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Úvodní slovo děkana
Eduard Bruna1
Vážení přítomní dovolte, abych zahájil již IX. ročník mezinárodní vědecké konference
„Bezpečná Evropa 2018“, tentokrát již na Vysoké škole finanční a správní Praha. Dovolte,
abych mezi námi přivítal naše vzácné hosty zejména předsedu Evropské Asociace pro
bezpečnost, pana Assoc. profesora Ing. Leszka Korzienowského, a dále všechny naše milé
hosty pana doc. Zapatynského, doc. Piwowarského, prof. Jurčáka, prof. Stieranku, generála
Kučeru, doc. Paweru, doc. Saka, a další účastníky ze Slovenské a České republiky, milé
studenty a příslušníky Policie ČR.
Ve vystoupeních účastníků na předešlých konferencích v různých aspektech zaznělo,
že téma konference „Bezpečná Evropa“ je výrazně multidimenziální, dotýkající se
problematiky bezpečností jak na mezinárodní, evropské, tak regionální úrovni. Na tomto
zarámování konference se ani dnes nic nemění. Naopak předpokládám, že problematika
bezpečnosti bude i dnes výrazně obohacena o další nové aspekty, problémy nebo pohledy
zkoumání. Dovolím si na začátek našeho jednání uvést pouze několik poznámek k zaměření
tohoto ročníku konference.
Existence dvou zásadních tendencí v oblasti zajištění bezpečnosti
V současnosti jsme svědky, že se v tomto století budou postupně prosazovat dvě
významné tendence směřující:
a) k další privatizaci bezpečnosti a
b) ke zvyšování bezpečnosti za cenu omezení lidských práv a práva na soukromí.
Tyto tendence vycházejí z následujících východisek:
1. Neoliberální koncepce redukce státu privatizací všeho, co nevyhnutně nemusí
zajišťovat stát (minimalizace státu).
2. Konzervativní koncepce nadřazení bezpečnosti lidským právům.
Tyto dvě tendence – privatizace bezpečnosti a zvyšování (resp. udržování) bezpečnosti
na úkor omezení lidských práv – budou podlé mého názoru charakterizovat minimálně v první
polovině 21. století zajišťování bezpečnosti euroatlantické civilizace. Projevy těchto tendencí
v současném světě můžeme sledovat v armádách, policejních sborech, vězenství, při
zkoumání otázek lidských práv, možností sledování a odposlechů osob apod. I o těchto
otázkách bude dnes na konferenci zmínka.
Průběžné prohlubování moderního přístupu ke zkoumání bezpečnosti s ohledem na
další nové aspekty
Zde půjde zejména o posun v oblasti bezpečnosti jako součástí základních lidských
potřeb, která se stává významným společenským cílem, ideálem a hodnotou. Takto nazíraná
bezpečnost má současně výrazný emociální, sociálně-psychologický, ale i společenskopolitický dopad. Je nejen součástí lidských pocitů při vnímání vlastního bezpečí, ale současně
vyjadřuje určitý stav společnosti v této oblasti a zároveň zůstává i globálním existencionálním
problémem lidské civilizace. V této souvislosti chci vyzvednout problematiku zabývající se

Doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D, děkan Fakulty právních a správních studií, Vysoká škola finanční na správní,
Praha, e-mail: eduard. bruna@vsfs.cz.
1
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problémy občanské bezpečnosti a např. i bezpečností seniorů v domácnostech a jejich
autonomie v současném světě.
Bezpečnost jako základní lidské právo a předpoklad a východisko ke konstituování a
rozvoj bezpečnostních věd
Právo na bezpečnost patří k základním právům a svobodám člověka. Lidská práva
dosud nebyla jednoznačně definována a ani neexistuje jejich legislativní definice, ale existují
právní základy pro ochranu lidských práv, které předjímají politické deklarace. Právo jedince
na bezpečnost je osobním právem, jakkoliv se těmito otázkami musí zároveň zabývat i stát.
Nauka o bezpečnosti (sekuritologie, bezpečnostní vědy) se ve své podstatě zabývají
systematickým řešením života lidí a činností vybraných společenských organizací a subjektů.
Jejím paradigmatem není jakýsi abstraktní princip poznání, nýbrž praktické problémy bytí,
rozvoje a normálního fungování člověka a těchto subjektů. Lidská práva to jsou práva, která
zavazují stát a jeho instituce, aby prováděly určité úkony v zájmu jejich realizace. Mají
universální povahu, to znamená, že pocházejí z přirozených práv lidské bytosti a přináleží
každému člověkovi bez ohledu na jeho vlastnosti, společenský původ, pohlaví, rasu, vyznání.
Bezpečnostní vědy se zabývají především zajišťováním bezpečnosti občanů a státu ve
vztahu k nejrůznějším druhům ohrožení. Mají přispívat ke tvorbě bezpečnostní doktríny
těchto států, ale i celé Evropy a současného světa. Je otázkou s jakým efektem při omezování
ekonomického zabezpečení tohoto fenoménu ze strany odpovědných orgánů příslušných
vládnoucích státních formací. Jednoznačně se totiž potvrzuje, že do procesu tvorby
bezpečnosti vstupuje ekonomika, politika, kultura společnosti a osobnosti, úroveň vědy a
technologií, geopolitická a geostrategická situace a aktivita veřejnosti. Bezpečnostní věda, ale
z ní vycházející bezpečností praxe, jak již zaznělo na předcházejících konferencích, musí
akceptovat existenci bezpečnostních rizik, komponentů a existenci základních cílů
bezpečnosti. Současné bezpečnostní debata odhaluje nové a nezodpovězené otázky, které si
zaslouží seriozní pozornost a analýzu.
Na závěr mého krátkého vystoupení chci zdůraznit, že každý předložený pohled či
aspekt ve zkoumané dimenzi bezpečnosti umožňuje zkoumat i její další aspekty. Vzhledem
k širokému tematickému okruhu jednotlivých vystoupení na dnešní konferenci bude přínosem
jakékoliv odborné či vědecké sdělení, přednesené diskusní vystoupení, vybraný aspekt či
tematický celek tohoto mnoho úrovňového a komplexně pojímaného fenoménu.
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Bezpečnost Evropy v perspektivě historických a současných ohrožení
The security of Europe in the perspective of historical and contemporary threats
Leszek Fryderyk Korzeniowski2
Abstrakt
Článek byl připraven u příležitosti 100. výročí samostatnosti Československa za účelem jeho
přednesení na konferenci „Bezpečná Evropa“ zorganizované Vysokou školou finanční a
správní v Praze. Cílem tohoto nárysu není analýza zahraniční politiky, a proto nemám
v úmyslu se v této věci vyjadřovat. Uváděním zlomkových příkladů je nutno především hledat
odpověď na otázku, zda přispěly ke zvýšení bezpečnosti obyvatelstva, státu a regionu, a
zejména k odstranění hrozby války nebo naopak. Jedná se pouze o pokus posouzení dnešní
situace z pohledu dosavadních zkušeností Evropské asociace bezpečnostních věd, jejíž členy
jsou zástupci z 23 zemí Evropy, včetně Čechů, Poláků, Slováků, Rusů a Ukrajinců.
Klíčová slova
bezpečnost, ohrožení, rusifikace, zločin genocidy, vojenský převrat, národ
Abstract
The article was prepared on the occasion of the 100th anniversary of the independence of
Czechoslovakia for its presentation at the conference "Secure Europe", organized by the
University of Finance and Administration in Prague. The purpose of this outline is not to
analyze foreign policy and therefore I do not intend to comment on this issue. By pointing to
fractal examples, it is primarily necessary to look at the question of whether they have
contributed to increasing the security of the population, the state and the region, and in
particular to eliminate the threat of war or vice versa. It is only an attempt to assess the current
situation from the point of view of the experience of the European Association of Security
Sciences, whose members are representatives from 23 European countries, including Czechs,
Poles, Slavakov, Russians and the Ukrainians.
Key words
security, threats, rusification, genocide crime, military coup, nation
O Ty roku! Kdo Tě viděl v naší zemi!
Lid Tě dosud nazývá rokem úrody,
A voják rokem války; (...)3
Přelom XX. a XXI. století je pro naši generaci Čechů, Poláků, Slováků, Ukrajinců a
mnoho jiných národů obdobím změn a přehodnocení, a také formování prostoru pro reedukaci
dospělých do jiného života v evropské společnosti. V České republice, Polsku, na Slovensku a
na Ukrajině byly přijaty různé organizační a programové koncepce tohoto procesu, ale jejich
doplněním mohou být předpokladem zcela nového pohledu na vědomí a poznání
postkomunistické a postmoderní společnosti. Současně sdílíme zkušenosti z minulosti,
společné hrozby a naděje, které poprvé přinesly Čechy a Slováky, Polsko a pak také Ukrajinu,
národní a státní znovuzrození.
Leszek Fryderyk Korzeniowski, Dr.h.c. prof. nadzw.dr.hab., předseda Evropské asociace věd o bezpečnosti,
lfk@eas.info.pl.
3
MICKIEWICZ, A. Pan Tadeusz, čili poslední Krčmě v Litvě. Kniha XI., rok 1812.
2

8

17. března roku 2014 Rusko uznalo Krym4 za část Ruské federace, čímž potvrdilo
okupaci Ukrajiny. Mezinárodní společenství uznalo tuto skutečnost za porušení
mezinárodního práva, které status quo hranic v Evropě považuje za nejdůležitější závěr po
strašlivých zkušenostech z II. světové války. Když se však blíže podíváme na kaleidoskop
dějin, pak se jedná pouze o epizodu v tisícileté historii válek mezi východem a západem. Ve
XIII. (třináctém) století území dnešní Ukrajiny byla pod nadvládou Mongolů, a poté Velkého
knížectví litevského, a také pod nadvládou Republiky obou národů5.
V důsledku záporožských povstání proti Koruně (z nichž nejdůležitějším bylo povstání
záporožských pod velením Bohdana Chmelického v letech 1648-1655), se Kozáci podřídili
ruskému carovi (Perejeslavská dohoda 1654). Mnohaleté války mezi Polskem a Ruskem a
mezi Polskem a Tureckem způsobily pouze zruinování, vylidnění a kolonizaci území tzv.
Novoruska. Porážka Ruského impéria v krymské válce (1856) byla impulzem pro boj o
ukrajinskou národní totožnost, avšak rusifikace byla totální. V roce 1876 ruský car Alexandr
II. zakázal používání názvu „Ukrajina“, zakázal tisk v ukrajinském jazyce (který byl
v dokumentu nazýván „maloruským nářečím“) a používání tohoto jazyka ve školách a
divadlech, a přikázal používání pouze ruského jazyka a odstranění ukrajinských učitelů ze
škol6. Totální rusifikace trvala více než 200 let, a na podřízených či okupovaných územích
trvá i nadále. Korunu, pozdější „Rzeczpospolita“, čekal osud východního "kraje" 7. Ve druhé
polovině XVIII. století byly provedeny tři rozdělení Polska8. Po 123 letech okupace, v roce
1918 opět vzniklo nezávislé Polsko – avšak ne na dlouho.
20. léta XX. století byla pro Česko, Polsko, Slovensko a Ukrajinu a také mnoho jiných
evropských států dekádou velkých změn a přehodnocení, a také nových životních zkušeností
v jiné společnosti nežli tomu bylo dosud. Po období feudální zaostalosti a rozvoje bržděného
cizími mocnostmi – Ruskem v případě Ukrajiny, Rakouskem, Ruskem a Německem v případě
Polska, Rakouskem-Uherskem v případě Česka a Slovenska – otevřela se šance pro domácí
státnost, kulturu, inovativnost a hospodářský pokrok. Vztah k Rakousku-Uhersku se
v průběhu dějin měnil a dodnes tato země budí mnoho kontroverzí. Z dnešní perspektivy
nacionalismu a probouzejícího se fašismu je na Rakousko-Uhersko vzpomínáno se
sentimentem jako na parlamentní stát, s širokými svobodami a osobnostními právy,
s možností rozvíjení národní kultury. V polském Krakově, který byl šestým největším městem
impéria, rakouské úřady povolily užívání polského jazyka na Jagellonské univerzitě již v roce
1870. Dnes se dosti často objevují názory, že právě Rakousko-Uhersko bylo předchůdcem
evropského společenství.
28. června 1914 byl v atentátu v Sarajevě zabit následník trůnu arcivévoda František
Ferdinand, synovec Františka Josefa I. 28. července Rakousko vyhlásilo Srbsku válku, což
v důsledku vedlo k vypuknutí I. světové války. Průběh událostí se ukázal jako krajně
nevýhodný pro Rakousko-Uhersko. Císařsko-královská armáda, špatně organizovaná a
vybavená, a k tomu se špatným velením, zaznamenávala vítězství pouze v bojích s armádami
slabších zemí, jako Srbsko nebo Rumunsko, a to ne vždy. V konfrontacích s armádami Ruska
Na Krymu bydlí zhruba 2,4 mil. lidí, z toho tvoří 60 % Rusové, 24 % Ukrajinci a 10 % Krymští Tataři.
V XVIII. století to bylo 467 tis., z toho tvořili 95 % Krymští Tataři, 2 % Řekové, 2 % Arméni, méně než jedno
procento Krymčáci a Karaimové.
5
Republika obou národů – stát skládající se z Koruny Polské a Velkého knížectví litevského existující v letech
1569-1795. Občas je používán také název „Koruna polského, litevského a ruského národa”. Viz.
AUGUSTYNIAK, U. Historia Polski 1572–1795. (Dějiny Polska 1572–1795) Warszawa: 2008, s. 31-32.
6
SERCZYK, W. A. Historia Ukrainy. (Dějiny Ukrajiny). Wyd. 3. Wrocław: 2001, s. 207, 232.
7
„Ukrajina je každým územím na kraji, čili na konci, u hranice, na kraji státu nacházející se”. GLOGER, Z.
Geografia historyczna ziem dawnej Polski (Geografie historického území dávného Polska). Kraków: 1903.
8
Rozdělení Polska mezi Rakousko, Prusko a Rusko v letech 1772, 1793 a 1795.
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a Itálie utrpěla řadu porážek, mj. v Haliči. Atmosféru tamějších let skvěle popsal Jaroslav
Hašek v románu: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války.
16. října 1918 Karel I.9 vydal manifest Mým věrným národům rakouským, který byl
předzvěstí přeměny Rakouska-Uherska na federaci, avšak na zásadní reformy již bylo pozdě.
Na manifest císaře Karla I. zprvu pozitivně odpověděli Ukrajinci, kteří 1. listopadu 1918 po
obsazení ukrajinskými jednotkami nejdůležitějších veřejných budov a vojenských objektů
Lvova vyhlásili Ukrajinský stát. Avšak již 13. listopadu 1918 Ukrajinská národní rada přijala
Dočasnou ústavu o nezávislosti ukrajinského území bývalé rakousko-uherské monarchie
(ústava ZULR) a vyhlásila nezávislost Západoukrajinské lidové republiky. ZULR si
nárokovala nadvládu nad územím Haliče a Lodomerie (území Polska obsazené RakouskoUherskem), Bukoviny a Uherské Rusi. Bukovina a území bývalého Maďarského království
byly v krátké době obsazeny rumunskými a československými vojsky. 22. ledna 1919 bylo na
Sofijském náměstí v Kyjevě oznámeno uzavření aktu o sjednocení Ukrajinské lidové
republiky a Západoukrajinské lidové republiky, na základě něhož se oba státy spojily pod
názvem Ukrajinská lidová republika (ukr. Українська Народна Республіка).
28. října 1918 bylo v rámci obrany Slováků před Maďary a Čechů před německým
Rakouskem – v Čechách, na Moravě, v české části Slezska, Horních Uhrách a Zakarpatské
Rusi – vyhlášeno samostatné Československo10. Za symbolický počátek II. Polské republiky
se považuje 11. listopadu 1918, kdy se vojenské moci ve Varšavě zmocnil Józef Piłsudski.
V důsledku jeho činnosti se z města stáhla německá vojska, načež 22. listopadu přijal titul
Dočasný náčelník státu. 12. listopadu 1918 ve Vídni vzniklo Německé Rakousko, které
zahrnovalo území dávného Rakouska-Uherska osídlené německým obyvatelstvem. Na konci
listopadu 2018 československá vojska vkročila na území několika provincií, které byly
později, ve Versailleské smlouvě a Saintgermainské smlouvě, přiznány Československu.
Východní území císařství byla připojena k Rumunsku, a na jihu bylo zahájeno tvoření
Království jižních Slovanů, budoucí Jugoslávie.
Nové hranice bývalého území Rakouska-Uherska byly výsledkem přijetí sedmi aktů
mezinárodního práva:
 Saintgermainská smlouva z 10. září 1919 uzavřená
Československem, Uhrami, Královstvím SChS a Itálií.

mezi

Rakouskem,

 Trianonská smlouva ze 4. června 1920 o hranicích Uher se sousedy („hanba Trianon”
– rozdělení „Velkého Uherska”).
 Arbitrážní rozsudek z 28. července 1920 o určení hranice mezi Polskem a
Československem.
 Sévreská smlouva o hranicích z 10. srpna 1920 o určení hranic
Československem, Rumunskem, Jugoslávií a mezi Polskem a Východní Haličí.

mezi

 Rapallská smlouva z 12. listopadu 1920 o určení hranic mezi Itálií a Jugoslávií.
 Rozhodnutí velmocí z 15. března 1923 o uznání východních hranic Polska, včetně
východní Haliče.
 Výměna nót mezi Polskem a Rumunskem ve Varšavě 10. října 1928 určující polskorumunskou hranici podél bývalé haličsko-bukovinské hranice.

Karel I., vlastním jménem Karl Franz Josef Ludwig Hubert Georg Maria (1887-1922) – poslední panovník
Císařsko-královského Rakouska-Uherska, pocházel z Habsbursko-lotrinské dynastie.
10
Československý stát prohlášen. „Lidové noviny”, s. 1, 1918-10-29.
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Polská republika a Ukrajinská lidová republika 21. dubna 1920 ve Varšavě podepsaly
tajnou mezinárodní smlouvu, v níž uznaly polsko-ukrajinskou hranici na řece Zbrucz (Równe
a Krzemieniec zůstaly na polské straně), zavázaly se k neuzavírání mezinárodních smluv
namířených proti sobě a zaručily práva ukrajinskému obyvatelstvu v Polsku a polskému na
Ukrajině11. Na základě tajné vojenské konvence podepsané o tři dny později polská
a ukrajinská armáda provádějí společné akce, jako spojenecká vojska. Józef Piłsudski,
Vrchní velitel polské armády, v proklamaci vydané u této příležitosti 26. dubna 1920
k obyvatelům Ukrajiny prohlásil, že všem obyvatelům Ukrajiny, bez rozdílu statusu, původu a
vyznání, vojska Polské republiky garantují ochranu a péči.
V roce 1921 Polsko podepsalo Rižskou smlouvu s bolševickým Ruskem, čímž zrušilo
spojenectví s prozápadní Ukrajinskou lidovou republikou. Zhruba 20 tisíc ukrajinských
vojáků, úředníků, žen a dětí bylo internováno v Polsku a uvězněno ve Szczypiornie12, dnešní
městské části města Kalisz. Maršálek Józef Piłsudski, když tábor navštívil 15. května roku
1921, zajisté se studem řekl: „Já se Vám omlouvám, já se Vám velice omlouvám – tak nemělo
být“. Rižská smlouva13 rozdělila mezi Polsko a Rusko území, které bylo obydleno Ukrajinci a
Bělorusy, čímž byly ukončeny jejich sny o vlastních státech a čímž vznikla propast mezi nimi
a Poláky. Varšava  ještě donedávna spojenec Kyjeva – uznala národní aspirace Ukrajinců za
politické ohrožení a bojovala proti nim plnými silami. Ve 20. letech bylo v Polsku dokonce
zakázáno přídavné jméno „ukrajinský“ – na úřadech bylo nutné hovořit „rusky“ nebo
„rusínsky“. V roce 1926, v situaci politické krize, Józef Piłsudski v Polsku provedl vojenský
převrat, během něhož v bratrovražedných bojích zahynulo 379 osob (215 vojáků a 164
civilních osob), a zhruba 1000 osob bylo zraněno14.
Posledních 100 let společné historie Čechů, Poláků, Slováků a Ukrajinců bylo
přeplněno vnitřními konflikty vyplývajícími z boje o moc a konflikty mezi obnovenými státy.
Moskva iniciovala nenávist Ukrajinců vůči Polákům, glorifikování fašistických ukrajinských
nacionalistů a účelnou genocidu ukrajinského národa: v letech 1921-1947 hladem zemřelo
zhruba 10 milionů obyvatel Ukrajiny15. V roce 1939 bylo provedeno čtvrté rozdělení Polska,
v tomto případě se o to postaral Svaz sovětských socialistických republik a Německo16.
Polsko se stalo předmětem paktu Ribbentrop-Molotov a agrese Německa a Sovětského svazu,
k čemuž se připojilo Slovensko premiéra kněze Jozefa Tisa. Slovenská armáda zaútočila na
Polsko 1. září v 5.00 hodin svými třemi divizemi ve směrech: Podhalí, Nowy Sącz a
Bieszczady. Začala druhá světová válka. Zločiny genocidy se týkaly Židů i Poláků, avšak

Smlouva mezi vládou Polské republiky a vládou Ukrajinské lidové republiky podepsaná ve Varšavě 21. dubna
1920. Zveřejněno bylo znění prvního bodu smlouvy jako sdělení polského ministerstva zahraničních věcí a
sdělení Ukrajinské diplomatické mise ve stejném znění ve Varšavě. "Monitor Polski" č. 97 z 28. dubna 1920.
12
Tábor internovaných č. 10 v Kaliszi - polský tábor pro internované vojáky Aktivní armády Ukrajinské lidové
republiky v první polovině dvacátých let XX. století.
13
Rižský mír – mírová smlouva mezi Polskem a Ruskou federativní sovětskou socialistickou republikou,
podepsána v Rize dne 18. března roku 1921 (Sb. Z. č. 49, pol. 300) ratifikována Náčelníkem státu 16. dubna roku
1921 a platící ode dne 30. dubna roku 1921, tj. ode dne výměny ratifikačních dokumentů mezi stranami.
14
SKRZYPEK, Andrzej: Zamachy stanu w Polsce XX wieku Działania spiskowców i bezpardonowa walka o
władzę (Převraty v Polsku ve XX. století. Činnost spiklenců a nelítostný boj o moc), Varšava 2014, s. 53.
15
Vrchní soud v Kyjevě po projednání věci shledal dne 13. ledna 2010 Jozefa Stalina, Vjačeslava Molotova,
Lazara Kaganoviče, Pavla Postyševa, Stanislava Kosiora, Vlase Chubara a Mendela Chatajeviče vinnými ze
zločinu genocidy stanoveného ve čl. 442 § 1 trestního zákoníku Ukrajiny. Soud současně trestní řízení zastavil
vhledem k úmrtí obžalovaných. Постанова апеляційного суду м. Києва у кримінальній справі за фактом
вчинення геноциду в Україні в 1932–1933 роках. Харківська правозахисна група (ХПГ) [datum: 14.09.2014]
http://khpg.org/index.php?id=1265039604
16
Tajný protokol z paktu Ribbentrop - Molotov ze dne 23. srpna roku 1939 týkající se rozdělení území Polska
mezi III. Říši a Svaz sovětských socialistických republik.
11
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všechny národnosti bydlící na území dosavadního Polska byly podrobeny germanizaci a
rusifikaci, byly vražděny, okrádány a vysídlovány.
O rok dříve, 30. září roku 1938 v Mnichově, šéfové vlád Neville Chamberlain (Velká
Británie), Édouard Daladier (Francie), Adolf Hitler (Německo) a Benito Mussolini (Itálie)
podepsali dohodu o vykrojení ze suverénního Československa 29 tis. km² pohraničí s III.
Říší17 a jejich připojení k Německu. Československo u toho nebylo. Československo se
ultimátu podřídilo a aktivně se nebránilo. V Paříži a Londýně slavili zažehnání války. Polsko
využilo situace a 2. října roku 1938 polská armáda zabrala část Těšínského Slezska (Zaolzie).
"Zničení Polska je našim hlavním úkolem. Cílem musí být nikoliv dostat se na nějakou
označenou linii, nýbrž zničení živé síly. I kdyby válka propukla na západě, zničení Polska
musí být našim prvním úkolem. Rozhodnutí musí být okamžité vzhledem k ročnímu období.
Pro účely propagandy uvedu nějaký důvod propuknutí války. Je jedno, jestli bude věrohodný
či nikoliv. Vítěze se nikdo neptá, zda řekl pravdu, či ne. Ve věcech spojených se zahájením a
vedením války nerozhoduje právo, nýbrž vítězství. Buďte nelítostní, buďte brutální“ – tato
slova řekl Adolf Hitler na poradě velitelů den před podepsáním paktu Ribbentrop-Molotov.
Zajisté je dnes možné tato slova vložit do úst Putina, stačí pouze nahradit Polsko Ukrajinou.
V genocidě spáchané v letech 1943–1945 na polském obyvatelstvu ukrajinskými nacionalisty
na východním území II. Polské republiky bylo zavražděno zhruba 100-130 tis. Poláků, a
v odvetných akcích prováděných Zemskou armádou bylo zavražděno zhruba 10-15 tis.
Ukrajinců.
V roce 1968 Polsko společně s SSSR, NDR, Maďarskem a Bulharskem v reakci na
„Pražské jaro“ zaútočilo na Československo. Československo se aktivně nebránilo, ačkoliv
zahynulo 90 osob a více než 800 osob bylo zraněno, z toho více než 300 těžce. Tři osoby se
v rámci protestu upálily: student Jan Palach, student Jan Zajíc, čtyřicetiletý komunista
Evžen Ploček a také Ryszard Siwiec z Přemyšle v Polsku. Středovýchodní Evropa se po
mnoha letech spánku probudila na konci XX. století a vrátila se k evropským a národním
hodnotám (v Polsku jednání "kulatého stou", částečně svobodné volby a „plán Balcerowicze“
v roce 1989; v Československu „sametová revoluce“ v roce 1989 a rozdělení ke dni 1. 1. 1993
na suverénní státy Česká republika a Slovensko; „pád Berlínské zdi“ v roce 1989 a sjednocení
Německa 3. 10. 1990)18. Minimálně srovnatelný proces s tím revolučním z počátku XX.
století na Ukrajině - „oranžová revoluce"19 z roku 2004 a "Euromajdan"20 z roku 2014.
V reakci "velký bratr" učinil podobná opatření jako Hitler vůči Polákům v roce 1939:
zabrat území, zničit ukrajinskou kulturu a zdegenerovat ukrajinský národ. Vladimir Putin,
prezident Ruské federace prohlásil, že Ukrajina je umělý stát ("artificial state") a většina
jejího území historicky patří Rusku21. Vladimir Žirinovskij z Liberálně-demokratické strany
Ruska, místopředseda státní dumy (nižší komory Ruské federace), při oslavování připojení

III. Říše Německa – neoficiální název německého státu v letech 1933-1945. Oficiálně se stát nazýval
Německář říše (Deutsches Reich).
18
HOFREITER, L. Cesta k Európskej bezpečnostnej stratégii (Towards European security strategy), p. 123.
„Politické vedy“ 2013, No 3, p. 113-126.
19
Oranžová revoluce – události, ke kterým došlo na Ukrajině po prohlášení dne 21.11.2004 Viktora Janukovyče
za vítěze prezidentských voleb do vítězství v opakovaném druhém kole voleb Viktora za Juščenka 26.12.2004.
Název "oranžová revoluce" je odvozen od barvy symbolizující volební štáb Viktora Juščenka.
20
Euromajdan - manifestace od 21.11.2013, protest proti odložení prezidentem Janukovyčem podepsání dohody
o přidružení s Evropskou unií, které se proměnily v revoluci, které vedly k útěku Janukovyče 21.2.2014
z Kyjeva. Název Jewromajdan pochází od názvu „náměstí” – Náměstí Nezávislosti v Kyjevě.
21
KLICH, B. Groźbę Putina słyszał Lech Kaczyński, Sikorski i ja. Onet.pl 22.10.2014. [datum: 29.10.2014]
http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/bogdan-klich-grozbe-putina-slyszal-lech-kaczynski-sikorski-ija/gwfkh.
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Krymu k Rusku veřejně apeloval, aby východní a jižní regiony Ukrajiny byly připojeny
k Rusku, a západní k Polsku22. Tentokrát se Polsko nerozhodlo pro účast v rozdělení
Ukrajiny, avšak vyskytují se – nevšímaví konečného důsledku ustoupení Hitlerovi v roce
1938 v Mnichově – politici v České republice, Francii, Itálii a v Maďarsku, kteří jsou hotovi
zúčastnit se odcizení ukrajinské státnosti.
Státy – signatáři Budapešťského memoranda23 nedodržely závazky z roku 1994, kdy
se Spojené státy americké (USA), Ruská federace a velká Británie zavázaly k respektování
suverenity a integrity Ukrajiny a ke zdržení se veškerých hrozeb použití síly proti její
nezávislosti a územní celistvosti. Nezávislá Ukrajina, která tehdy byla třetí jadernou velmocí
na světě, se zbavila zhruba 1800 strategických jaderných hlavic, 176 mezikontinentálních
balistických raket typu R-36M (kód NATO: SS-18 Satan) a RT-23 UTTKh (kód NATO: SS24 Scalpel), 25 strategických bombardérů Tu-95MS (kód NATO: Bear-H) a 19
nadzvukových Tu-160 (kód NATO: Blackjack) spolu s více než tisícovkou samonaváděcích
raket dlouhého doletu, především typu Kh-55 (kód NATO: AS-15 Kent), taktických jaderných
zbraní a prostředků k jejich přenosu, a také se zavázala k ukončení výroby v průmyslových
závodech mj. Južmaš z Dnipra, kde byly vyráběny balistické rakety.
5. září roku 2014 v Minsku v Bělorusku bývalý prezident Ukrajiny Leonid Kučma,
ambasador Ruska v Kyjevě Michail Zurabov, představitelka OBSE24 pro věci normalizace
situace na Ukrajině Heidi Tagliavini a premiéři samozvaných republik na Ukrajině podepsali
ohlášení kapitulace Ukrajiny. Rusko získalo, co chtělo. Vše poukazuje na to, že cíle a metody
z roku 1876, 1939, 1968 a 2014 byly nezměněny, jedině příjmení režisérů se změnila. Pokud
ano, tak i následky budou podobně tragické, a boj o subjektivitu ukrajinského národa, stejně
jako dříve boj o subjektivitu českého, polského a slovenského národa, bude dlouhotrvající a
tragický.
Je však nutno jasně říci, že ve společné Evropě nebudou existovat samostatná a bohatá
Česká republika, Polsko, Slovensko a Ukrajina bez vysvětlení – a očištění paměti
prostřednictvím odpuštění – vzájemné agrese a zločinů páchaných z nacionalistických
pohnutek. Ožívající nacionalistické a fašistické organizace v Polsku a na Ukrajině,
velkomocnářské sny Maďarska, útok na demokratické instituce právního státu v Polsku a
v Maďarsku, jsou černou předzvěstí, která se – jako Mnichov 1939 – může naplnit. Musíme
doufat, že konference „Bezpečná Evropa” a aktivity organizací bezpečnostních věd, a
především společenství zájmů států Evropské unie, si vynutí bezpečnou budoucnost
rozvíjející se Evropy.
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Bezpečnostní vědy (úvod do teorie a metodologie a bezpečnostní
terminologie (výstupy výzkumu 20112018)
Security Sciences (Introduction to Theory and Methodology and Security
Terminology (Research Outcomes 20112018)
Viktor Porada1
Abstrakt
V odborném sdělení jsou uvedeny výzkumné vědecké aktivity zaměřené na aktuální
problémové okruhy v procesu konstituování bezpečnostní vědy jako samostatného vědního
oboru zejména v oblasti jejich teorie a metodologie v létech (2011-2018). Dále je pozornost
zaměřená na korektní vymezení předmětu zkoumání bezpečnostních věd, rozšiřování a
zpřesňování jejích kategoriálního aparátu, výstavba vlastního systému vědeckých teorií,
zkoumání potřeb vědeckých poznatků a jejich transfer do bezpečnostní praxe.
Klíčová slova
bezpečnostní vědy, teorie, metodologie, terminologie, potřeba vědeckých poznatků, transfer
poznatků, bezpečnostní praxe
Abstract
The scientific communication presents research activities focused on the current problem
areas in the process of establishing security science as a separate scientific field, especially in
the field of their theory and methodology in years (2011-2018). Furthermore, attention is
focused on the correct definition of the object of examining the security sciences, the
expansion and refinement of its categorical apparatus, the construction of its own system of
scientific theories, the study of the needs of scientific knowledge and its transfer to security
practice.
Key words
Security Sciences, Theory, Methodology, Terminology, Need for Scientific Knowledge,
Transfer of Knowledge, Security Practice
Úvod
Na konferencích v létech (2011 až 2018) byl předkládán k diskusi průběžně
aktualizovaný okruh problémových úkolů, které mohly být součástí výzkumu orientovaného
na konstituování a rozvoj bezpečnostních věd. Takto zaměřený bezpečnostní výzkum byl
úspěšně ukončen. K dispozici je téměř finální výstup Kolektivní monografie: Bezpečnostní
vědy. Úvod do teorie a metodologie a bezpečnostní terminologie.
Publikace navazuje na hlavní monografické výstupy výzkumu „Policejní vědy“,
VŠKV (2011) a Bezpečnostní vědy (Úvod do teorie a metodologie) a Bezpečnostní vědy
(Potřeba a transfer vědeckých poznatků), již na VŠFS (2017). Konference Bezpečná Evropa
2018, je však ještě vhodnou vědeckou platformou pro diskusi a nové náměty pro zpracování
definitivní verze výstupu výzkumného úkolu Konstituování a rozvoj bezpečnostních věd a
transfer jejich poznatků do bezpečnostní praxe.

Prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. mult., Vysoká škola finanční a správní, Praha, e-mail:
viktor.porada@mail.vsfs.cz.
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Bezpečnost je nesporně neobyčejně různorodý, dynamický a neméně i závažný
fenomén, který poutá trvalý zájem odborné i laické veřejnosti o jeho všestrannou a současně
vědeckou reflexi vyjádřenou mnohými výzkumnými aktivitami, početnými vědeckými a
odbornými publikacemi jakož i neutuchajícími polemikami mezi zastánci různých (namnoze
až navzájem se vylučujících) názorů anebo více nebo méně ucelených koncepcí. Zatímco
potřebu posilňování reálné bezpečnosti dnes už nikdo nezpochybňuje, potom názory na
možné nejvhodnější nástroje a na způsoby jejich použití při praktickém zdokonalování
bezpečnosti se více anebo méně liší. Přijímání rozhodnutí a uskutečňování opatření
v prospěch všestranné a spolehlivé bezpečnosti založené pouze na intuici (byť i podpořené
hlubokými znalostmi a mnoholetou zkušeností) nebo na metodě zkoušek a omylů je
prokazatelně nepostačující a kvalifikovaná odborná veřejnost je zajedno v potřebě jejich
uskutečňování na základě plnohodnotných vědeckých poznatků.
Tento konsenzus však trvá pouze potud, pokud není zodpovězená otázka tázající
se na zdroj vědeckých poznatků o bezpečnosti. Tedy: je bezpečnostní praxe odkázaná na
využívání rozptýlených poznatků poskytovaných existujícími společenskými, humanitními,
přírodními, technickými a jinými vědními odbory, anebo může být konstituován nový
speciální vědní odbor, jehož předmětem zkoumání bude bezpečnost? Pomíjíme a
nesouhlasíme s až příliš unáhleným principiálním odmítnutím možnosti konstituování
samostatné speciální vědy2 o bezpečnosti 3 jakož i povrchní argumentací, že se jedná o pokus
„… spojení nespojitelného …“. Uváděné „nespojitelné“ fenomény, jako je „… bezpečnost
chemického provozu továrny, nebo protipožární bezpečnosti budov, bezpečnost
společenských skupin …“ apod., jsou skutečně natolik vnějšně různorodé, že mohou
navozovat představu o absolutní absenci společných, sjednocujících znaků.
Aniž bychom se pouštěli do obsáhlejší polemiky s touto pozicí, lze např. namítnout, že
analogicky zdánlivě nesouvisející, a tedy nespojitelné fenomény jako například úkladná
vražda, rodinná výchova, pomluva, chudoba, podvod, krádež, nezaměstnanost apod., nebyly
považované za nepřekonatelnou překážku pro vznik všeobecně uznaného vědního a studijního
odboru „kriminologie“. Výzkumné aktivity zaměřené na další aktuální problémy o rozvíjení
policejních věd, ale zejména ale na konstituování bezpečnostní vědy jako samostatného
vědního oboru, vygenerovaly nanejvýš aktuální a neméně závažné problémy metodologické
povahy. Korektní vymezení předmětu zkoumání bezpečnostní vědy, precizace jejího
Viz např. aktivity směřující ke konstituování bezpečnostních věd: HOFREITER, L. Securitológia. Liptovský
Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl. 2006; HOFREITER, L. Bezpečnosť, bezpečnostné riziká a ohrozenia.
Žilina: EDIS, vydavateľstvo ŽU, 2004; HOFREITER, L. Riziko a ohrozenie. ALARM Magazín. 2002, roč. 4, č.
3; HOFREITER, L. Analýza rizík kritickej infraštruktúry. In Eksploatacja Infrastruktury w Sytuacjach
Kryzysowych. Tom1. Warszawa-Rynia, 2004; HOFREITER, L. Kritická infraštruktúra na regionálnej úrovni. In
Rozwoj Euroregionu Beskidy III. Doswiadczenia-Oczekowania – Perspektywy. Bialsko-Biala, 2005; MURDZA,
K. Bezpečnosť a bezpečnostná orientácia v globálnej rizikovej spoločnosti. Bratislava: APZ, 2005; Príručka
Komisie ES o vykonávání smernice o službách [online]. [cit.2008-03-13]; SAK, P. Bezpečnostní věda důsledek vývoje civilizace [online]. 12. 11. 2004 [cit.2006-06-13]; ŠKVRNDA, F. Riešenie bezpečnostných
otázok ako súčasť zahraničnej politiky. In ONDRUŠEK, M. (ed.). Medzinárodné vzťahy 2006. Aktuálne
otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2007; ŠKVRNDA, F.
Oponentský posudok na monografiu d „Securitológia“; JANOŠEC, J. Od teorie obrany k sekuritologii. In:
LUPTÁK, Ľ. a kol. Panoráma globálneho bezpečnostného prostredia 2006-2007, Bratislava, MO SR, 2007;
JANOŠEC, J. Bezpečnostní realita – předmět Securitologie. In: HOFREITER, L. (ed.). Bezpečnosť
a bezpečnostná veda. Liptovský Mikuláš, AOS, 2009; KRAUSE, K., WILLIAMS, M.C. (ed.). Critical Security
Studies: Concept and Causes. London, UCL Press Limited, 1997; KORZENIOWSKI, L.F. Securitologia. Nauka
o bezpieczeństwie człowieka i organizacji społecznych. Kraków, EAS, 2008; aj.
3
KŘÍŽ, Z., MAREŠ, M., SUCHÝ, P. Sekuritologie: pavěda, nikoliv metavěda, on-line Obrana a strategie, roč.
2007, č. 2, 2007, (http://www.defenceandstrategy.eu/cs/aktualni-cislo-2-2007/volna-tribuna/sekuritologiepaveda-nikoliv-metaveda.html).
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kategoriálního aparátu, výstavba jejího teoretického systému, rozšiřování a zpřesňování
dalších obligatorních náležitostí konstituující se vědy jsou nemyslitelné bez spolehlivých a
účinných konceptuálních nástrojů, tedy bez systému metodologie a s ním korespondujícím
systémem metod. Na základě analýzy nedávné minulosti lze prokazatelné snahy o budování
policejní vědy jako vědy fundamentální (respektive jako vědy teoretické, „čisté“) se nesetkaly
s podporou představitelů bezpečnostní teorie, ale i praxe. Konečným cílem těchto věd je
vysvětlování a interpretování faktů, kritériem je empirická ověřitelnost a poskytované
poznatky jsou hodnocené jako pravdivé anebo nepravdivé. Zjednodušeně řečeno odpovídají
na otázky, co je a proč to je? Korektní řešení reálných praktických bezpečnostních problémů
se jistotně bez včasných, spolehlivých a co nejucelenějších odpovědí na tyto otázky neobejde.
Avšak poznatky získatelné výhradně metodologickým instrumentáriem věd fundamentálních
neuspokojovaly představitele v praxi reálných bezpečnostních činností.
Tvořící se vědecké společenství bezpečnostní vědy se nanejvýš přesvědčivě přiklonilo
k jejímu dalšímu rozvíjení jako vědy praktické, jako vědy o projektování činností, jako jejich
technologií. Konečným cílem těchto praktických věd je projektování maximálně efektivního
konání, jejich kritériem je dosažení nejlepšího možného stavu věci, hodnotou je správnost
anebo nesprávnost. Stručně řečeno, odpovídají na otázky, co má být a jak toho co
nejefektivněji dosahovat? Považujeme za prokázané, že do systému metodologie
konstituování společenské vědy bude nadále vcházet systém věd fundamentálních a současně
i věd praktických. Přičemž systém metod věd fundamentálních bude při řešení problémů (ať
už deskriptivních, nebo relačních či kauzálních) souvisejících s bezpečností jako institucí a
organizací a systém metod věd praktických při řešení problémů souvisejících s bezpečnostním
konáním. V tomto směru velmi pozitivní roli je třeba přisoudit i vybraným vědeckým
poznatkům, přístupům a výzkumům o fenoménu bezpečnosti, které vznikali v rámci snahy o
prosazení Securitologie (bezpečnostní nauky), jejíž pojetí je sice zatíženo metodologickou
neujasněnosti v projektu jejích konstituování, nikoli v přístupu ke zkoumání fenoménu
bezpečnosti.
Na mysli máme stále metodologii bezpečnostní vědy jako plnohodnotného
konstituujícího se vědního odboru, nikoliv metodologii bezpečnostních výzkumů.
Multikomponentní, mnohostranná, a navíc různorodá povaha bezpečnosti je objektem
bezpočetných výzkumů, které mají samozřejmě výrazně interdisciplinární povahu vyplývající
z různorodosti předmětů zkoumání a jím odpovídajícímu metodologickému instrumentáriu
(srov. např. problematiku Vnitřní bezpečnosti, Vnější bezpečnosti, Evropské bezpečností,
Informační bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti apod.). Tomu odpovídá i použitá
terminologie autorů těchto druhů bezpečnosti, která tak vytváří portfolio pro následnou
diskusi s cílem postupného ujednocování společné terminologie. Participuji na nich nejen
vzájemně blízké, ale i zcela odlišné vědní odbory společenskovědní, humanitní, přírodovědní,
technické a jiné, avšak každý z nich k výzkumům přistupuje z hlediska svého specifického
předmětu zkoumání. Vstupem vědního odboru do interdisciplinárního výzkumu zejména
pokud se jedná o kategorii bezpečnost, se z něho nestává „interdisciplinární vědní odbor“. Je
tedy chybné považovat bezpečnostní vědu za vědu interdisciplinární. Interdisciplinární vědní
odbor je vlastně „contradictio in adjecto“, tedy přídavným jménem přisuzujeme podstatnému
jménu s ním neslučitelnou vlastnost (např. kulatý čtverec apod.). Tedy: interdisciplinární
(multidisciplinární) nejsou vědní obory, ale výzkumy uskutečňované v rámci těchto vědních
oborů. Interdisciplinární (multidisciplinární) bývají zpravidla nauky4, jako souhrnné názvy
pro učení, teorie (např. studijní předměty, nauky o společnosti, přírodě apod.).

4

Nauka je pojem spíše hovorový a není používaný jednoznačně.
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Snaha o určité ujednocení používaných termínů, počínaje vymezením pojmů
bezpečnost, bezpečnostní strategie, doktrína a politika státu, přes kategorie vybraných druhů
bezpečnosti směrem k vlastní problematice úvodu do teorie a metodologie bezpečnostních
věd (zahrnující terminologii bezpečnostně-vědního poznání a dalších základních pojmů a
teorií bezpečnostních věd až k pokusu o určité ujednocení v rámci předkládané bezpečnostní
výkladové terminologie). Tento proces bude značně dlouhodobý a náročný na všeobecnou
diskuzi a definitivně může být vyřešen až postupně v procesu konstituování a rozvoje
bezpečnostních věd a na tomto základu na společném jednání participujících subjektů,
teoretiků, ale hlavně těch, kteří jsou zařazeny zejména v konkrétní bezpečnostní praxi
v oblasti vnitřní, vnější, evropské, informační, kybernetické a dalších druhu bezpečnosti.
Pokud jde o minulost, současnost a budoucnost bezpečnostních věd a objekty jejích
zkoumání, zastáváme názor, že fenomén (jednotlivé druhy) bezpečnosti a bezpečnostní
prostředí, jsou souhrnným a koncentrovaným projevem bezpečnostní situace v určitém
prostoru a v určitém čase5. Strukturu vymezeného bezpečnostního prostředí tvoří sociální
aktéři (aktéři bezpečnostního prostředí), kteří mají různé potřeby, záměry, zájmy a vztahy a
kteří konají podle těchto zájmů a potřeb, a další podmínky a činitele sociální, přírodní nebo
technogenní povahy, které přímo či nepřímo ovlivňují situaci v bezpečnostním prostředí6.
Zásadně nesouhlasíme s názorem, že záměrem vytvářených teorií bezpečnostních věd nemá
být objasňování obecných kauzálních souvislostí, ale jen porozumění kontextu a praktické
vědomosti. Kde jinde, než při zkoumání fenoménu bezpečnosti musí byt cílem, odhalit
kauzální vazby a vztahy mezi prvky systému? Bez identifikace příčin, jak nutných, tak i
postačujících, ale i podmínek, které umožní jejích působení, není možné vytvořit žádný
bezpečnostní systém. Právě z těchto důvodů je základem našeho přístupu ke zkoumání
bezpečnosti systémový přístup. Většina referenčních objektů je charakterizována systémovým
uspořádáním. Dekompozice a následná analýza bezpečnosti každého prvku, resp. subsystému
nám umožňuje komplexně ohodnotit bezpečnost zkoumaného objektu7.
V rámci vědeckého bezpečnostního společenství bude nezbytné soustředit pozornost
na problémy související s paradigmou bezpečnostních věd. Jde zejména o zvolení vhodné
metodologie bezpečnostních věd (což bylo provedeno), jako věd praktických, dosáhnout
shody v předmětu zkoumání, otázkách definování bezpečnosti, jejich faktorů a používaných
metod, resp. modelů analýzy bezpečnosti a bezpečnostních činností. Myslíme si, že
univerzálním modelem pro analýzu a hodnocení bezpečnosti libovolného referenčního
objektu je chápání bezpečnosti (S) jako kategorie, z kauzálního hlediska sekundární, která je
výsledkem působení primárních příčin, vyvolávajících vznik/zánik ohrožení (T) anebo
snížení/zvýšení odolnosti (zranitelnosti - V) referenčního objektu v daném čase (t).
Symbolické vyjádření tohoto modelu je možné zapsat ve tvaru:
S(t) = f (T(t), V (t)8
Vědy o bezpečnosti mají svou historii. President Evropské asociace pro bezpečnost
EU, Assoc.prof. Korzeniowski se tímto problémem dlouhodobě zabývá. Ve svém vystoupení

ŠKVRNDA, F. K vybraným teoretickým bezpečnostno-politickým aspektom aktualizácie Bezpečnostnej
stratégie SR. In: Odporúčania pre aktualizáciu Bezpečnostnej stratégie SR. Bratislava: IOB MO SR, 2004, s.
15-32.
6
HOFREITER, L. Bezpečnostná veda-minulosť, súčastnosť a perspektivy. In: Národná a medzinárodná
bezpečnosť 2011. Mikuláš, 2011, s. 7.
7
HOFREITER, L. Prístupy k formovaniu bezpečnostnej vedy a bezpečnostnému vzdelávaniu. In: Bezpečnostná
veda a bezpečnostné vzdelávanie. Liptovský Mikuláš, AOS, 2006, s. 23-24.
8
HOFREITER, L. Bezpečnostná veda-minulosť, súčastnosť a perspektivy. In: Národná a medzinárodná
bezpečnosť 2011. Mikuláš, 2011, s. 7.
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na mezinárodní konferenci „Bezpečná Evropa 2012“ na VŠKV uved, že bezpečnost odjakživa
byla předmětem nejvyšší starostlivosti člověka, ve starověku byla vyjadřována úctou k bohyni
Securitas, později projevy víry a předsudků a v současnosti základní potřebou, hodnotami a
právem. Bezpečnost je rovněž předmětem zájmu vědy ve všech jejích oblastech a sférách,
zvláště pak vědního oboru nauk o bezpečnosti (securitologie). Bezpečnost je podle něj
jistým objektivním stavem spočívajícím v absenci ohrožení pro existenci, rozvoj a běžné
fungován člověka, který je subjektivně vnímán jedinci nebo skupinami. Ohrožení je
potenciální příčina nežádoucího stavu, nejsou samostatnou kategorií, neboť se vždy týkají
určitého subjektu, pro nějž mají destruktivní povahu. Mohou způsobit škodlivé důsledky,
protože se každý subjekt (člověk, systém, organizace, stát, přírodní bohatství) charakterizuje
menším nebo větším nedostatkem okolností, což umožňuje přeměnu potenciálního ohrožení
ve škodu9.
K tomuto konstatování se výstižně vyjadřuje Sak10, který uvádí, že bezpečnost jako
předmět výzkumu má multilaterární (mnohostrannou) povahu a je něčím víc nežli jen
souhrnem absence ohrožení. Závisí na mnoha různorodých činitelích, které si zaslouží
důkladnou analýzu: (ohrožení objektivní nebo subjektivní, vnitřní nebo vnější, abstraktní nebo
konkrétní, potenciální nebo aktivní, statické nebo dynamické, konstruktivní nebo
destruktivní).
1. Metodologické analýzy (přístupy a úrovně) a formování bezpečnostních věd.
Využívání vědeckých poznatků a široké variety vědeckých metod má v činnosti
bezpečnostních sektorů svoji tradici. Období, kdy bezpečnostní činnost (jednání) bylo
odkázané, resp. založené na možnosti využívat poznatky, které byly výsledkem zobecnění
každodenní zkušenosti získané činností bezpečnostních subjektů, jsou již dávno překonány.
Existuje mnoho koncepcí metodologie věd i metodologie praktických věd, které by mohly
tvořit vhodné východisko, základ, „vzor“ práce na formování prvotní koncepce metodologie
bezpečnostních věd. Jedno ze zajímavých východisek, vidíme ve využití výsledků a
zkušeností, které se dosáhly při budování a naplňování programů obecné metodologie
(praxeologie) (T. Kotarbiński), metodologie věd (K. Ajdukiewicz) a v duchu těchto programů
rozvíjené metodologie praktických věd (W. Gasparského a dalších metodologů), viz (Porada,
Holcr a kol. 2011) a srov. Tondl. Jedním ze záměrů je ukázat a charakterizovat úlohy, funkce
a cíle obecné metodologie (praxeologie), metodologie věd a metodologie praktických věd, a
jejich význam a možnosti při zkoumání speciálních metodologických problémů, včetně
metodologických problémů bezpečnostních věd a v návaznosti na tuto problematiku
charakterizovat metodologii vědeckého poznání a uvést strukturu, logiku a formy vědeckého
poznání.
2. Východiska metodologie praktických věd. Potřeba vytvoření speciální metodologie
praktických věd vyžaduje vymezení praktických věd především ve vztahu k teoretickým
(základním, někdy též čistým) vědám. Důležité je v této souvislosti zdůraznit, že i když mají
praktické vědy množství zvláštností, specifické rysy, jsou to skutečně vědy, přičemž některé s
velmi dlouhou tradicí, jako např. lékařské vědy, technické vědy nebo vojenské vědy. Rozdíly
mezi teoretickými a praktickými vědami se nevyhnutelně promítají i do metodologie
teoretických a praktických věd a ovlivňují proces poznávání, jeho strukturu, metody a
výstupy. Proto je nutné věnovat pozornost charakteristickým znakům cyklu praktického
poznávání, specifickým produktům praktického poznávání, pravidlům a projektům, a dvěma
charakteristickým procedurám praktických věd: projektování a hodnocení. Zejména proto, že
zvláštnosti metodologie praktických věd jsou v literatuře nedostatečně rozpracované a často
9

KORZENIOWSKI, L. F. Podstawy nauk o bezpieczeństwie. Warszawa: Difin, 2012a.
SAK, P. Security science – outcome of the civilization development.PA ČR: 2004, s. 21-26.
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se nerozlišuje mezi metodologií praktických věd a metodologií teoretických věd, která se
považuje za obecnou metodologii věd. Považujeme proto za potřebné podrobněji objasnit, v
čem jsou zvláštnosti praktických věd a jejich metodologie, jaká jsou možná východiska
takové metodologie a jaké problémy v souvislosti s jejím rozvojem je třeba řešit. Praktických
vědy jsou vědy o umělém (artefaktech), o jednání, o projektování jednání (činností). Na tyto
přístupy navazují charakteristiky praktických věd, které jsou významné pro rozvoj
metodologie praktických věd. Jde o motivy a cíle pěstování praktických věd, základní
badatelské činností, základní tvrzení a jejich charakter a kritérium hodnocení poznatků.
Vyčlenění a analýza cyklu praktického poznávání nám umožní lépe pochopit a strukturovat
problémy metodologie praktických věd. Metodologové věd označují rekonstrukci obecného
schématu praktického bádání za jednu z nejdůležitějších úloh metodologie praktických věd.
Východiskovým bodem je zde cyklus praktického jednání.
3. Bezpečnostní vědy jako vědy praktické. Bezpečnostní vědy (jako širší systém) a policejní
vědy (jako jeho podsystém) patří mezi ty uvedené vědní disciplíny, které v souladu s obecnou
metodologií budují metodologii svoji vlastní, speciální. Systém bezpečnostních věd je značně
různorodý, což implikuje i různorodost využívaného metodologického instrumentária.
Předesíláme (a dále zdůvodníme), že bezpečnostní vědy začleňujeme mezi vědy praktické,
tedy vědy o bezpečnostních činnostech, o jejich projektování. Jako východisko vymezení
(objekt zkoumání) bezpečnostních věd považujeme bezpečnost. Zvolný systémový přístup ke
zkoumání bezpečnosti nám umožni charakterizovat pojem, obsah a faktory bezpečnosti a
rovněž i projektování bezpečnosti. Bezpečnostní prostředí, je východiskovým zdrojem
informací, potřebných pro kvalifikovaný postup řešení jednotlivých kroků projektování při
zabezpečení ochrany chráněného zájmu v rámci analýzy bezpečnostních požadavků. Pře
potřeby bezpečnostního managementu je nutné získávat, třídit a zpracovávat všechny
informace o vlastnostech daného prostředí, které mohou zapříčinit vznik bezpečnostních rizik.
Každé bezpečnostní prostředí se vyznačuje individualitou charakterizovanou vnějšími
a vnitřními vlivy prostředí. Pro správné, kvalitní a efektivní fungovaní ochranných opatření, je
potřebné co nejpodrobnější poznání prostředí. Ochranná opatření je pak možno
charakterizovat jako systém reálných prvků s cílem vytvořit bezpečné prostředí. Systém se
vyznačuje synergetickým chováním za účelem dosažení stanoveného cíle. Vlastní hodnocení
bezpečnosti musí poskytnout odpověď na otázku dostatečnosti implementovaných
ochranných opatření. Následně pak lze charakterizovat východiska teorie bezpečnostních věd
a provést analýzu bezpečnosti, jako sociálního systému, zkoumat bezpečnostní rizika,
komponenty a cíle bezpečnosti EU, navrhnout strukturu a předmět bezpečnostních věd.
Pozornost je zaměřená také na analýzu bezpečnostních věd se zvláštním důrazem na jejich
základní znaky. Pojednáme o těch základních znacích, které musí být naplněny, mají-li
existující poznatky získat status plnohodnotného vědního oboru. Prvním z nich je předmět
zkoumání, který odlišuje bezpečnostní vědy od věd jiných, zejména věd blízkých
(příbuzných)11. Za druhé to jsou efektivní nástroje, na získávání nových poznatků, návodů na
praktické konání apod. Jinak řečeno, musí disponovat (ať už vlastním anebo adaptovaným)
metodologickým instrumentariem. Za třetí, vědní odbor musí disponovat systémově
uspořádaným kategoriálním aparátem. Také zde platí, že není neobvyklé přejímání a

Nepovažujeme za správné vymezování věd se složitějším předmětem zkoumání jako věd
„interdisciplinárních“. Takovéto nepřesnosti se vyskytují např. při vymezování předmětu bezpečnostních věd,
kriminologie, ale také policejních věd. Podle našeho názoru se nepřípustně zaměňuje povaha výzkumů
uskutečňovaných v rámci vědních odborů, které jsou a mnohdy dokonce musí být „interdisciplinární“
s předmětem vědy (zcela konkrétní vědní disciplíny). Na „interdisciplinárním“ výzkumu tedy participuje více
autonomních (a kooperujících) disciplín (vědních oborů). Ty si však zachovávají svůj předmět a svoji
specifickou „optiku zkoumání“.
11
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adaptování pojmů jiných věd. A nakonec za čtvrté, vědní odbor musí mít svůj koherentní,
konzistentní a dostatečně ověřený systém teorie.
4. Základní pojmy a teorie bezpečnostních věd. Postupně se konstitující Bezpečnostní vědy
představují výrazně interdisciplinární systém podsystému vědy, který se vztahuje na oblasti
existující v rámci dílčích styčných ploch daných existencí bezpečnostních problémů, např.
doposud nefunkční model komplexní bezpečnostní architektury, existující bezpečnostní
rizika, reálná existence válečných konfliktů, hrozba pronikání mezinárodního zločinu, prudký a
soustavný nárůst kriminality, problematika migrace a azylu, environmentální krize apod.
Bezpečnostní vědy se zabývají především zajišťováním bezpečnosti občana a státu ve vztahu
k nejrůznějším druhům ohrožení. Určují rozsah a způsoby využití prostředků a takových
bezpečnostních činností, které minimalizují rizika. Právě projektování správných a efektivních a
bezpečnostní činností jsou hlavním produktem bezpečnostních věd. Obsah bezpečnostních věd,
jak již bylo uvedeno, se odráží v bezpečnostní doktríně. Potvrdilo se, že do procesu tvorby
bezpečnosti vstupuje ekonomika, politika, kultura společnosti a osobnosti, úroveň vědy a
technologií, geopolitická a geostrategická situace a aktivita veřejnosti. Je rovněž nezbytné,
aby bezpečnostní vědy přiměřeným způsobem akceptovaly existenci bezpečnostních rizik,
komponentů a existenci základních cílů bezpečnosti. Bezpečnost je rovněž základním pojmem
bezpečnostní terminologie a multifaktorovým a mnohaúrovňovým fenoménem. Jak uvádí
[Mareš 2002]12, pojem bezpečnost bývá doplňován i různými adjektivy, která se vztahují
především k charakteru (původu). Bezpečnost a velice mnohostranné používání tohoto pojmu
v rozmanitých, často nanejvýš odlišných vědních oborech, způsobuje jeho eklektickou
interpretaci. Velice pragmaticky postihuji tento faktor [Porada, Holomek a kol. 2005]13 a ještě
pregnantněji [Moller 2001]14. Každá z uvedených dimenzí obsahuje relativně široký okruh
bezpečnostních problémů, subjektů, institucí, činností, aktivit a vztahů. Kromě vzpomínaných
dimenzí multidimenzionalita bezpečnosti umožňuje analyzovat i některé její další rozměry
(vnější, vnitřní, subjektivní, objektivní, individuální, policejní, občanskou, společenskou,
lidskou, technologickou, kvantitativní, kvalitativní, bezpečnost systémů, bezpečnost
informačních technologií, bezpečnost v dopravě a dopravní infrastruktuře aj.).
5. Gnoseologické a sociální komponenty bezpečnostních věd. Doposud neuzavřené diskuse
o statusu (či dokonce o opodstatněnosti) bezpečnostních věd vyžadují, aby samotnému
pojednání o jejich teoretických, metodologických a společenských základech předcházel
alespoň stručný náčrt geneze jejich konstituování, postupného rozvíjení a systémového
integrování do soustavy existujících vědních oborů. Snahy o vybudování relativně samostatné
bezpečnostní vědy se s větší či menší intenzitou objevovaly již v minulosti, ale uspokojivě
zatím završené nebyly. Přesněji řečeno, přes velký objem odborně kvalifikované práce, zatím
nezískala status plnohodnotně rozvinuté vědy, která by plně uspokojovala stále náročnější
potřeby subjektů zodpovědných za bezpečnost. To ale neznamená, že by dlouhodobě
kumulované a systemizované bezpečnostně-vědní poznání nesplňovalo ani elementární
požadavky na vědní obor a neplnilo na přiměřené úrovni jeho základní funkce. Systém
bezpečnostně-vědního poznání je vědní útvar, který integruje bezpečnostní vědní obory,
jejich elementy, bezpečnostně-vědní badatelské směry, bezpečnostně-vědní instituce, vědecké
společenství bezpečnostních věd, jeho komunikaci a další bezpečnostně-vědní fenomény. Pro
MAREŠ, M. Bezpečnost. In ZEMAN, P. a kol. Česká bezpečnostní terminologie. Výklad základních pojmů.
Brno: VA, s. 113.
13
PORADA, V., HOLOMEK, J. a kol. Teorie a metodologie bezpečnostních věda transfer vědeckých poznatků
do policejní praxe.. Praha: PA ČR, 2005, s. 311.
14
MOLLER, B. Global, National, Societal and Human Security a General Discusion with a Case Study from the
Middle East. Paper for 4th Pan European Conference at the University of Kent at Canterbury 2001United
Kingdom, 8.-10. September 2001.
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hlubší vysvětlení jeho povahy, obsahu, struktury a funkcí jsme zvolili následující hlediska
genetické (které akcentuje především procesuální stránku vzniku a rozvíjení bezpečnostněvědního poznání, strukturální (které zdůrazňuje jeho strukturní elementy a jejich vztahy a
funkcionální (které popisuje činnostní hlediska bezpečnostně-vědního poznání a jeho
základních komponentů. Ucelenost, konzistentnost, koherentnost, ale především objektivní
pravdivost teoretických východisek bezpečnostně-vědního poznání je sice nevyhnutelnou, ne
však postačující podmínkou dosažení i jeho plnohodnotných výsledků. Jinak řečeno,
k dosažení zvolených cílů jsou nevyhnutelně nejenom objektivní pravdivá východiska, ale
adekvátní musí být i postupy a volby zodpovídajících nástrojů. Tyto a mnohé další problémy
tvoří rozhodující oblast bezpečnostně-vědního poznání, její metodologii. Proto je předložena
struktura, funkce a klasifikace metod vědeckého poznání, metodiky a techniky bezpečnostněvědního poznání, dále společenské determinanty bezpečnostních věd a pojednání o vědeckém
společenství bezpečnostních věd, které konstituuje vědní obor bezpečnostních věd, a zajišťuje
bezpečnostní výzkum pro její rozvoj.
6. Potřeba vědeckých poznatků v bezpečnostní praxi. V současné době se zvyšuje potřeba
nových vědeckých poznatků a potřeba vědecké organizace bezpečnostní činnosti. Nové
strukturální a funkcionální dimenze bezpečnostní praxe vyžadují efektivní transfer vědeckých
poznatků, který funguje jako permanentní extenze a vzájemné ovlivňování vědeckých
poznatků a praktické činnosti. Jeho efektivnost je ovlivňována především úrovni reálného
využívání vědeckých poznatků v bezpečnostní praxi. Bezpečností praxe je souhrnem
bezpečnostních a jiných specifických činností bezpečnostních subjektů. Je to komplex
cílevědomé činnosti všech jejích složek, směřující k zabezpečení zákonem stanovených
úkolů, které bezpečnostní orgány a instituce ve společnosti plní. Pojem „potřeba“ je
analyzovaný především v odborné psychologické literatuře. Častá nejednotnost v definování
základních pojmů (charakteristická nejen pro psychologii, ale i pro jiné vědní obory) se
projevuje i v nejednotné terminologii vztahující se k potřebám. Existuje množství definic,
v nichž i přes rozdílnosti, nacházíme společné charakteristiky. Většina autorů se shoduje
v tom, že potřeba je nejvýznamnější motiv lidského chování, vyjadřující nevyhnutelnost
organizmu (systému) získat něco, co mu chybí, nebo se zbavit něčeho nadbytečného, co
narušuje jeho vnitřní rovnováhu nebo vnější vztahy k prostředí.
Potřebami bezpečnostní praxe rozumíme bezprostřední pociťování (nebo anticipaci)
nerovnováhy a napětí v jednotlivých prvcích bezpečnostního systému, které jsou (resp.
s velkou pravděpodobností se předpokládá, že mohou být) způsobené nedostatkem nebo
nadbytkem duchovních hodnot, materiálních věcí, podmínek, nebo jiných okolností
nevyhnutelných pro jeho optimální fungování a rozvoj v takové míře, že narušují (resp. by
mohly vyvolat) takový stav, který vyžaduje aktivity směřující k redukci nebo k odstranění
nerovnováhy a napětí v tomto systému. Na závěr je rozebrána potřeba prognostických
poznatků, jako specifický druh vědeckého poznání.
7. Transfer vědeckých poznatků bezpečnostních věd (dále jen transfer vědeckých poznatků)
do praktické činnosti různých subjektů bezpečnostní praxe je vztahem složitým,
protikladným, multifaktoriálně podmíněným, a především vztahem oboustranným a odráží
všeobecně-filozofické respektování vztahu teorie a praxe v konkrétním bezpečnostním
prostředí. Při úvahách o transferu vědeckých poznatků do praxe není možné uvedený jev
chápat jako jeho jednosměrnou analýzu a deskripci. Chápání podstaty transferu vědeckých
poznatků jako permanentní extenze a vzájemného ovlivňování vědeckých poznatků
a praktické činnosti15 (Erneker, Porada 2004, s. 2-26), která probíhá v proměnlivém, sociálně
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ERNEKER, J., PORADA, V. Problém transferu vědeckých poznatků v prostředí. 2005, s. 2-26.
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složitém prostředí, odráží všeobecně filozofické respektování vztahu teorie a praxe, avšak
v konkrétním bezpečnostním prostředí. Je zřejmé, že také (především) v této oblasti lidské
činnosti musí existovat vyvážený vztah vědecké teorie a společenské praxe, a to zejména pro
potřebu koncepce, strategie, ale také operacionalizovaných aktivit jednotlivých subjektů
vědecké fronty na jedné straně a bezpečnostní praxe na straně druhé. Teoretické otázky
transferu vědeckých poznatků zahrnují základní metodologické přístupy, charakteristické
rysy, stránky, roviny a hlediska: Intencionální průběh transferu bezpečnostních poznatků do
bezpečnostní praxe a funkcionální průběh transferu do bezpečnostní praxe. Dále je naznačen
informační transfer vědeckých poznatků, základní pojmy a východiska transferu a transfer
vědeckých poznatků v procesu rozhodování. Na závěr je zařazena problematika týkající se
bezpečnostního manažera, jako řídícího subjektu transformace vědeckých poznatků do
bezpečnostní praxe.
8. Bezpečnostní výkladová terminologie
Vytvořit obecně platné definice základních pojmů v oblasti, jako je bezpečnost, není nikterak
jednoduchá záležitost. Některé definice již existují a jsou pro bezpečnostní praxi dostačující.
U jiných pojmů se lze setkat s různými výklady, které mohou být specifické, a tedy lépe se
hodící pro vícero oborů zvlášť. V takovémto případě jsou uvedeny i další výklady, s citacemi
původních autorů. Každý chybuje, a proto věříme, že i námi předkládané definice, poznatky
budou další autoři dále rozvíjet, upravovat, podrobovat konstruktivním kritikám, s cílem
většího porozumění v oblasti bezpečnosti a bezpečnostních věd16.
9. Doporučení a závěry pro další etapu bezpečnostního výzkumu
Předkládané výsledky sumarizují výzkumné, teoretické, publikační a další vědecké aktivity
autorského kolektivu, které vznikaly při konstituování a rozvoji policejních i bezpečnostních
věd. Některé předkládané a kriticky zhodnocené výstupy vědecko-výzkumné práce byly
v rozhodující míře vypracované v období, kdy autoři ještě působili v policejních (hlavně
vědecko-pedagogických) institucích a aktivně spolupracovali s předními zahraničními
policejními odborníky. Další dopracované a podstatně rozšířené výstupy vědecko-výzkumné
činnosti vznikly již v období, kdy autoři již působili mimo policejní akademie (po roce 2005)
a dokončili svůj výzkum na soukromých vysokých školách v systému vysokého školství v ČR
a SR a Akademii věd SR, za významné spolupráce i s jinými zahraničními partnery, zejména
v Polsku (Katowice, Krakow, Varszawa) a Ukrajině (Lvov, Kyjev, Odessa). V posledním
období (2011-2018) byla pozornost již v plném rozsahu směřována pouze na proces
konstituování a rozvoj bezpečnostních věd.
Předkládané výstupy vědeckých aktivit autorského kolektivu přirozeně nepretendují na její
úplnost, tím méně na jejich korektní vyřešení. Naopak, předkládané výstupy považujeme za
vstupní etapu procesu dalšího rozvíjení bezpečnostních věd. Pro jejich budování jako
plnohodnotného (a vědeckou komunitou akceptovaného) vědního oboru bude žádoucí kriticky
přehodnotit námi předložené názory na meritorní problémy a postupně je rozšiřovat,
prohlubovat, zpřesňovat a systémově integrovat.
Na základě dosažených výsledků lze opětovně předložit tyto návrhy a doporučení na zaměření
výzkum v procesu dalšího rozvoje bezpečnostních věd:
1. Vědeckým problémem s nejvyšší prioritou je a nesporně bude i v bližší
budoucnosti precizace samotného předmětu bezpečnostních věd. Aktuálním
tématem doposud neuzavřených odborných diskusí jsou zejména otázky spojené se
PORADA, V. a kol. Bezpečnostní vědy (úvod do teorie a metodologie a bezpečnostní terminologie). Plzeň: A.
Čeněk, 2019 (v tisku).
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vztahy mezi policejními vědami na straně jedné a vědami právními a rodícími se
vědami bezpečnostními na straně druhé. Většinově již bylo dosaženo shody v tom, že
policejní vědy vchází do (konstituujících se) věd bezpečnostních. Dramatičtější
diskuse doposud probíhají mezi odborníky, kteří až hypertrofují právní aspekty
policejních věd a odborníky, kteří obhajují jejich autonomii (bez toho, že by význam
právních věd pro bezpečnostní činnosti ignorovali).
2. Druhým meritorním problémem bezprostředně podmiňujícím další rozvíjení
bezpečnostních věd je jejich metodologické instrumentarium. Jinak řečeno,
vědecké teorie nemohou získat status vědeckosti, aniž by byly uvedeny i nástroje,
pomocí níž byly tyto teorie budované. Publikace nabízí využití doposud nedoceněnou
metodologii věd praktických, jakožto věd o bezpečnostních činnostech, věd o jejich
projektování a konec konců o jejich optimalizaci. Poukazuje na malou efektivnost
předtím upřednostňované metodologie věd fundamentálních, jež svoje poslání, být
nástrojem rozvíjení bezpečnostních věd neprokázala. Neméně významné úlohy jsou
spojené s dalšími adaptacemi metod jiných (příbuzných) věd v prospěch věd
bezpečnostních.
3. Třetím základním vědeckým problémem, který bude před vědeckým
společenstvím bezpečnostních věd s větší či menší naléhavostí vyvstávat, nesporně
bude potřeba dalšího a průběžného systematického rozšiřování a zpřesňování
kategoriálního aparátu. Samotná bezpečnostní praxe si vynutila vytvoření všeobecně
zaužívaných pojmů, které také v každodenní komunikaci víceméně uspokojivě
fungují. Třeba však přiznat, že jejich neurčitost, nepřesnost a nejednoznačnost
způsobuje nejednou komunikační nedorozumění. Od jazyka vědy se však požaduje
určitost, přesnost a jednoznačnost. To ale neznamená, že jazyk vědy a jazyk hovorový
jsou od sebe oddělené. Jazyk hovorový do jazyka vědy vchází, avšak po předchozím
definování jeho pojmů, po vymezení jejich rozsahu a obsahu. Právě tyto operace
s pojmy jsou a zůstanou i v budoucnosti významnou úlohou rozvíjejících se
bezpečnostních věd. Přínosem v tomto směru by mohl být výkladový terminologický
sloním základních pojmů bezpečnostní věd.
4. Dalším vědecko-praktickým problémem jsou potřeby bezpečnostní praxe, která
je souhrnem bezpečnostních a dalších bezpečnostních subjektů. Je to komplex
cílevědomé činnosti všech jejích složek, směřující k zabezpečování zákonem
stanovených úkolů, které tyto subjekty ve společnosti plní. Potřebami bezpečnostní
praxe rozumíme bezprostřední pociťování (nebo anticipaci) nerovnováhy a napětí
v jednotlivých prvcích bezpečnostního systému, které jsou (resp. s velkou
pravděpodobností se předpokládá, že mohou být) způsobené nedostatkem nebo
nadbytkem duchovních hodnot, materiálních věcí, podmínek, nebo jiných okolností
nevyhnutelných pro jeho optimální fungování a rozvoj v takové míře, že narušují (resp.
by mohly vyvolat) takový stav, který vyžaduje aktivity směřující k redukci nebo k
odstranění nerovnováhy a napětí v tomto systému. I to nejhodnotnější poznání samo o
sobě by však bylo samoúčelné, kdyby permanentně nekorespondovalo s bezpečnostní
praxí. Nejsou vzácné případy, kdy získání poznatků je snazší než jejich praktické
využití. Jinak řečeno, samotná vybavenost vědeckým poznáním je pouze
předpokladem, je podmínkou nutnou, ne však postačující pro efektivní bezpečnostní
praxi. Rozhodující role zde přináleží transferu vědeckého poznání do bezpečnostní
praxe, který předpokládá přinejmenším dvě neoddělitelné operace. Tou první je
přeměna teoretických poznatků v návod pro jednání. Takovéto ustálené a přesně
algoritmizované postupy se stávají vědeckou metodou. A tou druhou operací je
správná volba metod a dalších poznávacích postupů k dosažení žádoucích cílů. Ani
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prvnímu a ani druhému se nelze naučit mimo samotnou bezpečnostní praxi.
Plnohodnotné poznání tedy potřeby praxe nejen identifikuje a řeší, ale také její potřeby
uspokojuje.
5. Neméně důležitým problémem je transfer vědeckých poznatků do praxe. Jde o
proces, který je úzce spjat se samotným vědeckým poznáním, které se neustále
zdokonaluje a rozvíjí. Jinými slovy, jeho význam rovněž neustále roste i v oblasti
bezpečnostních činností a stává se klíčovým momentem efektivity a ekonomičnosti
práce bezpečnostních sborů. Je zřejmé, že i samotný transfer musí být vědecky řízen a
cíleně koordinován. Důvodem je paralelní působení různých bezpečnostních složek na
společných, obecných úkolech na straně jedné a omezené finanční prostředky výkonu
státní správy na straně druhé. Do popředí úkolů jak teoretické fronty, tak i řídících
pracovníků se tak dostává vytváření optimálních podmínek pro transformaci základních
vědeckých poznatků do bezpečnostní praxe. Ta předpokládá jak ovlivňování psychiky
zúčastněných subjektů, tak i jejich jednání a konání. Pro bezpečnostní manažery to
představuje požadavek účinně jednat s lidmi, a získávat je, pro využívání vědeckých
poznatků tak, aby byli přesvědčeni o jejich užitečnosti a potřebnosti. V transferu
nemůže jít pouze o analýzu bezpečnostních situací, ale o formulaci praktických
metodických návodů, vedoucích k efektivnímu fungování bezpečnostní organizace jako
uceleného systému. Vědecké poznatky by měly přispívat k získávání informací o
efektivitě bezpečnostních činností, umožňovat bezprostředně i zprostředkovaně
získávat objektivní informace o vznikajících problémových situacích. Je potřebné
sledovat, které přístupy a používané vědecké poznatky ztratily svoji využitelnost a
působí kontraproduktivně. Proto podstatnou podmínkou fungování transferu je
otevřenost, flexibilita a variabilita v čase, optimální struktura financování, řízení a
hodnocení, řešení vztahu mezi základním a aplikovaným výzkumem. Koncepční
řešení struktury vědeckovýzkumné základny je potřebné propojit s její vysokou
kvalifikací, dynamizovanou pozitivními postoji a motivacemi k vědecké práci.
Funkčnost transferu je naplňována především potenciálem reálného využívání
vědeckých poznatků v obsahu a struktuře bezpečnostní praxe. To znamená jejich
možností reálně vstupovat a ovlivňovat vazby mezi praktickým a poznávacím
aspektem bezpečnostní praxe a jejími aktuálními potřebami. Uvedené, ale i další
faktory se vzájemně ovlivňují, podporují, ale i brzdí. Vytvářejí tak systémový celek,
kde každý z prvků je důležitý pro výstup vědeckých poznatků a jejich průnik do
složité sítě vztahů a činností bezpečnostní praxe. V transformačním procesu zaujímá
důležité místo spolupráce se zahraničními bezpečnostními institucemi a organizacemi.
Současné integrační procesy probíhající v celoevropských strukturách nejenže
vytvářejí optimální podmínky pro vědeckou spolupráci, ale vystupují rovněž jako
kategorický imperativ pro rozvoj integrace ve sféře využívání vědeckých poznatků.
Není si ale třeba zastírat, že uvedené procesy jsou v teoretické i praktické rovině na
samém počátku, že bude třeba značného úsilí k sjednocování teoretických i
metodologických přístupů. Proces efektivní spolupráce je ale nastartován a je pouze na
zainteresovaných subjektech, aby hledaly optimální formy spolupráce, vytvářely
vhodné podmínky, včetně odstraňování bariér snižujících efektivnost vzájemné
spolupráce a kooperace. Základem našich úvah byla aktuální potřeba zkoumat transfer
a implementaci vědeckých poznatků do bezpečnostní praxe, spolu s potřebou uvedené
procesy optimalizovat. Vzhledem k širokému teoretickému záběru nebylo vždy možné
překročit popisný, často hypotetický charakter našich přístupů. Předpokládáme však,
že kromě jiného byl naplněn jeden z cílů, upozornit na problémy, vyvolat zájem
zainteresovaných osob o efektivnější využívání vědeckých poznatků v bezpečnostní
praxi a rozšířit okruh zájemců o řešení nastolených problémů.
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6. Prognózování v bezpečnostním prostředí je významnou a nesporně i nutnou
součástí poznávací, plánovací, řídící, výchovné, výzkumné a jiné činnosti. Pro
současnost je již naprosto nepostačující pouhé intuitivní hodnocení budoucích
důsledků nynější činnosti. Složitost současných bezpečnostních organizací a vztahů
mezi nimi vyvolaná podstatnými přeměnami, které se proběhly v posledních letech, si
vynucuje přísně vědeckou a cílevědomou činnost ve všech jejich oblastech a na jejich
všech stupních. Lze bez nadsázky říci, že zvládnutí základů prognózování patří
k nepostradatelným kvalifikačním požadavkům. Kultivované myšlení by mělo být
současně i myšlením „předvídavým“17.
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Aspekty vonkajšej bezpečnosti
Aspects of external security
Vojtech Jurčák1
Abstrakt
V článku je definovaný pojem vonkajšia bezpečnosť, ktorá predstavuje zaistenie funkcionality
objektu bezpečnosti ako systému, t. j. elimináciu takých vonkajších činiteľov, entít a relácií,
ktoré majú snahu alebo zámer funkcionalitu objektu bezpečnosti narušiť, alebo ho
degradovať. Špecifičnosť z pohľadu vonkajšej bezpečnosti je v tom, že vonkajšiu bezpečnosť
môžu ovplyvňovať faktory, ktoré vyplývajú z úrovne hodnotenia bezpečnostného prostredia.
Kľúčové slová
systém, systémový prístup, bezpečnosť, vonkajšia bezpečnosť, bezpečnostné prostredie
Abstract
The article defines the concept of external security that represents the functionality of the
security object as a system, consequently the elimination of such external factors, entities, and
relations that disrupt or degrade the functionality of the security object. The specificity from
the point of view of external security is that external security can be influenced by the factors
that arise from the level of security environment assessment.
Keywords
System, System Approach, Security, External Security, Security Environment
Úvod
Z pohľadu systémového prístupu k skúmaniu bezpečnosti referenčného systému
(systému, ku ktorému vzťahujeme bezpečnosť, t. j. objekt bezpečnosti) môžeme hovoriť
o jeho vnútornej a vonkajšej bezpečnosti (obr. 1).

