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Bezpečnostní doktrína a Evropská unie
Security doctrine and European Union

VLADIMÍR ZOUBEK1

Abstrakt
Autor sděluje, že středoevropský prostor jako součást euroatlantické civilizace musí reago-
vat na  postmoderní krizi západního liberálního kapitalismu, zejména v  ústavněprávní 
oblasti jusnaturální podstaty základních lidských práv a svobod. Bezpečnostní a zejmé-
na policejní orgány jsou součástí bezpečnostní komunity demokratického státu a jejich 
činnost secundum et intra legem vychází z postulátů právní, bezpečnostní a policejní vědy.

Článek reflektuje předmět policejních věd, ve vztahu k právním vědám, vědám o kriminalitě, 
bezpečnosti a s tím souvisejícím konstituování policejní vědy v ČR a SR.  Autor uvádí svůj 
pohled na policejní vědy a bezpečnostní doktrínu včera a dnes, a klade otázku, jak se mění 
předmět zkoumání?

Klíčová slova
Que lex non prohibet debent permisa videri. „Z pozitivňování“ jusnaturálního charakteru 
lidských práv. Analýza postmoderních problémů lidských práv a  globální bezpečnosti 
v právní a policejní vědě. Bezpečnostní věda. Bezpečnostní strategie. Bezpečnostní dok-
trína. 

Abstract
Central Europe, as part of Euro-Atlantic civilization, must react to the postmodern crisis 
of Western liberal capitalism, especially in the constitutional branch of the iusnaturalist 
substance of fundamental human rights and freedoms. Security and police authorities 
and bodies are part of the security community of a democratic state and their „secundum 
et intra legem“ acitivity is based on the postulates of legal, security and police sciences.

The course police sciences jurisprudencia, the science of crime, security and constitution 
of police science in the Czech Republic and Slovakia. Police science and secvurity doctrine 
and includ today – what are the intersections of the object of investigation?

Key words
Quae lex non prohibet debent permisa videri. Making the iusnaturalist character of hu-
man rights more positive. Analysis of the postmodern crisis concenring human rights 
and global security in legal and security sciences. Safety Science- Security policy. Security 
stratégy. Security Doctrine.
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1.  Úvod: zamyšlení „Kam jsme došli s korektností“: 
bezpečnostní věda, ani policejní vědy či doktrína 
česká za to nemůže

Při četbě a  analýze postulátů autorů konstituování policejních věd2 a  bezpečnostní 
doktríny ČR3 lze si udělat sofistikovanou představu o  nemožnosti stoprocentní vnitřní 
bezpečnosti pro občany nejen našeho státu, ale i  Evropany všeobecně. Bezpečnostní 
věda bude definována „vědci akademické sféry“, policejní vědy „profilací teorie s praxí“, 
doktrína „bezpečnostními poradci“ a  bezpečnostní a  trestní politika „politiky“, vládou 
a  Bezpečnostní radou státu, kteří objektivně (v  mezích globalizace a  liberalizace) jsou 
determinováni demokracií a ochlokracií.

Na toto vymezení navazují další, především němečtí autoři, přičemž ho různě modifikují 
nebo doplňují. Stock definuje policejní vědu jako vědu o policii jako instituci, jako vědu 
o policejním jednání a jako vědu o policii v jejích společenských, právních a institucionál-
ních souvislostech.4 Na Stocka se odvolává také Neidhardt, který tvrdí, že by policejní věda 
měla zahrnovat všechny poznatky o policii v institucionálním a také ve funkčním smyslu 
(Police). Dále by se měla zaobírat všemi aspekty policejního jednání (Policing), protože je-
jím hlavním cílem je fundovanost policejní praxe. Tato věda musí být schopna odevzdávat 
řídícímu personálu vědomosti potřebné pro efektivní praktickou činnost.5 

Bezpečnostní (policejní) vědy teprve postulují svou terminologii. Potíže v  komunikaci 
uvnitř i vně nově se konstitujícího a rozvíjejícího se multidisciplinárního vědního oboru 
se odráží i ve vytváření a používání nových pojmů. Některé pojmy jsou již zavedeny a jsou 
zcela nebo alespoň zčásti srozumitelné. Přesto je nutné je jednoznačně definovat a vy-
mezit. Jak uvádí Zeman,6 problém terminologických neporozumění nespočívá ve special-
izované a konkretizující terminologii. Problém spočívá naopak v nejasném a nejednotném 
používání pojmů nejobecnějších, jež jsou přitom běžně používanou součástí obecného 
nespecializovaného jazyka. Tak např. strategické dokumenty a bezpečnostní metodolo-
gie NATO takové pojmy zcela běžně a často používají, aniž je ve svých standardizačních 
slovnících jakkoli definují – eventuálně jen odkazují na  obecné výkladové slovníky. 
Přitom jde o pojmy klíčové (konceptuální) a ústřední – jsou z nich odvozeny pojmy další, 
podřízené, včetně pojmů a definic bezpečnostních (policejních) věd.

2 PORADA, V. a K. HOLCR, et al. Policejní vědy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, 343 s. ISBN 978-80-7380-314-8.
3 ZOUBEK, V. Postmoderní problémy lidských práv a  globální bezpečnosti. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004, 464 s. 

