojovníků či výstavbu základen slouţících 

k výcviku. Radikálové také, kromě odčerpávání peněz, mnohdy ovládají činnost těchto 

organizací. Nevládní organizace jim totiţ mnohdy nabízejí jak zaměstnání, tak přístup  

do lokálních společenství. Jako příklad zde lze uvést islámskou charitativní organizaci Mercy 

International, která byla jednou z organizací pouţitých k podpoře sítě Al Dţihád, kdyţ vedla 

útok proti americké ambasádě ve východní Africe [22]. Dalším příkladem je Human Concern 

International (britsko-kanadsko-alţírská islámská charitativní nevládní organizace), s jejíţ 

javascript:void(0)
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podporou se podařilo proniknout na místo činu třem teroristům, kteří spáchali atentát proti 

americkým velvyslanectvím v Keni a v Tanzanii [15].  

 Za druhou podobu sponzorování lze označit poskytování základen, výstroje, výzbroje 

a také instruktorů pro výcvik. Mezi nejvíce vyhledávané patřili ti instruktoři, kteří měli 

zkušenosti z protisovětského boje v Afghánistánu a z dalších bojových akcí. Současně 

s druhou se vyhranila také třetí podoba nepřímé strategie – teroristé se vyhýbali přímému 

souboji a najímali si organizace, aby na jimi vytipovaný stát (převáţně se jednalo o státy 

Západu) zaútočili. Tento postup měl za cíl ztíţit identifikaci osnovatele teroristického činu, a 

také vyhnout se přímému ozbrojenému konfliktu s napadeným státem [3]. 

 Čtvrtou, velmi důleţitou podobou nepřímé podpory se stalo financování ideového 

působení. Základem je zdůrazňování teze, ţe islám se dostal do defenzivy a je ohroţen 

moderními trendy. V souvislosti s tímto tvrzením je pak kritizováno napodobování západního 

způsobu ţivota, je kladen důraz na hodnoty dţihádu
10

 a zdůrazňuje se odmítavý přístup 

k světským muslimským reţimům [16]. 

 

2.6.1. Státy, které údajně terorismus podporují 

 

 Dle Ministerstva zahraničí USA jsou za státy sponzorující terorismus povaţovány ty, 

které „poskytují kritickou podporu nestátním teroristickým skupinám“. Uvádí to takto ve své 

Zprávě o terorismu z roku 2005. Upřesňuje zde také, ţe jde o takové země, bez jejichţ pomoci 

by teroristické organizace měly potíţe se získáním finančních prostředků, zbraní, materiálu a 

bezpečných území nezbytných pro své operace. 

 Seznam z roku 2006 uvádí těchto šest zemí [3]: 

 

Kuba 

Tato země zde byla zařazena z následujících důvodů: 

- nebylo přijato ţádné zvláštní protiteroristické zákonodárství; 

- nevyvinula ţádné protiteroristické úsilí jak v regionálním, tak ani v mezinárodním rámci; 

- přijala od Íránu úvěr ve výši 20 milionů Eur, který byl investován do rozvoje biotechnologií; 

- roku 2005 podepsala s KLDR smlouvu o spolupráci ve vědě a obchodu; 

- neodpovídá na ţádosti USA o vydání Američanů, kteří se zde uchýlili; 

                                           
10

 Termín označující náboţenskou povinnost muslimů usilovat o obranu a rozšiřování islámu ve 

vlastním srdci i ve světě. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Muslim
http://cs.wikipedia.org/wiki/Isl%C3%A1m
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- poslouţila jako útočiště členům teroristických organizací ETA či FARC
11

; 

 Ačkoliv je většina těchto uvedených skutečností váţných, neobsahují ţádný konkrétní 

údaj o sponzorování terorismu. Problém Kuby spočívá tedy hlavně v odmítavém postoji vůči 

představám USA o aktivním boji proti terorismu. 

 

Írán 

 Dle USA je Írán označován za „nejaktivnějšího státního sponzora terorismu“. 

Kritizovány jsou Islámské revoluční gardy
12

 a také ministerstvo zpravodajství a bezpečnosti, 

které byly zapojeny do plánování a příprav teroristických útoků a nadále vyzývají nejrůznější 

skupiny, aby k dosaţení svých cílů pouţily terorismus. Dalším důvodem zařazení Íránu  

na tento seznam je jeho vměšování se do vývoje v Iráku. Vysílá dobrovolníky, posílá peníze, 

výzbroj a poskytuje výcvik. Podněcuje také k akcím proti iráckým činitelům, institucím a také 

vojákům USA. Za nejzávaţnější výhradu proti Íránu je označován jeho program výstavby 

zbraní hromadného ničení. Írán by tedy mohl teroristickým organizacím pomoci získat zbraně 

hromadného ničení. Tato výhrada je ovšem pouhou spekulací. Stejně jako pro vojenskou 

invazi USA do sousedního Iráku v roce 2003, ani zde se zatím nenašly ţádné opodstatnitelné 

důkazy. 

 

Libye 

 Této zemi byl vytýkán teroristický útok z roku 1988 na letadlo Pan Am 103 směřující 

z londýnského letiště Heathrow na newyorské John F. Kennedy International Airport. Tento 

let byl ukončen odpálením plastické trhaviny Semtex. Celkem zde zahynulo 270 obětí, 

z čehoţ 189 bylo právě občany USA. Atentát měl být odpovědí Libye za bombardování jejího 

území. Dalším důvodem pro zařazení země na seznam byl její podíl na přípravách atentátu 

směřujícího na tehdejšího saudsko-arabského korunního prince Abdulláha v roce 2003.  

Od téhoţ roku se ovšem Libye zavázala, ţe nebude podporovat ţádné podoby terorismu ani 

ţádné násilí páchané na civilistech. Od roku 2003 bylo tedy její postavení zcela jiné, a Libye 

zvlášť výrazně ukazovala, jak moc záleţí na vstřícnosti vůči USA a spolupráci s touto 

velmocí.  

                                           
11

 Revoluční ozbrojené síly Kolumbie - lidová armáda nebo-li FARC je kolumbijská ultralevicová 

povstalecká organizace, která od šedesátých let vede guerillovou válku proti tamní vládě a paramilitantním 

frontám. Představitelé Kolumbie, Spojených států amerických a Evropské Unie ji označují jako teroristickou 

organizaci. 
12

 Elitní jednotky, které jsou hlavní oporou reţimu v Íránu. Vznikly po vítězství islámské revoluce v 

Íránu v roce 1979, nejsou součástí armády a nepodléhají běţnému systému řízení státu, ale přímo nejvyššímu 

náboţenskému vůdci. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Lond%C3%BDn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Leti%C5%A1t%C4%9B_London_Heathrow
http://cs.wikipedia.org/wiki/New_York
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=John_F._Kennedy_International_Airport&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Semtex
http://cs.wikipedia.org/wiki/Libye
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolumbie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_Unie
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 V roce 2011 proběhla v Libyi občanská válka mezi stoupenci Muammara Kaddáfího a 

povstalci proti jeho reţimu, kteří byli zastupováni tzv. Národní přechodnou radou a 

podporováni NATO. Dne 20. října 2011 byl M. Kaddáfí zabit a následně dne 23. října 

Dočasná národní přechodná rada vyhlásila osvobození země od jeho reţimu. Ačkoliv se tento 

reţim podařilo svrhnout, stále zde panuje nedostatek kontroly ze strany úřadů, coţ vede 

k potyčkám mezi rebely a obyvateli. Stále častěji se objevuje např. mučení obyvatel ze strany 

rebelů [9]. 

 

Severní Korea 

 U této země je obecně uznáváno, ţe od bombového útoku na letadlo Korean Airlines
13

 

v roce 1987 není údaj o tom, ţe by sponzorovala nějaký teroristický čin. Na podzim roku 

2007 měla být ze seznamu zemí podporujících terorismus vyškrtnuta, USA však vzápětí tuto 

zprávu dementovaly. Severní Korea následně vypověděla trilaterální smlouvu o nukleárním 

odzbrojování a ke konci září 2008 obnovila jaderný program v Jongbjonu. Téhoţ roku USA 

vyšly Severní Korei vstříc a prezident Bush ji vyškrtl ze seznamu zemí podporujících 

terorismus za podmínek, ţe Korea bude odzbrojovat a spolupracovat s mezinárodními 

inspektory [8]. V roce 2010 identifikovaly západní zpravodajské sluţby v Severní Koreji dva 

testy jaderných zbraní. Důkazy o těchto testech zveřejnil dne 3. února 2012 časopis Nature, 

který se odvolává na práci švédského jaderného fyzika. Ten po roce práce došel k závěru, ţe 

Severní Korea provedla v dubnu a květnu 2010 dva malé jaderné testy [51]. Dne 1. března 

tohoto roku Severní Korea po diplomatických jednáních s USA souhlasila s přerušením 

programu obohacování uranu i jaderných testů a raket dlouhého doletu. Souhlasila také s 

monitorováním reaktoru v Jongbjonu inspektory OSN. Výměnou za to získá od Spojených 

států 240 000 tun potravinové pomoci [14]. 

 

Súdán 

 Slabou stránkou protiteroristické politiky Súdánu je nízká ochrana a propustnost jeho 

hranice. Kladně je hodnocena jeho spolupráce s mezinárodním společenstvím a také 

skutečnost, ţe se na jeho území nenacházejí ţádné ţivly napojené na al-Káidu.  

                                           
13

 Letadlo při tomto útoku explodovalo a rozpadlo se. Vyšetřování ukázalo, ţe výbuch způsobila 

exploze bomby. Dva sabotéři tam zanechali vysílačku a láhev likéru obsahující skryté výbušniny. Jiţní Korea 

obvinila Kim Čong-ila, syna pozdějšího severokorejského vůdce Kim Ir-sena, z objednání této likvidace letu 

858. Ţádné přímé důkazy neukazovaly na spojení, ale severokorejský agent, Kim Hyon Hui, přiznal poloţení 

bomby a prohlásil, ţe operace byla nařízena Kim Čong-Ilem osobně. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Muammar_Kadd%C3%A1f%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kim_%C4%8Cong-il
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kim_Ir-sen
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kim_Hyon_Hui&action=edit&redlink=1
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 V roce 2003 v oblasti Dárfúr, která leţí na západě Súdánu, propuklo povstání proti 

súdánské vládě ovládané Araby. Vzpouru vedla dvě hlavní povstalecká uskupení - Hnutí pro 

spravedlnost a rovnost a Súdánská osvobozenecká armáda. Povstalci upozorňovali na útlak 

nearabského obyvatelstva vládou v Chartúmu. Vláda na povstání reagovala nálety a podporou 

pozemních útoků arabských milic Dţandţavíd. Ty jsou spojovány s masivním porušováním 

lidských práv zahrnujícím hromadné vraţdy, rabování či znásilňování. Americká vláda tento 

konflikt označila za genocidu. V důsledku bojů vládních sil s ozbrojenými separatisty přišlo 

podle Chartúmu o ţivot 10 000 lidí. Dalších 70 000 podle súdánské vlády muselo opustit své 

domovy. OSN však odhaduje, ţe obětí konfliktu v Dárfúru je aţ 300 000 a z domovů bylo 

vyhnáno 2,7 milionu lidí.  Konec konfliktu oznámil dne 24. února 2010 súdánský prezident 

Umar Bašír [37]. 

 

Sýrie 

 Sýrii je vytýkáno, ţe poskytuje materiální a politickou pomoc některým palestinským 

teroristickým organizacím. Vláda Sýrie však namítá, ţe zde tyto organizace vyvíjejí pouze 

politickou a informační činnost. Další výhradou proti Sýrii je destabilizační vliv jejích tajných 

sluţeb na vývoj v Libanonu. Jsou podezřelé z toho, ţe zorganizovaly atentát na bývalého 

premiéra Harírího
14

.  Na druhou stranu Sýrie spolupracuje v boji proti al-Káidě a dalším 

teroristickým organizacím a podnikla opatření, aby zabránila přesunům bojovníků do Iráku 

[3]. V roce 2011 vypuklo povstání Syřanů proti reţimu prezidenta Bašára Asada. Syřané 

ţádají demokratické volby a konec brutálního zacházení tajné policie a dalších sloţek reţimu 

s lidmi, kteří dají najevo nespokojenost. Dle aktuálních bilancí si nepokoje za rok svého trvání 

vyţádaly jiţ přes 9000 obětí, hlavně mezi civilisty [57]. 

 

 Státy sponzorující terorismus představují závaţný problém mezinárodních 

bezpečnostních vztahů 21. století. Nemají síly na to, aby vedly přímý boj proti USA či jejich 

spojencům, přesto mohou prostřednictvím podpory teroristických organizací zasazovat rány. 

Čelit jejich nepřímé a podvratné činnosti není jednoduché a vyţaduje to velkou trpělivost. 

Prioritně by v souvislosti také s touto problematikou měly být pouţívány nástroje politického, 

                                           
14

 Bombový atentát na Rafíka Haríriho se odehrál 14. února 2005 v libanonské metropoli Bejrútu. 

Bomba byla nastraţena v automobilu poblíţ hotelu Saint George, který se nachází v komerční zóně Bejrútu. 

Výbuch zasáhl kolonu devíti vozů, ve které byl také expremiér Haríri, a poškodil mnoho okolních budov a aut. 