Prof. Ing. Vojtech JURČÁK, CSc., Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika, Liptovský
Mikuláš, vojtech.jurcak@aos.sk.
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Systém technickej, sociálnej,
prírodnej povahy –
referenčný objekt (objekt
bezpečnosti)

Okolie systému- bezpečnostné prostredie
blízke

interakcia

regionálne
Vnútorná
bezpečnosť

globálne
Vonkajšia
bezpečnosť
Vonkajšia
bezpečnosť

Obr. 1 - Vzťah vnútornej a vonkajšej bezpečnosti referenčného objektu k bezpečnostnému
prostrediu. Zdroj: vlastná konštrukcia
Systémový prístup k problematike bezpečnosti spočíva v tom, že všetka spoločenská
činnosť pri zaisťovaní bezpečnosti je posudzovaná ako otvorený dynamický systém so
sústavou vnútorných a vonkajších väzieb Je to dané najmä tým, že:
 objekt bezpečnosti, posudzovaný ako systém, obsahuje v sebe celý rad podsystémov
a vzťahov (relácií) medzi nimi, ktoré si vyžadujú samostatné skúmanie,
 objekt bezpečnosti, definovaný ako systém, je v trvalej interakcii so svojim okolím
(bezpečnostným prostredím), ktoré je tiež charakterizované systémovým usporiadaním,
 každý objekt bezpečnosti i jeho okolie sa rozvíjajú a menia v čase, aj keď časový interval
vzniku a priebehu zmien môže byť rôzny - od sekúnd až po desiatky či stovky rokov,
 objekt bezpečnosti i jeho okolie sú zdrojom i cieľom bezpečnostných hrozieb; na objekt
môžu negatívne pôsobiť hrozby z jeho okolia, zároveň môže objekt predstavovať hrozbu
i pre svoje okolie.
Definícia vonkajšej bezpečnosti
Vonkajšia bezpečnosť nie je jednoznačne v bezpečnostnej terminológii definovaná
avšak môžeme tvrdiť, že je výsledkom relácie medzi okolím a objektom bezpečnosti
(referenčným objektom). Hlavný problém v typológii bezpečnosti spočíva v skúmaní relácií
medzi prvkami tvoriacimi vnútrajšok objektu bezpečnosti, alebo objektu bezpečnosti ako
celku a jeho vonkajškom, bezpečnostným prostredím ktoré ho obklopuje. Príslušné relácie
potom určujú bezpečnostné hrozby vojenskej i nevojenskej povahy, ktorými môže akýkoľvek
subjekt bezpečnosti pôsobiť na referenčný objekt (objekt bezpečnosti). Cieľom tohto subjektu
je narušiť stabilitu objektu bezpečnosti alebo ho degradovať. Subjektom bezpečnosti môže
byť v tomto prípade človek, skupina ľudí (politická strana, sociálna skupina), štát, národ,
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civilizácia, medzinárodná organizácia, ľudstvo ako celok a tiež príroda. Bezpečnostné hrozby
nevojenskej povahy môžu predstavovať napr.: terorizmus, proliferácia zbraní hromadného
ničenia, organizovaný zločin, regionálne konflikty, zlyhávajúce štáty, nekontrolovateľná
migrácia, kybernetické útoky, klimatické zmeny, narušenie trás prísunu energetických
zdrojov, chudoba, demografický vývoj, živelné pohromy, katastrofy a havárie, atď.
Uvedené myšlienky sú základným obsahom definícií v rôznych slovníkoch
a publikáciách. Napr. v publikácii Mareša je vonkajšia bezpečnosť definovaná ako: „vnější
bezpečnost je stav, kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány hrozby zvnějšku pro objekt
(zpravidla národní stát, popř. mezinárodní organizaci) a jeho zájmy a tento objekt je
k eliminaci stávajících i potenciálních vnějších hrozeb efektivně vybaven a ochoten“.
Vonkajšia bezpečnosť je založená na úrovni a charaktere vonkajšej hrozby a na druhej strane
na pôsobení ochranných prvkov spoločenského života (vojenských, politických, ...) Spočíva
teda v pripravenosti a schopnosti subjektu pôsobiť voči objektom, ktoré ovplyvňujú jeho
bezpečnosť, a zároveň v kvalite subjektu schopných podieľať sa na zabezpečení požadovanej
úrovne bezpečnosti.
Najvýznamnejším a najčastejším referenčným objektom pre zaistenie bezpečnosti je
štát, ktorý je v súlade s vestfálskym vymedzením jediným legitímnym vykonávateľom sily.
Štát je definovaný predovšetkým na základe idei suverenity. Žiadnemu štátu ako
referenčnému objektu nemožno zaručiť absolútnu bezpečnosť. Jeho bezpečnosť je vždy
relatívna, priamo úmerná hrozbám alebo rizikám. Štát môže byť pritom vystavený ako
vonkajším, tak i vnútorným hrozbám. Vonkajšiu hrozbu pre štát predstavuje agresia zo strany
iných štátnych alebo neštátnych aktérov. Identifikácia a následná eliminácia vonkajšej hrozby
je základnou požiadavkou pre zaistenie vonkajšej bezpečnosti štátu. Vnútornú hrozbu pre štát
môžu predstavovať rôzne nacionalistické, extrémistické hnutia, teroristické skupiny, gerily,
ekonomická nestabilita, nezamestnanosť, chudoba, korupcia, kriminalita, prírodné katastrófy
a ďalšie. Referenčnými objektmi môžu byť podľa J. Eichlera (2006) aj niektoré dôležité
princípy, napr.: princíp rovnováhy síl, princípy dodržiavania základných ľudských práv
a slobôd, za veľmi dôležitý je možné považovať i princíp nešírenia zbraní hromadného
ničenia s dôrazom na nešírenie jadrových zbraní, ktorého porušenie by predstavovalo hrozbu
pre celý systém medzinárodnej bezpečnosti. Terminologický slovník krízového riadenia a
zásady jeho používania vydaného Bezpečnostnou radou Slovenskej republiky (2006) definuje
vonkajšiu bezpečnosť štátu ako stav, v ktorom sú na minimálnu mieru eliminované vojenské,
ekonomické a ďalšie špecifické ohrozenia štátu a jeho záujmov zvonku a štát má vytvorené
dostatočné mechanizmy na ich eliminovanie. Je to tiež súhrn medzinárodnopolitických,
ekonomických a vojenských vzťahov štátu s okolitými štátmi a koalíciami, ktorých
prostredníctvom presadzuje svoje štátne záujmy.
Poľskí odborníci Pokruszyński a Piwowarski (2014) vo svoje publikácii Teoria
bezpieczeństwa uvádzajú, že v teórii slúži vonkajšia bezpečnosť pre vykonávanie analýz
a hodnotení javov v rozsahu medzinárodnom alebo v aliančnom, vo vzťahu k aktuálnym
alebo predpokladaným hrozbám. Jej podstata vyplýva z rôznych aspektov v úrovni národnej,
medzinárodnej, strategickej, geostrategickej, politickej, ekonomickej alebo vojenskej. Preto sa
má zaistenie vonkajšej bezpečnosti opierať o široko chápanú silu a vierohodnosť v
podmienkach medzinárodných a tiež o aktívnu činnosť v rámci aliancií alebo zoskupení
štátov. V tejto súvislosti definujú vonkajšiu bezpečnosť (štátu) nasledovne: bezpieczeństwo
zewnętrzne to stan gwarantojąncy trwanie na wypadek różnych zagrożeń państwa osadzonego
w sojuszach (vonkajšia bezpečnosť je stav, ktorý garantuje funkčnosť v prípade rôznych
hrozieb proti štátu, začleneného v alianciách). Podstatu vonkajšej bezpečnosti vnímajú ako
politicko-vojenskú garanciu pre štát, ktorá zaručuje, že sa tento štát nestane objektom
napadnutia, ozbrojenej agresie alebo nátlaku politického, ideologického, hospodárskeho,
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kultúrneho alebo akéhokoľvek iného. Autori v tomto prípade už priamo predpokladajú, že štát
je členskou krajinou aliancie (bezpečnostného komplexu), ktorý garantuje jeho vonkajšiu
bezpečnosť. Všeobecná definícia s touto alternatívou nemôže uvažovať, pretože nie všetky
štáty tento predpoklad spĺňajú, na druhej strane však tento komponent zvyšuje vonkajšiu
bezpečnosť štátu.
V súvislosti s uvedenými definíciami môžeme definovať vonkajšiu bezpečnosť ako
istotu, že sa v blízkom i vzdialenejšom prostredí objektu bezpečnosti nenachádzajú žiadne
subjekty, entity, vzťahy a procesy, ktoré by mu mohli spôsobiť ujmu na jeho hodnotách,
alebo ho degradovali (vlastná konštrukcia). Spoločným znakom uvedených definícií je
existencia bezpečnostnej hrozby v prostredí objektu bezpečnosti – v bezpečnostnom prostredí.
Vzťah vonkajšej bezpečnosti k bezpečnostnému prostrediu
V 21. storočí sa pojem bezpečnostné prostredie skloňuje takmer vo všetkých
strategických dokumentoch, študijných materiáloch a literatúre, ktorá sa venuje bezpečnosti,
ako aj v diskusiách a textoch z tejto oblasti. Analýza bezpečnostného prostredia má kľúčový
význam pre prácu bezpečnostných analytikov, pretože len na základe tejto analýzy sa môže
hovoriť o bezpečnostných hrozbách, ktoré pôsobia - alebo by pri ich prípadnej aktivácii
pôsobili - na objekt bezpečnosti. Pojem bezpečnostné prostredie však nie je jasne definovaný
v oficiálnych dokumentoch Slovenskej republiky strategického významu.
Prostredie zo sémantického hľadiska je definované „ako situácia, okolnosti, v ktorých
niekto žije, niečo sa deje: pracovné, rodinné, spoločenské prostredie“ (Slex 2018). Môžeme
ho teda chápať ako súhrn entít a relácií, ktoré obklopujú ľudskú bytosť, skupinu, spoločnosť
a pre ich rozvoj, pre ich činnosť, majú veľký význam – životný význam. Na vzájomnú
interakciu ľudská bytosť – prostredie vplýva veľké množstvo faktorov. Ak sa na tento pojem
pozrieme zo všeobecného pohľadu, prostredie je súbor vplyvov, podmienok, faktorov,
pôsobiacich na určitý objekt, ktoré sú schopné meniť jeho charakter. Vo vzťahu k ľuďom
rozlišujeme prostredie: prírodné a umelé (sociálne, kultúrne). Prostredie samo o sebe nie je
konštantnou veličinou, ale sa postupne mení a vyvíja. Z hľadiska jeho vývoja prvotné bolo
prírodné prostredie (nazývané tiež aj fyzikálne prostredie), ktoré nebolo vytvorené človekom,
ani jeho vývoj človek neovplyvňoval. Toto prostredie bolo charakterizované najmä formou
geografického usporiadania, ktoré vytvorila príroda. V priebehu vývoja si človek toto
prostredie prispôsoboval a postupom času vytvoril tzv. umelé prostredie. Tak sa postupne
prostredím pre život človeka stalo jeho životné prostredie, ktoré obsahuje ako pôvodné, tak aj
človekom pozmenené prírodné prostredie a človekom vytvorené umelé – sociálne prostredie,
ktoré má rozhodujúci vplyv na vývoj sociálneho objektu. Spravidla sú ním označovaní ľudia,
sociálne skupiny a spoločenské vzťahy, ktoré obklopujú jednotlivca. Patria sem aj širšie
vplyvy kultúrneho prostredia, ako aj politický a hospodársky systém.
Bezpečnostné prostredie je definované v Terminológii bezpečnostného manažmentu,
„ako časť spoločenského prostredia, v ktorom sú podmienky existencie a vývoja sociálnych
subjektov, ich činnosti, vzťahy a záujmy determinované v prvom rade bezpečnosťou“ (Mikolaj
a kol. 2004) Bezpečnostné prostredie charakterizujeme prostredníctvom vyčlenenia určitého
územia, geopoliticky relatívne uceleného, ktoré je spravidla podmienené aj ďalšími sociálnoekonomickými, vojensko-strategickými a kultúrno-historickými činiteľmi.
V „Českej bezpečnostnej terminológii, výklade základných pojmov“, vydaných
Ústavom strategických štúdií Vojenskej akadémie v Brne (2002) je odporúčaná definícia
bezpečnostného prostredia ako vonkajšie prostredie ovplyvňujúce bezpečnostnú politiku štátu.
Možno ním rozumieť priestor, nachádzajúci sa mimo štátnych hraníc, v ktorom sa realizujú
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a stretávajú záujmy štátu so záujmami iných aktérov medzinárodných vzťahov a v ktorom sa
odohrávajú procesy, ktoré majú významný vplyv na úroveň bezpečnosti štátu.
Z hľadiska geografického a geopolitického rozsahu je definované bezpečnostné prostredie:


globálne (celosvetové),



regionálne,



lokálne.

Vymedziť bezpečnostné prostredie znamená vytvoriť účelový mentálny model,
v ktorom abstrahujeme len tie súčasti reálneho sveta, ktoré pozitívne alebo negatívne pôsobia
na bezpečnostné záujmy objektu bezpečnosti. V procese takéhoto modelovania
zaznamenávame len tie komponenty a vzťahy (súvislosti), ktoré z hľadiska bezpečnosti
objektu považujeme za podstatné, súvzťažné a naopak, vypúšťame z pozornosti tie
charakteristiky, ktoré považujeme za okrajové, viac menej nepodstatné. Je prirodzené, že do
bezpečnostného prostredia nezahrňujeme len to, čo „obklopuje“ objekt bezpečnosti, ale
i samotný objekt bezpečnosti. Z hľadiska teórie systémov môžeme bezpečnostné prostredie
vnímať ako celok, pozostávajúci z objektu bezpečnosti, jeho prírodného prostredia a súboru
ďalších spoločenských subjektov, ktoré vo vzájomnej interakcii vytvárajú určitú
bezpečnostnú situáciu. To znamená, že v štruktúre bezpečnostného prostredia rozlišujeme
„spoločenskú“ a „prírodnú“ zložku. Za účelom analytickej činnosti členíme bezpečnostné
prostredie objektu bezpečnosti na vnútorné a vonkajšie. Vymedziť vonkajšie bezpečnostné
prostredie znamená zvoliť jeho geografickú alebo geopolitickú dimenziu t. j. analytickú
rovinu.
Vonkajšie bezpečnostné prostredie je tvorené súborom tých spoločenských
subjektov v okolí objektu bezpečnosti, ktoré majú pozitívne alebo negatívne účinky na jeho
bezpečnostné záujmy. Vymedziť vonkajšie bezpečnostné prostredie znamená zvoliť jeho
geografickú dimenziu a v rámci nej špecifikovať subjekty bezpečnosti a ich vzťahy
k predmetnému objektu bezpečnosti, napr. štátu. Geografická dimenzia je závislá na zvolenej
analytickej úrovni. V praxi sa spravidla analyzuje vonkajšie bezpečnostné prostredie v troch
geografických dimenziách. V tejto súvislosti rozlišujeme globálne, regionálne a lokálne
bezpečnostné prostredie. Pri tomto delení zohľadňujeme geografickú polohu voči objektu
bezpečnosti a tiež mieru vplyvu na jeho bezpečnostné záujmy. Ak referenčným subjektom je
štát, potom v štruktúre jeho vonkajšieho bezpečnostného prostredia rozlišujeme:
a) Komponenty subjektov s pozitívnym vplyvom na bezpečnostné záujmy referenčného štátu,
ktorý tvorí:


súbor kooperujúcich štátov s referenčným štátom,



súbor medzinárodných organizácií bezpečnostného charakteru, ktorých členom je
referenčný štát,



súbor medzinárodných noriem (medzinárodné právo v rôznych oblastiach spoločenskej
aktivity, dvojstranné a mnohostranné dohody o spolupráci atď.).

b) Komponenty nositeľov (zdrojov) vonkajších bezpečnostných hrozieb voči bezpečnostným
záujmom referenčného štátu, ktorý tvorí:


súbor štátov s agresívnymi prejavmi v dôsledku ich konkurenčných bezpečnostných
záujmov,



súbor zlyhávajúcich štátov, ktoré v dôsledku straty mocensko-riadiacej schopnosti
spôsobujú nárast anarchie v medzinárodných vzťahoch,
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 súbor neštátnych subjektov s medzinárodnou pôsobnosťou s deštrukčným vplyvom na
bezpečnosť referenčného štátu (teroristické, pašerácke a iné organizované skupiny
s kriminálnymi aktivitami).
Každý objekt bezpečnosti (štát) bude v rámci svojich vonkajších bezpečnostných
vzťahoch rozvíjať komponenty subjektov s pozitívnym vplyvom na bezpečnostné záujmy
a potlačovať komponenty nositeľov vonkajších bezpečnostných hrozieb. Rozhodujúce
z hľadiska hodnotenia bezpečnostného prostredia bude definovanie týchto komponentov a to
v príslušnej analytickej rovine. B. Buzan vo svojom diele „Bezpečnosť: Nový rámec pre
analýzu“ hovorí o piatich analytických rovinách:
1. Medzinárodné systémy – označujúce najrozsiahlejšie zoskupenie integrujúcich sa,
či vzájomne závislých jednotiek, nad ktorými sa už nenachádza žiadna ďalšia
systémová rovina. V súčasnosti sa táto rovina prekrýva s planétou Zem.
2. Medzinárodné subsystémy – ktoré zahrňujú skupiny jednotiek v rámci
medzinárodného systému, ktoré je možné od celku odlíšiť na základe zvláštneho
charakteru alebo intenzity ich interakcií alebo vzájomnej závislosti. Subsystémy
môžu byť teritoriálne koherentné a potom je ich možné označiť za regióny (napr.
Európska únia, Združenie národov juhovýchodnej Ázie, Organizácia pre
ekonomickú spoluprácu a rozvoj a pod.).
3. Jednotky – ktoré označujú aktérov zložených z najrôznejších podskupín,
organizácií a jednotlivcov. Títo aktéri musia disponovať vnútornou jednotou a
nezávislosťou, aby ich bolo možné odlíšiť od ostatných aktérov na tejto úrovni
a aby sa mohli samostatne pohybovať na úrovni vyššej (napr. národy, štáty
nadnárodné firmy).
4. Podjednotky – ktoré zahrňujú organizované skupiny jednotlivcov v rámci
jednotiek, ktorí sú schopní ovplyvňovať chovanie a jednanie svojej jednotky alebo
sa aspoň o to usilujú.
5. Jednotlivci – ktorí tvoria najnižšiu rovinu analýzy.
Z obsahu jednotlivých analytických rovín vo vzťahu k štátu môžeme dedukovať, že 1.
a 2. analytická rovina sa dotýka analýzy jeho vonkajšieho bezpečnostného prostredia a 3. – 5.
analytická rovina vnútorného bezpečnostného prostredia. Tieto analytické roviny predstavujú
rámec, ktorý umožňuje ďalej rozvíjať teóriu a pomocou nich je možné lokalizovať zdroje
teoretických poznatkov a výsledky výskumu.
Záver
Pri skúmaní pojmu vonkajšia bezpečnosť je v prvom rade potrebné definovať ho.
V článku je uvedených niekoľko definícií, ktoré využívajú k ich uchopeniu systémový
prístup. Jeho podstatou je riešenie bezpečnosti ako fenoména, ktorý predstavuje relácie ako vo
vnútri systému – referenčného objektu, tak aj interakciu medzi referenčným objektom a jeho
okolím, ktoré nazývame bezpečnostným prostredím. Analytická rovina hodnotenia
bezpečnostného prostredia súvisí s veľkosťou (rozsahom) úrovne bezpečnostného prostredia.
Tieto úrovne sú v článku charakterizované. Čím je úroveň hodnotenia bezpečnostného
prostredia vyššia, tým je analýza zložitejšia. Bezpečnosť v tomto prostredí, vo vzťahu
k referenčnému objektu, predstavuje vonkajšiu bezpečnosť. Z pohľadu skúmania uvedenej
typológie bezpečnosti sa samostatne zaoberáme vnútornou bezpečnosťou (bezpečnosť v rámci
prvkov referenčného objektu ako systému) a vonkajšou bezpečnosťou, aj keď v konečnom
dôsledku je potrebná ich syntéza, pretože rozhodnutia pre zaistenie vnútornej bezpečnosti
môžu ovplyvňovať zaistenie vonkajšej bezpečnosti a naopak.
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Vývoj bezpečnosti v Slovenskej republike od roku 2004
Security developments in the Slovak Republic since 2004
Vojtech Jurčák1, Jakub Sasarák2
Abstrakt
Autori v tomto článku analyzujú významné bezpečnostné hrozby, ktoré ovplyvňujú vnútorné
bezpečnostné prostredie Slovenskej republiky. Analýza je vykonaná pre každú fázu
historického vývoja SR, ktorá začína "zamatovou revolúciou". Analýza ukazuje, že
percentuálny vplyv niektorých bezpečnostných hrozieb rástol a významne narušil stabilitu
vnútorného bezpečnostného prostredia v jednotlivých fázach jej vývoja. V tomto článku sú
tiež analyzované hrozby prírodného charakteru, pretože ich dôsledky ovplyvňujú sociálne
prostredie a politiku v krajine.
Kľúčové slová
vnútorné bezpečnostné prostredie, organizovaný zločin, extrémizmus, migrácia, verejné
zdravie
Abstract
Authors in the present article analyse the significant security threats that affect the internal
security environment of the Slovak Republic. The analysis are performed for each stage of its
historical development, which begins with „velvet revolution“. The analysis shows that
percentage impact of some security threats grows and significantly disrupted the stability of
the internal security environment in these important developmental stages. In this article there
are also analysed the threats of natural character that its consequences affect social
environment and policy in the country.
Keywords
Internal Security Environment, Organized Crime, Extremism, Immigration, Public Health
Úvod
Bezpečnostné prostredie SR ovplyvňuje jeho geopolitické postavenie v strednej
Európe, členstvo v medzinárodných organizáciách, historické, kultúrne, politické, sociálne,
hospodárske a ekonomické faktory. Zásadné politické zmeny v Európe uskutočnené
na začiatku 90-tych rokov minulého storočia ovplyvnili formovanie nového vnútorného
bezpečnostného prostredia. Aj keď pádom bipolarity sveta pominula pravdepodobnosť vzniku
ozbrojenej konfrontácie, výrazne sa objavujú nové bezpečnostné hrozby nevojenskej povahy.
V štátoch, ktoré prešli zmenami politickej moci sa začalo v tomto období šíriť etnické
a náboženské násilie, extrémistické názory, separatizmus, nárast kriminality a organizovaného
zločinu, korupcia, nezamestnanosť, začali sa tvoriť priepastné sociálne rozdiely medzi
obyvateľstvom. V ČSFR bol v tomto období zaznamenaný hlavne nárast kriminálnej a
majetkovej trestnej činnosti, obchodu s drogami a ľuďmi, prehlbovanie sociálnych rozdielov
medzi obyvateľstvom, čo spôsoboval hlavne výrazný nárast nezamestnanosti. Situácia v rámci
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vnútorného bezpečnostného prostredia bola významne ovplyvnená faktormi, ktoré
spôsobovali značné vnútorné turbulencie v spoločenskom a politickom dianí.
Ako sa vyvíjala a vyvíja bezpečnosť Slovenskej republiky od roku 2004?
Je treba zvýrazniť fakt, že žiadna krajina na svete nie je imúnna voči bezpečnostný
hrozbám. Dôležité je včas hrozby identifikovať a prijať kompetentné riešenie pre ich
elimináciu. Hodnotenie bezpečnostného prostredia vytvára základné predpoklady pre
identifikáciu hrozieb. Poukážem na niektoré konkrétne hrozby, ktoré ovplyvňujú vnútorné
bezpečnostné prostredie SR. Hodnotenie bezpečnosti SR sa vykonáva každoročne a v rámci
ministerstva vnútra je vypracovaná METODICKÁ POMÔCKA pre vypracovanie Analýzy
tendencií vývoja vnútornej bezpečnosti Slovenskej republiky a z nej vyplývajúcich rizík
a ohrození Slovenskej republiky z roku 2010 a na jej vypracovaní sa podieľa celkom 9
subjektov policajného a záchranných zborov. K prezentovaným záverom som dospel na
základe komparácie bezpečnostných hrozieb vyplývajúcich z hodnotení bezpečnosti SR od
roku 2004. Uvedená analýza má dva významy: môže slúžiť ako odozva na správnosť a
dostatočnosť prijatých rozhodnutí kompetentných štátnych orgánov a na strane druhej
možnosť predikovať ich ďalší vývoj.
Vývoj bezpečnostného prostredia Slovenskej republiky ovplyvňovali faktory, ktoré
môžeme rozdeliť na tri základné obdobia3:
1) obdobie porevolučné 1989–1993. Bolo začaté zamatovou revolúciou v novembri 1989
– proces, ktorý zahájil zmenu spoločenského zriadenia. Jej cieľom bolo umocniť
v štáte základné ľudské práva, eliminovať diktatúru proletariátu a vedúcu úlohu
komunistickej strany v spoločnosti, zaistiť slobodu slova skutočnej demokracie,
právneho štátu, voľný pohyb občanov, eliminovať každý prejav politického násilia.
Obdobie bolo charakterizované nefungujúcou štátnou správou, prokuratúrou, políciou
a súdnictvom s kontinuitou komunistických zákonov, vrátane komunistických sudcov,
čo malo za následok stovky miliárd rozkradnutého a navždy strateného majetku štátu.
Z hľadiska korupčného prostredia sme zaberali v tomto období popredné miesto vo
svete. Úloha štátu sa obmedzovala len na politickú a ekonomickú oblasť. Rozsiahle
prezidentské amnestie destabilizovali bezpečnostné prostredie, výrazne sa rozmohla
hospodárska a ekonomická kriminalita, násilná trestná činnosť, podvody, krádeže
apod. Bezpečnostné prostredie ČSFR sa len veľmi pomaly stabilizovalo.
2) obdobie 1993–2004 – rozdelenie ČSFR na dva samostatné štáty. Vznikom
samostatnej, zvrchovanej Slovenskej republiky 1. 1. 1993 boli konštituované nové
orgány nového štátu a logicky sa začalo formovať aj nové bezpečnostné prostredie.
Sprievodným javom tohto obdobia je rast nezamestnanosti, pokles životnej úrovne
a ďalší nárast rozsiahlej kriminálnej činnosti a organizovaného zločinu, tunelovanie
podnikov, únosy občanov, vraždy a pod. Toto obdobie je spojené s poklesom
ekonomickej výkonnosti štátu v oblasti priemyslu (ktorý bol zameraný hlavne na
zbrojársku výrobu) i poľnohospodárstva a pod tlakom nepriaznivých ekonomických
ukazovateľov bola Národná banka Slovenska v júli 1993 nútená pristúpiť k 10 %
devalvácii Sk voči konvertibilným menám.
3) obdobie od roku 2004 – vstup do EÚ a NATO v roku 2004. Slovenská republika, ako
členský štát, prispôsobila svoju legislatívu na národnej úrovni požiadavkám týchto

JURČÁK, V., LABUZÍK, M., PAZDZIURKO, M. Analýza vývoja bezpečnosti v Slovenskej republike. In.
Medzinárodné vzťahy 2009. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Vydavateľstvo Ekonóm. 2010, s.
303-313.
3
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organizácii. Okrem nových bezpečnostných a ekonomických záruk prinieslo so sebou
toto členstvo aj nové hrozby, keďže sa vstupom do regionálnych organizácií
Slovenská republika zviditeľnila vo svete a priklonila sa na stranu demokratických
štátov západnej Európy, USA a Kanady.
Vnútorné bezpečnostné prostredie slovenskej republiky
Bezpečnosť SR sa vstupom do euroatlantických štruktúr neoddeliteľne spojila
s bezpečnosťou jej spojencov a je vystavená obdobným hrozbám a výzvam, akým čelia aj
ostatné členské štáty. V bezpečnostnom prostredí sú identifikované nové bezpečnostné
hrozby, na elimináciu ktorých musí aktívne reagovať bezpečnostná politika štátu. Cieľom
bezpečnostnej politiky SR sa po roku 2004 stáva:
 zaručenie bezpečnosti občana, ochrana jeho ľudských práv a základných slobôd,
 rozvíjanie demokratického štátneho zriadenia, právneho štátu a trhovej ekonomiky,
 posilňovanie transatlantického partnerstva a efektívnosti medzinárodných organizácií a
v ich rámci prispievanie k šíreniu slobody a demokracie, dodržiavaniu ľudských práv,
medzinárodného práva, mieru a stability vo svete.
Z nových bezpečnostných hrozieb je intenzívne traktovaný terorizmus a šírenie
dezinformácii prostredníctvom médií, tzv. informačná vojna, spojená s používaním internetu,
nelegálna migrácia, medzinárodný organizovaný zločin. Z hľadiska vnútorného
bezpečnostného prostredia sa do popredia dostávajú hlavne také hrozby, ako sú: kriminalita,
extrémizmus (jeho prejavy predovšetkým na športových podujatiach), zvyšovanie etnického
napätia, problematika rómskych komunít, korupcia, potreba správneho rozdelenia priemyslu,
energetických surovín a ich dodávok, organizovaný zločin. Avšak nesmieme zabúdať ani na
menšie, ale o to zložitejšie a nebezpečnejšie hrozby akými sú mravnostná kriminalita, živelné
pohromy, havárie a katastrofy, nevyvážený demografický vývoj.
Kriminalita
Informácie týkajúce sa miery kriminality a jej vývoja patria medzi dôležité indikátory
stavu bezpečnostnej situácie v každom štáte. Ani jedna spoločnosť nie je zbavená trestnej
činnosti, preto hlavným cieľom politiky v oblasti kriminality je jej udržanie v čo najnižších
hraniciach. Po roku 1989 bol v SR zaznamenaný výrazný nárast všetkých druhov kriminality,
pričom celkový počet trestných činov sa zvýšil zo 46 389 na 146 125 trestných činov,
evidovaných v roku 1993 (graf 1a 2), (tabuľka 1). V roku 1993 dosiahol počet evidovaných
trestných činov maximálnu hodnotu za celé „porevolučné obdobie“, 146 125 trestných činov,
čo je oproti roku 1989 nárast o viac než 100 000 trestných činov. V 2. období, po roku 1993,
rozdelenie ČSFR a vzniku SR, došlo k poklesu celkovej kriminality tesne pod hranicu
100 000 trestných činov (roky 1996 – 2001).

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

200
6

index CK 877 1317 1665 1977 2738 2571 2135 1848 1715 1739 1743 1644 1730 1996 2078 2437 2295

213
8

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
index CK 2058 1945 1948 1768 1725 1669 1655 1498 1348 1279 1216

Tab. 1 - Index celkovej kriminality na 100 000 obyvateľov v SR za obdobie rokov 1989–2017.
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Zdroj: Infostat SR, ÚCEP Banská Bystrica
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Graf 1 - Index celkovej kriminality na Slovensku za obdobie 1989 až 2011.
Zdroj: UCEP Banská Bystrica
Na začiatku 3. obdobia, v roku 2004, zaznamenávame druhú kulmináciu celkového
počtu evidovaných trestných činov, kedy bol index celkovej kriminality (ďalej len „CK“)
2437 trestných činov pripadajúcich na 100 000 obyvateľov SR. V roku 2015 index CK
dosiahol hodnotu 1348 na 100 000 obyvateľov (graf 2). Trendova spojnica v grafe 2 ukazuje,
že pokles CK je takmer lineárne sa znižujúci. Znakom, ktorý charakterizuje kriminalitu
najhodnovernejšie je jej štruktúra. Práve ona zaznamenala v poslednom desaťročí zmeny,
ktoré verejnosť hodnotí ako znepokojivé a ktoré občania vnímajú ako ohrozenie svojich
životov, zdravia, majetku, osobnej slobody a ďalších materiálnych a duchovných hodnôt.
Celkový počet evidovaných trestných činov za obdobie rokov 2004 až 2017 je uvedený
v grafe 3.

Trendová spojnica

Graf 2 - Index celkovej kriminality na Slovensku za obdobie 2004 až 2017.
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Zdroj: UCEP Banská Bystrica a vlastné spracovanie

Graf 3 - Počet evidovaných trestných činov v SR v rokoch 20042017.
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z hodnotenia bezpečnosti SR za roky 20042016 a Štatistického úradu SROV
Násilne trestné činy – vraždy sú verejnosťou najviac vnímané, pretože predstavujú
priame nebezpečenstvo pre občanov. Trend počtu vrážd za roky 2007 až 2017 je uvedený
v grafe 4.

Graf 4 - Počet vrážd za obdobie rokov 2007 až 2017.
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z hodnotenia bezpečnosti SR za roky 2007-2017
Od roku 1989 masívne stúpol počet majetkových trestných činov (krádeže vlámaním),
keď v spomínanom roku dosiahol počet krádeží hodnotu 16 271, v roku 1993 bol evidovaný
počet 111 834 krádeží, čo predstavuje takmer sedemnásobný nárast. Rekodifikáciou trestného
zákona v roku 1993 bol zaznamenaný pokles počtu krádeží. Najmarkantnejšou majetkovou
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trestnou činnosťou sú krádeže motorových vozidiel, s ktorou je následne spätá ďalšia trestná
činnosť ako sú legalizácia príjmu, ekonomická a drogová trestná činnosť. Začlenenie SR do
Schengenského priestoru a s tým súvisiace zrušenie medzištátnych hraničných kontrol viedlo
k rozmachu cezhraničnej majetkovej trestnej činnosti. Vývoj majetkovej trestnej činnosti
v Slovenskej republike za obdobie rokov 2004 až 2017 je uvedený v grafe 5.

Graf 5 - Počet majetkových trestných činov za obdobie 2004 až 2017.
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z hodnotenia bezpečnosti SR za roky 20042017 a štatistických údajov na portáli ministerstva vnútra
Extrémizmus
Čoraz častejšie sa v našej spoločnosti stretávame s pojmom extrémizmus, ktorý sa
vyskytuje takmer vo všetkých demokratických štátoch. Prejavy nenávisti voči iným rasám,
národom, národnostným menšinám a etnickým skupinám, náboženstvám, prinášajú hrozbu
destabilizácie bezpečnostného prostredia. Väčšinou sa extrémizmus spája s rasizmom
a xenofóbiou, avšak táto problematika je oveľa širšia. Po nadobudnutí účinnosti novely
Trestného zákona (zákon č. 257/2009 Z. z. účinný od 1. septembra 2009), ktorá upravuje
postihovanie páchateľov za trestné činy súvisiace s extrémizmom, nastal problém s
dokazovaním úmyslu. Väčšina páchateľov trestných činov extrémizmu nebola odsúdená, a to
z dôvodu nedostatočnej dôkaznej hodnoty pribratých znalcov. Počet trestných činov
s obsahom extrémizmu za roky 2010-2011 ukazuje na ich nárast, následne počet trestných
činov podľa §421 a 422 (podpora a propagácia hnutí smerujúcich k potlačeniu práv a slobôd
občanov) klesá. Počet nepodmienečne odsúdených však predstavoval vo vzťahu k počtu
skutkov v roku 2010 8,5 %, v roku 2011 4 %, v roku 2012 3,3 %, v roku 2013 1,85 %, v roku
2014 3,3 %, v roku 2015 0 % a v roku 2016 14,2 %. Prehľad o trestných činoch s obsahom
extrémizmu a odsúdených za roky 2010 až 2016 je uvedený v grafe 6.
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Graf 6 - Trestné činy s obsahom extrémizmu podľa §421 a 422 v rokoch 2010 až 2016.
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov z hodnotenia bezpečnosti SR za roky 20042009 www.justice.gov
V boji proti extrémizmu nestačí len likvidovať koncové články – trestne stíhať
páchateľov (členov a prívržencov rôznych extrémistických skupín a hnutí), ale predovšetkým
treba eliminovať faktory uľahčujúce nábor a radikalizáciu. Zo strany štátu bolo vytvorených
niekoľko dokumentov k eliminácii hrozby extrémizmu. Bol to „Akčný plán predchádzania
všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom
intolerancie“, „Národný plán výchovy k ľudským právam“, „Národný akčný plán Slovenskej
republiky k dekáde začleňovania rómskej populácie“. Na boji proti extrémizmu sa podieľa
verejná správa, mimovládne organizácie (Ľudia proti rasizmu, Občan a demokracia,
Slovenský helsinský výbor, Liga aktivistov pre ľudské práva a i.), verejnoprávne inštitúcie
(Slovenský rozhlas a televízia a ďalšie masovokomunikačné prostriedky).
Migrácia
Za celoeurópsky problém sa v súčasnosti považuje migrácia. Nejedná sa len
o nelegálne prekročenie hraníc, ale v poslednom čase aj nelegálne zdržiavanie sa na území
štátu. Nelegálna migrácia obyvateľstva z iných štátov, prevažne z Ázie, Blízkeho východu, je
hrozbou, ktorá so sebou prináša možné riziko ohrozenia vnútornej bezpečnosti SR.
Predovšetkým ide o obyvateľov zlyhávajúcich štátov, ktoré nie sú schopné alebo odmietajú
zabezpečiť dodržiavanie ľudských práv a slobôd, plnenie medzinárodných záväzkov, ale
i štátov kde je nekontrolovateľný demografický vývoj. Ďalšou príčinou migrácie obyvateľov
na naše územie sú regionálne konflikty, ktoré sú sprevádzané extrémizmom, terorizmom,
chudobou. Štatistický prehľad počtu žiadateľov o udelenie azylu v Slovenskej republike za
jednotlivé roky je uvedený v grafe 7.
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Graf 7 - Prehľad počtu žiadateľov o udelenie azylu v rokoch 2005-2017.
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov Štatistického úradu SR
Je možné konštatovať, že kulminácia žiadateľov nastala v roku 2004, keď sa
Slovenská republika stala členom EÚ a NATO (počet žiadateľov o azyl dosiahol hodnotu
11395, rok predtým 10358 žiadateľov). Od tohto obdobia počet žiadateľov výrazne klesal aj
vďaka prijatiu niektorých európskych noriem. V azylovom konaní sa nerozlišuje medzi
legálnym a nelegálnym migrantom. Do azylového konania môže vstúpiť každý cudzinec,
ktorý vyhlási, že žiada o udelenie azylu, a to aj opakovane. Nízky počet udelených azylov je
aj dôsledkom prísneho dodržiavania zákonných podmienok na jeho udeľovanie v SR. Už
niekoľko rokov pretrváva stav, že najviac žiadateľov je z Ázie, predovšetkým z Pakistanu,
Afganistanu a Indie, a z bývalých štátov ZSSR – Gruzínsko, Moldavsko a Ruská federácia.
Stupeň ohrozenia bezpečnosti SR zo strany žiadateľov o udelenie azylu je podmienený aj tým,
z akej krajiny a z akej oblasti rizika prichádzajú. V rokoch 1993 – 2004 mal jav nelegálnej
migrácie stúpajúci trend, nakoľko sa zlepšovala ekonomická situácia v SR a životná úroveň
obyvateľstva stúpala. Slovensko najmä v poslednom období zmenilo svoj charakter tranzitnej
krajiny na cieľovú stanicu. Tento jav pozorujeme predovšetkým u štátnych príslušníkov
Vietnamu a Ukrajiny, ktorí vstupujú na územie SR legálne, po zániku povolenia na pobyt
nevycestujú v určenej lehote z územia SR do domovskej krajiny, ale sa naďalej zdržiavajú na
území SR. Tým sa ich pobyt na území SR stáva nelegálnym. Nelegálny pobyt býva často
spojený s páchaním trestnej činnosti rôzneho charakteru.
„V oblasti nelegálneho prekročenia vonkajšej hranice došlo v poslednom období
k poklesu aj vďaka veľmi dobre prepracovanému systému ochrany východnej hranice, ktorý
bol posilnený po vstupe Slovenskej republiky do Schengenského priestoru. Preto v budúcnosti
je možné predpokladať, že sa budú meniť formy a metódy nelegálneho prekročenia hranice4.“

Analýza tendencií vývoja vnútornej bezpečnosti SR a z nej vyplývajúcich rizík a ohrození SR, 2010. Dostupné
na internete: http://www.minv.sk/?Dokumenty_na_stiahnutie_CO.
4
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Nelegálny vstup cudzincov na územie Slovenska je organizovaný prevádzačskými skupinami,
ktorých aktivita sa viaže prevažne na albánske, čínske, vietnamské, ukrajinské a čečenské
národnosti. Legálna migrácia so sebou prináša riziko páchania trestnej činnosti v oblasti
falšovania a pozmeňovania verejných listín, bankových výpisov a iných dokladov.
Ohrozenie zdravia obyvateľstva
Šírenie ochorení rôzneho druhu veľmi ľahko prekračuje hranice štátov a svetadielov.
Po „zamatovej revolúcii“ začali obyvatelia SR viac cestovať do zahraničia, ale otvorili sa aj
hranice SR pre zahraničných turistov. Pod vplyvom týchto skutočností začal narastať počet
chorôb, ktoré sa u nás dovtedy vyskytovali len zriedkavo (tzv. exotické choroby).

Počet osôb

Uvedená skutočnosť napomáha aj šíreniu vírusov, akým je napríklad HIV. V grafe 8 je
zobrazený prehľad počtu pacientov, u ktorých bol v danom roku zistený vírus HIV. Zo
štatistík Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vyplýva, že na Slovensku bolo do 30. 9.
2010 registrovaných 447 prípadov infekcie HIV, z toho 85% prípadov u mužov a 15%
prípadov u žien. Z celkového počtu je 333 prípadov infekcie HIV u občanov SR a 114 u
cudzincov, 57 pacientov ochorelo na AIDS, 37 ich zomrelo, 16 HIV pozitívnych žien
porodilo zdravé dieťa. Prenos HIV z matky na dieťa nebol v SR zaznamenaný.

Rok

Graf 8 - Prehľad novo evidovaných pacientov postihnutých HIV v rokoch 1999–2009.
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov Štatistického úradu SR – databáza Slovstat
Cestovanie napomáha veľmi dynamickému šíreniu nových chorôb, na ktoré
mnohokrát svet nepozná účinné lieky. Za posledné obdobie bol najvýraznejším prípadom
kmeň chrípky AH1N1, ktorý dosiahol silu pandémie. O veľmi rýchlom šírení tohto kmeňa
chrípky hovorí aj fakt, že prvý prípad chrípky AH1N1 bol nahlásený 24.4.2009 v Mexiku,
27.4.2009 v Európe a na Slovensku v máji 2009. Celkovo bolo podľa Úradu verejného
zdravotníctva v roku 2009 na Slovensku potvrdených 125 prípadov tohto ochorenia, na ktoré
následne zomrelo 57 pacientov. Len vďaka včasnému zavedeniu monitorovania, okamžitej
izolácii a vyšetrovaniu vzoriek z každého podozrivého ochorenia nedosiahla svetová
pandémia na území Slovenska väčšie rozmery. V poslednom období bol v stredoeurópskom
priestore zaznamenaný vzostup infekčného ochorenia čierny kašeľ, ktoré postihuje malé deti
a mládež. Podľa údajov Štatistického úradu SR bolo v roku 2008 na Slovensku
zaznamenaných 105 prípadov tohto ochorenia a v roku 2009 došlo k nárastu o viac ako 100%,
keď bolo zaznamenaných 288 prípadov. Na toto ochorenie vo svete ročne zomiera viac ako
200 000 ľudí, preto sa na Slovensku začalo s preočkovaním detí proti tomuto infekčnému
ochoreniu. V prípade prehlbovania hrozieb vplývajúcich na zdravie ľudí, môže mať táto
skutočnosť následky obrovských rozmerov vo všetkých oblastiach spoločenského života.
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Prírodné katastrofy, požiare a priemyslové havárie
V posledných rokoch dochádza často k prírodným katastrofám, priemyselným
haváriám, požiarom a iným ohrozeniam, prameniacich z našej každodennej činnosti a ktoré si
takmer vždy vyžiadajú veľké množstvo obetí, veľké škody na majetku, či poškodenie zdravia
obyvateľov. Sprievodnými javmi týchto udalostí sú dezorganizácia spoločnosti, narušenie
verejného poriadku, čo má vplyv na vnútornú bezpečnosť štátu a preto je im nutné venovať
veľkú pozornosť.
Povodne
Najčastejším a stále sa opakujúcim problémom na území Slovenska sú rozsiahle
povodne, ktoré v minulosti dosahovali len regionálnu úroveň a opakovali sa len raz za
niekoľko rokov. V súčasnej dobe sa rozsiahle povodne, takmer celoslovenského charakteru,
vyskytujú niekoľko krát v roku a nielen v jarných a letných mesiacoch. V roku 2010 sa výška
škôd po povodniach vyšplhala k hodnote približne 730 miliónov €. Avšak tieto povodne si
nevyžiadali len škody na majetku, ale aj ľudské obete. Prehľad následkov povodní za obdobie
rokov 2003–2009 je zobrazený v tabuľke 2.

Tab. 2 - Následky povodní za obdobie rokov 2003–2009.
Zdroj: autor
Hlavnou príčinou povodní je fakt, že systém protipovodňovej ochrany nie je
pravidelne udržiavaný, nefunguje komplexne, nebudujú sa nové ochranné stavby. Tento fakt
potvrdzuje aj tabuľka 3, ktorá prezentuje plochu územia chráneného proti povodniam
v rokoch 1996–2008. Prehľad dĺžky ochranných hrádzí v jednotlivých rokoch je zobrazený
v grafe 9. Na základe týchto skutočností je možné povedať, že na prevenciu sa v posledných
rokoch zabúda a táto téma vždy ožíva až po záplavách. Preto vláda vo svojom programovom
vyhlásení kladie dôraz na budovanie a údržbu protipovodňovej ochrany, aby peniaze, ktoré sa
používajú na odškodňovanie po povodniach, boli skôr použité na údržbu a budovanie
ochranných stavieb. Výrazný pokrok bol zaznamenaný dobudovaním protipovodňovej
ochrany hlavného mesta SR v roku 2010, čo zabezpečí ochranu hlavného mesta pred 1000
ročnou vodou.

Plocha
územia

1996 1997 1998-2002

2003 2004 2005 2006 2007 2008

5764 5764

5772

5769

5772 5775 5775 5777 5777

Tab. 3 - Plocha územia chráneného proti povodniam 10 a viac ročnej vode (km2)
Zdroj: autor
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Dĺžka v km
Graf 9 - Prehľad dĺžky ochranných hrádzí na území Slovenska v rokoch 1996 až 2009.
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov Štatistického úradu SR
Požiare
Podľa zákona číslo 314/2001 Z.z. § 2 a) je požiar každé nežiaduce horenie, pri ktorom
vznikajú škody na majetku, životnom prostredí alebo ktorého následkom je usmrtená alebo
zranená fyzická osoba alebo uhynuté zviera; požiar je tiež nežiaduce horenie, pri ktorom sú
ohrozené životy alebo zdravie fyzických osôb, zvieratá, majetok alebo životné prostredie.
Prehľad počtu požiarov v SR za roky 2007 až 2016 je uvedený na grafe 10. Je možné
konštatovať, že počty požiarov v SR od roku 2008 vzrástli a v roku 2012 k 1.10.2012
predstavujú počet 13302 požiarov. Z pohľadu škôd na majetku spôsobených požiarmi je
vývoj zaznamenaný v grafe 11. Zvýšené riziko prinášajú typicky jarné požiare, spôsobené
neopatrnosťou človeka pri spaľovaní odpadov v záhradách alebo v lesoch a tradičným
nešvárom – vypaľovaním suchej trávy, čo je činnosť veľmi nebezpečná a zo zákona zakázaná.
V posledných rokoch sa zväčšuje počet požiarov lesných porastov v letných mesiacoch
vplyvom vysokých denných teplôt a sucha. V roku 2007 horel lesný porast v Slovenskom raji
v lokalite Koč, oheň sa podarilo dostať pod kontrolu za 7 dní; v roku 2011 veľký lesný požiar
na Donovaloch, zhorelo viac ako 100 ha lesa.

Graf 10 - Počty požiarov za roky 2007 až 2016.
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov Štatistického úradu SR a MV SR
45

Graf 11 - Škody na majetku spôsobené požiarmi v rokoch 2007 až 2016.
Zdroj: Vlastné spracovanie na základe údajov Štatistického úradu a MV SR
Priemyslové havárie
Keďže Slovensko má v prevádzke 2 jadrové elektrárne, je potrebné poukázať na
možnosť havárie jadrového zariadenia, na nakladanie s vyhoretým palivom, pretože sa jedná
o nebezpečný materiál. Na úrovni krízového riadenia a civilnej ochrany obyvateľstva je
spracovaných niekoľko plánov ako postupovať pri takýchto haváriách a obnovy po nej.
Bezpečnosť jadrových elektrární je neustále monitorovaná na národnej i medzinárodnej
úrovni a v poslednom období neboli zaznamenané žiadne poruchy, ktoré by ohrozili
bezpečnosť SR. Na aprílovom zasadnutí na pôde Medzinárodnej agentúry pre atómovú
energiu vo Viedni v roku 2011 sa uvádza:5 „Závery posudzovacieho zasadnutia potvrdili
súlad legislatívy a ostatných aktivít v oblasti jadrovej bezpečnosti v Slovenskej republike s
článkami dohovoru. Neobsahovali žiadnu negatívnu konštatáciu. V porovnaní s ostatnými
krajinami prevádzkujúcimi jadrové zariadenia je Slovensko na poprednom mieste, čo sa týka
bezpečnostných a prevádzkových ukazovateľov“. Slovensko sa nevyhlo v uplynulých rokoch
ani technologickým haváriám. Výbuch presne nezisteného množstva výbušnej látky vo
Vojenskom opravárenskom podniku Nováky spôsobil 2. marca 2007 deštrukciu delaboračnej
haly a usmrtil osem pracovníkov. Mnohopočetné vážne zranenia utrpel jeden zamestnanec a
ďalších dvadsať utrpelo ľahšie zranenia. Spôsobená škoda na majetku VOP, ako aj ďalšom
hnuteľnom a nehnuteľnom majetku sa vyšplhala na viac ako dva milióny eur. Z dôvodu
rozvinutého priemyslu v Slovenskej republike, sú pravidelne vykonávané merania škodlivín.
V továrňach s chemickými látkami je neustále vykonávanie meranie, aby sa zabezpečil
včasný zásah v prípade ich úniku.
Legislatíva EÚ výraznou mierou ovplyvňuje environmentálnu politiku SR a preto sa
stále viac na Slovensku do popredia dostáva prehodnocovanie environmentálnych záťaží SR,
aby sa zabránilo poškodeniu životného prostredia a škodám ako vznikli napríklad v roku 2010
v susednom Maďarsku pri havárii nádrže s toxickou látkou. Vďaka monitorovaciemu
a informačnému systému životného prostredia je možné neustále sledovať zmeny a prijímať
opatrenia v prípade presiahnutia povolených limitov v jednotlivých zložkách životného
Dostupné na internete: http://spravy.pravda.sk/v-bezpecnosti-jadrovych-elektrarni-patri-slovensko-k-spickep5r-/sk_ekonomika.asp?c=A110505_110135_sk_ekonomika_p01
5
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prostredia. Slovenská republika neustále aktualizuje možné scenáre ohrozenia pre krízové
situácie nevojenského charakteru, aby bola dosiahnutá vyššia účinnosť a koordinovaný
prístup na zabezpečenie vnútornej bezpečnosti.
Orgány podieľajúce sa na formovaní vnútorného bezpečnostného prostredia
V rámci Slovenskej republiky sú hlavnými orgánmi, ktoré sa podieľajú na formovaní
vnútorného bezpečnostného prostredia vláda SR, bezpečnostné zložky, justícia, samospráva,
rôzne mimovládne organizácie. Keďže SR je súčasťou rôznych svetových a európskych
organizácii, určitý podiel na formovaní vnútorného bezpečnostného prostredia majú aj tieto
organizácie. Vláda SR sa podieľa na formovaní bezpečnostného prostredia pomocou plnenia
svojho programového vyhlásenia, kde sú rozpracované úlohy na zabezpečenie vnútornej
bezpečnosti pre jednotlivé ministerstvá v rámci svojich kompetencii. Vláda sa spolu
s justíciou podieľa na tvorbe a novelizácii legislatívy, aby zabránila vzniku a šíreniu
akýchkoľvek hrozieb na území SR a zabezpečila ochranu obyvateľov a majetku. Hlavným
gestorom boja s kriminalitou je Policajný zbor SR, ktorí sa zameriava na získavanie
informácii, monitorovanie páchania trestnej činnosti, prijímania opatrení proti jej páchaniu,
vyšetrovanie spáchaných trestných činov a pod. V oblasti prevencie kriminality vykonávajú
rôzne školenia, bezpečnostné akcie.
Ozbrojené sily SR sú pripravené poskytnúť podporu pri riešení krízových situácii na
území SR pri vojenských a nevojenských ohrozeniach. V poslednom období boli OS SR
použité na poskytnutie pomoci obciam, obyvateľom, ktorí boli postihnutí povodňami
a následne na odstraňovanie následkov ničivých povodní na území Slovenska. V Slovenskej
republike zabezpečuje služby obyvateľstvu v oblasti záchranárskych činností Integrovaný
záchranný systém (ďalej IZS), v ktorom pôsobia ministerstvá (Ministerstvo vnútra SR,
Ministerstvo zdravotníctva SR), obvodné úrady v sídle kraja, záchranné zložky. Záchranné
zložky IZS tvorí Hasičský a záchranný zbor (ďalej HaZZ), poskytovatelia záchrannej
zdravotnej služby, kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany, Horská záchranná služby,
Banká záchranná služba a ostatné záchranné zložky podľa zákona č. 129/2002 Z. z.
o integrovanom záchrannom systéme. IZS vykonáva svoju činnosť za účelom rýchleho,
neodkladného poskytnutia odbornej pomoci pri ohrození života, zdravia, majetku.
Zo strany samosprávy sú prijímané kroky na zamedzenie páchania trestnej činnosti.
Hlavne je to prostredníctvom zriadenia obecnej a mestskej polície, účasti na rôznych
preventívnych a bezpečnostných akciách, budovania monitorovacích systémov. V oblasti
krízového riadenia v súčinnosti s orgánmi civilnej ochrany spracovávajú a aktualizujú plány
na ochranu obyvateľstva a majetku proti účinkom priemyselných havárii a prírodných
katastrof.
Záver
Slovenská republika patrí svojou rozlohou, počtom obyvateľov a ekonomických
potenciálom medzi menšie európske štáty s nedostatkom niektorých zdrojov energií a surovín,
no napriek tomu má bohaté kultúrne tradície, zodpovedajúcu úroveň vzdelanosti svojich
občanov ako aj kvalifikovanú pracovnú silu, čo zvyšuje jej možnosť podieľať sa na
všestrannom rozvoji regiónu. Situáciu v oblasti ochrany verejného poriadku, bezpečnosti osôb
a majetku doposiaľ možno považovať za stabilizovanú a aj z hľadiska budúceho vývoja
možno predpokladať jej stabilizáciu. Súčasné hrozby akými sú terorizmus, hrozby
v environmentálnej oblasti, čoraz častejšia nelegálna imigrácia obyvateľstva do SR ako
cieľovej stanice, rómska otázka nedosahujú také rozmery, že by sme ich mohli považovať za
neriešiteľné. Bezpečnosť sa stala súčasťou každodenného života, ktorú si mnohokrát
nestíhame v modernej hektickej dobe uvedomovať. Ak sa však pozrieme bližšie na
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ktorýkoľvek všedný deň, nevyhneme sa stretnutiu so slovami vojna, prírodná katastrofa,
hospodárska alebo energetická kríza, regionálny konflikt, terorizmus, kriminalita,
extrémizmus a iné. Všetky tieto pojmy sú úzko previazané s bezpečnosťou nás všetkých,
pretože ktorýkoľvek z nich nás môže svojou aktivitou ohroziť na zdraví, živote či ohroziť náš
majetok.
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Nový koncept budovania kriminálneho spravodajstva
v Slovenskej republike
A New Concept of the Criminal Intelligence in the Slovak Republic
Jozef Stieranka1
Abstrakt
Vedecká štúdia prezentuje výsledky prvej etapy riešenia vedeckovýskumnej úlohy VYSK. č.
231 s názvom „Národný model kriminálneho spravodajstva v Slovenskej republike“. Vedecká
štúdia vo svojej prvej časti, v skrátenej forme, približuje metodologické prístupy a východiská
k riešeniu tejto vedecko-výskumnej úlohy, formuluje základný vedecký problém, objekt
a predmet výskumu, cieľ a úlohy výskumu, ako aj metódy výskumu. V ďalších častiach
príspevku analyzuje teoreticko-obsahové a právne východiská budovania nového modelu
kriminálneho spravodajstva v Slovenskej republike. Príspevok vo svojich jednotlivých
častiach obsahuje „predbežné“ závery a návrhy možného právneho riešenia pri zavádzaní
nového konceptu kriminálneho spravodajstva v Slovenskej republike.
Kľúčové slová
operatívno-pátracia činnosť, prostriedky
spravodajstvo, odhaľovanie trestnej činnosti

operatívno-pátracej

činnosti,
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Abstract
Scientific study presents results of the first stage of the solution to scientific research VYSK.
n. 231 entitled „National criminal intelligence model in the Slovak Republic“. Scientific
study in its first part depicts in the shortened form methodological approaches and resources
of this scientific research solution; it formulates the basic scientific problem, object and
subject of the research, the target, tasks and methods of the research. In the following parts of
this report, theoretical and contentual, legal and praxeological resources of building of the
new national criminal intelligence model in the Slovak Republic are analyzed. Study in its
single parts contains a „preliminary“ results and proposals of the possible legal solution by
applying the new concept of the criminal intelligence in the Slovak Republic.
Key words
operative and searching activity, means of operative and searching activity, criminal
intelligence, detection of criminal activity
Úvod
Vláda Slovenskej republiky v súlade s Haagskym programom prijala úlohu zaviesť do
policajnej praxe európsky model kriminálneho spravodajstva (ďalej len „ECIM“).
V hodnotení predmetného uznesenia vlády SR sa okrem iného konštatuje, že plné zavedenie
ECIM-u do policajnej praxe pozostáva z viacerých činností, a to na úrovni informačného
toku, analytickej činnosti, spracovávaní analytických správ a vlastnej strategickej analýzy pre
potreby riadenia a ich aplikácie do priameho výkonu policajných služieb. Zároveň bolo
konštatované, že ECIM bol na úrovni informačného toku do policajnej praxe zavedený
vybudovaním informačného systému Acheron, ktorý má slúžiť na ukladanie a spracúvanie
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všetkých informácií zúčastnených policajných útvarov, získaných a spracúvaných pri výkone
operatívno-pátracej činnosti.
Základný atribút potrebný pre zavedenie európskeho modelu kriminálneho spravodajstva do
policajnej praxe, t. j. primárna a sekundárna legislatíva v oblasti operatívnej-pátracej činnosti
a kriminálneho spravodajstva, sa doposiaľ však rieši len okrajovo. Pre úspešné zavedenie
ECIM-u do policajnej praxe a vytvorenie vlastného národného modelu kriminálneho
spravodajstva sú nevyhnutné zmeny práve v oblasti právnej úpravy operatívno-pátracej
činnosti a kriminálneho spravodajstva, v rámci ktorých je nevyhnutné zosúladiť pojem
kriminálneho spravodajstva v Slovenskej republike tak, aby bol rovnako chápaný ako je
chápaný predstaviteľmi Europolu a policajnými špecialistami tzv. „starých krajín“ Európskej
únie. Pri jeho právnom vymedzovaní je potrebné brať do úvahy základné teoretické
východiská, a to, že pojem spravodajstvo predstavuje „univerzálny“ spôsob práce
s informáciami. Spravodajstvo môže byť zamerané na poznávanie rôznych objektov, napr. na
činnosti ohrozujúce ústavné zriadenie, územnú celistvosť a zvrchovanosť štátu, na činnosti
smerujúce proti bezpečnosti štátu, na aktivity cudzích spravodajských služieb, na činnosti
ohrozujúce obranyschopnosť štátu a pod. Potom môžeme hovoriť o vnútornom
spravodajstve, vonkajšom spravodajstve, vojenskom spravodajstve a podobne. Pokiaľ bude
objektom, ktorý je poznávaný spravodajstvom, kriminalita, môžeme hovoriť o kriminálnom
spravodajstve.
Potrebu posúdenia možnosti zavedenia Národného modelu kriminálneho spravodajstva
v Slovenskej republike na báze ECIM-u si uvedomuje aj vedenie Prezídia Policajného zboru,
ktoré iniciovalo vytvorenie spoločného riešiteľského tímu zloženého zo zástupcov policajnej
praxe a zo zástupcov akademickej obce, ktorý by spracoval súhrn legislatívnych, metodických
a taktických návrhov a odporúčaní potrebných k vytvoreniu nového konceptu kriminálneho
spravodajstva v podmienkach Slovenskej republiky. Na základe tejto iniciatívy Akadémia
Policajného zboru v Bratislave rieši vedecko-výskumnú úlohu VYSK č. 231 s názvom
„Národný model kriminálneho spravodajstva v SR“.
Metodologické východiská skúmania nového konceptu kriminálneho spravodajstva v SR
Teoretické vymedzenie riešenej témy vedeckovýskumnej úlohy je doposiaľ minimálne
a poznanie nie je komplexné. Teória v oblasti odhaľovania trestných činov a ich páchateľov
a teória kriminálneho spravodajstva sa v zásade len vytvára a buduje, preto riešiteľský tím
vedecko-výskumnej úlohy pristúpil k definovaniu deskriptívneho výskumného problému
formou nasledovných výskumných otázok:
 Ako môže vytvorenie národného modelu kriminálneho spravodajstva v SR prispieť
k účinnejšiemu boju proti trestnej činnosti?
 Aké zmeny v oblasti právnej úpravy kriminálneho spravodajstva a právnej úpravy
operatívno-pátracej činnosti v SR je potrebné urobiť aby zodpovedali potrebám praxe
a odporúčaniam Európskej únie?
 Aké zmeny v oblasti policajných informačných systémov a v oblasti kriminálnych
analýz je potrebné vykonať, aby národný model kriminálneho spravodajstva bol
účinným nástrojom na predchádzanie, predikovanie a odhaľovanie trestných činov
a ich páchateľov?
 Aké zmeny v organizácii a riadení dotknutých útvarov Policajného zboru bude
potrebné vykonať k zavedeniu národného modelu kriminálneho spravodajstva do
policajnej praxe v SR?
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 Ako zabezpečiť trvalú kvalitnú aplikáciu
spravodajstva v policajnej praxi?

národného modelu kriminálneho

Vzhľadom k tomu, že riešitelia si postavili deskriptívny vedecký problém nie je
potrebné pri riešení vedeckovýskumnej úlohy stanovovať hypotézy a v priebehu plnenia
výskumnej úlohy ich verifikovať. Riešitelia budú hľadať odpovede na vedecký problém
formulovaný formou vedeckých otázok. Vychádzajúc z povahy vedeckého problému, ako aj
zo skutočností, že skúmaný problém je vo všeobecnosti málo definovaný a teoreticky
nepostačujúco rozpracovaný, riešitelia si vo výskume ako základný prístup zvolili kvalitatívny
výskum. Kvalitatívny výskum umožňuje hlbšie preniknúť ku skúmaným javom a obsiahnuť
všetky prvky vstupujúce do skúmaných javov. Prednosťou je i to, že niektorí riešitelia sa
priamo zúčastňujú na skúmaných činnostiach, čo vhodným spôsobom dopĺňa samotné
vedecké pozorovanie a zároveň zabezpečí reliabilitu získaného poznania. V rámci aplikovania
kvalitatívneho výskumu riešitelia využijú široké spektrum rôznych výskumných metód v
závislosti na fázach výskumu a na čiastkových skúmaných problémoch. V prvej etape
výskumu bol vykonávaný teoretický výskum v rámci ktorého boli využívané:
 Historická metóda ako prostriedok na spoznanie historického vývoja daného problému
a postojov k jeho riešeniu, na spoznanie genézy právnych noriem upravujúcich danú
oblasť ako aj na spoznanie historického vývoja organizácie a riadenia spravodajstva
a kriminálneho spravodajstva vo všetkých jeho etapách.
 Metóda analýzy právnych noriem a problémov vo väzbe na objekt a predmet skúmania,
najmä pri štúdiu odbornej literatúry, článkov v odborných časopisoch, materiálov
z domácich a zahraničných seminárov a konferencií, zákonov, medzinárodných
dokumentov.
 Metóda porovnávacia (komparatívna), najmä pri štúdiu právnych noriem, odbornej
literatúry, ako aj názorov respondentov na organizáciu, riadenie a na chápanie
spravodajstva, kriminálneho spravodajstva, operatívno-pátracej činnosti a odhaľovania.
Z pohľadu aproximácie právnej úpravy v Slovenskej republike s právom Európskej únie
bola aplikovaná metóda komparácie našich právnych noriem upravujúcich uvedenú
problematiku s právnymi normami vybraných európskych štátov a s právom
a odporúčaniami Európskej únie a Europolu.
 Metóda syntézy pri spracovávaní získaných poznatkov z vykonaných kvalitatívnych
analýz a z empirického výskumu za účelom identifikácie problémových miest
v legislatívnej úprave, ale aj v inštitucionálnej stránke odhaľovania trestných činov,
kriminálneho spravodajstva, spravodajstva a operatívno-pátracej činnosti.
V ďalšej etape výskumu sa teoretický výskum rozšíri o empirický výskum Pri
realizácii empirického výskumu budú využité najmä vedecké metódy:
 Metóda Delphi ako expertná prognostická metóda skupinového hľadania riešenia bude
použitá predovšetkým pre svoje klady, ktorými sú možnosť porovnania miery zhody a
rôznosti názorov, odhadov niekoľkých expertov, ktorí najprv vyjadrujú svoje názory
nezávisle na sebe. Jej žiaducim vedľajším efektom je, že experti sa pri zoznámení s
novými pohľadmi, poznatkami môžu zamyslieť nad novými, niekedy netradičnými
prístupmi a opäť posunúť vedomosti na novú kvalitatívnu úroveň.
 Dotazníková metóda
 Riadené rozhovory (interview) s vybranými expertmi
pracujúcimi v oblasti
spravodajstva, kriminálneho spravodajstva a v oblasti odhaľovania trestných činov a ich
páchateľov budú realizované jednak ako
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 štruktúrované rozhovory s otvorenými otázkami,
 neformálne rozhovory a problémovo zamerané rozhovory.
Objekt výskumu vedeckovýskumnej úlohy predstavuje spravodajstvo ako
cieľavedomá, systematická poznávacia činnosť, ktorou kompetentné orgány štátnej správy
využívaním špecifických metód, prostriedkov a foriem, utajene, plánovito získavajú
(zhromažďujú), triedia, analyzujú, uchovávajú a distribuujú (poskytujú) informácie pre
konkrétnych užívateľov (adresátov) za účelom zvýšenia úrovne ich poznania, ktoré je
potrebné pre výkon ich činností. Informácie, s ktorými kompetentné subjekty v procese
spravodajstva pracujú predstavujú potenciálne hrozby v rôznych oblastiach bezpečnostnej
praxe, hlavne v oblasti politických hrozieb, vojenských hrozieb, ekonomických hrozieb,
hrozieb v oblasti finančných záujmov, energetickej bezpečnosti, hrozieb v oblasti terorizmu,
špionáže, kriminality a podobne. Z uvedeného je vidieť, že objekt skúmania je
“mnohokomponentný“ a široký, preto jeho skúmanie bude zamerané iba na jednu oblasť
záujmu a to na aspekt latentnej kriminality. Od iných hrozieb a aspektov budú riešitelia
vedeckovýskumnej úlohy abstrahovať. Neznamená to však, že budú ignorované, ale prioritne
budú skúmané aspekty latentnej, najmä organizovanej kriminality tvoriace bezpečnostné
hrozby. Vychádzajúc z takéhoto chápania bude predmet skúmania zúžený na kriminálne
spravodajstvo ako na proces súboru činností zameraných na poznávanie latentnej kriminality,
najmä organizovanej, ktoré je možné v mnohých teoretických aspektoch stotožniť
s odhaľovaním.
Primárnym cieľom vedecko-výskumnej úlohy je vytvoriť metodologický podklad na
spracovanie legislatívnych, metodických a taktických návrhov a odporúčaní potrebných
k vytvoreniu národného modelu kriminálneho spravodajstva v podmienkach Slovenskej
republiky, ktorý by vychádzal z ECIM-u a akceptoval by odporúčania Európskej únie
a Europolu.
K naplneniu
hlavného
cieľa
boli
stanovené
čiastkové
ciele.
Čiastkové ciele vychádzajú
z jednotlivých
čiastkových
vedeckovýskumných
úloh
(ďalej ČVVÚ).
V rámci ČVVÚ č. 1 „Kriminálne spravodajstvo ako nástroj na predchádzanie,
predikovanie a odhaľovanie trestných činov a ich páchateľov“ bol stanovený cieľ: Objasniť,
vytvoriť a popísať teoretický, metodologický a právny základ procesu kriminálneho
spravodajstva ako systému na predchádzanie, predikovanie a odhaľovanie trestných činov
a ich páchateľov.
V rámci ČVVÚ č. 2 „Analyticko-informačný systém a kriminálne spravodajské
analýzy“ bol stanovený cieľ: Na základe analýzy súčasného stavu v oblasti kriminálnych
analýz a na základe zhodnotenia využívania existujúceho analyticko-informačného systému
v PZ SR identifikovať nové analytické nástroje na predchádzanie, predikovanie a odhaľovanie
trestných činov a ich páchateľov za účelom rozšírenia automatizovaného viacúrovňového
spracovania informácií v procese kriminálneho spravodajstva.
V rámci ČVVÚ č. 3 „Modely spravodajstva a kriminálneho spravodajstva vo
vybraných krajinách Európskej únie“ bol stanovený cieľ: Analyzovať a komparovať systém
a modely spravodajstva a kriminálneho spravodajstva vo vybraných krajinách Európskej únie.
V rámci ČVVÚ č. 4 „Edukačné moduly národného modelu kriminálneho
spravodajstva“ bol stanovený cieľ: Vypracovať vzdelávacie moduly pre národný model
kriminálneho spravodajstva v SR na zabezpečenie komplexného a priebežného vzdelávania
policajtov zaradených na úseku odhaľovania trestných činov a ich páchateľov.
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Úlohy výskumu
K naplneniu cieľov a čiastkových cieľov vedeckovýskumnej úlohy boli a sú plnené
najmä nasledovné úlohy:
a) Teoreticky vymedziť a charakterizovať všeobecný Európsky model kriminálneho
spravodajstva.
b) Analyzovať a komparovať špecifické formy, metódy a prostriedky na predchádzanie,
a odhaľovanie trestných činov a ich páchateľov v SR a vo vybraných krajinách Európskej
únie.
c) Spracovať analýzu genézy automatizovaného spracovávania informácii v policajnom
zbore v SR ma účely predchádzania, odhaľovania a zamedzovania trestnej činnosti.
d) Spracovať komplexnú analýzu analytických nástrojov využiteľných na vykonávanie
kriminálnych a spravodajských analýz k predchádzaniu, predikovaniu a odhaľovaniu
trestných činov a ich páchateľov.
e) Vykonať analýzu právnych dokumentov, ktoré vytvárajú rámec pre realizáciu
a organizáciu analytickej činnosti v rámci PZ SR ako aj dokumentov, ktoré regulujú
existenciu, fungovanie a využívanie analyticko-informačného systému.
f) Vykonať kvalitatívnu analýzu právnej úpravy spravodajstva a kriminálneho spravodajstva
vo vybraných krajinách Európskej únie.
g) Vykonať kvalitatívnu analýzu organizačného začlenenia
spravodajstva vo vybraných krajinách Európskej únie.

a riadenia

subjektov

h) Charakterizovať špecifické formy, metódy a prostriedky spravodajstva a kriminálneho
spravodajstva vo vybraných krajinách Európskej únie.
i) Vykonať analýzu právnej úpravy kriminálneho spravodajstva vo vybraných krajinách
Európskej únie.
j) Vykonať kvalitatívnu analýzu organizačného začlenenia a riadenia
kriminálneho spravodajstva vo vybraných krajinách Európskej únie.

subjektov

k) Vykonať empirický výskum v jednotlivých subjektoch, ktoré vykonávajú kriminálne
spravodajstvo, resp. sú zapojené do odhaľovania trestnej činnosti a ich páchateľov so
zameraním
na
zhodnotenie
účinnosti
súčasných
legislatívnych,
metodických, organizačných opatrení.
l) Vykonať empirický výskum v jednotlivých subjektoch, ktoré vykonávajú kriminálne
spravodajstvo, resp. sú zapojené do odhaľovania trestnej činnosti a ich páchateľov so
zameraním na zhodnotenie kvality vzdelávania v tejto oblasti.
Zodpovední riešitelia v rámci prvej etapy realizácie tejto vedecko-výskumnej úlohy –
VYSK č. 231 vykonali podrobnú analýzu súčasnej situácie objektu výskumu v rámci ktorej
analyzovali:
 základné východiská súčasného
bezpečnostných činnosti,

poznania

 legislatívne východiská
spravodajstva,

operatívno-pátracej

v oblasti

v oblasti

teórie

kriminalisticko-

činnosti

a kriminálneho

Výsledky prvej etapy vedecko-výskumnej úlohy v skrátenej verzii približuje táto vedecká
štúdia.
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1. Analýza teoreticko-obsahových východísk nového konceptu kriminálneho
spravodajstva
V bezpečnostnej teórii sú teoreticky rozpracované a charakterizované pojmy ako
operatívno-pátracia činnosť, operatívna činnosť, spravodajská činnosť, kriminálne
spravodajstvo, pátranie, odhaľovanie trestnej činnosti, objasňovanie trestnej činnosti. Zároveň
je možné konštatovať, že v teórii nie je jednotný názor na ich obsahové vymedzenie a
v samotnej policajnej praxi sú tieto pojmy často krát používané nesprávne, čo spôsobuje
rôzne interpretačné problémy.
Účelom operatívno-pátracej činnosti (ďalej OPČ) je v súlade s platnou a účinnou
právnou úpravou v SR okrem zabezpečovania ochrany určených osôb a strážených objektov,
technicky chránených objektov, zabezpečovania a poskytovania ochrany a pomoci
ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi, ochrany štátnej hranice aj:
 predchádzať a zamedzovať trestnej činnosti,
 odhaľovať trestnú činnosť,
 zisťovať páchateľov,
 pátrať po osobách a veciach.
Na základe uvedeného môžeme vyvodiť záver, že využitím OPČ sa trestná činnosť
najmä odhaľuje, objasňuje a aj pátra po páchateľoch. Pojmy odhaľovanie, objasňovanie
a pátranie nie sú však definované a charakterizované v príslušným zákonoch. V bezpečnostnej
teórii však existuje teoretické vymedzenie týchto pojmov, pričom objasňovanie trestnej
činnosti predstavuje také činnosti polície (resp. určených orgánov finančnej správy)
a orgánov činných v trestnom konaní, ktorými sa zisťujú všetky skutočnosti súvisiace so
spáchaním trestného činu (k osobe páchateľa, k účastníkom trestného činu, k okolnostiam
spáchania trestného činu a pod.) v prípade, že už bolo zahájené trestné konanie2.
Objasňovanie je preto potrebné chápať vo vzťahu k známej (registrovanej) kriminalite.
Odhaľovanie trestnej činnosti predstavuje také činnosti, ktoré sú vykonávané
k zisteniu samotnej existencie skutku, ktorý je možné kvalifikovať ako trestný čin a ktorý
nebol oznámený orgánom polície (resp. určených orgánov finančnej správy) a nie je ani inak
evidovaný v príslušných štatistikách.3 Základným znakom odhaľovania trestnej činnosti je
skutočnosť, že odhaľovanie je zahájené v okamžiku, v ktorom ešte neprebieha žiadne iné
šetrenie, na základe ktorého je možné charakterizovať dôvodné podozrenie z trestnej činnosti,
pretože prejavy tejto činnosti sú latentné. Z tohto pohľadu je zrejmé a logické, že
odhaľovanie trestnej činnosti sa spája s latentnou trestnou činnosťou a nie s oznámenou
a teda už s registrovanou trestnou činnosťou. Odhaľovanie bude predstavovať také činnosti,
ktorými sa latentný trestný čin stane zjavným. Takéto vymedzenie pojmu odhaľovania má
opodstatnený základ a zhoduje sa na ňom väčšina odborníkov (prof. Pješčák, prof. Nesnídal,
prof. Porada). Proces odhaľovania je potrebné chápať len vo vzťahu k latentnosti.
Pátranie je činnosť zameraná na nájdenie určitých konkrétnych, individuálnych,
objektov. Z uvedeného vyplýva, že hľadaný objekt skutočne v určitom čase existoval, môže
byť poznaný a odlíšený od iných objektov rovnakého druhu. Úspešné zavŕšené pátranie je
spájané so zadržaním, zaistením, predvedením alebo odovzdaním hľadaného objektu apod.

NESNÍDAL, J. Neodvratnost trestního postihu a operativně pátrací činnost. Praha: Kriminalistický ústav
VB., 1989, s. 92.
3
NESNÍDAL, J. Neodvratnost trestního postihu a operativně pátrací činnost. Praha: Kriminalistický ústav VB,
1989, s. 92.
2
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V bezpečnostnej praxi sa používa tiež pojem spravodajská činnosť, resp. spravodajstvo ktorý
je definovaný ako cieľavedomá, systematická poznávacia činnosť, ktorou kompetentné orgány
štátnej správy (príslušníci Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Vojenského
obranného spravodajstva a iní), využívaním špecifických metód, prostriedkov (techník)
a foriem, utajene, plánovito získavajú (zhromažďujú), triedia, analyzujú, uchovávajú a
distribuujú (poskytujú) informácie pre konkrétnych užívateľov (adresátov) za účelom zvýšenia
úrovne ich poznania, ktoré je potrebné pre výkon ich činností. V odbornej literatúre nájdeme
aj iné vymedzenie spravodajskej činnosti. Spravodajstvo je chápané ako proces získavania,
zhromažďovania a vyhodnocovania informácií. Cieľom spravodajstva je poskytovať
zadávateľovi potrebné, včasné a presné informácie. Ten, kto chce kvalifikovane a presne
rozhodovať takéto informácie bezpodmienečne potrebuje4. Obdobne charakterizujú
spravodajskú činnosť aj autori v „Encyklopédii špionáže“, ktorí uvádzajú, že spravodajská
činnosť je činnosť, ktorá spočíva v zbere, triedení a spracovávaní informácií. V prípade
spravodajských (tajných) služieb sa na rozdiel od otvoreného spravodajstva, napríklad
hromadných oznamovacích prostriedkov, postupuje utajene (konšpiratívne) a používajú sa
špeciálne spravodajské prostriedky. Získavajú sa informácie, ktoré sú inými, legálnymi
cestami nezistiteľné5.
Termín spravodajská činnosť, na rozdiel od operatívno-pátracej činnosti nie je
v súčasne platných právnych predpisoch Slovenskej republiky presne definovaný. Policajná
a bezpečnostná prax ho však používa a do budúcnosti sa dá predpokladať, že bude právne
kodifikovaný. Príkladom je spracovaný návrh zákona o štátnom spravodajstve
a o spravodajských službách, v ktorom bol vymedzený pojem štátne spravodajstvo ako systém
opatrení realizovaných spravodajskou službou zameraný na ochranu, presadzovanie
a podporu základných bezpečnostných, obranných zahraničnopolitických a ekonomických
záujmov Slovenskej republiky, na odhalenie a zabránenie aktivitám, javom a udalostiam
spôsobilým tieto záujmy ohroziť, ako aj na podporu činnosti a rozhodovania najvyšších
ústavných orgánov Slovenskej republiky a iných orgánov verejnej moci6. K návrhu zákona
bola široká diskusia a polemiky, čo spôsobilo, že práce na návrhu nového zákona o štátnom
spravodajstve sa zastavili. I tieto skutočnosti poukazujú na to, že konečná podoba obsahu
pojmu spravodajstvo, resp. spravodajská činnosť sa bude ešte precizovať aj na základe
vedeckého skúmania, ktoré je v tomto smere uskutočňované na Akadémii Policajného zboru
v Bratislave vo vedeckovýskumnej úlohe „Národný model kriminálneho spravodajstva“.
Pokiaľ porovnáme z pohľadu teórie obsah pojmov spravodajstvo a odhaľovanie
vidíme ich blízku obsahovú podobnosť, vrátane množstva spoločných rysov a charakteristík,
medzi ktoré môžeme zaradiť najmä:
 povahu poznávacej činnosti,
 prácu s informáciami,
 procesuálny charakter,
 cyklickosť,
 využívanie špecifických foriem, metód a prostriedkov,
 obdobné princípy a zásady.