ISBN80-86473-75-9.
4 STOCK, J. Lässt die Kriminologie Platz für eine Polizeiwissenschaft? Anmerkungen zum Verhältnis einer 

Polizeiwissenschaft in Gründung zur Kriminologie. In Kriminologie 2000 – Positionen und Perspektiven, 
Schriftenreihe der Polizei-Führungs-akademie, 2000, Nr. 3, s. 103-105.

5 NEIDHART, K. Obhajoba policajnej vedy. In: Aktuálne problémy rozvoja policajných vied a poli-cajnej praxe. 
1. rokovanie stálej medzinárodnej konferencie. Bratislava: A PZ, 2001, s. 105.

6 ZEMAN, P. Česká bezpečnostní terminologie, její zdroje a její stav. In: Kolektiv autorů. Česká bezpečnostní 
terminologie. Výklad základních pojmů. Brno: ÚSS VA Brno, 2002, s. 7-9.
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2.  Bezpečnostní doktrína

Dalším faktorem byla formulace bezpečnostní a  policejní doktríny, kterou artikuloval 
Zoubek v průběhu let 1993 - 2008 především v titulech: ZOUBEK, Vladimír. Lidská práva - 
globalizace - bezpečnost. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, 461 s., ISBN 978-80-7380-103-8 
a ZOUBEK, Vladimír. Postmoderní problémy lidských práv a globální bezpečnosti. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2004, 464 s., ISBN 80-86473-75-4.

Tak např. z prvně jmenované publikace vyjímám ze strany 183-211 stále inspirující teze:

I. K  vymezení pojmu bezpečnostní a  policejní doktrína pro oblast vnitřních věcí 
a vnitřní bezpečnosti

Teze č. I/1
Bezpečnostní a policejní doktrína (bezpečnostní a policejní teorie v restriktivním vymezení) 
vědecky zkoumá základní teoretické postuláty a principy policejní a bezpečnostní činnosti. 
Formuluje souhrn základních zásad a dlouhodobých strategických úkolů, tvořících základ-
ní linii a teoreticky zdůvodněný program, který obsahově zprostředkovává rozhodující cíle 
a směry státní politiky na úseku ochrany ústavního zřízení, zabezpečení vnitřního pořádku, 
bezpečnosti a efektivního potírání a předcházení zločinnosti. Bezpečnostní doktrína teor-
eticky, prognosticky, v právních a mezinárodních souvislostech zdůvodňuje postup státu 
při stanovení optimální struktury sil a prostředků v rámci realizace jeho ochranné funkce 
a ústavního práva na bezpečnost.

Teze č. I/2
Bezpečnostní a policejní doktrína je ve vztahu k bezpečnostní politice pojmem obecnějším 
a teoretickým, je nadřazena bezpečnostní politice. Pokud se dnes hovoří o bezpečnostní 
politice (např. vlády), míní se tím buď dílčí politicko-praxeologický a praxeologický úsek 
bezpečnostní doktríny, a  to jak obsahově (kompetenčně), tak časově, nebo především 
možné varianty realizace bezpečnostní doktríny.

Teze č. I/3
Bezpečnostní a  policejní doktrína v  sobě zahrnuje nejen teoretickou (abstraktní), 
ale i  praxeologickou rovinu. První rovina se týká především nejobecnějších podnětů 
a doporučení legislativě (de lege ferenda), druhá, praxeologická rovina bezpečnostní dok-
tríny představuje doporučení k žádoucímu stavu (právnímu pořádku), metodu a vodítko 
praktické činnosti všech kompetentních orgánů a  institucí) při zabezpečování vnitřní 
bezpečnosti a při ochraně veřejného pořádku.

Teze č. I/4
Rozsah a dosah bezpečnostní doktríny vychází ze stávajícího kompetenčního vymezení 
exekutivních subjektů (ministerstev) při zabezpečování bezpečnosti. Základním exeku-
tivním subjektem je vláda.

V podstatě jen poradním orgánem vlády je Bezpečnostní rada státu, podle čl. 9 úst. zák. č. 
110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.
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Bezpečnostní radu státu tvoří předseda vlády a další členové vlády podle rozhodnutí vlády.

Bezpečnostní rada státu v rozsahu pověření, které stanovila vláda, připravuje vládě návrhy 
opatření k zajišťování bezpečnosti České republiky.

Způsob participace Bezpečnostní rady státu a prezidenta republiky (jako vrchního velitele  
ozbrojených sil) řeší čl. 9 odst. 3 úst. zák. č. 110/1998 Sb.

Zákonným právním předpisem upravujícím problematiku ministerstev a jiných správních 
úřadů státní správy České republiky je v  současnosti zákon ČNR o  zřízení ministerstev 
a  jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.7 Zákon je praktickou realizací 
ústavního ustanovení čl. 79 odst. 1, který výslovně stanoví, že ministerstva a jiné správní 
úřady lze zřídit a jejich působnost upravit pouze zákonem.