Při explozi bylo spolu s Harírim zabito dalších 22 lidí. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/2003
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hnut%C3%AD_pro_spravedlnost_a_rovnost&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hnut%C3%AD_pro_spravedlnost_a_rovnost&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%BAd%C3%A1nsk%C3%A1_osvobozeneck%C3%A1_arm%C3%A1da&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chart%C3%BAm
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C5%BEand%C5%BEav%C3%ADd&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_lidsk%C3%A1_pr%C3%A1va
http://cs.wikipedia.org/wiki/Genocida
http://cs.wikipedia.org/wiki/Atent%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/14._%C3%BAnor
http://cs.wikipedia.org/wiki/2005
http://cs.wikipedia.org/wiki/Libanon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bejr%C3%BAt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bomba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Automobil
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bejr%C3%BAt
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diplomatického a ekonomického charakteru. Vojenské údery by měly být pouţity aţ  

po bezprostředním vyčerpání všech ostatních moţností [3]. 

 

2.7. Teroristické organizace 

 

 Na mezinárodním poli neexistuje jednotná definice terorismu, a tudíţ si vlády 

jednotlivých států vytváří vlastní seznamy, do nichţ zařazují ty skupiny, které jsou podle 

jejich kritérií teroristické. Mezi nejznámější teroristické organizace světa patří [19]: 

 

Baskická vlast a svoboda – ETA 

 

 Byla zaloţena roku 1959 s cílem vytvořit samostatnou vlast fungující  

na marxistických principech v provinciích Viscaya, Guipuzcoa, Alava a Navarra na severu 

Španělska a v jihozápadních departmentech Francie Labourd, Basse- Navarra a Soule.  

 Mezi její aktivity patří především bombové útoky a únosy členů španělské správy, 

zejména bezpečnostních a vojenských sil, politiků a soudců. Operuje především v Baskické 

autonomní oblasti v severním Španělsku a jihozápadní Francii. 

 V roce 2011 tato organizace vyhlásila příměří, které by mělo být  trvalé, všeobecné a 

mezinárodně ověřitelné. 

  

Irská republikánská armáda – IRA 

 

 Vznikla roku 1919, aby pomohla udrţet nově vyhlášenou Irskou republiku. Jedná se o 

ozbrojené křídlo nacionalistické politické strany Sinn Féin
15

 a hovoří se o napojení IRA  

na povstalce Revolučních ozbrojených sil (FARC) v Kolumbii. Koncem července roku 2005 

vydala IRA prohlášení, ţe formálně zastavuje své ozbrojené aktivity. 

 

Hnutí islámského odporu – HAMAS 

 

 Byla zformována koncem roku 1987 jako přímý následník větve Muslimského 

bratrství. Pouţívá politické i násilné metody včetně terorismu k uskutečnění svého cíle 

vytvoření islámského státu Palestina na území Izraele. Síla Hamasu je soustředěna zejména  

                                           
15

 Název pouţívaný řadou irských politických hnutí 20. století. Kaţdá z nich tvrdila, ţe je nástupcem 

původní strany zaloţené Arthurem Griffithem roku 1905. V překladu znamená "sami" nebo "my sami". 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1905
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v pásmu Gazy a několika oblastech Západního břehu. Získává finance od palestinských 

emigrantů, Íránu a soukromých sponzorů ze Saúdské Arábie a dalších arabských států, 

některé sbírky probíhají také v západní Evropě a Severní Americe. Patří ke klíčovým 

palestinským hnutím, které v roce 2006 překvapivě vyhrálo parlamentní volby  

na palestinských územích a v roce 2007 ovládlo pásmo Gazy. Hamas přestal dostávat peníze 

nejen z USA, ale i z Evropské unie, protoţe se nezřekl násilí a neuznal Izrael. 

 

Strana Boží – HIZBALLAH 

 

 Radikální šiítská skupina vytvořená v Libanonu. Je zaměřená na zvyšování své 

politické síly v Libanonu a opozici Izraele a mírových jednání na Středním východě. 

Organizace je také silně spřízněná a často řízená Íránem. Byla usvědčená či podezřelá z řady 

útoků proti USA. Svou značnou část financí, trénink, zbraně, výbušniny, politickou, 

diplomatickou a organizační pomoc získává z Íránu a Sýrie.  

 

Základna – AL KÁIDA 

  

 Byla původně zaloţena za účelem boje proti sovětské okupaci Afghánistánu. V čele 

této organizace stál jiţ od jejího zaloţení saúdskoarabský multimilionář Usáma bin Ládin, 

který se značnou měrou podílel na jejím financování. Byl zastřelen při cíleném vojenském 

útoku amerických speciálních jednotek 2. 5. 2011 ve svém sídle v Pákistánu. Tato organizace 

je údajně zodpovědná za únos 4 letadel, zničení Světového obchodního centra v New Yorku a 

smrt více neţ 3 tisíc osob dne 11. 9. 2001. 

 

 V následující tabulce jsou uvedeny vybrané teroristické organizace, jejich hlavní cíl, 

působiště a také velikost. 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAdsk%C3%A1_Ar%C3%A1bie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Us%C3%A1ma_bin_L%C3%A1din
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1kist%C3%A1n
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Tabulka č. 2.1: Přehled vybraných teroristických organizací 

 

Název Cíl organizace Působiště Velikost 

Abu Nidal 
 

Organizace 

s protiizraelským 

zaměřením 

Libanon Tisíce 

Abu Sayyaf 
 

Prosadit samostatný 

islámský stát v 

oblastech jiţních 

Filipín, obývaných 

především muslimy 

jih Filipín 200-2000 

Al Džihád 
 

Svrţení egyptské vlády 

a její nahrazení 

islámskou vládou 

Káhira Stovky 

Al Kaida 
 

Zaloţit panislámský 

kalifát
16

 po celém světě 
celosvětový dosah Tisíce 

ETA* 
 

Samostatná Baskická 

oblast 

severní Španělsko 

a jihozápadní 

Francie 

Neznámá 

Hamas 

Vytvoření islámského 

státu Palestina na místě 

Izraele 

Izrael Desetitisíce 

Hizballáh (Strana Boží) 
 

Zvyšování své politické 

síly v Libanonu a 

opozici Izraele 

Libanon Tisíce 

IRA* 
 

Osamostatnění 

Severního Irska 
Irsko Stovky 

Kurdistánská 

strana práce PKK 
 

Zaloţení samostatného 

kurdského státu na 

jihovýchodě Turecka 

Turecko, Evropa, 

Střední východ 
4000-5000 

Mudžahedín el-Khalq* 
 

Organizace 

s protiíránským 

zaměřením 

Írán Tisíce 

Národní osvobozenecká 

armáda ELN Kolumbie 
 

Zaměstnanci velkých 

zahraničních korporací, 

zejména z naftového 

průmyslu 

Kolumbie 3000-6000 

Palestinský islámský 

Džihád PIJ 
 

Vytvoření islámského 

palestinského státu a 

destrukci Izraele 

prostřednictvím svaté 

války 

Izrael Neznámá 

Revoluční lidový 

boj ELA* 
 

Odsun amerických 

vojenských sil z Řecka 
Řecko Neznámá 

                                           
16

 Kalifát úřad, hodnost kalifa nebo území jím spravované. Jde o islámskou náboţenskou formu vlády, 

která spojuje v jedné osobě politického a náboţenského vůdce, protoţe chalífa je politickým i náboţenským 

následníkem proroka Muhammada. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Kalif
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Forma_vl%C3%A1dy&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Prorok
http://sk.wikipedia.org/wiki/Muhammad
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Revoluční organizace 

17. listopad 
 

Američtí úředníci, řečtí 

veřejní činitelé, zařízení 

EU a zahraniční firmy 

investující v Řecku 

Řecko 

Neznámá 

(předpokládá se, 

ţe malá) 

Světlá stezka SL* 

(Sandero Luminoso) 
 

Zničení všech 

existujících 

peruánských institucí a 

jejich nahrazení 

komunistickým 

rolnickým revolučním 

reţimem 

Peru 100-200 

Tygři osvobození 

tamilského islámu* 
 

Získání nezávislého 

státu na území Srí 

Lanky 

Srí Lanka 10 000 

 

* neaktivní 

Vlastní zpracování 

Zdroj: [10] 
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3. Bezpečnostní opatření a přístup Evropské unie 

 

Současný vývoj bezpečnosti v Evropě (ve světě celkově) je ovlivňován několika 

faktory, mezi které lze bezpochyby mezinárodní terorismus zařadit. Otázka bezpečnosti 

Evropské unie nabyla na významu zejména po teroristických útocích v USA, Madridu či 

Londýně. Evropská unie přijala k řešení tohoto problému četné nástroje, jak politického, tak 

právního charakteru. Oprávněně je od ní očekáván účinnější společný přístup jak 

k problémům jako ilegální migrace či pašování lidí, tak také právě k terorismu a 

organizovanému zločinu. Problematika bezpečnosti Evropské unie obsahuje jak aspekt 

vnitřní, tak vnější. Oba se navzájem doplňují, prolínají a podmiňují [52]. 

 

3.1. Bezpečnostní politika Evropské unie 

 

Pokud hovoříme o bezpečnostní politice Evropské unie, konkrétně tedy o „Společné 

bezpečnostní a obranné politice“ (SBOP: do vstupu Lisabonské smlouvy v platnost 

označovaná jako Evropská bezpečnostní a obranná politika - EBOP), je nutno poznamenat, ţe 

je součástí „Společné zahraniční a bezpečnostní politiky“ (SZBP), mnohdy jejím 

prohloubením či nástrojem. SBOP je zaměřena převáţně na vojenské aspekty [5]. Následující 

text se zaměří na charakteristiku těchto dvou politik.  

 

3.1.1.  Společná zahraniční a bezpečnostní politika  

 

 Přestoţe se evropská integrace dlouhá desetiletí odehrávala především v ekonomické 

rovině, zahraničně-politická a bezpečnostní dimenze v ní byly přítomny jiţ od jejích počátků 

v 50. letech 20. století. Od ustavení Evropské politické spolupráce (EPS) roku 1970, první 

platformy zahraničně-politické koordinace integrujících se zemí, však existují pro tuto oblast 

specifická pravidla, jeţ se odvíjejí zejména od mezivládního principu spolupráce. EPS byla 

zpočátku zcela oddělena od aktivit Evropských společenství a v průběhu její existence došlo 

v tomto směru jen k malému posunu [29]. 

 Společná zahraniční a bezpečnostní politika Evropské unie (SZBP) byla zaloţena 

Maastrichtskou smlouvou v roce 1993 jako jeden ze tří – nominálně rovnocenných - pilířů 

Evropské unie. Její vznik je spojen s Jugoslávkou krizí v roce 1991 a neschopností celého 

mezinárodního společenství zastavit boje na území bývalé Jugoslávie [5].  
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Maastrichtská smlouva (Hlava V) vymezuje následující cíle společné zahraniční a 

bezpečnostní politiky [38]:  

 

 chránit společné hodnoty, základní zájmy a nezávislost Unie, 

 posilovat bezpečnost Unie a jejích členských států ve všech formách, 

 zachovávat mír a posilovat mezinárodní bezpečnost v souladu se zásadami Charty 

OSN, jako i se zásadami Helsinského závěrečného aktu a cíli Paříţské charty, 

 podporovat mezinárodní spolupráci, 

 rozvíjet a upevňovat demokracii a právní stát, jako. i dodrţování lidských práv a 

základních svobod. 

 

 Její zřízení ovšem neznamenalo ani počátek spolupráce členských zemí v těchto 

oblastech, ani převzetí pravomocí v otázkách bezpečnosti a vztazích členských států se třetími 

zeměmi evropskou úrovní. Jednalo se o jeden z postupných kroků dlouhodobého vývoje 

evropské integrace.  

 Poslední revize zakládajících smluv, Lisabonská smlouva, v platnosti od prosince 

2009, ruší pilířové uspořádání a do velké míry integruje SZBP do vnějších činností EU. 

Specifičnost SZBP je ovšem zachována - jak uvádí Smlouva o Evropské unii ve znění 

Lisabonské smlouvy, „Společná zahraniční a bezpečnostní politika podléhá zvláštním 

pravidlům a postupům.“ SZBP je specifická také svým financováním [29].  

Evropská unie v rámci SZBP nemůţe přijímat ţádná legislativní opatření. Všechna 

rozhodnutí se tedy vztahují pouze ke konkrétním situacím a nemají obecnou platnost.  

Pro členské státy jsou sice závazná, ale vzhledem k tomu, ţe evropské právo nezná ţádné 

sankce za porušení, tlak na jejich dodrţování je pouze politický - státy jsou vedeny snahou 

zůstat spolehlivým partnerem. 

 Co se institucí týká, Lisabonská smlouva řádně promíchala jejich postavení v oblasti 

vnějších vztahů a SZBP. Implementace těchto změn ještě není dokončena. Konkrétní 

představa o formálních pravomocích jednotlivých funkcí a institucí sice existuje, ale ještě není 

jasné, jak se vliv rozdělí v praxi.  