ZRÚN, M., ŘEHOŘOVÁ, L. Úvod do zpravodajství, Praha: Policejní akademie ČR, 2007, s. 8.
Kolektív autorov. Encyklopédia špionáže, Praha: LIBRI 1993, s. 360.
6
Návrh zákona o Úrade civilného spravodajstva a Vojenskom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o štátnom spravodajstve a spravodajských službách), KM-OPVA-2015/001214.
4
5
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Povaha poznávacej činnosti (poznávacieho procesu) znamená vykonávanie takých
činností, kde sa zo štádia neznalosti postupuje ku konkrétnemu poznaniu. Pri poznávaní je
veľmi dôležité zachytiť zmeny, ktoré trestný čin alebo hrozby zanechali resp. vyvolali
vo svojom okolí, to znamená zachytiť indikátory trestnej činnosti alebo hrozieb.
Metodologický základ spravodajskej činnosti aj odhaľovania je ten istý a odvíja sa najmä od
teórie odrazu. Podstatou odrazu trestného činu je spôsobilosť jedných materiálnych systémov
a objektov odrážať sa v inej forme vlastnosti druhých materiálnych systémov a objektov. V
odrážajúcom systéme vznikajú pod vplyvom odrážaného systému zmeny. Tieto zmeny v istej
miere ukazujú, reprodukujú vlastnosti odrážaného systému. Výsledkom vzájomného
pôsobenia je odraz v podobe zmien v materiálnom prostredí (materiálne stopy) a zmien vo
vedomí ľudí (pamäťové stopy)7.
Práca s informáciami tvorí obsahovú stránku ako pri odhaľovaní, tak aj pri
spravodajskej činnosti. V samotnej podstate ide o získavanie a prácu s informáciami, ktoré
majú charakter indikátorov trestnej činnosti, resp. indikátorov hrozieb. Ide o aktívnu činnosť
smerujúcu k zisteniu neznámych informácií, ktoré do tej doby neboli poznané a ktoré
charakterizujú kriminálnu udalosť, resp. ohrozené chránené záujmy. V danom prípade
kriminálna udalosť je synonymum policajnej relevantnej udalosti8. Ide o plnenie celého radu
samostatných, avšak vzájomne zladených, logicky na seba nadväzujúcich a doplňujúcich
činností. Týmito činnosťami je poznávaná kriminalita za účelom jej kontroly, pričom
kontrolou kriminality možno chápať plnenie úloh pri ochrane občanov pred kriminalitou.
Zahŕňa všetky spoločenské stratégie a sankcie, ktorých cieľom je dosiahnutie konformity
správania občanov v súlade s normami práva9. Procesuálny charakter odhaľovania
a spravodajskej činnosti zdôrazňuje, že tieto činnosti nie sú jednorazovým aktom, ale
predstavujú súbor činností, ktoré sú vykonávané v určitej postupnosti. Pri vykonávaní
spravodajskej činnosti a odhaľovania je veľmi dôležité hneď na začiatku (v prvej etape)
zachytiť zmeny, ktoré trestný čin, resp. porušenie chránených záujmov zanechali resp. vyvolali
vo svojom okolí. Znamená to zachytiť indikátory trestnej činnosti, resp. indikátory hrozieb.
Indikátor predstavuje prvotný poznatok o možnej, pripravovanej, páchanej alebo spáchanej
trestnej činnosti, resp. porušovaní chránených záujmov. Pojem indikátor má
viacdimenzionálny charakter. V prvom rade ide o prvotný poznatok o nejakom jave, na
základe ktorého sa začína proces jeho poznávania. Rovnako ho možno chápať ako signál
nasvedčujúci vzniku určitej udalosti, vyvolávajúci záujem alebo podozrenie zo strany
pozorovateľa, prípadne ako „odchýlku od normálnej situácie, ktorú dobre poznáme a ktorá
zodpovedá dodržiavaniu zákonov, nariadení a iných spoločenských noriem“10. Okrem toho
môže predstavovať aj konkrétnu formu prejavu určitého javu navonok, to znamená, že
o predmetoch ajavoch sa dozvedáme prostredníctvom ich vonkajších prejavov, čo platí aj
naopak.
V ďalšom kroku (druhej etape) sa indikátory trestnej činnosti a hrozieb doplňujú
zberom a získavaním ďalších informácií so zameraním na všetky stránky skutočnosti, ktoré
potvrdia, alebo vyvrátia prvotné signály o spáchaní resp. páchaní trestnej činnosti, resp.
porušovaní chránených záujmov. K tomuto sa využívajú hlavne existujúce informačné
PORADA, V., STRAUS, J., Kriminalistická stopa, In: Kriminalistika č. 3/1999, s. 187.
ŠIMOVČEK, I. vedúci riešiteľského tímu, Záverečná správa z výskumu – Konštituovanie policajnobezpečnostnej vedy, Bratislava: a PZ, 1997, s. 68.:„Policajná relevantná udalosť je jav, dej, ktorý sa pripravuje,
vzniká, má svoj priebeh a zaniká a ktorý vyvoláva a podmieňuje vznik policajnej situácie, na riešenie ktorej je
oprávnená a spôsobilá polícia“.
9)
NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. Praha: Eurolex Bohemia, 2001, s. 18-19.
10
LÁTAL, I. Příznaková analýza a možnosti jejího užití v policejní praxi. In: Kriminalistika, 1996, roč. XXIX,
č. 1, s. 73.
7
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systémy a poznatkové fondy spracovávané Policajným zborom SR a inými bezpečnostnými
zbormi (napr. spravodajskými službami). Získavať doplňujúce informácie je možné aj
s využitím špecifických metód a prostriedkov. Všetkým získaným informáciám je nevyhnutné
určovať hodnovernosť a pravdivosť. V priebehu procesu spravodajskej činnosti ako aj
odhaľovania príslušníci polície, resp. iných bezpečnostných zborov získavajú veľké množstvo
informácií rôznej kvality z mnohých informačných zdrojov. Preto je nevyhnutné, aby
informácia po jej získaní bola ihneď vyhodnotená. Správne vyhodnotenie si však vyžaduje
samostatne hodnotiť spoľahlivosť zdroja informácie a samostatne hodnotiť pravdivosť obsahu
informácie. Hodnotenie informácií je veľmi dôležité predovšetkým z hľadiska následnej
analýzy získaných informácií a tvorby logických záverov. Preto je vypracovaný
štandardizovaný systém hodnotenia informácií, čo umožňuje porovnávanie rôznych
informácií a zároveň ich rovnaké rozpoznávanie aj nezainteresovanými osobami. Zistené
informácie je potrebné podľa ich kvality triediť a fixovať (uchovávať). Predovšetkým tie
informácie, ktoré môžu byť v súlade so stanovenými cieľmi využité. Fixáciou vytvárajú
dokumentačný odraz (dokumentáciu) všetkých podstatných skutočností, ktoré charakterizujú
samotný priebeh a výsledky odhaľovania.
Samostatnou etapou odhaľovania a aj spravodajskej činnosti je analýza získaných
informácií. Analyzovanie informácií predstavuje činnosť, pri ktorej sa skúmajú vzťahy medzi
vyhodnotenými informáciami11. Kriminálna, resp. spravodajská analýza je definovaná ako
preverovanie všetkých získaných, sústredených a dostupných informácií, vyhodnotenie ich
vzájomných súvislostí a ich interpretácia s cieľom zefektívnenia kontroly kriminality12. Je
procesom dôsledného poznávania vzájomných vzťahov a súvislostí medzi získanými
informáciami. Tým, že zobrazuje predmetnú trestnú činnosť v čo najväčšej šírke jej vlastností
a vzťahov, umožňuje preniknúť do jej podstaty a objasniť skryté súvislosti. Základným
cieľom analýzy získaných informácii je vytvoriť a „otestovať“ logické závery, ktoré by
odrážali kto, čo, kedy, kde, prečo a ako urobil pri páchaní trestnej činnosti. Využívajú sa
rôzne štruktúrované analýzy, ktorých cieľom je vizualizovať sled udalostí, aktivít, resp.
komodít v čase a v priestore. V praxi sú to analýzy, ktoré sa zameriavajú na trestný čin, na
chránené záujmy a na páchateľov. Využívajú sa hlavne prípadové analýzy, porovnávacie
prípadové analýzy, analýzy skupiny páchateľov, analýzy špecifického profilu páchateľa,
analýzy vyšetrovaní apod. Ak čiastkové výsledky realizovaných analýz nadobudnú taký
charakter, že je možné vytvoriť logické závery, ktoré by odrážali spáchanie trestnej činnosti,
pristúpi sa k spracovaniu celkových záverov (interpretácii záverov), pričom je potrebné
rešpektovať zásady teórie analytickej činnosti.
Významnými črtami odhaľovania ako poznávacieho procesu je jeho etapizácia
(fázovitosť) a cyklickosť. Odhaľovanie ako proces v rámci ktorého sú vykonávané vyššie
uvedené činnosti prebieha v jednotlivých fázach v cykle. V určitom okamžiku môžu byť
vykonávané naraz viaceré etapy odhaľovania. Zároveň v procese odhaľovania sa môže
poznávanie vrátiť aj do predchádzajúcej etapy. Proces odhaľovania trestných činov a ich
páchateľov prebieha obdobne ako je tomu pri spravodajskom cykle.
Spoločným rysom odhaľovania a spravodajskej činnosti je aj uplatňovanie obdobných
princípov a zásad pri ich vykonávaní a to:
 princípu ústavnosti,

Nariadenie prezidenta PZ č. 13/2012 o analytickej činnosti v oblasti odhaľovania, objasňovania,
dokumentovania a vyšetrovania trestnej činnosti.
12
Nariadenie prezidenta PZ č. 13/2012 o analytickej činnosti v oblasti odhaľovania, objasňovania,
dokumentovania a vyšetrovania trestnej činnosti.
11
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 princípu zákonnosti resp. legality,
 princípu pacta sunt servanda,
 zásady efektívnosti, primeranosti a vhodnosti použitia metód, foriem a prostriedkov,
 zásady vzájomnej kooperácie,
 zásady plánovitosti,
 zásady objektívnosti a včasnosti (aktuálnosti),
 zásady spravodajskej a operatívnej intuície a zásady erudície,
 zásady utajenia resp. konšpirácie,
 zásady nevyhnutnej znalosti (need to know).
Odhaľovanie a spravodajská činnosť má okrem spoločných rysov a charakteristík aj
určité odlišnosti, spočívajúce najmä v:
 objekte, ktorý je poznávaný,
 cieľoch a úlohách,
 subjekte vykonávajúcim odhaľovanie resp. spravodajskú činnosť.
Jednou z odlišností je objekt, na ktorý je odhaľovanie resp. spravodajská činnosť
zameraná. Pri spravodajskej činnosti vo všeobecnosti môžu byť objektom poznávania činnosti
ohrozujúce ústavné zriadenie, územnú celistvosť a zvrchovanosť štátu, činnosti smerujúce
proti bezpečnosti štátu, aktivity cudzích spravodajských služieb, činnosti ohrozujúce
obranyschopnosť štátu a pod. vrátane organizovanej kriminality a terorizmu. Objekt (predmet
poznávania) pri odhaľovaní trestnej činnosti predstavuje latentná kriminalita vo všeobecnosti,
teda prostá ale aj organizovaná trestná činnosť. Je vidieť, že objekt, na ktorý je zamerané
poznávanie pri realizácii spravodajskej činnosti je oveľa širší, ako pri realizácii
odhaľovania. Prienik týchto dvoch činnosti predstavuje kriminálne spravodajstvo, ktorého
objektom, teda predmetom poznávania je organizovaná latentná kriminalita.
Ďalším znakom, ktorým sa navzájom odlišuje odhaľovanie trestnej činnosti a
spravodajská činnosť je ich cieľ a úlohy, ktoré sú determinované samotným objektom, ktorý
je poznávaný týmito činnosťami. Pokiaľ budeme akceptovať tézu, že objektom, ktorý je
poznávaný odhaľovaním je celková latentná kriminalita a že objektom, ktorý je poznávaný
spravodajskou činnosťou sú hrozby vo vzťahu k ohrozeniu ústavného zriadenia, územnej
celistvosti a podobne vrátane len latentnej organizovanej kriminality, tak potom cieľom
a úlohami odhaľovania je hlavne odhaliť a zadokumentovať konkrétnu trestnú činnosť. Pri
akceptovaní vyššie uvedených faktov, potom cieľom spravodajskej činnosti bude odhaliť
konania spôsobilé ohroziť chránené záujmy vrátane latentnej organizovanej trestnej činnosti.
Konečným cieľom spravodajskej činnosti však nemusí byť zadokumentovanie konkrétnej
trestnej činnosti. Cieľ môže byť všeobecnejší a to poskytovať spravodajské informácie
oprávneným užívateľom k rozhodovaciemu procesu na prijímanie opatrení.
Podstatnú odlišnosť medzi odhaľovaním a spravodajskou činnosťou predstavuje aj
subjekt, ktorý bude vykonávať odhaľovanie a ktorý bude vykonávať spravodajskú činnosť.
Subjektom vykonávajúcim odhaľovanie trestnej činnosti môžu byť policajti tzv. operatívnych
súčastí Policajného zboru, ktorí vykonávajú vlastnú „operatívnu činnosť“, ale aj príslušníci
Finančnej správy, príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorí sú zaradení na
„príslušných útvaroch“. V Policajnom zbore ide o službu kriminálnej polície, finančnej
polície. Subjektom realizujúcim spravodajskú činnosť vo všeobecnosti môžu byť
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spravodajské služby, špeciálne vládne agentúry, Policajný zbor a ďalšie. V Policajnom zbore,
najmä pri plnení úloh rozkladania a deštruovania kriminálnych skupín je to špecializované
pracovisko - Odbor špecializovaných služieb Prezídia Policajného zboru. Tento odbor, okrem
iných úloh, pripravuje najmä podmienky a možnosť nasadenia legalizanta a agenta do
záujmového prostredia.
Analýza právnych východísk nového konceptu kriminálneho spravodajstva
Operatívno-pátracia činnosť je v Slovenskej republike definovaná v dvoch zákonoch,
a to v zákone č. č. 171/93 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a v zákone
č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. V § 38a) zákona č. 171/93 Z. z. o Policajnom zbore v znení
neskorších predpisov je OPČ definovaná ako systém spravidla utajených, spravodajských
opatrení vykonávaných Policajným zborom na účely predchádzania, zamedzovania,
odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti a zisťovania jej páchateľov, zabezpečovania
ochrany určených osôb a strážených objektov, technicky chránených objektov,
zabezpečovania a poskytovania ochrany a pomoci ohrozenému svedkovi a chránenému
svedkovi, ochrany štátnej hranice a vypátrania osôb a vecí. Obdobným spôsobom je
definovaná aj v § 31 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde operatívno-pátracia
činnosť je charakterizovaná ako systém spravidla utajených spravodajských opatrení
vykonávaných finančnou správou na účely predchádzania, zamedzovania, odhaľovania a
dokumentovania trestnej činnosti a zisťovania jej páchateľov, zabezpečovania ochrany
určených osôb, zabezpečovania ochrany strážených objektov, technicky chránených objektov
a vypátrania osôb a vecí.
Komparáciou obsahu OPČ v obidvoch zákonov je vidieť, že účel OPČ podľa zákona
č. 171/93 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov v porovnaní s účelom
podľa § 31 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a doplnení
niektorých zákonov je širší a to o zabezpečenie ochrany štátnej hranice a zabezpečenie
a poskytnutie ochrany a pomoci ohrozenému a chránenému svedkovi. Prostriedky operatívnopátracej činnosti sú v slovenskej právnej úprave definované v štyroch zákonoch, a to:
 v zákone č. č. 171/93 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov,
 v zákone č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 v zákone č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších
predpisov
 v zákone č. 301/2005 Z. z. Trestnom poriadku v znení neskorších predpisov.
V zákone č. 301/2005 Z. z. Trestnom poriadku v znení neskorších predpisov sú to
„procesné inštitúty“, ktoré je možné využiť v trestnom konaní.13 Ide o nasledovné inštitúty:
 sledovanie osôb a vecí,
 kontrolovaná dodávka,
 predstieraný prevod,
 zámena obsahu zásielok,
 agent.
13

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, §10 ods. 22.
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V zákone č. 171/93 Z. z. o Policajnom zbore, v zákone č. 652/2004 Z. z. o orgánoch
štátnej správy v colníctve, zákone č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže sú
prostriedky OPČ „mimoprocesné inštitúty“. V súlade s § 39) zákona č. 171/93 Z. z.
o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov prostriedky OPČ sú:
 sledovanie osôb a vecí,
 monitorovanie osôb a dopravných prostriedkov,
 kontrolovaná dodávka,
 kriminálne spravodajstvo, agent, legalizant,
 používanie krycích dokladov,
 nástrahová a zabezpečovacia technika,
 využívanie osôb konajúcich v prospech Policajného zboru,
 objekty a miesta používané pod legendou,
 predstieraný prevod veci.
V súlade s § 31 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prostriedky OPČ sú:
 sledovanie osôb a vecí,
 cezhraničné sledovanie osôb podľa medzinárodnej zmluvy,
 kontrolovaná dodávka,
 krycie doklady,
 nástrahová a zabezpečovacia technika,
 využívanie osôb konajúcich v prospech finančnej správy.
V súlade s § 26 zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení
neskorších predpisov prostriedky OPČ sú:
 sledovanie osôb a vecí,
 nástrahová a zabezpečovacia technika,
 využívanie osôb konajúcich v prospech zboru väzenskej a justičnej stráže.
Komparáciou prostriedkov OPČ v uvedených zákonoch je vidieť, že najobšírnejšie sú
prostriedky OPČ vymedzené v zákone o Policajnom zbore. Prostriedky OPČ ako sledovanie
osôb a vecí, kontrolovaná dodávka, nástrahová a zabezpečovacia technika a objekty a miesta
používané pod legendou (v texte nezvýraznené) nie sú explicitne vymedzené v zákone č.
171/93 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, pričom ich používanie je
upravené v interných predpisoch ministerstva vnútra. Obdobne je tomu aj pri prostriedkoch
OPČ v zákone č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, kde sledovanie osôb a vecí, cezhraničné sledovanie,
kontrolovaná dodávka a nástrahová a zabezpečovacia technika (v texte nezvýraznené) nie sú
v zákone definované. Prostriedky OPČ sledovanie osôb a vecí a nástrahová a zabezpečovacia
technika tiež nie sú definované ani v zákone č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej
stráže v znení neskorších predpisov.
Skutočnosť, že v uvedených príslušných zákonoch sú definované a obsahovo
charakterizované len niektoré prostriedky OPČ a použitie ďalších prostriedkov OPČ
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(sledovanie osôb a vecí, cezhraničné sledovanie, kontrolovaná dodávka, prostriedky
nástrahovej a zabezpečovacej techniky, objekty a miesta používané pod legendou) je
upravené „sekundárnou legislatívou“, väčšinou formou nariadení príslušných ministrov, je
podľa viacerých právnych odborníkov nepostačujúce. Zásadným nedostatkom sa javí aj
skutočnosť, že výkon OPČ a použitie prostriedkov OPČ podľa zákona č. 171/1993 Z. z.,
zákona č. 652/2004 Z. z. a zákona č. 4/2001 Z. z. nie je viazaný na súhlas zákonného sudcu,
tak ako je to pri informačno-technických prostriedkoch v zákone č. 166/2003 Z. z. o ochrane
súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním), alebo ako je upravené
v zákone č. 301/2005 Z. z. (Trestný poriadok). Je otázne a polemické, či len samotný výpočet
prostriedkov OPČ v zákonoch (zákon č. 171/1993 Z. z., zákon č. 652/2004 Z. z., zákon č.
4/2001 Z. z.), bez toho aby boli v nich presne obsahovo upravené, je v súlade s článkom 13
ods. 2 Ústavy SR, podľa ktorého „medze základných práv a slobôd možno upraviť za
podmienok ustanovených touto ústavou len zákonom“. Vychádzajúc z týchto skutočností
podľa názoru viacerých odborníkov bude do budúcnosti pravdepodobne nevyhnutné, aby sa
všetky prostriedky OPČ formálno-právne a obsahovo definovali vo všeobecne záväznom
právnom predpise - zákone.
Podľa názorov odborníkov, s ktorými boli vykonané riadené rozhovory v rámci
prieskumu14, je to možné riešiť viacerými spôsobmi:
 v spoločnom zákone pre trestné konanie,
 v samostatnom zákone o operatívno-pátracej činnosti,
 v spoločnom zákone o operatívnej a spravodajskej činnosti,
 v samostatnej časti (oddiely) príslušných zákonov (zákona o policajnom zbore, zákona
o orgánoch štátnej správy v colníctve, zákona o zbore väzenskej a justičnej stráže).
Diskusia akým z vyššie uvedených spôsobov sa OPČ a prostriedky OPČ formálnoprávne upravia nie je uzavretá. Je aj otázne či sa odborná verejnosť dokáže zhodnúť na
niektorom z riešení. Zároveň je potrebné uviesť, že súčasný „model“ právnej úpravy OPČ
a prostriedkov OPČ vychádza ešte z právnej úpravy pred rokom 1989, kedy použitie
prostriedkov OPČ sa realizovalo na základe utajovaných interných predpisov, pričom ich
použitie nemalo oporu vo všeobecne záväzných predpisoch. Ponechať súčasné „status quo“ je
aj z týchto dôvodov nepostačujúce a dlhodobo neudržateľné. Po roku 1989 bolo síce
vykonaných množstvo legislatívnych zmien, ktoré je však možné považovať v tejto oblasti
skôr za kozmetické ako systémové. Príkladom čiastkovej systémovej zmeny je právna úprava
použitia informačno-technických prostriedkov na základe zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane
súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním). K systémovej zmene
v úprave OPČ a prostriedkov OPČ v Slovenskej republike zatiaľ neprišlo.
Osobne sa domnievam, že by bolo vhodné ustúpiť od používania termínu operatívnopátracia činnosť a prostriedky operatívno-pátracej činnosti a nahradiť ich iným
zodpovedajúcejším a výstižnejším pojmom. V tejto súvislosti je nevyhnutné opätovne
konštatovať, že termín „operatívno-pátracia činnosť“ nezodpovedá potrebám policajnej praxe
ako i jeho samotnému obsahu, t. j. nevyjadruje presne všetky činnosti, ktoré sú zamerané na
poznávanie kriminality. V samotnom názve „preferuje“ jednu z činností pri poznávaní
kriminality a to pátranie. Obdobne sa k tomuto problému vyjadrujú aj odborníci z oblasti
teórie, ale aj praxe. V novej právnej úprave by bolo žiadúce aj obsahovo nanovo zadefinovať
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Empirický výskum vykonaný v rámci dizertačnej práce JUDr. Igora Sidorjaka.

61

pojem, ktorý by nahradil pojem OPČ. Konkrétna podoba pojmu a jeho obsahu by mala vzísť
na základe záverov diskusií širokej odbornej verejnosti tak, aby bolo rešpektované hľadisko
nadčasovosti, jednoduchosti, zrozumiteľnosti, výstižnosti obsahu, systémovosti
a v neposlednom rade súladnosti s pojmami používanými v iných krajinách Európskej únie.
Právne úpravy väčšiny európskych štátov spravidla používajú pojem „intelligence“, resp.
„criminal intelligence“.
Preto pri tvorbe nového konceptu odhaľovania a poznávania kriminality v Slovenskej
republike je vhodné za jeho základ využiť ECIM. Európsky model kriminálneho
spravodajstva je de facto súbor činností, ktoré sú zamerané na odhaľovanie trestných činov a
ich páchateľov a tiež ako „informačná podpora“ pri poznávaní trestnej činnosti. Je potrebné
mať na zreteli, že účelom činností, v súčasnosti označovaných ako OPČ, je vytváranie
podmienok pre realizáciu trestného konania a zároveň, že je to aj poznávacia činnosť, ktorá je
založená na práci s informáciami a to na ich zbere, získavaní, hodnotení, ukladaní, triedení,
analýze a využívaní, čo je v bezpečnostnej teórii označované ako spravodajstvo (bližšie pozri
2. časť príspevku). Spravodajstvo môže byť zamerané na poznávanie rôznych objektov, napr.
na činnosti ohrozujúce ústavné zriadenie, územnú celistvosť a zvrchovanosť štátu, na činnosti
smerujúce proti bezpečnosti štátu, na aktivity cudzích spravodajských služieb, na činnosti
ohrozujúce obranyschopnosť štátu a pod. Pokiaľ bude objektom, ktorý je poznávaný
spravodajstvom, kriminalita, môžeme hovoriť o kriminálnom spravodajstve. Pri takto
chápanom novom koncepte kriminálneho spravodajstva v Slovenskej republike zameraného
na poznávanie a odhaľovanie kriminality bude potrebné zmeniť súčasnú právnu úpravu
kriminálneho spravodajstva, ktorá ho chápe len ako jeden z prostriedkov operatívno-pátracej
činnosti a definuje ho ako činnosť, ktorou sa utajeným spôsobom získavajú, sústreďujú a
vyhodnocujú informácie o trestných činoch a ich páchateľoch a vytvárajú sa podmienky na
použitie agenta. Na plnenie úloh na úseku kriminálneho spravodajstva možno použiť
policajta-legalizanta, ktorý koná pod trvalou legendou alebo dočasnou legendou. Policajt,
ktorý koná pod trvalou legendou alebo dočasnou legendou, môže byť pri plnení úloh na úseku
kriminálneho spravodajstva, za podmienok ustanovených v osobitnom predpise, použitý ako
agent. Súčasné právne vymedzenie kriminálneho spravodajstva v Slovenskej republike ako
prostriedku operatívno-pátracej činnosti nie je kompatibilné s obsahom pojmu európskeho
modelu kriminálneho spravodajstva a nezodpovedá požiadavkám policajnej praxe. Policajná
prax, ale aj súčasná právna úprava v Slovenskej republike chápe a vymedzuje kriminálne
spravodajstvo len ako prostriedok operatívno-pátracej činnosti využívaný v súvislosti
s použitím agenta.
Kriminálne spravodajstvo je preto vykonávané len úzkym okruhom policajtov, ktorí sú
zaradení na špecializovanom pracovisku – odbore špecializovaných činností Prezídia PZ.
Z tohto dôvodu je aplikácia kriminálneho spravodajstva v Slovenskej republike minimálna.
Naopak v tzv. starých krajinách Európskej únie kriminálne spravodajstvo nechápu len ako
prostriedok na zavedenie agenta do kriminálneho prostredia, ale ako súbor činností
zameraných na poznávanie kriminality. Chápanie kriminálneho spravodajstva je v týchto
krajinách oveľa širšie a preto je aj jeho využívanie v policajnej praxi oveľa významnejšie.
Napríklad vo Veľkej Británii predstaviteľmi Národného centra pre rozvoj činností polície
(NCPE) je kriminálne spravodajstvo chápané ako systém činností policajných služieb od
najnižších článkov až po najvyššie riadiace zložky polície, vrátane minimálnych požiadaviek
na fungovanie systému a definovania základných informačných zdrojov. Národné centrum
pre rozvoj činností polície spracovalo metodiku „Národného modelu kriminálneho
spravodajstva“, v ktorej tento model charakterizuje ako operatívne orientovaný prístup
k policajnej praxi a označuje ho ako z informácií vychádzajúci praktický systém, ktorý je
základom riadenia činností policajných a bezpečnostných zložiek. I z tohto vymedzenia je
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vidieť, že využívanie kriminálneho spravodajstva vo Veľkej Británii nie je viazané len na
malý okruh policajtov - špecialistov, ale na široký okruh policajných a bezpečnostných
služieb a je chápaný ako systém práce a riadenia. Obdobné chápanie kriminálneho
spravodajstva je aj predstaviteľmi Európskej únie a Europolu.
Záver
Cieľom budovania nového konceptu kriminálneho spravodajstva v Slovenskej
republike je zmeniť doterajšie prístupy k odhaľovaniu trestných činov a poznávaniu
kriminality, ktoré vychádzajú ešte z právnej úpravy pred rokom 1989. Podľa viacerých
právnikov je súčasná právna úprava nepostačujúca a zastaraná. Nový koncept kriminálneho
spravodajstva v Slovenskej republike by sa mal budovať v súlade s európskym modelom
kriminálneho spravodajstva, čo bolo odporučené vo viacerých dokumentoch rôznych orgánov
Európskej únie, vrátane záverov Rady Európskej únie o vytvorení a vykonávaní cyklu politík
EÚ na boj proti organizovanej a závažnej medzinárodnej trestnej činnosti prijatých v októbri
2010.
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Vnitřní bezpečnost a Hasičský záchranný sbor
Internal Security and Fire Brigade
František Vavera1
Abstrakt
Pojednání se zaobírá pojetím vnitřní bezpečnosti ve vztahu k činnosti Hasičského
záchranného sboru ČR. Stručně nastiňuje samotné pojetí vnitřní bezpečnosti a pojmu vnitřní
bezpečnost. Dále popisuje subjekty vnitřní bezpečnosti a zaměřuje se na Hasičský záchranný
sbor ČR. Tento bezpečnostní sbor v obecné rovině má základní cíl, ochranu života, zdraví a
majetku. V tomto ohledu se pojednání zaměřuje na tuto činnost ve vztahu k vnitřní
bezpečnosti.
Klíčová slova
vnitřní bezpečnost, Hasičský záchranný sbor, HZS ČR, Integrovaný záchranný systém,
Policie ČR, Vláda ČR, právní řád ČR
Abstract
The paper deals with the concept of internal security with regard to the Fire Rescue Service
of the Czech Republic. It briefly outlines the internal security both as a concept and as an
approach. In further it describes subjects of internal security while focusing on the Fire
Rescue Service of the Czech Republic. This security member unit mainly aims on protecting
life, health and property. In this regard, the paper focuses on relation between this activity
and internal security.
Keywords
Internal Security, Fire Rescue Service, Integrated Rescue System, Police of the Czech
Republic, Government of the Czech Republic, Legal order of Czech Republic
Úvod (obecně o vnitřní bezpečnosti)
Vnitřní bezpečnost patří k základním pilířům bezpečnosti každého státu. Ani Česká
republika není v tomto ohledu výjimkou, kdy za bezpečnost odpovídá v plné míře stát. Již od
starověku patří zajištění bezpečnosti k hlavním a základním postulátům civilizované
společnosti. Oblast vnitřní bezpečnosti je zejména ukotvena právem, tedy v podmínkách
české republiky právním řádem ČR. Zejména se jedná o činnost státních orgánů (orgánů
územní samosprávy), která musí vycházet z právní úpravy (státní moc lze uplatňovat pouze
na základě zákona). Jedná se zejména o následující související právní předpisy:
 Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod (celkově ústavní pořádek
ČR),
 ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,
 zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový
zákon), ve znění pozdějších předpisů,
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 zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně
některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č.
183/2017 Sb.,
 zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,
ve znění pozdějších předpisů,
 zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
 zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve
znění pozdějších předpisů,
 zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších
předpisů,
 zákon č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánu státní správy
České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů (tzv. „kompetenční
zákon“),
 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
 dále též zákon o odpovědnosti mládeže, zákon o vězeňské službě, zákon o
ozbrojených silách ČR, branný zákon, zákon o Probační a mediační službě, zákon o
zvláštní ochraně svědka, zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů, zákon o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákon o celní správě, zákon o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákon o
hospodářských opatřeních za krizových stavů, zákon o silničním provozu, zákon o
zbraních, zákon o azylu, zákon o pobytu cizinců, zákon o právu shromažďovacím
nebo zákon o kybernetické bezpečnosti.
V rámci této části je nastíněn popis pojmu vnitřní bezpečnosti, jednotlivé subjekty,
které zajišťují a podílejí se na ochraně vnitřní bezpečnosti a jejich činnost. V závěrečné části
se budeme zaobírat zejména činností složek integrovaného záchranného systému. Činnost
složek integrovaného záchranného systému je zřejmě optimálně nastaveným koordinovaným
systémem pro zajištění vnitřní bezpečnosti, ovšem nejedná se jistě o jediný postup zajištění
vnitřní bezpečnosti.
V rámci trestního řízení, tedy zejména prověřování a vyšetřování trestných činů, se
jedná o individuální postup orgánů činných v trestním řízení (zejména Policie ČR). V případě
ohrožení stability měny nebo finančního trhu, zajišťuje v této oblasti vnitřní bezpečnost
zejména Ministerstvo financí a Česká národní banka. Ve věcech hospodářských, tedy při
zajištění vnitřní bezpečnosti na poli hospodářském a vnitřním trhu, zajišťuje bezpečnost
zejména Ministerstvo průmyslu a obchodu. Dále pak např. při ohrožení silniční, železniční,
vodní nebo letecké dopravy zajišťuje bezpečnost zejména Ministerstvo dopravy a další
orgány (např. Úřad pro civilní letectví, Řízení letového provozu nebo i Ředitelství silnic a
dálnic). Tímto výčtem bychom mohli pokračovat, kdy zajištění vnitřní bezpečnosti je
nekončící a všepojímající postup příslušných subjektů, zejména státních orgánů.
V oblasti Evropské unie, se i na zajištění vnitřní bezpečnosti v daného státu, tedy i
České republice, podílejí mezinárodní orgány. Vedle nejvyšších orgánů Evropské unie, které
zejména zasahují do právního řádu (např. Evropský parlament, Evropská komise), jsou další
subjekty, které se přímo podílejí na vnitřní bezpečnosti daného státu (jistě i celé Evropské
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unie). Jedná se např. o nástroje policejní spolupráce, schengen, Europol, Interpol. Dále pak
nástroje justiční spolupráce, Europeizace trestního práva, Eurojust a Evropská justiční síť,
Evropský zatýkací prostor, Ochrana finančních zájmů Evropské unie. Dále to je např. Celní
spolupráce, Civilní ochrana, Evropské četnické síly. V neposlední řadě se jedná o boj
Evropské unie s terorismem.
Pojetí vnitřní bezpečnosti (obecně)
Oblast vnitřní bezpečnosti, je na jedné straně dosti široká oblast (celá oblast
bezpečnosti státu dovnitř). V některých případech se jedná v užším pojetí o spíše oblast
veřejného pořádku a činnosti složek integrovaného záchranného systému. Vnitřní
bezpečností v širším slova smyslu rozumíme tu část činnosti státu v oblasti jeho
bezpečnosti, která se zaměřuje na hrozby ohrožující stát a jeho zájmy zevnitř; oproti vnější
bezpečnosti, resp. obraně státu, která se soustředí na hrozby ohrožující stát a jeho zájmy
zvnějšku (ať už vojenské nebo nevojenské). V 21. století se nicméně tyto vnější a vnitřní
hrozby často prolínají a překrývají, překrývají se jak v teorii i praxi, tak i příslušné působnosti
státu. Spíše se jedná o teoretické, široké pojetí vnitřní bezpečnosti. Vnitřní bezpečností
v užším slova smyslu rozumíme pouze tu část působnosti Ministerstva vnitra dle § 12
kompetenčního zákona (zákon č. 2/1969 Sb., který byl mnohokrát novelizován), která
nezahrnuje ochranu obyvatelstva, požární ochranu a civilní nouzové plánování. V tomto
významu se překrývá pojem s pojmem veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a
bezpečnosti. Z pohledu působnosti Ministerstva vnitra se jedná i o další činnosti, např.
související s bezpečností v rámci územní samosprávy, ale např. i oblast obecní policie.
V obecné rovině lze do oblasti vnitřní bezpečnosti pojmout následující oblasti
(nejedná se logicky o taxativní výčet):
 krizové řízení,
 ochrana veřejného pořádku,
 ochrana obyvatelstva,
 činnost složek integrovaného záchranného systému (zejména Policie ČR a Hasičského
záchranného sboru ČR),
 požární ochrana (v širším slova smyslu, tedy činnost jednotek požární ochrany),
 činnost veřejných sborů (bezpečnostních sborů, zpravodajských služeb, vojenské
policie, obecní policie, zúženě ozbrojených sil ČR),
 činnost soukromých bezpečnostních služeb,
 azyl a migrace,
 částečně informatika (zejména kybernetická bezpečnost),
 činnost územní samosprávy (obcí a krajů).
Veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti (§ 12 odst. 1 písm.
a) kompetenčního zákona) je oblast činnosti veřejné správy zaměřená na:
a) ochranu bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku před jejich vědomým
napadáním, tedy před trestnou činností a vybranými přestupky (proti občanskému
soužití, proti majetku, proti veřejnému pořádku atd.), tedy před delikvencí.
b) dohled nad dodržováním pravidel v oblastech přímo ovlivňujících vnitřní bezpečnost
ve státě (zejména pravidla držení a nošení zbraní, pravidla pro pobyt osob na území
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republiky, resp. azylová, migrační a integrační politika obecně, pravidla bezpečnosti
silničního provozu a pravidla shromažďování na veřejnosti).
Veřejným pořádkem přitom rozumíme souhrn pravidel (právních i zvykových)
chování osob na veřejnosti platných v daném místě a čase. Jedná se spíše o užší pojetí
samotného pojmu vnitřní bezpečnost. Toto zaměření je na kriminalitu, tedy na trestnou
činnost, prevenci kriminality, činnost Policie ČR. V obecném hledisku lze do pojetí vnitřní
bezpečnosti pojmout i zajištění ostrahy věznic, nebo výběr daní (z hlediska finanční
kriminality), ale i další oblasti, např. finanční a hospodářská opatření související s ochranou
vnitřního trhu. Tímto výčtem bychom mohli pokračovat dále, obecně lze dovodit, že se
vnitřní bezpečnost zaujímá a zaobírá téměř každou působností státu.
Subjekty vnitřní bezpečnosti
Vláda ČR
Vláda jako nejvyšší exekutivní orgán, plní úkoly i na poli vnitřní bezpečnosti. Vláda
v oblasti vnitřní bezpečnosti státu plní primárně stejné úkoly, které plní i v jiných oblastech:
je vrcholným exekutivním orgánem, který řídí a koordinuje činnost ostatních státních orgánů,
zejména přijímá systémová, koncepční a další zásadní rozhodnutí, k provedení zákona a v
jeho mezích je oprávněna vydávat nařízení a předkládá parlamentu návrhy zákonů.
Bezpečnostní rada státu („BRS“):
 je pracovním orgánem vlády zřízeným ústavním zákonem o bezpečnosti ČR, který
koordinuje a vyhodnocuje problematiku bezpečnosti ĆR a připravuje vládě návrhy
opatření k jejímu zajišťování,
 je složena z předsedy vlády a dalších vládou vybraných členů vlády a dalších osob,
dále se jí účastní další vysocí státní úředníci, zejména z oblasti bezpečnostních
institucí, účastnit jednání se může i prezident republiky.
Působí v rámci BRS pět stálých pracovních výborů, a to
1. Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky (v gesci ministra zahraničních
věcí).
2. Výbor pro obranné plánování (v gesci ministra obrany).
3. Výbor pro vnitřní bezpečnost (v gesci ministra vnitra).
4. Výbor pro civilní nouzové plánování (v gesci ministra vnitra, zajisťuje Ministerstvo vnitra
- generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR).
5. Výbor pro zpravodajskou činnost (v gesci předsedy vlády), v rámci něhož funguje také tzv.
společná zpravodajská skupina sloužící k výměně informací mezi příslušnými ministerstvy,
policí a zpravodajskými službami z oblasti terorismu a dalších závažných hrozeb.
Dále působí v rámci BRS Ústřední krizový štáb  pracovní orgán vlády pro řešení
krizových situací nebo jiných závažných situací týkajících se bezpečnostních zájmů České
republiky, zařazený do systému orgánů BRS. Připravuje návrhy řešení těchto situací a
zabezpečuje operativní koordinaci, sledování a vyhodnocování stavu realizace přijímaných
opatření a poskytuje podporu činnosti ostatním orgánům krizového řízen. Předsedá mu
ministr obrany v případě řešení situací z vojenské oblasti (obrany státu), nebo ministr vnitra
v případě řešení situací z ostatních oblastí. Je složen z náměstků příslušných ministerstev a
některých dalších státních funkcionářů, zejména policejního prezidenta, generálního ředitele
Hasičského záchranného sboru ČR, náčelníka Generálního štábu Armády ČR.
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Veřejné sbory
Jedná se o sbory, jež činí veřejnoprávní charakter, jak co do jejich zřízení, které se děje
zákonem, resp. na základě zákona, tak i obsahu činnosti, která je regulována předpisy
veřejného, především správního práva, přičemž jejich zřizovatelem je stát nebo obce. Ve
smyslu organizačním náleží mezi veřejné sbory Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR,
Celní správa ČR, Bezpečnostní informační služba, Úřad pro zahraniční styky a informace,
Vojenská policie, Vojenské zpravodajství, Vězeňská služba ČR, Generální inspekce
bezpečnostních sborů a obecní police. Vedle toho se v literatuře objevuje pojem tzv.
subsidiárních či asistenčních veřejných sborů. Tuto povahu má u nás zejména Armáda ČR,
pokud je povolána k plnění úkolů policie. Významnější než hledisko institucionální či
organizační, je pro charakteristiku veřejných sborů stránka obsahová. Jejich úkolem je
především chránit určité tzv. policejní statky, před nebezpečím a poruchami a udržovat,
případně obnovovat stav, který lze obecně označit jako veřejný pořádek a bezpečnost. Mezi
tyto statky jsou tradičně řazeny ochrana státu, veřejná bezpečnost, bezpečnost osob a
majetku, klid, mravnost, veřejné zdraví; jejich okruh se však stále rozrůstá a podat tu úplný
výčet není s ohledem na dynamiku dosti dobře možné a ostatně ani účelné. K definičním
znakům veřejných sborů náleží též, že s jejich činností je spojována možnost použití
donucení ve smyslu násilného, fyzického přinucení k plnění povinnosti nebo zabránění,
odvracení od porušování zákazu. Jde o oprávnění pro ně sice typické, nicméně rozhodně
nejde o výlučnou formu činnosti. Veřejné sbory by měly usilovat o to, aby vůbec nenastala
situace, kdy je zapotřebí k donucení sáhnout. V konkrétním případě je pak použití těchto
prostředků ultima ratio, uchýlit se k nim lze, až na výjimky, teprve v případě, že selžou jiné
mírnější prostředky, jakými je např. výzva, aby dotyčný od protiprávního jednání upustil
nebo hrozba, že proti němu bude zasaženo. Na druhé straně donucení je sice fenoménem,
s nímž se lze setkat v činnosti nejrůznějších orgánů veřejné moci, ale u veřejných sborů
přichází jeho použití v úvahu mnohem častěji a to v podobě přímého donucení. Vždy pak, ať
veřejné sbory svoje úkoly realizují prostředky donucovacími nebo jinými, smyslem jejich
činnosti je sloužit veřejnosti.
Na tomto místě by bylo možné popsat jednotlivé veřejné sbory a nastínit jejich postavení v
rámci bezpečnosntího systému ČR. Ale zaměřím se na Hasičský záchranný sbor ČR.
Hasičský záchranný sbor ČR
Hasičský záchranný sbor ČR je jediným veřejným neozbrojeným sborem. Obdobně
jako předchozí je současně na úseku požární ochrany správním orgánem. Podle zákona o
Hasičském záchranném sboru ČR ho tvoří generální ředitelství, dále hasičské záchranné sbory
krajů, záchranný útvar a Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární
ochrany. Specifickým rysem organizace Hasičského záchranného sboru je, že jeho generální
ředitelství je přímo součástí Ministerstva vnitra, které současně plní jeho působnost všude
tam, kde mu ji zákon v této oblasti ukládá. Touto poměrně složitou konstrukcí se nepochybně
zamýšlelo zdůraznit organizační samostatnost hasičského záchranného sboru a zejména
koordinační roli v rámci integrovaného záchranného systému a krizového řízení. Bude-li tedy
ministerstvo vůči hasičskému záchrannému sboru vykonávat svoje pravomoci, pak tak činí
prostřednictvím generálního ředitelství a nikoli přímo (v přímo specifikovaných věcech),
obdobně jako u ostatních bezpečnostních sborů.
Další subjekty (i další složky integrovaného záchranného systému):
 Ministerstvo vnitra, které je hlavním gestorem politiky vnitřní bezpečnosti, coby
ústřední orgán státní správy v klíčových oblastech, jimiž jsou: veřejný pořádek a další
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věci vnitřního pořádku a bezpečnosti, azylová, migrační a integrační politika, zbraně,
munice a střelivo, shromažďovací právo atd.
 Ministerstvo spravedlnosti zejména tím, že formuje politiku v oblastech, které mají
podstatný vliv na vnitřní bezpečnost státu: trestní politika, státní zastupitelství,
probace a mediace a vězeňství.
 Ostatní ústřední správní úřady, zejména ministerstva (např. Ministerstvo financí
ad.) a některé další státní orgány. Tyto orgány zajišťují bezpečnost v rámci své přesně
stanovené působnosti.
 Poradní (pracovní) orgány vlády, vedle hlavní role BRS, dále sem patří další rady
vlády, jako pracovní a poradní orgány vlády, např. Rada vlády pro lidská práva, Rada
vlády pro koordinaci boje s korupcí a též Rada vlády pro koordinaci protidrogové
politiky.
 Státní zastupitelství, která má svoji působnost zejména v rámci trestní politiky státu.
 Národní bezpečnostní úřad je ústředním správním úřadem pro oblast ochrany
utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti.
 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost je ústředním správním
orgánem pro kybernetickou bezpečnost včetně ochrany utajovaných informací v
oblasti informačních a komunikačních systémů a kryptografické ochrany. Dále má na
starosti problematiku neveřejné služby v rámci družicového systému Galileo.
 Výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR příslušný ve věcech bezpečnosti
(Výbor pro bezpečnost).
 Součástí Ministerstva financí je Finanční analytický útvar, který zejména sbírá a
vyhodnocuje oznámení o podezřelých obchodech.
 Obec, jako územně samosprávný celek, podle zákona o obcích zajišťuje místní
záležitosti veřejného pořádku. Za tím účelem mimo jiné vydává obecně závazné
vyhlášky a může si zřídit obecní policii. Obce s rozšířenou působností navíc mají v
gesci rozhodování v přestupkových věcech (přestupkové komise).
 Probační a mediační služba se věnuje jednak organizování a vykonávání dohledu
nad pachateli trestných činů, kontrole výkonu trestů nespojených s odnětím svobody,
pomoci obviněnému a pozitivnímu působení na něj směrem k obnově narušených
právních i společenských vztahů (probace), jednak mimosoudnímu zprostředkování
řešení sporu mezi obviněným a poškozeným a urovnání konfliktního stavu v
souvislosti s trestním řízením (mediace). Ředitele Probační a mediační služby jmenuje
ministr spravedlnosti.
 Správa státních hmotných rezerv je ústředním orgánem státní správy v oblasti
hospodářských opatření pro krizové stavy a v oblasti státních hmotných rezerv,
připívá tedy i k řešení krizových a mimořádných situací v oblasti vnitřní bezpečnosti
(např. narušení zákonnosti velkého rozsahu nebo migrační vlna velkého rozsahu).
Předsedu správy jmenuje vláda. Systém hospodářských opatření pro krizové stavy je
soubor organizačních, materiálních nebo finančních opatření, přijímaných orgány
veřejné správy v souvislosti se zabezpečením nezbytných a mobilizačních dodávek
výrobků, prací a služeb, bez nichž nelze zajistit překonání krizových stavů.
 Orgány kraje (hejtman, krajský úřad, bezpečnostní rada kraje, krizový štáb kraje)
sice mají významnou roli jakožto orgány krizového řízení, ale v oblasti veřejného
pořádku a dalších otázek vnitřního pořádku a bezpečnosti nemají kraje zákonem
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stanovenou obecnou působnost (ani v samostatné, ani v přenesené působnosti), mají
pouze některé jednotlivé okrajové pravomoci v této oblasti. V praxi jsou nicméně
kraje aktivní v oblasti prevence kriminality (udělování dotací z vlastního rozpočtu a
podílení se na rozdělování dotací Ministerstva vnitra obcím v kraji v oblasti prevence
kriminality, zřizování krajského koordinátora prevence kriminality). Vedle v
samostatné působnosti plní kraje některé úkoly v protidrogové politice (v rámci čehož
např. zřizují krajského protidrogového koordinátora).
 Obec s rozšířenou působností podobně jako kraj, nemá žádnou obecnou působnost
v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Zato má stanovenu působnost
v oblasti řešení krizových situací.
 Stráže lesní, myslivecká, vodní a ochrany přírody, tyto stráže tvořené fyzickými
osobami jsou vytvářeny v oblasti ochrany jednotlivých oblastí souvisejících
s přírodou a dohlížejí na dodržování předpisů v těchto oblastech
 Soukromé bezpečnostní služby, tedy soukromoprávní subjekty, které zajišťují na
základě obchodněprávního vztahu na určitém přesně vymezeném území (v objektu)
bezpečnost. V rámci ČR působí přes 6 tis podnikatelských subjektů v oblasti
soukromé bezpečnostní služby, s více jak 47 tis zaměstnanci. Soukromé bezpečnostní
služby jsou významným doplněním bezpečnostního systému státu, zejména v oblasti
prevence bezpečnosti osob a majetku. Činnost soukromých bezpečnostních služeb je
činností podnikatelskou. Činnost soukromých bezpečnostních služeb spadá v podstatě
do dvou základních úrovní. První úrovní je samotný výkon soukromých
bezpečnostních činností realizovaných přímo podnikatelem v oboru (provozovatel) a
jeho zaměstnanci ve prospěch zákazníka (fyzické, právnické osoby, orgány veřejné
moci), který má, zjednodušeně řečeno „soukromoprávní charakter“. Druhou stránku
činnosti soukromé bezpečnostní služby tvoří součinnost, spolupráce soukromé
bezpečnostní služby s orgány veřejné moci.
 Veřejný ochránce práv (tzv. ombudsman) působí k ochraně osob před jednáním
úřadů, včetně těch bezpečnostních (např. Policií ČR), pokud je v rozporu s právem,
neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před
jejich nečinností. Jeho působnost se však nevztahuje na zpravodajské služby a orgány
činné v trestním řízení.
 Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra je organizační složka státu, jež
spadá do působnosti prvního náměstka ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní
bezpečnosti. Organizace byla zřízena k 1. lednu 1996. Vznikla vydělením z tehdejšího
odboru pro uprchlíky (nyní odbor azylové a migrační politiky – OAMP), aby byl
oddělen výkon státní správy v oblasti azylové politiky a správního řízení o udělení
azylu od zabezpečování služeb žadatelům o udělení mezinárodní ochrany. SUZ MV
se tak stala praktickým realizátorem části migrační a integrační politiky státu.
Hasičský záchranný sbor ČR
Hasičský záchranný sbor ČR je jediným neozbrojeným bezpečnostním sborem, v
rámci množiny veřejných sborů, vyvíjí činnost jako záchranný sbor s cílem zajišťovat
plněním úkolů v rámci své kompetence bezpečnost ČR. Normativní znění zákona o
Hasičském záchranném sboru ČR vymezuje základní roli sboru ČR jako jednotného
veřejného sboru, který má za úkol chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a
také majetek před požáry a poskytovat pomoc při mimořádné události, která vyžaduje
provedení záchranných nebo likvidačních prací, anebo při krizové situaci (kompetencí
Hasičského záchranného sboru ČR při ochraně života a zdraví, životního prostředí, zvířat a
71

majetku není dotčena působnost jiných ústředních správních úřadů či složek podle jiných
právních předpisů). To koresponduje i s působností Ministerstva vnitra (viz zákon č. 2/1969
Sb., tzv. kompetenční zákon), kdy činnosti Hasičského záchranného sboru ČR jsou v obecné
rovině kompetencemi Ministerstva vnitra. Při plnění těchto úkolů se sbor opírá zejména o
zákon o požární ochraně (který vymezuje podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví
občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných
mimořádných událostech stanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů,
právnických a fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy na
úseku požárních ochrany, jakož i postavení a povinnosti jednotek požární ochrany), zákon o
integrovaném záchranném systému (který vymezuje integrovaný záchranný systém) stanoví
složky integrovaného záchranného systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví jiný
právní předpis, působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných
celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a
při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení
stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu) a krizový zákon.
Současně nelze přehlížet, že Hasičský záchranný sbor ČR plní významnou roli i na
úseku prevence závažných havárií v objektech a zařízeních, kde jsou umístěny vybrané
nebezpečné látky (zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených
vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci
závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, který mj. stanoví systém prevence
závažných havárií pro definované objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná
chemická látka nebo chemický přípravek, s cílem snížit pravděpodobnost vzniku, a omezit
následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a
majetek v objektech a zařízeních a v jejich okolí a v dalších oblastech. Působnost Hasičského
záchranného sboru ČR nedopadá na báňská díla, zařízení, pracoviště a činnosti v podzemí
podléhající dozoru orgánů báňské správy, která vykonává státní správu na tomto úseku.
Významné úkoly plní Hasičský záchranný sbor ČR na úseku humanitární pomoci,
proto zákon o Hasičském záchranném sboru ČR tuto skutečnost reflektuje samostatným
vymezením této problematiky, která bere v úvahu i skutečnost, že poskytování humanitární
pomoci do zahraničí je upraveno jiným zákonem (zákon č. 151/2010 Sb., o zahraniční
rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně
souvisejících zákonů). Právní úprava vytváří právní předpoklad pro mimořádné plnění úkolů
ve veřejném zájmu, pokud tyto úkoly nejsou nikomu svěřeny (nebo sice mají svého adresáta),
avšak jejich efektivní splnění není možné za daných podmínek po tomto adresátovi
požadovat. Příkladem může být likvidace sněhové kalamity. Adresátem žádosti je HZS ČR,
resp. územně příslušná organizační část tohoto veřejného sboru. Právní podmínkou pro toto
plnění je ovšem nezbytnost takového plnění v zájmu ochrany života nebo zdraví anebo
majetku, a též hrozba nebezpečí z prodlení. Stanoví se podmínky způsobilosti sboru
k takovému plnění a neohrožení jiných „standardních“ úkolů. Způsobilostí se rozumí jak
způsobilost personální, tak i způsobilost materiální a odborná. Protože se jedná o mimořádné
úkoly, nebude na ně zaměřena odborná příprava. Vždy se ad hoc posoudí, zda v konkrétním
případě je sbor schopen úkol plnit či nikoli.
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Vnitřní faktory bezpečnosti Evropy
Internal factors of European security
Petr Sak1
Abstrakt
Odvozeně z mého obecného teoretického modelu bezpečnosti je v příspěvku rozpracována
vnitřní bezpečnost Evropské unie a analyzovány hrozby, které mají původ v existenci a
fungování Evropské unie. Patří k nim kvalita, výběr a utváření elit, včetně výsledného
formování bruselské třídy s vlastními třídními zájmy. Důsledkem je mimo jiné ohrožení
suverenity národních států a existence samotné Evropské unie a eroze sociální koheze na
úrovni občanů-Evropanů a vyšších sociálních entit, včetně jednotlivých států. Dalším
nebezpečím je tendence evropského aparátu k potlačení plurality názorů a svobody slova a
institucionalizace těchto tendencí k cenzuře.
Klíčová slova
vnitřní bezpečnost, bezpečnost Evropy, sociální entita, hodnoty, elity, zločiny proti míru,
Washingtonská smlouva NATO, Brusel, Evropská unie, politické odcizení
Abstract
Internal security factors in Europe Derived from my general theoretical model of security, this
paper focuses on the internal security of the European Union and analyzes threats stemming
from the existence and functioning of the European Union. The quality, selection and
formation of elites, including the formation of the Brussels class with its own class interests
belong to those threats. The consequence is, among other things, a threat to the sovereignty of
national states and the existence of the European Union itself and the erosion of social
cohesion at t he level of European citizens and higher social entities, including individual
states. The tendency of the European apparatus to suppress pluralism of opinion and freedom
of speech and to institutionalize these tendencies towards censorship is another danger.
Key words
internal security, security of Europe, social entity, value s, elite s, crimes against peace, North
Atlantic Treaty, Brussels, European Union, political alienation
Úvod
Konvenční pohled mluví o bezpečnosti v souvislosti s vojenskými hrozbami a státem,
který je však doplňován dalšími hrozbami a válkami jako je hybridní válka, psychologická
válka apod. Ve svém příspěvku vycházím z obecného teoretického modelu rozpracovaném
v mé nové publikaci „Úvod do teorie bezpečnosti“, který je postaven na kategorii entita a
bezpečnost. K obecné kategorii entita je zpracována typologie entit a bezpečnost, která je
charakterizovaná jako stav entity, v němž není narušena či ohrožena její existence,
struktura a funkce. Bezpečnost je analyzována v odlišných dimenzích jako je statická,
dynamická, vnitřní a vnější bezpečnost a druzích bezpečnosti jako sociální, spirituální,
informační-kyberbezpečnost, systémová, enviromentální, energetická, potravinová,
ekonomická, finanční jaderná bezpečnost apod.
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Ve své analýze se omezím na Evropu a pouze na některé dimenze bezpečnosti.
K uvedení do problému použiji pohledy autora všeobecně známé publikace „Střet civilizací“
Samuela Huntingtona, který charakterizuje západní civilizaci jako pokryteckou. Zcela
falešnou reflexi stavu lidské civilizace intelektuální elitou ilustruje Huntington příhodou, kdy
po pádu bipolárního světa „Prezident nejmocnější země světa vyhlásil „nový světový řád“, a
„rektor patrně nejvýznamnější světové univerzity odmítl jmenovat profesora studií
bezpečnosti, neboť tohoto oboru již není třeba.“ (Huntington 2001, s. 20). Každá entita je
hrozbou sama sobě, její bezpečnost je ohrožena především jí samou. To se týká i Evropy a
hrozeb, jejichž zdrojem je Evropská unie a osobnost modálního Evropana. Tato vnitřní hrozba
není pro Evropu něco nového. O vnitřní plíživé hrozbě západní civilizace psal již počátkem
20. století Oswald Spengler (2010). Kvalita Evropy je dána především kvalitou jejího
sociálna, tedy totalitou sociálních jevů, procesů, sociálních vztahů a struktur. Zde hledám
úzká místa vývoje, hrozby a rizika. Projevy podstaty hrozeb plynoucích ze sociální
skutečnosti se promítají do rozkládající se sociální koheze a v patologicky se rozevírajících
nůžkách mezi bohatými a chudými, což následně vede i k rozevírání nůžek politické moci
bohatých a nadnárodních korporací na jedné straně a Evropanů na straně druhé.
Příčiny či oblasti hrozeb vidím následující.
1) Prohlubování vzdálenosti mezi těmi, kteří mají moc rozhodovat a těmi, kteří nesou
důsledky těchto rozhodnutí.
Historickým příkladem může být František Josef I., který rozpoutal 1. světovou válku
a zemřel v posteli, zatímco tisíce Čechů, kteří také chtěli zemřít v posteli a ne na jatkách
bojišť 1. světové války, nechal popravit. Když jsme vstupovali do Evropské unie, domnívali
jsme se, že unií zdůrazňovaný princip subsidiarity rozšíří a prohloubí demokracii, jejíž deficit
jsme po desetiletí pociťovali. Pravý opak se stal pravdou a malé státy se musí obávat o svou
suverenitu. Poslankyně europarlamentu Judith Sargentiniová zpracovala zprávu se závěry, že
Maďarsko porušuje evropské hodnoty a je třeba s ním zahájit sankční řízení. Kde vzala
nizozemská poslankyně kompetenci hodnotit Maďarsko? Kde je metodologie její analýzy a
oponentura? Kde vzala legitimitu k poučování Maďarů oproti legitimitě maďarských politiků,
kteří vyhráli drtivě ve volbách? Také pokud bychom se věcně zabývali hodnotami, asi
bychom byli překvapeni chováním orgánů Evropské unie. Jak Evropská unie hájí hodnoty 800
zraněných Katalánců, kteří usilovali o demokratické hodnoty? Proč Evropské unii nevadí, že
menšina v Lotyšsku jsou občané druhého řadu a nesmějí ani volit? A jaké hodnoty Srbů byly
naplňovány bombardováním Jugoslávie některými zeměmi Evropské unie v rozporu s Radou
bezpečnosti? Dalším projevem extrémizmu Evropské unie jsou útoky vůči suverenitě Polska a
jeho demokraticky zvoleným orgánům. V menší míře, avšak také bezpečnostní hrozbou pro
existenci a suverenitu státu, jsou útoky Evropské unie vůči Česku a Slovensku.
2) Za rizikové považuji elity, jejich kvalitu, způsob jejich legitimizace, výběru a
reprodukce.
Ve zdravé sociální entitě, resp. společnosti, vrchol společenské pyramidy určitým
způsobem definuje tuto sociální entitu a je výpovědí o ní, protože sociální vrchol je natolik
důležitý, že sociální entita usiluje maximalizovat svůj sociální vrchol, usiluje o jeho co
nejvyšší kvalitu, protože tato kvalita zpětně rekonstruuje sociální entitu. Jaká je tedy elita EU
a její vrchol? Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker je notorický alkoholik a ve své
dřívější funkci předsedy vlády Velkovévodství lucemburského udělal z Lucemburska daňový
ráj, tedy to, co Evropská unie tolik kritizuje. Jednou z priorit a hodnot Evropské unie je
vzdělanost a přitom si za předsedu svého parlamentu vybrala člověka, který třikrát neudělal
maturitu a učební obor knihkupec nedokončil. Po skončení mandátu, navzdory tomu, že řadu
let v německé sociální demokracii nepůsobil, byl zvolen téměř 100 % hlasy jejím předsedou.
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Tedy způsobem, o kterém jsme si mysleli, že byl možný pouze v bývalém socialistickém
bloku. Svou kvalitu a nepostradatelnost prokázal dovedením sociální demokracie k historicky
katastrofálnímu volebnímu výsledku.
A jaká je kvalita českých elit? Situaci ilustruji příklady z výsostně bezpečnostní oblasti.
Na věcnou analýzu situace v Afganistánu bývalého ministra zahraničí a současného
předsedy zahraničního výboru reagoval generál, ne senilní generál ve výslužbě, ale velící
generál hystericky. Způsobem, který nepovažuji slučitelným s pozicí generála, jehož
kvalifikačním předpokladem je racionalita a sebeovládání. „Stydím se, stydím se, stydím se.
Je mi smutno, chce se mi brečet, je mi zle, chce se mi zvracet a mám vztek. Taková nuznost,
ubohost, nízkost…To se nedá rozdýchat. Uráží mě to jako vojáka a uráží mě to jako občana
České republiky“ (Řehka). Kromě nabízející se psychiatrické diagnózy není normální, aby
generálové, pokud neprovádějí vojenský převrat, zaujímali politická stanoviska.
Krátce po tomto psychiatrickém extempore jsem slyšel v ČT dalšího generála,
bývalého náčelníka generálního štábu tvrdit, že při útoku na Irák v roce 2003 nebylo
nejmenších pochybností o tom, že Irák disponuje zbraněmi hromadného ničení. Colin Powell
sice vystoupil v únoru v Radě bezpečnosti s tvrzením o zbraních hromadného ničení v Iráku,
dodatečně se však za toto tvrzení omlouval. Zbrojní inspektoři OSN existenci zbraní
hromadného ničení popřeli. Britský expert dokonce za své hodnocení situace se zbraněmi
v Iráku zaplatil životem (sebevražda). To také byla příčina, proč Rada bezpečnosti útok na
Irák neschválila. Později se ukázalo, že tvrzení o existenci zbraní hromadného ničení měla
CIA podloženo iráckým informátorem západních rozvědek, iráckým vědcem Rafídem
Džanábím který ani nežil v Iráku. Později Rafíd Džanábí řekl, že si vše vymyslel ve snaze
zbavit Irák Husajna. Zvykl jsem si na takovou neznalost a neinformovanost u studentů, avšak
je šokující u generála, bývalého náčelníka generálního štábu. Poněkud staršího data je
vystoupení v ČT dalšího generála tehdejšího náčelníka Generálního štábu, který s šarmantním
úsměvem ležérně mluvil o útoku na Rusko jadernými zbraněmi. Při hledání poválečného
uspořádání světa mezinárodní společenství dospělo v mezinárodním právu k zločinům proti
míru. Zpětným pohledem pozorujeme, že skutečným válečným událostem, skutečným válkám
předchází období, v němž probíhají procesy přibližující válku nikoli v časoprostoru
přirozeného světa, ale ve světě druhé signální soustavy, ve světě tvořeném slovy, komunikací
a médii. Normální lidé si v této fázi říkají: „ Přeci nemůže být válka, to je nesmysl“ a
najednou neobyčejní lidé - psychopati s mocí, dají věci do pohybu a ty jakýmsi samopohybem
dojdou až k válce. Dávno před tím než začne skutečná válka, probíhá již v myslích lidí.
Proto bylo tak moudré kodifikovat zločiny proti míru, a proto jsou tak nebezpeční jedinci,
kteří svými komunikačními „aktivitami“ dělají válku myslitelnou. To jsou první váleční
zločinci, to je vnitřní hrozba Evropy. Teprve po nich přicházejí váleční zločinci osvětimských
pecí a čističi vesnic napalmem. Konec konců Washingtonská smlouva NATO s ještě
poválečným mírovým étosem v článku 1 říká: „Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v
Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými
prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve
svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem
neslučitelným s cíli OSN“. Zbývá pouze donutit generály, aby si Washingtonskou smlouvu
přečetli.
Příjmy unijních politiků i bruselských úředníků jsou spíše korupcí než přiměřenou
odměnou za práci. Tato korupce je přetváří v bruselskou třídu s reflektovanými společnými
zájmy, které nejsou zájmy národních států ani Evropské unie a vede je k loajalitě k systému,
který je zdrojem jejich sociálního statusu a vede je k postupnému narůstání pocitu
nadřazenosti. Zde jsou příčiny prosazování politik, které vedou do záhuby Evropu a národní
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státy, které se utvářely po staletí. Eroze tradiční rodiny a demografické reprodukce, eroze
přirozených rolí muže a ženy, narušení tradiční kulturní, společenské a demografické
reprodukce masovou imigrací atd.
Evropská unie se hlásí k demokracii a považuje ji za hodnotu. Demokracie je
jednoduše definována jako vláda lidu, pro lid, prostřednictvím lidu. Přidejme k tomu dříve
Evropskou unií prosazovanou subsidiaritu a dospějeme k pojetí, že v demokracii
rozhodování probíhá co nejblíže probíhajícím procesům a událostem. Tedy lidé mají co
nejvíce rozhodovat o sobě a pouze ve zcela nezbytných případech mají rozhodovat
instituce z vyšší úrovně. Pokud se Evropa zmocňuje rozhodování i o tom, jaký tvar mají mít
okurky, tak jsme na cestě k obskurní totalitě. Součástí našeho jazyka se staly takové floskule
jako: O tom rozhodl Brusel. Dělá nám ostudu v Evropské unii. Nařídili mu to v Bruselu.
Děláme si v Bruselu-Evropské unii pověst potížisty. Když uděláme to a to, tak s námi Brusel
bude spokojený. Takové a podobné floskule vypovídají o patologii svých autorů a o
makrospolečenské patologii.
Dospělý, zralý, mravně integrovaný člověk ve svém jednání vychází z toho, co se
v různých systémech nazývá odlišně, ale vyjadřuje stejný obsah. Sokrates mluví o daimonion,
Kant o kategorickém imperativu, Riesman o vnitřně řízeném člověku. Pokud člověk ustrne ve
svém vývoji v dětské fázi, není schopen se rozhodovat na základě svého hodnotového
systému a nést za své rozhodnutí odpovědnost. V pojetí Freuda neustále potřebuje namísto
autority otce zástupnou autoritu, která ho pohladí po hlavičce a pochválí ho a naopak se bojí,
že bude odmítnut, pokárán. Dospělý, integrovaný člověk prožívá uspokojení, které je
výsledkem jeho vnitřních duchovních procesů, v nichž hodnotí své chování a výsledek
jednání v porovnání s jeho vnitřním světem, především s hodnotami. Věkově dospělý, ale
psychicky infantilní jedinec žije ve stálé úzkosti, zda nebude zástupným otcem - autoritou,
Evropskou unií odmítnut, zavržen. Makrospolečenská patologie oněch výroků je dána
politickým odcizením. My jsme přece Evropská unie a Evropská unie bez nás není úplná.
Jaký je obsah slangového výrazu Brusel? V tomto výroku je dokonale obsažena politická
idolatrie, kdy jsme do Bruselu, který bez Evropanů a národních států je pouhé město, přenesli
vlastní kompetence, možnosti, vize a nyní očekáváme zpětný odraz toho, co jsme do Bruselu
předali. Obáváme se, máme naději, ale především prožíváme politické odcizení. Schopnosti,
dovednosti, kompetence, které jsme jako národ v sobě po staletí rozvíjeli, jsme předali do
Bruselu, aby nám blahosklonně nějaké nepodstatné kompetence povolil. Spontánní
vyjadřování Brusel rozhodl o …., vyjadřuje další rovinu politického odcizení a to je
anonymita rozhodování. Každá schválená norma, jakýkoliv dokument by měl obsahovat
rodný list vznikání. Kdo konkrétně se podílel v jaké fázi na jeho tvorbě, a tudíž má určitou
odpovědnost. Evropská integrace je zákonitý přírodně historický proces, ne však v této
podobě odcizení politické moci Evropanům.
Součástí politického odcizení Evropanů je způsob instalace evropských politických
elit. Souběžně probíhají dva procesy. Jeden je součástí tradice pokrytectví západní civilizace,
výrazem postdemokracie či hry na demokracii a druhý proces ovládaný nadnárodními
korporacemi a bankami skutečně ovládá moc a propůjčuje jí svým vybraným aktérům.
Zájmem elit je jejich skrytý proces instalace moci vnořit do deklarovaného procesu, Tento
fenomén připomíná z přírody známý jev, kdy kukačka vloží do hnízd cizích ptáků svá vejce.
Ptáci cizí vejce vysedí a kukaččí mládě z hnízda vystrnadí pravá mláďata. Podobně elitou
vnoření kandidáti, adoptováni občany, vystrnadí autentické kandidáty a mocenský proces je
uzavřen. Při hlubším pohledu můžeme v reálných událostech rozpoznat oba tyto procesy.
Výchozí pozice Emmanuela Macrona byla v bance Rothschilda, následovala pozice poradce
prezidenta a ministra. Tedy dokonalý reprezentant establishmentu. Pro potřeby voleb a jeho
prezidentské kandidatury mu byla vyrobena image proti establishmentového politika a
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vytvořeno politické hnutí, šité na míru aktuálním politickým náladám ve společnosti. Pro
dosažení politických cílů mají nadnárodní korporace média, která vlastní a ovládají a podle
nepřímých indicií ovládají také zpravodajské služby a další instituce státu. Tato struktura se
obnažila v důsledku ostrého politického boje v USA jako tzv. deep state (vnořený – stínový
stát).
Dalším tématem souvisejícím s Huntingtonovou charakteristikou pokrytecké Evropy
je reflexe skutečnosti a to nejen člověkem, ale také člověkem vytvořenými entitami až po
Evropskou unii. V evoluci a sociální evoluci se člověk postupně vyčleňuje a vymaňuje
z přírody, a jak postupuje tento proces, tak se také mění způsob reflexe reality a jejího
poznávání. Zatímco na počátku evoluce člověka reflexe a poznání bylo postaveno na
smyslech a počitcích, v dalším vývoji postupně toto spojení neustále oslabuje ve prospěch
reflexe a poznání postaveného na znacích a druhé signální soustavě. V další fázi klesá podíl
přímé komunikace a narůstá význam masové komunikace a masových médií. Pro tento stav je
charakteristické, že jediný člověk může ovlivňovat, manipulovat i miliony lidí současně.
Jedinec nevnímá realitu autenticky, ale jako zprostředkovanou mediální realitu. Fenomén
internetových sociálních sítí tuto situaci ještě zdramatizoval.
Jedním z cílů naplňujících smysl člověka a lidské civilizace je poznání. Na úrovni
lidstva tomuto cíli slouží věda, která je však limitována kvalitou člověka, takže v konečném
důsledku o dosahování tohoto cíle rozhoduje člověk jako poznávající subjekt a sociální
kontexty jeho poznávacích aktivit. Čím přesněji člověk a lidstvo poznávají skutečnost, tím
relevantnější jsou aktivity jedince a lidstva. S klesající přesností reflexe skutečnosti klesá
relevance aktivit jedince i lidstva a také bezpečnost. Lidstvo se ve své historii potýkalo
s řadou fenoménů, které stály v cestě poznávání reality a získávání relevantních informací. Při
zdůrazňování evropských hodnot bychom neměli zapomenout na axiom Decartesa „Myslím
proto jsem“ či „Pochybování matka moudrosti“ a z toho vyplývající pluralitu názorů, přístupů
a závěrů. V minulosti prosazovaný monopol na pravdu a kanály sdělování této pravdy, ať se
jednalo o katolickou církev či komunistickou totalitu, dostatečně prokázaly nebezpečnost
takové cesty. Zpochybňování práva pochybovat, práva na výběr informací a práva na vlastní
hledání pravdy je z hlediska sociální evoluce a bezpečnosti hrozbou. Stát či nadnárodní útvar
jako je Evropská unie nemůže jedinci určovat co je pravda a co je lež. Tam kde začínají
takovéto aktivity, začíná cesta k policejnímu státu a k totalitě. Bohužel, jak v Česku, tak
v Evropské unii se objevily síly, které opět chtějí cenzurovat a za člověka rozhodovat co smí a
nesmí číst, jaké má mít názory a co si má myslet. Monopol na pravdu a monopol na sdělování
patřilo vždy k lákadlům mocenských elit a jen výjimečné elity těmto svodům nepodlehly.
Evropské elity jsou právě ve stavu, kdy ztrácejí nevinnost. Existuje riziko, že i ti, kteří
prostřednictvím manipulace, propagandy, dezinformace, a nahrazování skutečnosti mediální
realitou chtějí ovládat lidi sami podlehnout vlastní propagandě. Existuje trvalá hrozba, že
v různém rozsahu lidstvo a tedy také Evropané, evropské státy a Evropská unie nebudou
reagovat ve svých aktivitách na realitu, ale na uměle vytvořenou fikci skutečnosti.
Vedle odcizování přirozenému světu dochází také k odcizování duchovní podstatě
světa, to je však již jiný problém.
Závěr
Jako malý úsek hrozeb a rizik pocházejících zevnitř Evropské unie považuji kvalitu
evropských elit a způsob jejich výběru, politické odcizení, rozkládání sociální koheze a dále
tendence k přivlastnění si monopolu na pravdu a sdělování informací.
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Paradigma fenoménu bezpečnosti
The paradigm of the security phenomenon
Vasyl Zaplatynskyi1
Abstrakt
Článek je věnován systémové analýze fenoménu koncepce "bezpečnosti". Článek poskytuje
příklady definic tohoto pojmu různými autory. Je dokázáno, že bezpečnost a nebezpečí nejsou
protipódy. Tyto pojmy jsou neoddělitelně spojeny, ale charakterizují různé aspekty objektivní
reality. Na základě logických a induktivních metod je popsána podstata pojmu "bezpečnost".
Autor článku formuloval obecnou definici bezpečnosti: "Bezpečnost je subjektivní
charakteristika určitého objektu ve vztahu k přítomnosti a možnosti dopadů nebezpečí na
daný objekt.
Klíčová slova
bezpečnost, nebezpečí, objekt, charakteristika
Abstract
The article is devoted to the system analysis of the phenomenon of the concept of "safety".
The article provides examples of definitions of this term by various authors. It is proven that
safety and danger are not antipodes. These concepts are inextricably linked, but characterize
various aspects of objective reality. On the basis of logical and inductive methods, the essence
of the concept of "safety" is disclosed. The author of the article formulated a general
definition of safety: “Safety is a subjective characteristic of a certain object in relation to the
presence and possibility of the impact of dangers on a given object”.
Key words
safety, danger, object, characteristic
Вступление
О безопасности написано много. Авторы рассматривают различные аспекты
безопасности, проводят оценку безопасности, используя различные методы и градации.
Безопасность является одним из ключевых показателей жизни человека, а также
характеризует состояние различных систем и процессов. Чмыхало А.Ю. отмечает что,
несмотря на длительную историю размышлений и споров человечества по поводу
собственной безопасности, окончательное смысловое оформление понятия
«безопасность» далеко
от
своего
завершения.
"Безопасность"
является
междисциплинарной категорией, синтетическим обществоведческим понятием, а это
даёт возможность очень широко толковать эту категорию и, достаточно, устоявшегося
ее определения до сих пор не существует 2. Таким образом, проблема
унифицированного, всеобщего толкования термина «безопасность» приобретает не
только научный, но и социальный аспект. Рассмотрим некоторые из этих определений,
что поможет сформулировать общее определение безопасности.
1

Vasyl Zaplatynskyi, PhD., docent, hon. professor, professor ASBH; associate professor (docent) National
University of Physical Education and Sport of Ukraine; President of Academy of Safety and Bases of Health; email: vasyl.zaplatynskyi@gmail.com.
2
ПОЛТОРАКОВ, О. Реконцептуалізація поняття „безпека” в сучасному політико-політологічному
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менеджменту, 2009. № 5.(39) – С. 19-29.

80

Определения безопасности в научных трудах и документах
В Концепции образования по направлению "Безопасность жизни и деятельности
человека"3 "безопасность" определяется, как отсутствие недопустимого риска. Из
такого определения выплывает, что в случае небольшого (допустимого) риска, можно
говорить о безопасности, но о какой – полной или относительной? О полной
безопасности (и не только в целом, но и относительно данной опасности) не может
быть и речи в случае, если риск остаётся. А в случае, когда допустимый риск всё таки
реализуется, то есть наступит катастрофа и т.п., о какой безопасности можно говорить
тогда? Отсутствие недопустимого риска - это только определённый уровень
безопасности не исключающий ни опасности, ни вероятности наступления негативных
последствий. Потому отсутствие недопустимого риска могло бы означать приемлемый
уровень безопасности. Приблизительно такой же подход используют при
формулировке термина "безопасность" Кармазин Ф. В., Русак О. Н., Гребенников С. Ф.,
Осевков В. Н.4, Пистун И. П.5, которые безопасность формулируют, как состояние
деятельности, при котором с определенной достоверностью исключено проявление
опасностей или отсутствие избыточной опасности.
Желибо Е. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. 6 формулируют определение
"безопасности", как сбалансированного, по экспертной оценке, состояния человека,
социума, государства, природных, антропогенных систем и тому подобное. Однако,
авторы не уточняют, что означает сбалансированное состояние и какие именно
эксперты, и каким образом будут определять безопасность в том или другом случае.
Хотя попытка ввести в определение безопасности экспертную оценку вполне понятна и
оправдана, ведь безопасность, как и опасность субъективное понятие и, собственно,
основывается на нашем понимании, ощущении, оценке, расчетах, в основе которых
лежит, опять таки, понимание ситуации и определённое желание. В Государственных
стандартах Украины, в частности в ДСТУ 2293-99 определение опасности сделано на
основе понятия защищенности. Термин "безопасность" здесь определяется, как
"состояние защищенности лица от риска испытать вред". В результате чего можно
сделать вывод, что на незащищенный объект, на незащищенного человека, сразу же
сваливаются все на свете опасности. Собственно защищённость это, согласно словарю
Ефремовой: «Состояние надежной безопасности, защиты от кого-либо, чего-либо».
Таким образом, безопасность формулируется с помощью самого таки термина
безопасность.
Использование при формулировании термина «безопасность» таких терминов
как: защита, защищённость, обеспеченность, сбалансированность, охрана, обеспечение
безопасности и других определений, которые базируются на определении безопасности
приводит к возникновению циклических логических построений, усугубляющих

КУЗНЕЦОВ, В.О., МУХІН, В.В., БУРОВ, О.Ю., СИДОРЧУК, Л.А., ШКРЕБЕЦЬ, С.А.,
ЗАПЛАТИНСЬКИЙ В.М. Концепція освіти з напряму "Безпека життя і діяльності людини"
Інформаційний вісник Вища освіта. — К.: Видавництво науково-методичного центру вищої освіти
МОНУ, № 6, 2001. ст. 6-18.
4
КАРМАЗИНОВ, Ф. В., РУСАК, О. Н., ГРЕБЕННИКОВ, С. Ф., ОСЕВКОВ, В. Н. Безопасность
жизнедеятельности: Словарь-справочник / Под общей редакцией С. Ф. Гребенникова. — СПб.:
Издательство «Лань», 2001. — 304 с.
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ПІСТУН, І.П. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник — Суми: Видавництво "Університетська
книга", 2000. — С. 4.
6
ЛІПКАН, В.А. Безпекознавство: Навч. посібник. К.: Вид-во Європ. університету, 2003. – 208
с.Толковый словарь русского языка. Ожегова С. И. и Шведовой Н. Ю. CD-ROM Большая энциклопедия
Кирила и Мефодия. 2001. в 2 дисках. Диск № 1. (На російській мові).
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неопределённость в понимании феномена безопасности.Достаточно подробно
проанализировано употребление термина безопасность Липканём В.А. 7. В учебнике
«Безопасноведение»8 он приводит следующие формулировки этого термина, взятые из
официальных документов: «Безопасность характеризует конкретное состояние
защищённости любого государства и его возможность противостоять изменениям
условий функционирования, как таким, которые имеют предвиденный и/или
спонтанный характер»; «Безопасность – это гарантированная конституционными,
законодательными и практическими мероприятиями защищённость и обеспеченность
жизненно важных интересов объекта от внешних и внутренних угроз». Приводит он
определение безопасности из Концепции национальной безопасности Украины, в
соответствии с которой безопасность определяется как состояние защищённости
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. Наиболее
приемлемым Липкань В.А. вслед за Козаковым И. Д считает рассмотрение понятия
«безопасность» с позиций синергетики. К сожалению, автор детально проанализировав
термин "безопасность" с позиций содержания, значения и т. п., так и не сделал
обобщённого определения этого термина.
Желая охватить все аспекты безопасности, некоторые определения становятся
очень громоздкими. Например, определение предложенное Серебрянниковым В. и
дополненное Ярочкиным В.И. звучит следующим образом: «безопасность – это
состояние защищённости личности, общества, государства, от внутренних и внешних
угроз, которое базируется на действиях людей, общества и государства, мирового
сообщества, народов по выявлению (изучению), упреждению, ослаблению, ликвидации и
отражению опасностей и угроз, способных погубить из, лишить фундаментальных
материальных и духовных ценностей, нанести неприемлемый (недопустимый
объективно и субъективно) вред, преградить путь для выживания и развития».
Данное определение не только громоздко, неполно, но, кроме того, базируется на
концепции защиты, как и некоторые приведённые выше. Ведь система может быть в
безопасности и не обладая защитными свойствами, в условиях отсутствия опасности.
Анализ только некоторых определений, приведённых выше, показывает
различия в формулировках. В результате разного понимания понятия «безопасность»
возникают сложности с постановкой научных и практических задач и возможностью их
эффективного решения. Продолжая анализ толкования термина "безопасность"
приведём ещё несколько примеров. В толковом словаре русского языка С. И. Ожегова и
Н. Ю. Шведовой безопасность определена, как состояние при котором не угрожает
опасность, имеется защита от опасности9. В учебнике Белова С.В. и др.10, приведено
такое определение "безопасности" — это "состояние объекта защиты, при котором
действие на него всех потоков вещества, энергии и информации не превышает
максимально допустимых значений". Общее определение безопасности относительно
населения и окружающей среды опубликовано в трудах 11, где определено, что

Оригинальное украинское название - "Безпекознавство" - прим. автора
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Кирила и Мефодия. 2001. в 2 дисках. Диск № 1
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безопасность, это такое состояние общества и государства, когда обеспечивается
защита каждого человека, который проживает на территории данного государства,
его прав и общественных свобод, а также надежность существования и устойчивое
развитие государства, защита его основных ценностей, материальных и духовных
источников жизнедеятельности, конституционного строя и государственного
суверенитета, независимости и территориальной целостности от внутренних и
внешних врагов.
Човушян Е.О., Сидоров М.А.12 утверждают, что практически канонизованным в
мировой научной литературе является следующее определение: "Безопасность —
состояние защищенности каждой отдельной личности и окружающей среды от
избыточной опасности." В России с небольшими отличиями такая формулировка
используется в законодательных и нормативных документах и, очевидно, является
общепризнанной. Качинский А.Б.13 рассматривает безопасность как результат
деятельности относительно общества, лица, государства. С одной стороны, она
выступает как способность системы предотвращать вред, то есть состояние
защищенности, с другой — как свойство системы мероприятий безопасности.
Мягченко О.П.14 рассматривает безопасность человека, как состояние, при котором
явления, процессы, объекты не могут принести вреда здоровью и жизни человека.
Замечая при этом, что безопасное состояние не может возникнуть само по себе, для
этого необходимо затратить энергию, время и информацию, из чего делает вывод, что
это энтропийный процесс. Безопасность человека часто связывают с базовыми
потребностями человека, в частности, в классификации Маслоу, она определяется как
понятие, которое отображает саму суть человеческой жизни, ее ментальное, социальное
и духовное достояние.
6-я Всемирная конференция по предотвращению и управлению повреждениями
(Монреаль, Канада, 15 мая 2002 г.) приняла декларацию о "Праве человека на
безопасность". В Монреальской декларации дается следующее определение
безопасности человека (статья 2): "Безопасность — это состояние, в котором
опасность и условия, которые ведут к физическому, психологическому или
материальному убытку, контролируются для того, чтобы сберечь здоровье и
благосостояние индивидов и общества. Безопасность является результатом
комплексного процесса, когда человек взаимодействует с окружающей средой,
включая физические, социальные, культурные, технологические, политические,
экономические и организационные среды. Безопасность, однако, не определяется, как
полное отсутствие опасности".
Korzeniowski L.15 на основании анализа даёт следующее определение
безопасности: «Безопасность обозначает определённое состояние, которое
объективно предполагает отсутствие угрозы и которое субъективно воспринимается
отдельным лицом или группой лиц»16. Формулировка данная Korzeniowski L. одна из
лучших, так как указывает на субъективный характер безопасности и на то, что
КАЧИНСЬКИЙ, А.Б. Екологічна безпека України: системний аналіз перспектив покращення. — К.:
НШСД, 2001. — 312 с.
13
М’ЯГЧЕНКО, О.П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства. — Бердянськ: АРІУ при ЗДУ,
2002. — 492 с.
14
KORZENIOWSKI, L., Zarządzanie bezpieczeństwem. Od ryzyka do systemu, /w:/ Zarządzanie
bezpieczeństwem. Prace Edukacyjne, red. Leszek Korzeniowski, LIPORT LFK, Kraków 2001, s. 21.
15
KORZENIOWSKI, L. Securitologia. – Krakow, AMSGrafix, 2008. – s. 15.
16
В оригинале определение звучит так :"bezpieczeństwo oznacza pewien stan obiektywny polegający na
braku zagrożenia, odczuwany subiektywnie przez jednostki lub grupy" – прим. автора.
12
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безопасность именно воспринимается отдельным лицом или группой лиц. Также, он
исходит из позиции, что безопасность - это определённое состояние. Надеюсь, что
правильно продолжу начатую Korzeniowski L. мысль, что состояние безопасности
является динамическим и изменяясь во времени, может смениться состоянием
опасности. Анализ приведенных формулировок показывает, что часто, употребляя
обобщенные определения термина "безопасность", авторы соотносят его с человеком,
обществом и тому подобное. Практически все отмечают, что безопасность — это
определенное состояние человека (или системы), последующие же формулировки
варьируют от экспертной оценки, отсутствия риска, отсутствия угрозы опасности и
наличия защиты от опасности к не превышению максимально допустимых значений
действия на объект потоков энергии, вещества и информации.
Взаимозависимость терминов безопасность и опасность
Термин безопасность не является абстрактным понятием, он отражает сложные
субъектно-объектные отношения различных сущностей и объектов17. Матвеев А. В.
полагает, что с точки зрения дискретной логики безопасность есть отрицание
опасности18. Таким образом, пара понятий «опасность и безопасность» выступают как
слова антонимы, слова, имеющие противоположное значение, но рассматриваемые по
отношению к одной и той же сущности19, которые относятся к группе контрарных
антонимов20. Заметим, что контрарные (противоположные) - антонимы, выражают
полярные противоположности внутри одной сущности при наличии переходных
звеньев - внутренней градации, то есть при характеристике определённого объекта
(сложной системы, процесса, явления и т.д.). В этом случае опасность и безопасность
выступают как антитезы в своём единстве. Исходя из тезиса, что безопасность есть
неразрывный антипод опасности, можно говорить о том, что безопасность, по сути,
является отсутствием опасности. Таким образом, отсутствие всех возможных
опасностей какими бы малыми ни были их вероятности, является абсолютной
безопасностью. Абсолютная безопасность выступает как философская категория и
следует предположить, что она в природе не может быть достижимой. Понятие
«абсолютная безопасность» сродни ряду физических понятий, например таких как
«материальная точка» и его можно использовать при решении конкретных задач, когда
возникает необходимость абстрагироваться от тех или иных незначительных факторов.
При решении практических задач чаще всего под общими терминами опасность
и безопасность употребляются термины конкретной опасности и безопасности, которые
соотносятся с одной или несколькими опасностями. Если математически принять
отсутствие конкретной опасности за 0, то это состояние будет соответствовать 1
конкретной безопасности и наоборот, если полная опасность будет обозначена 1, то
безопасность будет выражена как 0. Все промежуточные состояния указывают на
определённую вероятность наступления опасности, а так же на изменение её величины.
Схематически это можно представить в виде графика приведённого на рис 1.

17

PORADA V., BRUNA E, ZAPLATYNSKYI V. Fenomén pojmu bezpečnost jako východisko vymezení
bezpečnostních věd in Scientific monograph. Modern aspects of management. Scientific editors: W. Gajda, P.
Soroka, V. Zaplatynskyi. Kyiv: CP "Komprint", 2018. – P. 115.
18
МАТВЕЕВ, А. В. Опасность–безопасность–риск: этимологический и семантико-философский анализ
//Национальная безопасность и стратегическое планирование. – 2013. – №. 4. – С. 4-12
19
ЧЕРНЫХ, О.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. – М.: Русский язык,
1994 г; ЛЬВОВ М.Р. Словарь антонимов русского языка. – М.: Русский язык, 1984. – 384 с
20
МАТВЕЕВ, А. В. Опасность–безопасность–риск: этимологический и семантико-философский анализ
//Национальная безопасность и стратегическое планирование. – 2013. – №. 4. – С. 4-12.
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Рис. 1 - Схема взаимозависимости безопасности и опасности при характеристике
состояния объекта (в случае характеристики по одной опасности)
Наличие опасности приводит к снижению уровня безопасности объекта.
Промежуточные значения величины опасности пропорциональны уровню безопасности
объекта. Характеризуясь определенной достоверностью проявления от мало
возможного к существенно возможному и, наконец, к неизбежному 100% проявлению,
что соответствует 1 на графике 1. В то же время уровень безопасности будет
изменяться от абсолютной безопасности к существенной, значительной, небольшой и, в
конце концов, к ее полному отсутствию. Полное отсутствие опасности (0)
соответствует полной безопасности (1). А полное отсутствие безопасности (0)
соответствует крайней точке (1) опасности, то есть случаю, когда опасность
реализуется гарантировано и в полной мере. Данную зависимость можно описать
математически. Исходя из предположенного выше допустим, что отсутствие
безопасности принимаем за 0, аналогично отсутствие опасности также будет
характеризоваться 0 величиной, соответственно абсолютный максимум опасности или
безопасности = 1. Следовательно, зная уровень опасности можно оценить и уровень
безопасности воспользовавшись формулой 1:
S=1-D,

1)

где S – уровень безопасности, от определённой опасности.
D – уровень конкретной опасности.
Следовательно,
опасность
и
безопасность
находятся
в
обратно
пропорциональной зависимости. Исходя их вышеизложенного, безопасность - это
отсутствие опасности (когда D=0). Данная формула может быть применена для частной
характеристики системы относительно одной опасности. Для более полной
характеристики безопасности объекта оценки (объекта безопасности) необходимо
учитывать совокупность всех или хотя бы главных опасностей, а так же их возможное
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взаимодействие, которое может проявляться как синергетический эффект или
наоборот. Общая безопасность объекта Sобщ не будет равна простой сумме опасностей
D1+ D2+….Dn. Следовательно, опасность и безопасность не выступают, как антитезы и
не могут быть отнесены к контрарным антонимам как утверждал Матвеев А. В. Для
понимания различия в сути терминов «опасность» и «безопасность» следует обратиться
к определению опасности.
Обоснование определения «опасности» было сделано автором
в ряде
21
предыдущих работ, в частности . На основе анализа автором сформулировано
следующее определение: «Опасность – субъективное понятие, обозначающее
возможность возникновения обстоятельств, при которых материя, поле,
информация, энергия или их сочетание могут таким образом повлиять на объект22,
что это приведёт к последствиям, которые воспринимаются или оцениваются
заинтересованным субъектом (на уровне мышления, ощущения или инстинктов) на
определённом этапе развития воспринимающего субъекта, как негативные до
момента реализации опасности или после наступления негативных последствий».
Следуя этому определению, опасность это вероятность возникновения негативного
влияния и, соответственно, негативных последствий. Влияние и последствия
объективны, а негативную или позитивную оценку этому влиянию и последствиям даёт
заинтересованный субъект, группа субъектов или общество. Опасность, таким образом,
не является характеристикой объекта, а характеризует возможность возникновения
влияния, которое направленно на данный объект. Возникновение и проявление
(реализация) опасности может не зависеть от объекта и не являться его
характеристикой.
Безопасность характеризует объект, в плане наличия и вероятности воздействия
на него различных опасностей. Кроме наличия опасностей безопасность характеризует
защитные свойства объекта по отношению к определённым вероятным опасностям.
Формулируя общее определение безопасности, необходимо также отметить, что
безопасность всегда связывают с определенным временем существования объекта.
Только на определенном отрезке времени можно установить, будет ли приводить к
негативным последствиям внешнее действие на объект или его внутренние процессы.
Говорить о точной безопасности объекта невозможно потому, что невозможно охватить
и оценить все факторы, которые могут повлиять на объект, а также отдалённые
последствия их влияния.