Teze č. I/5
Rozvoj a realizace bezpečnostní a policejní doktríny (bezpečnostní a policejní teorie v re-
striktivním vymezení) je podpořena úspěšným konstituováním a rozmachem policejních 
věd, vysokého školství a plněním grantových mezinárodních vědeckovýzkumných aktivit.

II. Bezpečnostní a policejní doktrína (bezpečnostní a policejní teorie v restriktivním 
vymezení) a principy právního státu

Teze č. II/1
Bezpečnostní a policejní doktrína demokratického právního státu je výlučně realizovatel-
ná pouze prostřednictvím stávajícího ústavního a právního systému (tj. pouze ústavním 
a zákonným způsobem), je teoreticky odvozena z principů právního státu):

1. Suverenita lidu (právo většiny a ochrana menšiny):
• nadřazenost občana nad státem v  podobě ústavního kodexu lidských 

a občanských práv, včetně soudních záruk;
• volební zákonodárství, resp. zákony o referendu a plebiscitu a suverenita parla-

mentu v legislativní činnosti;
• garance práv menšin.

2. Principy dělby moci:
• nezávislost vzniku moci legislativní, exekutivní a soudní;
• systém vzájemných brzd a garancí mezi mocemi.

3. Princip omezené vlády:
• právní limity a ústavní garance státních regulativních zásahů v  jasné delimitaci 

práva soukromého a veřejného.

4. Vázanost státu právem:
a) ústavou;

7 Tzv. ”Kompetenční zákon”. Zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 
správy České (socialistické) republiky.
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b) zákony;
c) obecně závaznými akty mezinárodního práva;
d) mezinárodními právními akty, které stát sám uznal;
e) obecně závaznými demokratickými principy (pluralismus, spravedlnost, právní 

jistota, nabytá práva, konsensus, legitimita).

5. Soudní garance právního státu:
a) nezávislými obecnými soudy;
b) nezávislými ústavními soudy;
c) nezávislými správními soudy.

Dnes lze zcela jistě doplnit o bod „5. d) efektivní činnost ombudsmana“ a o bod „6. Alespoň 
faktická částečná sekularizace a politizace veřejné a občanské sféry“.

Bezpečnostní doktrína (teorie) na jedné straně nejen respektuje, ale svou realizací chrání 
pluralitní demokratický systém, demokratické hodnoty a  instituce. Na  druhé straně 
smyslem a  cílem bezpečnostní doktríny je faktické a  legální naplnění ústavního práva 
občana na bezpečnost a dalších základních lidských práv a svobod.

Teze č. II/2
Odvozenost bezpečnostní a policejní doktríny (teorie) z principů právního státu znamená 
zejména, že: 

a) stejné zásady, které platí pro jiné úseky státní správy, platí i pro bezpečnostní 
činnosti,

b) při bezpečnostní činnosti lze integrovat do  práv a  svobod občanů výlučně 
na základě zákona a v jeho mezích (secundum et intra legem) ve smyslu čl. 4 Listiny 
základních práv a svobod,

c) bezpečnostní a policejní orgány jsou vázány nejen interním právem, ale i mez-
inárodními právními dokumenty, které ČR inkorporovala do svého právního řádu 
(a po vstupu do EU též evropským právem).

Vázanost právem je zvýrazněna:
1. důrazem na nadpozitivnost a přirozenoprávnost základních práv a svobod,
2. zákony (zvláště tzv. „policejními zákony“), s  cílem postupně zákonně pokrýt 

veškerou bezpečnostní a policejní problematiku i do „okrajových oblastí“ krim-
inálních a policejních věd (tak, aby se zdůraznila právní jistota a vyloučila analogia 
legis).

Teze č. II/3
Ve  své prognostické a  programové podobě bezpečnostní a  policejní doktrína (te-
orie) není výlučně fixována na stávající (mnohdy nevyhovující) právní stav. Naopak, je 
značně nezávislá na úpravě de lege lata a vznáší požadavky a podněty na novelizaci (re-
formy) ústavního vymezení bezpečnosti státu a činnosti bezpečnostních orgánů, vznáší 
požadavky na rekodifikaci „policejních“ zákonů a na podstatné změny a doplňky základ-
ních kodexů např. v oblasti trestního a správního práva s cílem posílit efektivnost činnosti 
policie při respektování základních lidských práv a soudních garancí.
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III. Obsahové formálně právní vymezení a jednota bezpečnostní a policejní doktríny 
(cíle, bezpečnostní rizika, bezpečnost v materiálním, institucionálním a formálním 
smyslu) 

Teze č. III/1
Obsah bezpečnostní a policejní doktríny je restriktivně či extenzivně odvozen z hierarchie 
sledovaných cílů podle konkrétních vnitřních, vnějších i časově pojatých bezpečnostních 
problémů a bezpečnostních rizik.

Ústředním bodem bezpečnostní doktríny je teoretické a  právní vymezení pojmu 
bezpečnost (event. vnitřní bezpečnost, vnitřní pořádek) v materiálním, institucionálním 
i formálním smyslu v souladu s obecně závaznými demokratickými principy (právní jistota, 
parlamentarismus, spravedlnost, nabytá práva, legitimita, soudní garancie).