 Klíčovou postavou SZBP je Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a 

bezpečnostní politiku. Tuto pozici v současnosti zastává britská baronka Catherine Ashton.  
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 Vysoká představitelka plní tyto úlohy [29]: 

 zastupuje Unii navenek v otázkách SZBP 

 předsedá Radě pro vnější vztahy (bez hlasovacího práva) 

 je místopředsedkyní Komise pro vnější vztahy 

 vede Evropskou sluţbu pro vnější činnost 

Při plnění jejích povinností asistuje Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ), 

která od 1. ledna 2011 zahájila naplno své působení. Jejím úkolem je učinit zahraniční 

politiku Evropské unie více koherentní a tím posílit její pozici v mezinárodním prostředí. 

Vysoká představitelka má tedy k dispozici silný nástroj pro vytváření společné evropské 

politiky a její prezentaci navenek.  

V roce 2004 byla vytvořena funkce protiteroristického koordinátora jako reakce  

na teroristické útoky v Madridu, jejichţ výsledkem bylo 200 mrtvých. Od roku 2007 tento 

post zastává bývalý belgický ministr spravedlnosti Gillese de Kerchove. 

Vnějšími vztahy se ale na evropské úrovni zabývá celá řada dalších aktérů. 

V současnosti není úplně jasné, jak si v reálu rozdělí své kompetence. 

 

3.1.2. Společná bezpečnostní a obranná politika  

 

Společná bezpečnostní a obranná politika (SBOP: do vstupu Lisabonské smlouvy 

v platnost označovaná jako Evropská bezpečnostní a obranná politika - EBOP) byla zaloţena 

v roce 1999 coby spolupráce v oblasti vojenství a zvládání krizí v rámci širší SZBP.  

Pod hlavičkou SBOP se Evropská unie angaţuje v regionech, v nichţ si problémy nebo 

dokonce krize vyţádaly zapojení vnějších aktérů. V rámci SBOP členské země Unie 

koordinují rozvoj své technologické a průmyslové obranné základny a budování vojenských a 

civilních kapacit. Ty kapacity následně dávají k dispozici Unii pro mise vojenského a 

civilního krizového managementu ve světě.  

 Veškerá rozhodnutí ohledně SBOP jsou přijímána zástupci členských zemí sdruţených 

v Radě na základě jednomyslnosti. Lisabonská smlouva zavádí do úpravy SBOP klauzuli o 

kolektivní sebeobraně. Je důleţité zdůraznit, ţe tato klauzule se nijak nedotýká závazků 

ze Severoatlantické smlouvy pro ty členy Unie, kteří jsou zároveň členy NATO, a ţe je v ní 
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vyjádřen poţadavek souladu případných opatření kolektivní sebeobrany s Chartou OSN, jejím 

článkem 51
17

 [48].  

 Přestoţe SBOP vychází z obecného rámce SZBP, specifické otázky vojenského a 

civilního krizového managementu si vyţádaly vytvoření řady specifických institucí. 

 Společná bezpečnostní a obranná politika je koordinována v Radě pro zahraniční 

věci (Foreign Affairs Council, FAC), jejímiţ členy jsou ministři zahraničí členských států. 

Spojovacím článkem celé SBOP je Politický a bezpečnostní výbor (Political and Security 

Committee - PSC, pouţívá se také francouzská zkratka - COPS). Sleduje mezinárodní situaci, 

poskytuje Radě svá stanoviska a přispívá k definování společné politiky. Pokud Rada přijme 

rozhodnutí, výbor dohlíţí na jeho realizaci. Schází se obvykle dvakrát týdně, v případě 

potřeby i častěji.  

 Nejvyšším vojenským orgánem v rámci Rady EU je Vojenský výbor (European 

Union Military Committee - EUMC). Slouţí jako poradní orgán pro vojenské záleţitosti 

projednávané Politickým a bezpečnostním výborem. Je sloţen z náčelníků generálních štábů 

ozbrojených sil členských států EU, které reprezentují jejich zástupci. Paralelně s Vojenským 

výborem je poradním orgánem PSC také Výbor pro civilní aspekty krizového řízení 

(Committee for Civilian Aspects of Crisis Management - CIVCOM). Zajišťuje vytváření 

nevojenských jednotek k řešení krizí a konfliktů (např. policejní jednotky, záchranáři, justiční 

kapacita).  

 Evropská unie se při implementaci SBOP převáţně spoléhá na prostředky členských 

států.  Neexistuje tedy například evropská armáda nebo evropský policejní sbor. Při plánování 

vojenských operací tak Unie vyuţívá buď národní operační centra členských států, nebo 

plánovacího centra NATO (SHAPE). Jedinou stálou integrovanou vojenskou strukturou 

existující v rámci generálního sekretariátu Rady je vojenský štáb EU, který slouţí 

k dlouhodobějšímu strategickému plánování a včasnému varování. U civilních operací 

členské státy podpořily stálé operační centrum na úrovni EU, jímţ je útvar schopnosti 

civilního plánování a provádění (anglickou zkratkou označovaný jako CPCC). V rámci 

sekretariátu Rady vzniklo v roce 2009  ředitelství pro zvládání krizí a plánování. Má 

zajistit, aby EU dokázala účinně vyuţívat své nejsilnější stránky, tedy schopnosti integrovat 

vojenský a civilní přístup ke krizovému managementu. Všechny tři uvedené útvary se staly 

součástí jiţ zmíněné evropské služby pro vnější činnost [28].  

                                           
17

 Článek 51 Charty OSN je zárukou toho, ţe nic, co Charta zakotvuje, není v rozporu s právem na 

sebeobranu v případě vojenského napadení členského státu OSN. 
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 Mezi agentury, které byly zřízeny za účelem plnění konkrétních technických, 

vědeckých a řídících úkolů v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP) 

Evropské unie, řadíme v současné době následující [24]:  

 Evropská obranná agentura (European Defence Agency - EDA) - jejím úkolem je 

hledat cesty, jak harmonizovat a koordinovat vyzbrojování armád členských států, a 

tak ušetřit prostředky, kterých se v této oblasti chronicky nedostává.  

 Ústav Evropské unie pro bezpečnostní studia (ISS) – je nezávislou agenturou 

sídlící v Paříţi. Jeho úkolem je napomáhat při výkonu společné zahraniční a 

bezpečnostní politiky Unie a kultivovat koncepční myšlení o roli EU v evropské a 

světové bezpečnosti. 

 Satelitní středisko Evropské unie (European Union Satellite Centre - EUSC) - 

svou činnost zahájilo v lednu 2002. Věnuje se vyuţívání a zpracovávání informací 

získaných na základě analýzy satelitních snímků Země. Cílem agentury je podporovat 

rozhodovací proces EU v oblasti SZBP. 

 

Mise společné bezpečnostní a obrané politiky  

 

 Zahraniční operace jsou vlajkovou lodí SBOP a nejviditelnějším nástrojem, jak 

Evropská unie zajišťuje svoji bezpečnost a přispívá ke stabilitě ve svém okolí, zejména 

sousedících regionů  nebo regionů majících historické vazby na evropské země. Mise SBOP 

jsou jedním z řady nástrojů, jeţ EU uplatňuje ve vztahu ke krizovým oblastem a rozvojovým 

regionům ve světě. Tyto nástroje dále zahrnují politický dialog, rozvojovou a humanitární 

pomoc, nástroje obchodní politiky apod. [48].  

 Hlavní přidanou hodnotou operací SBOP je kombinace vojenských a civilních 

schopností pod jedním institucionálním rámcem. Kromě klasických vojenských operací, při 

nichţ evropští vojáci dohlíţejí na udrţování míru nebo ho pomáhají vynucovat, vysílá Unie 

i operace policejní a na podporu právního státu. Policejní operace asistují v cílových 

zemích při výcviku místních policejních jednotek, mohou ale v případě nutnosti jejich úkoly 

zcela převzít a místní síly na omezenou dobu nahradit. Operace na podporu právního státu 

zahrnují celou řadu asistenčních a výcvikových misí zaměřených na upevnění důleţitých 

institucí v cílové zemi - počínaje soudci, přes vězeňskou správu a konče úředníky centrálních 

úřadů nebo místní správy [28].  
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 První mise SBOP – Policejní mise EU v Bosně a Hercegovině – byla zahájena 1. ledna 

2003 a od té doby bylo realizováno nebo stále probíhá celkem 24 misí (počet k březnu 2012). 

Geograficky se mise SBOP soustřeďovaly a soustřeďují zejména na sousedící regiony – 

Západní Balkán (Bosna a Hercegovina, Makedonie (FYROM), Kosovo), post-sovětský 

prostor (Gruzie, Ukrajina, Moldavsko) a Blízký východ (Irák, Palestinská autonomní území). 

Vzhledem k historickým vazbám je značná pozornost věnována subsaharské Africe (DR 

Kongo, Súdán, Somálsko, Guinea-Bissau, Čad, Středoafrická republika). Byla však 

uskutečněna také mise v Indonésii; stále probíhá mise v Afghánistánu [48].  

 Nutno také říci, ţe unijní Společná bezpečnostní a obranná politika nemá být náhradou 

Severoatlantické aliance (NATO) v Evropě, ale má ji pouze doplňovat. V praxi spolupracují 

alianční a evropské mise zejména na Balkáně. V Bosně byla například vojenská operace 

NATO nahrazena evropskou vojenskou operací. V Kosovu působí obě organizace vedle sebe, 

kdyţ NATO zajišťuje vojenskou bezpečnost a EU se soustředí na policii a soudnictví [28].  

 

3.2. Protiteroristické nástroje Evropské unie 

 

 Evropská unie přijala pro účely boje s mezinárodním terorismem řadu nástrojů včetně 

průvodních opatření institucionálních a organizačních, které mají zvyšovat účinnost 

spolupráce v rámci Unie včetně její rychlosti a pruţnosti. 

 

Protiteroristické nástroje EU lze rozdělit následovně [52]: 

 

 a) politické nástroje 

 b) právní nástroje 

 

 Politické nástroje přijímají příslušné orgány EU k zajištění komplexního zvládání 

úkolů způsobem představujícím vytyčování cílů a programových úkolů. 

 Pokud jde o opatření v boji proti terorismu, přijala EU politické nebo právní nástroje 

- buď výhradně k tomuto specifickému účelu 

- nebo nástroje, které se terorismu týkají v širších souvislostech. 

 Politické nástroje Unie, dokumenty přijaté po 11. září 2001, pak lze rozdělit na [52]: 
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1. Základní dokumenty komplexního charakteru, kterými jsou hlavně: 

  a) Evropská bezpečnostní strategie 

  b) tzv. Haagský program s Akčním plánem k jeho provádění 

  c) Stockholmský program s Akčním plánem k jeho provádění  

 

2. Specifické protiteroristické dokumenty, kterými jsou hlavně: 

 

  a) Prohlášení k boji proti terorismu (Madrid) 

  b) Akční plán EU na boj proti terorismu 

  c) Prohlášení Rady k útokům v Londýně 

  d) Strategie EU pro boj proti terorismu s Akčním plánem (2006) 

  e) Strategie EU na boj proti radikalizaci a náboru teroristů s Akčním plánem 

 

3. Zvláštní sektorové dokumenty pro oblast civilní ochrany: 

  a) Program solidarity EU (CBRN) 

  b) Ochrana kritické infrastruktury proti terorismu. 

 

 Pokud jde o přijaté právní nástroje – tyto jsou zaměřeny zvláště do oblastí policejní 

a justiční spolupráce, civilní ochrany a na úsek prevence. Za nejdůleţitější právní nástroje 

Unie zaměřené na boj s terorismem, nebo s ním úzce související, lze povaţovat hlavně: 

 

  a) Úmluva EU o právní pomoci ve věcech trestních 

  b) Společné vyšetřovací týmy 

  c) Evropský zatýkací rozkaz  

  d) Europol 

  e) Eurojust 

  f) Opatření proti praní peněz 

  g) Opatření k určení teroristických organizací a teroristů 

 h) Právní nástroje v oblasti civilní ochrany. 
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3.3. Politické nástroje Evropské unie 

 

Tyto nástroje jsou přijímány zpravidla Evropskou radou nebo Radou EU (v 

součinnosti s jinými orgány Unie), a to ve formách akčních plánů či programů. Nejsou 

závazné právně, ale politicky. Mají tedy morálně – politickou závaznost pro orgány EU a také 

ve vztahu ke členským státům [6]. Následující text bude věnován vybraným politickým 

nástrojům, dokumentům přijatým po 11. září 2001, jak jiţ bylo uvedeno výše.  

 

3.3.1. Evropská bezpečnostní strategie 

 

V prosinci roku 2003 byla na zasedání Rady Evropské unie v Bruselu přijata konečná 

verze dokumentu, ve kterém byl poprvé v historii Evropské unie nastíněn společný evropský 

přístup ke klíčovým bezpečnostním otázkám současného světa. Evropská bezpečnostní 

strategie (EBS) identifikuje základní hrozby pro bezpečnost Evropské unie, kterými jsou 

terorismus, proliferace zbraní hromadného ničení, regionální konflikty, nefunkční státy a 

organizovaný zločin, a navrhuje způsoby, jak těmto hrozbám společně čelit [58]. Vymezuje 

rozsáhlý soubor nástrojů, které má Unie k dispozici: politické, diplomatické, vojenské, civilní 

aktivity i nástroje obchodní a rozvojové politiky.  