21

ZAPLATYNSKYI, V., 2013. The new concept of the most general term "danger". // International scientific
conference security, extremism, terorism 2012. December 13th – 14th, 2012 Podhájska Slovak Republic. –
Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR v Bratislave, – st. 267-278; ZAPLATYNSKYI V., 2013. Danger a subjective evaluation of objective reality. // Sciense & military. – L. Mikulas, Slovak Republik. Armed Forces
Academy og General Milan Rastislav Stefanik. No 1, Volume 8, P. 53-62 EV 2061/08; ZAPLATYNSKYI V.,
2012. Новое определение термина „опасность”. // PracenaukoweAkademiiim. Jana Dlugosza w
Czestochowie. Seria: Edukacja Techniczna I Informatyczna. – Czestochowa, Wydawnictwo Akademii im. Jana
Dlugosza w Czestochowie 2012. Tom VII, S. 179-200; ZAPLATYNSKYI V., GAJDA W., 2016. Innovative and
traditional danger characteristics // BEZPEČNOSTNÉ FÓRUM 2016. Zbornikvedeckychprac. – Fakulta
politickych vied a medzinarodnych vzťahov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vydavateľstvo
Univerzity Mateja Bela - Belianum, Zvazok 2. – St. 379-383; ГАЙДА В., ЗАПЛАТИНСЬКИЙ В. Инновации
в управлении, образовании и безопасности. [Монография] / В. Гайда, В. Заплатинский. – К.: ЦП
«Компринт», 2017. – 167 с.
22
Объект в данном контексте обозначает предмет, любую сложную систему, процесс, явление и т.п. Для
обозначения этого понятия могут использоваться такие термины как: «объект безопасности», «объест
заинтересованности», «рассматриваемый объект». Прим. автора
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Поэтому понятие безопасности является всегда относительным, то есть определенным
с определенной достоверностью, которая зависит от исследуемого объекта, его
сложности, его взаимосвязей в структуре с окружающей средой, времени наблюдения,
уровня развития науки и практики. Критерием безопасности является отсутствие
негативной динамики в существовании или развитии объекта (сложной системы,
явления, процесса). Использование определения, которое было дано автором в
предыдущих работах: «Безопасность — это такое состояние объекта в определённый
момент или отрезок времени, когда опасности отсутствуют» относится к состоянию
полной или абсолютной безопасности объекта. Отсутствие опасности может быть
вызвано как временными характеристиками, так и надлежащей защитой объекта. Тем
не менее предполагается что, собственно, опасности существуют, но защитные
мероприятия и средства предотвращают её действия на объект безопасности, и таким
образом, для объекта данная опасность перестает быть актуальной, то есть перестаёт
существовать.
Можно было бы прийти к выводу, что если опасность не реализуется, то тогда
она не существует в определённый момент или отрезок времени. Однако, следует
учитывать, что отличительной характеристикой опасности является её вероятностный
характер. Таким образом, можно говорить не об отсутствии опасности как таковой, а о
нулевой вероятности её проявления в определённый момент времени. Следует
отметить, что при употреблении слова «безопасность» мы дополняем его
характеристикой уровня – низкая безопасность, достаточная, высокая безопасность и
т.д. Следовательно, безопасность является определённой характеристикой объекта. Эта
характеристика связана с системой квантификации, которая применялась к
определённому объекту. Безопасность тесно связана с различными характеристиками
объектов и процессами живой и неживой природы, технических изделий и устройств, в
частности устойчивость, живучесть, прочность, надёжность, неуязвимость и др.
Можно было бы представить безопасность как комплексное свойство систем,
объединяющее выше перечисленные качества, которые прямо или косвенно
определяют их стабильность, структурную и функциональную целостность, а также
эффективность, как предложил Матвеев А. В.23.
Безопасность как характеристика объекта
Понятие безопасность выходит за рамки отдельных качеств и характеристик
объекта и связана, в первую очередь, с интересами субъекта оценки. Потому, понятие
«безопасность» можно сформулировать не исходя из понятия опасностей и влияния их
на объект, а как само состояние рассматриваемого объекта (объекта безопасности).
Предположим мы имеем объект Х, который на протяжении отрезка времени t будет
удовлетворять наши ожидания. Ожидания можно связывать с любыми желательными
превращениями объекта Х. Эти превращения охватывают сферу от полного разложения
объекта до максимально возможного развития и расширения данного объекта, включая
при этом стабильное состояние или стабильное функционирование объекта. Желание,
связанное с превращением определённого объекта, может лежать в рамках g1-gn где nконечная величина. Соответственно объект трансформируется из состояния Х в Х1 - Хn.
Когда n достигает максимального значения, тогда можно говорить о наилучшем
достижимом эффекте. Когда же n равно 1 – это означает, что изменения (или
стабильность) объекта соответствуют минимальному ожиданию. Если на заданном
отрезке времени объект функционирует с ожиданиями g1-gn, то он находится или
МАТВЕЕВ, А. В. Опасность–безопасность–риск: этимологический и семантико-философский анализ
//Национальная безопасность и стратегическое планирование. – 2013. – №. 4. – С. 4-12.
23
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находился в безопасности. В случае, если объект выходит за рамки ожидания g1-gn, а
именно находится в состоянии < Х1-Хn >, то его состояние можно оценить как <Х1 –
хуже чем наименьшее удовлетворительное ожидание, или Хn> – превышение
наибольшего возможного ожидания, которое согласно условиям, также является
нежелательным. Это верно, как и для случая, когда рассматривается любой временной
отрезок объекта, который продолжает функционировать, например, выпуск продукции
предприятием, или движение подшипника в механизме, а также для объектов, для
которых состояние Х1-Хn является завершающей стадией процесса его изменения, то
есть конечным результатом.
Построение определения безопасности на этой основе позволяет рассматривать
или не рассматривать и не учитывать опасности, которые могут на определённом
временном отрезке, входящем в общий рассматриваемый отрезок времени tобщ,
приводят систему к состоянию, выходящему за рамки желательных g1-gn, однако не
приводящие к изменениям <Х1-Хn> в характеристиках системы в конце
рассматриваемого периода. Вместе с тем, могут быть рассмотрены условия, когда в
каждый момент времени изменения не выходит за рамки желательных g1-gn,. Таким
образом, безопасность можно сформулировать как желательное состояние системы в
определённый момент или отрезок времени. Такое состояние системы может
предполагать также наличие определённых негативных воздействий, которые в
дальнейшем могут привести к деструктивным явлениям в системе, например, трение,
приводящее к износу. Вместе с тем, ни исключить, ни изъять некоторые отрицательно
влияющие на систему элементы невозможно. Таким образом, безопасность
превращается в относительное понятие, где главным критерием выступает не наличие
или отсутствие опасностей или опасных действий, а желаемое состояние системы на
протяжении или в конце заданного временного отрезка. Исходя из вышеизложенных
логических построений и пользуясь, формулировкой опасности, сделанной выше,
определение
безопасности
можно
сформулировать
следующим
образом:
«Безопасность – субъективное понятие, обозначающее желаемое состояние объекта
в определённый момент или отрезок времени, при котором опасности или
существующие негативные влияния не могут привести к нежелательным её
изменениям». При этом следует помнить, что на практике желаемое не всегда будет
соответствовать безопасности в широком смысле этого слова. Следовательно, данное
определение, в известном смысле, идеализировано и относится лишь к определённому
кругу возможных вариантов желаний человека. Данное определение указывает, на то,
что с объектом безопасности не произойдут нежелательные для субъекта негативные
изменения. Вместе с тем, определённые негативные изменения с объектом
безопасности произойти могут. Эти негативные изменения могут заведомо не
учитываться заинтересованным субъектом, в частности, это изменения, связанные с
системными опасностями, возникающими в процессе износа, старения и т.п., в
процессе жизненного цикла объекта.
Общее определение понятия «безопасность»
Сформулируем термин «безопасность» основываясь на нескольких логических
предпосылках:
 Безопасность не является определенной характеристикой объекта, например цвет,
вес, устойчивость и т.д.
 Безопасность не существует сама по себе, она всегда относится к чему-либо –
процессу, предмету, явлению.
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 Безопасность чего-либо (предмет, машина, человек, общество и т. д.),
рассматривается только с позиции человеческих интересов или человеческого
понимания положительных или негативных процессов. Именно человеческая
мысль, на определенном этапе, служит критерием и определяет критерий опасности
и безопасности. Таким образом, безопасность является феноменом, а не
определенным качеством или характеристикой.
 Безопасность может быть измеренной и рассчитанной по поставленным человеком
критериям.
 Безопасность может быть полной, относительной, частичной и т.п.
 Любой объект теоретически может быть в полной безопасности даже при
отсутствии защиты, при этом должны отсутствовать все опасности.
 Опасности могут быть внутренними и внешними.
 Повышение уровня защиты повышает уровень безопасности в связи с тем, что
снижается уровень риска или определенные опасности для защищенного объекта
более таковыми не являются24.
 Безопасность следует рассматривать как динамическую категорию, ведь опасность
и безопасность возникают в процессе взаимодействия объекта с окружающей
средой или является результатом внутренней деятельности объекта. В рамках
статической системы без включения временного компонента вопрос безопасности и
опасности не имеет смысла.
Принимаем, что объект безопасности взаимодействует с окружающей средой и
характеризуется определенными внутренними процессами. Определяя, что же будет
характеризовать данный объект приходим к выводу, что можно использовать термины
"состояние объекта" и "условия, в которых находится объект". Состояние является
определенной характеристикой самого объекта и не отражает динамического
взаимодействия объекта с окружающей средой, тогда как термин "условия"
характеризует внешнее взаимодействие объекта и может также указывать на
внутренние процессы. Поэтому выбирая из числа слов "состояние" или "условия"
следует остановиться именно на термине "условия". Таким образом, наиболее общим
определением для характеристики объекта являются условия, в которых он находится.
Выберем факторы, которые могут повлиять на объект безопасности. Ими могут быть
любые факторы, поэтому в определении их можно представить в наиболее общем
перечне, например, материя, информация, поле и энергия, или вообще опустить. Таким
образом, формулируя определение, указываем, что объект будет находиться в условиях
воздействия внешних и внутренних факторов, при этом не указываем их перечень.
Самое главное в формулировке определения безопасности это результат, ведь
именно результат действия факторов определяет положительное или отрицательное их
действие и, соответственно, безопасность или опасность. Однако, как указывалось
ранее, результат зависит от представления субъекта оценки (человека, эксперта, группы
людей) касательно дальнейшего развития объекта, его использования, и т.д. и может
меняться, более того, могут одновременно существовать разные точки зрения по
поводу положительных или отрицательных изменений. Для очень сложных систем,
ЗАПЛАТИНСЬКИЙ, В.М. Логіко-детермінантні підходи до розуміння поняття «Безпека» //Вісник
Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і
здоровя людини. / [редкол.: П.С. Атаманчук (відп. Ред..) та ін.]. – Камянець-Подільський: КамянецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Випуск 5. ( -336 с.) С. 90-98.
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например, общества, вообще трудно прогнозировать дальнейшие изменения, особенно
отдаленные изменения вследствие воздействия того или иного фактора. Детальный
анализ определений безопасности, которые были сделаны авторами научных работ и
исследований в разных областях, их обобщение на основании метода индукции, а также
использование логических построений позволило сформулировать общее определение
безопасности, которое сформулировано следующим образом: «Безопасность –
субъективная характеристика определённого объекта по отношению к наличию и
возможности воздействия опасностей на данный объект». Субъективность в этом
определении указывает не только оценку объекта в зависимости от существующих на
данном этапе, потребностей, знаний и представлений, но и от точки зрения конкретного
субъекта оценки, которая может зависеть от моральных, политических, экономических,
социальных и других факторов.
Заключение
Опасность и безопасность – сложные и многосторонние понятия, которые, так
или иначе, касаются всех аспектов деятельности человека. Сложность в понимании и
определении этих понятий определяется тем, что они является феноменами – то есть
явлениями, данными в чувственном созерцании и допускают различные трактовки для
одних и тех же явлений в зависимости от точки зрения субъекта оценки. Кроме того,
они детерминируются уровнем развития науки и техники, ментальностью и
индивидуальными и социальными ощущениями и понятиями.
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Bezpečnostní rizika, komponenty a cíle bezpečnosti EÚ
Security risks, components and objectives of EU security
René Pawera1
Abstrakt
Situácia je pre Európu z hľadiska zvládania bezpečnostných rizík zložitá predovšetkým pre
množstvo neriešených otázok a problémov. Vývoj bude záležať na stabilizovaní situácie v
oblastiach napätí a najmä na využití potenciálu prvkov Európskej bezpečnostnej architektúry.
V príspevku je vyčlenených päť komponent bezpečnosti Európy. Pre pochopenie významu
rizík je pozornosť venovaná významovým rozdielom v pojmoch. Riziko je potenciálne
ohrozenie bezpečnosti únie, ktoré je objektívne podmienené a bez zmeny týchto objektívnych
podmienok nie je jednoznačne vylúčitelné. Pozornosť je venovaná aj vybratým globálnym
rizikám.
Kľúčové slová
európska bezpečnosť, európska bezpečnostná architektúra, komponenty a ciele bezpečnosti,
klasifikácia rizík, globálne riziká
Abstract
The European security situation is difficult for Europe to deal with a number of unresolved
issues and problems. Development will depend on the stabilization of the situation in the areas
of tension and, in particular, on the potential of the elements of the European Security
Architecture. Five contributions to the security of Europe are allocated in the contribution. To
understand the significance of the risks, attention is paid to meaning differences in concepts.
The risk is a potential threat to the security of the Union, which is objectively conditioned and
without changing these objective conditions, it is not unavoidable. Attention is also paid to
selected global risks.
Key words
European security, European security architecture, components and security goals, risk
classification, global risks
Úvod
Potvrdilo sa, že problematika bezpečnosti nie je v doterajšej teórii ucelene
preskúmaná, čo má významné dopady na praktickú politickú, riadiacu a inú činnosť. Je
zrejmá nová kvalita, úroveň a podoba objektu skúmania v zmysle predovšetkým
dynamického vývoja v oblasti európskeho integračného procesu, stavu európskej
bezpečnostnej architektúry a následných zmien vo vnútri únie. Potvrdilo sa, že v súčasnej
diskusii prevažuje poňatie vonkajšej bezpečnosti spoločnosti, zužované predovšetkým na
rozvoj vojenskej vedy, alebo policajnej vedy (ani v slovenskom číselníku vied nenájdeme
bezpečnostnú vedu, ale pod skupinou 91 nájdeme vojenské vedy a pod skupinou 92 policajné
vedy rozdelené do 7 vedných odborov: teória policajnej vedy, policajný management,
kriminológia....).
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Bezpečnostná veda predstavuje výrazne interdisciplinárny systém podsystému vedy,
ktorý sa vzťahuje na oblasti, existujúce v rámci čiastkových styčných plôch daných
existenciou bezpečnostných problémov EÚ, ako napríklad: doposiaľ nefunkčný model
komplexnej európskej bezpečnostnej architektúry, stávajúce bezpečnostné riziká, reálna
existencia vojnového konfliktu v Európe, hrozba prenikania medzinárodného zločinu, prudký
a sústavný nárast kriminality, dynamizácia otázok migrácie a azylu, environnementálna kríza
atp. Bezpečnostná veda by mala byť zameraná predovšetkým na minimalizáciu najrôznejších
druhov ohrozenia a na využitie prostriedkov a takých činností, ktoré minimalizujú riziká. V
našom výskume sa potvrdilo, že do procesu tvorby bezpečnosti vstupuje ekonomika,
politika, kultúra spoločnosti a osobnosti, úroveň vedy a technológií, geopolitická a
geostrategická situácia a aktivita verejnosti.
Náhľad na súčasnú bezpečnosť
Čoraz viac sa hovorí o prepojení medzi ekonómiou a bezpečnosťou2. Tento vzťah je
značne komplikovaný a kontroverzný. Jeho skúmanie má už relatívne dlhú tradíciu
a zaoberajú sa ním rôzne vedné disciplíny, ktoré sa musia nejakým spôsobom vysporiadať
s neprehľadnou zložitosťou tejto problematiky. Jednou z disciplín je aj Manažment
bezpečnosti. Bezpečnosť EÚ teda závisí aj od jej ekonomických spôsobilostí a každé
znehodnotenie jej ekonomickej sily znamená aj isté ohrozenie bezpečnosti, podobne ako
možnosť zneužitia informačných systémov v procesoch digitalizácie 3. Dnešný svet sužuje
prehlbovanie ekonomicko-sociálnych rozporov medzi krajinami. Štáty neustále súperia
o moc, informácie, financie, obchody či prestíž. Rôznorodosť a súťaživosť ekonomických
záujmov, podobne ako v minulosti, spôsobuje vojnové konflikty. Takisto stále prítomné sú aj
konflikty postavené na etnickej a náboženskej báze či regionálnej nestabilite.
Staronovým fenoménom súčasnej hrozby číslo jeden, pre svetovú politiku
a ekonomiku, je extrémna chudoba v mnohých krajinách, ktorá je sprevádzaná nestabilitou,
nízkou úrovňou rozvoja a životnou úrovňou obyvateľstva. Ako uvádza Liďák, tá „ovplyvňuje
dnešok a môže byť kardinálna pre vzťahy medzi štátmi a územnými kultúrami“. Za druhú
najväčšiu aktuálnu hrozbu by sa dala označiť klesajúca zásoba prírodných zdrojov. Hrozbou
pre stabilitu svetového politického systému a dlhodobého hospodárskeho rastu je nepochybne
aj dnešná zvýšená migrácia obyvateľstva, čo zahŕňa nielen ekonomických migrantov, ale
napríklad aj environmentálnych utečencov. Keď je reč o hrozbách súčasnosti, nedá sa
nespomenúť aj fundamentalizmus. Ten bohužiaľ nepozná kompromis. Je často krát fanatický
a až brutálne dôsledný. Predstavuje akési „úsilie utiecť pred neistotami a neurotizujúcim
napätím tohto sveta“4. Je to ideologický smer, ktorého najradikálnejšou formou je terorizmus,
s ktorým sme sa už mali možnosť stretnúť – minimálne prostredníctvom médií. Tu treba
povedať, že aj v rade vyspelých štátov Európy silnejú politické strany a hnutia, ktoré je možné
považovať za fundamentalistické5. Pre ujasnenie: „Bezpečnostné hrozby nemajú len charakter
vojenských hrozieb. Ich zdrojom môže byť aj politická, ekonomická, sociálna
a environmentálna oblasť“.6 Procesy v spomenutých oblastiach prebiehajúce v jednotlivých
krajinách často vyvolávajú veľkú medzinárodnú odozvu a spôsobujú reťazovú reakciu. Pre
2
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európsku ako aj medzinárodnú bezpečnosť sú teda rovnako dôležité konflikty vo vnútri štátov
i medzi nimi7.
Bezpečnostné riziká vytvára aj proces globalizácie, ktorej vplyvom postupne zaniká
vestfálsky systém suverenity národov. Jednota národného štátu sa rozpadá a vzniká nový
polycentrický systém - spoločnosť bez svetového štátu a legálnej svetovej vlády, ktorého
aktérmi sú multilaterálne systémy a nadnárodné štruktúry8.
Bezpečnosť Európy
Európa, okrem toho že zdieľa svetové bezpečnostné riziká, je navyše zaťažená tiež
tradičnými národnými a národnostnými rozpormi. Medzi riziká tak môžeme zaradiť
nedostatok surovín a migračné problémy, ktoré sa takmer s istotou budú prehlbovať a tak
spôsobovať ešte väčšie národnostné nezhody. Nezanedbateľné sú aj ekonomické riziká, ktoré
sú spôsobované nízkou stabilitou a stredným vývojom zaostalejších oblastí. Tento
nerovnomerný vývoj sa tiež môže odraziť v narastajúcom napätí medzi východnou
a západnou Európou. Určité riziká so sebou prinášajú aj tendencie osamostatňovania sa od
USA, či vytvorenie nerovnováhy pri súčasných tlakoch islamsko-arabskou kultúrou z juhu.
Situácia pre Európu z hľadiska zvládania bezpečnostných rizík je zložitá aj kvôli
množstvu iných nedoriešených otázok a konfliktov. Ďalší vývoj bude záležať na stabilizovaní
vzťahov USA, Činy a Ruska no najmä na využití potenciálu prvkov Európskej bezpečnostnej
architektúry (EBA). Európsku bezpečnostnú architektúru v súčasnosti tvoria: Rada Európy
(RE), Západoeurópska únia cez Petersberské misie EÚ (ZEU), samotná Európska únia,
NATO, OBSE a samozrejme OSN, jej Bezpečnostná rada a inými súvisiacimi orgánmi.
Medzi ciele EBA radíme:
 posilnenie bezpečnosti Európy vo všetkých smeroch,
 ochrana mieru v Európe a na celom svete a posilnenie bezpečnosti európskych hraníc,
 ochrana nezávislosti, spoločných kultúrnych hodnôt, záujmov a integrity Európy,
 rozvoj demokracie, vlády zákona, ľudských práv a základných slobôd v Európe,
 medzinárodná spolupráca v otázkach bezpečnosti.
Je možno vytriediť päť hlavných zložiek bezpečnosti Európy:
1) Bezpečnosť pred útokmi terorizmu: Jedným z hlavých politických cieľov EÚ sa
stáva boj proti terorizmu a preto Únia prijala širokú škálu legislatívnych
a operatívnych opatrení.
2) Ekonomická bezpečnosť: Tu sa zvyčajne zdôrazňujú dva aspekty, a síce špičkové
technológie a ekonomika súťaživosti. Na vnútornej aj vonkajšej bezpečnosti Európy
sa s istotou prejaví úsilie o hospodársku a technologickú dominanciu.
3) Demografická bezpečnosť: Jej kritériom je demografická situácia štátu vo vzťahu
k migrácií a jej bezpečnostnému vplyvu. Zahŕňa aj vplyv silno nacionalistických až
xenofóbnych zoskupení, hlásajúcich odpor proti tejto migrácií.
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4) Environmentálna bezpečnosť: Príčinami vnútorných i vonkajších konfliktov
v budúcnosti môže byť takisto degradácia životného prostredia prekračujúca hranice
štátov. Týka sa to najmä hlavných ekonomických gigantov ako napríklad aj EÚ.
5) Demokratická bezpečnosť: Obsahuje aspekt obhajoby participačnej formy vlády vo
vlastnom štáte a podpory rozširovania tejto metódy do iných štátov. Pri takejto
demokratizácií je tiež často vyzdvihovaný súlad s dlhodobými národnými záujmami.
Zásady bezpečnosti EÚ
Bezpečnosť je jedným zo základných záujmov väčšiny štátov Európy. Predstavuje
mnohorozmerný systém, ktorý má za úlohu chrániť život, slobodu a majetok jej občanov, ako
aj suverenitu a základné hodnoty Únie. EÚ sa zaviazala, že v záujme ochrany bezpečnosti
bude využívať všetok svoj politický, ekonomický, diplomatický, vedecko-technický
i vojenský potenciál a bude sa pri tom pridŕžať nasledovných zásad:
 suverenity pri zaručení vlastnej bezpečnosti,
 záväznosti dodržiavania medzinárodných noriem,
 nedeliteľnosti bezpečnosti,
 preventívneho pôsobenia,
 primeranosti ozbrojených síl,
 demokratického riadenia a kontroly ozbrojených síl,
 komplexnosti a sústavnosti pri zaručovaní vnútornej bezpečnosti,
 právnej ochrany,
 ekologickej racionality,
 ochrany ekonomických záujmov jednotlivca a štátu9.
Všetky prvky Európskej bezpečnostnej architektúry (EBA) sú samé osebe zložito
štruktúrované, čo spôsobuje ich neprehľadnosť, no najmä však chaotickosť celého
bezpečnostného systému Európy. Dôsledky zmien a implementácií nových usporiadaní týchto
prvkov prichádzajú pomaly a sú potom už často neefektívne. Keď zoberieme do úvahy i
problémy stability a bezpečnosti súčasného sveta, ktorého je Európa súčasťou, dá sa povedať,
že jej bezpečnosť je neustále preverovaná rôznymi hrozbami. Z uvedeného vyplýva, že
bezpečnostná kríza je skrytou hrozbou ako pre Európu, tak pre celý svet. Spomenuté riziká sú
len výberom, no ich škála nie je ani zďaleka konečná. Preto problematike bezpečnostných
rizík budeme venovať zvýšená pozornosť.
Bezpečnostné riziká EÚ
Bipolárne rozdelenie Európy, ktoré bolo zdrojom studenej vojny a potencií blokovej
vojenskej konfrontácie bolo pred tridsiatimi rokmi prekonané. V Európe došlo k hlbokým
politickým a ekonomickým zmenám. V dôsledku opatrení prijímaných v oblasti kontroly
zbrojenia a odzbrojenia bolo znížené riziko možnosti vzniku nepredvídaného globálneho
vojnového konfliktu, avšak na druhej strane sa stretávame s dôsledkami priemyselnej
revolúcie 4.0, dynamickými procesmi všeobecnej digitalizácie a následne nárastom
terorizmu, migrácie, pašovania a distribúcie drog a rozširovaním organizovaného zločinu.
Politický dynamizmus v strednej a východnej Európe predstavuje zložitý a nerovnomerný
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vývoj regiónu spojený so vznikom nových politických síl. Tento vývoj je spojený s celým
radom bezpečnostných rizík lokálneho násilia a rôznych druhov kriminality.
Príčiny tohto stavu je potrebné hľadať predovšetkým v národnostných, politických,
ekonomických, sociálnych, náboženských, jazykových, kultúrnych a územných rozdieloch,
v uplatňovaní ľudských práv apod. Medzi najaktuálnejšie patria predovšetkým tendencie k
nacionalizmu, ktoré naviac nie je možné vylúčiť ani v štátoch EÚ. Jeho podstatou je snaha
uplatniť národné záujmy bez ohľadov na partnera či susedov. V tom je jeho nebezpečenstvo
a skryté riziko vzniku vojny. Ďalej pôsobia ekonomické riziká, ktoré sú spojené s
výkonnosťou hospodárstva jednotlivých štátov a teda s životnou úrovňou obyvateľstva. Z nej
vyplývajú riziká sociálne, ktorých prejavom môže byť nekontrolovateľná migrácia
obyvateľstva, s následnými možnosťami ekonomických problémov cieľovej krajiny, nárastu
kriminality a postupnej možnosti vzniku konfliktov. K týmto možnostiam je naviac potrebné
priradiť nebezpečenstvo medzinárodného terorizmu a obchodu s drogami. S týmito a ďalšími
možnými rizikami súvisí vnútorná nestabilita štátov, možnosť premeny v ich vedení ako aj
vo vnútornej a zahraničnej politike.
Pre pochopenie vzťahu rizika a ohrozenia únie je potrebné rozlišovať významový
rozdiel obidvoch pojmov. Riziko je potenciálne ohrozenie bezpečnosti únie, ktoré je
objektívne podmienené a bez zmeny týchto objektívnych podmienok nie je jednoznačne
vylúčitelné. Ohrozenie je potenciálna kríza, ktorej riešenie predpokladá použitie sily. Kríza
môže, ale nemusí vyústiť v agresiu. V prípade eskalácie ohrozenia a vzniku krízy je možné
dvojaké vyústenie s nasledujúcimi pravdepodobnými stupňami vývinu: bezpečnostné riziko,
ohrozenie bezpečnosti, kríza, neozbrojený alebo ozbrojený konflikt, vojna.
Stručná klasifikácia rizík
Bezpečnostné riziká môžu byť klasifikované podľa vzniku, podľa rozsahu a zdrojov
a podľa použitia ozbrojených síl.
1. Podľa vzniku rozlišujeme vonkajšie bezpečnostné riziká (napr.: rozšírenie
medzinárodného terorizmu, nepredvídaná zmena pomeru síl USA - Rusko, dôsledky
labilného a neprehľadného vývoja vo vzťahu USA - Čína, nekontrolovaný pohyb zbraní a
bojovej techniky do krízových oblastí atp.) a vnútorné bezpečnostné riziká (napr.: nárast
nacionalizmu, pokusy o narušenie integrity územia, protiústavná činnosť extrémisticky
orientovaných politických a nátlakových skupín, nástup organizovaného zločinu atď.)
2. Podľa rozsahu a zdrojov rozlišujeme globálne a regionálne riziká zahrnujúce ekonomické,
politické, sociálne, etnické či rasové, kultúrne, náboženské a zvláštne kriminálne a vojenské
riziká.
Globálne riziká sú riziká ktoré prekračujú rámec európskeho kontinentu. Zdalo sa, že
bezprostredné riziko globálneho ozbrojeného konfliktu sa znížilo na minimum, avšak
existuje rad rizík ako napr.: ekonomický rozvoj a rozdiely, neúnosná zadlženosť, značný
transfer pracovných síl, ekologické vplyvy spojené s neschopnosťou ich riešenia, napätím a
násilným živelným pohybom obyvateľstva, devastáciou veľkých plôch na ktorých je závislá
civilizácia, cielená i spontánna migrácia ohrozujúca postupne sociálnu a politickú stabilitu
hostiteľských krajín, rýchly nárast počtu obyvateľstva sveta s rôznymi ťažiskami populačnej
explózie, štátny, alebo rasový program dlhodobej podpory nadmernej pôrodnosti za účelom
ovládnutia celých oblastí, medzinárodné mafiánstvo, štátny a medzinárodný terorizmus,
zámerné prehlbovanie odstredivých javov a predovšetkým civilizačných rozdielov, prejavy
náboženskej neznášanlivosti a fanatizmu zamerané na globálne uchopenie moci, napr.
islamsky fundamentalizmus, porušovanie ľudských práv, zmlúv a medzinárodného právneho
poriadku, formovanie nových militantných paktov, vznik mocenského vákua v niektorých
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častiach sveta, či mocenské a diskriminačné ambície silných ekonomických blokov, šírenie
JZ a iných ZHN, alebo jadrového know-how, najmä do krajín s autokratickými režimami,
usilovanie o vynález prevratnej alebo dokonca absolútnej zbrane s ďalekosiahlym vojenským
či iným využitím, obrovská jadrová havária či odpálenie JZ pod vplyvom zlyhania techniky
alebo človeka, neprimerané dodávky supermoderných zbraňových systémov do niektorých
rozvojových krajín destabilizujúcich región s nasledujúcim globálnym vplyvom, vnútorná
nestabilita spôsobená absenciou štátnej moci, strata kontroly nad hospodárskymi štruktúrami
alebo nad drogami, cielená degenerácia rôznych častí sveta za pomoci drog, rozvíjanie
ideológie nenávisti, neznášanlivosti, expanzie či rasizmu, spolupráca spravodajských a
bezpečnostných služieb niektorých krajín zameraná na negatívne pôsobenie a destabilizáciu
v rôznych krajinách či častiach sveta, dominantné ovládanie životne dôležitých
surovinových, vodných a iných zdrojov alebo produktov s cieľom izolovania rôznych krajín,
alebo celých regiónov ich vydierania, či finančného ruinovania, objavy vplývajúce
prevratným spôsobom na dedičnosť, dlhovekosť, starnutie, imunitu apod. ďalej prostriedky k
manipulácii s ľuďmi, zvyšovanie IQ a náhrady doposiaľ nenahraditeľných telesných orgánov
pokiaľ by sa tieto objavy stali monopolom niektorej krajiny alebo organizácie, neúčasť
významných krajín (veľmocí) v medzinárodných bezpečnostných alebo kontrolných
systémoch, rast počtu a sily regionálnych mocností, ktorý sa v súhrne môže stať novým
strategickým faktorom, uzurpovanie moci vo svete ambicióznymi členskými krajinami
niektorých legálnych medzinárodných organizácií, vytváranie informačného monopolu,
blokovanie závažných informácií, dezinformácia, pracovná lož, ako prostriedok nátlaku,
zneužívanie informačných systémov10 dištančná kontrola informačných a spojovacích
systémov iných krajín napr. pomocou družicových prostriedkov, manipulácia s verejnou
mienkou, ochromovanie počítačových sietí s celoštátnou aj medzinárodnou pôsobnosťou,
hospodárska kríza u superveľmoci, deštrukcia trhového hospodárstva, iné doposiaľ neznáme
riziká ako dôsledok vývinu miestnych konfliktov hroziacich prerásť v globálny konflikt.
Regionálne riziká (kontinentálne, či európske, stredo a východoeurópske). Európa je
tradične zaťažená národnými a národnostnými rozpormi. Do konca 21. storočia ich prekoná
veľmi obtiažne, alebo ich neprekoná. Okrem toho medzi bezpečnostné rizika v Európe
môžeme zaradiť nedostatok surovín a migračné problémy, ktoré sa budú prehlbovať a tak
môžu byť posilnené národnostné rozpory.
Ekonomické riziká v Európe vychádzajú z malej stability a stredného dynamického
vzostupu vplyvom zaostalejších častí (3 - 4 %). Nerovnomerný ekonomický vývin sa môže
odraziť vo vzrastajúcom napätí medzi východnom a západnom Európy. Vojenské tendencie
odrážajú riziká tendencií osamostatňovania sa od USA. Vytvorenie nerovnováhy pri
súčasnom tlaku z juhu a juhovýchodu islamsko-arabskou kultúrou.
Východisková pozícia Európy z hľadiska zvládnutia bezpečnostných rizík nie je teda
príliš priaznivá. Geostrategicky zložitý mnohonárodnostný región s množstvom
nevyriešených otázok a konfliktov, so značnými rozdielmi medzi západnou, strednou a
východnou časťou, nedostatkom surovín apod. Tento región sa z pohľadu severoamerickej, či
dálnovýchodnej civilizácie nejaví ako prioritný (USA sa orientujú na Japonsko, Čínu,
prípadne na sibírsku časť Ruska). Mnoho bude z hľadiska európskeho regionu záležať na
stabilizovaní situácie v Rusku a na Ukrajine, a na využití potenciálov európskych
multilaterálnych inštitúcií.
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3. Podľa potenciálneho použitia ozbrojených síl rozlišujeme riziká nevojenského charakteru
a riziká vojenského charakteru.
Bezpečnostné riziká nevojenského charakteru sú predstavované z hľadiska vonkajších
podmienok takými rizikami ako nekontrolovateľná migrácia obyvateľstva, prenikanie
ozbrojených skupín, rozširovanie terorizmu, obchodu s drogami a organizovaná zločinnosť,
hospodárska blokáda alebo kolaps dodávok strategických surovín. Z hľadiska vnútorných
podmienok sa jedná o ekologické havárie a živelné pohromy, extrémistickú činnosť
niektorých politických organizácií, či nátlakových skupín namierenú proti ústave a
demokracii.
Bezpečnostné riziká vojenského charakteru zahrňujú riziko globálneho konfliktu,
riziko vojenskej agresie cudzieho štátu, riziko nárastu militantného nacionalizmu, etnicky a
nábožensky motivovaného ozbrojeného konfliktu, riziko konfliktu medzi Severom a Juhom v
dôsledku chudoby rozvojových krajín v spojení s narastaním islamského fundamentalizmu,
riziko sporov susedných štátov, napr. pri snahe o revíziu hraníc.
Záver
V procese analýzy bezpečnostných rizík sa dnes bežne stretávame s procesmi
digitalizácie verejného života11, s rastúcim počtom sietí a nebývalou dostupnosťou množstva
online systémov. Tak v spojení s dynamizujúcou sa ekonomikou 4.0 vznikly nové druhy
rizík a vyvíja sa nová manažerská a internetová bezpečnosť, ktorá dnes už tvoří samostatný
obor v rámci bezpečnostnej vedy, ale o tom viac v pripravpvanej publikácii.
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Etický hacking v kontextu managementu bezpečnosti
Ethical hacking in the context of security management
René Pawera1, Peter Veselý2
Abstrakt
Poslední legislativní úpravy v oblasti bezpečnosti IS / IT přinesly poměrně velké změny ve
vnímání bezpečnosti osobních údajů v organizacích. Zásadně se změnily podnikové procesy v
oblasti managementu bezpečnosti. Zároveň vznikl problém kontinuálního testování
bezpečnosti IS / IT v organizacích. Etický hacking je významnou možností, jak zlepšovat
informační bezpečnost a zároveň navrhovat změny v managementu bezpečnosti organizací.
Na jednoduchých příkladech lze zdokumentovat přínos etického hackera v organizaci a
zároveň zdokumentovat rozsah bezpečnostních děr v IS/IT. Následné mapování
bezpečnostních rizik napomáhá výrazně k celkovému zvýšení bezpečnosti IS / IT v podniku.
Praktiky hackerů jako sociální inženýrství v praxi dokáží změnit kompletně všechny procesy
v organizaci související s managementem bezpečnosti organizací.
Klíčová slova
management bezpečnosti, hacking, etický hacking, GDPR, kybernetická bezpečnost
Abstract
The latest legislative changes in IS / IT security have brought relatively large changes in the
perception of personal data security in organizations. Business processes in the field of
security management have fundamentally changed. At the same time, the problem of
continuous IS / IT security testing in organizations has arisen. Ethical hacking is an important
option, how to improve information security while proposing changes in organizational safety
management. On simple examples, it is possible to document the contribution of an ethical
hacker in an organization and at the same time to document the extent of security holes in IS /
IT. Subsequent security risk mapping greatly helps to increase overall IS / IT security in the
enterprise. Practicals of hackers as social engineering in practice can completely change all
processes in organization related to organization security management.
Key words
security management, hacking, ethical hacking, GDPR, cyber security
Úvod
V posledních desetiletích se požadavky na management bezpečnosti výrazně změnily.
Při neustálém celosvětovém budování sítě internet a poměrně rychlém rozvoji informačních
technologií se změnil celkový pohled na bezpečnost. Bezpečnost byla založena především na
fyzické a administrativní ochraně dokumentů a objektů. Přibývající počet počítačů pro
zpracování a ukládání dat a také přibývající počet inteligentních zařízení typu smartphone,
které se připojují prostřednictvím sítě internet k ukládaným datům, způsobil potřebu chránit
tyto systémy proti ztrátě dat a zejména proti neoprávněnému použití. V tomto kontextu vývoje
se vyvíjel i termín počítačová bezpečnost. Během tohoto vývoje s rostoucím počtem sítí a
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rostoucí dostupností množství online systémů vznikaly nové druhy hrozeb a také se vyvíjela i
terminologie, například síťová nebo internetová bezpečnost, která dnes už tvoří samostatný
obor v rámci informačních technologií.
Ochrana osobních údajů – GDPR
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR - General Data Protection
Regulation) bylo zveřejněno 4. 5. 2016 v Úředním věstníku Evropského parlamentu pod
číslem 2016/679 z 27. 4. 2016 pod názvem NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A
RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně údajů). Veřejná verze nařízení v slovenském jazyce je dostupná i
na webu Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky3. Základním problémem nové
směrnice GDPR pro praxi je, že z výkladu směrnice vyplývá, že zavedení směrnice do praxe
vyžaduje změny v procesech a technologiích. Strašákem nařízení je zejména výše pokuty za
nedodržení nařízení, která se může vyšplhat k částce 20 milionů EUR nebo 4 % z ročních
tržeb. Na Slovensku v minulosti platil zákon č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů4 a o
změně některých zákonů, který již ovlivnil technologie a procesy z pohledu ochrany osobních
údajů. Diskutabilní by mohla být otázka uplatňování zákona do směrnic ze strany organizací a
kontroly plnění zákona ze strany státních orgánů. V konečném důsledku však společnosti a
organizace na území Slovenska již v minulosti upravovali své technologie a procesy tak, aby
byly v souladu s legislativou. Přechod na nové nařízení GDPR by tak teoreticky neměl být
zásadním problémem5.
Zpracovatel osobních údajů, tedy v terminologii GDPR provozovatel má nepřímou
povinnost zavést ve své organizaci opatření v souvislosti s GDPR. Toto vyplývá z povinnosti
zajistit přiměřenou úroveň bezpečnosti informačních systémů. K zajištění nějakého stavu ej
třeba vydat z pohledu managementu množství opatření, která budou definovat daný
požadovaný stav informačního systému. V praxi je vlastně potřeba vypracování politik, resp.
směrnic podporujících ochranu osobních údajů v organizaci a vypracování ostatní
bezpečnostní dokumentace. Znamená to kromě prvotního vypracování také zajištění pozdější
aktualizace směrnic jejich distribuci ke všem zaměstnancům organizace. Kromě toho je třeba
vytvořit kontrolní procesy na dodržování daných směrnic, aby nebyly deklarované pouze
formálně, jak to dovolovala stará legislativa6.
Část směrnic bude možné probrat z existujících směrnic bezpečnostního projektu, kde
byly také definovány některé stejné požadavky vyplývající z legislativy, například
zálohování, část bude nutné nadefinovat z hlediska charakteristiky nařízení úplně nanovo.
Například pseudonymizace.7 Největší problém spočívá v nedostatku času. Organizace již byly
dříve upozorněny médii na povinnost řešit GDPR. Povinné zabezpečení dat bude stát podniky

GDPR (obecné nařízení): Úřad pro ochranu osobních údajů. In: [cit. 12.02.2018]. Dostupné z:
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SCIEMCEE, 2015. Dostupné z: http://www.sciemcee.org/library/proceedings/cer/cer2015_proceedings02.pdf.
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stovky milionu.8 Přípravy mohou zabrat i rok, přesto jen velmi opatrně řeší danou oblast.
Jenže jak říká Murphyho zákon9: „Parkinsonův odkládací zákon: Odkládání je
nejvražednějším forma zamítnutí“. Zkusme malou matematiku. Jestli je potřeba zpracovat
zhruba 100 až 300 stranovou dokumentaci GDPR, která obsahuje různé oblasti, nejvíce
dokumentů bude typu směrnice. Naneštěstí není velmi rozumné zkopírovat první dokumenty
na internetu, protože informační systémy jsou odlišné a zpracování osobních údajů v
procesech organizací jsou odlišné. Pokud budeme mít v organizaci specialistu na GDPR a
teoreticky stihne napsat 2 směrnice / strany za pracovní den, za plný pracovní rok (rok má
kolem 247 pracovních dnů10) tak možná by věděl zpracovat dokumentaci od začátku roku do
konce června. Nepočítáme tam závažné skutečnosti, jako je změna technologií a změna
procesů. Změna legislativy počítá i se zavedením nových pojmů v souvislosti s nařízením
GDPR:
 Kódexy chování: Členské státy, dozorčí orgány, Výbor a Komise podporují vypracování
kodexů chování určených k tomu, aby přispěly ke správnému používání tohoto nařízení.
Sdružení a jiné subjekty zastupující provozovatele nebo zprostředkovatele mohou
vypracovat kodexy chování nebo rozšířit stávající, a to pro účely upřesnění použití
nařízení. Následně předloží kodex kontrolnímu orgánu, který takový návrh kodexu
schválí, pokud dojde k závěru, že je v souladu s nařízením a poskytuje dostatečné
přiměřené záruky. Kontrolní úřad tento kodex následně zaregistruje a zveřejní. Soulad se
schválenými kodexy chování může být dále monitorován subjekty akreditovanými
dohlížitelem. Zpracování kodexu a následné schválení trvá i několik týdnů11.
 DPO - Data protection officer (odpovědná osoba) - Provozovatel a zprostředkovatel určí
odpovědnou osobu, pokud se jedná o orgán veřejné moci nebo veřejnoprávní subjekt;
zpracovatelské operace vyžadují pravidelné a systematické sledování dotčených osob ve
velkém rozsahu; nebo se jedná o zpracování zvláštních kategorií údajů ve velkém
rozsahu12.
 DPIA a PC - Data protection impact assessment and Prior consultation (Posouzení dopadů
na ochranu osobních údajů a Předcházející konzultace) - Pokud typ zpracování, zejména s
využitím nových technologií as ohledem na povahu, rozsah, kontext a účely zpracování
pravděpodobně povede k vysokému riziku pro práva a svobody fyzických osob,
provozovatel před zpracováváním provede posouzení dopadů plánovaných
zpracovatelských operací na ochranu osobních údajů13. Posouzení obsahuje alespoň:
systematický popis plánovaných zpracovatelských operací a účely zpracování; posouzení
nutnosti a přiměřenosti zpracovatelských operací ve vztahu k účelu; posouzení rizika pro
práva a svobody dotčených osob, a opatření k řešení rizik, včetně záruk, bezpečnostních
opatření a mechanismů k zajištění ochrany osobních údajů. Provozovatel uskuteční s
Povinné zabezpečení dat bude stát podniky stovky milionů. Přípravy mohou zabrat i rok. In: Hospodářské
noviny [online] [cit. 07.12.2017]. Dostupné z: https://ihned.cz/c1-65592950-povinne-zabezpeceni-dat-bude-statpodniky-stovky-milionu
9
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10
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orgánem dozoru před zpracováním konzultace, pokud z posouzení dopadů na ochranu
údajů vyplývá, že toto zpracování by vedlo k vysokému riziku v případě, že by
provozovatel nepřijal opatření ke zmírnění tohoto rizika.
 Bundling (Spojování) - Poskytování služby, které je podmíněno skutečností, zda osoba dá
souhlas s použitím jejích údajů na nevýznamné účely (například marketing) bude
zakázáno. Takové podmiňování plnění smlouvy včetně poskytnutí služby udělením
souhlasu se zpracováním osobních údajů, který není nezbytný pro plnění dané smlouvy, se
bude v co největší míře zohledňovat při posuzování, zda byl souhlas dán svobodně. V
případě, že poskytnutí služby bude takto spojované (bundled)14 s udělením souhlasu se
zpracováním osobních údajů, které nejsou na plnění smlouvy nezbytné, je předpoklad, že
souhlas nebyl udělen svobodně (a tedy neexistuje právní základ zpracování).
 Pseudonymisatio (Pseudonymizace) - je zpracování osobních údajů takovým způsobem,
aby osobní údaje nebylo možné přiřadit konkrétní dotyčné osobě bez použití dodatečných
informací, pokud se takové dodatečné informace uchovávají odděleně a vztahují se na ně
technická a organizační opatření s cílem zajistit, aby osobní údaje nebyly přiřazeny
identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.15 Použití pseudonymizace osobních
údajů může snížit rizika pro dotčené příslušné osoby pomoci provozovatelům a
zprostředkovatelům při plnění jejich povinností v oblasti ochrany údajů. Výslovné
zavedení "pseudonymizace" v tomto nařízení není určeno k tomu, aby se vyloučily
jakékoliv jiné opatření na ochranu údajů. Plně anonymizované údaje nepodléhají režimu
ochrany podle nařízení16.
Nařízení GDPR vytváří dvě základní roviny přístupu k problematice bezpečnosti
zpracování osobních údajů. První koncepcí nařízení GDPR je tzv. standardní ochrana
osobních údajů („data protection by default“)17. V rámci této koncepce standardní ochrany
osobních údajů musí organizace, kterých se nařízení týká, vždy za každých okolností zajistit a
reálné přijmout taková bezpečnostní opatření, která z hlediska množství, rozsahu a doby
zpracování minimalizují osobní údaje na nezbytné minimum, které je u konkrétní organizace
potřebné na dosahování jím stanovených účelů zpracování. Jde o případy zpracování osobních
údajů v nezbytné míře potřebných pouze pro účely výkonu předmětu podnikání konkrétní
organizace (např. Proces řízení údajů obsažených v objednávce zboží od jejich získávání,
zpřístupňování obchodním partnerům při doručování, znovupřijetí při vyřizování reklamace
až po jejich likvidaci). Standardní koncepce ochrany osobních údajů se nutně týká každé
organizace zpracovávající osobní údaje. Druhou koncepcí je specifická ochrana osobních
údajů („data protection by design“). Tato koncepce specifické ochrany osobních údajů
vyžaduje od organizací zpracovávajících osobní údaje, aby už při určování prostředků
zpracování osobních údajů, tedy již ve fázi vývoje nové aplikace nebo zavádění nové služby,
změny informačního systému, implementovali takové technické a bezpečnostní opatření, které
vzhledem na nejnovější poznatky („state of art“) a náklady na jejich realizaci, budou funkční
TREND.SK, Prichádza revolúcia v ochrane osobných údajov [online] [cit. 17.12.2017]. Dostupné z:
https://www.etrend.sk/ekonomika/prichadza-revolucia-v-ochrane-osobnych-udajov-pozrite-si-7-zakladnychzmien.html
15
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během celého procesu zpracování osobních údajů. Při přijímání bezpečnostních opatření bude
každá organizace, které se nařízení GDPR týká, muset zohlednit povahu, rozsah, kontext a
účely zpracování osobních údajů jakož i rizika zásahu do takových osobních údajů. Úvodní
ustanovení GDPR („recitals“), které jsou jakýmsi výkladovým návodem k nařízení, v této
souvislosti kladou důraz na co nejdříve pseudonymizáciu údajů, transparentnost k dotyčným
osobám, minimalizaci údajů a flexibilitu podnikatele z hlediska jeho možností na doplňování
a zlepšování bezpečnostních prvků18. V praxi to znamená, že pokud organizace zpracovává
minimum osobních údajů dotčených osob, tak spadá do režimu data protection by default. V
opačném případě v režimu data protection by design se implementace GDPR v organizaci
časově prodlužuje, protože už v době změn poštu posuzovali a přijímali bezpečnostní opatření
na základě nejnovějších poznatků. A to znamená čas na nastudování nejnovějších poznatků a
nastudování, jak je implementovat do informačního systému19.
Pracovní skupina W29 v dubnu 2017 schválila k revizi směrnice 2002/58 / ES o
soukromí a elektronických komunikacích. Návrh nového nařízení, které předložila Evropská
komise v lednu 2017, by měl poskytnout uživatelům elektronických komunikací vysokou
úroveň ochrany soukromí a rovné podmínky pro všechny účastníky na trhu EU. Skupina W29
ve svém stanovisku ocenila rozhodnutí působnosti na nové komunikační služby „Over-theTop“ (OTT) typu WhatsApp, Skype atd, které budou muset splňovat stejná kritéria jako
telefonní operátoři, co se týče důvěrnosti komunikace uživatelů. Zároveň však vyjádřila
znepokojení nad čtyřmi body:
 Sledování Wi-Fi.
 Analýza obsahu a metadat.
 Tracking walls.
 Standardní nastavení ochrany soukromí (privacy by default) koncového zařízení a
softwaru.
Pokud tyto body nařízení ePrivacy zůstanou nezměněny, tak se může snížit ochrana
osobních údajů podle nařízení GDPR. U sledování Wi-Fi vyzývá pracovní skupina k větší
podpoře technických norem mobilních zařízení, aby se mohlo automaticky zamezit sledování
uživatelů, přičemž by však nebyly nadmíru zatíženy požadavky na odmítnutí sledování (optout). Obsah a metadata by měly být zpracovávány se souhlasem všech koncových uživatelů
(odesílatel a příjemce) a měly by mít stejnou ochranu. Podle skupiny W29 jsou však metadata
v novém nařízení definováno velmi úzce. Praxe, kdy je odepřen přístup k webu nebo službě,
pokud uživatel neodsouhlasí sledování (tracking walls) by měla být pzakázaná. Zástupci W29
doporučují, aby konečné zařízení a software museli nabízet standardní nastavení ochrany
soukromí, které by byly srozumitelné a snadné na implementaci. Nařízení ePrivacy má dosah
i na běžnou praxi v oblasti marketingu v organizacích, konkrétně na přímý marketing.
Kontinuální testování bezpečnosti IS / IT
Včasná identifikace bezpečnostních incidentů v žádném případě není to, co udělala
společnost UBER, jíž odcizili cca 50 milionů osobních údajů 20 a rok o tom mlčela a platila
JANOŠCOVÁ, R. Princípy informačnej bezpečnosti [online]. DOI: 10.13140/RG.2.1.3361.7683
GDPR - Časť 1: Najzásadnejšie zmeny, ktoré prinesie európska reforma ochrany osobných údajov. In: [cit.
08.12.2017]. Dostupné z: http://www.steiniger.org/sk/clanky/gdpr-cast-1-najzasadnejsie-zmeny-ktore-prinesieeuropska-reforma-ochrany-osobnych-udajov?print=1&tmpl=component#.WipeXDc1WUk
20
Hackeri ukradli Uberu dáta miliónov ľudí, firma im platila za mlčanie - Ekonomika - Správy - Pravda.sk. In:
[cit. 04.12.2017]. Dostupné z: https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/448839-hackeri-ukradli-uberu-datamilionov-ludi-uber-im-platil-za-mlcanie/
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hackerům. Nebo v roce 2013 kdy zcizili společnosti ADOBE zhruba 38 milionů údajů o
uživatelích včetně 2,9 milionu údajů o kreditních kartách21, to také nebyla včasná identifikace
bezpečnostních incidentů. Těch bezpečnostních incidentů v poslední době je však velmi
mnoho. Velký poplach v oblasti bezpečnosti způsobila v minulém období informace o tzv.
VAULT722. Jde prý o nástroje CIA, které měla používat k infiltrování informačních systémů.
Informace byla dementována23. Následně skupina hackerů napadla NSA a ukradla jim celou
sbírku nástrojů a veřejně je publikovala na známém serveru Github24 v zdrojových kódech.
Několik dní nato byl distribuován ransomware Wannacrya25 následně ransomware Petya26,
který způsobil výrazné výpadky v infrastruktuře IT. První jmenovaný způsobil výrazné
výpadky v jedné fakultní nemocnici v Nitre27. Kromě toho existovaly hrozby staršího data
typu Stuxnet a jeho následníci typu Duqu28. Jedna verze pod názvem Flame29 dokázala číst
data z mobilních telefonů ANDROID i při vypnutém Bluetooth. Virů bude bohužel
pravděpodobně pouze přibývat30.
Po přečtení výše uvedených incidentů lze neznalému v oblasti GDPR se může jevit, že
tento požadavek je prakticky neproveditelný. Je možné najít na internetu několik vyjádření o
obtížnosti splnění požadavku, ale je třeba podívat se na tu požadavek reálné očima úředníka v
EU. Tomu je jasné, že incident bude. Pravděpodobně i na svém informačním systému už měl
incident. V praxi je proto nutné zavést vlastní procesy řízení bezpečnostních incidentů.
Organizace se zavedenými bezpečnostními normami to už mají splněny. Zbývající organizace
zavedou tento proces tak, aby zavedly nějaký ten systém a zavedly podpůrné nástroje pro
evidenci a řešení incidentů (např. HP Service Manager31, SIEM32 ). Pokud organizace budou
splňovat zbylé požadavky nařízení, tak mají zajištěn monitoring chování celého systému. Ve
své podstatě všechny odchylky od definovaného chování systému nahlásí v novém procesu a
následně se budou zpracovávat, vyhodnocovat a řešit na základě předem stanovených pravidel
a postupů. Obrazně se to dá přirovnat k havárii motorového vozidla - automaticky jednáme

Adobe says source code, customer data stolen by hackers. In: [cit. 07.12.2017]. Dostupné z:
https://www.reuters.com/article/us-adobe-cyberattack/adobe-says-source-code-customer-data-stolen-by-hackersidUSBRE99212Y20131004
22
Vault7 - Home. In: [cit. 07.07.2017]. Dostupné z: https://wikileaks.org/ciav7p1/
23
DO, T. CIA Hacking Tools: WikiLeaks Vault 7 CIA Hacking Tools [online]. 2017 [cit. 07.07.2017]. Dostupné
z: https://github.com/troydo42/CIAHackingTools
24
misterch0c/shadowbroker. In: GitHub [online] [cit. 07.07.2017]. Dostupné z:
https://github.com/misterch0c/shadowbroker
25
ŽIVÉ.SK. WannaCry zasiahol najmä používateľov Windows 7. In: Živé.sk [online] [cit. 07.12.2017].
Dostupné z: https://www.zive.sk/clanok/125315/wannacry-zasiahol-najma-pouzivatelov-windows-7/
26
ŽIVÉ.SK. Ďalší veľký počítačový útok: Banky či energetika v problémoch. In: Živé.sk [online] [cit.
07.12.2017]. Dostupné z: https://www.zive.sk/clanok/126076/dalsi-velky-pocitacovy-utok-banky-ci-energetikav-problemoch/
27
Počítače v nitrianskej nemocnici napadol vírus WannaCry, znefunkčnil rôzne operačné systémy. In:
Webnoviny.sk [online] [cit. 04.12.2017]. Dostupné z: https://www.webnoviny.sk/wannacry-napadol-vnemocnici-v-nitre-pocitace-s-roznymi-operacnymi-systemami/
28
The four amigos: Stuxnet, Flame, Gauss and DuQu. In: Concise Courses [online] [cit. 07.12.2017]. Dostupné
z: https://www.concise-courses.com/stuxnet-flame-gauss-duqu/
29
The four amigos [online] [cit. 07.12.2017]. Dostupné z: https://www.concise-courses.com/stuxnet-flamegauss-duqu/
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Odborník na počítačovú bezpečnosť: Objavujú sa stále nové varianty vírusu. In: Pravda.sk [online] [cit.
07.12.2017]. Dostupné z: https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/429595-objavuju-sa-stale-nove-varianty-virusu/
31
HP Service Manager software. In: Wikipedia [online] [cit. 07.12.2017]. Dostupné z:
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=HP_Service_Manager_software&oldid=786063217
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SIEM. In: Wikipedie [online] [cit. 07.12.2017]. Dostupné z:
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podle nastavených pravidel, děláme vše proto, aby se nestala nehoda, ale pokud bude,
automaticky řešíme podle priorit.
Etický hacking
Testování bezpečnosti osobních údajů jako požadavek nařízení GDPR a prevence pro
únikem dat a osobních údajů úzce souvisí s novými procesy v organizaci. Tyto procesy mají
za úkol ve své podstatě aktivně zajišťovat dané požadavky. Nestačí deklarovat, že organizace
používá informační systém té a té značky a považuje se za bezpečný. V poslední době se
vyskytlo příliš mnoho závažných bezpečnostních incidentů, které přinutily i velké gigantické
společnosti v oblasti IS / IT k radikální změně, příkladem je GOOGLE 33, který po chybě
Intel34 přechází na nové technologie s cílem eliminovat zásadní bezpečnostní rizika. Ve světě
již delší dobu působí organizace, které se věnují bezpečnosti informačních systémů. Například
organizace OWASP - The Open Web Application Security Project (OWASP)35, která jako
světová nezisková charitativní organizace si za svůj cíl určila zvyšování úrovně bezpečnosti.
Tato organizace dokonce vydává knižní publikace na dané téma bezpečnosti informačních
systémů a informačních technologií36.
Kromě toho vymezila etický kodex a z něj odvozené principy. Množství odborníků na
bezpečnost v dané organizaci v rámci celého světa sbírají zkušenosti a postupy k zajištění
vysoké úrovně bezpečnosti informačních systémů. Zároveň však definují postupy, jak danou
bezpečnost prakticky otestovat. Mají vydaných několik postupů, tzv. OWASP TESTING
GUIDE, která na stovkách stran definují jednotlivé postupy jak otestovat informační systém a
informační technologie, a zejména jak mají popsat zjištěné výsledky. OWASP v podstatě
definovala pojem etický hacker. Někteří jim říkají white hat hackers, jiní používají termín
legální hackeři, a jiní je pojmenovávají jako pentesters. Všechny tyto přívlastky však
znamenají totéž: hacker, který organizacím pomáhá odhalit problémy zabezpečení s cílem
zabránit vniknutí a zneužití dat. Myšlenkou etického hackingu je platit tzv. dobrých hackerů,
aby našli nežádoucí mezery v zabezpečení sítě ještě dříve, než se k nim dostanou ti nesprávní.
Etické hackeři používají penetrační testování a jiné, většinou útočné technologie, na odhalení
zranitelností sítě, systémů a aplikací v organizaci. Můžeme říci, že etičtí hackeři používají
stejné technologie, nástroje a metody, které používají škodliví hackeři. Existují i kvalitní
nástroje pro zjišťování bezpečnosti informačních systémů, jako například KALI LINUX 37,
který je v současné době považován mezi TOP produkty pro etické hackery. Tento produkt je
výsledkem práce skupiny Offensive SECURITY, která se zaměřuje na certifikaci a penetrační
testování.
Bezpečnost IS/IT
Bezpečnost IS / IT podle nařízení GDPR je poměrně rozsáhlou tématem, která se dá
rozebrat na stovkách stran ve stovkách knih. Důležité je však, zda nařízení GDPR zvýší
výdaje organizací na IS / IT výrazným způsobem a jakým způsobem je třeba změnit IS / IT v
organizaci. Nařízení GDPR zavádí používání IT pojmů "privacy by design" a "privacy by
default" v článku 25, je však natolik obecná a filozofická, že není možné bez poskytnutí
BYCZECH. Google důvěřuje pouze Linuxu, zbaví se UEFI a Intel ME. In: Root.cz [online] [cit. 17.12.2017].
Dostupné z: https://www.root.cz/zpravicky/google-duveruje-pouze-linuxu-zbavi-se-uefi-a-intel-me/
34
CODE BLUE. Secret of Intel Management Engine by Igor Skochinsky. . 04:18:52 UTC [cit. 17.12.2017].
Dostupné z: https://www.slideshare.net/codeblue_jp/igor-skochinsky-enpub
35
OWASP. In: [cit. 17.12.2017]. Dostupné z: https://www.owasp.org/index.php/Main_Page
36
OWASP’s Books and Publications Spotlight. In: [cit. 17.12.2017]. Dostupné z:
http://www.lulu.com/spotlight/owasp
37
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https://www.kali.org/
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širšího kontextu tohoto práva pokračovat v další diskusi. Tyto technické a organizační
opatření upravené v článku 25 GDPR lze vyjádřit 7 principy ochrany soukromí, které jsou
kreované s ohledem na předmětnou legislativu několik desítek let:
 Proaktivní ne restriktivní přístup.
 Preventivní ne nápravná opatření.
 Ochrana soukromí jako výchozí nastavení.
 Ochrana soukromí jako součást designování procesů.
 Plná funkcionalita End-to-end bezpečnost informačních systémů.
 Transparentnost.
 Respektování soukromí uživatelů - orientovat se na datový subjekt.
Privacy by design a by default je třeba vnímat jako komplexní změnu kultury v dané
společnosti. Tato změna kultury se odráží nejen v provádění požadavků GDPR, ale iv reálném
uplatňování těchto pravidel. Aspekty Privacy by design and by default musí být viditelné ve
všech procesech a na všech úrovních řízení. Jistým předpokladem pro správné provádění
Privacy by design by default je funkční „Data governance“. Bezpečnostní projekt vypracován
v souladu s normou ISO 27001 se v praxi ukázal z hlediska ochrany osobních údajů jako
bezvýznamný. Praxe ukázala, že tento dokument je striktně formální a neodráží reálné
aspekty zpracování osobních údajů v dané organizaci. Sloužil výlučně pro potřeby výkonu
dohledu ze strany Úřadu na Ochranu osobních údajů.
V konečném důsledku to znamená, že každá organizace a také každý programátor při
vypracování, navrhování, výběru a používání aplikací, služeb a produktů, které jsou založeny
na zpracování osobních údajů nebo zpracovávají osobní údaje, musí zohlednit ty nejnovější
poznatky moderní technologické doby tak, že budou odpovídat přesně podmínkám organizace
(by design) a že se o ochraně osobních údajů bude uvažovat od počátku uvažování o službě
nebo produktu (by default). Zároveň však je potřeba upozornit na jeden důležitý problém
bezpečnosti. A tím je samotná bezpečnost IS / IT. Například v SR vznikl problém s
elektronickým podpisem eID a stát musel změnit všechny elektronické podpisy. Totéž platí
pro všechny organizace. Při známém bezpečnostním problému musí změnit používanou
technologii. V současné době rezonuje problém s procesory počítačů pod názvy Meltdown a
Spectre, které představují velmi vážné ohrožení bezpečnosti osobních údajů. Například v
případě OS Microsoft je zatím záplata pouze na Windows 10 (RTM, 1511,1607,1703, 1709),
Windows 8.1 a Windows 7 SP1. Všechny ostatní verze desktopových verzí jsou bez ochrany
před danou hrozbou. Opravené jsou i verze OS Windows Server, version 1709 (Server Core
Installation), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2,
ostatní verze jsou bez bezpečnostní záplaty.
Vybrané možnosti zabezpečení IS / IT
Obecně definování přístupových práv k informačním systémům představuje
komplexní problém, který naštěstí není nový a má množství možností na řešení. Menší
organizace používají často několik aplikací na více operačních systémech. Větší organizace
používají rozsáhlejší informační systémy s vyšší mírou komplexnosti. A tady by mohl
vzniknout možný problém při řešení dané požadavky. Představme si situaci v malé
organizaci. Majitel má notebook s MacOS. Účetní a fakturantka používají staré počítače s
WinXP a Win7. Data mají sdílené na úložišti typu WD MyCloud a relativně fungují pod
existující legislativou. Co jim tedy přinese nová legislativa? V podstatě nic převratného v
závislosti na tom, v jaké míře chtějí splnit nařízení GDPR a v jaké výši chtějí dostat pokutu.
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V praxi však reálně bude nutné implementovat nástroje pro správu uživatelů a řízení
přístupových práv (IDM, PIM, AM, SSO apod.). Jde tedy například o PIM - Priveleged
Identity Management38, tedy management tzv. superužívateľov, tedy například administrátor
databází, administrátor webu, CIO, CEO atd. V minulosti právě tito superužívatelia byly bez
kontroly a představovaly velké riziko kompromitace informačního systému. IDM - Identity
Management - ma za úkol kontrolovat informace o uživatelích a počítačích, například
informace obsahující informaci, která autentifikuje identitu uživatele, informaci, která
popisuje tuto informaci, informaci k jakým částem má uživatel právo přistupovat a jak je
definováno toto právo. Spravuje entity jako uživatelů, hardware a síťové zdroje, případně
některé aplikace. SSO - Single Sign-On je vlastně jednoduché přihlášení prostřednictvím
kontroly přístupu k více souvisejícím, ale nezávislým softwarovým systémem. 39 S touto
vlastností se uživatel přihlásí s jedním ID a heslem, aby získal přístup k připojenému systému
nebo systémem bez použití různých uživatelských jmen nebo hesel. Existuje několik běžně
používaných SSO. Nejčastěji je to SSO na bázi Kerberos.40 Tady to funguje zjednodušeně tak,
že počáteční přihlášení vyzve uživatele k pověření a dostane lístek na poskytování lístků
(TGT) v Kerberos. Dodatečné softwarové aplikace, které vyžadují autentizaci, jako například
e-mailové klienti, wiki a kontrolní systémy, používají garantovaný lístek na poskytování
lístků na získání lístků na služby, prokazují totožnost uživatele na mail server / wiki serveru
atd., Aniž vyzvali uživatele na opětovné zadání pověření. Prostředí systému Windows přihlašovací údaje systému Windows načítají TGT. Aplikace ve službě Active Directory
načítají službové lístky, takže uživatel není vyzván k opětovnému ověření totožnosti. Unixové
/ Linuxové prostředí - přihlášení se přes Kerberos PAM modulu získává TGT. Kerberizované
klientské aplikace jako Evolution, Firefox a SVN používají službové lístky, takže uživatel
není vyzván na opětovnou autentizaci. Dalším SSO je SmartCard SSO. Počáteční přihlášení
vyzve uživatele na čipovou kartu. Dodatečné softwarové aplikace také používají čipovou
kartu, aniž vyzvali uživatele na opětovné zadání pověření. Jednoduché přihlášení na základě
karty SmartCard může používat certifikáty nebo hesla uložená na čipové kartě. Často
používaným SSO je Integrované ověření v systému Windows - pojem spojený s produkty
společnosti Microsoft a odkazuje se na autentifikační protokoly SPNEGO, Kerberos 41 a
NTLMSSP s ohledem na funkčnost SSPI zavedenou se systémem Microsoft Windows 2000 a
součástí pozdějších operačních systémů na bázi Windows NT. Termín se nejčastěji používá k
označení automaticky ověřených spojení mezi internetovými službami Microsoft Internet
Information Services a Internet Explorer. Integrovaní dodavatelé integrace služby Active
Directory rozšířili paradigma integrovaného ověřování systému Windows na systémy Unix
(včetně systémů Mac) a GNU / Linux. Posledním popisovaným SSO je SAML - Bezpečnostní
značkovací jazyk - je řešení založené na XML pro výměnu informací o bezpečnosti uživatelů
mezi podnikem a poskytovatelem služeb. Podporuje šifrování W3C XML a spouštění
internetových prohlížečů s jednotným přihlášením. Pro splnění požadavku stačí sjednotit
politiku přihlašování. V našem jednoduchém případě je třeba formálně definovat politiku
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přihlašování, politiku přidělování přístupových práv. Ideální by bylo zavést přihlašování
uživatelů přes SMART CARD vůči některému SSO. Například samostatný server a Active
directory nebo open source LINUX verze s derivátem Active Directory. Velké organizace s
implementovanou bezpečnostní normou mají požadavek už dávno splněnou42.
Bezpečnostní díry – příklady
V poslední době se vyskytlo příliš mnoho závažných bezpečnostních incidentů, které
přinutily i velké gigantické společnosti v oblasti IS / IT k radikální změně, příkladem je
GOOGLE, který po chybě Intel přechází na nové technologie s cílem eliminovat zásadně
bezpečnostní rizika. Množství operačních systémů má své slabiny, uživatelé je však vlivem
marketingu nevnímají. Naštěstí však existují velmi seriózní studie zabývající se bezpečností.
Například státní organizace ve Velké Británii mají k dispozici výsledky agentury UK National
security government agency (CESG)43, kde porovnávali 11 běžně dostupných operačních
systémů z hlediska použití ve státních organizacích. Výsledek testu,44 který se zabýval 12
oblastmi bezpečnosti, nebyl v zásadě šokující pro odborníky v oblasti IS / IT, pro běžné
uživatele přinesl zděšení o jejich domácím operačním systému. Existuje však celá škála
hrozeb pro operační systémy. V poslední době se často vyskytují tzv. ZERO DAY Exploit45,
například i v ověřených produktech pro operační systémy46, které běžně používá většina lidí.
Tyto bezpečnostní díry však ve velmi velké míře generují problém v dodržování nařízení
GDPR. Nedávno v minulosti například velká nemocnice v Nitře padla za oběť
kybernetickému útoku47. Podle dostupných informací měli aktuální antivirový program,
ransomware útok však zneužil právě ZERO DAY Exploit ve starší verzi běžně používaného
operačního systému.
Na trhu jsou etablované organizace zabývající se bezpečností informačních systémů
formou testování bezpečnosti. Rovněž však jsou na trhu organizace zabývající se
„šmírováním“ jiných organizací48, přičemž někde mezitím se pohybuje běžný uživatel.
Výjimečné nejsou ani velmi jednoduché postupy, jak se dostat do počítače s operačním
systémem WINDOWS. Při ilustraci například do běžného počítače s WINDOWS 7 a vyšším
se lze dostat poměrně jednoduše. Stačí nabootovat přes některou z dostupných LIVE edic
LINUX derivátů. Tam stačí na disku zazálohovat soubor WINDOWS \ SYSTEM32 \
magnify.exe a místo něho udělat kopii souboru cmd.exe a následně jej přejmenovat na výše
uvedený soubor. Po spuštění počítače pak kliknutím na ikonu vpravo dole49 a následně se
Predchádzanie neoprávnenému prístupu k osobným údajom | Zákon o ochrane osobných údajov [online] [cit.
11.04.2018]. Dostupné z: http://www.zoou.sk/33/predchadzanie-neopravnenemu-pristupu-k-osobnym-udajomuniqueidmRRWSbk196FPkyDafLfWAJWc7pGXzb6YUnVW_WInghrJfTGJxQrnQ/?query=Peter%20Vesel%FD&serp=1
43
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44
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týždňov. In: DSL.sk [online] [cit. 04.12.2017]. Dostupné z: http://www.dsl.sk/article.php?article=19421
46
DOČEKAL, D.B. Kaspersky Lab objevila zero day v Adobe Flash. In: FeedIT.cz [online] [cit. 04.12.2017].
Dostupné z: https://feedit.cz/2017/10/17/kaspersky-lab-objevila-zero-day-v-adobe-flash/
47
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48
Wikileaks: Slovensko má softvér na sledovanie ľudí. Lož, odkazujú tajní | Technológie | TREND.sk. In: [cit.
04.12.2017]. Dostupné z: https://www.etrend.sk/technologie/wikileaks-slovensko-ma-softver-na-sledovanieludi-loz-odkazuju-tajni.html
49
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spustí příkazový řádek. Stačí už dát v podstatě pouze dva příkazy - net user HACKER heslo /
add a následně další příkaz net localgroup administrators HACKER / add. Následně po
restartu máme admina pod jménem HACKER s heslem heslo a máme počítač plně pod
kontrolou. Existují však i jiné formy, které za určitých podmínek nepotřebují restart.
Nástroje etického hackera
Hlavní částí systému pro vzdělávání a práci etického hackera v organizaci může být i
virtualizační nástroj založený na open source softwaru OpenStack 50. Systém virtualizace typu
OpenStack je open source a zároveň splňuje parametry pro vytvoření bezpečného prostředí,
které je odděleno od okolních technologií, tzv. sandbox a může modelovat reálný provoz
informačních systémů organizace. Daná technologie umožňuje vytvořit izolovaný prostor sítě,
případně několik sítí, virtualizovat51 úložný prostor a výpočetní výkon za účelem modelování
reálného provozu organizace. V prostředí systému OpenStack jsou navrhovány a vytvořeny
různé skupiny s bezpečnostními oprávněními a virtuální firewall (je možné modelovat různé
typy firewalu od různých výrobců) pro jednotlivé virtuální instance, který zajišťuje kontrolu
na nadstandardní úrovni nad přicházejícím a odcházející síťovou komunikací. Prostředí
OpenStack virtualizace se ovládá z webového rozhraní. Jako pracovní stanice určená pro
etického hackera slouží nejčastěji distribuce Kali Linux52, doporučený jako distribuce pro
práci etického hackera a penetračního testeru podle metodiky OWASP. Právě operační systém
Kali Linux je vyvinutý společností, která provádí kromě školení i mezinárodní certifikace
etických hackerů. Systém Kali Linux dokáže monitorovat sítě a analyzovat kompletní síťovou
komunikaci komplexně až na úroveň fyzických paketů. V průběhu testování bezpečnosti
informačního systému organizace mohou tedy probíhat penetrační testy jednotlivých serverů s
postupným plněním kroků podle OWASP metodiky53.
Závěr
Během procesů digitalizace veřejného života, s rostoucím počtem sítí a rostoucí
dostupností množství online systémů vznikaly nové druhy hrozeb a také se vyvíjela i
terminologie, například síťová nebo internetová bezpečnost, která dnes už tvoří samostatný
obor v rámci informačních technologií. V současné době je ochrana a zabezpečení
informačního systému respektive ochrana informací velmi zásadní úlohou manažerů a to
nejen v podnikové sféře. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR - General Data
Protection Regulation) bylo zveřejněno 4. 5. 2016 v Úředním věstníku Evropského
parlamentu pod číslem 2016/679 z 27. 4. 2016. Základním problémem tohoto nařízení pro
praxi je, že jsou vyžadovány změny v procesech a technologiích, přičemž je třeba vytvořit
kontrolní procesy na dodržování nařízení tak, aby nebyly deklarovány pouze formálně, jak to
bylo běžné v původní praxi s nadhledem staré legislativy. Zástupci W29 doporučují, aby
konečné zařízení a software museli nabízet standardní nastavení ochrany soukromí, které by
byly srozumitelné a snadné na implementaci. Nařízení ePrivacy má dosah i na běžnou praxi v
oblasti přímého marketingu.
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V praxi však došlo a dochází k mnoha incidentům (Uber apod.), což lze neznalému v
oblasti GDPR vyvolat dojem, že požadavek ochrany osobních (a jiných) údajů je prakticky
neproveditelný. Množství odborníků v rámci celého světa však sbírá zkušenosti a postupy k
zajištění vysoké úrovně bezpečnosti informačních systémů. Jsou definovány postupy, jak
danou bezpečnost prakticky otestovat (OWASP TESTING GUIDE), které na stovkách stran
definují jednotlivé postupy jak otestovat informační systém a informační technologie, a
zejména jak popsat dopady. Nastupují etičtí hackeři, jejichž práce je založena na
vizualizačním nástroji (např. open source softwaru OpenStack), který splňuje parametry pro
vytvoření bezpečného prostředí, odděleného od okolních technologi a může modelovat reálný
provoz informačních systémů organizace.
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Kriminologické aspekty kultury bezpečnosti
Criminal aspect of security culture
Juliusz Piwowarski1
Abstrakt
Díky společenskému rozvoji vycházejícímu z kulturně civilizačních kořenů, s jehož výsledky
se dnes setkáváme, získává lidský život posuzovaný z hlediska potřeby vynaložení určitého
úsilí stále větší podporu ze strany současné techniky. Život se tedy stává stále snadnější.
Společenský rozvoj lze posuzovat nejen v kolektivním, ale také v individuálním rozměru
lidské existence. Pokud tedy konfrontujeme cíl takových úvah s obsahem definice široce
pojaté, procesuální bezpečnosti, mohou se pojmy rozvoj a bezpečnost jevit jako téměř totožné.
Připomeňme si, že „bezpečnost v dynamickém chápání je společenský proces založený na
trvalém jednání subjektu bezpečnosti, které směřuje ke zdokonalení jeho kultury bezpečnosti a
zajišťuje mu objektivní a pro něj optimální stav, jenž se blíží osvobození od ohrožení”, včetně
ohrožení pro svobodu jeho rozvoje.
Klíčová slova
bezpečnost, kultura bezpečnosti, kriminologické aspekty
Abstract
Social development, always having cultural and civilizational roots and its effects experienced
by us nowadays, cause that human life, considered in terms of the need for some effort, is
gaining more and more support from the technique we create. It makes it easier. Social
development can be considered not only in the collective but also in the individual dimension
of human existence. Either way, confronting the purpose of these considerations with the
content of the definition of security broadly understood, process, development and security
appear almost identical. Let us remind you that "security in a dynamic approach is a social
process, based on the continuous operation of the security subject, which aims to improve its
security culture, providing it with an objective, optimal state, close to freedom from threats",
including threats to the freedom of its development.
Keywords
Security, security culture, criminal aspects
Úvod
Připomeňme si také, že společenským konstruktem, který lze považovat za generátor
„polí bezpečnosti”, je kultura bezpečnosti působící jak v individuálním, tak ve skupinovém
rozměru. Fenomén kultury bezpečnosti představuje celkový souhrn uchovaných materiálních
a nemateriálních výsledků lidské činnosti, který je zdrojem nemilitárních a militárních prvků
jeho odolnosti a obranyschopnosti; kultura bezpečnosti umožňuje udržování, opětovné
získávání v případě částečné ztráty a podle potřeby také zvyšování úrovně bezpečnosti
individuálních a skupinových subjektů bezpečnosti; kultura bezpečnosti přináší člověku
schopnosti, jež mu zajišťují vysokou kvalitu existence a korelují s procesem rozvoje,
napájeným ze tří proudů energie“:

Prof. Juliusz Piwowarski, PhD., Vysoká škola veřejné a individuální bezpečnosti „Apeiron” v Krakově,
rektor@apeiron.edu.pl; e-mail: science2@apeiron.edu.pl.
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1) individuálního (mentálně duchovního),
2) skupinového (organizačně právního),
3) fyzického (materiálního)2.
Díky rozvoji potenciálu speciálních zařízení, který doprovází společenský rozvoj,
nabízí každodennost člověku různé výhody a znásobené možnosti ve srovnání se stavem v
předchozích obdobích, především v oblasti využití rozmanitých příležitostí a zabránění
různým ohrožením. Průlomové lidské objevy dynamicky mění společenskou, přírodní a
technickou skutečnost, v níž člověk funguje jako individuum i sociální skupina. Například
Facebook rozšířil možnosti vyjádření našich známých a blízkých osob o jejich zkušenostech s
každodenním životem. Technický rozvoj se nevyhýbá také celým organizacím, které mohou
využívat nové technologie ke zdokonalování činností, jež jsou jejich úkolem.
Na druhé straně může však tento rozvoj ukázat svou druhou, temnou tvář. Tato druhá
podstata procesu rozvoje, který člověk neprovádí příliš uvážlivě, vede k tomu, že naše
existence je nyní spojená s celou řadou nových komplikací a problémů, jež vyžadují nová
řešení. Prostředí, jež člověk kolem sebe po tisíciletí vytváří a které má jak společenskou, tak
technogenní povahu, není jen potvrzením jeho možností, ale také zdrojem neočekávaných, a v
důsledku toho těžko překonatelných ohrožení 3. Problematika bezpečnosti a s ní související
otázky kladené v oblasti společenských věd se stávají zdrojem teoretické a praktické analýzy
nejen v sociologické, ale také filozofické, psychologické, politologické, militární i
praxeologické perspektivě. Na základě revize různých sociologických teorií a směrů (z nichž
vychází také směr kultury bezpečnosti) lze konstatovat, že rozvoj této disciplíny je nyní
zaměřen na udržování věcné a výzkumné spolupráce představitelů sociologie a jiných
společenských věd s badateli v oblasti problematiky bezpečnosti. Pro badatele v oblasti
sociální problematiky, stejně jako pro znalce problematiky bezpečnosti, jsou nutné znalosti,
které se týkají mechanismů fungujících v oblasti sociální filozofie, obecné psychologie či
sociální psychologie, což už bylo připomenuto dříve.
Podle Eugeniusze Moczuka4 mohou sociální skutečnosti vysvětlovat podstatu
bezpečnosti, kterou lze považovat za jednu ze sociálních skutečností, neboť jde o skutečnost
tvořenou a zakoušenou členy daného sociálního uskupení. Moczuk uvádí, že při zkoumání
fenoménu bezpečnosti je třeba věnovat pozornost jejím následujícím aspektům5:
a) individuální faktory, které se vztahují k lidskému jedinci – v takovém případě se
hovoří o bezpečnosti ve sféře biologie. To tedy znamená, že lidský jedinec, sociální
skupina nebo celá společnost chtějí biologicky přetrvat, takže existuje potřeba stabilní
biologické existence, závisející rovněž na politické, ekonomické a národní stabilitě;
b) faktory sociálního charakteru – hovoří o bezpečnosti v sociální rovině, což znamená,
že zaujímání určitých míst ve společnosti se pojí se životní úrovní lidského jedince,
členů sociálních skupin, jejich ekonomickým, hospodářským a intelektuálním
rozvojem a dále se zlepšením společenské pozice ve vztahu k jiným lidským jedincům
PIWOWARSKI, J. Fenomen bezpieczeństwa. Pomiędzy zagrożeniem a kulturą bezpieczeństwa, Vysoká škola
veřejné a individuální bezpečnosti „Apeiron” v Krakově, Krakov 2014, s. 44-45; J. Piwowarski, Nauki o
bezpieczeństwie. Zagadnienia elementarne, Vysoká škola veřejné a individuální bezpečnosti „Apeiron” v
Krakově, Krakov 2016, s. 65.
3
WOJNAR, I. Obszary humanistycznego zaniepokojenia, [w:] „Przyszłość: Świat-Europa-Polska”, č. 1/2014, s.
18.
4
MOCZUK, E. Bezpieczeństwo jako fakt społeczny w teorii Emila Durkheima, in: Kwartalnik Policyjny
5
MOCZUK, E. Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa lokalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,
Řešov 2009, s. 70.
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a jiným společenstvím;
c) kulturní faktory – jev bezpečnosti v kulturní rovině, kdy je možná existence a řádné
fungování ustálených sociálních norem a stabilního, obecně uznávaného hodnotového
systému ve společnosti.
Rozšířená, spektrální definice kultury bezpečnosti, která odráží důležitost vědomí
subjektu bezpečnosti pro tuto problematiku, je uvedena níže. Tato definice vznikla jako
výsledek polsko-ukrajinské spolupráce v Cracow Research Institute for Security and Defence.
Autory definice jsou Juliusz Piwowarski a Vasyl Zaplatyński.
Kultura bezpečnosti představuje celkový souhrn uchovaných nemateriálních a
materiálních výsledků lidské činnosti, jež člověku militárně a nemilitárně slouží v rámci
široce pojaté autonomní obranyschopnosti individuálních a skupinových subjektů. Tvoří ji tři
proudy energie:
1. mentálně-duchovní proud (individuální rozměr),
2. skupinový proud (psychologicky a právně organizační),
3. fyzický proud (materiální rozměr).
Kultura bezpečnosti umožňuje člověku dosáhnout takových prvků, jako je např.:
1. Účinná kontrola nad ohroženími, která se objevují, směřující k dosažení stavu s
uspokojivě nízkou úrovní ohrožení.
2. Opětovné získání bezpečnosti v situaci jejího snížení či ztráty.
3. Optimalizace (harmonie) úrovně bezpečnosti chápané z hlediska daného subjektu jako
mnohočlenný jev.
4. Podněcování níže uvedených potřeb v lidském vědomí v sociálním a personálním
rozměru
a) sebezdokonalování, b) trojí rozvoj (mentální/sociální/materiální), c) aktivování
b) motivace k individuálním a skupinovým činnostem směřujícím k rozvoji
individuálních a skupinových subjektů bezpečnosti, včetně jejich autonomní
obranyschopnosti6.
Stručná, řekněme úvodní verze definice kultury bezpečnosti, kterou navrhuje Juliusz
Piwowarski, zní následovně: Kultura bezpečnosti představuje celkový souhrn materiálních a
nemateriálních výsledků lidské činnosti, které slouží ke kultivaci, opětovnému získání (pokud
došlo k její ztrátě) a zvyšování (jestliže je to potřebné) úrovně bezpečnosti daných subjektů.
Tento jev lze pozorovat a analyzovat v individuálním, mentálně duchovním, skupinovém,
psychologicko-organizačním a právním a dále materiálním rozměru.
Při pozorování zmnoženého nárůstu vědeckých výsledků a zároveň i zdrojů kultury,
které se začaly v minulém, tj. 20. století, hromadit v daleko větším rozsahu než kdykoliv
dříve, se můžeme současně pokusit o určení několika směrů rozvoje těchto výzkumů. Tyto
směry jistým způsobem odpovídají sférám vyplněným třemi proudy energie, jež napájejí
kulturu bezpečnosti.
1. Sociologové, kteří ve druhé polovině 20. století zkoumali sociální jednání jednotlivců i
Srov. J. Piwowarski, Ochrona VIP-a a czworokąt bushido. Studium japońskiej kultury bezpieczeństwa. In:
Bezpieczeństwo osób podlegających ustawowo ochronie wobec zagrożeń XXI wieku, P. Bogdalski, J. Cymerski,
K. Jałoszyński (red.), Szczytno 2014, s. 451.
6
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sociálních skupin7, současně očekávali výsledky vyplývající z možností dosažených
psychoanalytiky8 a některými odborníky v psychiatrii, představující de facto prvky
patřící do sféry prvního, mentálně duchovního proudu energie kultury bezpečnosti.
2. Pro badatele sociálních jevů jsou rovněž důležité znalosti, jež se týkají právních
systémů, právních věd a věd o řízení, které tvoří zásadní prvky druhého, kolektivního
proudu kultury bezpečnosti.
3. Silné vazby existují rovněž mezi sociologií a ekonomií a jsou spojené se sférou třetího,
materiálního proudu kultury bezpečnosti.
Marian Cieślarczyk, předchůdce zkoumání kultury bezpečnosti v Polsku, ji chápe jako
model základních norem, pravidel, hodnot a symbolů osobitý pro daný subjekt, který
ovlivňuje způsob vnímání ohrožení, výzev a příležitostí a dále způsob pociťování bezpečnosti.
Výše uvedené prvky určují způsob chování a jednání tohoto subjektu. Výše citovaný autor
chápe toto jednání jako účast ”(…) na široce chápané edukaci, včetně přirozených procesů
vnitřní integrace a vnější adaptace, a dále na jiných organizačních procesech (...) sloužících k
poměrně harmonickému rozvoji tohoto subjektu, který směřuje k dosahování bezpečnosti
chápané v co nejširších souvislostech, s užitkem pro něj i pro okolí”9.
Geneze názvu kriminologie
Z hlediska klasifikace vědních oborů nepatří subdisciplína kriminologie do disciplíny
věd o bezpečnosti. Prakticky to znamená, že realizátor působící v rámci bezpečnostních
systémů bude toto tvrzení okamžitě považovat za směšné nebo zcela nesmyslné. Zde je třeba
učinit krátkou poznámku – praktik možná používá nepříliš vybroušený hovorový jazyk,
ovšem sdělení obsahující jeho odborné názory jsou bohužel pro širší obecenstvo
srozumitelnější než v případě použití vědeckého jazyka.
Název kriminologie pochází ze dvou řeckých slov, přičemž první z nich znamená
trestný čin nebo přímo zločin – crimen. Druhé ze slov znamená věda, slovo, pravda, což bylo
možné řecky vyjádřit pojmem logos. Giovanni Reale vyslovil domněnku, že pojem logos
prostřednictvím svých tří funkcí spoluvytváří tři oblasti starověké filozofie, napsal totiž, že
„(...) logos jako princip pravdivosti je prostřednictvím zákonitosti myšlení, poznání a řeči
předmětem logiky; logos jako ontologický princip kosmu je předmětem fyziky […v
předsokratovském smyslu…]; nakonec logos jako princip vedoucí subjekt jednání, mnohdy
považovaný rovněž za subjekt bezpečnosti, k cíli, to znamená princip určující smysl každé
věci, tedy rovněž cíl a povinnosti člověka, je předmětem praktické (sociální) filozofie,
vyjádřené v etických zásadách”10. Termín kriminologie v lexikálním smyslu je tedy třeba
chápat jako vědu o zločinu. Do určité míry systematizované a racionální myšlení o zločinech
se objevovalo už v antických společenstvích. Tyto snahy však tehdy ještě neprobíhaly v rámci
samostatné vědní disciplíny, takže pojem kriminologie se v té době ještě nepoužíval. Termín
zavedl teprve francouzský lékař a antropolog Paul Topinard (18301911), který ho poprvé
použil koncem osmdesátých let 19. století. V názvu vědecké práce se kriminologie objevila
poprvé v roce 1885, a to v učebnici, jejímž autorem byl italský kriminolog Rafaele Garofalo
Úvod do teorie sociálního jednání obsahuje např. práce: George C. Homans, Social Behaviour. Its Elementary
Forms, Routledge, London 1961; M. Argyle, The Scientific Study of Social Behaviour, Routledge, New York
2014.
8
SZCZEPAŃSKI, J. Socjologia i psychoanaliza, [in:] „Kultura i Społeczeństwo”, 1958, č. 2.
9
CIEŚLARCZYK, M. Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania bezpieczeństwa i obronności państwa,
Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009, s. 157.
10
REALE, G. Historia filozofii starożytnej. Díl III, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
Lublin 2004, s. 333.
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(18511934). Oficiální, společensko-kulturní uznání vědeckého oboru kriminologie se pojí
rovněž s pracemi, které byly dílem italského lékaře a antropologa Cesareho Lombrosa
(18361909) a k jejichž vydání došlo ještě před zavedením názvu této disciplíny. Než se však
objevila kriminologie jako věda, řadily se dřívější studie, které měly z dnešního hlediska
kriminologický charakter, do disciplíny označované jako kriminální antropologie.
Kriminologie a kriminalistika
Už na samém začátku je třeba upozornit na určitý problém, vyplývající z
nedorozumění ohledně termínu kriminologie. Často se lze setkat s chybným, vzájemně
zaměnitelným používáním názvů kriminologie a kriminalistika, které se uplatňují jako
synonyma. Jde o evidentní chybu, protože tato slova označují odlišné, zvláštní disciplíny, jež
se týkají jiné problematiky a které v rámci působení vyplývajícího ze systému kultury
bezpečnosti mají plnit rozdílné funkce. Pokud se odvoláme na příklad z literatury, je možné
říci, že slavní detektivové jako Francouz Eugène-François11 Vidocq a Allan Pinkerton12 nebo
jejich literární obrazy typu Sherlocka Holmese, Hercule Poirota, komisaře Julese Vinaigrette,
ještě nepatřili mezi kriminology, jak se nám někteří pokoušejí namluvit. Byli považováni za
odborníky v oboru kriminalistiky. Například F. Vidocq vytvořil neoficiálně v r. 1811
organizaci pod názvem Bezpečnostní sbor (Brigade de la Sûreté), kterou ministr vnitra v roce
1812 uznal za orgán oficiálně pracující pro pařížskou policii a v lednu stejného roku z ní
Napoleon Bonaparte vytvořil oddělení Kriminální policie (Sûreté Nationale). Připomeňme si
však, že o vzniku kriminalistiky jako samostatného vědeckého směru lze hovořit teprve od
posledního desetiletí 19. století. V té době se objevily a rozšířily práce vědců a zároveň
praktiků, které je dnes možné považovat za tvůrce moderní kriminalistiky.
Francis Dalton vydal v r. 1892 práci Otisky prstů13 a zpracoval také metodu klasifikace
papilárních linií. Druhý z nich, Alfons Tortilla (18531914), byl rovněž předchůdcem
daktyloskopie. Třetím byl Hans Gross, rakouský vyšetřující soudce, přednášející na
univerzitách v Gratzu a Praze, autor práce, která je základem kriminalistiky, Příručka pro
vyšetřující soudce jako kriminalistický systém14. Jak napsali Jan Widacki a Jerzy Konieczny,
pokud bychom chtěli „analyzovat, což zřejmě zejména v Polsku už dávno nikdo neudělal,
obsah Příručky pro vyšetřující soudce, mohli bychom se snadno přesvědčit, že to, co Gross
nazýval kriminalistikou, zahrnuje ty prvky kriminologie, jejichž znalost se může hodit
vyšetřujícímu soudci nebo policistovi, který vede vyšetřování. Jde o informace z oblasti
symptomatologie trestných činů, včetně údajů o chování a zvycích zločinců, o jejich modu
operandi, atp.”15
Na přelomu 19. a 20. století byl vznik a rozvoj kriminalistiky jako stále sílícího prvku
kultury bezpečnosti důsledkem sociálních jevů narůstajících v 19. století a rovněž dalšího
rozvoje přírodních a technických věd. Svůj význam měly rovněž změny v tehdejších
Eugene-François Vidocq (17751857) – francouzský dobrodruh a zločinec; vytvořil oddělení kriminalistiky v
rámci francouzské policie (fr. Retro Natieranej) a stal se jeho prvním šéfem; v pozdější době, tzn. od roku 1833
řídil první soukromou detektivní kancelář v Evropě, kterou sám založil.
12
Allan Pinkerton (18191884) – narodil se ve Skotsku, po odjezdu do USA se stal detektivem a agentem,
založil Marketingovou detektivní agenturu jako první detektivní agenturu na světě.
13
DALTON, F. Finger Sprint: The Cerasanit 1892 Travertine, Dover Solutions, New York 2012.
14
Hans Gross vydal na konci 19. století věhlasné dílo pro adepty kriminologie pod názvem Handšuch fr
Nimmerrichterová, Polyesterovou, Gendarmen u.s.w., Leuschner & Lubensky, Graz 1893, (Příručka pro
vyšetřující soudce, policejní úředníky, četníky atd.), přičemž v této práci podřídil kriminologii nejen
kriminalistiku, ale také sociologii, kriminální psychologii, kriminální antropologii nebo trestní právo; nyní se
však považuje kriminologie a kriminalistika za rovnocenné vědecké obory.
15
WIDACKI, J., KONIECZNY, J., Kapitola 1 in: Kryminalistyka, Studia prawnicze, J. Widacki (red.),
Wydawnictwo C. H. Beck, Varšava 2016.
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evropských právních kodifikacích, které definitivně vyřadily z trestního řízení takové nástroje
jako mučení a zavedly ochranu lidských práv během trestního řízení. Kriminalistika slouží
především ke zpracování a zavádění metod odhalování trestných činů a jejich pachatelů a dále
prokázání pravdivosti těchto skutečností před soudem. Kriminalistika má podobně jako
soudní lékařství nebo soudní psychologie v rámci trestního řízení služebnou funkci, jejímž
cílem je stanovit materiální pravdu. Kromě speciálních odvětví kriminalistiky, jako je např.
kriminální taktika, se v kriminalistické technice, která slouží k odhalování a zachycování stop
trestného činu jako důkazního materiálu, využívají poznatky z jiných oborů, především
technických a přírodních, např. balistiky, daktyloskopie, nauky o textilních materiálech nebo
palynologie.
Kriminologie – význam slova
Lexikální vysvětlení pojmu kriminologie uvedené v úvodu není pro jasné určení
předmětu a rozsahu této disciplíny dostatečné. Kriminologie je společenská věda, v níž se
formou zkoumání shromažďují poznatky o společenském jevu zločinnosti a o zločinném
jednání, o subjektu jednání, kterým je pachatel zločinu, subjektu bezpečnosti, kterým je
oběť zločinu, a dále o institucích a mechanismech tvořených státem za účelem prevence
a efektivní neutralizace projevů zločinnosti. Kriminologie představuje z hlediska
předmětu a metodiky výzkumu užitkovou, transdisciplinární část kultury bezpečnosti.
Pokud chceme zkoumat kriminologické otázky, abychom byli schopni účinněji zastavit
zločinnost a mechanismy podporující vznik zločinnosti, je vhodné využít existující zdroje
lidských poznatků, jež vycházejí z teorií o příčinách vzniku zločinů nebo o obětech
jednání zločinců.
Zločin jako předmět zkoumání kriminologa
Definice, kterou autoři článku uvedli výše, odkazuje na oblast výzkumných zájmů
představitelů kriminologie v jejím široce pojatém společensko-kulturním kontextu. Takto
interpretovaná kriminologie se týká problematiky související s jevem zločinnosti a dále
doprovodných událostí či procesů, jež lze podle jejich znaků kvalifikovat jako zločin, který
představuje určitou společenskou kategorii. Kriminolog vede pátrání směřující k získání
odpovědí na otázky ohledně společenské podstaty zločinu jako jednání, které narušuje zvláštní
typ společenské normy – normu trestního práva.
Klíčová otázka, kterou si klade kriminolog, tedy zní – co je to zločin?
Kromě otázek vytvářejících smysl existencekriminologie se zde vyskytují také
následující problémy:


Co odlišuje zločin od jiných druhů lidského jednání?