„Teoretické vymezení pojmu „bezpečnost“ je složitý problém nejen pro právní teorii (kde 
zdaleka nevládne jednoznačná shoda ve vymezení pojmů), ale i pro praxi. Jednoznačně 
lze říci, že se jedná o nejobecnější a nejextenzivněji pojatou kategorii v oblasti dosahu 
bezpečnostní doktríny a jako „obecný“, „neurčitý“ právní pojem je z teoretického hledis-
ka v podstatě totožný s pojmem policie (v nejširším vymezení), jakožto „spořádaný stav 
vnitřních právních vztahů“ vycházejících z  právního pořádku. V  přijatých „policejních 
zákonech“ zákonná dikce operuje již tradičně s tzv. „neurčitými právními výrazy“, např. 
„věci vnitřního pořádku a bezpečnosti“, „bezpečnost osob a majetku“, „veřejný pořádek“, 
„bezpečnost chráněných osob“, „bezpečnost státu a jeho ústavního zřízení“ apod., v mi-
nulosti (např. Organizační zákon č. 125/1927 Sb.) též „veřejný klid“, „veřejná bezpečnost“, 
„veřejná mravnost“ atd. Tyto „neurčité právní pojmy“ lze jednoznačně subsumovat více 
méně pod obecnější, extenzivnější pojem bezpečnost (policie) v  různých aspektech 
a v různém smyslu, což je předmětem doktrinálního a systematického výkladu (v rámci 
obecné části správní vědy, resp. vědy státní správy) i pro potřeby obsahového zaměření 
bezpečnostní doktríny (teorie).

Pojem bezpečnost (policie) v materiálním smyslu je vymezen policejní vědou obsahově 
a  funkčně. Stanoví zákonné hypotézy (předpoklady) a  zákonný (ústavní) rozsah a  meze 
zásahů policejních orgánů do soukromé i veřejné sféry lidských práv a svobod při ochraně 
„veřejných zájmů“ (právem chráněných zájmů státu i  občanů). Takové zásahy lze činit 
v právním státě jen na základě zákonného zmocnění a v příslušných zákonných mezích 
(včetně možnosti soudní či jiné kontroly).

Formálně pojem bezpečnost (policie) je vymezen organizačně a je dán sumou věcné kom-
petence policejních orgánů.

Bezpečnost (Policie s velkým „P“) v institucionálním smyslu představuje soustavu police-
jních orgánů, jež tvoří systém bezpečnostní a policejní organizace.
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3.  Bezpečnostní strategie České republiky: stále 
aktuálnější realita vnějšího ohrožení

Bezpečnostní strategie České republiky patří mezi významné dostupné oficiální doku-
menty vlády České republiky, týkající se bezpečnosti České republiky, středoevropského 
prostoru a v extenzivních souvislostech též evropské, resp. euroatlantické civilizace v ob-
dobí čtvrté světové války.8 

S textem tohoto významného bezpečnostního dokumentu se lze seznámit na webových 
stránkách vlády ČR (www.vlada.cz).

Predestinační otázkou (v podstatě bytostní fundamentální evropskou kruciální otázkou) 
je - ať chceme, či nechceme o tom přemýšlet - metodologická nadčasová hypotéza „naší 
doby“: je migrace (legální či nelegální), z  mimoevropských prostor středovýchodních 
a severoafrických, přes vnější schengenskou hranici, přes Řecko, Itálii (Lampedusu a Pan-
telerii) a  Španělsko (přes Ceutu a  Melillu), je pro „nás“ (evropský „démos“) pozitivní, či 
zhoubná? Umíme nezaujatě, přísně vědecky a  temporálně (pro pět či šest generací) 
odhadnout ústavněprávní a kriminologické aspekty europeizační, včetně lidskoprávních 
rozměrů a objektivních bezpečnostních rizik?9 

Dnes žije snad sedm miliard lidí na této planetě a toto číslo roste. Globalizace znamená, 
že sociální nůžky se dramaticky rozevírají, že bohatí stále více bohatnou a chudí stále více 
chudnou a že postupně mizí globálně „střední třída“ coby volební základna demokracie. 
Nevládní a nezávislá instituce Oxfram v lednové zprávě (Ekonomika pro jedno procento)10 
tvrdí, že 62 plutokratů a  nejbohatších globálních multimiliardářů vlastní dohromady 
zhruba tolik majetku jako chudší polovina  veškerého lidstva: šokující nepoměr je 62 
subjektů ku zhruba třem a půl miliardám lidských bytostí. Pokud plutokraté a oligarchové 
hledají daňové ráje s cílem alokace globálního kapitálu mimo daňovou suverenitu států, 
nejchudší z chudých hledají migrační cesty k přežití. Geograficky Evropa, severní Amerika, 
bývalá dominia Commonwealthu, Japonsko a další asijští tygři jsou tvz. bohatý „Sever“. 
Jejich obyvatelstvo se vzhledem k nízké porodnosti početně zmenšuje a výrazně stárne. 
Koeficient porodnosti má cca 1,5 (1,5 dítěte na jednu matku) - aby společnost nevymírala 
potřebuje koeficient porodnosti 2,1 dítěte na jednu matku. Během další generace bude 
problém udržet přijatelný přírůstek ekonomického růstu a penzijní systém.