Samotné tělo EBS se skládá ze tří základních kapitol. První se zabývá globálními 

výzvami a klíčovými hrozbami pro EU, z nichţ bylo identifikováno následujících pět 

nejpodstatnějších [60]: 

 Terorismus 

 Šíření zbraní hromadného ničení  

 Regionální konflikty 

 Tzv. zhroucené státy 

 Organizovaný zločin 

Dle EBS představuje terorismus jednu z nejzávaţnějších hrozeb, právě díky 

neviditelnosti jeho struktur a obtíţné předvídatelnosti. Tímto je zařazen do kategorie určitých 

nových hrozeb, proti kterým je nutno bojovat celosvětově. EBS rovněţ upozorňuje na fakt, ţe 

teroristické sítě a jednotlivé buňky často vznikají a operují přímo na území EU. Tím se 

terorismus stává nejen nebezpečím zvenčí, ale především vnitřní hrozbou, kterou je třeba 

aktivně sledovat a potírat [60].  
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Druhá velká kapitola EBS se zabývá strategickými cíli. K zajištění své bezpečnosti by 

EU měla sledovat tři základní cíle, kterými jsou [6]: 

 Rozšíření zóny bezpečnosti v okolí Evropy, a to hlavně podporou stability některých 

států leţících východně od hranic Unie (EU má zájem o řešení situace na jiţním 

Kavkaze, palestinsko izraelského konfliktu a v oblasti Maghrebu). 

 Posilování mezinárodního právního řádu zaloţeného na podporování efektivního 

multilateralismu, podpory fungování mezinárodních institucí a mezinárodního práva. 

 Reakce na hrozby – tento cíl představuje schopnost Unie reagovat na nové hrozby 

ještě dříve, neţ dojde ke krizi. 

Závěrečná část EBS se zabývá významem plynoucím z předchozího stanovení hrozeb, 

určení strategických bezpečnostních cílů a aktivit Unie, mezi něţ má patřit [6]: 

 Aktivnější sledování a prosazování zájmů EU, 

 Disponibilnost dostatečnou vojenskou i civilní kapacitou, 

 Propojení programů pomoci, vojenské i civilní kapacity a prostředků na rozvojovou 

politiku, 

 Nalezení dostatečných zdrojů na financování společné obrany a budování evropských 

bezpečnostních struktur, 

 Posílení spolupráce s Ruskem, Japonskem, Čínou, Kanadou a Indií – vedle partnerství 

a spolupráce v rámci NATO. 

K textu EBS je však také moţno uvést několik připomínek. Můţe působit poněkud 

nepřesvědčivě, vzhledem ke skutečnosti, ţe představuje spíše materiál typu public relations
18

. 

Postrádá transparentní vazby mezi cíli, strategiemi, hrozbami a také zájmy EU. 

 

3.3.2. Haagský program s Akčním plánem k jeho provádění 

 

Haagský program: "Posílení svobody, bezpečnosti a práva v Evropské unii“ 

koncepčně navazuje na všeobecný program v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí 

                                           
18

 Techniky a nástroje, pomocí kterých instituce nebo firma buduje a udrţuje vztahy se svým okolím a s 

veřejností, nahlíţí její postoje a snaţí se je ovlivňovat. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Firma
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z Tampere
19

 z října 1999 a stanovuje obecné priority a politické cíle v oblasti vnitřní 

bezpečnosti EU na období let 2005-2009. Byl schválen na zasedání Evropské rady 

5. listopadu 2004 a jeho rámec, hlavní cíle a implementaci detailněji určuje Akční plán 

schválený 3. června 2005 [47].  

Cílem programu je zejména zlepšit obecnou schopnost Evropské unie (a jejích 

členských států) zaručit základní práva, minimální procesní ochranu a přístup  

ke spravedlnosti, poskytovat potřebným osobám ochranu v souladu s Ţenevskou úmluvou o 

uprchlících a jinými mezinárodními smlouvami, regulovat migrační toky a kontrolovat vnější 

hranice Unie, bojovat proti organizovanému mezinárodnímu zločinu a potlačovat hrozbu 

terorismu, vyuţívat potenciál Europolu a Eurojustu, dále prohloubit vzájemné uznávání 

soudních rozhodnutí a osvědčení v občanských i trestních věcech a odstraňovat právní a 

soudní překáţky soudních sporů v občanských a rodinných věcech s přeshraničními dopady 

[41].  

 Kontrolu přijímání opatření stanovených Haagským programem a jeho akčním plánem 

sledují kaţdoroční hodnotící zprávy Evropské komise, z nichţ poslední vyšla v červnu 2009. 

  Dne 10. června 2009 pak předloţila Komise sdělení „Prostor svobody, bezpečnosti a 

práva ve sluţbách občanům“, které bylo základem pro přípravu nového víceletého programu 

na období 2010–2014 tzv. Stockholmského programu. 

 

3.3.3. Stockholmský program s Akčním plánem k jeho provádění 

 

 Tento program stanovuje obecné priority a politické cíle na období let 2010-2014. 

Navazuje na Haagský program schválený Evropskou radou v listopadu 2004 a všeobecný 

program v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí z Tampere z října 1999.  

   V roce 2007 byla s cílem formulovat návrhy a podněty pro tento dokument vytvořena 

(na popud Německa) tzv. Future Group - Poradní skupina na vysoké úrovni 

pro budoucnost evropské politiky v oblasti vnitřních věcí - jejímţ členem byla i Česká 

republika. Aktivity Future Group byly završeny v červenci 2008 vydáním závěrečné zprávy. 

Ačkoliv nebyla tato uvedená zpráva pro Komisi ani členské státy z hlediska přípravy 

vlastního textu Stockholmského programu závazná, bezpochyby patřila mezi hlavní zdroje 

inspirace v  diskusi o budoucnosti politiky EU v oblasti justice a vnitra [47].  

                                           
19

 Jednání Evropské Rady v Tampere z roku 1999 mělo zásadní význam pro další rozvoj justiční 

spolupráce v trestních věcech. Poprvé se výhradně soustředilo na problematiku spolupráce v trestních věcech a 

jeho závěry se staly plánem dalšího rozvoje této oblasti. 
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Nový víceletý plán byl přijat v prosinci 2009 a jeho hlavní prioritou nadcházejících let 

je zaměření se na zájmy a potřeby občanů a dalších osob, za které EU nese zodpovědnost. 

Vedle posilování bezpečnosti je zde kladen důraz také na respekt k základním právům, 

zejména na právo na soukromí. Zdůrazňován je rovněţ význam evropské spolupráce v boji 

proti organizovanému zločinu a potvrzuje také cíl dobudovat společný evropský azylový 

systém do roku 2012. Harmonogram, který konkrétněji stanovuje realizaci jednotlivých 

opatření Stockholmského programu, představila Evropská komise v Akčním plánu dne 20. 

dubna 2010.  

 Cílem tohoto akčního plánu je zajistit, aby měli občané prospěch z pokroku v oblasti 

svobody, bezpečnosti a práva. Rovněţ by měl Evropě umoţnit hledět dále do budoucna a čelit 

evropským i globálním výzvám odhodlaně a odpovídajícím způsobem [39]. 

 

3.3.4. Prohlášení k útokům v Madridu, Londýně a následné dokumenty 

 

K závaţnému teroristickému útoku, který byl dílem islámských extrémistů, došlo 

v Madridu dne 11. března 2004. Podobně, jako v jiných případech, i tento útok byl namířen 

proti evropským zájmům vyjádřeným v demokratických zásadách, na kterých EU stojí. 

Evropská rada přijala bezprostředně po tomto útoku, konkrétně dne 25. března 2004, 

dokument Prohlášení k boji proti terorismu, ve kterém mj. uznává, ţe boj proti terorismu 

vyţaduje, kromě jiného, akci napříč všemi moţnostmi, které EU poskytuje, přičemţ zde 

sehrává klíčovou roli Rada EU pro justici a vnitřní věci. Součástí této deklarace byly v příloze 

schváleny doplněné strategické cíle k posílení Akčního plánu Unie boje proti terorismu, 

který EU přijala na Evropské radě 21. září 2001, jako reakci na útoky z 11. září 2001. Tento 

dokument sumarizuje nutné kroky společenství a od útoků v Madridu je kaţdého půl roku 

revidován [6].  

Prohlášení k boji proti terorismu se v úvodu odvolává na Chartu OSN a obsahuje tzv. 

doložku solidarity, která je charakterizována jako politický závazek členských států 

postupovat společně proti teroristickým činům v duchu doloţky solidarity. Toto prohlášení 

také zakládá nové úkoly na úseku boje proti terorismu, jako například spolupráci při výměně 

informací o odcizených výbušninách. 

Po událostech v Madridu přijala Evropská rada na svém jednání, které se konalo 17. a 

18. června 2004, Akční plán Unie na boj proti terorismu. Jak jiţ bylo řečeno v textu výše, 

bylo rozhodnuto, ţe plán bude dvakrát do roka revidován. Rada EU tedy ve spolupráci 
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s protiteroristickým koordinátorem EU a Komisí přijala 29. listopadu 2004 Akční plán Unie 

na boj proti terorismu – aktualizovaná verze.  

Prohlášení Evropské rady k boji proti terorismu z roku 2004 určilo těchto sedm 

strategických cílů Akčního plánu EU na boj proti terorismu [6]: 

 

 Prohloubit mezinárodní shodu a podpořit mezinárodní snahu bojovat s terorismem 

 Omezit teroristům přístup k finančním a ekonomickým zdrojům 

 Zesílení kapacity zjišťování, vyšetřování a stíhání teroristů a prevence 

teroristických útoků mezi orgány EU a členskými státy 

 Ochránit bezpečnost mezinárodní dopravy a zajistit efektivní systém hraniční 

kontroly 

 Zlepšit moţnosti EU a členských států vypořádat se s následky teroristických 

útoků 

 Určit faktory, které přispívají k podpoře a (personálnímu) posílení terorismu 

 Nasměrovat akce externích vztahů Unie do prioritních třetích zemí, kde musí být 

posíleny protiteroristické kapacity nebo přijata protiteroristická opatření 

 

 Prohlášení Rady - jako reakci na bombové útoky v Londýně ze dne 7. července 2005 

-přijala Rada EU pro justici a vnitřní věci dne 13. července 2005. Vyjádřila zde především 

odhodlání bojovat proti terorismu a za zachovávání základních principů svobody, bezpečnosti 

a spravedlnosti. 

 Text celého prohlášení obsahuje celkem deset základních kroků a výzev, jeţ jsou 

zaměřeny například na přeshraniční pronásledování a vyšetřování teroristů, na strategické 

kroky, které mají za cíl zabránit, aby se lidé uchylovali k terorismu [44].  

 Nelze ovšem říci, ţe by se jednalo o opatření nová. Většina z nich byla jiţ zakotvena 

v Akčním plánu EU pro boj s terorismem. 

 

3.3.5. Strategie Evropské unie pro boj proti terorismu s Akčním plánem 

 

 Dokument Strategie Evropské unie pro boj proti terorismu byl schválen Radou EU 

koncem roku 2005. Shrnuje dílčí aspekty protiteroristické politiky a tvoří tedy ucelenou 

strategii Unie v této oblasti. 
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 Strategický závazek EU obsaţený v tomto dokumentu zní [55]: „Celosvětově bojovat 

proti terorismu a dodržovat lidská práva, učinit Evropu bezpečnější, umožnit jejím občanům 

žít v prostoru svobody, bezpečnosti a práva.“ 

 V souladu s tímto závazkem obsahuje Strategie Evropské unie pro boj proti terorismu 

čtyři oblasti činnosti tzv. čtyři pilíře [55]: 

 

 Předcházet - Předcházet tomu, aby se lidé uchylovali k terorismu, a to 

prostřednictvím řešení faktorů nebo základních příčin, které mohou vést k radikalizaci 

a k náboru v Evropě a ve světě. 

 

 Chránit - Chránit občany a infrastrukturu a sníţit naši zranitelnost vůči útokům, 

včetně prostřednictvím posílení zabezpečení hranic, dopravní a kritické infrastruktury. 

 

 Pronásledovat - Pronásledovat a vyšetřovat teroristy přeshraničně a celosvětově  

za účelem narušit plánování, přesuny a komunikaci a za účelem rozbíjet podpůrné sítě; 

přerušit financování a přístup k útočnému materiálu, a postavit teroristy před soud. 

 

 Reagovat - Připravit se v duchu solidarity na zvládání a minimalizaci následků 

teroristického útoku prostřednictvím schopnosti vypořádat se s důsledky, s koordinací 

reakce a s potřebami obětí. 

 

 Tyto čtyři pilíře unijní strategie spojuje jeden společný rys, a tím je úloha Unie  

ve světě. Jak stanovuje Evropská bezpečnostní strategie, Evropská unie prostřednictvím své 

vnější činnosti přebírá odpovědnost za příspěvek ke globální bezpečnosti a k budování 

bezpečnějšího světa. 

 K tomuto dokumentu byl následně v roce 2006 přijat také Akční plán EU boje proti 

terorismu. Ten reflektuje nové kroky plynoucí z unijní strategie směřující k potírání 

radikalizace a náboru osob pro terorismus a také přijatých politických doporučení 

vypracovaných na základě dokumentů SITCEN
20

 [6]. 