Má zločin a zločinnost stálý či spíše proměnlivý charakter ve vztahu k času a
prostoru?



Představuje zločin pouze normativní kategorii nebo existují rovněž jiná,
mimonormativní kritéria pro zločinné chování, například společenská škodlivost?

Zločinnost jako předmět kriminologického zkoumání
Druhý prvek, který patří k badatelským problémům kriminologa, představuje sociální
jev označovaný jako zločinnost. V souladu s funkcemi vědecké teorie došlo ke zpracování
popisu tohoto jevu s využitím dvou základních vědeckých koncepcí:
1. Popis zločinnosti z hlediska statického.
2. Popis zločinnosti z hlediska dynamického.
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Jde o stanovení následujících složek pole působnosti uvedeného jevu:
a) rozměry zločinnosti – neboli popis s uvedení kvantitativního obrazu událostí
kvalifikovaných jako zločiny, které se vyskytují v oblasti obývané určitým
společenstvím, v určitém časovém intervalu,
b) intenzita zločinnosti – stanovení výše hladiny nasycení zkoumané společenské
skupiny událostmi, které jsou identifikované jako zločiny,
c) dynamika zločinnosti – popis jevu zločinnosti s určením změn v rozsahu a
intenzitě tohoto jevu ve stanovených časových jednotkách (např. 1 rok) za účelem
zobrazení tendence – zda zločinnost roste nebo klesá,
d) struktura zločinnosti – popis této složky zkoumaného jevu má ukázat, jaké
procento z celkového počtu činů kvalifikovaných jako zločin tvoří zločiny daného
typu.
Takto koncipované kriminologické zkoumání, které je založené na kvantitativním
popisu jevu zločinnosti, bývá nejčastěji řazeno do části kriminologie označované jako
fenomenologie zločinnosti. V rámci studia zločinnosti jako určitého sociálního jevu badatel
využívá rovněž kvalitativní analýzu. Tato analýza se vztahuje ke zjištění a charakteristice
zákonitostí, které je možné identifikovat v oblastech působení tohoto nebezpečného
sociálního fenoménu. Zkoumají se tedy faktory, které ovlivňují rozsah, intenzitu, dynamiku a
strukturu zločinnosti v lidských společenstvích. Základní otázky, které jsou předmětem
kriminologických výzkumů, lze formulovat následovně:
 Proč se rozměr a intenzita zločinného jednání v rámci různých prvků sociální a
prostorové struktury společenství liší?
 Jak se liší rozměr a intenzita zločinnosti pro různé prvky sociální a prostorové
struktury společenství?
Otázky tohoto typu se začaly objevovat v polovině 19. století. K prvním badatelům,
kteří formulovali otázky tohoto typu, patřili Adolphe Quetelet (17961874) a Michel-Andre
Guerry (18021866). Zabývali se zkoumáním problematiky sociální distribuce zločinnosti.
Odtud také pochází termín známý jako Queteletovy otázky. Na okraj je třeba dodat, že tyto
otázky se objevily ještě dříve než Lombrosova bádání věnovaná pachateli zločinu, takže
kdybychom chtěli být spravedliví (pro kulturu bezpečnosti je totiž stále důležitá), udělili
bychom titul „otců-zakladatelů” dnešní kriminologie spíše jim Tyto otázky je třeba současně
považovat za základ sociologického směru, v jehož rámci se objasňování sociálního jevu
zločinnosti chápe jako činnost odlišná od bádání směřujícího k objasňování individuálního
zločinného jednání.
Zločinec jako předmět kriminologického zkoumání
Dalším prvkem, který představuje předmět vědeckých zájmů kriminologa, je subjekt
jednání identifikovaný jako pachatel zločinu. Zde je třeba okamžitě připomenou, že právě
pachatel zločinu představuje nejtradičnější předmět kriminologického bádání. Uvedené tvrzení
se týká především směru kriminologie, označovaného jako pozitivistická kriminologie. Tento
přístup zavedl v kriminologii ve druhé polovině 19. století Cesare Lombroso. Kriminologie byla
po dlouhou dobu chápaná pouze jako věda o pachateliZ tohoto hlediska je kriminologie
především behaviorální vědou, která se zabývá zločinným jednáním jako zvláštním druhem
chování a dále hledáním příčin a zákonitostí, jež subjekt jednání k takovému chování vedou.
Základním problémem v tomto směru kriminologie představuje otázka známá jako
lombrosiánská otázka: Proč jedni lidé páchají zločiny, zatímco jiní to nedělají?
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Odpovědi na tuto otázku kriminologie hledala prostřednictvím pokročilých bádání
teoretického charakteru nebo pomocí empirických zkoumání, která byla založená na
metodách a metodologii věd o člověku, např. antropologie, biologie, sociologie, medicíny,
psychologie a psychiatrie. Na základě výsledků získaných díky těmto bádáním došlo k
formulaci koncepcí zločinného chování, které po čase získaly podobu tvrzení vysvětlujících
příčiny vzniku jevu zločinnosti. Bádání, která se týkají pachatele zločinu, fungují v
kriminologii především v rámci jejích následujících směrů:
1) antropologicko-biologický směr kriminologie
2) psychologický směr kriminologie,
3) sociologický směr kriminologie,
4) etiologie zločinnosti – jako směr (odvětví) kriminologie, který se týká bádání
sloužících k odhalování a identifikaci příčin zločinného chování a dále
zločinnosti jako sociálního jevu.
Viktimologie jako relativně mladá součást kultury bezpečnosti: oběť zločinu jako
předmět kriminologických bádání
Po II. světové válce rozšiřovali představitelé kriminologie stále více svoje vědecké
zájmy a zabývali se nejen pachatelem zločinu, ale rovněž jeho obětí. Díky tomu vzniklo nové
vědecké odvětví – viktimologie (lat. victima neboli oběť), se svojí širokou sférou empirických
výzkumů označovaných jako viktimologická bádání. Viktimologie provozovaná, jak jsme si
mohli všimnout, v rámci kriminologie, se zabývá souhrnem problematiky související se
sociálními fakty specifického druhu, které jsou založené na poškození jiného v důsledku
spáchání trestného činu. Jde například o identifikaci faktorů takové druhu, které zvyšují u
daného subjektu bezpečnosti pravděpodobnost, že se stane obětí jednání zločince, nebo o
problematiku související s důsledky viktimizace, jež utrpí daný jedinec, a dále o preventivní
činnosti v oblasti nežádoucí viktimizace. Velmi důležitým předmětem viktimologických
bádání se v posledních letech stala také sociální percepce jevu zločinnosti, přičemž v tomto
případě jde o pocit strachu spojeného s potenciálním ohrožením zločinem.
Závěr
Společenská kontrola a společenská reakce na zločinnost jako prvky
kriminologického aspektu kultury bezpečnosti. Velmi důležitá skupina otázek kriminologa
se vztahuje k takovým faktorům kultury bezpečnosti, které reprezentují implementační
schopnost kriminologické teorie ve společenském prostoru. Jde především o činnost
takových institucí jako je společenská kontrola a společenská reakce na ohrožení veřejné
bezpečnosti, související s jevem označovaným jako zločinnost. S těmito otázkami je spojená
aktivita kriminologa v rámci směru (odvětví) kriminologie, které se nazývá empirická
kriminologie. Představitelé empirické kriminologie se zabývají bádáním o praktickém
rozměru fungování jedné z nejzákladnějších státních institucí, kterou je výkon spravedlnosti.
V rámci tohoto odvětví kriminologie tedy vznikají pokusy a objevují se snahy
související s objasněním toho, jak fungují a jak se v sociálně kulturní skutečnosti realizují
normy hmotného trestního práva, procesního práva a výkonného práva. Předmětem těchto
bádání je současně účinnost prostředků, které slouží k vyvolání společenské reakce na
ohrožení veřejné bezpečnosti v důsledku působení jevu zločinnosti, především tedy
praxeologické aspekty (efektivita) společenského působení trestních sankcí používaných proti
vysoce sociálně dysfunkčnímu subjektu jednání, kterým je pachatel zločinu. Tato bádání mají
často popisný charakter. Problematika společenské kontroly dnes představuje důležitý
předmět teoretických bádání představitelů kriminologie, která zároveň rozšiřuje sféru
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působení kultury bezpečnosti, a to zejména druhého proudu energie podle jejího působení.
Toto je výsledkem vlivu působení explanativní funkce teorie společenského nálepkování16 a
antinaturalistických směrů17, které se objevily ve společenských vědách; představitelé
kriminologie se začali věnovat problematice sociální podstaty a funkce institucí společenské
kontroly, především instituce výkonu spravedlnosti jako nejvíce formalizované formy této
kontroly.
V této oblasti je základním kriminologickým problémem otázka podstaty a
společenské funkce reakce na zločinnost, která se někdy označuje jako reaktivní otázka
(reactive ąuestion) v opozici k etiologické otázce, jejíž dvě odlišné verze představovaly výše
uvedené otázky lombrosiánského a queteletovského typu.
Reaktivní otázka zní obecně řečeno následovně:
– Proč se určité druhy jednání považují za zločiny a určité subjekty jednání (určité lidské
bytosti) za zločince, zatímco jiné druhy jednání a jiné subjekty jednání nikoli?
Tyto úvahy a badatelské snahy se týkají hlavně podstaty účinnosti společenské kontroly, která
nás velmi zajímá, a společenských mechanismů, jež tuto kontrolu řídí. Uvedené mechanismy
mají organizační a právní povahu, a jsou tedy z hlediska daného společenství a jeho
bezpečnostního prostředí sociálně kulturními mechanismy, které mají sekuritologický a
sociologický charakter. V rámci široké oblasti bádání současné kriminologie, která zahrnují
sociologii trestního práva a společenské kontroly, pak tvoří silné zázemí pro nárůst
implementační schopnosti prvního a druhého proudu energie v poli působení kultury
bezpečnosti.
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Matematické modelování udržitelnosti národního bezpečnostního systému
Mathematical modeling of the sustainability of the national security systém
Inga Uriadnikova1, Vasyl Zaplatynskyi2
Abstrakt
Článek se zabývá vztahem mezi pojmy nebezpečí a hrozbou. Jsou uvedeny jejich nové
formulace, stejně jako účelnost uplatnění jednoho nebo jiného pojmu v konkrétním kontextu.
Matematické modelování hrozeb na základě koncepce rizika je zvažováno.
Klíčová slova
národní bezpečnost, hrozba, riziko
Abstract
The paper deals with the relationship of concepts and the threat of danger. Presented their new
language and a statement on the appropriateness of a particular term in a particular context.
The mathematical modeling of threats based on the concept of risk.
Keywords
national security, threat, risk
Введение
Безопасность в буквальном смысле слова означает отсутствие опасности. В
принципе национальная безопасность может трактоваться как состояние защищенности
национальных интересов от внутренних и внешних угроз, обеспечивающее
прогрессивное развитие личности, общества и государства. В основе национальной
безопасности государства лежат национальные интересы, национальные цели и
национальные ценности, которые юридически закреплены в нормативных правовых
документах, определяющих политическую и социально-экономическую организацию
общества, государственное и культурное строительство, единство и сплоченность
конкретной нации.Национальные интересы выступают производными от потребностей
граждан, их ценностных ориентаций и обеспечиваются возможностями экономической,
политической, социальной, военной и других организаций государства, духовнонравственным и интеллектуальным потенциалом общества. Кроме того,
составляющими национальных интересов выступают декларированные государством
установки, содержащиеся в конституции или конституционных законах.
Национальные интересы государства принято делить на интересы во
внешнеполитической сфере (международной) и во внутриполитической сфере
(экономической, социальной, духовной, военной и др.).
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Для понимания сущности национальных интересов можно выделить ряд их
характерных признаков: призваны обеспечить выживание данного социума,
безопасность, устойчивое и прогрессивное развитие страны; направлены на решение
жизненно важных внутренних и внешних задач, парирование, нейтрализацию и
предупреждение различных опасностей и угроз; выступают как мотивы и причины
действий государственных институтов и социальных групп по достижению
поставленных ими целей; реализация осуществляется через различные виды политики
(внутреннюю и внешнюю; экономическую, культурную и др.); представляют собой
осознанные, сформулированные и официально заявленные приоритеты в той или иной
области. Одним из вариантов классификации национальных интересов является
деление их по социальной значимости и выделение трех групп национальных
интересов: жизненно важные интересы, важные интересы и просто интересы.
К первой группе относятся интересы, связанные с реализацией и защитой таких
ценностей, утрата которых может привести к подрыву самих основ существования
граждан, общества и государства – суверенитет, государственная и территориальная
целостность, конституционный строй, обороноспособность страны, нравственное и
физическое здоровье нации и т.д. Вторая группа связана с реализацией
конституционных прав и свобод граждан, сохранением социально значимого достояния
общества, преодолением и пресечением социальной, расовой, национальной и
религиозной розни, организованной преступности и т.п. К третьей группе относятся все
остальные интересы, как правило, связанные с обеспечением благоприятных условий
для развития общества, гражданского мира и согласия, реализацией принципов
демократического общества и социальной справедливости, защитой окружающей
среды, утверждением взаимовыгодного и добрососедского сотрудничества с
зарубежными государствами и др. Границы между группами интересов условны,
подвижны. В зависимости от конкретных условий те или иные интересы могут
приобретать статус жизненно важных и наоборот.
Значительное влияние на осознание и формирование национальных интересов
оказывают национальные ценности – это фундаментальные нормы, выражающие
особую значимость определенных духовных и материальных благ для существования и
развития нации. Содержание ценностей обусловлено культурными достижениями
общества. Мир ценностей - это, прежде всего, мир культуры в широком смысле слова,
это сфера духовной деятельности человека, его нравственного сознания, его
привязанностей - тех оценок, в которых выражается мера духовного богатства
личности. Иерархия национальных интересов страны определяет и систему ее
национальных целей. Национальные цели - это основополагающие ориентиры в
деятельности государства, общества и отдельных граждан по реализации и защите
национальных интересов. Национальные цели - наиболее подвижный элемент в
системе национальной безопасности, они определяются и формируются в обществе
через призму национальных ценностей и интересов. Национальные цели переводят в
практическую плоскость вопросы защиты национальных ценностей и интересов,
определяют приоритеты внутренней и внешней политики государства.
Таким образом, национальная безопасность представляет собой сложную,
многоуровневую, открытую, динамическую систему, в основе которой лежит
триединство отношений базовых социальных субъектов - личности, общества и
государства. Причем, формирование и функционирование этой системы, обусловлено
воздействием множества факторов: исторических, географических, этнических,
демографических, социально-политических, экономических, культурных, религиозных
и т.д. Исходя из содержания и особенностей тех или иных сфер жизни общества и угроз
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безопасности личности, общества и государства, национальную безопасность принято
делить на политическую, экономическую, социальную, военную.
 политическая безопасность представляет собой такое состояние политической
системы, которое гарантирует права и свободы граждан, социальных групп,
обеспечивает баланс их интересов, стабильность и целостность государства, его
благоприятное международное положение;
 экономическая безопасность - это такое состояние жизнедеятельности личности,
социальной группы, общества в целом, при котором гарантируется защита их
материальных интересов от деструктивных подрывных действий, гармоничное,
социально ориентированное развитие экономики, обеспечивается способность
государства определять без вмешательства извне пути и формы своего
экономического развития;
 социальная безопасность - это такое состояние развития личности, различных групп
населения, общества и государства, при котором они сохраняют удовлетворенность
своим социальным статусом, а отношения внутри них и между ними носят не
конфронтационный характер;
 военная безопасность - это устойчивое состояние защищенности общества и
государства от внешних и внутренних военных угроз.
Обеспечение национальной безопасности зависит от многих обстоятельств,
выраженных в условиях и факторах, выявление и учет которых носит определяющее
значение. В связи с этим основная задача системы национальной безопасности - защита
национальных интересов от различного рода угроз.
Терминология безопасности
Развитие науки о безопасности поставило вопрос об уточнении значения
терминов, а также правильности их применения. В предыдущих статьях были детально
проанализированы и научно сформулированы термины: опасность, безопасность,
защита, защищённость и другие. Наряду с термином опасность в обиходе и научной
практике часто используется термин угроза. Эти два термина по своему смыслу очень
близки. Однако. является ли термин угроза синонимом опасности и правомерна ли
взаимозамена этих терминов? Опасность способна приобретать различные формы. Она
может быть в виде возможности, намерений, планирования действий с целью
причинения ущерба определённому объекту. В ситуации, когда опасность реальна и
конкретна часто употребляется термин «угроза».
По мнению многих авторов, угроза – это опасность на стадии перехода из
возможности в действительность, потенциально возможное или реальное действие
организаций, сообществ, лиц, направленное на нанесение морального, материального
или физического ущерба объекту о безопасности которого идёт речь. Различают
внутренние и внешние угрозы, которые могут быть направлены на личность,
материальные, финансовые и информационные ресурсы рассматриваемого объекта или
системы. Иными словами, угроза - совокупность условий и факторов, создающих
опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства.
Подробное определение термина "угроза" приводит Korzeniowski L3. рассматривая её
как потенциальную причину неожидаемого состояния. Угроза, по его мнению и по
KORZENIOWSKI, L., PEPLONSKI, A. Wiwiad gospodarczy, historia I wspolczesnosc. – Krakow, EAS,
2005, s. 244.
3

127

мнению Świniarski J.4, Kaczmarek J., Skowroński A.5 не является самостоятельной
категорией, она всегда относится к определённому предмету, для которого носит
деструктивный характер. Угроза может иметь значение (негативное) для жизни,
существования, стабильности, усовершенствования и развития объекта. Именно с
помощью понятия "угроза" Korzeniowski L. формулирует понятие "безопасность". В
этом контексте необходимо установить являются ли понятия "опасность" и "угроза"
синонимами.
Термин "угроза" в соответствии с толковым словарём6 это возможная опасность.
Согласно словарю русского языка7: «Угроза – обещание причинить какое-либо зло,
неприятность. Возможность, опасность какого-либо бедствия, несчастья, неприятного
события. Тот, кто (или то, что) может причинить зло, неприятность.» «Угроза» в других
словарях рассматривается как запугивание, обещание причинить кому-нибудь вред,
зло. Сравним термин «угроза» с определением термина «опасность»
сформулированным в ряде работ, в частности8: «Опасность — субъективное понятие,
обозначающее возможность возникновения обстоятельств, при которых материя,
поле, информация, энергия или их сочетание могут таким образом повлиять на
объект, что это приведёт к последствиям, которые воспринимаются или
оцениваются заинтересованным субъектом (на уровне мышления, ощущения или
инстинктов) на определённом этапе развития воспринимающего субъекта, как
негативные до момента реализации опасности или после наступления негативных
последствий».Сравнение термина «угроза» с вышеприведённой формулировкой
термина «опасность» показывает, что понятие опасности гораздо шире и оно указывает
на возможность негативного воздействия в принципе, поэтому применять термин
"опасность" лучше в общих формулировках.
Например, можно говорить: «для этого человека существует опасность», не
уточняя, какая именно опасность существует или каковы её последствия. Термин
«угроза», как правило, употребляется с определениями, указывающими какая
опасность собственно угрожает, например, заболеть, упасть и т.д. или указывающими,
что именно является угрозой, например, угроза шторма, землетрясения. Зачастую
термин "угроза" используют, чтобы показать, что вероятность наступления
неблагоприятного события достаточно высокая или резко повысилась. Таким образом,
термин «угроза» выступает как определённое производное от термина опасность.
Классифицируют угрозы по:
1. местонахождению (внешняя, внутренняя);
2. степени сформированности (потенциальная, реальная);

Zob. Świniarski J., Filozoficzne... op. cit. s. 13; Świniarski J., O naturze bezpieczeństwa. Prolegomena do
zagadnień ogólnych, Warszawa-Pruszków 1997.
5
KACZMAREK, J., SKOWROŃSKI, A., Bezpieczeństwo - świat - Europa - Polska, Wrocław 1998.
6
Толковый словарь русского языка. Ожегова С. И. и Шведовой Н. Ю. CD-ROM Большая энциклопедия
Кирила и Мефодия. 2001. в 2 дисках. (На російській мові).
7
Словарь русского языка: В 4-х т. / АН СССР, Ин-т рус. яз.; Под ред. А. П. Евгеньевой. – 2-е изд., испр. и
доп. – М.: Русский язык, 1981–1984.
8
Заплатинський В.М. Обґрунтування загального поняття "небезпека" // Гуманітарний вісник ДВНЗ
"Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди": Зб. наук. пр.
- Переяслав-Хмельницький, 2012. - Вип. 27. - С. 99-106; Заплатинский В.М. Новое определение тармина
„опасность”. // Prace naukowe Akademii im. Jana Dlugosza w Czestochowie. Seria: Edukacja Techniczna I
Informatyczna. – Czestochowa, Wydawnictwo Akademii im. Jana Dlugosza w Czestochowie 2012. Tom VII, S.
179-200. ISBN 978-83-7455-298-1, ISSN 1897-4058.
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3. характеру (природная: сейсмическая, водная и др.; антропогенная: экологическая,
техногенная);
4. сфере (экономическая, социальная, политическая, оборонная, информационная,
международная);
5. степени субъективного восприятия: завышенная, заниженная, адекватная, мнимая,
неосознанная.
Сформулировать термин угроза можно следующим образом: угроза –
определённым образом идентифицированная опасность. Термин угроза, как
правило, не применяется без определений, указывающих на источник опасности,
характеристику или вид опасности – угроза болезни, падения, ядерной катастрофы и
т.д. В настоящее время появляются новые угрозы – такие как ухудшение состояния
окружающей среды – экологические угрозы, войны и насилие внутри государств,
распространение и возможность применения ядерного, радиологического, химического
и биологического оружия, наркоторговля, глобальные финансово-экономические
кризисы, международный терроризм и транснациональная организованная
преступность. Эти угрозы исходят как от негосударственных субъектов, так и от
государств, причём речь идёт как о безопасности человека, так и о безопасности
государств.
Доклад Группы высокого уровня ООН по угрозам, вызовам и переменам
определяет – 7 блоков угроз:
1.

война между государствами;

2.

насилие внутри государства, включая гражданские войны, массовые нарушения
прав человека и геноцид;

3.

нищета, инфекционные болезни и экологическая деградация;

4.

ядерное, радиологическое, химическое и биологическое оружие;

5.

терроризм;

6.

транснациональная организованная преступность.

7.

нарушение стабильного снабжения государства жизненно важными ресурсами.

Необходимость уменьшения угроз требует создания научно-обоснованных методов
расчёта угроз, а соответственно безопасности.
Математическое моделирование процессов национальной безопасности
Если абстрагироваться от физической сущности компонентов системы
национальной безопасности, то можно формально считать, что это некоторая
функционирующая система, работоспособность которой зависит от правильной
«штатной работы» ее блоков, которыми являются блоки 1 - политической
безопасности, 2 - экономической безопасности, 3 - социальной безопасности, 4 военной безопасности. Как любая из функционирующих систем эта система
подвержена рискам снижения работоспособности, или в нашем случае риску снижения
уровня национальной безопасности, в зависимости от рисков снижения нормальной
работоспособности составляющих блоков системы. В нашем случае это риск вероятность события, имеющего неблагоприятные последствия для состояния
национальной безопасности и вызванного негативным воздействием государственной
и другой деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного
характера».
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Риски, возникающие при работе системы национальной безопасности, являются
прямыми последствиями ухудшения работы блоков этой системы. Для определения
вероятности возникновения рисков и связанных с ними экологических, экономических
и социальных последствий необходимо осуществить вероятностный анализ состояний,
как различных блоков, так и системы в целом. Для получения обобщенных
закономерностей
удобно воспользоваться,
так
называемыми,
структурнофункциональными блок-схемами национальной безопасности, позволяющие свести
всю систему в нескольких взаимосвязанных блоков. Таким образом, система может
быть представлена: 1 - политической безопасностью, 2 - экономической безопасностью,
3 - социальной безопасностью, 4 - военной безопасностью.
Оценивая надежность перечисленных выше блоков по открытым данным9,
можно сделать вывод, что наибольшую надежность имеет первый блок, дальше по
убыванию надежности можно расположить 2, 3 и 4 блока. Учитывая ранжирование
надежности блоков можно утверждать что, в начале, может ухудшить работу первый
блок 1, далее 2, 3 и 4 блоки. Если все блоки системы работают, система находится в
состоянии S0. В случае ухудшения работы блоков в той же последовательности система
будет в состояниях S1, S2, S3 и S4. Наибольший интерес представляют состояния
системы, при которых ухудшение работы блоков вызывают не остановки работы всей
системы, а только внештатную работу, сказывается на качестве состояния
национальной безопасности в сторону ее ухудшения.
Исходя из оговоренных условий, существует наибольшая вероятность перехода
системы из состояния S1 системы в состояние S2, затем в состояние S3, а затем в
состояние S4. Из состояния S2, наибольшая вероятность перехода системы в состояние
S3, а затем в состояние S4. Аналогично существует наиболее вероятный переход
системы из состояния S3 в состояние S4. Переход системы из состояния с большим
номером в состояние с меньшим номером считаем чрезвычайно малым.
Рассматривая процесс перехода системы национальной безопасности в
возможные состояния S1, S2, S3 ... Sn, обозначим X(t) номером состояния, в котором
находится система в момент времени t. Тогда процесс перехода будет описываться
случайной целочисленной функцией X(t)>0, возможные значения которой равны 1, 2, 3
... n. Эта функция меняется скачкообразно от одного целочисленного значения к
другому в заданные моменты времени t1, t2 ... tn, будучи непрерывной слева направо и
образуя Марковскую цепь. Вероятность Pi(k) - это вероятность того, что после шага k в
момент времени tk система S будет находиться в любом состоянии Si где i = 1, 2, 3, ... n.
Вероятность Pi(k) называется вероятностью состояния цепи Маркова. Вероятность
перехода на k-м шаге из состояния Si в состояние Sj, при условии того, что на этапе k-1
система находилась в состоянии Si, называется переходной вероятностью. В случае
работы всех блоков, система находится в состоянии S0. При ухудшении работы блоков,
система может переходить из состояния в состояние с номером отказавшего блока. В
нашем случае это будут состояния S1, S2, S3, S4. Начальные вероятности, учитывая, что

Хенли Э. Дж. Надежность технических систем и оценка риска: пер. с англ./ Хенли Э. Дж., Кумамото Х.
— М.: Машиностроение, 1984. 528 с.; Урядникова И.В. Оптимизация управления техногенным риском
при водоподготовке в теплоэнергетике / Инга Викторовна Урядникова // Інтегровані технології та
енергозбереження. - Харьков, 2004. № 4. - С. 53-59; Свешников А.А. Прикладные методы теории
случайных процессов / Арам Арутюнович Свешников. – М.: Наука, 1965. 254 с.; Техногенноэкологическая безопасность как фактор геоэкономической устойчивости Украины/
http://www.km.ru/referats.
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поток ухудшения работы начинается с блока 1, имеющего наибольшую вероятность
отказа, будут:
P1(0) = 1, P2(0) = 0, P3(0) = 0, P4(0) = 0
Для определения переходных вероятностей учитываем вышесказанное о том, что
переходная вероятность системы в тот или иной момент времени будет соответствовать
номеру блока, который находится в состоянии ухудшение работы. Ухудшение работы
блоков идут за растущими номерами, образуя такие переходные вероятности: P1-2; P1-3;
P1-4; P2-3; P2-4; P3-4.
Граф системы может быть представлен в виде

Рис. 1 - Граф структурно-функциональной блок-схемы системы национальной
безопасности

Рассматривая Марковскую цепь для данного случая, легко убедиться в том, что
переходные вероятности не зависят от номера шага, а зависят только от того, из какого
и в какое состояние осуществляется переход, то есть для нашего случая Марковская
цепь однородна. Переходные вероятности однородной Марковской цепи образуют
квадратную матрицу, имеющую вид10:

(1)
Для рассматриваемого случая структурно-функциональной блок-схемы системы
национальной безопасности, граф которой показан на рисунке 1, матрица переходных
вероятностей будет иметь вид:

ГМУРМАН, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика. Учеб. пособие для втузов /
Владимир Ефимович Гмурман. М.: Высшая школа, 1977. 479 с.
10
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(2)
Если рассматривать состояния системы в произвольные моменты времени t 1, t2…t3
после начала работы системы, то согласно11 имеем:
n

p (k )   p (k  1)  p
i

j

1

ji

,

(3)

где і = 1…n і j = 1…n.
Рассчитывая вероятности для первого шага в момент времени t1, получаем:

P (t )  P (t )  P
P (t )  P (t )  P
P (t )  P (t )  P
P (t )  P (t )  P
1

1

0

11

1

1

0

1 2

3

1

1

1

2

4

1

1

(4)

13

0

1 4

0

Для момента времени t2, на втором шаге получаем:

P (t )  P (t )  P
P (t )  P (t )  P  P (t )  P
P (t )  P (t )  P  P (t )  P  P (t )  P
1

1

2

1

2

3

1

2

1

2

1

2

2

2

23

1

2 2

1

3

33

1

(5)

 P2 (t1)  P24  P3 (t1)  P34  P4 (t1)  P44

1 4

1

1 2

1

1 2

1

P (t )  P (t )  P
4

11

Для момента времени t3, на третьем шаге получаем:

P (t )  P (t )  P
P (t )  P (t )  P  P (t )  P
P (t )  P (t )  P  P (t )  P  P (t )  P
1

1

3

2

3

P (t )  P (t )  P
4

3

1

2

1

3

1

3

11

2

2

1 4

13

1 2

2

2

2

2

2 3

22

2

2

2

33

(6)

 P2 (t 2)  P24  P3 (t 2)  P34  P4 (t 2)  P44

В принципе, можно рассчитать вероятности перехода отказа от блока к блоку для
каждого числа шагов. Однако для практических целей достаточно рассчитывать
количество шагов на единицу меньше, чем количество блоков.

ГМУРМАН, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика. Учеб. пособие для втузов /
Владимир Ефимович Гмурман. М.: Высшая школа, 1977. 479 с.
11
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Вышеизложенное является только одной из сторон общей методики анализа рисков
национальной безопасности. Для конкретных расчетов и оценки адекватности
математических моделей необходимо рассматривать конкретную систему
национальной безопасности и конкретные вероятности ухудшения работы ее блоков.
Ниже дается пример расчетов переходных вероятностей ухудшения работы при
значениях вероятностей ухудшение работы, принимаемые в соответствии 8,10, а именно:
P1-1 = 0,02; P2-2 = 0,025; P3-3 = 0,015; P4-4 = 0,005; P1-2 = 0,5; P1-3 = 0,3; P1-4 = 0,2; P2-3 = 0,6;
P2-4 = 0,4; P3-4 = 1. Используя зависимости (3), (4), (5), (6) можно получить значения
вероятностей ухудшение работы блоков в состояниях t1, t2, t3.
Вероятности отказов блоков в разные моменты времени показаны на рис. 3.
Граф системы будет представлен в виде:

Рис. 2 - Граф реальной системы национальной безопасности

Рис. 3 - Вероятности перехода системы национальной безопасности из состояния
«работа» (S0) в состояние «ухудшение работы» (S1; S2; S3; S4) из-за ухудшения работы блоков 1,
2, 3, 4. Период эксплуатации - 0,1; 0,5; 0,9 от времени ресурса системы t.

Анализируя полученные результаты, можно сказать, что при функционировании
системы национальной безопасности существует наибольшая вероятность ухудшения
работы в блоке 1. После восстановления работоспособности блока и в случае
дальнейшей эксплуатации системы существует наибольшая вероятность ухудшения
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работы блока 2, затем блока 4 и затем блока 3. Как видно из графика, наиболее
угрожающие вероятности ухудшения работы это вероятности блоков 2 - экономическая
безопасность и блока 4 - военная безопасность, Которые резко снижают вероятность
устойчивости всей системы национальной безопасности.
Вероятности ухудшения
работы блоков являются вероятностями рисков, порождаемых внутренними и
внешними угрозами устойчивости системы национальной безопасности, причем
относительная неустойчивость системы национальной безопасности будет тем больше,
чем больше период времени выявления ухудшения работы блока.
Данное исследование следует рассматривать лишь как начальную попытку
рассмотреть указанную проблему математического моделирования процессов
национальной безопасности. В исследовании не учтены взаимовлияния
рассматриваемых блоков. Это требует дополнительных исследований и более сложного
математического аппарата.
Выводы
1.

Сравнение термина «угроза» с формулировкой термина «опасность» показывает,
что понятие опасности гораздо шире, и оно указывает на возможность негативного
воздействия в принципе, поэтому применять термин "опасность" лучше в общих
формулировках.

2.

Термин угроза, как правило, не применяется без определений, указывающих на
источник опасности, характеристику или вид опасности.

3.

Классификацию угроз целесообразнее проводить по местонахождению (внешняя,
внутренняя), степени сформированности (потенциальная, реальная), по характеру
(природная: сейсмическая, водная и др.; антропогенная: экологическая,
техногенная), сфере (экономическая, социальная, политическая, оборонная,
информационная, международная) и по степени субъективного восприятия
(завышенная, заниженная, адекватная, мнимая, неосознанная).

4.

Необходимость уменьшения угроз требует создания научно-обоснованных методов
расчёта угроз, а именно применение элементов математического моделирования, в
частности теории оптимального управления и линейного программирования.

5.

Риск изменения уровня безопасности и различные аспекты безопасности
функционально зависят от одних и тех же переменных, однако очевидно, что
зависимость эта разная. Установлено, что зависимость эта нелинейная и
характеризуется различными степенными показателями при переменных.
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Jevy, děje, události, stavy a situace v teorii bezpečnosti
Phenomena, events, events, states and situations in security theory
Roman Rak1, Viktor Porada2
Abstrakt
Předmětem tohoto příspěvku je vysvětlení pojmů, jejich definic a obsahů, jako jsou jev,
událost, mimořádná událost, děj, bezpečnostní událost, stav, situace, bezpečnostní situace,
mimořádná situace, operativní situace, model bezpečnostní situace, problémová situace.
Klíčové jsou pojmy jev, událost, děj, stav a situace, které nutně potřebujeme znát a pochopit
pro analýzu hrozeb, ocenění rizik, ze kterých pak vznikají různé typy situací, mající vztah
k bezpečnosti. Všechny výše uvedené pojmy souvisí s proměnnou čas.
Abstract
The subject of this paper is an explanation of terms, their definitions and content, such as
phenomenon, event, emergency, event, security event, situation, situation, security situation,
emergency situation, operational situation, model of security situation, problem situation. Key
concepts are phenomena, events, events, situations, and situations that we necessarily need to
know and understand for threat analysis, risk assessment, which then generates different types
of security-related situations. All the above terms are related to the variable time.
Klíčová slova
jev, událost, mimořádná událost, děj, bezpečnostní událost, stav, situace, bezpečnostní situace
Key words
phenomenon, event, emergency, event, security event, state, situation, security situation
Jev (Occurrence, effect)
Jevem se rozumí souhrn skutečností zobrazujících ucelenou nebo uceleně popsanou
část objektivní reality (Tichý3, 2006, s. 8). Jev souvisí s hmotou (nebo jejími projevy) nebo
s vědomím, případně s obojím. Jev je úkaz, který je výsledkem procesů. Je popsán souborem
vlastností, parametrů a souřadnic, který se za stejných (podobných) podmínek vždy
(opakovaně) uskuteční. (Procházková 2013, s. 46). Jev – je to jakákoliv entita související
s určitým objektem, kterou lze zjistit existujícími prostředky (pozorováním, měřením). Jev je
spojen s procesem probíhajícím na objektu nebo v objektu – je to vlastně projev objektu
(Janíček 2007, s. 29):
Jev, který se může změnit v negativní událost a způsobit tím škodu nebo újmu, je
hrozba.
Příklad:
Projevem hmoty je např. gravitace, radioaktivita, hmotnost, hustota, teplota, pevnost
materiálu apod., projevem vědomí je např. vztah člověka k ekologii, politice, náboženství,
citlivost organismu na vlhkost, teplotu apod.
Prof. Ing. Roman Rak, PhD., Vysoká škola finanční a správní, e-mail: rak.roman@seznam.cz.
Prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc,, multi, dr.h.c., Vysoká škola finanční a správní, e-mail:
viktor.porada@mail.vsfs.cz.
3
Prof. Milík Tichý se problematikou jevu zabývá hned na úvod své publikace, protože jev a událost považuje za
základní stavební kameny analýzy a řízení rizik.
1
2
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Každý jev má svoji podstatu vyjadřující souhrn jeho vlastností (podstatou jevu „vítr“
je sluneční záření, atmosféra, členitost krajiny; podstatou jevu „inflace“ je výkonnost
národního hospodářství, světové a lokální ceny; podstatou jevu dopravní nehoda jsou
technické vlastnosti dopravního prostředku, dopravní cesty, řidiče/pilota/kapitána lodi apod.,
atmosférické jevy, podstatou jevu „Výtržnosti na fotbalovém stadiónu“ je např. umístění
fotbalových týmů v herní tabulce, rivalita, agresivita fanoušků, zabezpečení fotbalového
stadionu, národnost hrajících týmů, vnější společenské, politické okolnosti apod.).
Jevy mohou být (často jsou) závislé na čase. Takový jev by mohl být označován za
děj, avšak to by bylo z mnoha důvodů nevýhodné. Argumentem projevu jevů nemusí být totiž
vždy čas, ale i jiná veličina popisující polohu děje v prostoru nebo i zcela nefyzikální veličina
– například organizační prvek ve výrobním procesu (Tichý 2006, s. 8). Jestliže se jev může
opakovat nebo může mít několik různých podob, a to v čase nebo v prostoru (nebo v obojím),
považuje se jedno opakování nebo jedna z podob za realizaci jevu. Průběh realizace jevu
v čase nebo prostoru lze v obecném případě popsat spojitou nebo nespojitou veličinou, popř.
funkcí. Popis jevu může být analytický – odvozený od známé podstaty jevu, nebo empirický –
odvozený z pozorování jevu, ze zkušenosti nebo z jiných vstupních údajů.

Obr. 1 - Objekty a procesy objektivně podmiňují jevy. Praktický výskyt teoretického jevu se
nazývá událost. Pokud se v časovém úseku (období) projevuje v časové posloupnosti více
různých událostí, hovoříme o ději. Objekt, proces, jev, událost i děj se mohou vztahovat
k bezpečnosti, v pozitivním i negativním smyslu slova.
Jevy se formálně popisují verbálně nebo matematicky. Matematické popisy jsou
obvykle realizovatelné u přírodních a technických, popřípadě ekonomických oborů, u
složitějších společenských oborů zpravidla neexistují žádné matematické modely a pak popis
jevu bývá verbální.
U jevů se obvykle popisuje:
a) jejich výskyt (ano/ne);
b) mohutnost, intenzita, vyjádřená různými veličinami podle jejich povahy (např. teplota
ovzduší, rychlost vozidla, síla zemětřesení (Richterova stupnice), počet zaměstnanců
v organizaci apod.4).
Pojem jev je důležitý z hlediska analýzy bezpečnostních rizik. Při analýze bereme
v úvahu všechny objekty a jevy, které jsou teoreticky k dispozici a které mohou v libovolné
kombinaci nastat, a mít negativní dopady. Pokud takovéto negativní jevy nastanou, dochází
k bezpečnostním událostem, ze kterých pak vyplývají reálné hrozby, nebezpečí. Českým
synonymem pro jev jsou slova úkaz (přírodní, společenský apod.), nebo efekt. Jev může, ale
nemusí, nastat. Pokud jev nastane, hovoříme o události. Jev můžeme chápat jako „to“, „co se
může stát“, událost pak „to“, „co se stalo“.

4

Intenzitu větru můžeme popsat jako bezvětří, vánek, vichřice, tornádo nebo jako poryvy apod.
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Časový pohled na entitu
statický

dynamický

(v jediný časový okamžik, v konkrétním
čase)

(v určitém časovém intervalu, od-do)

entita

Jev

Proces

Stav

Událost

Situace

Děj

Tab. 1 - Při práci s vybranými entitami, jako jsou jev, stav, situace, proces, událost, děj si
musíme vždy velmi dobře uvědomit jejich časové trvání, tj. zda se jedná o konkrétní časový
okamžik, nebo určitý časový interval. Jednak si dobře uvědomíme podstatu věci, jednak se
budeme lépe a srozumitelněji umět vyjadřovat. V odborné literatuře je řada chybných či
nepřesných definic bezpečnostních termínů právě proto, že jejich autorům unikl časový
pohled na entitu; tedy zda se jedná o entitu vždy jen statickou, či dynamickou. Statické entity
si můžeme představit jako entity dynamické, ale zastavené v konkrétním čase, jako např.
fotografický snímek.
Událost (Event)
Výskyt realizace jevu, popř. výskyt jednotlivých realizací několika jevů současně
anebo v témže místě prostoru se označuje jako událost (Tichý 2006, s. 9).
Událost může být definována:
 Bodem – např. vítr foukal rychlostí 20 m/s; vozidlo narazilo do překážky rychlostí 60
km/h.
 Intervalem – např. rychlost větru byla větší 25 m/s; vozidlo narazilo do překážky
rychlostí mezi 20-30 m/s.
Zásadní rozdíl mezi jevem a událostí můžeme shrnout takto. Jevy a jejich výskyty
(četnost, intenzita) jsou teoretickou záležitostí (tj. jsou určitými objekty vhodnými pro
bezpečnostní analýzu, resp. analýzu rizik), které prakticky analyzujeme, vyhodnocujeme a
následně řešíme pro zajištění bezpečnosti. Událost je naopak již reálná, praktická skutečnost,
která již nastala (v určitém prostoru, čase) a kterou musíme řešit, ideálně pomocí krizových
scénářů, postupů, jež byly na základě analýzy rizik detailně rozpracovány a připraveny právě
pro úspěšné zvládnutí nepříznivé události.
Událost

Jev

Při teplotě 100 st. Celsia (při normálním atmosférickém tlaku) se voda dostala do
objemového varu a došlo k intenzivnímu vypařování, následně k destrukci varné
nádoby, jež neodpovídala konstrukčním požadavkům uživatele.

Teplota kapaliny
Členitost
rezervace

krajinné

Na rozsáhlém prostoru chráněné krajinné rezervace došlo k požáru, jehož hašení
bylo značně zpožděno nasazením odpovídající techniky, kterou nebylo
jednoduchá do dané oblasti přivést.

Profylaktická
kontrola
brzdového
systému
rychlíkové soupravy

V důsledku absence profylaktických kontrol nebylo možné odhalit opotřebování
brzdných bubnů a následně došlo k selhání brzdového systému a k přejetí
červeného návěstidla, načež následovala srážka s protijedoucím vlakem.

Přívalová povodeň

Velmi silná bouřka zasáhla oblast Malé Fatry, která přinesla do obce Vrátna
intenzivní srážky, které vyvolaly přívalovou povodeň. Celá událost se odehrála
včera 21. 7. 2015 ve večerních hodinách a záchranáři při ní museli evakuovat až
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Událost

Jev
120 lidí.
Nevhodně
zabezpečený
přístup k datům

Důvěrné informace o více než 400 000 klientech získali zatím neznámí hackeři
v italské pobočce UniCredit banky. Je to jeden z největších kybernetických útoků
cílených na banku v Evropě a vůbec největší v Itálii5.

Agresivita fanoušků

Při fotbalovém zápase na stadionu Slávie dne 23.6.2016 došlo k výtržnostem
agresivních fanoušků ze zahraničí, při kterých bylo lehce zraněno 18 osob, 2
osoby těžce.

Teroristický útok nožem
ve veřejném prostoru

Bojovník Islámského státu zaútočil nožem na pláži v egyptské Hurghadě na
cizinky. Dvě podlehly okamžitě, třetí o týden později v nemocnici. Dalších tři
ženy byly vážně zraněny.

Teroristický útok pomocí
vozidla
ve
veřejném
prostoru

14. července 2016 přibližně ve 22:40 hodin SELČ se v jihofrancouzském
městě Nice uskutečnil teroristický útok, když do davu lidí oslavujících státní
svátek Dobytí Bastily najel těžký nákladní vůz. Událost se odehrála na Promenade
des Anglais, odkud toho večera účastníci oslav pozorovali ohňostroj.
Atentát si vyžádal 87 mrtvých a více než 400 zraněných. Ke konci útoku se
rozpoutala přestřelka mezi řidičem vozu a policií, při níž pachatel zločinu
zahynul6.

Tab. 2 - Příklady jevů a událostí
Každá událost může nabývat těchto 3 stavů:
 Příznivá událost;
 Nepříznivá událost;
 Neutrální událost.
Charakter události je zpravidla subjektivní. V praxi můžeme konstatovat, že událost příznivá
pro určitý subjekt (osobu, instituci apod.) je nepříznivá pro jiný subjekt a dalšímu subjektu
dokonce lhostejná. Události též můžeme členit na události:
 Nežádoucí;
 Nepravděpodobné;
 Nepředvídatelné;
 Iniciační;
 Očekávané;
 Mimořádné.
Nežádoucí událost (Undesirable event)
Nežádoucí událost je taková událost, jejíž dopady neodpovídají našim zájmům, představám,
požadavkům. V souvislosti s bezpečností je nežádoucí událost taková událost, jejíž dopady
způsobují na chráněném objektu (procesu, zájmu) škody nebo újmy.
Nepravděpodobná událost (Unexpected event)

5

https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/444569-obri-kyberneticky-utok-hackeri-ziskali-data-400000-klientu-unicredit-banky.html
6
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/online-teroriste-v-nice-najeli-do-davu-s-nakladnim-autemzab/r~dbe903fa4a1411e69d46002590604f2e/
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Událost, která je neočekávaná na základě provedené analýzy rizik na stanovené hladině
věrohodnosti (Procházková 2010, s. 102).
Nepředvídatelná událost (Unforeseen event)
Nepravděpodobná událost, kterou nelze identifikovat na základě provedené analýzy rizik na
stanovené hladině věrohodnosti (Procházková 2010, s. 102).
Iniciační událost (Initiating/Trigger event)
Iniciační (spouštěcí) událost je událost, nebo řetězec či souběh propojených škodlivých
událostí, které odstartují hrozbu (upraveno dle Procházková 2010, s. 102). Jiná odborná
literatura používá synonymní pojem agent hrozby (původce, příčina, iniciátor apod.), který
spustí, aktivuje či iniciuje hrozbu.
Očekávaná událost (Expected/Anticipated event)
Očekávaná událost je událost, jejíž výskyt je očekáván v určitém časovém intervalu na
základě provedené analýzy rizik na stanovené hladině věrohodnosti (Procházková 2010, s.
103).
Mimořádná událost (Extraordinary event)
Mimořádná událost v obecném smyslu slova je událost, která je spojená s neočekávaným a
často neočekávatelným zlomem, zvratem v podmínkách existence systému objektů, skokem
v jeho kvalitativním vývoji. Je to vychýlení z normální dynamické rovnováhy (energetické,
hmotnostní, informační, strukturální, společenské, politické apod.). Při mimořádné události
dochází k nežádoucímu uvolňování kumulovaných hmot, energií, narušení informačních toků,
strukturálním změnám v systému objektů, politické a společenské nestabilitě apod.). Dochází
při tom k destrukci systému objektů, k narušení funkčnosti, hranic odolnosti, jeho tvaru a
obsahu apod. doposud neobvyklou, tedy mimořádnou intenzitou události. Při mimořádné
události dochází k ničení společenských, materiálních, kulturních, energetických,
ekologických a dalších hodnot. Projevuje se pokles kvality vztahů mezi objekty (prvky)
systému až po jeho dezintegraci, dochází ke znehodnocení funkčních systémů až po úplnou
destrukci jejich objektů, prvků (Buzalka, Blažek, 2011, s. 37).
Mimořádná událost v užším slova smyslu (z pohledu státu, definovaná zákonem č. 239/2000
Sb.) je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také
havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení
záchranných a likvidačních prací.
Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními
vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují
provedení záchranných a likvidačních prací (Procházková 2010, s. 103).
Mimořádná událost je událost nebo situace vzniklá v určitém prostředí v důsledku živelné
pohromy, havárie, nezákonnou činností, ohrožením kritické infrastruktury, nákazami,
ohrožením vnitřní bezpečnosti a ekonomiky, která je řešena obvyklým způsobem orgány a
složkami bezpečnostního systému podle zvláštních právních předpisů. Pod tímto pojmem je v
současných právních předpisech ČR uváděna řada pojmů, jako jsou např. mimořádná situace,
nouzová situace, pohroma, katastrofa, havárie7.

Terminologický slovník krizového řízení a plánování obrany státu, s. 40. [On line], [cit. 2018-5-14], dostupné
z: file:///R:/Sta%C5%BEen%C3%A9%20soubory/Terminologicky_slovnik_MV-2016.pdf
7
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Přírodní klimatické mimořádné události
(voda, oheň, zem, vzduch)
Tektonické
(zemětřesení)
požáry
sesuvy
tsunami
hladomor
epidemie

-

-

Telurické
(sopečné)
bahnotok
sopečné povodně
Horká sopečná
mračna

-

-

Topologické
povodně
sesuvy půdy
laviny

Antropogenní (socio-ekonomické)
mimořádné události
Vojenský konflikt

Vojensko-politického
charakteru v době míru
- náhodný jaderný úder
- pád jaderného nosiče
- národnostní konflikty
Meterologické
- teroristická a diverzní
cyklony
činnost
extrémní
horko,
- imigrační vlny
sucho
mrazy
krupobití
-přívalové
k
deště
apod.

Civilizační katastrofy

-

doprava
průmysl
vodní stavby
toxické odpady
velké požáry
jaderná energetiky
kritická
infrastruktura
(blackouty) atd.

Tab. 3 - Klasifikace mimořádných událostí podle Světové zdravotnické organizace (WHO).
Zdroj: Pastuchová-Neumannová, 2017, s. 11
Mimořádná událost je nenadálý, částečně nebo zcela neovládaný, časově a prostorově
ohraničený děj, který vznikl v souvislosti s provozem technických zařízení, působením
živelních pohrom, havárií, neopatrným zacházením s nebezpečnými látkami, epidemiemi
nebo jiným nebezpečím, které ohrožuje životy nebo zdraví lidí, značné majetkové hodnoty
nebo životní prostředí (Novotný, 2000, 104 s.)
Mimořádná událost se v odborné literatuře označuje též jako katastrofa (catastrophe),
krize (crisis), krizová situace (crisis situation), neštěstí (accident), pohroma (disaster)
případně stav nouze – tíseň (emergency).
Bezpečnostní událost (Security event, incident)
Bezpečnostní událost (incident) je proces, který se připravuje, vzniká, má svůj průběh
a zaniká a který má za následek vznik bezpečnostní situace. Bezpečnostní subjekty pak řeší
vzniklou situaci s cílem objasnit relevantní incident. Jde o děj, který se obvykle stal
v minulosti, ale může jít o děj, který se připravuje, probíhá nebo který se utajuje. Vyznačuje
se svými prvky, které ji determinují a specifikují. Klasifikaci bezpečnostních incidentů lze
provádět podle řady kritérií. Specifikace, resp. konkrétní určení o jaký druh bezpečnostního
incidentu se jedná, ovlivňuje vznik konkrétního druhu a zabezpečení specifických činností
bezpečnostních subjektů, které jsou do těchto činností nasazené (upraveno podle Požár 2006,
s. 149). Bezpečnostní událost je objektivní právní skutečnost. Událost je nezávislá na lidské
vůli a právo s ní spojuje určité právní následky (živelné události, působení přírodních
zákonitostí, výsledky biologických procesů). Specifickou právní událostí je plynutí času.
Zvláště kvalifikovaným případem události, je tzv. vis maior (vyšší moc). Události jako
objektivně právní skutečnosti jsou převážně právně významné jen ve spojitosti se
subjektivními skutečnostmi.
Bezpečnostní událost můžeme též definovat jako událost, v jejímž důsledku vznikají
nebo mohou vznikat škody nebo újmy na chráněném objektu či zájmu. Stav bezpečí se
vychyluje směrem k nebezpečí.
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V širším slova smyslu synonymem pojmu bezpečnostní událost je pojem incident,
který se běžně používá v anglofonní literatuře. V užším slova smyslu incident je událost, při
které vzniká nebo může vzniknout škoda nebo újma na chráněném objektu či zájmu, a
která byla iniciována člověkem nebo jím vytvořenými artefakty. Ne každou bezpečnostní
událost nazýváme v praxi incidentem. Události, které jsou způsobeny přírodními nebo méně
často společenskými silami, obvykle v občanském životě nazýváme pohroma. Někteří autoři,
jako např. prof. Procházková, pojmem pohroma nazývají jakoukoliv bezpečnostní událost.
S pojmem incident se můžeme setkat i při kategorizaci následků bezpečnostních událostí,
které jsou podle rozsahu dopadů členěny na nehody, havárie, závažné havárie, pohromy a
katastrofy. Slovo incident je anglickým překladem nejnižšího stupně dopadů bezpečnostní
události, v českém jazyce označované slovem „nehoda“.

Obr. 2 - Grafické znázorněná základních faktorů mimořádné události
Každá bezpečnostní (mimořádná událost) má tyto charakteristické determinanty (Šimák 2015,
s. 47-48):
 Riziko vzniku bezpečnostní (mimořádné) události – míra pravděpodobnosti a
možných důsledků realizace hrozby (nebezpečí);
 Příčina vzniku bezpečnostní (mimořádné) události – subjekt, objekt, či proces,
který svým působením spouští hrozbu v důsledku které vzniká bezpečnostní
(mimořádná událost). Synonymem příčiny jsou pojmy agent hrozby, zdroj, původce,
iniciátor, aktér hrozby;
 Důsledek (dopad) vzniku bezpečnostní (mimořádné) události – je taková změna
skutečnosti, která způsobí narušení funkčnosti objektů, procesů, či dokonce jejich
zásadní změnu, případně takovou změnu jejich existence, kde původní jevy a procesy
zanikají. Pro vlastníka objektů či procesů vznikají škody nebo újmy;
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 Čas vzniku bezpečnostní (mimořádné) události – vyjadřuje konkrétní časové určení
vzniku události, rychlost a tempo změn, které způsobily bezpečnostní (mimořádnou)
událost anebo změn způsobených bezpečnostní (mimořádnou) událostí. Od stanovení
času vzniku bezpečnostní (mimořádné) události se odvíjejí časy přijímaných opatření
bezpečnostním managementem. Kvantitativní změny, které způsobily vznik
bezpečnostní (mimořádné) události, mohou probíhat:
o velmi pomalu, postupně;
o okamžitou změnou, náhlým zvratem.
 Doba trvání bezpečnostní (mimořádné) události – vymezuje období od času vzniku
bezpečnostní (mimořádné) události, během kterého působí destrukční síly,
s následkem negativních změn, během jejich zastavení, ukončení nebo odeznění a
možného přijetí opatření na odstraňování následků bezpečnostní (mimořádné)
události. Na zařazení bezpečnostních (mimořádných) událostí do jednotlivých skupin
(kategorií délky časového průběhu události) neexistuje žádná norma, ale posuzuje se
jednotlivě každý příklad a zařazuje se do jedné z těchto skupin:
o krátkodobá bezpečnostní (mimořádná) událost;
o střednědobá bezpečnostní (mimořádná) událost
o dlouhodobá bezpečnostní (mimořádná) událost.
 Doba vzniku bezpečnostní (mimořádné) události – vymezuje denní a roční dobu
vzniku bezpečnostní (mimořádné) události, která mimo jiné charakterizuje světelné,
povětrnostní, klimatické podmínky této události, jež pak mají zásadní vliv na vybrané
metody, nástroje, technologie a procesy řešení použité zásahovými (bezpečnostními)
složkami. Z tohoto pohledu v jednotlivých případech událostí zohledňujeme:
o den;
o noc;
o roční období;
o další specifičnosti ročního období (mimořádná sucha, záplavy, rizika požárů
atd.)
 Prostor (místo) vzniku bezpečnostní (mimořádné) události – vymezuje
geografické, urbanistické, výškové (hloubkové – podzemní, podvodní, jeskynní, důlní
atd.), velikostní, prostorové a jiné souvztažné podmínky a předpoklady vzniku a
průběhu bezpečnostní (mimořádné) události, jež mohou být:
o ohraničené venkovními podmínkami;
o limitované vnitřními podmínkami.
 Úroveň informovanosti o bezpečnostní (mimořádné) události – vyjadřuje
množství, obsah, přesnost, pravdivost, aktuálnost, …., relevantnost a způsob získávání
zpracovaných a využitých informací o vzniku a průběhu bezpečnostní (mimořádné)
události. Úroveň informovanosti ovlivňují:
o zabezpečení prvotní informace (informování) o vzniku
(mimořádné) události;

bezpečnostní

o vyrozumění pracovníků managementu bezpečnostních složek a varování
skupin osob (obyvatelstva) v daném prostoru události;
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o poskytování úplných informací pro řídící stupně (bezpečnostního)
managementu, pro odborníky z praxe a pro širokou veřejnost.
 Intenzita bezpečnostní (mimořádné) události – představuje komplex
charakteristických vlastností vyjadřujících velikost, sílu, intenzitu, tlak, hustotu,
početnost, nárůst destrukčních změn apod., které způsobily vznik bezpečnostní
(mimořádné) události anebo jsou spojené s jejím průběhem.
 Připravenost bezpečnostních složek reagovat na bezpečnostní (mimořádnou)
událost – komplexní schopnost odborných bezpečnostních složek včas a adekvátně
reagovat na vznik bezpečnostní (mimořádné) události. Tento faktor může zásadním
způsobem rozhodovat o tom, jak dále negativně se bude bezpečnostní (mimořádná)
událost rozvíjet. Záleží na oblasti, ve které bezpečnostní událost vznikla, což
determinuje konkrétní bezpečnostní složku, která bude mimořádnou událost řešit
(složky Integrovaného záchranného systému, úvar rychlého nasazení, kriminální
služba, celní správa, zpravodajské složky apod.).
Děj (Action)
Děj je řada vzájemně propojených událostí v prostoru a čase. (Procházková, D.: Základy
řízení bezpečnosti kritické infrastruktury, 2013, s. 46). Děje jsou výsledkem pozitivních i
negativních událostí, které mohou mít vliv na celkovou bezpečnost a tedy i potenciál pro
vznik újm a škod. Stejně jako události, i děje mohou být příznivé, nepříznivé nebo neutrální.
Příklad:
Při fotbalovém zápase došlo k výtržnostem na stadionu. Fanoušci házeli petardy na hrací
plochu stadionu. Po předčasném ukončení zápasu se nepokoje přenesly do ulic, kde fanoušci
obou klubů rozbíjeli výlohy a zapalovali auta.

Obr. 3 - Vztah jevu, události a děje. Ne všechny jevy se musí v daném čase projevit. Události
se mohou řetězit (domino efekt). Ne všechny události musí mít dopady do bezpečnosti
objektů, systému(ů). Děj trvá určitou dobu, časový interval.
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Synonymem slova děj je proces, protože v obou případech se jedná o posloupnost
postupných, na sebe navazujících stavů, které se vyvíjí v čase v určitém prostoru.
Stav objektu/procesu (State of object, process)
Stav objektu/procesu je souhrn hodnot určitého počtu intenzivních
(významných), sledovaných veličin (parametrů), které objekt či proces charakterizují.
Podobně můžeme definovat systém, kde sledovaných objektů, procesů parametrů,
vzájemných interakcí je mnohem více. Stav je též určitý proces (zastavený) v konkrétním
čase, a sledovaný podle (významných) veličin.
Je důležité, abychom znali v různých časech stavy objektů, které nám pak pomohou na
základě analýzy významných objektových parametrů, hodnocení přijímat konkrétní
rozhodnutí, opatření; tedy proaktivně řídit stav objektů (je-li to možné) nebo alespoň řídit
negativní procesy, které vyvolávají tyto nežádoucí stavy; tedy řídit i bezpečnost objektu
(procesu) a případně i jejich bezprostředního okolí.
Sledovaný objekt
/proces
Člověk, jeho zdraví

Nemovitost, prodej
Člověk, rodinné vazby
Vyšetřování tr. činu

Projekt

Vozidlo, koupě

Libovolný objekt, proces

Libovolný objekt, proces

Název stavu
(„výsledek“)
Zdravotní stav
(„vážně nemocný“)
Stav nemovitosti
(„zchátralá“)
Rodinný stav
(„bez závazků“)
Stav vyšetřování
(„podle plánu“)

Sledované stavové veličiny, charakteristiky
Teplota, tlak, EKG, EEG, puls, dýchání, složení krve, stav
orgánů, …
Statika budovy, energetická náročnost budovy, kvalita
rozvodu el. energie, plynu, vody, …
Svobodný, ženatý, rozvedený, vdovec
Stádium vyšetřování, výsledky z ohledání místa trestného
činu, existence verzí, podezřelé, zadržené osoby apod.

Stav projektu
(„kritický, nutné
krizové řízení“)

Časový harmonogram, stav zdrojů, neřešené problémy,
motivace týmů apod.

Stav vozidla

Technický stav vozidla (opotřebení spojky, motoru, únik
kapalin, …), spotřeba, stáří, počet najetých kilometrů,
předchozí vlastníci, odcizení, leasing, exekuční blokace …

(„závadové,
nekupovat“)

Nouzový stav

Kritický stav

Sledované veličiny jsou za hranicí doporučovaných,
„provozních“ hodnot, ale nepřekročily ještě hranici, mez
odolnosti objektu/procesu ve sledovaném parametru.
Dochází k provozním omezením, výpadkům. Nouzový stav
je řešen doporučovanými postupy pro nouzový stav,
vlastními zdroji provozovatele, zodpovědných subjektů
Sledované veličiny překročily mez, hranici odolnosti
objektu/procesu ve sledovaném parametru. Dochází
k celkovému selhání funkčnosti objektu/procesu, k jeho
postupné, nevratné destrukci. Kritický stav je řešen jako
krizový, s využitím všech dostupných prostředků.

Tab. 4 - Příklady různých stavů objektů/procesů
Stav objektu či procesu je množina všech jeho vlastností a projevů, které lze na něm
v daném čase rozpoznat. Veličiny, vyjadřující stav objektu či procesu se běžně v technických
disciplínách označují jako stavové veličiny. Existují stavové veličiny vlastností objektu či
procesu, a stavové veličiny projevů objektů či procesů, případně jiné stavové veličiny
(Janíček 2007, s. 359). Pro objekty, subjekty či procesy je charakteristické, že u nich lze
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popsat různé stavové veličiny. Všechny stavové veličiny, které lze v určitém časoprostoru
vymezit na dané objektu či procesu, vytvářejí množinu, kterou lze označit jako úplnou
množinu stavových veličin objektu nebo procesu. Při řešení konkrétního problému na
objektu vybírá řešitel z úplné množiny stavových veličin jen ty veličiny, které považuje pro
řešení problému za podstatné (Janíček 2007, s. 359).
Jestliže objekt, který se nachází ve výchozím stavu, je vystaven ze svého okolí
působení, vznikající na něm nebo v něm (nebo platí oboje) procesy, které způsobují, že
výchozí stav se mění v konkrétním čase a na konkrétním místě na stav aktuální (ten, který
nás zajímá v čase jeho posuzování). Tomuto stavu pak odpovídá určité aktuální chování
objektu (Janíček 2007, s. 359).
Prof. Janíček popisuje členění změn stavových veličin. Toto členění je obecné, neplatí
jen v „technickém světě“, jako je inženýrství, mechanika a lze je užít i obecně. Tedy,
rozlišujeme změny:
 Změny kvantitativní – ty představují změnu hodnot některého z podstatných
parametrů souvisejících s objektem či procesem. Tyto změny mohou být
charakterizovány různými požadavky technické praxe – funkční, spolehlivostní,
ekonomické, provozní, požadavky na bezpečnost práce, obecnou bezpečnost, ohrožení
společnosti atd.
 Změny kvalitativní – změny stavových veličin mají takový charakter, že nastává
kvalitativní změna vlastností objektu nebo procesu, např. topografických, tvarových,
fyzikálních, chemických, mechanických atd.
Změny stavových veličin v čase lze rozdělit na změny spojité a změny skokové.

Obr. 4 - Zobrazení stavu objektu v závislosti na čase a rozhodující systémové veličiny. Tu
můžeme formálně zaměnit v našich představách potenciální energií, entropií (mírou
neuspořádanosti) nebo kritických parametrem. Tento pojem používáme zejména tehdy, má-li
objekt více parametrů, které jej charakterizují, ovlivňují a jeden z nich dosahuje mezního
stavu dříve než parametry ostatní.
Společnou vlastností změn stavových veličin je, že u kvantitativních změn přecházejí
hodnoty stavových veličin spojitě, u kvalitativních změn přecházejí z jedné kvality na jinou
kvalitu. Lze tedy hovořit o přechodech z jednoho z jednoho stavu do jiného stavu. Stavy
objektu nebo procesů pak můžeme rozlišovat (Janíček 2007, s. 359; doplněno):
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 Standardní stav objektu či procesu (běžný, normální stav) – hodnoty stavových
veličin, které jsou z hlediska zájmu subjektu o objekt nebo proces podstatné, se
nachází v „normálním intervalu“ hodnot, které na objektech či procesech zaručují
„normální chování“. Normální je to, co je přípustné.
 Přechodový stav objektu (procesu) nastává tehdy, jestliže některý ze stavových
parametrů objektu/procesu změní kvalitu nebo kvantitu, aniž by to muselo znamenat
ztrátu funkčnosti objekt/procesu, resp. dosáhl předem stanovenou hodnotu související
s předmětem zájmu subjektu o objekt/proces.
 Nestandardní stav objektu/procesu – hodnoty stavových veličin leží mimo interval
„normálních hodnot“. Nestandardní stav objektu/procesu nemusí znamenat vyřazení
objektu/procesu z funkce, ale může to funkci ovlivnit.
 Mezní stav objektu/procesu nastává, když objekt/proces ztratí schopnost nebo
možnost plnit předepsanou funkci.
 Stav destrukce (zničení) objektu/procesu – nastává okamžiku, kde není možné již
obnovit schopnost nebo možnost plnit předepsanou, původní funkci. Objekt nebo
proces přecházejí do jiného normálního stavu. Není však ale ještě vyloučeno, že
objekt/proces nemůže plnit zcela jinou funkci.
V souvislosti se stavy objektů, procesů či systémů často používáme termín „kritický stav“ či
„kritický bod“, který můžeme definovat takto. Kritický stav (kritický bod) je stav entity
(objektu, procesu či systému), který se nachází na časové ose za mezním stavem dané
entity a při kterém kulminují rozhodující systémové veličiny (kritické parametry),
mající podstatný negativní vliv na funkčnost dané entity. Po dosažení kritického stavu
(kritického bodu) dochází k maximální ztrátě funkčnosti entity, hodnoty rozhodujících
systémových veličin (prudce) klesají.
Rozdíl mezi pojmy stav a situace
Základní rozdíl mezi „stavem“ a „situací“ spočívá v tom, že „stav“ objektu či procesu
se obvykle hodnotí k určitému času a místo objektu/procesu v prostoru není v tomto
okamžiku rozhodující (vozidlo, budova, člověk apod. jsou v „desolátním“ stavu) a pro naše
rozhodování, řízení daného stavu není rozhodující, kde se nacházejí (objekty, procesy, ať už
jsou kdekoliv, jsou v „desolátním stavu“ tak či tak). Pokud mezi parametry, pomocí kterých
hodnotíme stavy objektů nebo procesů, zavedeme parametr místa (určité souřadnice),
dostaneme se do definice „situace“. Pokud hodnotíme „situaci“, kromě parametru „času“
hovoříme zároveň i o „místě“ (lokalizaci, teritoriu) objektu, procesu. Hovořit obecně o
bezpečnostní situaci, aniž bychom upřesnili kromě času i její místo (lokalizaci), nemá smysl –
bezpečnostní situace v Praze, Berlíně, ČR či Londýně budou ve stejný okamžik zcela
rozdílné, takže pouhý pojem „obecné bezpečnostní situace“ je nic neříkající, protože není
teritoriálně vymezen.
Hodnocení „stavu“ realizujeme obvykle k jednodušším, jednotlivým objektům.
Hodnocení „situace“ je více komplexní, globálnější, obecnější pojem, týkající se více objektů,
systémů apod., přičemž každý objekt, systém hodnotíme podle jiné množiny významných
parametrů. Všechny objekty při hodnocení situace spojují ale vždy dva významové parametry,
které jsou stejné: čas a místo8 objektů. Pokud se člověka zeptáme jaký je jeho stav, v první
chvíli nepochopí naši otázku a bude chtít další upřesnění. Bude stručně odpovídat na stav
rodinný (svobodný, ženatý, rozvedený, …), zdravotní stav, finanční atd. Budeme-li hovořit o
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jeho životní situaci, jeho odpovědi budou mnohem složitější, komplexnější, protože bude
hodnotit různé pro něho důležité stavy.
Specifický stav – tíseň (Specific state - distress)
Tíseň, v právním pojetí, je přechodný stav s omezenými možnostmi rozhodování,
který je obvykle vyvolán nepříznivými okolnostmi (Hendrych 2009, s. 1 209). Tíseň může
být finanční, osobní, rodinná, sociální, zdravotní, bezpečnostní. Vyznačuje se stavem, do
kterého se člověk dostane a nemůže z něj vystoupit bez cizí pomoci. Záleží na okolnostech
vzniku tísně. V občanském právu je tíseň jednou z okolností, která vylučuje svobodu vůle a
proto má podobu neúměrného krácení vůči osobě v tísni. Nový občanský zákoník označuje
toto jednání za nepoměrné obohacování. To znamená, že smlouva je neplatná, uzavírá-li se
s někým, kdo je viditelně v tísni, nezkušený nebo v rozumové slabosti. Smlouva, která byla
uzavřena za těchto podmínek, není platná9.
Ten kdo zneužívá tísně druhé osoby nebo skupiny lidí k vlastnímu zisku porušuje
tímto jednáním zákon. V trestním právu se tíseň projevuje v trestných činech, jako jsou lichva
(§ 218), zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329), útisk (§ 177), obchodování s lidmi (§ 168),
neoprávněné odebírání lidských tkání a orgánů (§ 164) a trestné činy proti těhotenství ženy (§
159, § 162).
Specifický stav – nouze (Specific state - emergency)
Nouze bývá v právním smyslu považována za bezvýchodnou situaci. Synonymy
nouze jsou chudoba, nedostatek, bída, nuzota.
Česká legislativa pracuje s těmito pojmy nouze:
 Hmotná nouze  je stav, kdy člověk, občan nemá dostatečné příjmy, aby si vlastním
přičiněním zabezpečil základní životní podmínky. Občan, který nemůže vlastním
přičiněním nebo za pomoci své rodiny tyto podmínky splnit (typicky v důsledku
nízkého příjmu) a nedisponuje ani majetkem, jehož prodejem, pronájmem či jiným
využitím by mohl získat prostředky k zajištění svých potřeb, má zpravidla v
rozvinutých a civilizovaných zemích nárok na pomoc od státu. Společensky uznanou
hranicí příjmu občana, pod níž nastává stav hmotné nouze, je tzv. životní minimum,
které je stanoveno právní normou. Charakteristickou formou takové sociální
pomoci jsou peněžité a věcné dávky10.
 Sociální nouze  je stav, kdy člověk není schopen zabezpečit své sociální potřeby.
Důvodem k tomuto může být nezletilost, zdravotní stav, absence sociálního zázemí
(tzn. osamělost starých či handicapovaných lidí). Dalším důvodem je ohrožení
vlastních zájmů jinou osobou, jako poslední je připouštěn i jiný závažný důvod, pro
nějž jednotlivec není schopen zabezpečovat své základní životní a sociální potřeby.
Nejčastěji je to myšleno ve smyslu zabezpečení péče o svou osobu, výživu a
domácnost a o svá práva a oprávněné zájmy11.
 Legislativní nouze  je institut umožňující zrychlené projednávání zákonů, pokud je
to odůvodněno zcela mimořádnými okolnostmi12.
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 Krajní nouze - Krajní nouze je v právu takový stav, který představuje přímé ohrožení
zákonem chráněného zájmu. Odvracení krajní nouze „činem jinak trestným“
pak trestným činem ani přestupkem není, přestože toto jednání jejich zákonné znaky
jinak naplňuje. Jde tedy o okolnost vylučující protiprávnost takového činu. V civilním
právu jednání v krajní nouzi vylučuje odpovědnost za způsobenou újmu (podmínkou
je, že osoba jednající v krajní nouzi sama nevyvolala nebezpečí, které svým jednáním
odvrací). Dalšími zákonnými podmínkami je nemožnost odvrátit nebezpečí jinak a
přiměřenost použitých prostředků, tzn. následek, který byl odvrácením krajní nouze
způsoben, nesmí být stejně závažný nebo ještě závažnější než nebezpečí, které
původně hrozilo. Dané nebezpečí musí hrozit bezprostředně13.
Závěr
Jevy, události, procesy, děje, bezpečnostní a mimořádné situace – všechny se
odehrávají v čase a v konkrétním čase je možné měřit jejich vlastnosti, tedy specifikovat
jejich konkrétní stav. Kvalifikované odhady, analýza potenciálních hrozeb nám umožňují
předvídat vývoj událostí, nebo aspoň rozsah jejich negativních dopadů. Příspěvek vysvětlil a
definoval základní pojmy analýzy rizik spojených s časovým průběhem.
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Bezpečnost z pohledu rovnovážných a mezních stavů
Security from the point of view of equilibrium and limit states
Roman Rak1
Abstrakt
Pro potřeby analýzy rizik a zajišťování bezpečnosti jsme definovali základní termíny jako je
jev, událost, děj, stav, situace. K dalším významným pojmům patří pojmy rovnováha,
rovnovážný stav, rovnovážná poloha, rovnováha sil a stabilita (nestabilita, labilita).
Klíčová slova
rovnováha, rovnovážný stav, rovnovážná poloha, rovnováha sil a stabilita
Abstract
For the needs of risk analysis and security, we have defined basic terms such as phenomenon,
event, story, situation, situation. Other important notions include equilibrium, equilibrium,
equilibrium, equilibrium and stability (instability, lability).
Key words
equilibrium, equilibrium, equilibrium position, balance of forces and stability
Rovnováha, rovnovážný stav, rovnovážná poloha, stabilita (Balance, equilibrium state,
equilibrium position, stability)
Je obecně známo, že pokud se objekty, systémy či
procesy, události, děje nacházejí v rovnováze,
rovnovážném stavu, rovnovážné poloze a mají
schopnost stability, jsou v určitém smyslu
v průběhu času bezpečné, tj. nebývají s nimi žádné
neočekávané bezpečnostní incidenty, události, děje;
chovají se tak, jak jsme předpokládali (navrhovali,
projektovali, vyráběli, testovali apod.). Teprve po
ztrátě rovnováhy, rovnovážného stavu, rovnovážné
polohy
a
následně
stability
dochází
k bezpečnostním událostem, incidentům, při
kterých dochází ke škodám či újmám. Rovnovážný
stav a stabilita jsou proto další důležité
charakteristické vlastnosti objektů, systémů či
procesů, které rozhodují o jejich chování z hlediska
bezpečnosti.
Pojmy rovnováha, rovnovážný stav,
rovnovážná poloha, rovnováha sil a stabilita nejsou
Obr. 1 - Názorné zobrazení
obecně definovány, ale zpravidla jejich definice
rovnovážných
poloh v mechanice
jsou účelově zaměřené do určitých profesních
těles
oblastí. Synonymem slova stabilita jsou stabilnost,
ustálenost, rovnovážnost, rovnováha nebo stálost, stálost vlastností, trvalost, pevnost.
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Rovnováha znamená obecně „být v souladu“, „být vzájemně vyrovnaný“. Antonymem
stability je labilita.
Rovnováha (Balance, equilibrium)
Rovnováha je obecně stav systému, kdy je působení všemi směry vzájemně
vyrovnáno. Pojem rovnováha může mít více významů 2. S pojmem rovnováhou sil se
setkáváme v různých oblastech, jako je vojenství, ekonomika, podnikání, sport apod. Pod
silami si můžeme představit síly přírodní, fyzikální, vojenské, politické, společenské,
náboženské, nepřátelské, kriminální (živly) apod. Pod rovnováhou sil rozumíme vyváženost,
která obecně vede ke stabilitě. Všechny síly jsou vyvážené, tj. žádná síla „nepřevládá nad
ostatními silami“.
Rovnovážná poloha (Equilibrium position)
Ve fyzice (mechanice) je rovnovážná poloha definována jako poloha tuhého tělesa, při
níž je výslednice všech sil působících na těleso nulová a výsledný moment všech sil je
také nulový. Rovnovážná poloha je poloha, která je výsledkem rovnováhy sil.
Platí i naopak:
Rovnováha sil je stav, kdy na těleso působí více sil, ale jejich výslednice je nulová, a
výsledný moment sil vzniklý složením všech momentů sil je rovněž nulový.