8 Podrobněji k  tomu zejména: ZOUBEK, V. Bezpečnostní strategie České republiky: postmoderní problémy 
globální bezpečnosti. In: Bezpečnostní teorie a praxe. Sborník Policejní akademie ČR, 2005, č. 4, s. 7-28; ISSN 
1211-2461; ISBN 80-7251-210-2; ZOUBEK, V. Globalizace či univerzita (ne)rovnosti? In: Zborník z mezinárod-
nej konferencie „(Ne)rovnosť a rovnoprávnosť“. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, 2005, s. 73-104. ISBN 
80-89104-79-7; ZOUBEK, V. Postmoderní problémy globální bezpečnosti. Kriminalistika, 2006, roč. XXXIX., č. 
1, s. 3-26. ISSN 1210-9150.

9 Autor volně navazuje na předcházející úvahy: ZOUBEK, V. Novoty práva jako oběti právu a globalizace, s. 
248-258. In: BÁRÁNY, E. (eds.). „Ako právo reaguje na novoty“. Bratislava: Veda – Slovenská akadémia vied, 
2015, 392 s. ISBN 978-80-224-1469-2.

10 https://www.oxfram.org/en/research/economy-1
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Naopak v převážné části „post koloniálního světa“ počet obyvatel roste a převažují mladí. 
Stále chudší „Jih“ představuje 80 % hladovějících či hladem ohrožených lidských bytostí, 
které se ze zóny hladu a etnických a náboženských válek tlačí do „severního“ ekonomick-
ého ráje (bez ohledu na existující mezinárodně platné státní hranice). 

4.  Ústavní právo a konstitucionalismus o právu na azyl

Musíme si položit otázku, jak české ústavní právo doktrinálně chápe „právo na azyl“. To je 
skutečně právní a státoprávní teoretická i praktická otázka.

Je to lidské právo první, či druhé generace?

Podle ústavního zákona Federálního shromáždění č. 23/1991 Sb. je nepochybné - jak dikcí, 
tak strukturálně - že jde „pouze“ o lidské právo pozitivní. Dle čl. 43 Listiny základních práv 
a svobod „Česká a Slovenská Federativní Republika (rozuměj: Česká republika) poskytuje azyl 
cizincům pronásledovaným za uplatňování politických práv a svobod. Azyl může být odepřen 
tomu, kdo jednal v rozporu se základními právy a svobodami.“ Analogicky odkazujeme ze-
jména na Nález Ústavního soudu České republiky: Nález ÚS: IV. ÚS 553/06 z 30. 1. 2007 (N 
17/14 SbNU 217), který judikatorně stojí na stanovisku, že právo na azyl je akt státu v rámci 
správního řízení bez právního nároku žadatele v mezích správního uvážení suverénního 
státu. Exteritoriálně lze odkázat zejména na čl. 18 Listiny základních práv a svobod EU, čl. 
14 Všeobecné deklarace lidských práv a čl. 1 a čl. 33 Ženevských úmluv a na další prameny, 
ale to není účelem autorů.

Právo na osobní integritu, soukromí, zákaz mučení, osobní svoboda, domovní svoboda, 
cogitationis nemo partitur, svoboda pohybu a pobytu - to jsou lidská práva první gen-
erace práv vrozených, jusnaturálních dle doktriny zpozitivňování fundamentálních práv. 
Nicméně soukromá lidskoprávní teritorialita je patrna v diferencializaci legálních definic 
specifických subjektů, které mají rozdílné právně-procesní režimy ústavní a správní:

• uprchlík (migrant),
• nomád,
• žadatel o azyl,
• azylant,
• cizinec,
• občan státu EU,
• osoba s povoleným pobytem v ČR (trvalým, či přechodným).

Názory předních českých právních teoretiků a konstitucionalistů jsou jednoznačné - sto-
jí na  stanovisku, že čl. 43 Listiny základních práv a  svobod deklaruje právo azylu jako 
právo druhé, resp. i třetí generace. Právo azylu nepatří k přirozeným právům člověka, ani 
právům občana, čili není na něj právní nárok v mezích správního uvážení. Toto stanovisko 
doktrinálního právního vědomí zastávají jak učenci Právnické fakulty Univerzity Karlovy 
(např. prof. Václav Pavlíček, prof. Aleš Gerloch, JUDr. Jiří Hřebejk, doc. Vladimír Zoubek), 
prof.  Karel Klíma (s  výhradami procesního charakteru), plejáda brněnských ústavních 
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soudců a  akademiků Právnické fakulty Masarykovy univerzity, doc.  Jiří Jirásek u  olo-
moucké právnické fakulty, atd., čili o tomto není zásadní spor, či diskurz.11 Zásadní spor se 
vede o suverenitu nárazových národních států vnější schengenské hranice (zejména se to 
týká Řecké republiky, Italské republiky, Španělského království) a contrario humanitární 
a sociální aspekt azylového posuzování v evropské dimenzi.12

5.  Rizika novodobého stěhování národů

Nekontrolovaný a nekontrolovatelný příval migrantů ohrožuje národní identitu nejen ev-
ropských států, ale celých integračních seskupení. Problém politické xenofobie a populismu 
je stále aktuálnější.