 Generální ředitelství pro vnitřní politiky vypracovalo (v souvislosti s touto strategií)  

na ţádost Výboru Evropského parlamentu pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

                                           
20

 SITCEN (European Union Joint Situation Centre) - spadá pod Vysokého představitele pro SZBP a má 

za úkol monitorovat mezinárodní vývoj v oblasti terorismu a šíření zbraní hromadného ničení. SITCEN má 

poskytovat podporu představitelům EU a dalším vyšším úředníkům a také vojenskému a civilnímu krizovému 

řízení. 
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(LIBE) v roce 2011 dokument s názvem „Odhadované náklady na opatření EU proti 

terorismu“. Dle něj jsou hlavní sloţkou nákladů na opatření EU pro boj proti terorismu 

programy financování. Náklady soukromého sektoru bylo obtíţné vyčíslit. Autoři zprávy 

došli k závěru, ţe výdaje EU v souvislosti se zavedením Strategie pro boj proti terorismu 

narostly z částky 5,7 milionu EUR v roce 2002 na 93,5 milionu EUR v roce 2009 (viz graf 

3.3.7) [32]. 

 

 Graf č. 3.1: Odhadované náklady na opatření Evropské unie proti terorismu  

                                (v mil. EUR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Vlastní zpracování 

 Zdroj: [32] 

  

 Z grafu je patrné, ţe se náklady EU na opatření proti terorismu od roku 2002 do roku 

2009 zvýšily šestnáctkrát, coţ nepochybně souvisí s událostmi ze dne 11. září 2001. 

 

3.3.6. Strategie EU na boj proti radikalizaci a náboru teroristů s Akčním plánem 

 

Evropská unie věnuje rovněţ značnou pozornost problematice boje proti radikalizaci 

přistěhovaleckých komunit a prevence náboru jejich členů do teroristických struktur. Právě 

pro tento účel byla vypracována Strategie EU pro boj proti radikalizaci a náboru 

teroristů, která je souhrnem moţných opatření různé povahy, která by členské státy a EU 

měly přijmout [17]. 

Její přijetí bylo odsouhlaseno na zasedání Evropské rady v Bruselu dne 17. prosince 

2004. Je zaloţena na usilovné práci, která byla vykonána od prohlášení Evropské rady o boji 

proti terorismu ze dne 25. března 2004, včetně sdělení Komise o náboru teroristů: řešení 

faktorů přispívajících k násilné radikalizaci. 
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 Tato strategie je zaměřená na potírání radikalizace a náboru do teroristických skupin 

jako je Al-Kajdá a další skupiny, které se jí inspirují, neboť tento druh terorismu v současné 

době představuje pro Unii jako celek největší hrozbu. 

 Součástí strategie je také Akční plán, který obsahuje sérii jak preventivních, tak i 

represivních opatření [6].  

 

3.4. Právní nástroje Evropské unie 

 

V návaznosti na hlavní politické nástroje, které jsou představovány dokumenty a 

závěry Evropské rady, a také Rady EU, jsou přijímány konkrétní právní akty EU zaměřené  

na boj s mezinárodním terorismem nebo v tomto smyslu na boj s mezinárodním 

organizovaným zločinem. Tato podkapitola bude zaměřena na charakteristiku nejdůleţitějších 

nástrojů a právních aktů, které byly za tímto účelem přijaty.  

 

3.4.1. Úmluva Evropské unie o právní pomoci ve věcech trestních  

 

Úmluva o právní pomoci v trestních věcech ze dne 29. 5. 2000 (účinná od 23. 8. 2005) 

byla připravena Radou EU s cílem účinnější a rychlejší justiční spolupráce. Představuje 

doplnění a zjednodušení postupů obsaţených v dosavadních právních instrumentech, které 

byly přijaty na půdě Rady Evropy a v rámci práva ES/EU (nahrazuje Evropskou úmluvu o 

právní pomoci z roku 1959 a její dodatkový protokol z roku 1978 a příslušná ustanovení 

Schengenské prováděcí úmluvy) [36]. V roce 2001 k ní byl připojen dodatkový protokol, 

který obsahuje některá důleţitá procesně právní ustanovení, jako jsou ţádost o informace o 

bankovních účtech či bankovních operacích a jejich sledování. Tato ustanovení jsou 

transponována do trestních řádů členských států Unie [6]. 

Cílem je zrychlení přístupu k informacím z různých zdrojů přes hranice států a 

pruţnější a kompletnější provádění vyšetřování mezi státy EU. Speciální úprava je předvídána 

pro oblast odposlechů a telekomunikačního poslechu, mělo by dojít k posílení vzájemné 

právní pomoci mezi justičními orgány [36]. 

 

3.4.2. Společné vyšetřovací týmy 

 

Jiţ na zasedání Evropské rady v Tampere z roku 1999 se členské státy zavázaly 

vytvářet tzv. společné vyšetřovací týmy (Joint Investigation Teams). Právním podkladem je 
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čl. 30 odst. 2 Smlouvy o EU a postup pro zřizování společných vyšetřovacích týmů pro účely 

trestního vyšetřování je obsaţen ve výše zmiňované Úmluvě o vzájemné právní pomoci  

ve věcech trestních. V důsledku nutnosti zavedení tohoto institutu přijala Rada EU, bez 

ohledu na vstup této úmluvy v účinnost, dne 13. 6. 2002 Rámcové rozhodnutí o společných 

vyšetřovacích týmech. 

Vyšetřovací skupina je ustavena tím členským státem, ve kterém se má vyšetřování 

provádět, státy zúčastněné na skupině však rozhodují o účelu, trvání a mandátu dané 

vyšetřovací skupiny. Tým postupuje v souladu s právem členského státu, ve kterém působí. 

Členové společného vyšetřovacího týmu mají právo účastnit se vyšetřovacích úkonů 

prováděných v členském státě, ve kterém se úkon provádí.  

Jednou z jejích nejdůleţitějších funkcí je podpora volné a legální výměny informací, 

dokumentace, usnadnění účasti svědků, kteří mohou být jedním či druhým účastnickým 

členským státem vyţádáni jako důkaz k soudu [36].  

 

3.4.3. Evropský zatýkací rozkaz 

 

Jedním z důsledků Akčního plánu boje proti terorismu z roku 2001 (viz kapitola 

3.3.4.) bylo urychlení přijetí Rámcového rozhodnutí o Evropském zatýkacím rozkazu – dne 

13. června 2002. Evropský zatykač spočívá na urychleném a podstatně zjednodušeném řízení, 

jehoţ výsledkem je předání osoby do jiného členského státu. Zásadní změnou je to, ţe 

evropský zatykač zavádí přímý styk justičních orgánů jednotlivých členských států (osoba, o 

jejíţ vydání se ţádá, můţe být příslušným justičním orgánem přímo předána justičnímu 

orgánu druhého státu, a to při plném poskytnutí záruk základních práv a svobod), přičemţ 

odpadá zdlouhavá administrativně náročná fáze, která vyţadovala tzv. „meziministerský styk“ 

mezi členskými státy. Pro předání na základě eurozatykače se stanoví lhůty (60 dnů, moţno 

prodlouţit na 90 dnů od zadrţení hledané osoby) [36]. 

 

3.4.4. Europol  

 

 Evropský policejní úřad (Europol) je agentura Evropské unie v oblasti prosazování 

práva, která se zabývá výměnou a analýzou zpravodajských informací o trestné činnosti. 

Jejím hlavním úkolem je zlepšovat efektivnost a spolupráci mezi donucovacími orgány 

členských států EU při předcházení a boji proti závaţné mezinárodní trestné činnosti a 

terorismu [26].  
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 Poprvé byla myšlenka o zřízení Europolu zmíněna na zasedání Evropské rady 

v Lucemburku 28. a 29. června 1991. Předpokládáno bylo zřízení nového orgánu, který by 

poskytl strukturu pro rozvíjení policejní spolupráce mezi členskými státy v oblasti prevence a 

boje proti váţným formám mezinárodního organizovaného zločinu, včetně terorismu a 

pašování drog. Úmluva zakládající Europol byla podepsána v červenci 1995 a vstoupila 

v platnost 1. října 1998. Jiţ v roce 1995 byla ovšem zřízena dočasná Protidrogová jednotka 

Europolu, jejímţ cílem byl boj proti pašování drog a praní špinavých peněz. Europol, který 

převzal aktivity této protidrogové jednotky, začal pracovat od 1. července 1999 a sídlí 

v Haagu.  

 Dne 1. ledna 2010 se úřad stal plnohodnotnou agenturou EU s rozšířeným mandátem a 

novým právním rámcem poté, co bylo schváleno rozhodnutí Rady o Europolu, jeţ nahradilo 

starou úmluvu. Europol podporuje členské státy EU v takových oblastech, jako jsou [26]: 

 nedovolený obchod s drogami, 

 terorismus, 

 nedovolené obchodování s lidmi, nezákonné převaděčství přistěhovalců 

 padělání a produktové pirátství, 

 praní špinavých peněţ, 

 padělání peněz a jiných platebních prostředků
21

. 

  

Europol na svých internetových stránkách zveřejnil, kromě jiných dokumentů, také 

zprávu s názvem „Stav a vývoj terorismu v EU - EU Terrorism Situation and Trend Report 

2010. Následující graf zobrazuje počty nezdařených, zmařených a úspěšných útoků 

v Evropské unii dle příslušnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
21

 Europol funguje jako centrála pro boj proti padělání eurobankovek a mincí. 

http://www.europol.europa.eu/index.asp?page=facts_cs&language=cs
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Graf č. 3.2: Počet nezdařených, zmařených a úspěšných útoků v Evropské unii 

            v letech 2007, 2008 a 2009 dle příslušnosti 

 

Vlastní zpracování 

Zdroj: [27]  

 

Z grafu je patrné, ţe velkou většinu útoků v uvedených letech mají na svědomí 

separatistické skupiny a nikoliv muslimové, jak se většina obyvatel (také hlavně díky vlivu 

médií) domnívá. 

 

3.4.5. Eurojust 

 

Jedná se o orgán Evropské unie, který byl zřízen v roce 2002, aby podporoval a 

zdokonaloval koordinaci při vyšetřování a trestním stíhání mezi příslušnými soudními orgány 

v členských státech EU, jeţ se zabývají závaţným přeshraničním a organizovaným zločinem. 

Úkolem jednotky Eurojust je podporovat a zdokonalovat koordinaci mezi 

vnitrostátními orgány v souvislosti s vyšetřováním a trestním stíháním, jeţ se týká dvou nebo 

více členských států. Musí brát v úvahu veškeré ţádosti příslušných orgánů členských států a 

jakékoli informace poskytnuté orgány, jeţ jsou k tomu oprávněny na základě ustanovení 

Smluv (Evropská soudní síť, Europol a úřadu OLAF
22

). 

Vykonává své úkoly prostřednictvím národních členů nebo jako kolegium a můţe 

poţádat příslušné vnitrostátní orgány, aby zahájily vyšetřování či trestné stíhání konkrétních 

činů. Má 27 národních členů (z kaţdého členského státu jeden). Ti jsou přidělování v souladu 

                                           
22

 Evropský úřad pro boj proti podvodům. Jeho posláním je ochrana finančních a ekonomických zájmů 

Unie. 
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s právními systémy svých zemí a trvale sídlí v Haagu. Jedná se o zkušené státní zástupce, 

soudce nebo policisty s příslušnou kvalifikací a dlouholetou praxí. Předsedou jednotky 

Eurojust byl kolegiem zvolen zástupce Portugalska José Luís Lopes da Mota [25]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

4. Česká republika v boji proti terorismu 

 

 „Terorismus je fenoménem, který může zásadním způsobem otřást kteroukoli 

otevřenou demokratickou společností, včetně České republiky. Útoky nebo pokusy o útoky,  

ke kterým v Evropě či jinde ve světě dochází, musí být pro Českou republiku varováním“ [45]. 

 Aktivní přístup České republiky (ČR) k mezinárodní spolupráci v oblasti boje proti 

mezinárodnímu terorismu je nejen výrazem solidarity s ostatními členy světového 

společenství, ale i zásadním příspěvkem ke zvýšení bezpečnosti ČR. 

 Přestoţe se Česká republika doposud nestala dějištěm ţádné akce, kterou lze označit 

za teroristický útok klasického charakteru, riziko uskutečnění takového útoku se trvale 

zvyšuje. To je dáno také narůstajícím počtem evropských zemí, ve kterých k teroristickým 

útokům či pokusům o ně dochází. Následující mapa znázorňuje: 

 

 země Evropské unie, kde byly v letech 2007-2009 uskutečněny teroristické útoky 

(nebo kde byly tyto útoky odhaleny ve stádiu příprav): červená barva; 

 další země, kde ve stejných letech došlo alespoň k zatčení osob, důvodně podezřelých 

ze zapojení do teroristických aktivit: šedá barva. 

Obrázek č. 4.1: Státy Evropské unie kde došlo v letech 2007-2009 k teroristickému 

                     útoku či k zatčení osob podezřelých z teroristických aktivit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Vlastní zpracování    

   Zdroj: [27] 
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 Od roku 2001 bylo v zahraničí zadrţeno či odsouzeno několik desítek osob 

podezřelých z teroristických trestných činů, které získaly víza České republiky, jinými slovy 

řečeno pouţily ji k cestě do jiných zemí, kde se do nezákonné činnosti zapojily. Takovéto 

skutečnosti jsou vţdy předmětem dalšího operativního rozpracování jak na území státu, tak 

v rámci mezinárodní spolupráce [7]. 