Obr. 2 - Závislost potenciální energie U na souřadnici x kuličky při jejím přechodu z
rovnovážné polohy vratké do stabilní a dále pak do volné rovnovážné polohy
Rozlišujeme (v mechanice) tři základní rovnovážné polohy3:


Stálá rovnovážná poloha (též stabilní rovnovážná poloha) je poloha, pro kterou platí,
že po vychýlení z této polohy se těleso vrací zpět, tzn. vychýlení se postupně
zmenšuje. Potenciální energie tělesa ve stálé rovnovážné poloze je nejmenší, při vychýlení
se zvětšuje. Příkladem může být kulička nacházející se v důlku. Při vychýlení se kulička
bude vracet zpět do výchozí pozice. Při vychýlení se zvyšuje potenciální energie kuličky.



Vratká rovnovážná poloha (též labilní rovnovážná poloha) je poloha, pro kterou platí,
že po vychýlení z této polohy se těleso nevrací zpět, ale výchylka se dále zvětšuje.
Vychýlením z vratké polohy se potenciální energie tělesa zmenšuje. Příkladem může být
kulička nacházející se na vrcholu kopce. Při vychýlení ze své pozice se kulička bude vždy

Wikipedia, termín Rovnováha, [Online]. 15.8.2018,
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rovnov%C3%A1ha_(rozcestn%C3%ADk)
3
Wikipedia, termín Rovnovážná poloha, [Online]. 15.8.2018,
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rovnov%C3%A1%C5%BEn%C3%A1_poloha
2

152

kutálet dolů a sama se nevrátí na výchozí pozici. Při vychýlení se snižuje potenciální
energie kuličky.


Volná rovnovážná poloha (též indiferentní rovnovážná poloha) je poloha, pro kterou
platí, že vychýlením tělesa se výslednice sil ani výsledný moment síly působících
na těleso nemění. Po vychýlení tělesa se vzdálenost od nové polohy nemění (nezmenšuje
se ani se nezvětšuje). Při vychýlení tělesa zůstává potenciální energie konstantní.
Příkladem může být kulička nacházející se na vodorovné rovině. Posuneme-li kuličku na
jiné místo, zůstane tam stát a nebude se od původní polohy ani vzdalovat, ani se k ní
nebude vracet. Potenciální energie zůstává konstantní.

Rovnovážný stav (Equilibrium state)
V termodynamice je rovnovážný stav definován jako takový stav termodynamického
systému, kde neprobíhají žádné toky extenzivních veličin (tepla, hmoty, energie apod.).
Intenzivní veličiny často bývají v tomto případě v celém systému stejné4.
Jeden z postulátů termodynamiky uvádí, že každý systém dosáhne rovnovážného stavu.
Každý systém, který se nachází od určitého okamžiku v neměnných vnějších
podmínkách, přejde samovolně po určité době do rovnovážného stavu. V tomto stavu
setrvává, pokud zůstanou vnější podmínky zachovány5.
Výše uvedené tvrzení je obecné, platí jak pro přírodní, tak pro společenské, politické
atd. rovnovážné stavy, které jsou charakteristické pro objekty, systémy a procesy. V procesu
každého vývoje, evoluce atd. dochází pravidelně, v různě dlouhých časových úsecích ke
změnám rovnovážných stavů, ke ztrátě stability a následně k vytvoření nového rovnovážného
stavu. Ze společenského, lidského, či bezpečnostního hlediska je vždy otázka, zda nový,
rovnovážný stav je pro nás žádoucí („musí nám nutně vyhořet dům, abychom si postavili
nový?“). V některých (mnoha!) případech bezpečnostního charakteru je zpravidla nežádoucí,
aby došlo ke ztrátě stability současného objektu, systému či procesu. Každý stav, každý
rovnovážný stav můžeme charakterizovat pomocí pro něj charakteristických, významných
parametrů, veličin. Jakákoliv změna parametru, který je pro rovnovážný stav (objektu,
systému či procesu) významný, může narušit rovnovážný stav a vést ke ztrátě stability.
Ztráta stability rovnovážných stavů je přirozeným jevem, který je součástí
antagonistického světa, evolučního i revolučního vývoje. Tendenci ztráty stability
rovnovážných stavů je sice možné subjekty pomocí určitých opatření do značné míry snížit
preventivními nástroji, v převážné většině případů není možné ztrátě stability zabránit (dle
Šimák 2015, s. 38, upraveno).
Ztrátu stability rovnovážného stavu je možné podle jejího průběhu dělit na dva základní druhy
(Šimák 2015, s. 38):
 měkká ztráta stability;
 tvrdá ztráta stability.
Touto problematikou se zabývá zejména matematická „teorie katastrof“, kterou v minulém
století rozpracovali ruský matematik Vladimir Igorevich Arnold (1937-2010) a francouzský
matematik a filosof René Frédéric Thom (19232002) a zejména Sir Erik Christopher
Zeeman (19252016).
Wikipedia, termín Rovnovážný stav, [Online]. 15.8.2018,
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rovnov%C3%A1%C5%BEn%C3%BD_stav
5
Termín Rovnovážný stav soustavy, [Online]. 15.8.2018, http://kvintahtml.wz.cz/fyzika/termodynamika/zakladni_poznatky/rovnovazny_stav_soustavy.htm
4

153

Měkká ztráta stability (Soft loss of stability)
V případě měkké ztráty stability se ustáleným režimem systému stává oscilující
periodický režim, který se ve svém počátku málo liší od rovnovážného stavu. První symptomy
narušení stability nemusejí být zpočátku vůbec pozorovatelné, vznikají pomalu, postupně.
Postupná změna parametrů ale v konečném důsledku může způsobit ztrátu stability systému
(Šimák 2015, s. 38, upraveno).
Tvrdá ztráta stability (Hard loss of stability)
Náhodné nebo záměrně okamžité a zásadní změny parametrů a jejich projevy narušení
funkčnosti systému natolik, že se úplně naruší stabilita, se nazývá tvrdá ztráta stability
systému. Systém opouští rovnovážný stav skokem a přechází na jiný režim vývoje. Může to
být jiný stabilní stacionární režim, stabilní oscilace kolem rovnovážného stavu ale též
složitější nerovnoměrný pohyb (Šimák 2015, s. 38).

Obr. 3 - Srovnání měkké a tvrdé ztráty stability v čase
Stabilita (Stability)
Ve fyzice (mechanice) je stabilita6 definována jako rozdíl potenciální energie tělesa
mezi vratkou a stálou rovnovážnou polohou, neboli to je množství práce, které je třeba
vykonat, aby se těleso ze stálé rovnovážné polohy dostalo do vratké rovnovážné polohy.
Stabilita tělesa závisí přímo úměrně na hmotnosti tělesa, nepřímo úměrně na výšce těžiště ve
stálé poloze a přímo úměrně na výšce těžiště ve vratké poloze. V ostatních fyzikálních
oborech (jako je optika, chemie, fyzika, elektrotechnika atd.), je stabilita definována jako
schopnost udržování určitých vlastností beze změny v čase, v humanitních oborech, jako
je lingvistika, politika apod. jde o stálost vazeb v čase, které udržují systém ve své
celistvosti. V technickém prostředí je stabilita obvykle definována i jako schopnost zotavit se
z poruch, nerovnovážných stavů, tj. vrátit se do stavu rovnovážného pro daný objekt, proces
nebo systém.
Příklad:
Stabilitou letadla se rozumí schopnost letadla zachovávat režim letu, do kterého
jej pilot uvedl. Pokud by letoun neměl schopnost stability, v určitých režimech letu by se
nenechal pilotovat a došlo by k bezpečnostní události – ke zřícení letadla.

6

Wikipedia, termín Stabilita, [Online]. 15.8.2018, https://cs.wikipedia.org/wiki/Stabilita
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V praxi hovoříme o stabilitě mechanických soustav, chemických či termodynamických
dějů, geologické stabilitě podloží, stabilitě měny, společenské, politické, ekonomické stabilitě,
stabilitě našich finančních příjmů, stabilitě zdravotního stavu apod.

Obr. 4 - Ztráta stability plachetnice jako příklad působení významných vnějších faktorů na
rovnovážný stav, rovnovážnou polohu
Příklad:
Stabilitu si můžeme vysvětlit na příkladu plachetnice, na kterou fouká boční vítr o síle Fv.
Významnými parametry pro ztrátu stability plachetnice jsou síly bočního větru, položení
těžiště plachetnice T (konstrukční řešení, upevnění nákladu), schopnost kapitána a posádky
manévrovat s lodí. Do určité maximální síly větru Fv_MAX se stěžeň naklání o úhel α. Jestliže je
náklad plachetnice v podpalubí nedostatečně připevněn, náklonem plachetnice se bude
pohybovat a tím se změní i těžiště plachetnice do polohy T2. Pokud je tento úhel α < αMAX, a
síla větru se sníží, náklon stožáru plachetnice se bude sám, automaticky vracet do původní,
svislé, rovnovážné polohy. Pokud se síla větru bude ale zvětšovat nad hranici Fv_MAX, dojde
k nestabilitě plachetnice a ta se převrátí na bok. Z této nové rovnovážné polohy se již sama
nevrátí do původní svislé stabilní polohy plachetnice. Kapitán, aby se loď nepřevrátila, musí
realizovat tato opatření: nejtěžší náklad umisťovat co nejhlouběji do podpalubí, ten dobře,
upevňovat; v případě silného bočního větru lodí manévrovat tak, aby byl eliminován boční
vítr a ten změnou polohy lodi foukal co nejvíce zezadu; nebo podkasat (svinout) plachtoví.
Silný boční vítr je vždy zásadní změnou vnějšího prostředí plachetnice.
Stabilita objektu, systému nebo procesu závisí na mnoha jejich specifických
vlastnostech, jako jsou odolnost, imunita, pružnost, výdrž, trvanlivost apod. vůči určitým
(normálním i vysloveně negativním) jevům, událostem, působícím silám, obecně působícím
faktorům. Zároveň stabilita může silně záviset na charakteru (velikosti, směru, dynamičnosti,
intenzitě, specifičnosti apod.) působících faktorů na sledované objekty, systémy či procesy.
Stabilita je relativní, pružná rovnováha, odolnost vůči určitému vychýlení od rovnovážného
stavu, rovnovážné polohy. Každá stabilita má v reálném světě svou určitou mez, hranici, dobu
trvání, kdy objekty, systémy či procesy přestávají být stabilní a začnou být labilní (nestabilní),
se všemi jejich negativními, bezpečnostními aspekty a jejich dopady.
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Stabilita může být velmi relativní pojem – některé objekty, systémy či procesy se
nemění během života jednoho lidského jedince, jiné objekty se stávají nestabilními (labilní)
během zlomku vteřiny. V procesu analýzy hrozeb, zranitelnosti, rizik, bezpečnosti se často
zabýváme analýzou vlastností, charakteristik objektů, systémů či procesů, které jsou
předmětem našeho zájmu. Z tohoto důvodu je nutné pozornost věnovat všemu, ve všech
souvislostech, co má vliv na jejich stabilitu/labilitu. Naším cílem je obvykle zachovat co
největší stabilitu, abychom se vyhnuli i potenciálním bezpečnostním jevům, událostem,
rozporům, konfliktům, krizím apod.
Stabilitu (lat. stabilis – stálý, trvalý, pevný) můžeme obecně charakterizovat jako vlastnost,
schopnost objektu, systému nebo procesu automaticky si udržovat v čase své stálé, základní
charakteristiky, významné parametry, určující rovnovážný stav, rovnovážnou polohu nebo
rovnováhu, celistvost, strukturu, funkčnost, komplexnost či jiné další významné vlastnosti
objektu, systému či procesu nebo při vychýlení se z rovnovážného stavu se v určitém čase
automaticky vrátit zpět do původního rovnovážného stavu, polohy či rovnováhy.
Stabilita ekosystému (Stability of the ecosystem)
Stabilita ekosystému - schopnost ekosystému vyrovnávat změny způsobené vnějšími
činiteli a zachovávat své podstatné struktury a funkce. Tato schopnost se projevuje buď
tím, že změny v ekosystému, vyvolané rušivým vlivem, jsou relativně velmi malé
(rezistence), anebo tím, že po odeznění rušivého vlivu se ekosystém buď spontánně vrací do
výchozího stavu, nebo – dojde-li k trvalé změně některých jeho vlastností – alespoň na
původní vývojovou trajektorii (resilience). Nepůsobí-li rušivý vliv, pak se stabilní ekosystém
buď nemění, resp. mění jen velmi málo (konstantnost), nebo jsou jeho změny přibližně
pravidelné (cykličnost). Nejtypičtěji se stabilita ekologická projevuje ekologickou
rovnováhou7.
Stabilita sociální (Stability social)
Stabilita sociální – rovnovážný stav sociálního systému, kdy jeho změna má podobu
postupné adaptace na změny podmínek a prostředí. Dosažení takového stavu stojí od
počátku v centru zájmu sociologie. Teorie sociologie řeší problém sociální stability např.
v úvahách o optimálním vztahu činitelů sociální statiky a sociální dynamiky, aplikovaná
sociologie chce přispět ke zvýšení sociální stability řešením konkrétních soc. problémů, popř.
inženýrskými zásahy do oblasti soc. vztahů. Naléhavost zajištění sociální stability vzniká
právě v moderní společnosti, která nahradila tradici, tedy vysoce účinný stabilizující faktor,
potřebou neustálé inovace. Jestliže sociální stabilita tradiční společnosti měla obvykle blízko
k sociální stagnaci, moderní stability nemá být dosaženo na úkor změny, nýbrž tím, že jsou
vytvářeny vhodné podmínky pro regulaci průběhu změn. Otázka sociální stability, která
v teoretické rovině nepředstavuje větší problém, patří k nejvážnějším problémům praktické
politiky. Zatímco totalitní systémy zajišťují sociální stabilitu umrtvením občanské
společnosti, demokratické společnosti vykupují do značné míry svoji sociální
stabilitu nadměrným konzumem dostupným většině populace8.
Stabilita ekonomická (Economic stability)
Stabilita ekonomická - stav vyjadřující existenci předpokladů, za nichž po každém
vnějším narušení ekonomické rovnováhy dochází k jejímu obnovení buď v původní podobě,
Sociologická encyklopedie, termín Stabilita ekologická, [Online]. 1.9.2018,
https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Stabilita_ekologick%C3%A1
8
Sociologická encyklopedie, termín Stabilita sociální, [Online]. 1.9.2018,
https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Stabilita_soci%C3%A1ln%C3%AD
7
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anebo v podobě nové rovnováhy. Jestliže jakékoli velké vychýlení z rovnováhy vyvolá síly,
které vrátí systém do rovnovážného stavu, mluví se o globální stabilitě. V případě menších
odchylek jde o lokální stabilitu9.

Obr. 5 - Světová ekonomika se vyvíjí v hospodářských cyklech. Pravidelně, periodicky se
mění fáze prosperity, recese, deprese a konjuktury. Kondratievův cyklus se mění průměrně
v padesátiletých periodách. Podobných cyklů je v ekonomice více, liší se autor od autora
zejména v definici, objasňující příčiny prosperity – v posledních 200 letech to byly vynálezy
v oblasti techniky, které podnítily poptávku obyvatelstva po novém zboží, jež se vyrábělo ve
velkých sériích. Periody stability a lability se cyklicky střídají.
Pod pojmem ekonomické stability chápeme stálý růst reálného hrubého národního produktu,
cenovou stabilitu a udržování nezaměstnanosti na úrovni přirozené nezaměstnanosti. To
znamená, že produkt by měl růst rovnoměrně a takovým tempem, aby se zajistila cenová
stabilita a dostatečná zaměstnanost10.
Stabilita finanční (Stability financial)
Stabilita finanční
neboli stabilita
finančního
systému je
stav finančních
trhů v ekonomice, který brání vzniku systémového rizika, tj. rizika, že poskytování
nezbytných finančních produktů a služeb finančním systémem bude narušeno do té
míry, že to může významně ovlivnit hospodářský růst a blahobyt. Vznik možných
systémových rizik ve finančním systému je řešen prostřednictvím makroobezřetnostních
politik, jejichž cílem je právě zachování finanční stability.
Česká národní banka definuje finanční stabilitu jako situaci, kdy finanční systém plní své
funkce bez závažných poruch a nežádoucích důsledků pro současný i budoucí vývoj
ekonomiky jako celku a zároveň vykazuje vysokou míru odolnosti vůči šokům11.
Nestabilita jako bezpečnostní riziko (Instability as a security risk)
9

https://leporelo.info/ekonomicka-stabilita
Ekonomická nerovnováha a stabilita, [Online]. 1.9.2018, https://referaty.aktuality.sk/ekonomickanerovnovaha-a-stabilita/referat-5142
11
Wikipedia, termín Finanční stabilita, [Online]. 15.8.2018,
https://cs.wikipedia.org/wiki/Finan%C4%8Dn%C3%AD_stabilita
10
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Každá skutečnost, činnost, děj nebo jev, které probíhají v přírodě, ve společnosti,
v ekonomice, v technologických procesech apod. stabilním způsobem, se mohou zpravidla
kdykoliv změnou vnějších nebo vnitřních podmínek stát nestabilními (labilním), rizikovými a
pro subjekty nekontrolovatelnými s reálnou možností způsobit člověku, skupinám
obyvatelstva, institucím, firmám, společnosti či státu škody nebo újmy; ztráty. Pokud však
člověk pochopí příčiny změn v objektech, systémech či probíhajících procesech, pokud je
schopný včas odhalit jejich příznaky, může hledat cesty eliminace nebo minimalizace hrozeb
(nebezpečí), cesty snižování rizik vzniku bezpečnostních událostí, krizových jevů; eliminovat
tyto negativní jevy ještě před jejich působením na objekty, systémy či procesy. Odhalování a
průběžné monitorování parametrů, které se stávají krizovými faktory pro danou skutečnost,
umožňuje zabránit negativním dopadům a dosáhnout zodpovídající úroveň bezpečnosti (dle
Šimák 2015, s. 38, upraveno).
Mezní stavy (Boundary states)
Pojem mezní stav je nadoborový pojem, který můžeme aplikovat v různých oborech
lidské činnosti (včetně bezpečnosti), na různé entity - na artefakty vytvořené člověkem, nebo
na živé či neživé „produkty“ vývoje naší planety Země. Obecně je mezní stav časový
okamžik, kdy dochází k zásadnímu narušení entity (objektu, procesu či systému), v důsledku
které dochází ke ztrátě původní funkčnosti entity. Mezní stavy jsou aplikovatelné na člověka,
společnost, výrobky a produkty, na technické, přírodní či společenské entity, na morálku
apod. Znalost existence problematiky mezních stavů je velmi významná i v bezpečnosti.
V procesech analýzy rizik a při návrhu protiopatření pracujeme s různými entitami (objekty,
procesy, systémy). Obvykle při analýzách vycházíme ze standardních, případně přechodových
stavů těchto entit, kdy nehrozí žádné reálné hrozby; entity jsou dlouhodobě v rovnovážném,
stabilním stavu. Mnohdy si neuvědomujeme mezní stavy analyzovaných entit, které
v okamžiku jejich naplnění zcela změní vlastnosti, chování a funkčnost. Nastává situace, kdy
nedokážeme zajistit bezpečnost na požadované úrovni, protože se entita zásadním způsobem
v důsledku svého mezního stavu změnila; přestala plnit svou původně zamýšlenou funkci,
činnost.
Mezní stavy, podle typu entity, na níž nastávají, můžeme dělit na (Janíček 2007, s. 363;
doplněno, rozšířeno).:
 Mezní stavy v technice nastávají u technických objektů, jsou to tedy mezní stavy
technických objektů. Důvody, vyřazení technického objektu z funkce lze členit na
technické (příčiny interní; odpovídají technické mezní stavy) a technickoenvironmentální (příčiny externí, odpovídají technicko-environmentální stavy).
 Mezní stavy přírody (též ekologické, environmentální mezní stavy). Tyto mezní
stavy nastávají u přírodních objektů. Ekologické mezní stavy mohou nastávat na různě
velkých lokalitách. Mohou mít charakter lokální, velkoplošný či globální. Mohou být
způsobeny nevhodnými zásahy člověka do přírody (např. melioračními, chemizací –
hnojením, přípravky proti nežádoucí flóře a fauně, stavebními úpravami – přehrady,
dálnice, toxickými skládkami), nevhodným působením technických objektů na přírodu
(exhalace, znečišťování ovzduší, půdy a vod. Příčinou může být i samostatná příroda –
tornáda, zemětřesení, tsunami, záplavy; vesmír – srážky s vesmírnými tělesy atd.
 Mezní stavy člověka (živé bytosti). Objektem je v tomto případě člověk, kterého
můžeme charakterizovat jeho materiálním tělem, nehmotným duševnem a interakcemi
se svým okolím, tedy s lidmi, jimi vytvořenými artefakty, přírodou a vesmírem.
Osobnostní mezní stavy můžeme členit podle příčin, které je způsobují, a to:
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o v člověku samotném – patří sem například zdravotní mezní stavy, jež
souvisejí s tělesnými a duševními nemocemi; etické mezní stavy, které souvisí
s jednáním člověka ve vztahu k lidem, jim vytvořeným artefaktům a přírodě;
o v okolí příslušného člověka – sem patří mezní stavy související s těmito
faktory:
 odchod z pracovního poměru;
 neshody v zaměstnání, rodině, společenských
organizacích, sportovních, zájmových klubech atd.;

či

politických

 pracovním přetížení – psychologické mezní stavy, syndrom vyhoření
jedince („bournout syndrom“).
 Mezní stavy ekonomické. V prostředí ekonomiky je možné nalézt celou řadu entit
(objektů, procesů, systémů) které za specifických podmínek dosahují svých mezních
stavů; ve větší či menší míře ohrožujících ekonomickou bezpečnost (jedinců, institucí,
firem, bank, pojišťoven, leasingových společností, jednotlivých průmyslových
odvětví, trhů, až po bezpečnost státu, státních útvarů či společenství). Ke sledovaným
systémovým veličinám ekonomického (parametrům) charakteru patří např. ukazatele,
jako jsou výšky dluhů, půjček, úvěrů, hypoték, kredibilita, schopnost splácet úvěry,
inflace, nezaměstnanost, kupní síla obyvatelstva, kurzy lokálních a světových měn,
produktivita apod. Mezními ekonomickými stavy jsou pak např. platební neschopnost,
sekundární platební neschopnost, osobní, firemní, státní bankrot, vymáhání dluhů
apod.
 Mezní stavy společenské, profesionální (společenské, profesionální mezní stavy).
K nejrozšířenějšímu společenskému meznímu stavu patří revoluce. Jsou to
kvalitativní mezní stavy charakterizované tím, že určitý společenský řád nemůže
(nechce) dále plnit svou funkci. Podnět k revoluci obvykle nepřichází „ze shora“, od
vládnoucích, mocenských skupin, které se jej snaží udržet. Zdrojem revoluce je
dlouhodobá nespokojenost velké části obyvatelstva. Podnět přichází „ze zdola“,
„utlačovaní“ už nechtějí takto dál pokračovat. Ne ve všech případech musí dojít
k revoluci. Nespokojenost se současným stavem v demokratických společnostech
ovlivňuje politiku, volby do různých zastupitelských orgánů, stávky na různých
úrovních, veřejné protesty atd., což patří k evolučním procesům (nikoliv tedy
k revolučním)
 Mezní stavy morálky – patří sem především stav morálky a s ní související mezní
stavy terorizmu, násilných náboženských expanzí atd.
Členění mezních stavů podle jejich vlastností
Mezních stavů se u různých objektů může celkově vyskytovat velmi mnoho, a proto je
můžeme např. dělit (Janíček, 207, s. 363):
 Podle charakteru změn stavových veličin
o Kvalitativní mezní stavy – mezní stav nastane tehdy, jestliže hodnota
(kvantita) některého ze stavových parametrů se stane pro funkci objektu
nepřípustná.
o Kvantitativní mezní stavy – mezní stav nastane tehdy, jestliže se změní
kvalita některého ze stavových parametrů tak, že neumožňuje funkci objektu.
 Podle časového průběhu jejich vzniku
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o Okamžité mezní stavy – vznik mezního stavu závisí pouze na okamžitých
hodnotách stavových parametrů, které určují vznik mezního stavu.
o Kumulativní mezní stavy – vznik mezního stavu závisí na kumulaci
(hromadění) změn ve vlastnostech struktury objektu v procesu postupného
působení a ovlivňování objektu z jeho okolí. Nezávisí tedy na okamžitých
hodnotách parametru tohoto působení a ovlivňování, ale na jejich časovém
průběhu.
 Podle možné následnosti mezních stav
o Vylučující se (disjunktivní) mezní stavy - – dva mezní stavy jsou označovány
jako „vylučující se“, může-li vzniknout pouze jeden z nich, takže druhý je pak
stavem nedosažitelným (tedy nebude následovat);
o Příčinné (kauzální, následné) mezní stavy – dva mezní stavy se označují
jako kauzální tehdy, jestliže vznik jednoho mezního stavu vytváří podmínky
pro možný vznik druhého mezního stavu.
 Podle chování po odstranění aktivace objektu
o Vratné mezní stavy – po odstranění aktivace objektu vyvolávající mezní stav,
jeho důsledky odezní.
o Nevratné mezní stavy – následky dosažení mezního stavu zůstávají i po
odstranění aktivací na objekt.
 Podle charakteru následků dosažení mezního stavu
o Poruchové mezní stavy – dosažení mezního stavu způsobí poruchu,
v důsledku níž sice objekt není schopen plnit svou funkci, ovšem po odstranění
poruchy je objekt opět provozuschopný, se svou plnou, původní funkčností.
o Bezpečnostní mezní stavy – souvisejí s bezpečností objektu. Dosažení
mezního stavu způsobí destrukci součásti, která je součástí ochranného
zařízení před vznikem havarijních stavů. Destrukce této „ochranné součásti“
ochrání objekt před vznikem jiných, mezních stavů.
o Havarijní mezní stavy – souvisejí s havárií objektu. Dosažení mezního stavu
vede k destrukci objektu.
 Podle možnosti jejich výskytu
 Podle rozsahu oblasti, v níž nastává mezní stav
 Podle statistického pojetí mezních stavů
o Deterministické mezní stavy – charakteristiky mezních stavů (mezní plochy) i
charakteristiky spolehlivosti jsou určeny jednoznačně (kvantifikátor je určen
jednou hodnotou).
o Deterministické mezní stavy – charakteristiky mezních stavů (mezní plochy) i
charakteristiky spolehlivosti nejsou určeny jednoznačně (parametr je
intervalové číslo).
 Podle počtu mezních parametrů popisujících mezní stav
o Jednoparametrické mezní stavy – mezní podmínka obsahuje pouze jeden
mezní parametr. (např. varování o nezaplacení splátky hypotéky přijde
v okamžiku, kdy uplyne doba 10 dní po termínu splátky.)
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o Víceparametrické mezní stavy – mezní podmínka obsahuje více než jeden
mezní parametr (např. voda začíná vřít při 100° C a při tlaku 1 atm).

Obr. 6 - Pohled na základní členění mezních stavů v podobě tzv. myšlenkové mapy
Závěr
Problematika mezních stavů při řízení bezpečnosti v obecném smyslu slova nebyla
zatím v praxi široce využívána. Mezní stavy jsou velmi dobře známé inženýrům,
konstruktérům, projektantům v oblasti strojírenství, stavebnictví, elektroenergetice. Poznatky
mezních stavů lze ale obecně implementovat v podstatě na jakýkoliv objekt, pokud
přihlédneme k jeho specifikům. Nemusí se jednat nutně jen o produkty, výrobky, ale teorie
mezních stavů je aplikovatelná i do společenských, přírodních, bezpečnostních věd.
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Bezpečnostní a správní věda o bezpečnostní architektuře EU a Evropy
(v mezích postmoderních problémů lidských práv a globální bezpečnosti)
Security and Administrative Science on the Security Architecture of the EU and
Europe
(within the limits of post-modern human rights and global security issues)
Vladimír Zoubek1
Abstrakt
Problém náboženských válek v mezích globalizace (Clash of Civilizations) nezajímá
tuzemskou mladou generaci, ale je součástí procesu migrace Jih- Sever a obětí v mezích
legality (demokracie) a morality (kulturní asimilace). Ústavní a bezpečnostní konotace
bezpečné Evropy v mezích strukturální krize liberálního kapitalismu je fundamentálním
determinantem rozvoje bezpečnostní a právní vědy.
Klíčová slova
bezpečnost, právní věda., konotace bezpečné Evropy
Abstrakt
The problem of religious wars in the limits of globalizations (Clas of Cicilizations) don´t care
about the young generation atheist, but is the process of South - North mugration and victims
with the limits of legality (democracy) and morelity (culturak assimulation). Security and
Constitucional determinant of the development of the constitucionalism, security and
iurisprudentia.
Key words
Security, Iuruspridentia, Connotations within safe Europe
1. Globalizace a bezpečnost
Bezpečnostní strategie České republiky patří mezi významné dostupné oficiální
dokumenty vlády České republiky, týkající se bezpečnosti České republiky, středoevropského
prostoru a v extenzivních souvislostech též evropské, resp. euroatlantické civilizace v období
čtvrté světové války2. S textem tohoto významného bezpečnostního dokumentu se lze
seznámit na webových stránkách vlády ČR (www.vlada.cz) a ministerstva vnitra
(www.mvcr.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 Pantelerii)
a Španělsko (přes Ceutu a Melillu), je pro „nás“ (evropský „démos“) pozitivní, či zhoubná?
Umíme nezaujatě, přísně vědecky a temperálně (pro pět či šest generací) odhadnout
Vladimír Zoubek, doc. JUDr., CSc., LL.M., MBA, VŠFS, e-mail: vladimir@zoubkovi.net.
Podrobněji k tomu zejména: ZOUBEK, Vladimír. Bezpečnostní strategie České republiky: postmoderní
problémy globální bezpečnosti. In: Bezpečnostní teorie a praxe. Sborník Policejní akademie ČR, 2005, č. 4, s. 728.; ZOUBEK, Vladimír. Globalizace či univerzita (ne)rovnosti? In: Zborník z medzinárodnej konferencie
„(Ne)rovnosť a rovnoprávnosť“. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, 2005, s. 73-104. ISBN 80-89104-79-7;
ZOUBEK, Vladimír. Postmoderní problémy globální bezpečnosti. Kriminalistika, 2006, roč. XXXIX., č. 1, s. 326.
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ústavněprávní a kriminologické aspekty europeizační, včetně lidskoprávních rozměrů a
objektivních bezpečnostních rizik?3
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 istituce Oxfram v lednové zprávě (Ekonomika pro jedno
procento)4 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. Naopak v
převážné části „postkoloniálního 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“ ekonomického ráje (bez
ohledu na existující mezinárodně platné státní hranice).
2. 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 zejména 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 suverenního 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
generace 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,
Autor volně navazuje na předcházející úvahy: ZOUBEK, Vladimír. Novoty práva jako oběti práva a
globalizace. S. 248-258. In: BÁRÁNY, Eduard (eds.). „Ako právo reaguje na novoty“. Bratislava: Veda, 2015.
392 s.
4
https://www.oxfram.org/en/research/economy-1
3
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 azylant,
 cizinec,
 občan státu EU,
 osoba s povoleným pobytem v ČR (trvalým, či přechodným).
Názory předních českých právních teoretiků a konstitucionalistů jsou jednoznačné stojí 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 soudců
a akademiků Právnické fakulty Masarykovy univerzity, doc. Jiří Jirásek u olomoucké
právnické fakulty, atd., čili o tomto není zásadní spor, či diskurz5. 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.
3. Rizika novodobého stěhování národů
Nekontrolovaný a nekontrolovatelný příval migrantů ohrožuje národní identitu nejen
evropských 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 lidských práv a eliminaci neprůhledné moci nadnárodních ekonomických a
finančních elit a globálního zločinu, který parazituje na tranzitu a obchodování s lidmi6. S
nelegální migrací roste riziko expanze tzv. Islámského státu, který nemá přesně delimitované
státní hranice v rámci principu personality a principu teritoriality a jeho sympatizanti a
námezdní ozbrojenci operují i na území EU7.
Terorismem, ale i bojem proti němu jsou totiž ohroženy právní jistoty právního
státu: svoboda a liberalismus, rovnoprávnost a občanství, demokratická forma vládnutí a
legitimita, legalita a justiční instrumentalizece 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
Blíže viz: PAVLÍČEK, V. a kol. Ústava a ústavní řád ČR, 2. díl. Praha: Linde, 1995, s. 309-312; GERLOCH,
A., HŘEBEJK, J., ZOUBEK, V. Ústavní systém ČR. 5. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 328-329; KLÍMA, K.
Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 16 a
32-34; JIRÁSEK, J. a kol. Ústavní základy organizace státu. Praha: Leges, 2013, s. 94-98; WÁGNEROVÁ,
Eliška a kol. Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 852-865, etc.
6
Dostupné české překlady: HUNGTINGTON, S. P. Střet civilizací. Boj kultur a proměna světového řádu. Praha:
Rybka Publishers, 2001 a postliberální protipol: FUKUYAMA, F. Konec dějin a poslední člověk. Praha: Rybka
Publishers, 2002.
7
ZOUBEK, V. 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.
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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 nikoho 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.
4. 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 chceme 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
republiky. 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
extrémisté 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 severovýchodní
Sýrii (hlavní město Rakka) a téměř poloviny území Írácké 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).8 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.

Sykesova-Picotova dohoda představovala tajný plán Francie a Velké Británie, které ji podepsaly se souhlasem
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.
8
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5. Multikulturalita a český národ
Ústavně „národní státy“ jsou historickým výsledkem ekonomického sjednocování
národních 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, atlatizace, byzantunizace, panislamizace, panarabizace,
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, kolonie,
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
dvouset 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 byzantinismem (v novověku evokujeme zejména dočasnou okupaci
Československa vojsky Varšavského paktu a tzv. neostalinistickou „normalizaci“). Dnes je
Česká republika „etnicky 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 tisítileté 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:
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 lidstkých práv a svobod,
6. sekularita.
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I. Úvod
1. Bezpečnostní strategie České republiky (ČR) je základním dokumentem bezpečnostní
politiky ČR, na který navazují další strategie a koncepce. Je vládním dokumentem
zpracovaným ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky a Parlamentem ČR s cílem
hledat nadstranické přístupy k otázkám bezpečnosti. Na jeho tvorbě se rovněž podílela
bezpečnostní komunita ČR zahrnující zástupce státní i nestátní sféry.
2. Základní hodnotový a právní rámec pro tvorbu a uplatňování Bezpečnostní strategie ČR
představuje ústavní pořádek ČR, zejména Ústava ČR, Listina základních práv a svobod a
ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, v platném znění. Nedílnou
součástí právního rámce jsou zákony navazující na ústavní pořádek ČR a dále spojenecké
a další mezinárodní závazky vycházející z členství ČR v Organizaci Severoatlantické
smlouvy (NATO), Evropské unii (EU), Organizaci spojených národů (OSN) a Organizaci
pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).
3. Bezpečnostní strategie ČR navazuje ve svých východiscích a ve vymezení bezpečnostních
zájmů na Bezpečnostní strategii ČR z roku 2003 a aktualizuje Bezpečnostní strategii ČR z
roku 2011. Zohledňuje a popisuje proměny bezpečnostního prostředí včetně klíčových
hrozeb v euroatlantickém prostoru. Jejím cílem je zajistit systémový a koordinovaný
rámec prosazování bezpečnostních zájmů ČR, přispět k efektivnímu využívání
jednotlivých multilaterálních, bilaterálních i národních nástrojů a poskytnout vodítko pro
odpovídající alokaci zdrojů pro účely bezpečnostní a obranné politiky.
4. Bezpečnostní strategie ČR představuje základní hodnoty, zájmy, přístupy, ambice a
nástroje ČR při zajišťování své bezpečnosti:
Misterstvo zahraničních věcí České republiky, 2015. Kolektiv autorů pod vedením Ministerstva zahraničních
věcí ČR. Schváleno Vládou České republiky v únoru 2015. Praha, únor 2015.
9
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5.

„Východiska bezpečnostní politiky ČR“ formulují principy, na nichž je bezpečnostní
politika ČR založena.

6.

„Bezpečnostní zájmy ČR“ definují životní, strategické a další významné zájmy ČR.

7.

„Bezpečnostní prostředí“ identifikuje nejvýznamnější trendy, faktory a konkrétní
hrozby v bezpečnostním prostředí, v němž ČR ochraňuje a prosazuje své zájmy.

8.

„Strategie prosazování bezpečnostních zájmů ČR“ vymezuje přístupy k ochraně
bezpečnostních zájmů ČR a specifikuje multilaterální a národní nástroje jejich
prosazování, včetně stručného popisu bezpečnostního systému ČR.

II. Východiska bezpečnostní politiky ČR
5. Úkolem vlády ČR (vláda) a orgánů všech územních samosprávných celků je v příslušném
rozsahu zajišťovat bezpečnost obyvatel, obranu svrchovanosti a územní celistvosti země a
zachování náležitostí demokratického právního státu. Institucionálním nástrojem pro
dosažení těchto cílů je komplexní a funkční bezpečnostní systém, který se průběžně
přizpůsobuje aktuální bezpečnostní situaci v ČR i ve světě.
6. Bezpečnostní strategie ČR představuje přístupy, nástroje a opatření k zajištění
bezpečnosti, obrany a ochrany občanů a státu. Vzhledem k povaze soudobých
bezpečnostních výzev již nelze bezpečnostní politiku striktně členit podle dílčích
bezpečnostních zájmů. Institucionální a věcné provázání a koordinace nástrojů jsou
nezbytné pro efektivní zajištění bezpečnosti ČR.
7. Bezpečnost ČR je založena na principu zajištění bezpečnosti jednotlivce, ochrany jeho
života, zdraví, svobody, lidské důstojnosti a majetku. K úspěšnému uplatňování tohoto
principu je nezbytné zajišťovat bezpečnost státních institucí včetně jejich plné funkčnosti
a rozvíjet procesy a nástroje sloužící k posilování bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.
Ačkoli je za zajišťování bezpečnosti primárně odpovědná vláda, pro snižování rizik
naplnění hrozeb je žádoucí aktivní spolupráce občanů ČR, právnických a fyzických osob a
orgánů veřejné správy. Tímto způsobem dochází k posílení celkové odolnosti společnosti
vůči bezpečnostním hrozbám.
8. Klíčový význam z hlediska zajištění bezpečnosti ČR má politická a hospodářská stabilita
EU. Mimořádná otevřenost ekonomiky ČR ji vystavuje vlivům vnějšího prostředí, a to
zejména v souvislosti s přístupem na trhy a zajištěním energetických zdrojů. Vzhledem
k hodnotám a principům, které zastává, upřednostňuje ČR součinnost v rámci
mezinárodních organizací a uskupení států, které podporují mírové řešení konfliktů,
kolektivní přístup k bezpečnosti a obraně a vzájemně výhodnou hospodářskou spolupráci.
9. Bezpečnostní politika ČR je založena na proaktivním přístupu, usiluje proto o včasnou
detekci hrozeb, jejich kvalitní analýzu a přijímání aktivních opatření. Vychází z principu
nedělitelnosti bezpečnosti. Bezpečnost ČR nelze oddělovat od bezpečnosti v
euroatlantické oblasti, respektive od globální bezpečnostní situace. Vzhledem k charakteru
bezpečnostního prostředí obrana a ochrana občanů a území státu nekončí na hranicích ČR.
Bezpečnostní zájmy ČR je často nezbytné chránit i daleko za hranicemi spojeneckých
států. Bezpečnostní politika ČR se řídí nejen specifickými zájmy, ale také solidaritou se
spojenci v NATO a EU.
10. ČR dává přednost aktivnímu předcházení ozbrojeným konfliktům a preventivní
diplomacii. V případě vypuknutí krize či ozbrojeného konfliktu usiluje o řešení
politickými a diplomatickými prostředky. Pokud tyto selžou, může ČR – v souladu s
ústavním pořádkem, zákony, principy Charty OSN a v rámci spojeneckých závazků a
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solidarity – použít sílu k ochraně svých životních a v případě nutnosti i strategických
zájmů.
11. Základními východisky pro zajištění obrany a bezpečnosti ČR jsou aktivní účast
v systému kolektivní obrany NATO opírajícím se o silnou transatlantickou vazbu, rozvoj
schopností EU pro zvládání krizí a spolupráce s partnerskými zeměmi. Členství v NATO
a EU přináší výhody kolektivního zajištění vlastní obrany a bezpečnosti, stejně jako
závazek ke společné obraně a bezpečnosti přispívat. Bezpečnostní strategie ČR proto bere
v úvahu základní koncepční dokumenty těchto organizací. Členství v mezinárodních
organizacích z ČR nesnímá její prvotní odpovědnost za vlastní obranu.
III. Bezpečnostní zájmy ČR
12. ČR rozlišuje své bezpečnostní zájmy (dále jen zájmy) podle stupně důležitosti.
V Bezpečnostní strategii ČR jsou zájmy rozděleny do tří kategorií: životní, strategické a
další významné.
13. Životní zájmy. Životním zájmem je zajištění suverenity, územní celistvosti a politické
nezávislosti ČR, zachování všech náležitostí demokratického právního státu včetně záruky
a ochrany základních lidských práv a svobod obyvatel. Ochrana životních zájmů státu a
jeho občanů je základní povinností vlády i všech orgánů veřejné správy. Pro jejich
zajištění a obranu je ČR připravena využít všech legitimních přístupů a použít všechny
dostupné prostředky
14. Strategické zájmy. Naplňování strategických zájmů napomáhá ochraně životních zájmů.
Zároveň slouží k zajištění společenského rozvoje a prosperity ČR. K jejich prosazování
jsou voleny přístupy a prostředky přiměřené situaci. Strategické zájmy ČR jsou zejména:
●

bezpečnost a stabilita, především v euroatlantickém prostoru,

●

prevence a zvládání místních a regionálních konfliktů a zmírňování jejich následků,

●

zachování globální stabilizační role a zvýšení efektivnosti OSN,

●

posilování soudržnosti a efektivnosti NATO a EU a zachování funkční a věrohodné
transatlantické vazby,

●

naplňování strategického partnerství mezi NATO a EU, včetně posilování jejich
spolupráce při komplementárním rozvíjení obranných a bezpečnostních schopností,

●

rozvíjení role OBSE v oblasti prevence ozbrojených konfliktů, demokratizace a
posilování vzájemné důvěry a bezpečnosti,

●

funkční a transparentní režim kontroly konvenčního zbrojení v Evropě,

●

podpora a rozvoj regionální spolupráce,

●

podpora mezinárodní stability prostřednictvím spolupráce s partnerskými zeměmi,

●

podpora demokracie, základních svobod a principů právního státu,

●

zajištění vnitřní bezpečnosti a ochrany obyvatelstva,

●

zajištění ekonomické bezpečnosti ČR a posilování konkurenceschopnosti ekonomiky,

●

zajištění energetické, surovinové a potravinové bezpečnosti ČR a adekvátní úrovně
strategických rezerv,

●

zajištění kybernetické bezpečnosti a obrany ČR,
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●

prevence a potlačování bezpečnostních hrozeb ovlivňujících bezpečnost ČR a jejích
spojenců.

15. Další významné zájmy. Účelem prosazování dalších významných zájmů je přispět
k zajištění životních a strategických zájmů a zvyšovat odolnost společnosti vůči
bezpečnostním hrozbám. Mezi další významné zájmy zejména patří:
●

snižování kriminality s důrazem na hospodářskou kriminalitu, organizovaný zločin,
informační kriminalitu a boj s korupcí,

●

posilování zpravodajské ochrany a obrany ČR,

●

vytváření podmínek pro tolerantní občanskou společnost, potlačování extremismu a
jeho příčin

●

zvyšování efektivity a profesionality státních institucí a soudnictví, a v této
souvislosti posilování spolupráce veřejné správy s občany a podnikajícími fyzickými
a právnickými osobami

●

rozvoj občanských sdružení a nevládních organizací působících v oblasti bezpečnosti

●

posilování veřejné informovanosti a aktivního podílu občanů na zajištění bezpečnosti

●

vědecko-technický rozvoj s důrazem na nové technologie s vysokou přidanou
hodnotou inovace

●

rozvíjení technických a technologických schopností při zpracování a přenosu
utajovaných a citlivých informací s důrazem na jejich ochranu a dostupnost

●

ochrana životního prostředí.

IV. Bezpečnostní prostředí
Strategický kontext
16. Prostředí, které ovlivňuje bezpečnost ČR, prochází dynamickými změnami. Jeho
předvídatelnost se vzhledem k rostoucí provázanosti bezpečnostních trendů a faktorů
snižuje. Hrozby, jejich zdroje a nositelé mají jak státní, tak stále více i nestátní a
nadnárodní charakter a z toho plynoucí asymetrickou povahu. Trendy v globálním
prostředí posilují potenciál těchto rostoucích asymetrických hrozeb a zvyšují možnost
jejich šíření z relativně vzdálených oblastí místních či regionálních konfliktů a napětí.
Charakteristickým rysem současného prostředí je tak skutečnost, že i nestabilita a
konflikty daleko za hranicemi Evropy mohou mít přímý dopad na naši bezpečnost. Ve
výsledku se pak vnitřní a vnější bezpečnostní hrozby stále více prolínají a rozdíly mezi
nimi se stírají. Uvedené charakteristiky mají zásadní dopad na přístup k zajištění obrany a
bezpečnosti. Roste význam komplexního přístupu, který kombinuje vojenské a civilní
nástroje, včetně diplomatických, právních a ekonomických prostředků k předcházení
hrozeb a zmírnění jejich negativních vlivů. Zvyšují se také nároky na připravenost včasně
a efektivně reagovat na nenadálé hrozby.
17. Pravděpodobnost přímého ohrožení území ČR masivním vojenským útokem je nízká.
Bezpečnost a stabilita v hraničních částech Evropy a v oblastech s Evropou sousedících se
ovšem celkově snižují, a proto nelze zcela vyloučit přímé ohrožení území některých
členských zemí NATO a EU. Ohrožení bezpečnosti spojenců může mít jak tradiční
vojenskou povahu, tak i nejednoznačnou podobu metod takzvaného hybridního válčení.
Základním nástrojem k eliminaci těchto rizik je členství ČR v NATO a EU a dobré vztahy
se sousedními zeměmi.
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18. Mezi hlavní zdroje hrozeb patří vyhrocené postoje vůči hodnotovým základům naší
společnosti, ohrožující koncept demokratického právního státu a popírající základní lidská
práva a svobody. Nositelem těchto postojů mohou být jak státy, tak nestátní aktéři a různá
uskupení a jejich stoupenci. Zdrojem hrozeb jsou i mocenské aspirace některých států,
které v rostoucí míře přestávají respektovat mezinárodní uspořádání a základní principy
mezinárodního práva.
Nejvýznamnější trendy a faktory
19. Na stabilitu bezpečnostního prostředí mají zásadní vliv rostoucí ambice některých aktérů,
kteří jsou připraveni k prosazení svých zájmů použít i vojenskou sílu či hrozbu jejím
použitím. Aspirace těchto aktérů jsou spojeny s významným růstem jejich vojenských
kapacit včetně ofenzívních kybernetických prostředků, zbraní hromadného ničení a jejich
nosičů, rostoucí poptávkou po klíčových surovinách, aktivitou na finančních trzích,
soupeřením o vliv ve strategických oblastech a agresivnějším prosazováním jejich
politických ambicí na mezinárodních fórech. Za hrozbu lze považovat jednostranné
pokusy některých států budovat sféry vlivu prostřednictvím kombinace politického,
hospodářského a vojenského tlaku a zpravodajských aktivit, přičemž k uplatnění těchto
tlaků a aktivit dochází i v kybernetickém prostoru. S těmito tendencemi je spojena
probíhající eroze politických i právních závazků týkajících se evropské bezpečnosti.
20. Bezpečnostní hrozby se do značné míry odvíjejí od slabých či zhroucených států, jejichž
vlády nejsou schopny zajistit vlastní obranu, bezpečnost svých občanů a vládu práva. V
důsledku toho dochází k vnitrostátním i regionálním konfliktům, které negativně ovlivňují
naši bezpečnost. Příčinou destabilizace a následného konfliktu může být i masivní
porušování lidských práv, ať už se jedná o práva politická, sociální, environmentální či
jiná.
21. Zvyšující se závažnost nevojenských hrozeb (např. energetika, migrace, kybernetické
útoky) a zhoršující se bezpečnostní situace v oblastech bezprostředně sousedících s
členskými státy NATO a EU kladou rostoucí nároky na schopnost Evropy samostatně
reagovat a zvýrazňují nedostatky v jejích vojenských schopnostech a připravenosti
bezpečnostním hrozbám odolat.
22. K negativním aspektům procesu globalizace patří zejména možnost zneužití provázanosti
finančních trhů při absenci účinného systému mezinárodní regulace, zneužití informačních
a komunikačních technologií a infrastruktury. Nerovnoměrný ekonomický rozvoj a
snadné šíření radikálních politických i náboženských myšlenek rovněž přispívají k
nestabilitě. Vysoká mobilita zvyšuje rychlost šíření infekčních onemocnění včetně nemocí
s pandemickým potenciálem.
23. Jedním z dopadů současného vývoje světové ekonomiky může být změna relativní váhy
jednotlivých aktérů, včetně možného oslabení postavení Evropy a USA, a přetrvávající
tendence států nadřazovat národní zájmy na úkor společných a další možné tendence,
které mohou vést ke snížení solidarity a efektivity NATO a EU. Dlouhodobě příliš nízká
úroveň obranných rozpočtů řady evropských zemí také prohlubuje rozdíly ve vojenských
schopnostech a asymetrii obranné efektivity v euroatlantickém prostoru.
24. Nestátní aktéři v porovnání se státy a mezinárodními organizacemi dokáží rychleji a
pružněji využívat možností plynoucích z globalizace, především z integrace informačních
a komunikačních technologií, dopravy a obchodování. Snižuje se význam postavení států
jako subjektů disponujících monopolem na použití síly a regulátorů klíčových
ekonomických a informačních toků. Roste naopak schopnost nestátních aktérů ohrožovat
zájmy států, nahrazovat prvky státního systému vlastními strukturami, realizovat územní
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ambice a s využitím extrémního násilí ohrožovat bezpečnost obyvatel a stabilitu a
integritu zasažených států. V této souvislosti je narůstajícím bezpečnostním rizikem v
Evropě fenomén tzv. zahraničních bojovníků.
25. Nadále porostou bezpečnostní dopady demografických změn, zejména rizika plynoucí ze
stárnutí populace ve vyspělých zemích a nekontrolovatelné migrace.
26. Problémy spojené s chudobou, dlouhodobým sociálním vyloučením a nedostatkem
základních potřeb a služeb mohou výrazně zvýšit pravděpodobnost výskytu extremismu,
kriminality, lokálních ozbrojených konfliktů a masové nekontrolovatelné migrace. Totéž
platí o sociálním a ekonomickém zaostávání velkých oblastí a regionů především v
rozvojovém světě.
27. Úplná závislost veřejné a soukromé sféry na informačních a komunikačních technologiích
zvyšuje závažnost dopadů selhání kritické informační infrastruktury a významných
informačních systémů.
28. Rostoucí závislost na dostupnosti přírodních zdrojů vede k intenzivnější globální soutěži v
zajištění přístupu ke strategickým surovinám a energiím. Zvyšuje se význam ochrany
kritické infrastruktury a především prostředků přepravy strategických surovin, které se
vyznačují vysokou mírou zranitelnosti případnými státními i nestátními aktéry. Trend
zneužívání pozice výhradního dodavatele těchto surovin či tranzitní země k prosazení
vlastních politických a bezpečnostních zájmů má dopad i na zajištění základních potřeb
ČR a jejích spojenců, ohrožuje politickou soudržnost NATO a EU a lze jej označit za
asymetrickou hrozbu strategické povahy.
29. Dopady klimatické změny na zdraví obyvatelstva a životní prostředí lze obtížně předvídat.
Samotné obavy z této změny však mohou vést k růstu napětí mezi státy, ústit v
humanitární krize s přímými dopady na místní, státní i mezinárodní struktury, včetně
možné eskalace lokálních konfliktů doprovázené zvýšenými migračními tlaky.
30. Vyšší četnost mimořádných událostí spojených s pohromami přírodního a antropogenního
původu klade zvýšené nároky na zajištění ochrany obyvatelstva, životního prostředí a
majetku, na zvyšování odolnosti celé společnosti a na adaptační opatření.
31. Na trendy a změny v bezpečnostním prostředí reagují v různé míře také klíčové
mezinárodní organizace, které problémy řeší, ačkoli v některých případech jejich reakce
nemusejí být adekvátní ani postačující. OSN, jakkoliv ČR její roli při udržování
mezinárodního míru a bezpečnosti vnímá jako zásadní, není na aktuální výzvy plně
připravena a je nadále nutná její reforma. Nepřipravenost členských států učinit z OSN
nástroj pro řešení krizí většího rozsahu a související praktické obtíže vytváří tlak na
zapojování regionálních bezpečnostních organizací včetně NATO a EU do operací a misí
za hranicemi euroatlantického prostoru. Rovněž je žádoucí další rozvoj mezinárodního
práva s ohledem na hrozby mezinárodnímu míru a bezpečnosti.
32. NATO ve Strategické koncepci z roku 2010 definuje své tři hlavní úkoly: zajišťování
kolektivní obrany svých členů, zvládání bezpečnostních krizí mimo své území a budování
kooperativní bezpečnosti s partnery. Vedle schopnosti odstrašit případného útočníka a
ubránit členské země před napadením je kladen důraz zejména na budování schopností
sloužících k řešení celého spektra krizí, od prevence konfliktů až po dosažení stability v
postkonfliktních situacích.
33. EU rovněž usiluje o další posílení své role v oblasti prevence a zvládání krizí, přičemž
strategickým cílem je další posilování Společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP)
tak, aby byla silným a spolehlivým prvkem vnější akce EU. Zhoršení mezinárodního
174

bezpečnostního prostředí (mj. nárůst počtu a prohlubování krizí) podtrhuje potřebu, aby
EU, a to i samostatně, byla schopna reagovat na krize ve svém okolí i na globální
bezpečnostní výzvy. Snahou EU je proto pokračovat v rozvoji civilních a vojenských
schopností SBOP, přistupovat k prevenci a řešení krizí komplexně, či posilovat schopnost
třetích zemí a regionálních organizací řešit samostatně krizové situace cestou poskytování
výcviku a případně dodávek vybavení. Jednou z hlavních priorit EU je zajištění
bezpečnosti občanů v souladu se Strategií vnitřní bezpečnosti EU. V tomto kontextu EU
usiluje o posílení dlouhodobých forem spolupráce a solidarity mezi členskými státy s
cílem lépe ochránit občany EU před kriminalitou a dalšími riziky z oblasti vnitřní
bezpečnosti.
Bezpečnostní hrozby
Na základě analýzy bezpečnostního prostředí, ve kterém se ČR nachází, lze
identifikovat specifické hrozby pro její bezpečnost. ČR jako zodpovědný člen mezinárodních
organizací zahrnuje mezi relevantní bezpečnostní hrozby i takové, které nemají přímý dopad
na její bezpečnost, ale ohrožují její spojence.
Oslabování mechanismu kooperativní bezpečnosti i politických a mezinárodněprávních
závazků v oblasti bezpečnosti. Některé státy usilují o revizi stávajícího mezinárodního
uspořádání a jsou připraveny k dosažení svých mocenských cílů použít metod hybridního
válčení, kombinujících konvenční i nekonvenční vojenské prostředky s nevojenskými nástroji
(propaganda využívající tradiční i nová média, zpravodajské dezinformační akce,
kybernetické útoky, politický a ekonomický nátlak, vysílání neoznačených příslušníků
ozbrojených sil). Tyto země posilují svůj vojenský potenciál a snaží se budovat si exkluzivní
sféry vlivu prostřednictvím destabilizace sousedních zemí a využívání místních konfliktů a
sporů.
Nestabilita a regionální konflikty v euroatlantickém prostoru a jeho okolí. Nevyřešené
konflikty se všemi svými negativními důsledky mohou mít přímý i nepřímý vliv na
bezpečnost ČR. Spory etnického, teritoriálního nebo politického a ekonomického charakteru
mají potenciál vyústit do ozbrojených konfliktů.
Terorismus. Hrozba terorismu jako metody násilného prosazování politických cílů je trvale
vysoká. Charakteristickým rysem je existence nadnárodních sítí volně propojených skupin
nebo i jednotlivců (tzv. Lone Wolves), které i bez jednotného velení sdílejí ideologii, cíle a
plány k jejich naplnění, zdroje a informace. Jsou schopny přímo ohrozit lidské životy, zdraví a
životní prostředí, ale také kritickou infrastrukturu. Celoevropsky významným a narůstajícím
bezpečnostním rizikem je fenomén tzv. zahraničních bojovníků.
Šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů. Někteří státní i nestátní aktéři usilují
otevřeně či skrytě o získání zbraní hromadného ničení a jejich nosičů. Šíření těchto prostředků
může mít závažné důsledky pro bezpečnost v euroatlantickém prostoru. Specifickou hrozbu
pak představuje možné použití balistických řízených střel a řízených střel s plochou dráhou
letu nesoucích konvenční nebo nekonvenční nálož. Schopnost těchto prostředků zasáhnout
z velké vzdálenosti území ČR nebo jejích spojenců klade vysoké nároky na aktivní i pasivní
protiopatření.
Kybernetické útoky. Kybernetický prostor je velmi specifický neexistencí geografických
hranic a relativizací vzdálenosti mezi zdroji hrozeb a potenciálním cílem. Díky své
asymetričnosti pak umožňuje státním i nestátním aktérům poškodit strategické a významné
zájmy ČR bez využití konvenčních prostředků. Neustále se zvyšuje počet a sofistikovanost
kybernetických útoků proti veřejné a soukromé sféře. Tyto útoky mohou způsobit selhání
zejména komunikačních, energetických a dopravních sítí či dopravních procesů,
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průmyslových nebo finančních systémů, mající za následek významné hmotné škody.
Závislost ozbrojených sil státu na informačních a komunikačních systémech může mít vliv na
obranyschopnost státu. S kybernetickými útoky zároveň úzce souvisí problematika politické a
ekonomické špionáže.
Negativní aspekty mezinárodní migrace. Zvyšuje se počet lokálních ozbrojených konfliktů,
což vyvolává zvýšení míry nelegální migrace, která je následně zdrojem či katalyzátorem řady
bezpečnostních problémů. Nicméně i nedostatečná integrace zcela legálních migrantů může
být zdrojem sociálního napětí. Tato skutečnost pak může vést i k nežádoucí radikalizaci členů
těchto přistěhovaleckých komunit.
Extremismus a nárůst interetnického a sociálního napětí. Existence sociálně vyloučených
lokalit a sociálních skupin se spolupodílí na vytváření kriminogenního prostředí, vyvolává
interetnické a sociální napětí, kterého následně využívají nejrůznější extremistické skupiny.
Organizovaný zločin, zejména závažná hospodářská a finanční kriminalita, korupce,
obchodování s lidmi a drogová kriminalita. Širší rozměr získává v současném bezpečnostním
prostředí organizovaný zločin, který prostřednictvím obchodních i osobních vztahů překračuje
hranice států. Narůstá schopnost kriminálních sítí narušovat instituce a hodnoty právního
státu, infiltrovat orgány státní správy a ohrožovat bezpečnost občanů. Často se tak děje
prostřednictvím korupce. Organizovaný zločin společně s korupčními praktikami může nabýt
podoby vlivových, klientelistických, nebo korupčních sítí a vést k podkopání samotných
základů společnosti. Výsledkem může být ztráta důvěry občana v poctivost a nestrannost
fungování veřejných institucí, pokřivení tržních vazeb, ekonomický úpadek a destabilizace
státu. Nejasná hranice mezi politickou a kriminální motivací živenou korupcí navíc často vede
k propojování struktur organizovaného zločinu s teroristickými sítěmi.
Ohrožení funkčnosti kritické infrastruktury. Kritická infrastruktura představuje klíčový
systém prvků, jejichž narušení nebo nefunkčnost by měla závažný dopad na bezpečnost státu,
zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva nebo ekonomiku státu. S ohledem na
vysoký stupeň vzájemného propojení jednotlivých odvětví je kritická infrastruktura ohrožena
komplexně, a to přírodními, technologickými a asymetrickými hrozbami. Zejména funkčnost
energetické infrastruktury je ohrožována jak politickými tlaky, tak hrozbami s kriminální
podstatou. Příkladem těchto ohrožení jsou politicky motivované manipulace s dodávkami
strategických surovin, vstup cizího kapitálu s potenciálně rizikovým původem a cíli do
kritické infrastruktury ČR, sabotáže, kybernetické útoky či hospodářská kriminalita.
Přerušení dodávek strategických surovin nebo energie. V rychle se měnícím globálním
světě získávají otázky zajištění energetické a surovinové bezpečnosti stále větší význam.
Soutěžení o přístup ke zdrojům strategických, zejména energetických surovin, se stává
nedílnou součástí mezinárodních vztahů. Prioritou je vytvářet předpoklady pro nepřerušované
diverzifikované dodávky strategických surovin a v domácím prostředí pak předpoklady pro
stabilní dodávky elektrické energie a pro tvorbu strategických rezerv státu. Rostoucí
důležitost má i oblast potravinové bezpečnosti a zajištění přístupu ke zdrojům pitné vody.
Pohromy přírodního a antropogenního původu a jiné mimořádné události. Důsledkem
extrémních projevů počasí jsou pohromy přírodního a antropogenního původu, které mohou
mít kromě ohrožení bezpečnosti, životů a zdraví obyvatel, jejich majetku a životního prostředí
dopad také na ekonomiku země, zásobování surovinami, vodou či poškození kritické
infrastruktury. Šíření infekčních nemocí s pandemickým potenciálem zvyšuje zranitelnost
populace a klade větší nároky na ochranu veřejného zdraví a zajištění poskytování zdravotní
péče.
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V. Strategie prosazování bezpečnostních zájmů ČR
34. Charakter soudobých bezpečnostních hrozeb a trendů vyžaduje široký přístup
k bezpečnosti kombinující nevojenské a vojenské nástroje. ČR rozvíjí nástroje k
prosazování svých bezpečnostních zájmů jak na národní úrovni, tak i prostřednictvím
aktivního působení v multilaterálních a bilaterálních vztazích. Úspěšné prosazování
bezpečnostních zájmů vyžaduje také zapojení občanů, právnických a fyzických osob a
orgánů veřejné správy do zajištění bezpečnosti a celkové posilování odolnosti společnosti
vůči bezpečnostním hrozbám.
Kolektivní rozměr zajištění obrany a bezpečnosti
35. Pro zajištění obrany ČR je klíčová aktivní účast v systému kolektivní obrany NATO
opírajícím se o silnou transatlantickou vazbu. ČR podporuje opatření směřující k posílení
článku 5 Washingtonské smlouvy, přispívá k rozvoji aliančních sil a prostředků a k
adaptaci NATO na nové bezpečnostní prostředí.
36. Význam a funkčnost NATO stojí na adekvátním příspěvku každého člena a na solidaritě
mezi spojenci. Spolehlivost každého z nich při naplňování svých závazků, včetně zapojení
do programů a politik NATO, je předpokladem zachování schopnosti Aliance zajištovat
kolektivní obranu svých členů. ČR proto rozvíjí schopnosti potřebné k zajištění obrany
svého území a k zapojení do alianční kolektivní obrany. Budování vojenských schopností
ČR se primárně řídí procesem obranného plánování NATO.
37. V důsledku zhoršování bezpečnostního prostředí posiluje Aliance své schopnosti
kolektivní obrany a svou připravenost rychle reagovat na hrozby. V souladu s tím ČR
zvyšuje své celkové obranné úsilí, posiluje svou schopnost přijímat na svém území
ozbrojené síly spojenců, podporuje posilování alianční infrastruktury a podílí se na
provádění rozsáhlých cvičení s vyvedením vojsk.
38. ČR je trvale zapojena do aliančního integrovaného systému protivzdušné obrany
(NATINADS), který je jedním ze základních pilířů obrany ČR. Zapojením do tohoto
systému, a to zejména prostřednictvím taktického nadzvukového letectva, ČR zároveň
přispívá ke kolektivní obraně NATO.
39. ČR vytváří podmínky pro aktivní účast v misích NATO, EU a OSN při řešení celého
spektra krizí – ať již před konflikty, během nich či po nich. Při plnění těchto závazků
postupuje v souladu s komplexním přístupem k operacím na zvládání krizí.
40. Při prevenci a zvládání krizí v rámci aktivit mezinárodních organizací i na bilaterální
úrovni ČR přispívá k posilování schopností třetích zemí, například poskytováním výcviku
místním silám či asistence v oblasti reformy bezpečnostního a obranného sektoru, a to
zejména prostřednictvím zapojení civilních a vojenských expertů.
41. ČR v rámci NATO podporuje budování partnerství s relevantními zeměmi a dalšími
mezinárodními organizacemi a politiku otevřených dveří pro členství všech evropských
demokratických zemí splňujících standardy NATO.
42. ČR se zapojuje do Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU a v jejím rámci do
Společné bezpečnostní a obranné politiky a jejích misí. Podílí se na financování a realizaci
evropské rozvojové spolupráce a humanitární pomoci. Současně těží ze vzrůstající
spolupráce zemí EU v oblasti vnitřní bezpečnosti, ochrany obyvatelstva, ochrany kritické
infrastruktury, kybernetické bezpečnosti, při potlačování a zmírňování následků
plynoucích z nelegální migrace, organizovaného zločinu, terorismu a nestability dodávek
klíčových energetických a jiných surovin.
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43. ČR dlouhodobě podporuje budování souboru kapacit, mechanismů a prostředků EU k
prohloubení systému kooperativní bezpečnosti, posilování stability a zvládání krizí a
konfliktů civilními nástroji. Souběžně se zapojuje a vkládá své schopnosti do budování
trvalých vojenských kapacit EU (včetně bojových uskupení EU) rozvíjených
komplementárně a koordinovaně k NATO tak, aby docházelo k celkovému posilování
obranného potenciálu evropských spojenců. Trvale podporuje rozvíjení potenciálu vztahů
EU a NATO a spolupráci EU s USA v bezpečnostní oblasti.
44. ČR se zasazuje o to, aby proces evropské integrace probíhal souběžně s prohlubováním
demokratické legitimity evropských institucí. Jen tímto způsobem lze zajistit důvěryhodné
a transparentní provádění Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU.
45. Důležitou roli v předcházení konfliktům, v postkonfliktní obnově a v prohlubování
stability a posilování kooperativního přístupu k řešení bezpečnostních otázek hraje OBSE.
Nástroje OBSE, jako jsou zejména volební pozorovací mise, mechanismy na podporu
svobody médií, opatření na zvýšení transparentnosti v oblasti kontroly konvenčního
zbrojení či mise na pomoc politické a demokratické transformace v zemích regionu OBSE
mají jedinečný význam pro posilování důvěry a bezpečnosti euroatlantického a
euroasijského prostoru.
46. ČR považuje efektivní režim kontroly konvenčního zbrojení v Evropě za důležitý pilíř
euroatlantické bezpečnosti. Společně se spojenci bude usilovat o obnovení a posílení
tohoto režimu na základě principů vzájemnosti, transparentnosti a souhlasu hostitelské
země.
47. Kromě zapojení v mezinárodních organizacích ČR prosazuje své bezpečnostní zájmy také
prostřednictvím bilaterálních vztahů zejména se sousedními zeměmi a regionální
spolupráce včetně Visegrádské skupiny.
48. ČR upřednostňuje multilaterální způsoby řešení mezinárodních otázek a bezpečnostních
výzev. Klade důraz na předcházení ozbrojeným konfliktům a řešení bezpečnostních výzev
diplomatickými, politickými a dalšími nenásilnými prostředky.
49. Pokud selže prevence a úsilí o mírové řešení krizových situací, ČR se připojí
k donucovacím prostředkům v souladu se závazky v rámci NATO a EU a s principy
Charty OSN. Kromě toho ČR přispěje podle svých možností civilními i vojenskými
prostředky do mírových operací, které sice nevyplývají ze smluvních závazků či přímého
ohrožení, ale jsou v souladu s jejími zájmy. Je připravena podílet se i na případných
donucovacích akcích mezinárodního společenství, podniknutých s cílem zabránit
masivnímu porušování lidských práv a zejména genocidě a dalším zločinům proti
lidskosti. V této souvislosti ČR podporuje další rozvoj konceptu „odpovědnosti chránit“
přijatého Valným shromážděním OSN.
Strategie prevence a potlačování bezpečnostních hrozeb
50. Oslabování
mechanismu
kooperativní
bezpečnosti
i
politických
a
mezinárodněprávních závazků v oblasti bezpečnosti, stejně jako nestabilita a
regionální konflikty v euroatlantickém prostoru a jeho okolí mají negativní dopad na
bezpečnost ČR. Ke zmírňování těchto hrozeb ČR využívá jak bilaterálních vztahů, tak
alianční a unijní nástroje, OSN a OBSE.
51. Vláda se v souladu se svými zahraničně-politickými prioritami v evropském prostoru
zaměřuje zejména na země východní Evropy a západního Balkánu, včetně politiky
rozšiřování EU a NATO a Východního partnerství EU. ČR si rovněž uvědomuje rostoucí
nebezpečí plynoucí z prohlubující se nestability v severní Africe, Sahelu a na Blízkém a
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Středním východě a je připravena se spolu se svými spojenci podílet na jeho zmírňování.
ČR rovněž podporuje co nejširší účast zemí v režimech kontroly zbrojení a odzbrojení.
52. ČR aktivně participuje na formulování a realizaci Společné zahraniční a bezpečnostní
politiky EU a aktivně se účastní i misí Společné bezpečnostní a obranné politiky.
53. ČR rozvíjí své aktivity v oblasti rozvojové a transformační spolupráce a humanitární
pomoci, které jsou účinným nástrojem přispívajícím k zajištění bezpečnosti a stability na
regionální i globální úrovni.
54. Zvláště v sousedství EU, ale nejen zde, se ČR zaměřuje na prosazování rozhodné politiky
EU hájící lidská práva a další společné hodnoty a podporující demokratizační procesy právní stát a fungující demokratické instituce jsou významnými faktory přispívajícími ke
stabilitě a bezpečnosti ve světě.
55. Jedním z nástrojů řešení krizových situací je naše účast v misích a operacích
mezinárodních vládních organizací i ad hoc mnohonárodních koalic vybavených
adekvátním mandátem. Za tímto účelem ČR zdokonaluje národní systém vysílání expertů
do zahraničních misí na základě získaných zkušeností a úzké meziresortní spolupráce.
56. ČR se aktivně zasazuje o potírání všech forem terorismu jak na národní úrovni, tak
v rámci mezinárodních organizací, včetně sjednávání a provádění protiteroristických
úmluv. Mezi priority patří opatření proti financování terorismu, proti radikalizaci a
rekrutování, ochrana obyvatelstva, kritické infrastruktury, respektive jiných cílů
potenciálně zranitelných teroristickým útokem. V souladu s Protiteroristickou strategií EU
přijímá ČR systémová preventivní a legislativní opatření.
57. V rámci NATO přispívá ČR k podpoře boje proti terorismu sdílením zpravodajských
informací, rozvojem odpovídajících schopností, rozšířením konzultací s partnery a svojí
aktivní účastí v aliančních operacích a misích.
58. ČR v rámci EU přispívá k formulování konkrétních opatření v oblasti boje proti terorismu,
zaměřených na posílení spolupráce jak mezi členskými státy EU, tak i s nečlenskými
zeměmi.
59. ČR usiluje o důsledné odhalování a postihování projevů extremismu, včetně xenofobie,
rasismu a jiných forem netolerance a diskriminace.
60. ČR se zasazuje o prohlubování a zefektivňování procesů a mechanismů odzbrojení,
kontroly zbrojení a nešíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů. V návaznosti na
přijetí nové Strategické koncepce NATO a opatření směřujících k posílení článku 5
Washingtonské smlouvy aktivně podporuje rozvoj a budování územní protiraketové
obrany NATO a zkoumá možnosti konkrétního zapojení do tohoto systému. Rozvíjí
schopnosti bránit se proti hrozbě chemických, biologických, radiologických a jaderných
zbraní hromadného ničení. V rámci sdílení společných rizik a odpovědnosti v NATO
pokračuje ve specializaci svých ozbrojených sil na oblast ochrany proti zbraním
hromadného ničení.
61. ČR podporuje alianční politiku odstrašení, která je založena na vyvážené kombinaci
jaderných a konvenčních schopností. Účastní se formování jaderné politiky NATO v
souladu s principy jaderných konzultací a jaderného plánování.
62. ČR podporuje realizaci všech článků Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, včetně jejího
čl. VI vyzývajícího k uzavření smlouvy o všeobecném a úplném jaderném odzbrojení za
přísné a efektivní mezinárodní kontroly. Úplná eliminace jaderných zbraní je však
dlouhodobým cílem, jehož dosažení bude vyžadovat splnění mnoha podmínek zejména v
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oblasti nešíření. V oblasti mírového využívání jaderné energie ČR podporuje aktivity
Mezinárodní agentury pro atomovou energii směřující k posílení jejího systému záruk
včetně univerzality Dodatkového protokolu, s důrazem na jadernou bezpečnost.
63. V mezinárodních kontrolních režimech nad rámec OSN prosazuje ČR takové kroky, které
povedou k posílení kontroly systému exportu, zabránění zneužívání položek dvojího
použití a k nešíření zbraní hromadného ničení. Aktivně podporuje snahy o začlenění všech
zemí EU do všech mezinárodních kontrolních režimů, což umožní zefektivnit kontrolu
exportu v zóně volného pohybu zboží a při exportu kontrolovaných položek z této zóny do
třetích zemí.
64. ČR usiluje o zkvalitnění transparentního systému kontroly a podpory obchodu
s vojenským materiálem a dalšími obrannými a bezpečnostními komoditami a se zbožím
dvojího použití. Podporuje diskusi s partnery o rozšíření vzájemné spolupráce na
regionální úrovni v oblasti společného zájmu obranného a bezpečnostního průmyslu.
65. V souvislosti s hrozbou kybernetických útoků patří k prioritám vlády zajištění
bezpečnosti kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů
pomocí vládního koordinačního místa pro okamžitou reakci na kybernetické bezpečnostní
incidenty. ČR podporuje budování takových systémů, které umožňují širokou spolupráci
všech aktérů, tedy i těch, kteří nejsou součástí veřejné správy a přispívají k výměně
zkušeností z řešení kybernetických incidentů na národní a mezinárodní úrovni. Vláda
prosazuje legislativní i nelegislativní opatření tak, aby byla v souladu s principy vývoje
informační společnosti a s Národní strategií kybernetické bezpečnosti na období let 20152020.
66. ČR upřednostňuje budování systémů pružné odolnosti schopných nejen minimalizovat
dopady kybernetického útoku, ale také uvést systém rychle zpět do funkčního stavu.
Prosazuje důsledné dodržování bezpečnostních standardů v informačních a
komunikačních systémech provozovaných orgány veřejné správy. Podporuje také osvětu
zaměřenou na kybernetickou a informační bezpečnost, neboť široká veřejnost může být
tím nejzranitelnějším prvkem celého systému. Definuje způsoby ochrany citlivých
informací, s nimiž je nakládáno v informačních systémech provozovaných orgány veřejné
správy, a především těch informačních systémů, které jsou nezbytné k zajištění chodu
kritické infrastruktury státu.
67. ČR se aktivně podílí na rozvoji opatření proti kybernetickým hrozbám v rámci
mezinárodních organizací, zejména EU a NATO. Podporuje posílení mezinárodní soudní
a policejní spolupráce s cílem dopadení pachatelů kybernetických útoků. ČR se připojuje
k iniciativám prosazujícím tvorbu mezinárodních právních norem upravujících
problematiku kybernetické bezpečnosti.
68. Komplexním jevem, který může ovlivnit bezpečnost ČR, je mezinárodní migrace. Pro
hodnocení migračních jevů, nastavení souvisejících politik a řešení možných hrozeb je
určující účast ČR v EU a schengenském prostoru. Zrušení kontrol na vnitřních hranicích
států EU významným způsobem ovlivňuje způsob ochrany území ČR i ve vztahu k
potírání nelegální migrace a klade zvýšené nároky na spolupráci členských států EU při
ochraně jejich vnějších hranic. V oblasti ochrany vnějších hranic EU proto ČR prosazuje
dokončení a využívání moderních velkokapacitních informačních systémů a zavedení
systémů registrace vstupu a výstupu, které ve svých důsledcích přispějí k zajišťování
bezpečnosti společného prostoru. ČR bude nadále prosazovat zachování a efektivní správu
klíčových mechanismů migrační politiky EU, které zahrnují spolupráci v oblasti azylové
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politiky na základě tzv. dublinského systému a důsledné dodržování schengenského
acquis všemi státy Evropy, které jsou jím vázány.
69. Pro prevenci případných rizik je klíčové řízení přistěhovalectví, včetně integrace cizinců
pobývajících na území ČR. ČR si v této oblasti dosud uchovává velkou míru suverenity.
V případě legální migrace ČR prosazuje ucelený a aktivní přístup k ekonomickému
přínosu přistěhovalectví s ohledem na potřeby pracovního trhu. Integrace cizinců je na
národní úrovni nadále řešena prostřednictvím koncepčního přístupu za účasti širokého
spektra aktérů včetně nestátních organizací. ČR nadále usiluje o prolnutí cizineckých
komunit a většinové společnosti a zajištění sociální a ekonomické soběstačnosti
jednotlivých přistěhovalců.
70. ČR bude aktivně usilovat o potírání a prevenci kriminality a sociálně patologických
jevů v sociálně vyloučených lokalitách. Cílem je posílení důvěry občanů ve schopnost
státních institucí vymáhat v těchto oblastech právo a předcházet posilování faktorů
podporujících růst kriminality. Je nutné zvýšit subjektivní pocit bezpečí občanů a odebrat
tak téma politickým extremistům.
71. Základním přístupem v oblasti ochrany veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti je
prevence a potírání všech forem kriminality. Proto je v první řadě důležitým úkolem
bezpečnostních složek země boj proti všem formám organizovaného zločinu a korupce.
ČR v této oblasti postupuje na základě ucelené vládní koncepce. Zaměřuje se zejména na
podporu přímé policejní spolupráce na národní i mezinárodní úrovni umožňující rychle
reagovat na aktivity kriminálních struktur, které často účelově přenášejí svoje aktivity
mezi jednotlivými státy. Rovněž se zaměřuje na zdokonalování dlouhodobých podmínek
pro práci příslušníků bezpečnostních sborů, včetně právního prostředí, odbornosti a
dostupnosti materiálních a finančních zdrojů pro specializované útvary. Klíčová je
podpora vyhledávání a zajišťování výnosů z trestné činnosti. Zásadním problémem boje s
organizovaným zločinem a korupcí zůstává případná zranitelnost státu. Proto je v první
řadě nezbytné posilovat kapacity státních institucí k ochraně společnosti před
organizovanou kriminalitou a korupcí.
72. Prioritou vlády je boj proti korupci, daňovým únikům a závažné hospodářské kriminalitě,
které jsou jedním z nástrojů pronikání organizovaného zločinu do veřejné správy a které
ohrožují hospodářskou soutěž a základní principy demokratického zřízení. Vláda se v
souladu se strategií boje proti korupci zaměřuje na efektivní předcházení korupci,
snižování příležitostí korupčního jednání a zvýšení transparentnosti všech procesů k
posílení možností státu při postihování korupčního jednání.
73. ČR aktivně bojuje proti všem formám korupce také v rámci mezinárodních organizací a
naplňuje závazky vyplývající z příslušných mezinárodních úmluv. Vláda zajistí ratifikaci
všech relevantních mezinárodních úmluv pro boj s organizovaným zločinem a korupcí.
74. Mezi priority v oblasti vnitřní bezpečnosti patří také potlačování obchodu s omamnými a
psychotropními látkami a jedy jakožto jedné z významných aktivit mezinárodního
organizovaného zločinu. ČR v této oblasti postupuje na základě vyvážené protidrogové
strategie. Posiluje kontrolní mechanismy a jejich formy v rámci vnějších i vnitřních hranic
schengenského prostoru, usiluje o vyšší míru harmonizace právních úprav v rámci EU
zejména s ohledem na rozdílné trestněprávní úpravy v oblasti držení a užívání drog či
posilování nadnárodních forem rychlé mezinárodní justiční spolupráce. Podporuje také
aktivity mezinárodních partnerů zaměřené na zamezení dovozu drog na území Evropy.
75. Zvláštní význam připadá ochraně kritické infrastruktury. ČR sleduje zahraniční
investice do odvětví kritické infrastruktury a do strategických podniků, aby
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nepředstavovaly hrozbu jejich zneužití při prosazování hospodářských a politických zájmů
cizí moci na úkor ČR. Ochrana kritické infrastruktury a strategických podniků, zejména v
odvětví energetiky – v pododvětvích elektřina, zemní plyn, ropa a ropné produkty, tepelná
energie – a odvětví informačních a komunikačních technologií vyžaduje:


zvyšování ochrany a odolnosti prvků národní a evropské kritické infrastruktury,



spolupráci s vlastníky/provozovateli prvků kritické infrastruktury,



zachování kontroly nad kritickou infrastrukturou dosud patřící státu a nesnižování
vlivu,



a kontroly státu ve strategických společnostech působících v jednotlivých oblastech
kritické infrastruktury.

76. V souvislosti s hrozbou přerušení dodávek strategických surovin nebo energie je
prioritou vlády vytvářet předpoklady pro diverzifikované dodávky strategických surovin a
v domácím prostředí pak předpoklady pro stabilní dodávky elektrické energie a pro tvorbu
strategických rezerv státu. Rostoucí význam má i oblast potravinové bezpečnosti a
zajištění přístupu ke zdrojům vody.
77. Za účelem zajištění energetické a surovinové bezpečnosti ČR:


zajišťuje maximální možnou diverzifikaci zdrojových teritorií a přepravní
infrastruktury dovážených strategických surovin s důrazem na uchování tranzitního
postavení ČR,



přednostně a efektivně využívá domácích surovinových zdrojů, včetně vytváření
prostoru pro jejich vyhledávání a územní ochranu, s cílem nepřipustit nepříznivé
vychýlení domácího energetického mixu ve prospěch surovin, na jejichž dovozu je ČR
závislá nebo jejichž využívání je neekonomické a nekonkurenceschopné, a udržuje
rezervy strategických komodit, jejichž primárními zdroji ČR nedisponuje nebo
disponuje v omezené míře, včetně vytváření systému zásob čerstvého jaderného paliva
drženého provozovatelem,



zajišťuje ochranu energetické infrastruktury (ropovody, plynovody, rozvodné sítě a
jaderné elektrárny) a tuto infrastrukturu buduje s předvídavostí a dostatečným
časovým předstihem,



v oblasti elektroenergetiky zajišťuje stabilitu jak z hlediska zdrojového, tak i
přenosového s důrazem na zajištění dostatečné a udržitelné domácí produkce s
přebytkovým saldem, dále soustřeďuje pozornost na vybudování ostrovních provozů,
udržení dostatečné výše regulačního výkonu a zkvalitňuje právní rámec pro zajištění
bezpečnosti a kontinuity provozu prvků energetické infrastruktury a také minimalizuje
negativní faktory mající vliv na českou přenosovou soustavu,



v oblasti zásobování obyvatelstva teplem zaměřuje úsilí na zajištění dostatečné
surovinové základny, modernizaci stávajících provozů systému centrálního vytápění a
zajišťuje možnost krizového přechodu na alternativní druhy paliva u těchto provozů,



nesnižuje vliv a kontrolu státu ve strategických společnostech působících v oblasti
energetiky a dále neposiluje v celém energetickém sektoru vliv těch subjektů, zemí, či
regionů, na nichž je ČR v energetické oblasti již nyní dominantně závislá,



v oblasti energetické a surovinové bezpečnosti efektivně spolupracuje s energetickými
a těžebními společnostmi, ať soukromými či s majetkovým podílem státu,
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podporuje investice do vědy, výzkumu a rozvoje lidských zdrojů v energetickém
sektoru.