Postmoderní duchovní a vědecká skepse v právovědě a státovědě reflektuje krizi západního 
právního a civilizačního myšlení, které je v kontrastu se sílícím multikulturálním tlakem 
islámu. V boji o duchovní a materiální dominanci a nadvládu není jednoznačného vítěze: 
absentuje jednomyslně přijímaný legitimní subjekt globálního řízení. Není světový stát, 
není světové právo, není globální řád mezinárodní (vyjma mezinárodního práva, ale bez 
světového četníka, který by vymáhal a interpretoval normy mezinárodního práva). Clash 
of Civilizations je pochmurná vize Samuela Huntingtona, která se může i nemusí naplnit 
při prosazování univerzalismu základních práv a svobod, jusnaturálního charakteru lid-
ských práv a eliminaci neprůhledné moci nadnárodních ekonomických a finančních elit 
a globálního zločinu, který parazituje na tranzitu a obchodování s lidmi.13 

S nelegální migrací roste riziko expanze tzv. Islámského státu, který nemá přesně delimito-
vané státní hranice v rámci principu personality a principu teritoriality a jeho sympatizanti 
a námezdní ozbrojenci operují i na území EU.14 

Terorismem, ale i  bojem proti němu jsou totiž ohroženy právní jistoty právního státu: 
svoboda a liberalismus, rovnoprávnost a občanství, demokratická forma vládnutí a legiti-

11 Blíže viz: PAVLÍČEK, V. a kol. Ústava a ústavní řád ČR, 2. díl. Praha: Linde, 1995, s. 309-312. ISBN 80-7201-00-X., 
GERLOCH, A., J. HŘEBEJK a V. ZOUBEK. Ústavní systém ČR. 5. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 328-329. ISBN 
978-80-7380-423-7., KLÍMA, K. Listina a  její realizace v  systému veřejného a  nového soukromého práva. 
Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 16 a 32-34. ISBN 978-80-7476-647-1., JIRÁSEK, J. a kol. Ústavní základy organ-
izace státu. Praha: Leges, 2013, s. 94-98. ISBN 978-80-87576-57-1., WÁGNEROVÁ, E. a kol. Listina základních 
práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 852-865. (autor: MOLEK, P.) ISBN 978-80-7357-750-
6, etc.

12 Blíže viz např. VEČEŘA, M. a  T. MACHALOVA. Europeizace práva v  právně teoretickém kontextu. Výklad 
základních pojmů. Acta Universitatis Brunensis, Iuridica, No. 372, Brno: Právnická fakulta MU, 2010, 227 s. 
ISBN 978-80-210-5171-3.

13 Dostupné české překlady: HUNGTINGTON, S. P. Střet civilizací. Boj kultur a proměna světového řádu. Praha: 
Rybka Publishers, 2001, 447 s. ISBN 80-86182-49-5. a postliberální protipol: FUKUYAMA, F. Konec dějin a pos-
lední člověk. Praha: Rybka Publishers, 2002, 379 s. ISBN 80-86182-27-4.

14 ZOUBEK. Aplikační a interpretační problémy § 321 trestního zákoníku. In: JELÍNEK, J., IVOR, J. a kol. Trestní 
právo EU a jeho vliv na právní řád CR a SR. Praha: Leges, 2015, s. 239-245. ISBN 978-80-7502-080-2.
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mita, legalita a justiční instrumentalizace právního státu a zejména jusnaturální podstata 
fundamentálních lidských a občanských práv a svobod. Čl. 2 odst. 1 Listiny základních 
práv a svobod uvádí, že „Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat 
ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání“. V duchovní a morální sféře je stát 
neutrální a „relativistický“. Tato neutralita (liberálnost) státu je podepřena apolitičností 
státní správy a nezávislostí soudců. Stát nemůže z ideologických a obdobných důvodů ni-
koho ani diskriminovat, ani privilegovat. Je povinen tolerovat veškeré jednání, jež zůstává 
v rámci ústavního práva. Čili liberální právní stát se netváří, že je morální, je jen „ústavní“. Co 
není zakázáno zákonem, je dovoleno.

6.  DAIŠ - tzv. Islámský stát – pohled vědy 
mezinárodního práva veřejného a obecné státovědy

Nauka mezinárodního práva veřejného řeší otázku, kdy stát získává mezinárodně právní 
subjektivitu a jaký je význam uznání státu.  Uznání státu de iure, či dokonce i de facto je 
chápáno jako subsidiární znak státu. V zásadě existují dva protikladné názory, z nichž jedna 
skupina tvrdí, že uznání státu nemá žádný konstruktivní charakter a je pouhou deklarací. 
Stát tak vzniká okamžikem, kdy nový útvar splňuje znaky státu. Druhá skupina vychází 
z názoru, že subjektivitu stát získá teprve uznáním jiným státem, a to pouze ve vztahu 
k tomuto státu. Třetí skupina pak spatřuje v uznání státu jak deklaratorní, tak konstitutivní 
účinky. V praxi je používáno uznání stupňovité, resp. uznání de facto a de iure, přičemž prvé 
je výrazem určité zdrženlivosti a očekávání, zda nový státní útvar přesvědčí o své trvalosti, 
jde o uznání obsahem omezené a prozatímní. Uznání státu de iure představuje uznání 
plné, konečné a neodvolatelné.