 Jako člen EU, NATO a OSN Česká republika prosazuje komplexní přístup k boji proti 

terorismu. Důraz je kladen na mezinárodní spolupráci a respekt k lidským právům. Zvláštní 

pozornost je pak věnována identifikaci původních příčin terorismu, které vyplývají jak  

z politické, tak ekonomické, sociální, kulturní či náboţenské oblasti. 

 V rámci Evropské unie pokračovala Česká republika v implementaci Evropské 

bezpečnostní strategie a podílela se na formulování Společné zahraniční a bezpečnostní 

politiky EU, která je zaloţena na vzájemné solidaritě a podpoře členských zemí. Pro Společné 

situační centrum EU, které disponuje útvarem sloţeným z důstojníků tajných sluţeb 

jednotlivých členských států a dává dohromady informace z členských zemí, Česká republika 

i nadále přispívá analýzami bezpečnostní situace a teroristických hrozeb [49].  

 

4.1. Protiteroristická politika České republiky a její orgány  

 

Formulaci a realizaci protiteroristické politiky ovlivňuje řada státních i nestátních 

aktérů. Na boj proti terorismu má vliv také politika mnoha mezinárodních organizací. Co se 

politiky ČR v boji proti terorismu týká, lze říci, ţe si v posledních letech prošla procesem 

výrazné europeizace. 

Protiteroristickou politiku lze charakterizovat jako politiku zaměřenou na eliminaci 

terorismu. V širším pojetí ji můţeme chápat jako celkové působení společenských aktérů na 

nejrůznějších úrovních, které vede k potlačení předpokladů, podmínek a také negativních 

důsledků terorismu. V uţším smyslu se vztahuje pouze ke státní politice proti terorismu, 

přičemţ někdy bývá pojímána ještě úţeji jako represivní politika. Nástroji státní 

protiteroristické politiky jsou především [4]: 

 

 zpravodajské operace (zjišťují informace o teroristech); 

 policejní operace (zadrţování teroristů, osvobozování rukojmích, likvidace náloţí 

apod.); 
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 vojenské operace (zajišťují likvidaci teroristů a ochranu před nimi vojenskými 

prostředky, můţe se jednat i o útoky na státy podporující terorismus, které odpovídají 

kritériím klasické války); 

 právo (které zajišťuje zákonné vymezení kompetencí protiteroristických orgánů i 

sankční normy pro postih teroristů a subjektů, které je podporují);  

 preventivní opatření (technologická i další, která latentně a preventivně přispívají k 

eliminaci terorismu); 

 politická činnost směřující k odstranění příčin terorismu, včetně diplomacie a 

politického vyjednávání; 

 civilní ochrana (vytváření struktur k eliminaci následků teroristických útoků, včetně 

lékařství, pomoci obětem apod.). 

 

Co se orgánů v této oblasti působících týká, hlavní výkonné pravomoci má vláda a 

z pozice vrchního velitele ozbrojených sil prezident. V sektorových oblastech spadá boj proti 

terorismu v České republice především do kompetencí ministerstva vnitra, spravedlnosti a 

zahraničních věcí. Legislativní základy protiteroristické politiky zajišťuje Parlament ČR, 

který má také řadu kontrolních pravomocí. Poradním orgánem vlády v bezpečnostní oblasti je 

Bezpečnostní rada státu (BRS). Základním úkolem BRS je podílet se na tvorbě spolehlivého 

a funkčního bezpečnostního systému ČR, zabezpečovat koordinaci a kontrolu opatření  

k zajištění bezpečnosti ČR a mezinárodních závazků [4].  

Problematikou boje proti terorismu se také zabývají všechny české zpravodajské 

sluţby, jimiţ jsou [59]: 

 

Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) - civilní rozvědka  

 Zpravodajská sluţba České republiky, jejímţ prvořadým cílem, snahou a posláním 

je zabezpečovat pro ústavní činitele a orgány státní správy České republiky 

včasné, objektivní a kvalitní zpravodajské informace, které mají původ v zahraničí 

a jsou důleţité pro bezpečnost a ochranu zahraničně politických a ekonomických 

zájmů České republiky. Rozpočet ÚZSI je součástí rozpočtové kapitoly 

Ministerstva vnitra. 

 

Bezpečnostní informační služba (BIS) - civilní kontrarozvědka  

 Zpravodajská instituce, která působí uvnitř území ČR. Sluţbu řídí a kontroluje 

Vláda ČR a její fungování upravuje zákon o Bezpečnostní informační sluţbě  
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(č. 154/1994 Sb.). Sluţba má postavení ozbrojené sloţky, její příslušníci jsou  

ve sluţebním poměru, mají vojenské hodnosti a jsou oprávněni drţet a nosit 

sluţební zbraň. Pouţít zbraň mohou ale pouze v případech nutné obrany a krajní 

nouze, stejně jako kterýkoliv občan. Příjmy a výdaje BIS tvoří samostatnou 

kapitolu státního rozpočtu. O své činnosti BIS kaţdoročně informuje veřejnost  

ve svých výročních zprávách. 

 

Vojenské zpravodajství (VZ) - vojenská rozvědka + kontrarozvědka  

 Jednotná ozbrojená zpravodajská sluţba Armády České republiky. Zabezpečuje 

informace o moţném vojenském ohroţení České republiky, o činnostech 

namířených proti obraně ČR a o činnostech ohroţujících utajované skutečnosti  

v oblasti obrany ČR. V rozsahu své působnosti získává, shromaţďuje a 

vyhodnocuje informace, které svědčí o riziku terorismu, organizovaného zločinu a 

sabotáţi. Specifické postavení má v rámci Vojenského zpravodajství 601. skupina 

speciálních sil z Prostějova, která plní významné úkoly v rámci operace Trvalá 

svoboda na území Afghánistánu. Vojenské zpravodajství není samostatnou 

organizační sloţkou státu, ale součástí Ministerstva obrany, z jehoţ rozpočtu je téţ 

financována jeho činnost. 

 

Oblast zpravodajských sluţeb má na starosti stálý orgán BRS, kterým je Výbor  

pro zpravodajskou činnost (VZČ). Jeho úkolem je koordinace činnosti zpravodajských 

sluţeb ČR a plánování opatření k zajištění zpravodajské činnosti a spolupráci příslušných 

státních orgánů. 

 Do protiteroristických aktivit se zapojuje také Národní bezpečnostní úřad, který ale 

statut zpravodajské sluţby nemá. Je ústředním správním úřadem pro oblast ochrany 

utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. 

V rámci ministerstva vnitra se boji proti terorismu věnuje Odbor bezpečnostní 

politiky. Protiteroristickým útvarem v rámci Policie ČR, která pod ministerstvo vnitra spadá, 

je odbor terorismu a extremismu Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Dále lze 

uvést také Útvar pro odhalování nelegálních výnosů a daňové kriminality (SKPV), známý 

jako „finanční policie“. Tato policejní sloţka působí, mimo jiné, také v oblasti financování 

terorismu. Z důvodu neustálé změny a kvalitativního vývoje na domácí i zahraniční 

kriminální scéně a s nutností reagovat na novodobá bezpečnostní rizika, jakými bezpochyby 

terorismus je, došlo k vytvoření Národního kontaktního bodu pro terorismus Útvaru  
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pro odhalování organizovaného zločinu (NKBT), jako specializovaného centrálního 

komunikačního, informačního a analytického pracoviště Policie České republiky. Toto 

pracoviště zahájilo svou činnost 30. března 2009 a zabývá se sběrem, vyhodnocováním, 

analýzou a zpracováním informací, zjištěných Policií České republiky, o teroristech a osobách 

důvodně podezřelých z napojení na teroristické organizace. NKBT je propojeno se všemi 

útvary Policie České republiky a spolupracuje s ostatními bezpečnostními orgány u nás i 

v zahraničí. Mezi hlavní cíle a úkoly NKBT patří [53]: 

 

 Shromaţďovat a vyhodnocovat informace se vztahem k terorismu;  

 Předcházet a případně odstraňovat škodlivé následky teroristické trestné činnosti;  

 Působit pro naše domácí i zahraniční partnery jako centrální kontaktní bod 

v otázkách vzájemné spolupráce;  

 Být důvěryhodným a diskrétním kontaktním bodem pro občany České republiky a 

umoţnit jim spolupodílet se na prosazování práva a bezpečnosti;  

 Monitorovat a vyhodnocovat hrozby plynoucí z terorismu.  

 Česká policie dále disponuje i specializovanou jednotkou určenou k zásahům proti 

teroristům či jiným obdobným akcím, a to Útvarem rychlého nasazení (URNA). Je přímo 

podřízen policejnímu prezidentovi, který také (se souhlasem ministra vnitra) rozhoduje o 

vysílání tohoto útvaru. 

 Do interakce s terorismem mohou přijít také další sloţky Policie ČR (včetně 

příslušníků obecních a městských policií), případně pracovníci soukromých bezpečnostních 

sluţeb. 

Pokud by došlo k rozsáhlejšímu teroristickému útoku, byl by v ČR aktivován 

Integrovaný záchranný systém (IZS), mezi jehoţ základní sloţky patří Hasičský záchranný 

sbor ČR, jednotky poţární ochrany zařazené do plošného pokrytí okresu jednotkami poţární 

ochrany, zdravotnická a záchranná sluţba a Policie ČR. Ostatní sloţky IZS tvoří vyčleněné 

síly s prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené a bezpečnostní sbory, ostatní záchranné 

sbory, orgány veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné sluţby, zařízení civilní 

ochrany, neziskové organizace a sdruţení občanů, která lze vyuţít k záchranným a 

likvidačním pracím [4]. 

Armáda České republiky (AČR) hraje důleţitou roli při přímém boji proti teroristům 

nebo státům terorismus podporujícím, a také při případném odstraňování následků útoků.  

Do interakce s terorismem se mohou dostat nejrůznější sloţky ozbrojených sil, zvláště pokud 



49 

 

jsou vyslány do oblastí, kde je činnost teroristů intenzivní. Ze specializovaných sloţek AČR 

byl pro boj s terorismem určen především Útvar speciálních operací Vojenské policie 

(Special Operations Group – SOG). Jednalo se o jednu z nejmladších českých jednotek 

(vytvořena v roce 2002). Rozhodnutím Ministerstva obrany ČR však byla roku 2009 zrušena. 

Do protiteroristických operací se zapojuje také 601. skupina speciálních sil AČR, která je 

součástí jiţ výše zmiňovaného Vojenského zpravodajství a zároveň je jedinou jednotkou 

speciálních sil v AČR. 

Mezinárodní aspekty boje proti terorismu spadají hlavně do kompetence ministerstva 

zahraničí. Zajišťuje vztahy s řadou mezinárodních organizací, které se terorismem zabývají a 

realizuje bilaterální a multilaterální jednání týkající se terorismu [4]. 

 

4.2. Protiteroristické dokumenty České republiky 

 

Koncepční materiál, který by se věnoval problematice boje proti terorismu, aţ do roku 

2000 v ČR neexistoval. Československo a později Česká republika nebyly ve větším měřítku 

s případy terorismu konfrontovány, proto se tomuto tématu věnovaly zejména specializované 

policejní útvary. Zahájení práce na širším průřezovém dokumentu, který by například odráţel 

závazky, které České republice vyplývaly ze specializovaných mnohostranných a 

dvoustranných mezinárodních smluv, začalo v roce 2000 z iniciativy Ministerstva vnitra. 

Dokument s názvem „Studie připravenosti České republiky na řešení hrozby 

teroristického útoku“ byl utajované povahy a dospěl do vysokého stádia rozpracování, avšak 

nikdy nevstoupil v platnost, protoţe celou situaci zásadně změnily útoky ze dne 11. září 2001. 

Následně bylo třeba celý koncept zásadně přepracovat, zejména s ohledem na připravované 

kroky, koordinované na úrovni EU. Jednalo se především o reakci na přijaté dokumenty 

„Usnesení a akční plán mimořádného zasedání Evropské rady“, zveřejněné dne 21. září 

2001 v Bruselu. Text navazoval na „Společné euro-americké ministerské prohlášení o boji 

proti terorismu“, které bylo přijato taktéţ v Bruselu 20. září 2001. Rozpracováním těchto 

dvou uvedených tezí se stala tzv. „Road Map“ Rady EU ze dne 17. října 2001, která 

obsahovala řadu konkrétních doporučení. Její text se stal modelem, dle kterého vznikly akční 

plány některých zemí EU (včetně kandidátských států). Ovšem ne všechny jednotlivé země 

EU své Akční plány vytvářely. Mnohé z nich se spokojily s implementací souhrnného 

Akčního plánu EU. Česká republika se k vypracování vlastního akčního plánu zavázala 

přijetím závěrečné Deklarace z Evropské konference dne 20. října 2001. Jelikoţ se před 
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vstupem do EU nechtěla zdiskreditovat jako nedůvěryhodný partner, klíčové pro ni bylo 

vyjádření politické podpory aktivitám euro-americké koalice [56].  