78. S ohledem na pěstování energeticky využitelných plodin ČR vytváří podmínky
k pěstování komodit pro toto energetické využití tak, aby nebyla ohrožena potravinová
bezpečnost země. Udržuje přiměřené zásoby strategicky významných zemědělských a
potravinářských komodit.
79. ČR věnuje pozornost strategickým zásobám podzemní vody pro zásobování obyvatelstva
pitnou vodou a zdrojům povrchové vody.
80. ČR aktivně prosazuje své zájmy v oblasti energetické a surovinové bezpečnosti v rámci
mezinárodních organizací, zejména EU a NATO, specializovaných agentur a rozvíjí
konkrétní projekty v bilaterálních vztazích. ČR podporuje vzájemně výhodné ekonomické
vztahy se surovinově vybavenými státy, včetně využití projektů rozvojové spolupráce.
81. V případě pohrom přírodního nebo antropogenního původu či jiných mimořádných
událostí, které ohrožují životy, zdraví, majetek, životní prostředí, vnitřní bezpečnost či
veřejný pořádek v ČR, vláda využívá integrovaný záchranný systém a další relevantní
složky. Vláda bude zlepšovat podmínky pro jejich akceschopnost a efektivní spolupráci
včetně posílení součinnosti s Armádou ČR a bude podporovat vybavení základních složek
integrovaného záchranného systému a sborů dobrovolných hasičů za účelem jejich většího
zapojení do řešení mimořádných událostí. Budou také využívány informace ze systému
dálkového průzkumu Země a ze systému předpovědní a výstražné meteorologické služby
pro sledování, předvídání a varování před sesuvy a poklesy půdy, záplavami a povodněmi.
82. V případě výskytu a šíření infekčních onemocnění s pandemickým potenciálem vláda na
národní úrovni přijímá adekvátní preventivní i represivní protiepidemická opatření a
vytváří podmínky pro poskytování zdravotní péče. Orgány ochrany veřejného zdraví
zajistí rychlou a validní výměnu informací o šíření onemocnění a o přijímaných
protiopatřeních na mezinárodní úrovni.
83. ČR se aktivně zapojuje do Mechanismu civilní ochrany EU a rozvíjí efektivní spolupráci
se Střediskem pro koordinaci odezvy na mimořádné události EU a s Euroatlantickým
koordinačním střediskem pro řešení mimořádných událostí NATO.
84. V rámci mezinárodní spolupráce ČR dle okolností poskytuje humanitární pomoc a vysílá
záchranářské týmy do zahraničí s cílem zamezit ztrátám na životech a újmě na zdraví a
obnovit základní životní podmínky.
85. Pro zajišťování odpovídající úrovně prevence a potlačování hrozeb vláda vytváří
podmínky pro zvyšování odborné úrovně pracovníků institucí veřejné správy
odpovědných za plnění úkolů v oblasti bezpečnosti. Podporuje výcvik složek
integrovaného záchranného systému a příslušníků bezpečnostních sborů. Příprava a
realizace příslušných vzdělávacích programů je zajišťována ve spolupráci s širší
bezpečnostní komunitou.
86. ČR podporuje vzdělávání občanů v oblasti zajištění bezpečnosti, zejména v předcházení
hrozbám, ale také v oblasti sebeochrany a vzájemné pomoci při mimořádných událostech
jako významného faktoru při možné eliminaci následků mimořádných událostí.
Systémové vzdělávání v bezpečnostní problematice, například i prostřednictvím
veřejnoprávních médií, představuje také významný nástroj v oblasti prevence kriminality.
ČR za tímto účelem rozvíjí intenzivní meziresortní spolupráci, spolupráci složek
integrovaného záchranného systému a spolupráci s občanskými sdruženími zabývajícími
se vzděláváním v oblasti bezpečnosti.
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87. Vláda bude ve spolupráci s orgány samosprávy hledat další možnosti zefektivnění ochrany
veřejného pořádku na místní úrovni.
88. ČR vytváří potřebné materiální, technické, organizační a legislativní podmínky pro
přípravu a realizaci preventivních opatření zaměřených do oblasti minimalizace rizika
vzniku a rozsahu následků mimořádných událostí.
89. Vláda podpoří posílení schopnosti analyzovat a předvídat bezpečnostní hrozby.
Ekonomický rámec zajištění bezpečnostních zájmů
90. Hospodářská politika spoluvytváří podmínky pro zajišťování bezpečnosti a obrany ČR.
Příznivé ekonomické a právní prostředí spolu s makroekonomickou stabilitou je
předpokladem pro vytváření lidských, věcných a finančních zdrojů nezbytných pro
zajištění bezpečnosti a obrany státu.
91. ČR podporuje opatření vedoucí k udržitelnému hospodářskému růstu a vytváření
příznivého ekonomického klimatu prostřednictvím:


udržování a posilování mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, včetně podpory
inovací, výzkumu a vývoje,



prevence rizik, jako jsou zneužívání významného tržního postavení ekonomickými
subjekty, kontrola strategických odvětví českého hospodářství cizí mocí, průnik
rizikového kapitálu s neprůhlednou či problematickou vlastnickou strukturou nebo
ohrožení působení českých podniků v zahraničí,



minimalizace dopadu negativních ekonomických jevů a aktivit (daňové úniky,
finanční podvody, mezinárodní arbitráže),



průběžné optimalizace ochranných mechanismů v hospodářské sféře,



vyhodnocování snah rizikových zahraničních subjektů o získání podílů ve vybraných
strategických podnicích v ČR, včetně komplexního prověřování zahraničních
ekonomických subjektů se zájmy v ČR, u nichž existuje podezření, že svou činností
mohou poškodit ekonomické zájmy či dobré jméno ČR,



minimalizace rizikové zahraniční investiční zainteresovanosti v ČR a včasná indikace
přílivu problematického zahraničního kapitálu do ČR,



omezení závislosti ekonomiky na potenciálně nestabilních zemích, u nichž existují
předpoklady zneužívání této závislosti k prosazování jejich zájmů vůči ČR, včetně
omezování nezávislosti rozhodování ČR,



předcházení a eliminace mezinárodních arbitráží proti ČR,



prověřování aktivit suverénních fondů, u kterých lze předpokládat snahy o cílené
ovlivňování hospodářského a politického vývoje země,



zajišťování bezpečného a důvěryhodného kyberprostoru a ochrany informační a
komunikační infrastruktury.

92. Zdrojovým rámcem politik vyplývajících z Bezpečnostní strategie ČR jsou veřejné
rozpočty s důsledně prováděnou fiskální konsolidací. ČR uplatňuje komplementární
přístup a snaží se zamezit výdajovým duplicitám. Pro implementaci úkolů plynoucích z
Bezpečnostní strategie ČR využívá také možnosti doplnění veřejných rozpočtů z
bilaterálních a multilaterálních zdrojů.
93. Úroveň výdajů související se zajištěním vnější a vnitřní bezpečnosti musí být taková, aby
zajistila požadovanou obranyschopnost státu a ochranu životů, zdraví a majetku jeho
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občanů a splnění závazků vyplývajících z kolektivního zajišťování obrany ČR v rámci
NATO a EU. K prosazování činné bezpečnostní a obranné politiky a její realizaci vláda
vytvoří předvídatelný a adekvátní rozpočtový rámec. V souladu se spojeneckými závazky
ČR zajistí vláda graduální zvyšování rozpočtu ČR na obranu až do roku 2020, kdy
obranný rozpočet dosáhne 1,4 % HDP. Zároveň bude ČR usilovat o přiblížení se k hranici
výdajů na obranu ve výši 2 % HDP, pokud to umožní dlouhodobá udržitelnost veřejných
financí.
94. Zapojení do společných akvizičních a vyzbrojovacích programů rozvoje strategických
schopností v rámci NATO a EU umožňuje přístup i ke schopnostem, kterými by jinak ČR
nebyla schopna disponovat. Nad rámec zapojení v mezinárodních organizacích ČR rozvíjí
strategické partnerství s USA a projekty regionální a bilaterální spolupráce. Tyto společné
projekty vedou k efektivnějšímu udržování a posilování schopností a zároveň zvyšují
vojenskou interoperabilitu i politickou solidaritu. V tomto kontextu specifickou roli hraje
spolupráce se zeměmi Visegrádské skupiny.
95. ČR podporuje a dlouhodobě rozvíjí bezpečnostní a obranný výzkum a vývoj. Vytváří
podmínky pro zapojení výzkumné a vývojové základny do mezinárodní spolupráce ve
výzkumu, vývoji a inovacích v rámci EU a NATO, obranného a bezpečnostního průmyslu
do aliančních výzbrojních programů, mezinárodních vývojových a investičních programů
(především Evropské obranné agentury), integraci průmyslu v rámci evropské průmyslové
základny a rozvoj jednotného evropského trhu s obrannými technologiemi.
96. ČR rozvíjí systém hospodářských opatření pro krizové stavy, vytváří a udržuje optimální
rozsah zásob nezbytných komodit a výrobních kapacit. Hodlá i nadále udržovat
schopnosti, kterými je možné v případě potřeby aktivovat lidské, věcné a finanční zdroje
pro řešení krizových situací.
Institucionální rámec zajištění bezpečnosti.
97. Institucionálním nástrojem bezpečnostní politiky státu je odpovídající bezpečnostní
systém, jehož základní funkcí je integrovat, koordinovat a řídit jednotlivé složky a pružně
reagovat na vzniklé hrozby.
98. Významnou roli při zajišťování bezpečnostních zájmů ČR sehrává diplomatická služba, a
to zejména prostřednictvím rozvíjení dobrých bilaterálních vztahů a spolupráce a působení
v mezinárodních organizacích se zaměřením na sběr informací, předcházení krizím a
stabilizování krizových oblastí, podporu transformačních a demokratizačních procesů a na
spolupráci v boji proti terorismu a nešíření zbraní hromadného ničení. Nedílnou součástí
těchto snah je oblast rozvojové a transformační spolupráce. Prostřednictvím diplomatické
a konzulární služby ČR zajišťuje ochranu svých občanů a zájmů v zahraničí. V případě
mimořádných událostí a krizových situací ve světě poskytuje svým občanům pomoc. Za
tímto účelem vytvoří odpovídající legislativní a finanční rámec.
99. Nezastupitelnou roli při získávání, shromažďování a vyhodnocování informací potřebných
pro zajišťování bezpečnosti ČR mají zpravodajské služby ČR.
100. Hlavním nástrojem realizace obranné politiky jsou ozbrojené síly, jejichž rozhodující
částí je Armáda ČR. K nástrojům obranné politiky patří i Vojenské zpravodajství, další
instituce státní správy a samosprávy a v zákonem vymezeném rozsahu i právnické a
fyzické osoby. ČR systematicky vytváří podmínky pro účinnou koordinaci svých nástrojů
obranné politiky jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Jedním z nástrojů realizace
bezpečnostní a obranné politiky je rovněž příprava občanů na krizové situace a k obraně
státu.
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101. Klíčovou roli při zajišťování vnitřní bezpečnosti a ochrany obyvatelstva hrají
bezpečnostní sbory, zejména pak Policie ČR a Hasičský záchranný sbor ČR. Na této roli
se podílejí také obecní policie, které přispívají v rozsahu svých zákonných oprávnění k
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, a Armáda ČR, jejíž síly a
prostředky mohou být využity k posílení Policie ČR a integrovaného záchranného
systému v případě, že se jejich síly ukážou jako nedostatečné. Nezastupitelná je role
zdravotnické záchranné služby a zdravotnických zařízení, která zabezpečují poskytování
neodkladné zdravotní péče a zajišťování ochrany veřejného zdraví příslušnými orgány.
Neopomenutelná je také role orgánů činných v trestním řízení pro zajištění nezávislého a
efektivního výkonu trestní spravedlnosti. Pro účinné zajištění vnitřní bezpečnosti a
ochrany obyvatelstva je významná rovněž spolupráce s občany, občanskými sdruženími
působícími v oblasti bezpečnosti a využití dobrovolnické služby. Podíl na zajištění
individuální bezpečnosti mají soukromé bezpečnostní služby, které zajišťují zejména
ostrahu a ochranu majetku a osob.
102. V rámci zajišťování kybernetické bezpečnosti plní hlavní úlohu Národní bezpečnostní
úřad, který působí jako gestor problematiky kybernetické bezpečnosti a zároveň národní
autorita pro tuto oblast. Jeho součástí je Národní centrum kybernetické bezpečnosti. Toto
pracoviště je budováno jako součást národního a mezinárodního systému včasného
varování, zodpovědného za koordinaci spolupráce na národní i mezinárodní úrovni při
předcházení a řešení kybernetických útoků a přijímání nutných opatření v této oblasti.
103. ČR rozvíjí systém krizového řízení a metodiku krizového plánování s cílem posílit
odborné zázemí pro plánování, přípravu, koordinaci a sjednocení postupů orgánů veřejné
správy, právnických a podnikajících fyzických osob při jejich přípravě na krizové situace.
Systematicky rozvíjí a posiluje nástroje krizového řízení, přípravu na řešení krizových
situací nevojenského charakteru a pro zvládání jejich dopadů. K prioritám v oblasti
krizového řízení patří také sjednocování opatření a nástrojů krizového plánování a
obranného plánování, a to zejména s ohledem na optimální využívání prostředků
veřejných rozpočtů, efektivní plánování a využívání schopností orgánů veřejné správy, sil
a prostředků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů i zdrojů soukromého sektoru.
104. Vláda aktivně podporuje přípravu obyvatelstva na řešení mimořádných událostí a
krizových situací, zabezpečuje spolupráci orgánů krizového řízení se soukromým
sektorem v oblasti předcházení krizovým situacím a zvyšování odolnosti ČR proti jejich
vlivům, a přijímá adaptační opatření.
Bezpečnostní systém České republiky
K zajištění svých bezpečnostních zájmů ČR vytváří a rozvíjí komplexní hierarchicky
uspořádaný bezpečnostní systém, který je propojením roviny politické (vnitřní a zahraniční),
vojenské, vnitřní bezpečnosti a ochrany obyvatel, hospodářské, finanční, legislativní, právní a
sociální. Základ tohoto systému je především v legislativním vyjádření působností a
vzájemných vazeb jednotlivých složek (zákonodárné, výkonné, soudní moci, územní
samosprávy a právnických a fyzických osob) a jejich vazeb mimo bezpečnostní systém a ve
stanovení jejich povinností. Bezpečnostní systém ČR plní funkci institucionálního
rámce/nástroje při tvorbě a realizaci bezpečnostní politiky. Základní funkcí bezpečnostního
systému ČR je řízení a koordinace činnosti jednotlivých složek odpovědných za zajišťování
bezpečnostních zájmů ČR. Zajišťování bezpečnosti ČR nemůže být pouze záležitostí složek,
které jsou k tomu výslovně určeny, ale svým právně stanoveným podílem k němu přispívají
jak státní orgány a orgány územní samosprávy, tak i právnické a fyzické osoby.
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Struktura bezpečnostního systému zahrnuje zejména prezidenta republiky, Parlament
ČR, vládu, Bezpečnostní radu státu a její pracovní orgány, ústřední správní úřady, krajské a
obecní úřady, ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, zpravodajské služby, záchranné
sbory, záchranné služby a havarijní služby. Za zajišťování bezpečnosti státu a za řízení a
funkčnost celého bezpečnostního systému ČR je odpovědná vláda jako vrcholný orgán
výkonné moci. Funkční bezpečnostní systém představuje nejen nástroj pro účinné zvládání
krizových situací vojenského i nevojenského charakteru, ale zajišťuje i prevenci a přípravu na
možné krizové situace a jejich včasnou identifikaci a varování.
Fungování bezpečnostního systému, výstavba a rozvoj schopností jeho jednotlivých
složek, hospodářské a finanční zabezpečení představují dlouhodobý a náročný proces
využívající praktických zkušeností jednak z řešení různých krizových situací, jednak ze
systematické přípravy (např. formou různých cvičení) a preventivního působení jednotlivých
složek. Bezpečnostní systém musí neustále reagovat na měnící se podmínky a změny
v bezpečnostním prostředí a vznikající nové hrozby. Z tohoto důvodu je bezpečnostní systém
ČR potřeba vnímat jako otevřený systém, který se průběžně přizpůsobuje aktuální
bezpečnostní situaci v ČR i ve světě.
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Teorie komerční detektivní a zpravodajské činnosti
Theory of commercial detective and music activities
František Brabec1
Abstrakt
Odborní sdělení pojednává o historických souvislostech, pojmovém a obsahovém vymezení
teorie komerčně bezpečnostní činnosti o místě, úlohách a významu komerčních detektivních a
zpravodajských činností ve společnosti. Odpovídá na otázku, co komerční detektivní a
zpravodajská činnost zajišťuje, uvádí procesy komerční detektivní a zpravodajské činnosti a
charakterizuje komerční zpravodajství jako jednu z forem komerční detektivní činnosti.
Klíčová slova
teorie komerčně bezpečnostních činností, historie, pojem, místo, úlohy, význam, procesy,
formy komerčně bezpečnostní činností
Abstract
The paper deals with the historical context, conceptual and content definition of the theory of
commercially safe activity about the place, the roles and the importance of commercial
detective and intelligence activities in society. He responds to the question of what
commercial detective and intelligence activity provides, presents the processes of commercial
detective and intelligence activity and characterizes commercial news as one of the forms of
commercial detective activity.
Key Words
Theory of Commercial Security Activities, History, Concept, Place, Tasks, Importance,
Processes, Forms of Commercial Security Activities
Úvod
Předobraz soukromých bezpečnostních a detektivních služeb lze spatřovat již ve
středověku v různých panovnických a šlechtických gardách a špezích, vrchnostenských
drábech a myslivcích. Tyto však sloužily pro zřizovatele, to znamená pro potřeby panovníka
či šlechtice. Z hlediska panovnického či šlechtického teritoria přicházelo pak v úvahu jejich
policejní využití na daném, panovníkovi či šlechtě náležejícímu teritoriu. S upevňováním
centrální moci panovníka pak docházelo k splývání k splývání soukromých policejních složek
s policejními složkami státními. Postupně s tím pak také docházelo i k potlačení policejních
pravomocí vrchnosti. Teprve s nástupem kapitalismu dochází postupně vedle státní policejní
moci k zřizování, fungování a uplatnění soukromých bezpečnostních a detektivních služeb
jako alternativní (pluralitní) zabezpečování úkolů bezpečnostního charakteru. Soukromé
bezpečnostní a detektivní služby vznikaly vedle státní či komunální policie, utvářely se různé
ozbrojené bankovní či firemní stráže hlídači apod. Konkurenční prostředí kapitalismu si
vytvořilo i různé soukromé informační, detektivní či zpravodajské služby, které postupně
nabývaly na významu.

JUDr. Fraantišek Brabec, Služby soukromých detektivů a Česká komora detektivních služeb, e-mail:
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Soukromé detektivní služby
V České republice (dříve Československé republice) první soukromé detektivní služby
vznikly již v období tzv. první republiky, kdy existovalo i v Československu několik
významných soukromých detektivních kanceláří. Mezi nimi stojí za zmínku např.
BUBNÍKŮV DETEKTIVNÍ ÚSTAV či FOGLAROVA DETEKTIVNÍ KANCELÁŘ.
K přerušení činnosti soukromých detektivních kanceláří došlo v období okupacePROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA a na Slovensku v období tzv. SLOVENSKÉHO
ŠTÁTU. K jisté obnově došlo po osvobození Československa v roce 1945. Naprostý útlum
nastal po roce 1948. Myšlenka soukromých detektivních služeb však nezanikla ani během
období čtyř desetiletí před listopadem 1989, kdy jejich činnost byla vyloučena. Jisté snahy o
obnovu nastaly v roce 1968, to ale nemělo dlouhého trvání. Na sklonku osmdesátých let 20.
století, bylo sice připuštěno drobné podnikání, ale soukromé detektivní služby do okruhu
povolených činností drobného podnikání nespadaly. Po listopadu 1989 na rozdíl od služeb
ochrany majetku a osob, které navázaly a začaly vznikat na základech bývalých závodních
stráží, které existovaly před listopadem 1989 u státních podniků i družstev a hlídačů a
hlídacích služeb, které rovněž před listopadem 1989 existovaly, zejména u družstev invalidů,
musely služby soukromých detektivů se znovuzrodit zcela od základu.
Znovuzrození soukromých detektivních služeb v České republice (de facto i v celém
Československu) nebylo ani po listopadu 1989 zcela jednoduché a bezproblémové. Služby
soukromých detektivů bylo nutno poskytovat skrytým způsobem jako informační,
zprostředkovatelské, referenční či obstaravatelské služby. Tyto byly poskytovány na podkladě
povolení Odboru obchodu a služeb ONV , v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 nařízení vlády
ČSR- o prodeji zboží a poskytování služeb občany na základě povolení národního výboru a
ustanovení § 46 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení. Souběžně s tím bylo požádáno
Ministerstvo vnitra ČR o stanovisko k možnosti vykonávat oficiálně služby soukromých
detektivů. K tomuto dotazu vydalo Ministerstva vnitra ČR stanovisko ze dne 4.6.1990 pod č.j.
MH 2/8942/29/90, v němž je uvedeno: „Na základě Vašeho dotazu k podmínkám výkonu
činnosti soukromého detektiva Vám sdělujeme: Doporučujeme užít jako vhodné právní úpravy
uvedené činnosti ustanovení § 410 a 411 občanského zákoníku, která upravuje problematiku
obstarání záležitosti jiného… Činnost obstaravatele nenahrazuje činnost žádného státního
orgánu, ale obstaravatel může provádět jen takové úkony, které je příkazce (v uvažovaném
vztahu zákazník) oprávněn provést sám, samozřejmě s výjimkou případů, kdy podle platné
právní úpravy může být zástupcem občana výhradně advokát… Shora uvedené nebrání
zároveň tomu…, aby jako obchodní název podnikatele (obstaravatele) bylo užito označení
soukromý detektiv…“.
Proti poskytování těchto služeb se ostře postavil bývalý pražský městský prokurátor a
pozdější ministr vnitra ČR JUDr. Tomáš SOKOL. Proti těmto službám se zvedla i
neadekvátní a bezdůvodná hysterie některých politiků a zejména pak sdělovacích prostředků.
Provozování služeb soukromých detektivů, které měly již tradici v zemích s rozvinutou
demokracií, právním státem, občanskou společností a tržní ekonomikou, a tak se je již
nepodařilo utlumit. Útlum či likvidace sektoru soukromých detektivních služeb ba totiž
znamenal návrat k totalitě. Podcenění významu, místa a úlohy služeb soukromých
detektivních služeb na počátku devadesátých let minulého století pak vedlo k řadě negativních
jevů, které se odrazily zejména v ekonomice. Zahraniční podnikatelské subjekty vstupovaly
jako investoři do ČR se znalosti (dostatečným množstvím informací) a navíc zázemím
fungujících bank. České podnikatelské subjekty neměly ani jedno ani druhé. V zemích
s demokratickým právním státem, občanskou společností a tržní ekonomikou měli privátní
detektivní služby již před listopadem 1989 velkou tradici a velké zkušenosti. Občané i
organizace, advokáti i podnikatelské subjekty měly možnost se o tyto služby opírat a tyto
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služby využívat. Podnikatelské subjekty v zmíněných státech již nejméně 20 let využívaly
privátní detektivní služby k detektivní ochraně ekonomických zájmů i ke komplexnímu
konkurenčnímu zpravodajství. Pro tuto oblast již dlouho dobu existovala světová asociace
profesionálů v konkurenčním zpravodajství – SCIP (Society of Competitive Intelligence
Professional) a privátní detektivní služby již celá desetiletí spolupracovaly v rámci světové
detektivní asociace  WAD (WORLD ASSOCIATION OF DETECTIVES Inc.).
Do doby znovuzrození soukromých detektivních služeb v České republice (dříve
celém Československu) neměl občan ani organizace (fyzická či právnická osoba) možnost, v
záležitostech nespadajících do kompetence policie (tehdy Sboru národní bezpečnosti) nebo
nespadajících do náplně práce advokacie, tyto specifické služby někde získat. Ať už se to
týkalo problémů vyhledání a zajištění důkazů v civilně – právních sporech, získávání
informací a důkazů pro potřeby obhajoby trestních věcech, vyhledávání dlužníků, či referencí
o potencionálních společnících či obchodních partnerech apod. Občané a organizace neměli
tudíž možnost volby a byli odkázáni pouze na státní bezpečnostní orgány, pokud záležitost
věcně spadala do jejich kompetence, a byli nuceni se spokojit s jednostranným pohledem
těchto orgánů. Ale i v řadě případů nespadajících do kompetence státních bezpečnostních
orgánů neměli vůbec žádnou možnost si potřebné informace a důkazy si opatřit. Činnost
soukromých detektivních služeb je v nejvyspělejších státech světa pokládána za plnoprávnou
podnikatelskou aktivitu, ale i za významný nástroj boje proti zločinnosti. Se sektorem
soukromých detektivních služeb při prevenci kriminality počítají i vrcholové orgány Rady
Evropy. Například její doporučení ze 17. 9. 1987 členským státům konstatuje, že má-li být
preventivní politika účinná, vyžaduje to aktivní účast společnosti a koordinaci mezi úsilím
vyvíjeným policií a dalšími veřejnými a soukromými agenturami a doporučuje, aby vlády
členských zemí podporovaly pozitivní vztah mezi policií a bezpečnostními společnostmi,
kam samozřejmě paří i služby soukromých detektivů. za tím účelem , aby v rámci své činnosti
mohly pomáhat policii při prevenci kriminality. Z uvedených důvodů by nemělo být vzájemně
akceptovatelné stanovení minimálních pravidel a zlepšení podmínek činnosti pracovníků
soukromých bezpečnostních služeb jako celku a služby soukromých detektivů nevyjímaje.
Každý systém postrádající možnost volby (neumožňující pluralitu), pokud již není, má
zákonitě sklon k totalismu. To platí v plné míře i o systémech zajišťování bezpečnosti a
veřejného pořádku, zajišťování zákonnosti, ochrany právních vztahů (práv svobod a
oprávněných zájmů fyzických i právnických osob), či v procesu boje proti zločinnosti a jiným
protispolečenským jevům. Služby soukromých detektivů se v rámci bezpečnostního systému
stávají tím prvkem či subsystémem, který právě charakter plurality do tohoto systému vnáší.
Na rozdíl od policie nabízejí soukromé detektivní služby provádění takových opatření, která
mají především preventivní charakter. Významnou předností takových služeb je, že si je
každý podle svého výběru může objednat a smluvně zajistit. Soukromé detektivní služby mají
nezastupitelnou úlohu v systému ochrany společnosti před protiprávními jevy a zločinností kriminalitou. Účinně spolupůsobí v rámci všeobecného procesu aplikace práva, to znamená
zajišťování jeho dodržování v těch případech, kdy došlo k jeho porušení.
Na základě pozitivních rysů poskytování detektivních služeb soukromými detektivy a
soukromými detektivními kancelářemi lze konstatovat, že jejich význam pro posilování
právní jistoty občanů, zejména z hlediska domoci se uplatnění svého zákonného práva, je
nemalý. Typickým dokladem toho je skutečnost, že občan může těchto služeb využít i v
případě, že některý státní orgán v určitém řízení proti občanu postupuje neobjektivně nebo je
nečinný. Soukromé detektivní služby zabezpečují jako formu podnikání  předmětem
podnikatelské aktivity na komerčním základě soukromou pátrací, informační a konkurenčně
zpravodajskou činnost. V žádném případě však nejsou složkou státního donucovacího aparátu
a nenahrazují činnost policejních orgánů či dalších orgánů činných v trestním řízení, což však
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nevylučuje, aby prováděly šetření souběžně s orgány činnými v trestním řízení, pokud to
klient z různých důvodů požaduje. Tím je vnášen do dané oblasti veřejného pořádku a
bezpečnosti, práv, svobod a oprávněných zájmů fyzických i právnických osob i prvek veřejné
kontroly, neboť policejní orgány, byť co by donucovací složky státního mechanizmu, jako
jediné, zabezpečují danou oblast vztahů ze zákona, ztrácí tak monopolní postavení. Soukromé
detektivní služby se tak stávají významným prvkem veřejné kontroly, posilování právních
jistot občanů, posilování zákonnosti, neboť poskytují možnost volby, možnost souběžného
zajišťování oprávněných bezpečnostních zájmů občanů i organizací – fyzických i právnických
osob.
Souběžné prošetřování určitých zájmových událostí či dějů na jedné straně brání v
možnostech zkreslení, na druhé straně, co by „konkurenční prve“ motivuje policejní orgány k
důslednější činnosti, doplňuje proces šetření, odhalování, jakož i vyšetřování o náhledy z
jiného zorného úhlu a v neposlední řadě vyplňuje „bílá“ (volná) místa v případech, kdy
záležitost nespadá do kompetence policejních ani jiných orgánů činných v trestním řízení. A
právě v tom je nutno spatřovat prvek posilování a prohlubování právních jistot občanů i
organizací – fyzických i právnických osob. Výrazně se úloha soukromých detektivních služeb
projevuje ve sféře civilně právních kauz a správních řízeních a v trestním řízení, kdy občan
jako laik si není schopen vyhledat a zajistit odborným způsobem potřebné důkazy. V trestním
řízení zejména pro uplatňování svého práva na obhajobu. Z kriminalistických aspektů není
odborně způsobilým subjektem k zajišťování důkazů pro tyto účely ani obhájce, protože není
obeznámen s technickou stránkou věci, taktickými postupy a není vybaven potřebnými
formami, metodami a prostředky. Proto v praxi dochází k tomu, že právní stránku věci a
zastupování vůbec zajišťuje advokát, zatímco opatřování důkazů zvláště v komplikovaných
případech provádí tzv. soukromý detektiv. Významným pokrokem v posuzování místa a
úlohy soukromých bezpečnostních služeb jako celku, služby soukromých detektivů
nevyjímaje, je zakotvení těchto služeb v systému prevence v materiálu MV ČR a usnesení
vlády č. 617 ze dne 3. 11. 1993 pod názvem „KONCEPCE A PROGRAM PREVENCE
KRIMINALITY“. Proto také polemiky o významu a účelu soukromých detektivů by neměly
řešit otázky existence či neexistence těchto služeb, jejich potřebnosti a naopak by měly
směřovat k řešení otázek týkajících se podpory jejich existence ve smyslu odpovídající právní
úpravy této činnosti a vytvoření podmínek pro jejich profesionalizaci a řešení otázky
spolupráce se státními policejními sbory a místní policií.
Z celé řady soukromě bezpečnostních činností jsou soukromí detektivové díky častým
knihám a filmům nejpopulárnější, často démonizování záhadností, s představami, které se
diametrálně liší od skutečnosti. Proto také tyto démonizované představy v denní realitě velmi
často vyvolávají nedůvěru a vedou k mystifikaci široké veřejnosti. Mylné představy právních i
fyzických subjektů se pak projevují v nereálných zadáních, které jsou mnohdy úsměvné, ale
často kolidují s představou, že soukromý detektiv je osoba páchající trestnou činnost a
soukromé detektivní služby jsou především o nezákonné cestě získávání informací. Dalším
pohledem je neodůvodněná žárlivost ze strany státních – policejních orgánů, pracovníků
kriminální policie, státních zástupců i soudců. Zatímco v anglosaském právním systému,
zvláště ve spojených státech (USA), je místo soukromých detektivů zcela nenahraditelné a
nezastupitelné u nás je postavení soukromých detektivů zcela bezdůvodně na spodní části
společenského žebříčku. Advokáti, státní zástupci, soudci i policejní vyšetřovatelé a
pracovníci kriminální policie (FBI) v USA velmi úzce se soukromými detektivy spolupracují
a soudní proces anglosaského právního systému si nikdo bez soukromých detektivů nedokáže
ani představit.
Naše tvrzení o záměrném snižování postavení služeb soukromých detektivů se opírá
prostý fakt uváděný kapitole „Právní aspekty SBČ“, kde je velmi lehce dohledatelný záměr
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zákonodárce, který pro tuto činnost určuje jakékoliv střední vzdělání, bez žádné praxe. Ze
zkušenosti činnosti policie a armády víme, že pro standardní výkon v těchto oborech je
potřebné vzdělání opírající se o znalosti sociálně právní problematiky. Technické obory, které
značně podporují výkon detektivní činnosti, však nemohou dobře pracovat, pokud jejich užití
není podřízeno těmto znalostem. Proto se domníváme, že vysoce kvalifikovanou práci
soukromých detektivů by měl zákonodárce zohlednit například podmínkou středního vzdělání
sociálně-právního charakteru, vysokou školou právní a zakotvenou praxí, která by např. u
středoškoláků byla 10 let v policejních kriminálně vyšetřovacích činnostech (nikoliv
působením u dopravní služby). Tento názor se pochopitelně několik let utvářel a souvisí
s vývojem této činnosti od roku 1990. Z praxe jasně vyplývá, že bez těchto uváděných
atributů odborné způsobilosti je činnost soukromých detektivů spíše na škodu klientovi a
může mu způsobit i vážný konflikt se zákonem. Vzhledem k velkému množství pracovních
oblastí soukromé detektivní činnosti je velmi obtížné činnost soukromých detektivů pojmout
do jednoduché a jednotné definice. Soukromá detektivní činnost je značně diferenciovaná.
Lze např. podat definici soukromé detektivní činnosti s ohledem na přehled kategorií
zákazníků (klientů). Na tomto pozadí pak lze objasnit i formy a metody soukromé detektivní
činnosti. V nasazení soukromých detektivů můžeme rozlišovat oblast civilního práva
(občanského, obchodního, rodinného, pracovního) i trestního práva a práva správního, které
se ale spolu nezřídka prolínají (např. při krádeži může být úkolem soukromého detektiva
zjistit pachatele a umožnit jeho trestní stíhání, ale také uplatnění civilněprávních nároků a
vydání věci (kořisti) či náhrady škody).
V oblasti civilního práva, která v soukromé detektivní činnosti jednoznačně
kvantitativně převažuje, jde obvykle o záležitosti rodinného práva, ale i práva občanského či
obchodního. Jak v zahraničí, tak při znovuzrození soukromých detektivních služeb
v Československu po roce 1989, byly doménou soukromých detektivních služeb rozvodové
případy a další případy z oblasti rodinného práva. Největší zájem se soustředil na potvrzování
činnosti partnerů (manželů), které mají relevantní význam pro další řešení jejich vzniklých
konfliktů, zejména pokud jde o podklady k rozhodnutí soudů o výchově dětí, zjišťování
otcovství, ale i podklady pro zjištění skutečného majetku. Stále více dochází k pochopení
významu a místa soukromé detektivní činnosti ze strany advokátů, v jejichž spolupráci
(činnosti pro potřeby advokátů a jejich mandantů) a tím i pronikání soukromé detektivní
činnosti o oblasti civilního i trestního práva, kde se advokáti soustřeďují spíše na procesní
stránku případu a hmotně právní stránku- naplnění informacemi o důkazech, přenechávají
právě detektivním kancelářím. V poslední době se velmi významnou doménou soukromé
detektivní činnosti se stává ochrana ekonomických zájmů, informatika (komerční
zpravodajství).
V současné době se přikláníme k pojmu „Komerční detektivní a zpravodajské
činnosti.“ Což přesněji charakterizuje jak pojem tak obsah.
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Obr. 1 – Proměny soukromé detektivní činnosti. Zdroj: autor
Pojmové vymezení
Komerční detektivní a zpravodajské činnost jsou součástí Soukromých – (komerčních)
bezpečnostních služeb, které zahrnují:
1. Služby bezpečnostních poradců, analytiků, auditorů, projektantů a konzultantů.
2. Služby soukromých – komerčních detektivů.
3. Bezpečnostně technické služby:
a. Technické služby k ochraně majetku a osob – především zabezpečovací
technické služby a kamerové systémy.
b. Technické služby k podpoře soukromých– (komerčních) detektivních
služeb
4. Služby ochrany majetku a osob (SOMO).
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Obr. 2 – Sektor soukromé bezpečnosti. Zdroj: autor
Zákon (v současné době Živnostenský zákon i Návrh zákona o soukromých
bezpečnostních službách – dále již SBS) uvádí pojem „Služby soukromých detektivů“.
Problém spočívá v tom, že tyto služby se odehrávají ve dvou odlišných rovinách:
1.

Jako tzv. Vnitřní ochrana – „Detektivní a zpravodajský servis“, který je zajišťován
pracovníky či pracovišti společnosti či organizace pro které je tento servis
vykonáván, tedy pro jejich vlastní potřebu. Problém dále spočívá v tom, že tato
pracoviště či pracovníci nemusí mít ani koncesi ani licenci a nemusí tudíž splňovat
ani kvalifikační požadavky, jako je tomu u „komerčních detektivních a
zpravodajských služeb.

2.

„Komerční a detektivní a zpravodajské činnosti“
Komerční detektivní a zpravodajské jsou smluvní činnosti charakteristické tím, že
tuto činnost mají Komerční detektivní a zpravodajské kanceláře a Osoby
samostatně výdělečně činné- komerční detektivové a komerční zpravodajci jako
předmět svého podnikání. Jde o podnikatelskou aktivitu, komerční – výdělečnou
činnost na smluvním základě pro jiné podnikatelské subjekty, organizace, instituce
či občany.

Touto činností rozumíme na komerční bázi poskytované služby fyzickými (OSVČ) a
právnickými osobami – komerčními detektivními a zpravodajskými kancelářemi. Jedná se o
činnosti vykonávané na smluvním základě na komerční bázi, tedy za úhradu klienty. Tyto
činnosti jsou v současné době vykonávány na základě koncese „služby soukromých
detektivů“ do budoucna v případě přijetí Zákona o SBS pak na podkladě licence „služby
soukromých detektivů“. Jak je tomu u „Komerčního zpravodajství“? Komerční zpravodajství
je naplňování obsahu jedné z forem Komerčních detektivních služeb a to „DETEKTIVNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ“
Komerční detektivní a zpravodajská činnost
Formou Komerční detektivní činnosti rozumíme charakteristiku základních (obecných
cílů jich má být zakázkou docíleno v konkrétním (individuálním) případě. Tyto formy je
možno chápat jako model rozhodování komerčního detektiva či zpravodajce, který vymezuje
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cíle zakázky, přičemž ještě nezná možné a konečné alternativy (verze) postupu a ani jejich
důsledky. Volbou formy si teprve v obecné podobě stanoví, čeho má být v procesu realizace
zakázky dosaženo. Význam forem spočívá v tom, že pomáhají komerčnímu detektivovi či
zpravodajci již od počátku správně stanovit další zaměření efektivního postupu2. V prvé řadě
je třeba uvést, že se nejedná o činnosti spadající do donucovacího státního aparátu, ale o
služby občanům, firmám, společnostem a organizacím. Obsahové vymezení „Komerčních
detektivních činností“ je sice uveden v nařízení vlády a to poměrně široce. Připravovaný
speciální zákon o soukromých bezpečnostních službách ale přepokládá úzké vymezení. Proto
bude použito teoretické vymezení obsahové činnosti, které se již uchytilo i v praxi. Jde o:
1. Detektivní pátrání po osobách a věcech
a) Po pohřešovaných osobách.
b) Po rušitelích práva.
c) Po odcizených věcech - majetku (např. při manželských rozvodových
sporech, pro potřeby exekutoru pro vymáhání pohledávek apod.).
d) Po odcizených motorových vozidlech.
2. Detektivní dohled a bodyguarding
a) Dohled v živnostenských provozovnách.
b) činnosti hotelových detektivů.
c) činnosti detektivů v restauračních provozech.
d) činnosti detektivů v hernách, kasinech a jiných zábavních podnicích a
kulturních či sportovních akcích.
e) Činnost detektivů v obchodech a supermarketech či hypermarketech.
f) Činnost detektivů při osobní ochraně osob- bodyguarding.
3. Detektivní prověrka
a) Osob.
b) Firem, společností a organizací.
c) Jevů a událostí.
d) Vyhledávání a shromažďování informací o fyzických a právnických
osobách ve prospěch oprávněných klientů.
4. Detektivní rozpracování (rozkrývání)
a) Rozkývání latentní kriminality ve firmách, společnostech a organizacích.
b) Vyhledávání jednání ohrožující obchodní tajemství.
c) Činnost detektivů při vyhledávání a zpracovávání důkazu a informací o
důkazech pro potřeby soudních a správních kauz klientů.
d) Činnost detektivů pro potřeby rozpracování sousedských sporů.

BRABEC a kol. Služby soukromých detektivů. Bratislava: Eurounion, 1995, s. 135-195; BRABEC a kol.
Bezpečnost pro firmu úřad, občana. Praha: Public History, 2001, s. 152-1181; KAMENÍK, J., BRABEC, F. a
kol. Komerční bezpečnost. Bratislava: Wolters Kluwer, 2007, s. 219.
2
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e) Činnost detektivů pro potřeby rodinných a manželských sporů, zpravidla
v součinnosti s advokáty.
5. Detektivní zpravodajství, jímž je realizována „Komerční zpravodajská činnost“.
a) Obranné zpravodajství.
b) Ofenzivní zpravodajství.
c) Vlivové zpravodajství – lobbying.
Zmíněné formy komerční detektivní a zpravodajské činnosti jsou pak naplňovány, při
využití platného práva, pomocí metod a prostředků?
1. Specifických detektivně zpravodajských metod a prostředků.
2. Kriminalistických metod a prostředků.
3. Psychologických metod.
4. Komunikačních prostředků a technologií.
5. Lobbystických postupů.

Obr. 3 – Moderní pojetí detektivních služeb. Zdroj: autor
Místo, úloha a význam komerčních detektivních a zpravodajských činností ve
společnosti
Význam těchto činností, poskytovaných jako služby občanům, firmám, společnostem
a organizacím spočívá v tom, že jsou schopny za úplatu kvalifikovaně na profesionální bázi
zajišťovat specifické činnosti. Komerční detektivní a zpravodajské činnosti nesporně
přispívají prohubování právních jistot občanů, fyzických i právnických osob, které nejsou
odkázáni, ve věcech spadajících do kompetence policie, pouze na výsledek policejního
šetření, ale souběžně si mohou problém dát řešit Komerční detektivní a zpravodajskou
kanceláří, zpravidla ve spolupráci s advokátem3. Hlavní Komerční detektivní a zpravodajská
činnost se odehrává v oblastech nespadajících do kompetence polici (občansko-právní

3

BRABEC, F. Soukromé detektivní služby, s. 11.
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záležitosti a podpora bezpečnostních zájmů ekonomických subjektů – firem, společností a
organizací.
Občané, fyzické i právnické osoby mají primární povinnost zajišťovat si veřejný
pořádek a bezpečnost, např. při pořádání a organizování kulturních, společenských a
sportovních akcí a podnikatelské subjekty ve svých provozovnách, firmách, společnostech a
organizacích. Policie v těchto případech má pouze povinnost subsidiární podpory., jestliže
nebyla zajištěna bezpečnost a veřejný pořádek povinnými subjekty. To si mohou povinné
subjekty zajišťovat svépomocí, tzv. Detektivní a zpravodajský servis, nebo si mohou tyto
činnosti na komerční bázi smluvně sjednat u Komerční detektivní a zpravodajské kanceláře
(případně u fyzické osoby – osoby samostatně výdělečně činné, provozující komerční
detektivní a zpravodajské činnosti). Komerční detektivní a zpravodajskou činnost je třeba
chápat jako specifickou činnost komerčních detektivních a zpravodajských kanceláří či
OSVČ, spočívající v systému specifických opatření a postupech převážně neveřejného a
mnohdy konspirativního charakteru směřující k naplnění oprávněných zájmů klientů. Na
rozdíl od policie, která má charakter složky donucovacího státního aparátu, Komerční
detektivní a zpravodajské činnosti mají charakter široce pojatých veřejných činností.
Předností těchto činností je skutečnost, že na rozdíl od policie, která působí v přesně zákonem
vymezených kompetencích, Komerční detektivní a zpravodajské činnosti si mohou objednat,
smluvně zajistit občané, fyzické a právnické osoby kdokoliv dle potřeby. Komerční detektivní
a zpravodajské činnosti mají především a zejména charakter uplatnění co nejširších oprávnění
právnických či fyzických osob. V podmínkách občanské společnosti a tržní ekonomiky
Komerční detektivní a zpravodajské kanceláře umožňují co nejširší uplatnění oprávnění každé
právnické či fyzické osobě a to bez ohledu na jejich momentální postavení a závislosti na
státních orgánech. Laicky řečeno, občan není pouze odkázán na schopnost či neschopnost
polici, státního zastupitelství, či správních orgánů. Komerční detektivní a zpravodajské
činnosti mají tak své nezastupitelné místo (nezastupitelnou úlohu) v systému ochrany
společnosti před zločinností (trestnou činností) a jinými negativními jevy. Komerční
detektivní a zpravodajské činnosti mají své místo všude tam, kde z nejrůznějších důvodů
nepomůže policejní či jiný státní aparát – buď není kompetentní, nebo neplní své poslání. Je
třeba vycházet ze skutečnosti, že omezené možnosti mají i advokátní či podnikové právní
útvary, které pochopitelně ve své práci nevyužívají forem, metod a prostředků. Komerční
detektivní a zpravodajské činnosti. Komerční detektivy a zpravodajce je třeba chápat jako
specializovanou a z hlediska odborné způsobilosti velice náročnou profesi. Komerční
detektivní a zpravodajské kanceláře, stejně jako samostatní komerční detektivové a
zpravodajci mají své pevné místo ve všech státech s vyspělou demokracií (právních státech).
Svou profesní činností se stávají i zábranou (brzdou) neomezené moci a z ní vyplývající zvůle
státního aparátu, resp. Jejich úředníků.
Komerční detektivní a zpravodajská činnost zajišťuje:
a) Prevenci kriminality.
V tomto směru je ještě třeba, aby byly vytvořeny legislativní podmínky pro tuto činnost.
b) Posilování zákonnosti a právních jistot občanů, organizací i podnikatelských subjektů.
Zvláště je třeba zdůraznit komerční detektivní a zpravodajskou činnost jako podporu
práce advokátů. Nemá-li být práce advokáta ryze procesně právně formální, potřebuje
k naplnění soudní či správní kauzy informace, informace o důkazech a důkazy, které si
svou činností obvykle nemůže obstarat. Ty může poskytnout právě kvalifikovaně, na
profesionální bázi prováděná komerční detektivní a zpravodajská činnost. Pro
takovouto činnost, je ale nezbytné vytvořit potřebnou společensko-politickou
atmosféru a legislativní podmínky pro její výkon.
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c) Společenskou kontrolu a ochranu proti zneužívání moci státním aparátem (zejména
policií). Stávající praxe policejní činnosti, problémy, které se v práci policie vyskytují,
jednoznačně ukazují na nutnost a význam společenské kontroly a ochrany proti
zneužívání moci či liknavosti státních orgánů. Občan, organizace a podnikatelské
subjekty jednoznačně potřebují pluralitní možnost řešení případů službami
Komerčních detektivů a zpravodajců všude tam, kde jsou fyzické či právnické osoby
s prací policie či dalších orgánů nespokojeni nebo, kde z jiných důvodů to uznají za
potřebné.
d) Podpory efektivnosti podnikatelských aktivit, jejich konkurenceschopnosti a exportní
schopnosti: Česká ekonomika  české podnikatelské subjekty jsou v oblasti
soukromě detektivní ochrany ekonomických zájmů podnikatelských subjektů a
v oblasti tzv. COMPETITIVE INTELLIGENCE - CI (KONKURENČNÍHO
ZPRAVODAJSTVÍ) zhruba 20 až 30 let pozadu. V zemích s rozvinutou tržní
ekonomikou jsou tyto služby naprostou samozřejmostí, existuje dokonce již celou
řadu mezinárodní organizace profesionálů v oblasti konkurenčního zpravodajství,
která se jmenuje SOCIETY OF COMPETITIVE INTELLIGENCE
PROFESSIONALS (SCIP).
Samozřejmě, že nepochopení významu těchto služeb ze strany Českého státu a jeho
podnikatelských subjektů vyvolává v naší ekonomice celou řadu problémů. Stát a jeho orgány
a složky státního mechanismu mají u latentní hospodářské kriminality primární zájem na
ochraně takových ekonomických vztahů, jež mají vztah k vlastní ochraně zájmů státu (tj.
především boj proti daňové kriminalitě, boj proti korupci, ochranu před prorůstáním
hospodářské kriminality do státního mechanismu, poškozování spotřebitele, kriminalita
spojená s hospodářskou soutěží). To znamená, že stát, prostřednictvím složek státního
mechanizmu se specializuje a stále více se bude specializovat na ochranu takových
ekonomických zájmů a vztahů, v nichž může docházet k poškozování přímých ekonomických
zájmů a vztahů samotného státu. Z toho je pak možno odvodit, že převážné většině oblastní ve
vyhledávání a odhalování latentní kriminality, která ohrožuje hospodářské subjekty tržní
ekonomiky, zůstává na nich samotných. Tedy ty ekonomické vztahy a zájmy, jež se dotýkají
ochrany ekonomických práv, zájmů a ochrany vlastnictví samotného subjektu, ať již fyzické
či právnické osoby, pak spadají do kompetence toho subjektu. Nejde pouze o rozkrývání
latentní kriminality ve společnostech a firmách. Soukromě detektivní činností je třeba
zajišťovat personální bezpečnost, informační bezpečnost, bezpečnost KNOW HOW, provozní
a obchodní bezpečnost. Je paradoxem, že česká společnost po listopadu 1989 směřuje
k demokratické a občanské společnosti s právním státem a tržní ekonomikou, ale
polistopadoví ministři vnitra se brání pluralitnímu bezpečnostnímu systému a dosud
nepochopili místo a úlohu služeb soukromých detektivů v naší společnosti. V této souvislosti
považuji za nutné upozornit na skutečnost, že je možné si vzít příklad v USA. Prezident
Clinton svým rozhodnutím č. 13001 ze dne 15. 7. 1996 jmenoval zvláštní komisi, jejímž
úkolem bylo analyzovat, posoudit a navrhnout opatření jak lépe zajistit bezpečnost a majetek
občanů. Neobvykle rozsáhlá komise, snad největší v novodobé historii USA, pracující
výhradně na principu konsensu, složená ze zástupců státu i soukromého sektoru zveřejnila
doporučení pro prezidenta. Zásadním a klíčovým doporučením je závěr komise, že
komplexnější bezpečnost a efektivní boj se zločinností lze dosáhnout pouze těsnější
partnerskou spoluprací mezi vládními orgány a soukromým bezpečnostním sektorem.
Zdůraznila, že je nezbytné nahradit neefektivní státní direktivismus efektivní partnerskou
spoluprací.
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Procesy komerční detektivní a zpravodajské činnosti:
Komerční detektivní a zpravodajská činnost je velice náročná a představuje skládačku
jednotlivých dílků poznání. Tyto pak získáváme využitím metod a prostředků, případně
lidských informačních zdrojů. Metoda je postupem směřujícím k naplnění cílů formy. Metody
jsou Uznávané zobecněné profesní (obecné, speciální, kriminalistické) postupy, které
umožňují naplnění jednotlivých cílů. Kategoricky je třeba odlišovat prostředky od metod.
Prostředky představují nástroje pro realizaci metod. Prostředky mají věcný charakter4.

Obr. 4 – Sestavování obrazu. Zdroj: autor
Postup realizace komerční detektivní a zpravodajské zakázky:

4

KAMENÍK, J., BRABEC, F. a kol. Komerční bezpečnost. Bratislava: Wolters Kluwer, 2007, s. 220.
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Obr. 5 – Komeční detektivní činnosti. Zdroj: autor

Obr. 6 – Metody detektivní činnosti. Zdroj: autor
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Obr. 7- Formy a metody detektivní činnosti. Zdroj: autor

Metody komerčního zpravodajství jsou modifikované detektivní metody stejně, jako
formy zpravodajské činnosti jsou modifikované detektivní formy. Detektivní činnost
stejně jako zpravodajská činnost je především práce s informacemi a jejich přeměnou ve
znalosti.
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Obr. 8 - Znalost, informace. Zdroj: VEJLUPEL 2010 prezentace SCIP

Obr. 9 - Zdroje informací v detektivní činnosti. Zdroj: VEJLUPEL 2010 prezentace SCIP
Komerční zpravodajství jako jedna z forem komerční detektivní činnosti:
Zpravodajství – zpravodajská činnost (v chápání tajných služeb jako špionáže) patří k
nejstarším řemeslům. Sloužila kmenům a posléze aristokratům již v době než vznikl stát. V
době informační společnosti je NESTÁTNÍ ZPRAVODAJSTVÍ, i když ne vždy tomu tak
zatím je, nutno chápat na pluralitním systému vůči STÁTNÍMU ZPRAVODAJSTVÍ, které
svými produkty (vytvořenými znalostmi) slouží nestátním subjektům (klientům, zákazníkům
zadavatelům poptávky po znalosti apod.). Ve svém důsledku přispívá i znalosti státních
orgánů a institucí. Nestátní zpravodajství ve své rovině obranného zpravodajství pak přispívá
k zajištění bezpečnosti nestátních subjektů a ve svém důsledku pak i k bezpečnosti státu5.
DETEKTIVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ, jako forma detektivní činnosti, ve vztahu ke
klientům (zákazníkům) se pak místo pojmu „detektivní zpravodajství“, jako jedna forem
detektivní činnosti, užívají pojmy „NESTÁTNÍ ZPRAVODAJSTVÍ“ nebo „Zpravodajský
servis“ a „Komerční zpravodajství“ a pokud je o činnost pro podnikatelské subjekty –

5

BRABEC, F. Technologie detektivní činnosti. Zlín: FAI UTB, 2009, s. 7.
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ekonomickou oblast hovoříme o „KONKURENČNÍM ZPRAVODAJSTVÍ. „…Ve světě
naplno zuří ekonomická válka. V této válce proti sobě nestojí zájmy národů, ale zájmy
komerčních firem. Tato válka se odehrává ve stále nestabilnějším a rychleji se měnícím
konkurenčním prostředí. V důsledku stále snadnější a rychlejší výměny informací vzniká
doslova nová dimenze podnikání a konkurence, informační prostor. Tento informační prostor
se stává dějištěm reálných vztahů a vytváří se v něm též vztahy zcela nové. Hovoří se proto o
informační společnosti, ale také o informační válce - útočném používání informací za účelem
oslabení, destabilizace nebo zničení nepřítele. Bylo by velice naivní se domnívat, že s naším
vstupem do západoevropských struktur se naše firmy této válce vyhnou…. .6

Obr. 10 - Konkurenční boj. Zdroj: autor
Informace mají klíčovou roli ve všech oblastech společenského, ekonomického,
vědeckotechnického, bezpečnostního a vojenského života, a jejich vlastnictví, zvláště v
prostředí tržního hospodářství, představuje významnou konkurenční výhodu pro soutěžící
subjekty. Platí, že nestačí informace získávat, ale je důležité je kvalifikovaně zpracovat na
relevantní informace, a tyto přeměnit na znalost. Aby ale mohly informace a znalost sloužit
jako konkurenční výhoda, je nezbytná ochrana informací před možnou ztrátou. Se stále se
prohlubující globalizací informační společnosti a s tím související „globální informační
válkou“ se ochrana informací stává vysoce aktuální nezbytností. Zatímco přijímání,
evidování, zpracování nebo archivování informací se na jedné straně věnuje značná
pozornost, pak jejich kvalitní ochrana a zabezpečení před zneužitím nebo krádeží značně
pokulhává a v řadě případů o ní už nemůže být ani řeč. To s sebou pochopitelně přináší velké
množství problémů, i když na první pohled to nemusí být zcela patrné. Rizika nevěnování
pozornosti ochraně informací zpravidla přicházejí s jistým časovým zpožděním, a pak již
bývá zcela pozdě. Zpravodajskou činnost bychom mohli nejjednodušeji definovat jako cílený
a specifickými postupy prováděný sběr, dopravu a vyhodnocování takových informací, které
jsou jinými cestami a v potřebném čase nezjistitelné. Speciální orgány, většinou státní, které
se touto činností zabývají, se nazývají zpravodajskými službami. Povšimněme si slova

6

BRABEC, F. a kol. Bezpečnost pro firmu úřad, občana. Praha: Public History, 2001, s. 264.
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„většinou“, což vyjadřuje, že existují a fungují i NESTÁTNÍ speciální služby – nestátní
zpravodajské služby, a tedy i nestátní zpravodajská činnost – nestátní zpravodajství.
Výsledkem zpravodajské činnosti je zpravodajská informace7.

Obr. 11 - Účel komerčního zpravodajství. Zdroj: autor
Nestátní zpravodajství (Komerční) představuje realizaci vědomého a systematického
uplatňování zásad práce s informacemi a proces jejich přeměny ve znalost, a to mimo rámec
státních orgánů a institucí. To v sobě obsahuje získávání, zpracování a využívání relevantních
informací (znalosti), které se používají v ochraně, v rozhodování a v prosazování
společenských, politických a ekonomických zájmů, procesů a aktivit. Zpravodajství není
ničím novým, ale existuje odjakživa. V minulosti bylo doménou různých tajných zvědů,
státních tajných služeb apod. V současné době, zhruba od druhé poloviny 20. století, se jeho
těžiště stále více přesouvá do nestátní sféry. V souvislosti se zpravodajstvím je řeč o procesu,
resp. o produktech a službách, které jsou pro zajištění tohoto procesu potřebné. Zpravodajství
se dnes ovšem již neobejde bez interdisciplinárních znalostí z celé řady oborů, zejména z
informatiky, informačních technologií, psychologie, práva a managementu. Zpravodajství se
již neobejde bez příslušně vzdělávaných profesionálů8.

7
8

BRABEC, F. Technologie detektivní činnosti. Zlín: FAI UTB, 2009, s. 8.
BRABEC, F. Technologie detektivní činnosti. Zlín: FAI UTB, 2009, s. 9.
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Obr. 12 – Zpravodajská konkurence. Zdroj: autor
Závěr
Komerční detektivní a zpravodajská činnost se stále více stává neodmyslitelnou
součástí občanského státu a tržní ekonomiky.
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Концептуальні засади забезпечення права на справедливий суд в
умовах євроінтеграції України
Conceptual principles of ensuring the right to a fair trial in the conditions of
European integration of Ukraine
Р. Л. Сопільник1
Анотація
У статті обґрунтовано актуальність формуванні цілісної концепції забезпечення права
на справедливий суд в умовах євроінтеграційних прагнень України. Розглянуто такі
аспекти формування концепції, як досягнення доступності правосуддя, забезпечення
довіри до судової влади з боку населення, громадський моніторинг судової влади та
гармонізація законодавства з метою забезпечення права на справедливий суд. Наведено
пропозиції щодо обґрунтування теоретичної та прикладної складових Концепції
розвитку теоретико-організаційного забезпечення права на справедливий суд.
Ключові слова:
право на справедливий суд, євроінтеграція, судова влада, судове право, доступність
правосуддя, громадський моніторинг, гармонізація законодавства.
Abstract
The article substantiates the importance of forming a holistic concept of ensuring the right to a
fair trial in the context of Ukraine's European integration aspirations. The following aspects of
the formation of the concept, such as access to justice, ensuring public trust in the judiciary,
public monitoring of the judiciary and harmonization of legislation in order to ensure the right
to a fair trial, are considered. The propositions on the substantiation of the theoretical and
applied components of the Concept for the development of the theoretical and organizational
provision of the right to a fair trial are presented.
Keywords
right to a fair trial, European integration, judicial power, judicial law, access to justice, public
monitoring, harmonization of legislation
Вступ
Ефективний захист прав і свобод людини та громадянина є однією із
загальновизнаних наукових і практичних проблем сучасності. Пріоритетною ця
проблема стала у межах правової парадигми об’єднаної Європи. Спостерігається
безпосередня залежність між динамікою європейської інтеграції України та
готовністю нашої держави безупинно вдосконалювати стандарти забезпечення усіх
прав людини, що підтверджується, зокрема, положеннями Угоди про асоціацію.
Низьку ефективність забезпечення в Україні одного з найважливіших прав –
права на справедливий суд неодноразово відзначали і критикували інституції
Європейського Союзу, що відображено у численних рішеннях Європейського суду з
прав людини (далі – ЄСПЛ). Одним з критеріїв визначення пріоритетів реформування
системи судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів, закріплених у
Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на
д.ю.н., доцент, професор кафедри судоустрою, адвокатури та прокуратури,
ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права» , e-mail: sopilnyk@gmail.com.
1
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2015–2020 рр., визнано відповідність суспільним очікуванням щодо незалежного та
справедливого суду, а також європейським цінностям та стандартам захисту прав
людини. Численні порушення права на справедливий суд, встановлені ЄСПЛ,
спостерігались не лише в Україні, вони характерні й для країн, котрі декларують
євроінтеграційні прагнення (Азербайджан, Вірменія, Туреччина, Молдова), а також
окремих країн, що уже є членами Європейського Союзу (Болгарія, Румунія,
Португалія). Це свідчить про глобальну значущість та актуальність проблематики
забезпечення цього права. Одним із шляхів вирішення вказаної проблеми є
напрацювання та втілення цілісної концепції забезпечення права на справедливий суд
в умовах євроінтеграційних прагнень України. Цьому питанню і присвячено дану
статтю.
Результати дослідження
1. Особливості судової реформи в умовах євроінтеграції України
Динаміка євроінтеграційних процесів в Україні, безсумнівно, залежить від
багатьох чинників, серед яких на першому місці – політичний, чи, радше,
геополітичний, підтвердженням чому стали події Революції Гідності. Чималу роль
відіграє економічний чинник – досягнення рівня життя хоча б найбідніших країн ЄС
для України вбачається складним процесом, що супроводжуватиметься численними
болючими для різних верств населення реформами. Утім, правовий чинник слід
розглядати як критерій можливості вступу України до ЄС, а отже, виправданості
євроінтеграційних процесів у принципі. Навіть найбагатша країна, політична еліта якої
одностайно дотримується думки щодо необхідності європейської інтеграції, не зможе
завершити цього процесу без впровадження європейських правових цінностей та
стандартів, передусім – в організації діяльності судової влади. З таких позицій розробка
концептуальних засад реформування судової системи має відбуватись на загальних
методологічних засадах судового права в євроінтеграційній парадигмі. Л. М. Москвич
наголошує: «Проблема доступності суду, маючи свої концептуальні витоки з концепції
основних прав і свобод людини, випливає з права на справедливий судовий розгляд і
генетично пов’язана з моделлю судочинства» 1, С. 96.
Черговий етап судової реформи, що був пройдений у 2016 р. у плані покращення
доступу до правосуддя не може трактуватись однозначно. Так, О. Березюк стверджує:
«Винесення питання судоустрою за межі Конституції може призвести до прийняття
законів, які обмежуватимуть вплив судової гілки влади на суспільно-політичні процеси,
що в окремих випадках може унеможливлювати прийняття суддями законних вироків і
рішень. Можна стверджувати, що винесення принципових питань судоустрою на рівень
звичайного закону є неприйнятним» 2, С. 19. М. Мельник, аналізуючи хід судової
реформи, зауважує: фундаментальною ідеєю конституціоналізму, а відтак і ключовим
завданням конституції кожної держави, є забезпечення прав і свобод людини і
громадянина через ефективне обмеження державної влади, яке утверджується, перш за
все, через визначення її системи та засад організації. запропоновані вказаним
законопроектом зміни до ст. 125 Конституції породжують невизначеність щодо
системи органів, які мають здійснювати правосуддя. На думку М. Мельника, у
запропонованій законопроектом системі нового судоустрою України бракує чіткості,
однозначності, визначеності та завершеності. Її практичне запровадження призведе до:
1) фактичного вилучення з тексту Конституції України чіткого визначення судової
системи України, що суперечитиме самій природі Конституції як фундаментального
закону держави, покликаного встановлювати основи конституційного ладу, в т.ч.
основоположні засади судоустрою; 2) конституційної невизначеності системи судів; 3)
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створення на конституційному рівні передумов для перетворень у сфері судоустрою,
які можуть спричинити додаткові ускладнення у доступі до правосуддя, погіршити
забезпечення судового захисту прав і свобод людини і громадянина. Ризик таких
перетворень посилюється тим, що до 31 грудня 2017 р. суди утворюватимуться,
реорганізовуватимуться та ліквідовуватимуться не законом, а Президентом України 3,
С. 21.
Схожої позиції додержується Л. Москвич, наголошуючи, що Проектом змін до
Конституції пропонується вилучити з тексту чинної Конституції України положення
про наявність місцевих та апеляційних судів, залишивши лише норму щодо статусу
найвищого суду в системі судоустрою – Верховного Суду. Якщо звернутися до
практики європейських країн щодо конституційного регулювання судової системи, то
можна виокремити дві основні тенденції: або згадуються всі суди, які діють (можуть
діяти) в державі, або акцентується лише на вищому суді, а щодо інших судів –
конституційна норма відсилає до закону. Проте можна визначити спільну
закономірність: наявність системи судів, зокрема нижчих, декларується майже в усіх
конституціях. Вилучення з Конституції України положень щодо наявності місцевих та
апеляційних судів є невиправданим і містить потенційний сумнів у забезпеченості в
державі правової визначеності та стабільності функціонування однієї з гілок державної
влади, ризик порушення її самостійності та незалежності її носіїв. Принцип
паритетності гілок державної влади вимагає рівного ставлення до їх конституційного
визначення. Незважаючи на розгалуженість судів, кожен з них, а не лише найвищий
суд, є носієм судової влади, тому вважаю, що система органів однієї з гілок державної
влади – судової – повинна мати конституційне визначення, хоча б на рівні згадування
та відсилання до закону 4, С. 22–23.
В. Сущенко стверджує, що законодавці та правнича спільнота країни (науковці
та практики) не мають сталого та чіткого усвідомлення щодо побудови судової гілки
влади, хоча більшість все ж схиляються до триланкової системи. Науковець зауважує,
що вивчення будови судової гілки влади в інших державах континентального права –
ЄС та англосаксонській правовій сім’ї, а також історії судочинства на теренах України
(включаючи Козацьку добу) дає підстави також бути прихильником саме такої системи:
суд першої інстанції – апеляційний суд – касаційний (повторної апеляції) суд. Саме
така система є, на його погляд, найбільш доступною для громадян України 5, С. 23–
24. На основі проведеного аналізу європейського досвіду забезпечення окремих
складових права на справедливий суд ми встановили, що основними напрямами
покращення доступу до правосуддя є надання правової допомоги, спрощення процедур
та зменшення вартості судового провадження, зменшення завантаженості суддів,
альтернативні засоби врегулювання спорів, а також використання нових технологій.
Окреслені напрями можливо згрупувати в окремі системи (за наявністю та характером
зв’язків між елементами) 10, С. 173.
Удосконалення теоретичних і практичних методів забезпечення права на
справедливий суд як основоположний вектор наближення вітчизняного судочинства до
європейських стандартів правосуддя в умовах євроінтеграції є цілісним
методологічним концептом, що основується на положеннях судового права і
міжнародних зобов’язаннях, взятих на себе Україною у сфері судоустрою. Вважаємо,
що для продовження та досягнення високої ефективності у виконанні завдань
сучасного етапу судової реформи на шляху до євроінтеграції за окресленим напрямом є
потреба нормативно закріпити Концепцію розвитку теоретико-організаційного
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забезпечення права на справедливий суд (Концепція), що складається з теоретичної та
прикладної частин.
2. Концепція розвитку
справедливий суд

теоретико-організаційного

забезпечення

права

на

У рамках досліджених у підрозділі питань виформовується теоретична частина
Концепції, що має, на нашу думку, охоплювати концептуальні засади реформування
судової системи України, обґрунтовані з урахуванням сучасної динаміки
євроінтеграційних процесів. Так, аналіз європейського досвіду забезпечення права на
справедливий суд доводить, що серед основних засад реформування судової системи
України в євроінтеграційній парадигмі найбільш актуальними є забезпечення
доступності правосуддя, підвищення якості підготовки професійних суддів, а також
оптимізація і досягнення ефективності фінансового, матеріально-технічного і
кадрового забезпечення судів. Більш докладного вивчення потребують також питання,
що можуть утворити прикладну (організаційну частину) концепції, а також конкретні
механізми, розроблені у рамках таких підходів. Досягнення мети судової реформи,
забезпечення права на справедливий суд у світлі євроінтеграційних процесів в Україні
суттєво залежить від позитивного іміджу, який формується щодо судової влади у
пересічного громадянина та у суспільстві в цілому.
Нині особливо важливою є проблема відновлення довіри до суду. Необхідним є
підвищення авторитету судової влади України та довіри громадян до судової гілки
влади, відновлення законності та справедливості. У Монреальській універсальній
декларації про незалежність правосуддя зазначено, що судді, як особи, є вільними та
зобов'язані приймати безсторонні рішення згідно з власною оцінкою фактів і знанням
права, без будь-яких обмежень, впливів, спонук, примусів, загроз або втручання,
прямих або непрямих, з будь-якого боку і з будь-яких причин. У процесі прийняття
рішень судді є незалежними від своїх колег по суду та вищих посадових осіб. Жодна
ієрархічна структура суддівства і жодна різниця у ранзі чи класі суддів ніяким чином не
можуть ставати на перешкоді праву судді на вільне винесення вироку. Судді,
підкреслюється у Декларації, є незалежними від виконавчих і законодавчих органів
держави. У Висновку Консультативної ради європейських суддів йдеться про
необхідність підтримувати гідність судового інституту і захищати суддів від усіх видів
тиску, а судді повинні поводитися так, щоб уникати конфліктів інтересів або
зловживання своїми повноваженнями.
У Європейській хартії про статус суддів зазначено, що під час виконання своїх
обов'язків суддя повинен виявляти повагу до особи та пильно стежити за підтриманням
високого рівня компетентності, необхідної для вирішення справ у кожному окремому
випадку, оскільки від рішень судді залежить гарантія прав особи. Невід'ємною
складовою незалежності суддів є практичне дотримання ними стандартів суддівської
етики.
І. Є. Марочкін зауважує: «У разі неузгодженості між діями й рішенням суду та
очікуваннями населення щодо функціонування судової влади створюються передумови
для різного роду делегітимаційних процесів, які викликають відчуження людей від
інститутів судової влади, нерозуміння її значимості й розчарування в отриманих
результатах. Саме така ситуація і призводить у багатьох державах перехідного типу до
так званої «тіньової юстиції», тобто нелегального, але досить ефективного способу
вирішення соціальних конфліктів… Підвищення рівня довіри до суду повинно стати
одним з показників ефективності впроваджуваних заходів реформування судової
системи, що провадяться сьогодні в Україні» 6, С. 198–199. Консультативна рада
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європейських суддів наголошувала на необхідності для суддів підтримувати на
практиці (та в суспільному сприйнятті) сувору неупередженість, а для судів – досягати
справедливого вирішення спорів упродовж розумного строку; сприяти виправленню
необізнаності та викривленого уявлення про систему правосуддя та її роботу.
Згідно з Висновком № 3 (2002) Консультативної ради європейських суддів, судді
повинні виконувати свої обов'язки, уникаючи фаворитизму та проявів упередженості.
Вони не повинні приймати рішення, беручи до уваги щось, що виходить за межі
застосування юридичних норм. Поки судді розглядають справу або готуються до її
розгляду, вони не повинні свідомо робити жодних коментарів, які можуть розглядатися
як винесення рішення наперед або які можуть вплинути на справедливість судового
розгляду. Вони повинні демонструвати однакове ставлення до всіх осіб (сторін, свідків,
адвокатів тощо) без відмінностей, що ґрунтуються на неправомірних підставах або є
несумісними з належним виконанням суддівських функцій. Судді також повинні
забезпечити, щоб їхня професійність не ставилася під сумнів під час виконання ними
своїх функцій.
Судді повинні виконувати свої функції, керуючись принципом рівноправного
ставлення до сторін, уникаючи будь-якої упередженості або будь-якої дискримінації,
підтримуючи баланс між сторонами та забезпечуючи справедливий розгляд справи для
кожної зі сторін. Ефективність судової системи вимагає від суддів високого рівня
професійної свідомості. Судді повинні забезпечувати високий рівень професійної
компетентності за допомогою базової підготовки та подальшого навчання, що
забезпечить їм належну кваліфікацію. Судді повинні виконувати свої функції зі
старанністю та розумною швидкістю. Для цього вони повинні бути забезпечені
необхідними приміщеннями, обладнанням та помічниками. За таких умов судді
повинні бути свідомі своїх обов'язків та виконувати їх згідно з пунктом 1 статті 6
Європейської конвенції з прав людини з метою прийняття рішення упродовж
розумного строку.
Демократичні перетворення в Україні, що відбувались останнім часом, значною
мірою вплинули на формування громадянської свідомості населення, зумовили відступ
від парадигми правового нігілізму та байдужості. Утім, Україна лише на початку
довгого шляху, який пройшли свого часу країни, котрі сьогодні мають зразкову
правову систему 7, С. 261. Зміни, що відбуваються в Україні, мають не лише
об’єктивний, але і суб’єктивний характер. Правові реформи сучасності
характеризуються деяким відставанням від змін, що відбулись у свідомості громадян
після Революції Гідності. Їх найважливішим завданням є закріплення цих змін та
забезпечення правильного напряму розвитку правової системи. Наведені узагальнені
міркування можливо застосувати і до часткового прикладу – судової реформи в
Україні.
3. Організаційний механізм забезпечення довіри до суду
Проблемне поле наукової діяльності, що утворюється на фоні змін у
правотворчості та правосвідомості стосовно судоустрою в Україні, зумовлює особливу
гостроту проблеми обґрунтування зв’язку між об’єктивними та суб’єктивними
аспектами судової реформи. Прикладну складову Концепції розвитку теоретикоорганізаційного забезпечення права на справедливий суд доцільно утворювати з позиції
доцільності вибудовування цілісного організаційного механізму підвищення довіри до
суду.
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Зважаючи на те, що довіра до суду – це універсальна характеристика
ефективності судової влади, зміст організаційного механізму забезпечення довіри до
суду, вважаємо, має основуватись на меті досягнення такого рівня довіри, за якого
неприпустимими стають навіть сумніви у незалежності та неупередженості суддів,
належній обґрунтованості та остаточності судового рішення, а також попереджаються
та піддаються суспільному осуду спроби ухилитись від їх виконання. Суб’єктами цього
механізму виступають усі суб’єкти судового права, об’єктом – судово-правові
відносини щодо підвищення довіри до суду. До основних сфер функціонування
механізму віднесемо забезпечення якісного зворотного зв’язку та оперативне і
максимально прозоре урегулювання фактів, що ставлять під сумнів авторитет суду
(особливо важливим є забезпечення невідворотності відповідальності судді за вчинення
злочину чи дисциплінарного проступку); інформування громадськості про існуючі
проблеми у сфері відправлення правосуддя, наведення інструментів, засобів, заходів та
кінцевих термінів подолання цих проблем; залучення науковців, представників
громадських організацій, органів державної влади і місцевого самоврядування до
обговорення проблем правосуддя і напрацювання методів їх вирішення на засадах
кооперації зусиль; оперативне реагування на інформацію, що шкодить довірі до суду,
шляхом її спростування або висвітлення процесу усунення можливих фактів, що
підривають довіру до суду.
Вважаємо також, що проведене дослідження переконливо доводить необхідність
досягнення методологічної єдності правових норм, що регулюють судово-правові
відносини. Цього пропонується досягти завдяки впровадженню правового механізму
гармонізації судово-правових норм, що ґрунтується на науковій доктрині судового
права та євроінтеграційній парадигмі організації судової влади відповідно до
пріоритету забезпечення права на справедливий суд 8, С. 266. Метою запуску
пропонованого механізму є досягнення єдності у базових підходах до судочинства та
наближення вітчизняної системи судового права до європейських стандартів. У рамках
Концепції запропоновано активізувати роботу щодо досягнення єдності засадничих
положень процесуального права та нормативно-правових актів, які урегульовують
окремі аспекти забезпечення права на справедливий суд; забезпечення системності та
послідовності у розробці, правовому закріпленні та реалізації заходів стратегічного та
практичного характеру щодо забезпечення усіх складових права на справедливий суд;
досягнення стабільності системи судового права (зокрема, чітке визначення часових
меж завершального етапу судової реформи та очікуваних результатів, що мають бути
описані як відповідні очікуванням європейських партнерів від судової реформи як
одного з етапів євроінтеграції України); заохочення громадських ініціатив щодо
контролю ефективності та успішності реформ, пов’язаних із забезпеченням права на
справедливий суд.
Вважаємо також, що аби досягти прозорості, неупередженості, ефективності
процесів забезпечення права на справедливий суд за передбаченими Концепцією
напрямами, моніторингу виконання рішень ЄСПЛ та діяльності з усунення перешкод у
виплаті відшкодування, ужиття додаткових заходів індивідуального і загального
характеру у рамках виконання рішень ЄСПЛ 10, С. 175, для утвердження авторитету
правосуддя і зміцнення суспільної довіри до судової влади доцільно утворити
спеціальний орган Вищої ради правосуддя – Комісію Вищої ради правосуддя з питань
забезпечення права на справедливий суд. Належний рівень якості підготовки
професійних суддів має основуватись на європейських стандартах підготовки для
підвищення кваліфікації суддів (серед яких – належність системи підготовки суддів до
судової влади та підконтрольність незалежному органу суддівського самоврядування,
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відповідність програм навчання вимогам відкритості, компетентності та
неупередженості з метою забезпечення високої кваліфікації, доброчесності та
професійної компетентності судді) та забезпечувати безпомилковість судових рішень.
Це сприяє досягненню метаефекту (взаємному підсиленню) щодо решти складових
забезпечення права на справедливий суд. На основі результатів проведеного серед
експертів, суддів та працівників апарату суду опитування виявлено, що підвищення
якості підготовки та кваліфікації професійних суддів перебуває у системному зв’язку з
покращенням механізмів добору і розстановки суддів та великою мірою визначає
довіру суспільства до суду 11, С. 240.
Відзначимо також системний зв’язок фінансового, матеріально-технічного і
кадрового забезпечення судів та суттєву роль цих складових у забезпеченні права на
справедливий суд. Згідно з європейськими стандартами організації судової влади,
належне фінансове забезпечення слід трактувати, з одного боку, як ключову основу її
незалежності, а з іншого – як невід’ємну умову досягнення ефективності правосуддя.
Таким чином, якнайшвидше досягнення та зміцнення фінансової незалежності судів і
суддів аргументується актуальністю євроінтеграційних процесів та їх значенням для
проведення реформ, пов’язаних із забезпеченням права на справедливий суд, що
відображено у Концепції.
Недостатня якість матеріально-технічного забезпечення протягом останніх років
стала перманентною проблемою вітчизняної судової системи, що не відповідає
європейським стандартам організаційного забезпечення та потребує невідкладного
вирішення у рамках євроінтеграційної парадигми. Від наявності та якості матеріальнотехнічного забезпечення залежать такі передумови забезпечення права на справедливий
суд, як дотримання процесуальних вимог, підвищення авторитету суду, психоемоційна
складова судового процесу, пришвидшення судової процедури, зрештою, виконання
вимог законодавства з охорони праці суддів, що може стати додатковим чинником їх
об’єктивності та неупередженості під час розгляду справ. Матеріально-технічна база
суду потребує постійного оновлення відповідно до вимог часу. Особливо це стосується
комп’ютерного устаткування та програмного забезпечення, що у період динамічного
прогресу інформаційних технологій стає передумовою дотримання розумного строку
розгляду справ та гласності й відкритості судового процесу 12, С. 41.
Ефективна організація роботи суду в сфері кадрового забезпечення є запорукою
додержання прав людини у судовому процесі, зокрема доступності правосуддя, на чому
особливо наголошується у європейських рекомендаціях з приводу реформування
судової системи України. Трансформація системи адміністрування унаслідок впливу
європейських цінностей призводить до формування специфічних вимог та передумов
виникнення нових зразків судового управління. Окремим аспектом, що потребує
вдосконалення у контексті європейської інтеграції, є запровадження ціннісних
орієнтирів у судовому управлінні. Загалом євроінтеграційний вектор є позитивним
началом реформування вітчизняної практики судового управління. Специфіка сучасних
суспільно-політичних та євроінтеграційних процесів визначає змістову особливість
організаційного механізму забезпечення права на справедливий суд, що розміщується
між полюсами дійсного та належного. Парадоксальність ситуації, що склалась довкола
об’єктивації права на справедливий суд, продиктована, з одного боку, доволі
продуманою системою правових норм різних рівнів, що, на перший погляд,
урегульовують більшість проблемних моментів у цій сфері правових відносин, з
другого – реальною ситуацією, сформованою комплексом онтологічних установок
діалектичного характеру, що описують сукупність індивідуальних поглядів громадян
на стан справ у сфері правосуддя загалом та забезпеченні права на справедливий суд
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зокрема. Таким чином, прикладну складову Концепції обґрунтовано з позиції
вибудовування цілісного організаційного механізму підвищення довіри до суду.
Довіра до суду – це універсальна характеристика ефективності судової влади,
рівень якої залежить від спроможності суду забезпечити захист прав і свобод людини
та громадянина, і у першу чергу – права на справедливий суд. Зміст організаційного
механізму забезпечення довіри до суду, розроблений на методологічній основі
судового права в євроінтеграційній парадигмі, полягає у досягненні такого рівня
довіри, за якого неприпустимими стають навіть сумніви у незалежності та
неупередженості суддів, належній обґрунтованості та остаточності судового рішення, а
також попереджаються та піддаються суспільному осуду спроби ухилитись від їх
виконання. Учасниками цього механізму виступають усі суб’єкти судового права,
об’єктом – судово-правові відносини щодо підвищення довіри до суду. Основні сфери
функціонування механізму – забезпечення якісного зворотного зв’язку та оперативне і
максимально прозоре урегулювання фактів, що ставлять під сумнів авторитет суду
(особливо важливим є забезпечення невідворотності відповідальності судді за вчинення
злочину чи дисциплінарного проступку); інформування громадськості про проблеми у
сфері відправлення правосуддя, наведення інструментів, засобів, заходів та кінцевих
термінів подолання цих проблем; залучення науковців, представників громадських
організацій, органів державної влади і місцевого самоврядування до обговорення
проблем правосуддя і напрацювання методів їх вирішення на засадах кооперації
зусиль; оперативне реагування на інформацію, що шкодить довірі до суду, шляхом її
спростування або висвітлення процесу усунення можливих фактів, що підривають
довіру до суду.
Громадський контроль є інститутом демократії участі, що поширюється в
Україні у зв’язку з посиленням актуальності євроінтеграційної парадигми та
притаманних їй інститутів. Громадський контроль не має юридичної сили та не
забезпечений засобами примусу. Але у сфері контролю за діяльністю судової влади,
зокрема, забезпеченням права на справедливий суд шляхом суттєвого впливу на рівень
довіри до суду, громадський контроль набуває особливого значення у світлі сучасних
демократичних перетворень на шляху до європейської інтеграції. Організаційні
механізми забезпечення права на справедливий суд не зможуть вважатись ефективними
доти, доки не буде досягнуто методологічної єдності правових норм, що регулюють
судово-правові відносини. З огляду на це запропоновано правовий механізм
гармонізації судово-правових норм, що базується на науковій доктрині судового права
та євроінтеграційній парадигмі організації судової влади відповідно до пріоритету
забезпечення права на справедливий суд. Метою запуску цього механізму є досягнення
єдності у базових підходах до судочинства та наближення вітчизняної системи
судового права до європейських стандартів. У рамках Концепції пропонується
активізувати роботу щодо досягнення єдності засадничих положень процесуального
права та нормативно-правових актів, які урегульовують окремі аспекти забезпечення
права на справедливий суд; забезпечення системності та послідовності у розробленні,
правовому закріпленні та реалізації заходів стратегічного та практичного характеру
щодо забезпечення усіх складових права на справедливий суд; досягнення стабільності
системи судового права (зокрема, чітке визначення часових меж завершального етапу
судової реформи та очікуваних результатів, що мають бути описані як відповідні
очікуванням європейських партнерів від судової реформи як одного з етапів
євроінтеграції України); заохочення громадських ініціатив щодо контролю
ефективності та успішності реформ, пов’язаних із забезпеченням права на
справедливий суд.
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Розвиток судового права у напрямі забезпечення права на справедливий суд не
лише відповідає взятим на себе Україною міжнародним зобов’язанням, стратегічному
зовнішньополітичному вектору розвитку нашої держави, суспільним інтересам, але й
означатиме невідступне прагнення до розбудови правової держави, що основується на
принципах верховенства права, розподілу влади, гарантованості прав і свобод людини і
громадянина. Доведено, що одним з важливих кроків реалізації Концепції є створення
спеціального органу Вищої ради правосуддя – Комісії з питань забезпечення права на
справедливий суд.
Висновки
Таким чином, на основі проведеного дослідження обґрунтовано
концептуальні засади реформування судової системи України з огляду на динаміку
євроінтеграційних процесів та доведено, що необхідність удосконалення теоретичних
і практичних методів забезпечення права на справедливий суд як основоположного
вектора наближення вітчизняного судочинства до європейських стандартів
правосуддя в умовах євроінтеграції є цілісним методологічним концептом, основаним
на положеннях судового права і міжнародних зобов’язаннях, взятих на себе Україною
у сфері судоустрою. Для продовження реформування та досягнення високої
ефективності у виконанні завдань сучасного етапу судової реформи на шляху до
євроінтеграції обґрунтовано Концепцію розвитку теоретико-організаційного
забезпечення права на справедливий суд (Концепцію), що складається з теоретичної
та прикладної частин.
Запропонована теоретична складова ґрунтується на методологічній єдності
положень щодо досягнення європейського рівня забезпечення права на справедливий
суд на основі системного підходу до розвитку судового права України. Теоретична
складова вміщує системні рекомендації щодо виокремлення основних засад
реформування судової системи України в євроінтеграційній парадигмі, серед яких
найактуальнішими є забезпечення доступності правосуддя, підвищення якості
підготовки професійних суддів, а також оптимізація і досягнення ефективності
фінансового, матеріально-технічного і кадрового забезпечення судів. Прикладну
складову Концепції обґрунтовано з позиції вибудовування цілісного організаційного
механізму підвищення довіри до суду.
З метою досягнення прозорості, неупередженості, ефективності процесів
забезпечення права на справедливий суд за передбаченими Концепцією напрямами,
моніторингу виконання рішень ЄСПЛ та діяльності з усунення перешкод у виплаті
відшкодування, ужиття додаткових заходів індивідуального і загального характеру в
рамках виконання рішень ЄСПЛ, для утвердження авторитету правосуддя і зміцнення
суспільної довіри до судової влади запропоновано, згідно з пунктом дев’ятим частини
першої статті 3 та частиною шостою статті 26 Закону України «Про Вищу раду
правосуддя» утворити спеціальний орган Вищої ради правосуддя – Комісію Вищої
ради правосуддя з питань забезпечення права на справедливий суд.
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Teorie ochrany objektů
Theory of Object Protection
Jaroslav Tureček1
Abstrakt
Článek pojednává o obecné teorii ochrany objektů. Definuje pojmy jako ochrana objektu,
chráněný zájem, druhy nebezpečí. Strukturu komplexní ochrany objektů dělí podle typů
prostředků pro dosažení cíle na čtyři základní druhy ochrany: Mechanická ochrana,
elektronická ochrana, fyzická ochrana a režimová ochrana. Komplexní ochranu objektu také
dělí podle druhu nebezpečí, před kterým má chránit, na různé specializované ochrany objektu.
Komplexní ochrana objektu má též své specifické typy podle typu chráněného objektu.
Příspěvek zahrnuje i metody tvorby bezpečnostních opatření pro ochranu objektu.
Klíčová slova
komplexní ochrana objektu, mechanická ochrana, elektronická ochrana, fyzická ochrana,
režimová ochrana, metody tvorby bezpečnostních opatření
Summary
The article deals with general theory of object protection. Defines terms such as object
protection, protected interest, types of danger. The structure of complex object protection
divides according to the types of means to achieve the goal to four basic types of protection:
Mechanical protection, electronic protection, manned protection and regime protection. The
complex protection of object is also divided according to the type of danger to be protected
against to the various specialized protection of the object. Complex object protection also has
its specific types according to the type of protected object. The paper also includes methods of
security measures creating for object protection.
Key words
complex object protection, mechanical protection, electronic protection, manned protection,
regime protection, methods of security measures creating
Úvod
Činnost jednotlivých druhů bezpečnostních sil je velmi různorodá a zahrnuje též
přímou ochranu objektů před mnoha druhy nebezpečí. V tomto případě budeme mít na mysli
především přímou ochranu před úmyslnými antropogenními činy. V jazyce anglickém
ochranu „security“ a ne „safety“. I pojem bezpečnost budeme v této kapitole chápat spíše ve
smyslu „security“, tedy bezpečím před úmyslnými antropogenními činy. Slovo spíše je zde
důležité, neboť ochrana ve smyslu „security“ se s ochranou ve smyslu „safety“ velmi prolíná.
Zvláště technická a fyzická ochrana objektu před úmyslnými antropogenními činy se podílí i
na ochraně objektu před požáry, průmyslovými haváriemi apod. Pro odlišení bude často
využíváno i výrazu policejně-bezpečnostní ochrana objektu, i když tato bezpečnost velmi
často není a ani nemůže být zajišťována policejními silami. Policejní orgány naprosté většině
objektů i osob přímou ochranu neposkytují. Není ani myslitelné poskytovat solidní vlastní
ochranu všem osobám a objektům. Zde spočívá hlavní tíha boje státních orgánů v nepřímé
ochraně – v celoplošné (celostátní, regionální apod.) činnosti výchovně-osvětové,
Doc. RNDr. Jaroslav TUREČEK, Ph.D., garant studijního oboru Bezpečnostní management na Vysoké škole
Ambis v Praze, e-mail: info@safsecprague.cz.
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administrativně-právní, ve zpravodajské činnosti a v pořádkové a kriminální činnosti policie.
Těmito činnostmi se ale zabývají jiné, příslušné dílčí teorie bezpečnostních či policejních věd.
Přímá ochrana většiny objektů je pak především komerční záležitostí. V oblasti ochrany firem
je dokonce tendence mluvit spíše o prevenci ztrát, čímž se zdůrazňuje ekonomický charakter.
Vždy však budou existovat též důležité objekty, u nichž bude mít riziko napadení a jeho
následky strategické rozměry. Útok na ně i o poměrně malé síle může mít i z hlediska
celostátního či dokonce mezinárodního vážné následky. Mluvíme potom o objektech kritické
infrastruktury. Takovéto objekty jsou pak logicky vysoce pravděpodobným cílem
teroristických útoků. I nepřímá ochrana objektů proti teroristickým útokům má sice
preventivní charakter, může se však k ní přistupovat velmi aktivně, včetně zpravodajské
činnosti, preventivních policejně-vojenských úderů proti teroristickým základnám apod. Pro
důležité objekty je i toto stále nedostatečné a proto se jim musí poskytovat přímá ochrana i
před těmito útoky. Objektům – sídlům ústavních činitelů nebo vybraným ústavním činitelům
osobně zajišťují tuto ochranu obyčejně samotné policejní složky. Ale ani ostatní důležité
státní objekty, letiště či jaderné elektrárny nejsou schopny samostatně zvládnout specifickou
problematiku této ochrany. Vzhledem k charakteru rizika nelze řešení tohoto problému,
spadajícího ve velké míře do kompetence policejně – bezpečnostních orgánů, zcela ponechat
komerční sféře. Kromě podpory výzkumu a vývoje odpovídající techniky se musí podporovat
i teoretické řešení ochrany objektů. V rámci konstituování a rozvíjení bezpečnostních věd je
zapotřebí rozvíjet i teorii ochrany objektu, chápanou v užším slova smyslu jako přímou
ochranu objektu před úmyslnými antropogenními činy. Načrtněme si obecné základy teorie
ochrany objektu.
Obecná teorie ochrany objektu
Nejdříve si musíme definovat obecné cíle ochrany objektů, chráněné zájmy a druhy
nebezpečí a analyzovat strukturu ochrany objektů.
Pojem a cíle ochrany objektu
Nejdříve je zapotřebí definovat nejzákladnější pojmy. Pod pojmem objekt (chráněný
objekt) budeme ve většině případů rozumět, pokud nebude řečeno jinak, většinou chráněný
stavební objekt, pozemek nebo skupinu pozemků s náležícími stavebními objekty, ve
speciálních případech dopravní prostředek nebo chráněnou osobu. Zcela výjimečně v rámci
ochrany státních hranic a pasové a celní kontroly i území státu či skupiny států 2. Pojem
chráněný objekt bude zahrnovat nejen samotnou budovu či pozemky s budovami, ale i
přítomné materiální vybavení, chráněné informace sídlících institucí či firem, přítomné
dopravní prostředky (automobily, letadla apod.), personál a návštěvníky. Speciálním
případem je ochrana dopravních prostředků nebo osob mimo chráněné objekty. V rámci jedné
instituce či firmy (či skupiny) bývá tato ochrana koordinována s ochranou objektu(-ů) a na
vyšších stupních i společně řízena. Pokud se však cizí nebo i vlastní, zvláště samostatně
nechráněné, dopravní prostředky, personál nebo návštěvníci nacházejí v chráněném objektu,
měla by (a často dle právních závazků i musí) ochrana objektu zabránit nejen útokům na tyto
prostředky a personál uvnitř objektu, ale i přípravám na pozdější útok na ně mimo objekt3.