Západní právověda je v koncích s fenoménem suverenity faktických teroristických států 
a jejich „právních systémů“. Naše demokracie je bezzubá, pokud právními prostředky ch-
ceme bojovat proti státnímu terorismu globálně. Z hlediska obecné státovědy a teorie 
práva se jedná o zcela nový aspekt a fenomén. Vznikl nový teroristický stát (v semiperiferii 
islámské civilizace): Islámský stát na  teritoriu Irácké republiky a  Syrské arabské repub-
liky. Státní občané ze západní Evropy a severního Kavkazu Ruské federace se rekrutují 
jako novodobá vojenská státní moc v prostoru Středního Východu, kde místní islámští 
sunitští extrémisté terorizují a eliminují nejen ostatní muslimy (šíity), ale též celé etnické 
a národnostní entity na území severního Iráku a severovýchodu Sýrie. Islámští sunitští ex-
trémisté teritoriálně de facto vytvořili specifický subjekt mezinárodního práva veřejného 
s názvem „Islámský stát“ (v asociaci na islámský chalífát - poslední chalífa byl Osmanský 
sultán do konce Velké války). Superterorismus Islámského státu je nepřijatelný jak pro 
Západ, tak i pro ultrakonzervativní monarchické režimy na Arabském poloostrově a též 
pro Íránskou islámskou republiku.

Z hlediska státovědy má Islámský stát některé znaky státu a státnosti: zejména funguje 
veřejná státní moc ve smyslu státní administrativy, vojenských a policejních struktur včetně 
státní symboliky - černé vlajky islámského státu, pokřiku „Alláh akbar“, atd. Islámský stát 
vybírá daně a ekonomicky funguje především nelegálním exportem nafty do sousedního 
Turecka. Třetí znak státnosti - teritorium - je naplněn ovládáním území v severovýchod-
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ní Sýrii (hlavní město Rakka) a  téměř poloviny území Irácké republiky, s  ostentativním 
pohrdáním imperiálními hranicemi, které byly stanoveny Velkou Británií a Francií při dělení 
Osmanské říše (vznik a zánik Kurdistánu a většiny Arménie jako nejstaršího křesťanského 
státu ve světě).15 Jediným subsidiárním znakem, kterým nedisponuje, je všeobecné uznání 
de iure mezinárodním společenstvím, nicméně například Turecká republika má vztahy 
s tímto subjektem de facto, přičemž kurdské pešmergy neuznává a likviduje.

7.  Multikulturalita a český národ

Ústavně „národní státy“ jsou historickým výsledkem ekonomického sjednocování národ-
ních trhů v etapě liberálního kapitalismu v 16. - 18. století na starém kontinentě: sjednocení 
„malého“ Německa (bez Rakouska), sjednocení italských států, spojení Anglie a Skotska 
jakožto Spojené království Velké Británie, národní obrození Slovanů v Rakouském císařství, 
atd. V  období globalizace se státy stávají téměř anachronismem a  jsou subsidiárním 
hráčem v éře integrace - europeizace, atlantizace, byzantynizace, panislamizace, panarabi-
zace, bharatizace, japanizace, středo-světo-izace (konfucionizace, taoizace a buddhizace), 
afrikanizace, hispanizace, judaizace a dalších právních civilizačních „izaizací“. Ty šťastné 
a veliké národy a velmoci světa, které mají, či měly moře, objevné výpravy, expanzi, kolo-
nie, globální obchod a multikulturální styk jsou daleko otevřenější k migraci i emigraci.

Český národ a stát je historicky zcela nevýrazný a relativně nevýznamný z téměř dvě stě 
státních subjektů mezinárodního práva veřejného. Česká republika je ve středu Evropy, 
kde se protínají a  protínaly geopolitické silokřivky velmocenské: mezi germanizačním 
prostorem (v novověku připomínáme nacistickou právní ideologii) a východním byzan-
tinismem (v  novověku evokujeme zejména dočasnou okupaci Československa vojsky 
Varšavského paktu a  tzv. neostalinistickou „normalizaci“). Dnes je Česká republika „et-
nicky vyčištěným státem“ od roku 1945 rozhodnutím velmocí v Postupimské konferenci: 
3,5 milionu sudetských Němců, bývalých československých občanů, bylo transferováno, 
mj. na základě malého a velkého retribučního ústavního dekretu prezidenta Republiky 
československé, coby obsoletní právní normy, romská problematika je v ČR dnes chápána 
spíše sociálně. V průběhu druhé světové války a těsně po ní byly pohyby národů s dnešní 
dobou nesrovnatelné. Evropou se přemístilo více než 25 milionů lidí, např. 13.5 milionu 
Němců bylo přesídleno z  východního Pruska, Pomořanska, Slezska i  Sudet. Xenofobní 
nálady české veřejnosti (které nevybočují z  ekvilibria evropských nálad) jsou založeny 
„geneticky“ z tisícileté reflexe o přežití v restrikci česko-moravsko-slezském prostoru. 