 

4.2.1. Národní akční plán boje proti terorismu 

  

 Bezprostředně po událostech z 11. září 2001 byly v rámci Ministerstva vnitra zahájeny 

analytické práce, které mapovaly opatření prováděné v rámci aktuální protiteroristické 

kampaně jak doma, tak ve světě. Bezpečnostní rada státu uloţila dne 25. září 2001 ministru 

vnitra úkol vyhodnotit základní euro-americké dokumenty, které byly na boj proti terorismu 

zaměřeny. Výsledkem byl nepublikovaný text „Analýza důsledků, Společného euro-

amerického ministerského prohlášení o boji proti terorismu´ ze dne 20. září 2001 a, 

Usnesení a Akčního plánu mimořádného zasedání Evropské rady´ ze dne 21. září 2001 

pro Českou republiku“. Ministerstvo vnitra následně vypracovávalo v meziresortní 

součinnosti analýzu ke stejnému tématu. Tyto získané podklady byly do konce roku 2001 

zapracovány do dokumentu s názvem „Vyhodnocení připravenosti České republiky plnit 

úkoly, vyplývající ze, Společného euro-amerického ministerského prohlášení o boji proti 

terorismu´ z 20. září 2001 a ,Usnesení a Akčního plánu mimořádného zasedání Evropské 

rady´ z 21. září 2001″. Tento vyhodnocovací proces následně přerostl v potřebu vytvořit 

dokument, který jasně vytyčí cíle a způsob, jak jich dosáhnout. Dne 19. prosince 2001 uloţila 

vláda ministru vnitra úkol zpracovat a do konce března předloţit „Národní akční plán České 

republiky boje proti terorismu“. Východiskem byl právě jiţ zmiňovaný text „Vyhodnocení“, 

který byl také do NAP zapracován [43]. 

 Poprvé byl tento dokument přijat dne 10. dubna 2002 a od té doby je kaţdoročně 

novelizován. Národní akční plán boje proti terorismu (NAP) lze charakterizovat jako stěţejní 

veřejně přístupný dokument, shromaţďující všechny základní úkoly, které je v rámci České 

republiky třeba splnit pro to, aby se zvýšila připravenost země reagovat na případný 

teroristický útok proti zájmům ČR doma i ve světě [56].  

 V únoru 2008 bylo vládou ČR schváleno 4. aktualizované znění Národního akčního 

plánu boje proti terorismu na léta 2007-2009. Česká republika by se podle tohoto dokumentu 

měla zaměřit na následující oblasti [42]: 

 

 Zlepšení komunikace a spolupráce mezi subjekty, zapojenými do boje proti 

terorismu a zkvalitňování podmínek pro výkon jejich činnosti. 

 Ochrana obyvatelstva, kritické infrastruktury a ţivotního prostředí. 
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 Prevence vzniku uzavřených přistěhovaleckých komunit a radikalizace jejich 

členů. 

 Zahraničně-politické směřování České republiky v oblasti boje proti terorismu. 

 

 Koordinátorem aktivit, souvisejících s přípravou, vyhodnocením a aktualizací 

Národního akčního plánu boje proti terorismu je odbor bezpečnostní politiky Ministerstva 

vnitra. 

 

4.2.2. Strategie boje proti terorismu pro léta 2010-2012 

 

 Tato strategie je v současnosti aktuálním dokumentem České republiky v oblasti boje 

proti terorismu. Vychází z „Národního akčního plánu boje proti terorismu – aktualizované 

znění pro léta 2007 – 2009“, jeho celkové pojetí se však od předchozích materiálů značně liší. 

Proto byl dokument předloţen pod novým názvem „Strategie boje proti terorismu pro léta 

2010 – 2012“. 

Je koncipována jako dokument obecné povahy, který si klade za cíl seznámit čtenáře 

se základními principy boje proti terorismu v podmínkách České republiky, přiblíţit 

jednotlivé oblasti, jichţ se boj proti terorismu jako téma přímo dotýká, ale také v rozsahu 

umoţněném vlastním charakterem dokumentu nastínit aktuální slabiny bezpečnostního 

systému České republiky, které s touto oblastí souvisejí. Proto také na rozdíl od předchozího 

Národního akčního plánu neobsahuje podrobný rozpis konkrétních úkolů pro další období, 

který bude obsahem samostatného dokumentu. 

 Jak jiţ předchozí aktualizace NAP ukázaly, některé úkoly zůstaly nesplněny i přesto, 

ţe byly plněny na úrovni resortní i meziresortní. Jedná se o úkoly, pro jejichţ úspěšné 

vyřešení v minulosti chyběla dostatečně silná meziresortní shoda a politická vůle a zároveň 

úkoly, které jsou významné nejen z hlediska dosaţení vyšší efektivity boje proti terorismu, ale 

s mnohem širšími dopady do jiných oblastí boje s dalšími bezpečnostními riziky. Jelikoţ tyto 

úkoly evidentně rámec strategie přesahují (i kdyţ s jejím obsahem souvisejí), klade si tento 

dokument za cíl na existující a přetrvávající problémy upozornit a ne je řešit [45]. 

 Základní principy v boji proti terorismu uvedené v tomto dokumentu zní: 

 

 respektování principu demokracie a ochrany lidských práv; 

 spolupráce a sdílení informací mezi zainteresovanými institucemi; 
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 prohlubování zapojení České republiky do mezinárodních aktivit; 

 prověřování (cvičení) schopností čelit hrozbě terorismu; 

 vzdělávání; 

 informování veřejnosti v účelném a přiměřeném rozsahu. 

 

 Ačkoliv se Česká republika doposud nestala cílem teroristického útoku, toto riziko 

stále trvá a ČR se musí na základě následujících důvodů na moţnost otevřené konfrontace  

s terorismem soustavně připravovat. Těmito důvody uvedenými v dokumentu jsou [45]: 

 

 Česká republika je pohledem mezinárodního terorismu zemí aktivně zapojenou do 

současné fáze celosvětového protiteroristického úsilí – a proto je potenciálním terčem. 

 Pravděpodobně největším rizikem z pohledu terorismu je fakt, ţe Česká republika je 

nejen tranzitním místem, ale i prostorem pro krátkodobý pobyt osob důvodně 

podezřelých z napojení na „radikální“ respektive teroristické skupiny, jejich podpůrné 

organizace, respektive pro jednotlivce s tzv. radikálním zaměřením. 

 Podcenit nelze ani moţné ohroţení zájmu České republiky v zahraničí (zastupitelské 

úřady, personál vojenských misí, soukromé firmy, jednotlivci). Obětí teroristických 

útoku se stali i občané České republiky pobývající v zahraničí. 

 Potenciálním rizikem je i perspektiva moţné radikalizace ryze „domácích“ 

extremistických skupin z obou křídel politického spektra, respektive „přerůstání“ 

všech forem nesnášenlivosti a extremismu aţ do projevu terorismu. V současné době 

však v České republice takové riziko není významné. Vyloučit není moţné ani 

seberadikalizaci konkrétních osob, bez jakýchkoli vazeb na konkrétní struktury. 

 

4.3. Nedostatky protiteroristické legislativy České republiky 

 

 Klíčovým prvkem pro účinný boj s terorismem je zkvalitňování podmínek pro výkon 

činnosti bezpečnostních sloţek České republiky. Trvale se vyvíjející bezpečnostní prostředí 

musí sehrávat v celém procesu hlavně preventivní roli, která umoţňuje odhalit případné 

teroristické aktivity jiţ v zárodku. 

 V České republice došlo v posledních letech k podrobné analýze situace, která 

souvisela s problematikou oprávnění policejních, zpravodajských a jiných specializovaných 
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sloţek v oblasti boje proti terorismu. Zvláštní pozornost byla věnována srovnání situace v ČR 

s opatřeními platnými nebo zaváděnými v zahraničí [7]. 

 Jedním ze závěrů těchto analýz je zjištění, ţe pravomoci zpravodajských a policejních 

sloţek v České republice jsou v oblasti boje proti terorismu, ve srovnání s jejich zahraničními 

partnery, relativně omezené. Obdobná zjištění (a doporučení ve prospěch odůvodněného 

rozšiřování oprávnění bezpečnostních sloţek) vyplynula i z hodnotících misí Rady Evropské 

unie
23

, které Českou republiku navštívily v letech 2004 a 2008 [45]. 

 Slabinou stávající úpravy je například absence pravomoci zpravodajských sluţeb ČR 

získat od finančních institucí klientské informace v souvislosti s plněním úkolů při zajišťování 

bezpečnosti státu. 

 Za problematickou je také moţno označit spolupráci mezi ministerstvem zahraničí a 

zpravodajskou komunitou, a to především na úrovni předávání operačních poznatků, tj. mimo 

formalizovanou zpravodajskou skupinu, která se schází zhruba na úrovni náměstků a 

v podstatě o těchto věcech nejedná. Neexistuje zde ţádná formální institucionalizace 

spolupráce a vše v podstatě funguje na osobní bázi. Problémem se pak samozřejmě stává 

velká fluktuace příslušných zaměstnanců na ministerstvu zahraničí, daná principem vnitřního 

fungování ministerstva zahraničí. Kaţdý nově příchozí musí pak obtíţně navazovat  

se zpravodajskou komunitou nové vztahy, které byly přetrţeny odchodem jeho předchůdce.  

 Mnohé z kroků, které jsou přijímány v rámci protiteroristické politiky v ČR, je 

vykonáváno na základě vzorů, ale také tlaku zvenčí. Ne vše, co se v EU vymyslí, se v ČR 

setkává s nadšením. Panují obavy především z implementační zátěţe, termínů a novelizace 

zákonů, proto ČR (stejně jako mnohé další členské země) obecně preferuje, aby budoucí 

opatření byla v souladu s naší existující legislativou. Jedná se ovšem o přístup „nebezpečný“ 

vzhledem ke stavu některých částí naší legislativy, která zaostává nejen za některými starými, 

ale i za velkou částí nových členských zemí. Co se koordinace týče, jiţ výše zmíněná 

hodnotící mise EU doporučila (kromě právní formalizace dosud neformálních koordinačních 

struktur) vytvořit funkci celostátního protiteroristického koordinátora na „technické úrovni“, 

který by mimo jiné zajišťoval komunikaci v oblasti boje proti terorismu mezi Českou 

republikou a EU a ustavit pozici zvláštního vyšetřovatele, který by byl na celostátní úrovni 

odpovědný za koordinaci justičních aktivit, vztahujících se k případům terorismu. Celkové 

                                           
23

 Vysílání hodnotících misí, zkoumajících úroveň protiteroristických opatření jednotlivých zemí EU 

iniciovalo Rozhodnutí Rady EU 2002/996/JHA ze dne 28. listopadu 2002 (O zhodnocení organizačního a 

legislativního rámce členských zemí EU v oblasti jejich schopnosti reagovat na hrozby ze strany terorismu). 
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zlepšení koordinace protiteroristické politiky ale vyţaduje systematický přístup a politický 

mandát, který se odrazí v novelizaci příslušné legislativy [23].  

 

4.4. Výdaje na zajištění bezpečnosti České republiky 

 

 Výdaje na zajištění bezpečnosti státu a právní ochranu tvoří dle 

odvětvového/funkčního členění výdajů státního rozpočtu jednu z šesti samostatných skupin 

(konkrétně se jedná o skupinu 5). Ta je dále rozdělena do pěti oddílů, jimiţ jsou [11]: 

 

 Obrana 

 Civilní připravenost na krizové stavy 

 Bezpečnost a veřejný pořádek 

 Právní ochrana 

 Poţární ochrana a integrovaný záchranný systém 

 

Následující graf znázorňuje výdaje těchto uvedených pěti oddílů v letech 2004 – 2009. 

 

Graf č. 4.1: Výdaje na bezpečnost státu a právní ochranu v letech 2004 – 2009  

         (údaje uvedeny v mld. Kč) 
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Zdroj: [11] 
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 V souvislosti s uvedeným grafem můţeme konstatovat, ţe největší podíl výdajů této 

skupiny náleţí oddílu Obrana, který obsahuje výdaje na obranu a bezpečnost státu proti 

vnějšímu ohroţení, na preventivní a následná nouzová opatření v případě mimořádných 

situací celostátního významu a také zahrnuje činnost ministerstva obrany. Druhou největší 

poloţkou skupiny z hlediska výdajů je oddíl Bezpečnost a veřejný pořádek, který kromě 

jiných zahrnuje činnost ministerstva vnitra a také Bezpečnostní informační sluţby (rozpočet 

BIS v letech 2008 – 2012 viz příloha č. 2). I přes rostoucí výdaje některých oddílů nutno 

poznamenat, ţe se podíl celkových výdajů skupiny Bezpečnost státu a právní ochrana  

na celkových výdajích státního rozpočtu postupně sniţuje (viz příloha č. 1). 

 

4.5. Česká republika a hrozba teroristického útoku 

  

 Současná situace v České republice je z hlediska teroristických projevů klidná. Nutno 

ovšem zmínit situaci, kdy byla v Praze na přelomu měsíce září a října 2006 zvýšena 

bezpečnostní opatření v důsledku důvěryhodných informací, které české zpravodajské sluţby 

získaly ze zpravodajské součinnosti se zahraničními partnery. Hrozba teroristického útoku se 

týkala ţidovských, resp. izraelských cílů v Praze, a to zejména po dobu konání ţidovských 

svátků, kdy přijíţdí a soustřeďuje se v ţidovském historickém centru města značné mnoţství 

turistů z Izraele i odjinud. Přestoţe k útoku na podzim 2006 nedošlo, přetrvávají rizika jiného 

moţného teroristického útoku v budoucnosti [12].  

 Podcenit nelze ani moţné ohroţení zájmů České republiky v zahraničí (zastupitelské 

úřady, členové vojenských misí, jednotliví občané, včetně turistů). Jedním z nejčastěji 

zmiňovaných moţných motivů případného teroristického útoku na území nebo proti zájmům 

České republiky je angaţování státu v aktuálním globálním protiteroristickém úsilí. 

 Potenciálními pachateli případných teroristických aktivit by mohli být jak cizinci 

(tranzitujících či krátkodobě nebo dlouhodobě usazených na území České republiky), tak 

domácí extremisté z ultralevicové či ultrapravicové části politického spektra.  

 Za cíle potenciálního teroristického útoku v České republice lze označit zastupitelské 

úřady některých zemí nebo zařízení související s civilním letectvím. Pominout nelze ani tzv. 

„měkké“, nestřeţené cíle, ať jiţ infrastrukturní povahy, nebo charakteristické přítomností 

velkého mnoţství osob (praţské metro, hypermarkety nebo větší kulturní a sportovní akce). 
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 Nutno zmínit případ z roku 2011, kdy detektivové ÚOOZ zadrţeli v souvislosti  

s radikální islamistickou organizací „Jamaat Shariat
24

“ na území České republiky sedm 

osob. Bylo to poprvé v historii, kdy čeští policisté rozkryli případ podpory terorismu na 

našem území. V Česku se pro teroristy měly zajišťovat falešné osobní doklady, peníze, zbraně 

a výbušniny. "Je to opět ukázka skutečnosti, že Česká republika není pro teroristy cílovou 

zemí, ale spíše logistickou základnou," řekl policejní prezident Petr Lessy [33]. 

 Další současnou hrozbou jsou dle nejnovější studie s názvem „České militantní 

neonacistické hnutí (aktuální trendy)“ čeští radikálové, ze kterých se mohou stát i teroristé. 

Tuto studii vypracovali odborníci na extremismus pro ministerstvo vnitra. Neonacistická 

scéna je z hlediska obecné i násilné kriminality trvalou hrozbou. Právě u části neonacistů 

přitom skrytě hrozí, ţe by se mohli uchýlit k teroristickým útokům.  

 Dle této studie by také mělo v příštích pěti letech dojít k růstu počtu individuálních 

útoků na Romy. Následující tabulka zobrazuje ţhářské útoky proti romským obydlím  

v posledních letech.  

Tabulka č. 4.1: Žhářské útoky proti romským obydlím v posledních letech 

 

Bruntálsko a okolí   30. 6. 2007 - Vrbno pod Pradědem 

  1. 12.2007 - Horní Benešov 

  5. 9.2008 - Moravský Beroun 

  21. 9.2008 - Bruntál 

  24. 1. 2009 - Moravský Beroun. 

  19. 4. 2009 - Vítkov 

Střední Čechy   17. 11. 2009 - Červený Kostelec 

  24. 5. 2009  - Zdiby 

  10. 7. 2011 - Býchory 

  

 Zdroj: [34]  

 

 Neonacisté se budou podle autorů studie vymezovat nejen vůči Romům, ale i vůči 

tématu imigrace a hospodářské krize v Evropě [34].  

 V souvislosti s bezpečností ČR nutno zmínit také nedávné zatčení několika osob 

podezřelých z příslušnosti či sympatií k extrémistické buňce neonacistů a radikálů. Zatčení 

                                           
24

 Radikální islamistická organizace označovaná téţ jako Dagestánská fronta, vznikla během druhé 

rusko-čečenské války na konci 90. let. Zaloţil ji Rasul Makašaripov a nejdříve bojovala proti Rusům, kteří 

vpadli do Dagestánu. Později se přesunula do Čečenska. Je součástí plánovaného separatistického 

severokavkazského státu, o který usilují islámští radikálové.  
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provedli detektivové z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu dne 27. března 

2012. Jako členové organizované skupiny se měli obvinění na různých místech České 

republiky dopouštět rozsáhlé trestné činnosti a část z nich se i osobně podílet na vzniku a 

zaloţení neonacistické organizace Blood & Honour Division Bohemia
25

 a její dceřiné 

militantní organizace Combat 18
26

. Dle obvinění tyto osoby zveřejňovaly a propagovaly své 

postoje a úmysly na internetových stránkách organizace, umístěných na zahraničním serveru. 

Prostřednictvím odkazů na volně přístupné internetové síti aktivně podporovaly rasovou 

nenávist, různé formy násilí s  tendencemi k terorismu, popírání holocaustu, vybízely k násilí 

vůči tzv. méněcenným rasám, určitým skupinám osob i jednotlivcům. Zvaly a tipovaly si nové 

členy organizace a udrţovaly s nimi čilou komunikaci [54]. 

 

 

Na závěr této kapitoly můţeme konstatovat, ţe úroveň připravenosti České republiky 

na případný teroristický útok na jejím území nebo proti jejím zájmům v zahraničí je 

odpovídající. Česká republika se, i přes v zásadě klidnou situaci, na konfrontaci s terorismem 

soustavně připravuje [50].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
25

 Sekce nejradikálnější militantní soudobé neonacistické organizace „Blood & Honour“ („Krev a 

čest“), kterou v osmdesátých letech dvacátého století zaloţil ve Velké Británii vedoucí hudební neonacistické 

skinheadské skupiny Skrewdriver lan Stuart Donaldson. Původně byla zaloţena jako rozsáhlá a výkonná 

distribuční síť rasistických a neonacistických materiálů mezi mládeţí (navazuje na Hitlerjugend), a to hlavně 

v hudební oblasti. V řadě materiálů vyzývala i k násilným akcím. Název organizace je někdy zašifrován do 

číslice „28“.  
26

 Teroristické a militantní křídlo. Vznikla na přelomu let 1991/1992 ve Velké Británii a postupně 

vznikaly její sekce či divize v několika zemích, včetně ČR. Příslušníci této organizace realizovali řadu násilných 

a teroristických akcí. V soudobém pojetí hlásá C 18 koncept odporu bez vůdce – slouţí jako symbol 

ultrapravicového terorismu. 
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5. Závěr 

 

Stejně jako se mění svět, ve kterém ţijeme, mění se také hrozby, které přináší a 

terorismus mezi ně bezpochyby patří. S narůstajícím společenským významem lidské 

(individuální) bezpečnosti roste také potřeba zajištění ţivota kaţdého jedince, a terorismus se 

svou strategií nepředvídatelných útoků dosaţení tohoto cíle znesnadňuje. Vzhledem 

k adaptabilní povaze terorismu můţe většina opatření vůči němu učiněných připomínat stav, 

kdy se s ním svět nedokáţe (ani s vyuţitím všech moţností) vyrovnat účinněji a lépe. Šance 

na úplné vymýcení terorismu je prozatím velmi malá, avšak můţeme a také musíme s touto 

hrozbou bojovat. 

Práce byla zaměřena na terorismus, jeho vliv na bezpečnostní politiku a opatření 

Evropské unie a také na Českou republiku, jakoţto její členský stát. Na naléhavosti, a tedy 

nutnosti přijetí příslušných opatření, nabyl tento pojem zejména po teroristických útocích 

v USA dne 11. září 2001.   

V rámci první kapitoly byl charakterizován pojem terorismus, jeho vývojové etapy dle 

rozsahu působení, a také metody, kterých vyuţívá a postupem času se mění. Specifickou a 

v současnosti velmi diskutovanou hrozbou je kyberterorismus, proti němuţ jsou konána 

opatření jako například výstavba Evropského centra pro boj proti kyberkriminalitě, které by 

mělo svou činnost zahájit na začátku příštího roku. Mezi státy, které byly či stále jsou 

povaţovány za údajné sponzory terorismu, patří dle aktuálního seznamu USA z roku 2011 

Írán, Súdán, Sýrie a Kuba. 

Bezpečnostní politika Evropské unie, která byla obsahem druhé kapitoly, je 

realizována v podobě Společné zahraniční a bezpečnostní politiky a její součásti 

(prohloubení), kterou je Společná bezpečnostní a obranná politika. Hlavní náplní této kapitoly 

pak byly politické a právní nástroje, které Evropská unie proti terorismu přijala. Z politických 

nástrojů se jedná hlavně o dokumenty komplexního charakteru jako je Evropská bezpečnostní 

strategie, Haagský program či v současnosti aktuální Stockholmský program (viz kapitola 

3.3). Mezi nejdůleţitější právní nástroje pak patří Úmluva EU o právní pomoci ve věcech 

trestních, Společné vyšetřovací týmy, Evropský zatýkací rozkaz a organizace Eurojust či 

Europol (viz kapitola 3.4). Odhadované náklady Evropské unie na opatření proti terorismu 

činily v roce 2009 93,5 mil. EUR, coţ je oproti částce z roku 2002 šestnáctinásobek (viz 

kapitola 3.3.5) 
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Třetí kapitola se soustředila na Českou republiku a její způsob boje proti terorismu. 

Charakterizována byla protiteroristická politika ČR a její orgány, mezi které patří 

Bezpečnostní rada státu, zpravodajské sluţby, Národní bezpečnostní úřad apod. (viz kapitola 

4.1). V roce 2009 zahájilo svou činnost pracoviště s názvem Národní kontaktní bod pro 

terorismus spadající pod Policii ČR. Jeho úkolem je sběr, vyhodnocování, analýza a 

zpracování informací, zjištěných Policií ČR o teroristech. Z dokumentů, které Česká 

republika přijala v rámci opatření proti terorismu, se jedná zejména o Národní akční plán boje 

proti terorismu, který byl poprvé přijat v roce 2002 (od té doby byl kaţdoročně novelizován) a 

Strategii boje proti terorismu pro léta 2010-2012, která z tohoto plánu sice vychází, avšak její 

celkové pojetí se značně liší. Na rozdíl od Národního akčního plánu například neobsahuje 

podrobný rozpis konkrétních úkolu pro další období, který bude obsahem samostatného 

dokumentu (viz kapitola 4.2.2). 

Co se týče moţnosti ohroţení České republiky, můţeme konstatovat, ţe v současnosti 

jí teroristický útok nehrozí a situace je, i přes nedávné incidenty (viz kapitola 4.5), relativně 

klidná. Přípravu na konfrontaci s terorismem však Česká republika nepodceňuje a soustavně 

se připravuje. 

Vymýcení terorismu představuje jeden ze základních nástrojů pro zachování míru, 

který je předpokladem pro rozvoj lidstva. Přestoţe prozatím boj s terorismem nemá konce, je 

nutno i nadále hledat řešení, jak tuto hrozbu co nejúčinněji eliminovat. 
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Seznam zkratek 

 

AČR    Armáda České republiky 

BIS    Bezpečnostní informační sluţba 

BRS    Bezpečnostní rada státu 

CIVCOM   Výbor pro civilní aspekty krizového řízení  

CPCC    Útvar schopnosti civilního plánování a provádění 

ČR   Česká republika 

EBS    Evropská bezpečnostní strategie 

EDA    Evropská obranná agentura 

EPS    Evropská politická situace 

ES    Evropská společenství 

ESVČ    Evropská sluţba pro vnější činnost 

ETA    Baskická vlast a svoboda 

EU    Evropská unie 

EUMC   Vojenský výbor 

EUROJUST   Jednotka Evropské unie pro justiční spolupráci 

EUROPOL   Evropský policejní úřad 

EUSC    Satelitní středisko Evropské unie 

FAC    Rada pro zahraniční věci 

FARC    Revoluční ozbrojené síly Kolumbie 

FYROM   The Former Yugoslav Republic of Macedonia 

IRA   Íránská republikánská armáda 

ISS    Ústav Evropské unie pro bezpečnostní studia 

IZS   Integrovaný záchranný systém 

KLDR   Korejská lidově demokratická republika 

LIBE    Výbor evropského parlamentu pro občanské svobody, spravedlnost a 

   vnitřní věci 

NAP    Národní akční plán 

NATO   Severoatlantická aliance 

NKBT   Národní kontaktní bod pro terorismus 

OLAF    Evropský úřad pro boj proti podvodům  

OOP    Organizace pro osvobození Palestiny 
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OSN    Organizace spojených národů 

PSC    Politický a bezpečnostní výbor 

SBOP    Společná bezpečnostní a obranná politika 

SITCEN   European Union Joint Situation Centre 

SKPV    Útvar pro odhalování nelegálních výnosů a daňové kriminality 

SOG    Special Operations Group 

SZBP    Společná zahraniční a bezpečnostní politika 

ÚOOZ   Útvar pro odhalování organizovaného zločinu 

URNA   Útvar rychlého nasazení 

USA    Spojené státy americké 

ÚZSI    Úřad pro zahraniční styky a informace 

VZ    Vojenské zpravodajství 

VZČ    Výbor pro zpravodajskou činnost 
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