„Stát Čechů“ je ústavně občanským státem: v Preambuli Ústavy České republiky čteme: 
„My občané České republiky v Čechách, Moravě a Slezsku...“. Je nebývalým štěstím a spásou 
pro naší euroatlantickou západokřesťanskou civilizaci „svobodného světa“, že ctíme právní 
axiologii Západu, která stmeluje naše odhodlání:

15 Sykesova-Picotova dohoda představovala tajný plán Francie a Velké Británie, které ji podepsaly se souh-
lasem Ruské říše, na rozdělení sféry vlivu v teritoriu Osmanské říše po ukončení první světové války. Byla 
podepsána 16. května 1916. Dohoda nese název po svých signatářích, za Francii tak učinil diplomat François 
Georges Picot, za Británii Sir Mark Sykes.
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1. svoboda - Quae lex non prohibet, debent permisa videri,
2. rovnoprávnost a občanství - rovnost před zákonem a Bohem,
3. demokracie jako forma vlády a legitimita státní moci od lidu,
4. právní stát a právo na spravedlivý proces,
5. jusnaturální podstata základních lidských práv a svobod (v mezích zákona),
6. sekularita.

8.  Závěr

Je výzvou pro další státoprávní trajektorii a výhled evropských konstitucionálních bádání 
určit varianty dalšího vývoje naší „staré“ evropské civilizace, která vzešla z římského práva. 
Europeizace aktuálně řeší staronový problém stěhování národů „za branami Říma“, který 
zde již historicky byl. Evropská unie je dnes - ex post - konfrontována novými riziky, které 
souvisí s její budoucností, ekonomickou prosperitou, západním lidskoprávním rozměrem.

Bývalý diplomat a stále činný terénní etnograf Mnislav Zelený - Atapama v příspěvku „Je 
na řadě genocida bělochů v Evropě?“16  po pobytech v amazonském pralesu a v evropských 
diplomatických strukturách stručně subjektivně konstatuje: „Evropská unie není prostě 
schopna zajistit „svým lidem“ bezpečnost“. Je to především odpovědnost politiků, kteří 
vše začali a dál vedou. Oni v dávné minulosti zahájili kolonialistické rozdělení světa a nyní 
po 2. světové válce začali sklízet ovoce otevřením hranic obyvatelům bývalých kolonií. 
My jsme se však nepodíleli na bohatnutí z kolonií, a proto my nemáme žádnou morální 
povinnost přijímat utečence z těchto území bývalých kolonií, abychom napravili chyby 
dávných politiků.

Tak začala éra multikulturalismu, éra sociálního inženýrství podporovaná desítkami aktivi-
stických organizací. Vše vypadlo ideálně růžově a nádherně lidsky, otevřené náruče všem 
dokola a láska bez ohledu na původní obyvatele Evropy.

Každý kulturní antropolog či etnograf mající pár let studia za  sebou musí být z  toho 
zděšen. Uznávám všechny národy, rasy, náboženství a kultury. Vše má svůj původ a vše 
mí i své místo na zemi, kam patří a kde má i svou funkci. Proto existuje taková etnická 
a světonázorová pestrost včetně třeba gastronomie i  samotného vzhledu lidských ras, 
které byly po tisíciletí formovány, determinovány životním prostředím. Tím je přece jasné, 
že jsme každý jiný a nejsme stejní, jak se nám stále snaží vnutit evropský politický man-
agement.

Jistě, k míchání lidských ras, k čemuž nyní v Evropě prakticky na rozkaz dochází, docházelo 
ve světě neustále, ale mělo to přirozený vývoj a proces. Avšak například davová a násilná 
imigrace černošských otroků do Ameriky, která vytvořila nejrůznější varianty rasového 
křížení, nese si dodnes své traumata, i když leckde, jako v Brazílii, se proces poněkud „us-
adil“. Usazovali se však po staletí, ale naši evropští vůdci chtějí tento proces zvládnout raz 
dva, pokud možno během svého období vlády. Pak se ovšem nelze divit násilnostem a ter-

16 Je na řadě genocida bělochů v Evropě? Lidové noviny, 18. 7. 2016, s. 11.
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orismu. Migranti přicházeli vždy v davech, které se většinou neasimilovaly, ale vytvořily 
gheta udržující si svou integritu. Jen přišedší jednotlivci se přirozeně včlenili mezi nás. Proč 
ne, že? Takoví naši kulturu nezničí, ale naopak ji posílí, obzvláštní.

Konečně jsme se však dočkali, alespoň slovně: Paní Merklová připustila, že její vláda loni 
podcenila přípravu na příchod velkého množství uprchlíků do země. Prohlásila to však 
teprve v reakci na výsledky letošních regionálních voleb, chtěla by vrátit čas zpět a méně 
ignorovat problémy, jež mají s uprchlíky státy na vnější hranici EU. Snad se „věci“ pohnou 
konečně dopředu, v zájmů všech Evropanů a jejich bezpečnosti.
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