Ochrana státních hranic má totiž charakter perimetrické ochrany velkého pozemku, pasová kontrola charakter
identifikace a vstupní kontroly a celní prohlídka charakter bezpečnostní prohlídky osob, zavazadel, dopravních
prostředků a jejich nákladů. Navíc například ochrana letišť a letového provozu s pasovou a celní kontrolou přímo
souvisí. I když se v praxi možnosti spolupráce s celní kontrolou nevyužívají tak, jak by mohly.
3
Typickým příkladem jsou letiště, kde hlavním problémem není ani tak ochrana letadel před přímým útokem na
letišti, ale ochrana před průnikem zbraní nebo nástražných výbušných systémů do letadla.
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Chráněným zájmem (hodnotou) budou životy a zdraví osob, majetek, informace a
nerušené prostředí chráněného objektu i ochrana před nežádoucím působením chráněného
objektu na okolí. Ochrana objektu je systém, jehož úkolem je vytvořit v tomto objektu a
jeho nezbytném okolí bezpečné prostředí. To znamená „stabilní, relativně předvídatelné
prostředí, ve kterém jedinec nebo skupina mohou sledovat své cíle bez rušení nebo
poškození a bez strachu z takového rušení nebo poškození“4. Pod pojmem ochrana pak
budeme rozumět systém technických a lidských prostředků a organizačních opatření, „pomocí
kterých může být tohoto bezpečného prostředí dosaženo“5. Celkový úkol ochrany si můžeme
rozdělit na pět dílčích úkolů ochrany6:
 odrazovat od napadení chráněného objektu, vyvolávat v potencionálních
útočnících dojem, že pravděpodobnost úspěšného napadení je malá, nebo že se jim
nevyplatí.
 zabraňovat preventivně napadení či jinému poškození objektu nebo jeho okolí
(např. požár apod.), obyčejně pasivně ztěžovat, zpomalovat, zmírnit či znemožnit
případný útok na chráněný objekt, nežádoucí působení poškozující objekt nebo
působení objektu poškozující okolí. Vnější prostorová pásma ochrany plnící tento
úkol (obyčejně perimetrické nebo plášťové mechanické zabezpečovací systémy)
většinou vymezují pro potenciální útočníky i právní hranici objektu.
 detekovat napadení nebo ohrožení objektu, zaznamenat kde, kdy, jak a kým (čím)
k němu došlo a neprodleně o něm informovat („vyhlásit adekvátní stupeň
poplachu“). Týká se například i detekce jak vědomého, tak nevědomého vnášení
nebezpečných předmětů do objektu, detekce vznikajícího požáru, detekce
připojení neoprávněného uživatele k počítačové síti, detekce porušení režimových
pravidel návštěvníky či vlastním personálem objektu atd.
 reagovat aktivně na napadení či vzniklé ohrožení, znemožnit škůdcům
(útočníkům, požáru apod.) pokračování a dovršení poškození nebo alespoň jejich
poškozování omezit a zabránit opakování. Týká se především okamžité reakce
(zásah fyzické ostrahy objektu proti útočníkům, spuštění hasicího sprinklerového
systému apod.), ale i spíše dlouhodobější reakce jako například opatření proti
opakování napadení či poškození, spolupráce s vyšetřovacími a operativně –
pátracími orgány, opatření pro snížení následků prozrazení informací atd.
 zachraňovat a obnovovat poškozené části chráněného objektu. Zachraňovat
lidské životy a zdraví, zachraňovat materiální hodnoty, obnovovat důležité funkce
(dodávka elektrického proudu, obnova ztracených dat). V širším pojetí sem patří i
realizace náhrady vzniklých škod využitím pojištění či úhrady viníkem.
Hlavní odpovědnost za plnění výše vyjmenovaných úkolů ochrany není zdaleka ve
všech případech záležitostí pouze policejně – bezpečnostní ochrany daného objektu, jenž je
předmětem našeho zájmu. Část této ochrany spadá do kompetence policejně – bezpečnostních
orgánů operativně – pátracích, vyšetřovacích, do kompetence zpravodajských služeb,
zdravotnických orgánů, hasičů a jiných záchranářů, armády a jiných orgánů státního sektoru.
S těmito orgány by ale měla být policejně – bezpečnostní ochrana objektu dobře propojena.
FARBER, R.,C., GREEN, G. Introduction to Security. Opravené vyd. Los Angeles: Security World Publishing,
1978, 334 s., s. 3.
5
FARBER, R.,C., GREEN, G. Introduction to Security. Opravené vyd. Los Angeles: Security World Publishing,
1978, 334 s., s. 3.
6
Vychází z: BLYTH, A. Introduction to Security Management. www.comp.glam.ac.uk/ism21/ School of
Computing, 2001, 49 s., s. 5.
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Část zodpovědnosti za ochranu objektu připadá samozřejmě i na ostatní management instituce
či firmy a na její personál a i zde se předpokládá dobrá spolupráce. U chráněných osob část
zodpovědnosti za svoji ochranu nese samozřejmě i sama chráněná osoba.
Druhy nebezpečí pro chráněný objekt
Rozdělení hlavních odpovědností při ochraně objektu se bude odvíjet i podle druhů nebezpečí.
Složka ochrany objektu obecně má zodpovědnost za ochranu před následujícími druhy
nebezpečí7 dle způsobu páchání škod:
 Pumové útoky teroristů a kriminálních živlů včetně nástražných výbušných systémů v
blízkosti objektu.
 Útoky střelnými a chladnými zbraněmi.
 Útoky chemickými, biologickými, radioaktivními a jadernými zbraněmi.
 Požáry včetně žhářství.
 Loupeže, násilná přepadení, znásilnění.
 Únosy.
 Vloupání a krádeže páchané návštěvníky.
 Vandalismus.
 Nebezpečí vlastnímu bezpečnostnímu personálu.
 Sabotáže.
 Vnitřní rozkrádání.
 Vydírání a korupce.
 Krádeže informací a elektronický odposlech.
 Destrukce informací nebo informačního systému.
 Selhání komunikačních prostředků.
 Demonstrace.
 Pouliční nepokoje.
 Stávky.
 Nedosažitelnost klíčového personálu.
 Nedosažitelnost nepostradatelných položek.
 Výpadek nezbytného systémového prostředí (např. elektromagnetické interference,
výpadky dodávky elektrické energie).
 Nehody, průmyslové havárie.
 Úrazy, zdravotní ohrožení.
 Přírodní katastrofy (povodně, vichřice, blesky, zemětřesení).
Zvláště ochrana před pracovními úrazy, provozními haváriemi, počítačová
bezpečnost, ochrana před zpronevěrami majetku, podvody, právní ochrana, ochrana dobrého
Vypracováno podle: GORDON HERRALD ASSOCIATES Security Strategy for Buildings,
www.herrald.co.uk, 2001.
7
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jména instituce či firmy je záležitostí spíše jiných systémů než ochrany objektu, i když systém
ochrany objektu na těchto činnostech významně participuje. Podle těchto druhů nebezpečí,
před kterými má chránit, si můžeme dělit ochranu objektů na různé typy. Nás ale nyní zajímá
především obecně struktura ochrany objektu.
Základní struktura (druhy) ochrany objektů
Systém ochrany objektu (zabezpečovací systém objektu) je tvořen celým souborem
opatření. Pokud se chce zdůraznit, že se má na mysli celý tento soubor opatření, používá se
termínu komplexní ochrana objektu. Ochrana objektu (komplexní) se dělí podle typů
prostředků pro dosažení cíle na čtyři základní druhy ochrany8: mechanickou ochranu,
elektronickou ochranu, fyzickou ochranu a režimovou ochranu. Mechanická a elektronická
ochrana je společně označována jako technická ochrana. Elektronická ochrana je široký
pojem zahrnující především elektrický zabezpečovací systém (EZS), ale i kamerový systém
(CCTV), elektrickou požární signalizaci (EPS), systém kontroly vstupu, systémy vstupní
bezpečnostní prohlídky apod. Nutno upozornit, že v názvech, použitých v předešlém odstavci,
existuje v České (i Slovenské) republice výrazná nejednotnost v čase i prostoru. Závisí nejen
na autorovi nebo instituci, ale toto názvosloví se mění a zřejmě i bude měnit i časem.
Místo pojmu „ochrana objektu“ se někdy používá pojem „fyzická bezpečnost
(objektu)“9. Tedy „fyzická bezpečnost objektu“ ve významu souboru opatření k zajištění
požadovaného stavu bezpečnosti či bezpečí. Jenže výraz „fyzická bezpečnost objektu“ se
spíše používá pro označení stavu, pro vyjádření stupně bezpečí vzhledem k nebezpečí, které
objektu hrozí. Vzhledem k pravděpodobnosti uskutečnění hrozeb a jejich potenciálnímu
účinku, tedy vzhledem k rizikům. Používání výrazu „fyzická bezpečnost“ jako pojmu pro
ochranu objektu (soubor opatření) je matoucí nejen z výše uvedených důvodů, ale i proto, že
výraz „fyzická ochrana“ se prakticky zcela jednotně ukotvil jako pojem pro ochranu objektu
prováděnou lidskou silou. Nejvhodnější je tady výraz „ochrana objektů“.
Ochrana objektů se dělí na čtyři základní druhy ochrany:
 Mechanická ochrana
 Elektronická ochrana
 Fyzická ochrana
 Režimová ochrana
Mechanická a elektronická ochrany dohromady tvoří technickou ochranu.
V odborných kruzích je v tomto způsobu dělení a jeho obsahu shoda, různé názory jsou na
pojmenování některých druhů ochrany. Poslední dva z celkem čtyř základních druhů ochrany
objektu, fyzická ochrana a režimová ochrana, jsou takto označovány ustáleně. Podrobněji jsou
popsány níže, zde pouze stručně předesíláme, že fyzická ochrana objektu je ochrana objektu
prováděná lidskou silou a režimová ochrana objektu je soubor všech organizačně –
administrativních opatření směřujících k ochraně objektu. Velká roztříštěnost je ve výrazech
označujících první dva druhy ochrany objektů, tj. „mechanickou ochranu“ a „elektronickou
ochranu“: Jan Uhlář používá výrazy „klasická ochrana“ a „technická ochrana“10. Uhlářův
Velmi podobné struktury ochrany objektů jsou všeobecně přijímány – viz např.: GORDON HERRALD
ASSOCIATES Security Strategy for Buildings, www.herrald.co.uk, 2001. nebo Skřivan, Z. a kol. Nebojte se
zlodějů. Praha: nakladatelství Grada, 1994. 201 s.
9
Např.: s. 88, kap. Fyzická bezpečnost (LUKÁŠ, L.) In LUKÁŠ, L. a kol. Bezpečnostní technologie, systémy a
management III. 1. vyd., Brno: Nosova tiskárna, 456 s., ISBN 978-80-87500-35-4.
10
S. 15-18, kap. 3 Základní druhy ochrany, In: UHLÁŘ, J. Technická ochrana objektů II. Díl – Elektrické
zabezpečovací systémy. První vydání, Praha: Policejní akademie ČR, 205 s., 2001, ISBN 80-7251-076-2.
8
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pojem „klasická ochrana“ tedy odpovídá námi definovaném pojmu „mechanická ochrana“ a
jeho pojem „technická ochrana“ našemu „elektronická ochrana“. Souhrnný název pro oba dva
druhy neuvádí, náš termín „technická ochrana“ již vyčerpal. Luděk Lukáš používá výrazy
„mechanické zábranné systémy“ a „elektronické bezpečnostní systémy“11. Oba dva pak
souhrnně nazývá „Technickou ochranou (technickými prostředky fyzické bezpečnosti)“.
Andrej Veľas používá výrazy „pasivní technická ochrana (klasická ochrana)“ a „aktivní
technická ochrana“12.
U názvosloví dle Uhláře je problém v tom, že i mechanika (klasická ochrana) je
součástí techniky (technické ochrany). U názvosloví dle Veľase je problém v tom, že
elektronická ochrana (dle Veľase aktivní technická ochrana) při napadení chráněného objektu
většinou sama aktivně nijak nezasahuje. To je záležitostí především fyzické ochrany, kterou
elektronická ochrana pouze informuje, hlásí jí narušení objektu, přítomnost nebezpečné látky
v zavazadle návštěvníka apod. Navíc různá čidla elektronické ochrany (dle Veľase „aktivní
technické ochrany“) se dále dělí na pasivní (např. PIR) a aktivní (např. MW) a názvosloví by
se tak stávalo zmatečné. Věta „pasivní a aktivní čidla aktivní technické ochrany“ je matoucí.
Názvosloví dle Lukáše z roku 2011 se nejvíce blíží námi uvedenému názvosloví
publikovanému v roce 200313. Koncové části názvů jsou ale zbytečně roztříštěné: mechanické
„zábranné systémy“, elektronické „bezpečnostní systémy“, fyzická „ochrana“, režimová
„opatření“. Nutno poznamenat, že ustálený český pojem „fyzická ochrana“ se nemůže
překládat do angličtiny doslovně, protože termín „physical protection“ se používá pro
komplexní ochranu objektu. Výstižný je překlad „manned protection“, možný je též „security
guarding“.
Mechanická ochrana objektů14
Mechanická ochrana je souborem mechanických zábranných prostředků k zabezpečení
určitého zájmu. Mechanická ochrana má především fyzicky zabránit nebo alespoň ztížit a
zpomalit napadení objektu nebo zmenšit následky tohoto napadení. Jejími dalšími funkcemi je
vymezení právní hranice objektu, funkce odrazení potencionálních narušitelů, usnadnění
detekce narušení objektu technickou ochranou a snížení počtu falešných poplachů technické
ochrany. U klasických, stavebních objektů tvoří mechanické zábranné systémy typicky až tři
odlišné vrstvy mechanických zábranných bariér, tvořících obvodovou (perimetrickou)
ochranu, plášťovou ochranu a případně i předmětovou ochranu. Mechanické prvky obvodové
(perimetrické) ochrany: ploty, zdi, brány, vozidlové zábrany, bariéry z ostnatých drátů,
venkovní personální propusti, závory, kanálové mříže, kolektorová vrata apod.
Mechanické prvky plášťové ochrany: zdi, střechy a stropy budov, ale především
otvorové výplně budov, jako dveře, vnitřní personální propusti, vrata, mříže, rolety, okenice,
průlomově i balisticky odolná okna apod.

S. 16, kap. 1.2.3 Technická ochrana /technické prostředky fyzické bezpečnosti, In: LUKÁŠ, L. a kol.
Bezpečnostní technologie, systémy a management I. 1. vyd., Brno: Nosova tiskárna, 316 s., 2011, ISBN 978-8087500-05-7.
12
S. 12 kap. 1 Úvod do problematiky, In: VEĽAS, A. BOROŠ, M. LOŠONCZI, P. Testovanie detekčnej
schopnosti vybraných komponentov poplachových systémov. Žilina: EDIS, vydavateľstvo UNIZA, 147 s., 2018,
ISBN 80-554-1453-9.
13
MESÁROŠ, M., PORADA, V., TUREČEK, J. Úvod do teorie ochrany objektů. In Bezpečnostní teorie a
praxe: Problémy konstituování a rozvoje policejních věd, teorie policejně bezpečnostní činnosti a transferu
vědeckých poznatků do policejní praxe. Praha: Policejní akademie ČR, 2003, zvláštní číslo – 1. díl, s. 87–104.
ISBN 80-7251-148-3.
14
Alternativní označení: klasická ochrana objektů; mechanické zábranné prostředky; mechanický zabezpečovací
systém.
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Mechanické prvky předmětové ochrany: úschovné objekty jako trezory či trezorové místnosti,
různé připoutávací mechanismy.
Mechanické zabezpečení vozidel: uzamykací systémy dveří, volantů, řadicích a volících pák,
bezpečnostní skla odolná proniknutí, úpravy pro balisticky odolná vozidla.
Mechanické prostředky osobní ochrany: ochranné vesty, rukavice, balisticky odolné štíty
apod.
Prostředky pro úschovu a přepravu nástražných výbušných systémů: balisticky odolné koše,
bombové kontejnery mobilní, bombové kontejnery pro automatizovaný odběr z
dopravníkových pásů, balisticky odolné přikrývky apod.
Též sem patří různé speciální mechanické prvky, jako protipožární přepážky, protipožární
klapky ve ventilacích apod.
Elektronická ochrana objektů15
(Detekční, identifikační, monitorovací, vyhodnocovací a řídicí systémy - elektronická ochrana
v širším slova smyslu)
Elektronický kontrolní zabezpečovací systém je systém elektronických zařízení, která
detekují, analyzují a dále zaznamenávají, ohlašují (a sama reagují na) nejrůznější projevy
kontrolovaného prostoru v oblastech elektromagnetického spektra, mechanicko akustických
projevech či přítomností určitých druhů částic za účelem detekce napadení, ohrožení či
pokusu o napadení objektu, monitorování stavu chráněného objektu včetně záznamu,
identifikace osob a předem označených předmětů, detekci nebezpečných předmětů a látek
především při vstupní bezpečnostní prohlídce, určování polohy předem označených osob a
předmětů, vyhodnocování situace, řízení elektromechanických a elektronických systémů,
informování fyzické ostrahy.
Skládá se z těchto dílčích systémů:
 Elektrický zabezpečovací systém (EZS, Elektrická zabezpečovací signalizace v angl.
literatuře se mluví o alarmových systémech, Alarms, Intruder Alarms, Intruder Alarm
System - IAS).
 Elektrická požární signalizace (EPS, v angl. literatuře se mluví o požárních
alarmových systémech, Fire Alarms nebo spíše Fire Alarm System - FAS)
 Kamerové monitorovací systémy (Uzavřené televizní okruhy, CCTV - Closed Circuit
TeleVision).
 Systémy kontroly vstupu (jejich elektronická část, zabezpečující verifikaci oprávnění
ke vstupu či přístupu, Access Control System - ACS).
 Systémy vstupních bezpečnostních prohlídek (osob, zavazadel, zásilek, vozidel
persons, baggage and vehicles checking).
 Systémy přenosu poplachu (Alarm Transmission System - ATS) – někdy se považuje
za součást EZS a ostatních systémů.
 Systémy detekce nebezpečných látek (např. výbušných a jedovatých plynů; bývá
součástí EZS či EPS).

15

Alternativní označení: technická ochrana objektů; aktivní technická ochrana objektů.
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 Elektromagnetické zabezpečení (ochrana elektronických zařízení proti pulsnímu
přepětí, vysokofrekvenčnímu rušení a výpadkům elektrického napájení; částečně
spadá i do mechanické ochrany – např. elektromagneticky stínící fólie na sklo apod.).
 Technické systémy ochrany informací.
 Poplachový systém sociální (Social Alarm System - SAS).
Elektrický zabezpečovací systém
Hlavním systémem Elektronického zabezpečovacího systému je Elektrický
zabezpečovací systém (EZS). Elektrický zabezpečovací systém je souborem prvků schopných
dálkově, anebo místně opticky a akusticky, signalizovat přítomnost, vstup nebo pokus o vstup
narušitele do střežených objektů nebo prostorů. EZS není sama o sobě ochranou v pravém
slova smyslu. Zcela obecně je to detekční systém, který získává, analyzuje a předává
informace o situaci v chráněném prostoru. EZS informuje fyzickou ochranu v naprosté většině
v reálném čase o překonávání či překonání mechanické ochrany, o narušení chráněného
prostoru a umožňuje ji tak prakticky okamžitě spustit odpovídající činnosti. U menších
objektů EZS může přímo zahrnovat, kromě své základní funkce detekce narušení objektu
neoprávněnou osobou, i mnoho dalších funkcí ostatních systémů elektronické ochrany
objektů. Například u rodinné vily bývá běžnou součástí EZS i kontrola vstupu identifikačním
čipem nebo biometrickou identifikací, tlačítka tísňového hlásiče nejen pro napadení, ale i pro
zavolání sociální/zdravotní pomoci, běžně požární detektory kouře, detektory výbušného
zemního plynu, detektory jedovatého kysličníku uhelnatého a někdy bývá součástí EZS i
jednoduchý kamerový systém.
Fyzická ochrana objektů
Fyzická ochrana objektu je ochrana objektu prováděná lidskou silou, včetně příslušné
výstroje, výzbroje a ostatního vybavení. Fyzická ochrana zahrnuje i problematiku úrovně
výběru pracovníků a jejich přípravy z hlediska ochrany objektu. U důležitých objektů jsou
jádrem fyzické ochrany pracovníci civilní nebo policejní bezpečnostní služby chránící objekt,
tzv. „ochranka objektu“, pro něž je ochrana objektu hlavní pracovní náplní. Často se ale
zapomíná, že na fyzické ochraně objektu se podílí menší či větší měrou všechny akceschopné
osoby v objektu16. Vysokou míru odpovědnosti má nejvyšší management objektu. Ochrana
objektu je jednou z hlavních náplní práce i pro některé pracovníky mimo bezpečnostní služby
(bezpečnostní manažer, požární technik, počítačový technik pro informační bezpečnost,
referent pro ochranu utajovaných skutečností apod.). Vyšší míru odpovědnosti mívá ale
většina personálu. Dále nesmíme zapomínat, že na celkové kvalitě fyzické ochrany objektu se
podílí i dostupnost a kvalita nepřímé fyzické ochrany - bezpečnostních a záchranných sil, a to
dostupnost místní (časová), ale i právní, finanční apod. Mezi tyto síly patří především
policejní síly ochrany veřejného pořádku, pyrotechnické, dopravně-bezpečnostní, zásahové
jednotky proti pouličním nepokojům atd. Dále sem patří hasiči, zdravotnická pomoc a jiní
záchranáři.
Režimová ochrana objektů
Režimová ochrana objektu je soubor všech organizačně – administrativních opatření
směřujících k ochraně objektu. Režimová ochrana není pouze stanovení, jak by měla vypadat
činnost osob, pohyb věcí a informací, tedy stanovení, co kdo musí, nesmí, k čemu je kdo
oprávněn. Režimová ochrana i stanovuje, kdo co kontroluje (sleduje, vyhodnocuje a řídí), kdo
je za co odpovědný a jaké jsou postihy za nedodržení režimové ochrany.

16

V menší míře odpovědnosti i samotní návštěvníci objektu.
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Obecná a vlastní režimová ochrana
Zatímco ostatní základní druhy ochrany objektu jsou poměrně bohatě popsány v
odborné literatuře17 a představa o nich je jasnější, neboť mají materiální nositele18, představy
o režimové ochraně je zapotřebí trochu upřesnit. Režimová ochrana objektu je ve většinové
míře dána provozním režimem daného objektu, jehož je nedílnou součástí, z něhož především
vychází a s nímž by měla být v souladu. Samozřejmě, že potřeby režimové ochrany si i
naopak vždy vynutí nějaké i zásadnější změny provozního režimu objektu, kterého tímto často
omezují a zdržují. Důležitou součástí jsou režimová opatření umožňující efektivní činnost
ostatním druhům ochrany – mechanickým a kontrolním zabezpečovacím systémům a fyzické
ochraně. Měl by se najít stav optimální vyváženosti, kdy skupiny nebo jedinci v objektu
mohou i z dlouhodobějšího hlediska co nejefektivněji sledovat svoje cíle. Dále se nesmí
zapomínat, že provozní režim objektu a jeho součást – režimová ochrana, musí být v souladu
s „režimem“ celé společnosti, tj. musí být v souladu se zákony a jinými předpisy. Režimová
ochrana objektu je tedy ze značné části dána i zákony a předpisy společnosti. Zpětná vazba,
tj. zpětné ovlivňování zákonů a předpisů, existuje i v tomto případě, zvláště u ochrany velmi
důležitých objektů. Toto ovlivňování je však mnohem obtížnější a zdlouhavější.
Režimová ochrana obecně je dána třemi složkami:
1. Provozní režim objektu
2. Zákonné předpisy
3. Vlastní režimová ochrana
U rozsáhlých státních institucí se vlastní režimová ochrana velmi prolíná a splývá se
spoustou zákonných předpisů. Ty představují výhodné zadání režimových opatření pro
všechny objekty dané instituce. Pro vrcholový management instituce představují i dobré alibi,
že nic nezanedbali. Nevýhodou tohoto systému je ale vysoký stupeň byrokracie, značná
nepružnost a nepřizpůsobivost. Vlastní režimová ochrana objektu jsou tedy organizačnětechnická opatření zavedená čistě nebo alespoň především z důvodu ochrany daného objektu.
Pokud nadále uvedeme samotný termín režimová ochrana, budeme tím mínit vlastní
režimovou ochranu.
Režimová ochrana jako řízení a kontrola činnosti ostatních druhů ochrany
Vlastní režimová ochrana objektu je především zadání rozmístění, fungování a
činnosti fyzické ochrany, chápané včetně všeho personálu spojeného s objektem, ale i
mechanické ochrany a elektronických kontrolních zabezpečovacích systémů za běžných i
mimořádných situací. Součástí vlastní režimové ochrany jsou i režimová opatření pro vlastní
vnitřní a vnější zpravodajskou činnost, psychologické testy personálu a bezpečnostní principy
personální činnosti vůbec a vlastní represivní předpisy postihující porušení režimových
opatření (přesněji jejich psychologický vliv preventivně odrazující). Pokud tedy budeme
popisovat možnosti ostatních druhů ochrany, jako činnost fyzické ochrany, včetně speciálních
oddělení a ostatního personálu, možnosti rozmístění prvků mechanické ochrany a
elektronických kontrolních zabezpečovacích systémů včetně možností synchronizace jejich
integrované činnosti, budeme tím zároveň popisovat i možnosti reálně uskutečnitelné
režimové ochrany. I z tohoto důvodu se teoretickým popisům vlastní režimové ochrany
věnuje v odborné literatuře málo pozornosti. Režimovou ochranu nelze přesto vůbec
Například UHLÁŘ, J. Technická ochrana objektů. I. díl - Mechanické zábranné systémy. 1.vyd. Praha: PA
ČR, 2000. 152 s. nebo UHLÁŘ, J. Technická ochrana objektů. II. díl - Elektrická zabezpečovací signalizace. I.
část. 1.vyd. Praha: PA ČR, 1998. 176 s.
18
Mechanické a elektronické systémy a osoby.
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podceňovat. Z jiného úhlu pohledu lze souhlasit s tvrzením, že „zabezpečení = 80 %
organizace + 20 % technologie“19. Problémem tohoto tvrzení je ale to, že vymyslet a sepsat
účinná opatření režimové ochrany (řády, směrnice, pokyny apod.) je nezbytné, není to ale
zásadním problémem ochrany objektu. Tím je zavést tato opatření v každodenní život. To
znamená dobře s nimi seznámit především fyzickou ochranu a personál objektu, ale i
návštěvníky objektu, přesvědčit je o potřebnosti těchto bezpečnostních režimových opatření
nebo alespoň získat jejich pochopení pro tato opatření a především zabezpečit jejich
dodržování. A právě dodržování bezpečnostních režimových opatření zabezpečují ostatní
druhy ochrany – ochrana fyzická spolu s mechanickou a elektrickými kontrolními
zabezpečovacími systémy.
Vzájemné prolínání základních druhů ochrany objektů
Samozřejmě, že rozdělení struktury ochrany objektů na čtyři základní druhy není
zdaleka vždy jednoznačné, a to především v souvislosti se stále novými technologiemi a
postupnou integrací zabezpečovacích systémů. Především systémy mechanické ochrany
splývají s elektrickými kontrolními zabezpečovacími systémy. Například elektrické ohradníky
plní mechanickou zábranou spolu s elektrickými šoky při doteku především funkci
perimetrické „mechanické“ ochrany a zároveň detekují překonávání tohoto perimetru.
Moderní osobní propusti plní mimo jiné funkci dveří – klasického prvku mechanické ochrany,
a to často dosti odolného – i s určitým stupněm balistické odolnosti. Zároveň jsou součástí
elektrické zabezpečovací signalizace, neboť struktura jejich otevíratelných segmentů zahrnuje
vodičovou síť (např. elektrickou nebo optickou) detekující narušení této struktury, dovírací
kontakty signalizují zavření dveří a EZS může i blokovat otevření propusti. EPS může při
požáru naopak odblokovat propust pro urychlený výstup. Zároveň je propust systémem i
elektronické části systému kontroly vstupu, neboť obsahuje zařízení identifikace osob
(kartové nebo biometrické) a verifikace jejich oprávnění ke vstupu. Většinou je i součástí
CCTV, to pokud obsahuje kameru pro obrazovou dokumentaci vstupujících osob, detekci více
osob přítomných současně uvnitř propusti či zanechané předměty uvnitř propusti. Někdy je
propust i zařízením systému vstupní bezpečnostní prohlídky, to pokud obsahuje například
„průchozí“ detektor kovů, detektor par výbušnin apod.
Komplexní a specializovaná ochrana objektu
Komplexní ochrana objektu se také dělí podle druhu nebezpečí, před kterým má
chránit, na různé specializované ochrany objektu: ochrana před násilnými teroristickými
útoky (pumové útoky, útoky zbraněmi hromadného ničení, sabotáže, žhářství, vraždy, únosy
apod.), ochrana před násilnými útoky obecně (tj. navíc včetně loupežných přepadení,
znásilnění, pouličních nepokojů, násilnými projevy stávek), ochrana majetku před vnějším
nepřítelem (kromě souvisejících násilných útoků vloupání, kapesní krádeže, krádeže
návštěvníky během pracovní doby, zvláště ochrana zboží v obchodech, na výstavách apod.,
krádeže dopravních prostředků a nákladů, vandalismus), ochrana majetku před vnitřním
nepřítelem (krádeže vlastním personálem, zpronevěry majetku, podvody, související násilné
projevy), ochrana před únikem informací a špionáží (vyzrazení institucionálního či firemního
tajemství vlastními zaměstnanci, únik informací z počítačových zařízení, skrytý monitoring
zvuku a obrazu atd.), ochrana před požárem, ochrana před ostatními živelnými pohromami,
ochrana před průmyslovými haváriemi. Komplexní ochrana objektu se také dělí podle druhů
hodnot, které má chránit na ochranu života a zdraví osob, ochranu majetku, ochranu
informací.
BOHDANOWICZ, J. Politika nebo pojistka aneb nedejme na zaříkávače dešťů. Systemy alarmowe, 1999, roč.
8, č. 1, s. 11-16. (s. 12).
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Zaměření ochrany objektu dle typu chráněného objektu
Zatím jsme hovořili o dělení (obecné) komplexní ochrany objektu na její jednotlivé
součásti podle různých hledisek, ale vždy pro obecný typ objektu. I komplexní ochrana
objektu má své specifické typy podle typu chráněného objektu. Toto členění je velmi
rozmanité a rozsáhlé. Pro názornost si bez snahy o řazení do nějakých skupin uveďme
například ochranu sídel ústředních státních orgánů, zastupitelských úřadů, soudů, věznic,
letišť a letového provozu, jaderných elektráren, vodních nádrží, vodních zdrojů, bank,
ústředních sídel velkých firem, kancelářských budov (s více nájemníky), výrobních závodů,
škol, nemocnic, obchodů různých velikostí, transportů cenností či nebezpečných materiálů,
ochrana muzeí, výstav a památek, obytných komplexů, knihoven, vozidel, komerčně
poskytovaná centralizovaná ochrana stálých objektů (obchodů, bytů, kancelářských prostor,
vil, skladišť apod.), ochrana nákladní automobilové dopravy, taxislužeb, železnic, říční a
námořní dopravy, osobní ochrana velmi důležitých osob (VIP), ochrana svědků, ochrana
stavenišť, dolů, těžebních zařízení, ochrana stálých „domácích“ vojenských základen, polních
vojenských základen na zahraničních misích, ochrana operátorů pevných či mobilních
komunikačních sítí (ústředny, pevná vedení, buňkové základny), ochrana sportovních
stadiónů a vůbec veřejných akcí s velkým počtem osob (koncerty, letecké dny), atd. Možná,
že někomu bude tento výčet připadat příliš rozsáhlý. Ve skutečnosti mají ochrany těchto
jednotlivých typů objektů velmi výrazná specifika a jejich problematika je často řešena
samostatně v odborných kruzích většinou neformálních ale i organizovaných profesních
sdružení buď bezpečnostních pracovníků samostatně, nebo v rámci sdružení pracovníků dané
profese. Je též řešena formou vědeckých prací včetně monografií, převážně ale formou
příspěvků na seminářích a odborných článků v časopisech s obecnější bezpečnostní tématikou
nebo v časopisech s obecnou problematikou dané profese. Některé typy ochrany objektů mají
dokonce svá vlastní periodika. Přesto mají samozřejmě ochrany těchto typů objektů mnoho
společných prvků. Jejich specifická základní režimová opatření nebývá obtížné zvládnout.
Naopak řešení většiny složitých problémů, jak zajistit dodržování těchto základních
režimových opatření, je společné s mnoha dalšími typy ochrany objektů. A některá detailnější
režimová pravidla pak vyplývají z tohoto řešení20.
Metody tvorby bezpečnostních opatření pro ochranu objektu
Podrobné teoretické analýzy základních i speciálních druhů ochrany objektů nám
nabízejí možnosti bezpečnostních opatření proti různým druhům nebezpečí. Výborné znalosti
většiny druhů ochrany a přehled o všech druzích jsou základním a nezbytným předpokladem
pro vytváření bezpečnostních opatření. Avšak metoda nekoordinovaného postupného
vytváření jednotlivých „řešení“ vyskytnuvších se problémů není prostě efektivní. Takováto
institucionální (firemní) bezpečnostní politika „reakcí na již vzniklé ztráty“ je velmi
nebezpečná zvláště z hlediska potenciálních závažných ztrát. Pokud by někdo převzal řízení
takto vybudované ochrany objektu, nezbývalo by mu po nějakou dobu nic jiného, než v tom
pokračovat. Pro dosažení kvalitní a efektivní ochrany objektu bude ale muset vnést do tvorby
bezpečnostních opatření promyšlený a dobře koordinovaný systém. Získané poznatky,
výsledky jejich analýzy, bezpečnostní opatření zaváděná na jejich základě a následná kontrola

Například hlavním problémem bezpečnostního manažera diamantového dolu (nepočítáme-li pomoc
odpovídajícím důlním inženýrům a technikům při kontrole dodržování základních pravidel bezpečnosti práce) je
nevynášení vytěžených diamantů horníky z dolů. Stanovit režimové pravidlo, že horníci jsou povinni všechny
vytěžené diamanty odevzdat a podrobit se výstupní osobní prohlídce včetně stanovení případných postihů, je
primitivní. Stěžejním problémem jsou přístroje pro bezpečnostní prohlídku, v tomto případě především rentgen
pro kontrolu tělních dutin. A ten je společný i pro vězeňské nebo celní stráže. Podrobnější rozpracování
režimových pravidel, školení, výcviku a popisu činnosti ochranné služby pak vychází z principů přístrojů.
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jejich efektivnosti s příslušnými úpravami se budou lišit objekt od objektu. U promyšlených,
vědeckých přístupů můžeme ale pozorovat určité společné kroky. Bylo by tedy vhodné mít v
rámci teorie ochrany objektu vypracovanou obecnou metodu tvorby, zavádění a kontroly
bezpečnostních opatření.
Systémová tvorba bezpečnostních opatření pro ochranu objektu se dělí na několik
etap. Tyto etapy si můžeme rozdělit do dvou skupin:
Etapy tvorby bezpečnostních opatření:
A) Přípravné etapy.
B) Realizační etapy.
A) Do přípravných etap patří:
A1)

Bezpečnostní analýza21.

A2)

Návrh alternativních bezpečnostních plánů.

A3)

Bezpečnostní politika (koncepce).

A4)

Bezpečnostní plán (program, projekt).

A5)

Bezpečnostní rozpočet.

B) Do realizačních etap patří:
B1)

Vybudování bezpečnostní struktury

B2)

Zavedení bezpečnostního plánu (spouštění bezpečnostního programu).

B3)

Kontroly a korektury.

Bezpečnostní expertíza aneb odhad rizik
Bezpečnostní analýza v sobě zahrnuje formulaci problému (jaké hodnoty chci chránit),
sběr a třídění informací – bezpečnostní přehled, vlastní bezpečnostní analýzu získaných
poznatků a případně i pokus o bezpečnostní prognózu. Návrh alternativních bezpečnostních
plánů představuje syntézu poznatků bezpečnostní analýzy a znalostí (ověřených poznatků)
možných struktur ochrany objektů, především mechanické ochrany a elektronických
kontrolních bezpečnostních systémů. Tato syntéza je samozřejmě spojená s metodami
indukce, různými metodami modelování, komparace – především empirické, neboť se
porovnávají hlavně empirické objekty, dedukce apod. Jednotlivé alternativní bezpečnostní
plány se pak porovnávají mezi sebou z hlediska náročnosti zavedení, hlavně finančního (ale i
organizačního, časového apod.), očekávaného snížení zranitelnosti, snížení pravděpodobnosti
nebezpečí (odrazující účinek) či snížení pravděpodobných následků (dublování důležitých
zařízení, zálohování dat). V komerční sféře, obzvlášť například v sítích velkoprodejen apod.,
je tendencí označovat bezpečnostní činnost pro ochranu objektu jako prevenci ztrát.
Bezpečnostní oddělení se pak nazývá oddělením prevence ztrát apod. Zdůrazňuje se tak
ekonomický přínos bezpečnostní činnosti pro chod firmy. Výjimečně se hovoří i o procesu
řízení rizika.
Jak jsme si řekli, prvními etapami tvorby bezpečnostních opatření jsou bezpečnostní
analýza a návrh alternativních bezpečnostních plánů. Když se zamyslíme, tak právě
bezpečnostní analýza je vlastně odhadem nebo analýzou rizik, v našem případě budeme

Bezpečnostní analýzu spolu s návrhem alternativních bezpečnostních plánů lze též nazvat bezpečnostní
expertízou.
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chápat rizik bezpečnostních22. Problém je v tom, že pro provádění bezpečnostní analýzy
nebyly dosud vytvořeny žádné propracované speciální metody. Každý bezpečnostní expert,
firma či instituce zabývající se bezpečnostními expertízami má svoje vlastní metody. Tyto
metody často vycházejí z obdobných metod v oblasti ekonomiky a mají též společné rysy. Též
proto se velmi často místo o bezpečnostní expertíze mluví o odhadu (analýze) rizik. Ačkoliv
analýza rizik je již v bezpečnostní praxi běžně používaná, je nutno předem upozornit, že její
velkou slabinou je oceňování hodnot neekonomického charakteru. Za teoreticky
propracovanou lze považovat následující metodologii odhadu rizik23.
metodologie odhadu rizik

Označení a
ocenění
činností a majetku

Inventarizace
činností

Analýza

Ocenění
činností

Odhad
pravděpodobnosti

Kvantifikace a
protiopatření

Odhad
následků
Odhad a
seřazení
rizik

nebezpečí
Inventarizace
majetku

Ocenění
majetku

Protiopatření
Odhad
zranitelnosti

Inventarizace
osob

Ocenění
osob

Inventarizace
informací

Ocenění
informací

Inventarizace
morálních
hodnot

Ocenění
morálních
hodnot

Očekávání
snížení rizik

Rizika se obecněji skládají z tzv. rizik obchodních a rizik čistých. Výsledkem rizik obchodních (rizika
marketingová, investiční, sociální, politická, výrobně-technologická apod.) může být zisk nebo ztráta.
Výsledkem čistých rizik (personální, majetková či odpovědnostní rizika) můžou být ztráty či škody personální,
majetkové či na životním prostředí. Na druhou stranu, výsledky čistých rizik postihují čistý zisk, a proto se, pro
zdůraznění ekonomického charakteru někdy mluví o prevenci ztrát.
23
Vychází z GORDON HERRALD ASSOCIATES Security Strategy for Buildings, www.herrald.co.uk, 2001.
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Při odhadu rizik se vychází z toho, co chceme chránit, tedy z chráněných hodnot, a z
jednotlivých komponentů rizika. Nejdříve si proberme chráněné hodnoty, jejich označení
„inventarizaci“ a jejich ocenění. Chráněnými hodnotami jsou osoby, majetek, informace,
nerušená činnost (výrobní, pracovní, relaxační apod.) a morální hodnoty. Při oceňování
majetku se nemůže zdaleka vždy vycházet pouze z jeho tržní hodnoty. Některý nemovitý i
movitý majetek, který nemá jinak velkou tržní cenu, může být těžko nahraditelný a jeho ztráta
nebo poškození se může se závažnými následky promítnout v narušení činnosti. Může to být
například ztráta drobné, ale speciální a nezbytné součásti výrobního zařízení. Při označování a
oceňování činností se nesmíme předem uzavírat pouze na prostor chráněného objektu,
chráněné osoby, nemovitý a movitý majetek, finance a chráněné informace. K závažnému
narušení některé stěžejní činnosti může dojít i bez újmy na chráněných osobách, fyzickém
majetku, financích či informacích24. Proto mezi chráněné hodnoty musíme počítat i samotnou
nerušenou činnost.
Při označování a oceňování informací nestačí zvažovat pouze jejich obecnou
ekonomickou hodnotu. U nich především musíme zvažovat možné následky při jejich úniku,
jejich hodnotu pro některé určité subjekty. Při označování a oceňování morálních hodnot
činnosti musíme dále brát v úvahu, do jaké míry může újma na těchto morálních hodnotách
negativně ovlivnit činnost chráněného objektu, i když toto ovlivnění bývá většinou nepřímé.
Některé události nemusí představovat újmu na chráněných osobách, majetku, informacích ani
přímou újmu na narušené činnosti, ale pouze „újmu morální“. Ta se však promítne v
nepřímém poškození činnosti25. Proto mezi chráněné hodnoty obecně patří i hodnoty morální.
Jejich ocenění je sice diskutabilní, v praxi ale většinou dosti nízké a tak se to nejeví vážným
problémem. Označení chráněných osob nebývá komplikované, velmi diskutabilní se ale jeví
jejich ocenění. Při čistě ekonomickém přístupu můžeme brát v úvahu například finančně
náročné vyškolení osoby (např. piloti), její know-how (např. vysoce odborní pracovníci),
organizační schopnosti (např. špičkoví manažeři) atd. V rámci ochrany objektů se musí brát v
úvahu i ohrožení morálních hodnot spojených s bezpečností osoby. Hlavním nositelem těchto
morálních hodnot může být osoba sama (uznávaná, vážená) nebo její funkce (funkce
ústavního činitele apod.) nebo sama ochrana dané osoby před určitým nebezpečím (ochrana
svědka po ukončení soudu, ochrana cestujících v letadle) apod. Z hlediska teoretického se toto
oceňování osob jeví jako velmi diskutabilní. Je to otázka hlubšího rozboru pro filosofii či
etiku. Z hlediska praktického k přesnějšímu ocenění osob většinou nedojde. Bezpečnostní
opatření pro jejich ochranu budou dána především finančními možnostmi a stanovením
bezpečnostní politiky pro ochranu objektu. V některých případech se zde však skrývá jeden
velmi ošidný vztah. Bylo totiž vlastně poukázáno na to, že v některých případech ochrana
života a zdraví osob přestává být hlavní chráněnou hodnotou, tou se stává morální hodnota
jejich kvalitní ochrany před určitým druhem nebezpečí. Újma na této morální hodnotě mívá
mnohdy mnohem rozsáhlejší ekonomické následky, než vlastní ztráty na životech. A naopak,
protože u morální hodnoty kvalitní ochrany osob jde vlastně jen o pocit, dojem kvalitní
ochrany, bývá zabezpečení této morální hodnoty podstatně méně ekonomicky náročné než
skutečná ochrana osob26. Jasné vyjádření „ocenění“ osob podává až bezpečnostní rozpočet.
Typickým příkladem je radioelektronické rušení provozu sítě mobilního operátora.
Například hanlivý, protiústavní transparent na vládní budově, pornografický software na počítačích základní
školy nebo rozbalení atrapy nástražného výbušného systému ústavním činitelem.
26
Například pro osobní aerolinky, správy letišť a ostatní závislý průmysl (cestovní kanceláře, výrobce letadel) je
fatálně důležitý pocit cestujících, že lety jsou kvalitně zabezpečeny před pumovými útoky a únosy. V
proklamované celkové politice firem má bezpečnostní politika výsadní postavení. Zajištění skutečně kvalitní
ochrany cestujících před těmito druhy nebezpečí, zajištění skutečně kvalitní detekce výbušnin a zbraní u osob a
zavazadel během vstupní kontroly je ale vysoce ekonomicky náročné. A tyto investice představují přímo pouze
náklady. Podstatně méně ekonomicky náročné je navození všeobecného pocitu neprodyšnosti bezpečnostních
24
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Samozřejmě se musí přihlédnout k ekonomickým možnostem, pravděpodobnosti nebezpečí,
zranitelnosti, následkům a očekávanému snížení rizika pro možná bezpečnostní opatření.
Jak již bylo naznačováno v některých částech předcházejícího textu, komponenty
rizika jsou:
 Nebezpečí
 Zranitelnost
 Pravděpodobnost
 Následky
Pojem nebezpečí musíme zde chápat jako možnost ohrožujícího působení na chráněný
objekt. Nebezpečí je objektivně existující stav představující možnost, že v určité době,
prostoru a rozsahu k nežádoucímu působení dojde a jako takové je vždy konkrétní a přítomné.
To znamená, že lze pojmenovat. Obecně si nebezpečí můžeme rozdělit na přírodní (živelné
pohromy) a antropogenní (podmíněné nebo působené člověkem, jeho činností). Pojem
nebezpečí nesmíme zaměňovat s pojmem riziko. Některé nebezpečí aneb možnost
ohrožujícího působení může existovat, ale zároveň musíme posoudit, jaká je
pravděpodobnost, že k tomuto nežádoucímu působení na chráněný objekt vůbec dojde. Dále
pokud k němu dojde, jaká je zranitelnost chráněného objektu, především vzhledem k
zavedeným bezpečnostním opatřením v oblasti mechanické ochrany, elektronických
zabezpečovacích systémů, ochrany režimové a fyzické. A dále pokud se toto nebezpečí vyplní
(dojde k nežádoucímu působení na objekt) a přes všechna bezpečnostní opatření bude mít
nějaký nežádoucí, poškozující účinek, musí se ještě posoudit, jak velký, jak závažný je to
účinek a jak velké, závažné mohou být druhotné následky. Všechny tyto komponenty
vypovídají o tom, jak velké může být riziko plynoucí z nějakého nebezpečí pro chráněný
objekt s příslušnou ochranou za dané policejně-bezpečnostní situace.
K odhadnutým rizikům můžeme přistupovat různě. Pokud není riziko vysoké, můžeme
ho jednoduše akceptovat. Pokud je to reálně proveditelné, je ideální, když ho můžeme
eliminovat. Většinou toto riziko pouze snížíme bezpečnostními opatřeními. Část sníženého
rizika můžeme často též převézt – pojištěním. Vždy nám zbude nějaké tzv. zbytkové riziko.
Zbytkové riziko by mělo být takové riziko, u kterého je buď velmi malá pravděpodobnost
nebezpečí nebo (ve smyslu a/nebo) očekávané následky jsou velmi malé nebo náklady na
bezpečnostní opatření jsou neúměrné možným následkům. Zbytkové riziko by mělo být
společensky přijatelné. Výsledkem bezpečnostní expertízy je tedy vypracování alternativních
návrhů bezpečnostních plánů. Ten, kdo je zodpovědný za tyto návrhy, což je většinou
bezpečnostní manažer, by měl mít zvolený nějaký ideální, ale realistický návrh, a měl by se
pečlivě připravit na to, aby ho dobře prodal, aby jeho základní principy byly přijaty
bezpečnostní politikou. Zároveň by měl mít v záloze minimalistický akceptovatelný
bezpečnostní plán.
Stanovení bezpečnostní politiky
Bezpečnostní politika je závazné prohlášení nejvyššího vedení, kterým se stanovuje
základní bezpečnostní koncepce instituce či firmy, vycházející z celkové politiky.
Bezpečnostní politika by měla mít formu písemného dokumentu. V úvodní, obecné části se
instituce či firma hlásí k bezpečnostní kultuře, k budování a udržování bezpečnostních
prohlídek, což je i hlavní chráněnou hodnotou. Na druhou stranu nutno přiznat, že navození všeobecného pocitu
kvalitní ochrany odrazuje značnou část potenciálních útočníků, těch méně znalých. Nemělo by to ale ukolébávat
odpovědné činitele a fyzickou ochranu objektu.
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opatření. Hlavní část – bezpečnostní koncepce – je vlastně schválením hlavních principů,
vycházejících z jednoho z alternativních návrhů bezpečnostních programů27. Jedná se
samozřejmě zatím pouze o hrubý návrh s velmi přibližným odhadem nákladů.
Vypracování bezpečnostního plánu
Pokud už je vrcholovým vedením stanovena bezpečnostní politika jakožto základní
bezpečnostní koncept, je teď na bezpečnostním manažerovi s jeho případným bezpečnostním
oddělením28 či s poradenskou firmou, aby vypracovali podrobnější bezpečnostní plán. V něm
se konkretizuje struktura bezpečnostní organizace, druhy prvků mechanické ochrany a
elektronických kontrolních zabezpečovacích systémů. Stanovují se přesné technické
parametry, které by měly tyto prvky splňovat a cenové limity. Protože se musí vycházet ze
současné reálné situace, musí se probírat nabídka trhu včetně kontaktování možných
dodavatelů a konzultací s nimi o technických parametrech a cenových odhadech v této fázi již
velmi konkrétních zakázek. Výběr konkrétních typů techniky od konkrétních výrobců s
příslušnými závaznými smlouvami o dodávkách se ale provádí až v realizační fázi. Zatím by
to bylo předčasné, protože bezpečnostní politika je obecná koncepce a musí se počkat na
schválení bezpečnostního rozpočtu. Jedním z hlavních úkolů vypracování bezpečnostního
plánu je návrh bezpečnostního rozpočtu. Je zapotřebí být v něm přesný a důsledný. Ve vedení
bude vždy dost lidí, kteří budou nemilosrdně usilovat o odhalení jeho slabin a nejasností.
Schválení bezpečnostního rozpočtu
Schválení bezpečnostního rozpočtu je i posledním rozhodujícím schválením
vypracovaného bezpečnostního plánu. Schválení bezpečnostního rozpočtu solidního
bezpečnostního plánu je velmi důležitá věc pro kvalitní ochranu objektu. Jedna věc je
vypracování kvalitního bezpečnostního plánu a druhá, neméně důležitá, je prosazení schválení
tohoto vhodného bezpečnostního plánu. Prosazení tohoto schválení je dlouhodobější
záležitost trvající od návrhů alternativních bezpečnostních plánů přes stanovení bezpečnostní
politiky, vypracování bezpečnostního návrhu, jeho případného samostatného schválení a jeho
schválení v rámci rozpočtu. Jak již bylo řečeno, tak prosazení schválení bezpečnostního plánu
je obyčejně záležitostí bezpečnostního manažera. Málokteré vedení je třeba přesvědčovat o
potřebě zajištění bezpečnosti. Většina vedení ale nechce ani slyšet o potřebách adekvátního
bezpečnostního programu a hlavně o jeho ceně. Většinou myslí jen na to, jak zvětšit zisk a už
ne na to, jak případně omezit ztráty. O konkrétních opatřeních pro ochranu osob29, informací
nebo morálních hodnot ani nemluvě. Bezpečnostní manažer si musí připravit nejen přesný a
důsledný rozpočet, ale především pečlivý plán útoku pro přesvědčení, zvláště prezentace
svého bezpečnostního plánu vedení. Musí je přesvědčit, že jim to ztráty omezí a ušetří mnoha
jiných nepříjemností. Měl by použít multimediální techniku, grafy, mapy, obrázky, filmové
šoty – každý prostředek, který prezentaci podpoří a dá ji spád. Měl by být stručný, ale hlavně
přesný a přesvědčivý.
Vybudování bezpečnostní struktury

Bezpečnostní politika například stanoví, že do daného sektoru budou mít přístup pouze určité osoby, které se
musí identifikovat, nesmí mít s sebou zbraň, na každý balíček či zařízení, které budou odnášet, budou muset mít
průvodku, budou povinni se podrobit dané bezpečnostní prohlídce, která toto zajistí s danou spolehlivostí apod.
V bezpečnostním plánu se pak rozpracovávají metody, jak tyto požadavky bezpečnostní politiky splnit.
28
Pokud ho již má. Pro tuto fázi je již vhodné přibrat klíčové řídící pracovníky bezpečnostního oddělení, i když
se tím částečně přechází už v realizační fázi. Toto přibrání je možné, neboť i hrubá struktura bezpečnostního
oddělení je již schválena.
29
Obecná potřeba ochrany se většinou setkává s všeobecným souhlasem. Ale s některými konkrétními, byť
potřebnými bezpečnostními opatřeními pak mnohdy nesouhlasí například ani samy chráněné osoby.
27
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Vybudováním bezpečnostní struktury se míní vybudování této struktury jak po stránce
organizační (rozdělení odpovědností a pravomocí), tak po stránce personální a po stránce
technické – zabudování (vybudování) prvků a systémů mechanické ochrany a elektronické
bezpečnostní kontroly. Toto vybudování vychází ze schválené bezpečnostní politiky a
schváleného bezpečnostního plánu. Nejdříve si rozeberme některé aspekty budování struktury
organizační. V této fázi se musí dle schválené bezpečnostní politiky a bezpečnostního plánu
ustanovit příslušná oddělení, stanovit lidi do vytvořených funkcí a vydat příslušné vnitřní
předpisy, určující, kdo je za co zodpovědný a kdo má jakou pravomoc. Bezpečnostní síly
musí mít možnost proniknout téměř do všech funkcí instituce či firmy a do všech oddělení.
Nesmí se chápat jako přítomnost nějaké represe, ale jako spolupracující specialisté.
Bezpečnostní síly musí mít pravomoc uskutečnit své poslání. Musí mít přímou autoritu
zabývat se ustanovováním a úpravami bezpečnostních systémů, ohodnocováním a
přehodnocováním rizik kdekoliv v rámci ochrany objektu. Vedení musí jasně ustanovit stupeň
pravomoci, který může bezpečnostní oddělení použít v daných situacích. V rostoucích
stupních škály rozhodovací pravomoci může bezpečnostní oddělení využít doporučující
pravomoc, povinnou doporučující pravomoc, spolupůsobící pravomoc a konečnou pravomoc.
Doporučující pravomoc znamená, že v případě neshody se záležitost postoupí vyšším
autoritám. Je to pravomoc hojně využívaná, ale pozor! Jde o to, aby bezpečnostní síly
nemusely běhat za vedením s každou maličkostí, která by měla být přímo v jejich kompetenci.
Povinná doporučující pravomoc (povinné konzultace) znamená, že v těchto případech
se musí výkonný personál vždy předem povinně poradit s bezpečnostním oddělením. Jedná se
o stále nižší pravomoc, než jaké je zapotřebí pro vysoká rizika. Spolupůsobící pravomoc
(schvalovací pravomoc) znamená, že v těchto případech je nutné schválení bezpečnostního
oddělení. Konečná pravomoc znamená, že bezpečnostní oddělení může v těchto případech i
nařizovat, provádět strukturální změny i v jiných odděleních, samozřejmě z bezpečnostních
důvodů. Tuto pravomoc musí vrcholové vedení dobře zvážit a doporučuje se ji omezit pouze
na velice specifické oblasti. Musí se též provádět s největší diskrétností. V rámci zabudování
(vybudování) prvků a systémů mechanické ochrany a elektronických kontrolních
bezpečnostních systémů se musí vybrat dodavatelé, zpracovat kompletní projektová příprava
a zabudovat plánované technické bezpečnostní systémy. Tato problematika je bohatě popsaná
v odborné literatuře30.
Zavedení bezpečnostního plánu
Zavedení bezpečnostního plánu začíná obecně již budováním bezpečnostní struktury.
Zde zavedení bezpečnostního plánu chápeme v užším slova smyslu, ve smyslu spouštění
bezpečnostního programu, jeho uvádění v činnost v rámci činnosti celého chráněného objektu.
Stanovení osob do vytvořených funkcí a vydání příslušných vnitřních předpisů, určujících,
kdo je za co zodpovědný a kdo má jakou pravomoc bylo vykonáno již při vybudování
bezpečnostní struktury. Ovšem čím komplikovanější bezpečnostní plán nebo systém v rámci
tohoto plánu, tím komplikovanější může být jeho praktické uvedení v činnost. Různé
nepředpokládané nedostatky může odhalit testování „na sucho“. U technických systémů je
samozřejmé, že se musí vyzkoušet předem. Bezpečnostní personál se musí s nimi dobře
obeznámit a zacvičit v jejich obsluze. Důležitá je informovanost všeho personálu, kterého se
to může týkat. Oznámení personálu by mělo být nejdříve v dostatečném předstihu, pak těsně
před zavedením, dále v den zavedení a později připomenout potřebu spolupráce. Velmi
užitečné jsou dočasné nápisy a plakáty. V případě složitějších systémů je vhodná přítomnost
znalých lidí k nápomoci. Účinná je též živá demonstrace na místě nebo multimediální ukázka
30

Například Uhlář, J.
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v konferenčním sále. Dále je zapotřebí intenzívně sledovat fungování a reakce personálu.
Prakticky vždy se při zkušebním provozu ukáže nutnost udělat úpravy pro odstranění
nedostatků. Ty by se měly provést pokud možno co nejrychleji.
Kontroly a korektury
Kontrola ochrany objektu spočívá v monitoringu, prověřování a vyhodnocování
zavedených bezpečnostních opatření. Tato kontrola se musí provádět průběžně, i po úspěšném
zavedení bezpečnostního plánu. Kontroluje se nejen náležité provádění bezpečnostních
opatření, ale i jejich efektivnost. Průběžná kontrola je v bezpečnostní činnosti, narozdíl od
většiny jiných, obzvláště důležitá. Aby většina jiných činností vykazovala po nějakou dobu
kontinuálně dobré výsledky, musí její rozhodující části obyčejně neustále dobře fungovat. U
bezpečnostní činnosti není dobrým výsledkem pouze to, že bylo nějaké vznikající nežádoucí
události včas zabráněno. Dobrým výsledkem je i to, že se prostě nic zvláštního nestalo.
Zvláště u závažných událostí, které nejsou příliš časté, toto ale bývá obyčejně výsledkem
náhod. Není to vůbec důkazem, že bezpečnostní opatření proti tomuto nebezpečí fungují
dobře. Navíc právě malá pravděpodobnost závažných nebezpečí má neblahý, unavující a
demoralizující vliv na bezpečnostní i ostatní personál. Proto se například musí průběžně
testovat funkčnost zvláště těch bezpečnostních opatření, která do značné míry závisí na práci
bezpečnostního personálu a která mají chránit před méně pravděpodobnými zato velmi
závažnými druhy nebezpečí. Na základě vyhodnocení efektivnosti bezpečnostních opatření je
pak zapotřebí provést nezbytné jejich nezbytné korektury pro odstranění nedostatků a zvýšení
efektivnosti.
Závěr metod tvoreb bezpečnostních opatření
Tvorba bezpečnostních opatření je nikdy nekončící proces. Vhodná ochrana objektu
může být zajištěna dosti odlišnými bezpečnostními plány. Na druhou stranu, každý
bezpečnostní plán, jakkoliv úspěšný, musí zůstat otevřený neustálým změnám za účelem
reakce na změny v policejně-bezpečnostní situaci, na změny efektivnosti bezpečnostních
opatření. Zvláště technický rozvoj jde velmi rychle dopředu. Zastaralý systém ochrany
zbytečně zatěžuje chod chráněného objektu a zároveň je, hlavně díky nové technice, snadno
překonatelný.
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Řízení bezpečnosti v organizaci
Security management in an organization
Štěpán Kalamár1, Jan Noga2
Abstrakt
Příspěvek je věnován problematice řízení bezpečnosti v organizaci a jejímu vztahu
k „Bezpečné Evropě“. Autoři nastiňují klíčové okruhy, kterým je nutné při zajišťování
bezpečnosti v organizaci věnovat náležitou pozornost. Mezi tyto klíčové okruhy patří
především fyzická bezpečnost, informační bezpečnost, bezpečnost informačních a
komunikačních systémů, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a ochrana
proti podvodům a zneužitím, včetně forenzního auditu. V závěru příspěvku autoři vyslovují
myšlenku, že rozvoj firemní bezpečnosti přispívá nejen ke zvýšené ochraně její aktiv, zdraví
pracovníků, životního prostředí a dobrého jména organizace, ale i k vytváření podmínek
pro bezproblémovou mezinárodní výměnu zboží, služeb a informací, a tím představuje sice
malý, leč nezanedbatelný příspěvek k „Bezpečné Evropě“.
Klíčová slova
řízení bezpečnosti v organizaci, fyzická bezpečnost, bezpečnost majetku, informační
bezpečnost, bezpečnost ICT, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana, forenzní
audit
Abstract
The paper deals with the issue of safety management in the organization and its relation to
"Secure Europe“. The authors outline the key areas that need to be given the appropriate
attention when assuring safety in the organization. These key areas include, above all,
physical security, information security, security of information and communication systems,
occupational health and safety, fire protection and fraud and abuse prevention, including
forensic audit. At the end of the paper, the authors express the idea that the development of
corporate safety contributes not only to the increased protection of its assets, health of
workers, the environment and the reputation of the organization, but also to the creation of
conditions for the smooth international exchange of goods, services and information, a nonnegligible contribution all which are important to „Safe europe“
Key words
Security management in an organization, Physical security, Property security, Information
security, Security of ICT, Safety and Health protection during work, Fire protection,
Protection against fraud and misuse, Forensic audit
Úvod
Tento příspěvek vznikl v souvislosti s pořádáním IX. ročníku mezinárodní vědecké
konference na téma „Bezpečná Evropa“ pořádaném Vysokou školou finanční a správní
v Praze. Obsah příspěvku je zacílen na náplň učebního předmětu „Řízení bezpečnosti
v organizaci“, který mají studenti v nabídce na Fakultě právních a správních studií, VŠFS
Doc. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D., Vysoká škola finanční a správní, Praha, Fakulta právních a správních
studií, Katedra veřejného a evropského práva, e-mail: stepan.kalamar@seznam.cz.
2
JUDr. Mgr. Jan Noga, Ministerstvo vnitra České republiky, odbor interního auditu a kontroly, e-mail:
Noga.Jan@seznam.cz.
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v Praze, v 1. ročníku navazujícího magisterského studia - obor Bezpečnostně právní studia.
Nabízí se zde otázka jaký vztah má tento učební předmět s názvem konference „Bezpečná
Evropa“?
Pokud se zastavíme u bezpečnosti v organizaci, tak „pro dobrou funkci jakýchkoliv
aktiv je třeba, aby existovala včasná korekce odchylek mezi stanovenými cíli a jejich
realizací“3. Klíčovými okruhy řízení bezpečnosti, kterým by měla každá organizace (ať už
se jedná o organizaci výrobní, obchodní či poskytující služby, tak i o státní orgán nebo
instituci) věnovat náležitou pozornost jsou:
 Fyzická bezpečnost, kam lze zařadit:
 Bezpečnost majetku (včetně hotovosti a cenností), sem řadíme i bezpečnost
budov, tj. ochranu veškerých aktiv organizace a to nejen za pomoci
organizačních a technických opatření, ale i fyzické ostrahy).
 Osobní bezpečnost, včetně řízení lidských zdrojů.
 Informační bezpečnost - ve smyslu zákonné ochrany informací4, např. z titulu ochrany:
Utajovaných informací nebo, že se jedná o osobní údaje, případně se na ně vztahuje
ochrana z titulu: povinnosti mlčenlivosti, zákazu konkurence, obchodního tajemství5,
popř. se jedná o zvláštní skutečnosti podle krizového zákona (pracovníci oprávnění
se seznamovat se zvláštními skutečnostmi a osoby, které se s těmito skutečnostmi
seznámily při plnění úkolů krizového řízení, jsou povinni o těchto zvláštních
skutečnostech zachovávat mlčenlivost)6.
 Bezpečnost ICT – informačních a komunikačních technologií, (jinak též Počítačová
bezpečnost) ve smyslu použití a nastavení hardware a software, včetně speciálních
prostředků (jako např. ochrana, či nasazení sledování osob nebo věcí a odposlechů).
 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP).
 Požární ochranu.
 Ochranu proti podvodům a zneužitím (Fraud management), Forenzní audit,7 jehož
závěry mohou být podkladem pro zahájení úkonů trestního řízení v případě, že se potvrdí
neshoda mezi účetním stavem a skutečností.
Rámec řízení bezpečnosti u těchto klíčových okruhů je v České republice určován:
 legislativou, tj. zákony a nařízeními vlády a
 vnitřními směrnicemi a normami (technickými normami).
Pokud se dotkneme firemní úrovně, tak nejen firmy, ale i státní orgány a instituce (tedy
právnické osoby a podnikající fyzické osoby, pokud zaměstnávají zaměstnance) k provedení
zákonů a nařízení vlády přijímají své vlastní vnitřní směrnice. U právnických osob se

POŽÁR, J. Informační bezpečnost. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005.
POŽÁR, J., Š. KALAMÁR a V. POKORNÝ. Základy teorie informační bezpečnosti. Praha: Policejní
akademie ČR v Praze, 2007.
5
KALAMÁR, Š. a J. POŽÁR. Vybrané aspekty informační bezpečnosti. Praha: Policejní akademie ČR v Praze,
2010.
6
Viz. § 25 zákona č. 240/2000 Sb., zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve
znění jeho pozdějších změn a doplňků.
7
Řízení bezpečnosti (Security Management). In: ManagementMania.com [online]. Wilmington (DE) 2011-2018,
15.11.2016 [cit. 30.11.2018]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/rizeni-bezpecnosti
3
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můžeme setkat i s normami (technickými normami8), např. Norma ČSN BS 25999-1:2006,
která je návodem pro implementaci managementu kontinuity činností do organizace s cílem
zabránit eskalaci incidentů a ztrát, způsobených přerušením fungování činností organizace 9.
Platnými normami pro systémy managementu kontinuity podnikání, které nahradily normu
ČSN BS 25999-1 jsou:
 ČSN EN ISO 22301:2013 Ochrana společnosti - Systémy managementu kontinuity
podnikání - Požadavky - je v českém jazyce. V této mezinárodní normě jsou
specifikovány požadavky na vytvoření a řízení účinného Systému managementu
kontinuity podnikání (BCMS).
 ČSN EN ISO 22313:2015 Ochrana společnosti - Systémy managementu kontinuity
podnikání - Pokyny - je v angličtině. Tato mezinárodní norma poskytuje návod
k požadavkům stanoveným v normě ISO 22301 a obsahuje doporučení a oprávnění
ve vztahu k této normě. Tato mezinárodní norma obsahuje stejné položky jako ISO
22301, ale neopakuje požadavky na systémy řízení kontinuity provozu, související
termíny a definice. Organizace, které chtějí být o těchto informacích informovány,
musí postupovat v souladu s normou ISO 22301.
Z výše uvedených klíčových okruhů, pro demonstraci řízení bezpečnosti v organizaci,
je vybrán pouze jeden okruh „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. Legislativní rámec
řízení bezpečnosti v organizaci v oblasti „Bezpečnost a ochranu zdraví při práci“ stanoví,
např.:
 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů,
 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP.
 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví - zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie.
 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky
poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP), mycích, čisticích a
dezinfekčních prostředků.
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu
o úrazu a dalších.
V oblasti „Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ pak na firemní - podnikové úrovni
se setkáme s:
 Vnitřními směrnicemi k BOZP a požární ochraně a
 Normou ČSN EN ISO 45001:2018, tato mezinárodní je náhradou dosud platné normy
ČSN OHSAS 18001:2008, která je určená pro systémy managementu bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, jejímž hlavním cílem je snížení pracovních úrazů a nemocí.

Norma - technická norma kvalifikované doporučení, není závazná. Její používání je dobrovolné, avšak
všestranně výhodné.
9
Tato norma je českou verzí britské normy BS 25999-1:2006. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Tato norma byla zrušena.
8
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OHSAS 18001 - oficiálně BS OHSAS 18001
Je vůbec první mezinárodní (britskou) normou - standardem pro systémy
řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dodržování tohoto standardu umožňuje
organizacím prokázat, že mají zavedený systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. BS
OHSAS 18001 se nahrazuje novou normou ISO 45001, která byla vydána v březnu
2018 Mezinárodní organizací pro normalizaci ISO. Organizace, které jsou certifikovány podle
BS OHSAS 18001, by měly do března 2021 migrovat na ISO 45001, pokud si chtějí zachovat
uznávanou certifikaci.

ISO 45001:2018 - Ilustrační foto10
Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSMS) podporuje bezpečné a
zdravé pracovní prostředí tím, že poskytuje rámec, který pomáhá organizacím:
 Identifikovat a kontrolovat rizika pro zdraví a bezpečnost,
 snižovat potenciál nehod,
 shodu s právními předpisy,
 nepřetržité zlepšování celkového výkonu firmy.
Tímto příkladem lze demonstrovat skutečnost, že např. „Ochrana zdraví“ je v České
republice upravena jednak:


Vnitrostátní legislativou, tj. zákony, nařízení vlády, které mají zavazující charakter
pro neurčitý okruh subjektů…

 Vnitřními firemními směrnicemi, které mají zavazující charakter jen pro omezený
okruh subjektu, tj. zaměstnance dané konkrétní firmy a
 technickými normami, které mají doporučující charakter a nejsou obecně právně
závazné, tj. do té doby, než si je firma zařadí do svých firemních směrnic jako určité
pravidlo chování firmy při zavádění např. „systému řízení jakosti“ - QMS = Quality
Management Systém, který se v konečném důsledku dotkne i zaměstnanců firmy. Tím
se dodržování NOREM stane závazným pravidlem chování pro omezený okruh
subjektů – zaměstnanců.

Ilustrační foto zdroj: https://www.bozpinfo.cz/mezinarodni-norma-iso-450012018-pro-systemy-rizeni-bozpnahrazuje-ohsas-18001
10
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Zkusme se zastavit u technických norem. Co je to technická norma?11
 Každá původní česká technická norma se může vytvářet pouze v oblastech,
ve kterých neexistují normy evropské nebo mezinárodní.
 Má značku ČSN (např. ČSN 73 4301).
 Tvoří pouze cca 10% z celkové roční produkce technických norem v ČR.
 Evropské či mezinárodní normy (označené např. EN, ETSI, ISO, IEC), které byly
přejaty do soustavy českých norem, se staly normami českými.
 Označení tvoří značka české technické normy a značka přejímané normy
(nebo přejímaných norem)-např. ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, ČSN IEC,
ČSN ETS (např. ČSN EN 115, ČSN ISO 1735, ČSN EN ISO 9001, ČSN IEC
61713, ČSN ETS 300 976).
 Tvoří cca 90 % z celkové roční produkce technických norem.
Důležitými normami pro firemní úroveň je řada norem ISO 9000, které se týkají
systémů řízení kvality (jakosti) a jsou navrženy tak, aby pomohly organizacím zajistit
požadavek, aby vyhovovaly potřebám zákazníků a dalších zainteresovaných stran. Normy
jsou
vydávány Mezinárodní
organizací
pro
normalizaci
(ISO) a
dostupné
prostřednictvím národních normalizačních orgánů. ISO 9000 se zabývá základy systémů
řízení jakosti.
Organizace ISO (International Organization for Standardization) je nevládní
organizací, která spojuje 162 států a je největší mezinárodní organizací pro tvorbu standardů.
Členské státy jsou rozděleny do tří kategorií, a to na:
 členské státy (řádným členem je i Česká republika),
 státy, které připomínkují normy,
 státy, které normy podporují.
Sídlo a centrála této mezinárodní organizace je ve Švýcarsku, v Ženevě. Byla
založena 23. února 1947.
Česká republika prostřednictvím národní normalizační organizace, tj. „Úřadu pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví“ (ÚNMZ) je v oblasti
normalizace plnoprávným členem:
1. Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO)
www.iso.org
2. Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC)
www.iec.ch
3. Evropského výboru pro normalizaci (CEN)
www.cen.eu
4. Evropského výboru pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC)
www.cenelec.eu

Co je to technická norma? ÚNMZ - Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví [online].
[cit. 2018-12-03]. Dostupné z: http://www.unmz.cz/urad/co-je-to-technicka-norma11
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Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) byl zřízen
zákonem č. 20/1993 Sb. o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace,
metrologie a státního zkušebnictví.
 ÚNMZ je organizační složkou státu v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
 Hlavním posláním ÚNMZ je zabezpečovat úkoly vyplývající ze zákonů ČR
upravujících technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a úkoly
v oblasti technických předpisů a norem uplatňovaných v rámci členství ČR
v Evropské unii.
 Od 1. 1. 2018 přechází všechny činnosti související s tvorbou, vydáváním a distribucí
technických norem na Českou agenturu pro standardizaci12 (ČAS).

Obr. 1 – Česká agentura pro standardizaci ČAS
V roce 2006 byla ve Velké Británii vydána britským normalizačním institutem British
Standards Institute, (BSI), vůbec první norma pro oblast BCM BS 25999, s cílem stanovit
jednotný standard správné praxe a uspokojit přitom potřeby zákazníků, klientů, vlády,
regulátorů a všech ostatních zainteresovaných stran.
BCM = business continuity management13
 jedná se o strategický proces, který zlepšuje odolnost organizace vůči narušení
kritických cílů
 úkolem BCM je zabezpečit obnovu nezbytných služeb na akceptovatelnou
úroveň a v předem definovaném čase
 chrání reputaci a image firmy, tedy její dobré jméno

Demonstrační obrázek České agentury pro standardizaci k nové normě ČSN ISO 45001 pro systémy
managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při použití – Požadavky s návodem použití. Dostupné na:
http://www.agentura-cas.cz/CSN_ISO_45001
13
Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C5%BDivotn%C3%AD_cyklus_BCM.jpg
12

240

Obr. 2 - Životní cyklus BSM (Business Continuity Management) – řízení kontinuity činnosti14
Pro oblast kontinuity činnosti organizace (BCM) v současné době platí tyto normy:
 ČSN EN ISO 22301:2013 Ochrana společnosti - Systémy managementu kontinuity
podnikání - Požadavky - je v českém jazyce
 ČSN EN ISO 22313:2015 Ochrana společnosti - Systémy managementu kontinuity
podnikání - Pokyny - je v angličtině
Řízení kontinuity provozu (BCM) je rámec pro identifikaci rizika organizace
vystavení vnitřním a vnějším hrozbám. Cílem služby BCM je poskytnout organizaci
schopnost účinně reagovat na hrozby, jako jsou přírodní katastrofy nebo narušení dat, a
chránit obchodní zájmy organizace. BCM zahrnuje obnovu po havárii, obnovu podnikání,
krizové řízení, řízení incidentů, řízení mimořádných událostí a plánování nepředvídaných
událostí.
Závěr
Vrátíme-li zpět na začátek k názvu této konference „Bezpečná Evropa“, můžeme
z obsahu vyvodit odpovědět na položenou otázku: „Jaký vztah má „Řízení bezpečnosti
v organizaci“ s „Bezpečnou Evropou“? Pomineme-li naše členství v EU a v Euroatlantickém
mezinárodním vojenském paktu NATO (Kdy se Česká republiky v roce 1999 stala členskou
zemí, vedle Maďarska a Polska), a pokud se vyhneme globálním hrozbám 21. století jakými
jsou např. - Ozbrojené konflikty; - Nelegální imigrace z Afriky a Asie; - Obchod se zbraněmi;
- Mezinárodní terorismus; - Šíření chorob; - Environmentální hrozby; - Zdroje nerostného
bohatství a vody; - Organizovaný zločin … a zacílíme pouze na Bezpečnost v organizaci, tak
okolnost, že vedle dalších mezinárodních institucí jsme členy i mezinárodní nevládní
organizace ISO zabývající se tvorbou norem, tak tím přispíváme, nejen k vytváření
zdravého podnikového prostředí ve firmách, které svou činnost certifikují a tím zajišťují
standardizovaným způsobem firemní bezpečnost (tj. ochranu jejích aktiv, zdraví pracovníků,
životního prostředí a dobrého jména organizace, ale i vysokou kvalitu zboží, svých výrobků,
Zdroj: BS 25999-1:2006, autor: British Standards Institution, překlad a interpretaci pro české prostředí
vytvořila společnost Risk Analysis Consultants, dostupné na:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:%C5%BDivotn%C3%AD_cyklus_BCM.jpg
14
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popř. poskytovaných služeb), ale i kvytváření podmínek pro mezinárodní výměnu zboží,
služeb a informací, a tím i malý, leč nezanedbatelný příspěvek k „Bezpečné Evropě“.
Rádi bychom tento příspěvek zakončili citátem Thomase Fullera15:
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Hrozby – jejich vlastnosti a fáze
Threats – their properties and phases
Roman Rak1
Abstrakt
Byly vysvětleny pojmy jev, událost, děj, stav, situace. Všechny tyto entity mohou mít pro
různé objekty či subjekty pozitivní nebo negativní dopady s ohledem na to, jak je vnímáme,
čeho si ceníme a proč. Pojmy hrozba, ohrožení, agent (původce, zdroj hrozby), škody a újmy
vznikají v souvislosti s námi definovanými a naplňovanými entitami bezpečnost a bezpečí.
Níže definované pojmy jsou nutné pro pochopení problematiky následující analýzy rizik a
jejich řízení.
Klíčová slova
hrozba, zdroj hrozby, vlastnosti hrozby, charakteristiky hrozby
Abstract
Concepts of phenomenon, event, story, status, situation were explained. All of these entities
may have positive or negative effects for different objects or entities, considering how we
perceive them, what we value and why. The concepts of threat, threat, agent (originator,
source of threat), harm are created in the context of security and safety that we define and
fulfill. The terms defined below are necessary for understanding the issues of the following
risk analysis and its management.
Key words
threat, threat source, threat properties, threat characteristics
Hrozba (Threat)
Hrozba je hrozivá blízkost něčeho zlého, tedy jevu, události, procesu, který svými
projevy, faktory, intenzitou a následky omezuje, ohrožuje, ničí, devastuje a likviduje životy,
zdraví, majetek, životní prostředí, kulturní hodnoty; obecně hrozba ohrožuje různé, rozmanité
objekty. Hrozba vždy působí v konkrétním čase, místě a na konkrétní objekty a subjekty2.
Hrozba je primární, mimo nás nezávisle existující fenomén, který může nebo chce poškodit
nějakou konkrétní hodnotu objektu (Zeman a kol. 2002, s. 58) nebo aktiva. Hrozba je jev,
který se může změnit v negativní událost a způsobit tím škodu nebo újmu na objektu
nebo na zájmu. Hrozba je tedy jev s potenciálem způsobit škodu na chráněném objektu či
zájmu.
Jinými slovy – hrozba (nebezpečí) je neaktivovaný jev, který se ještě nezměnil
v negativní událost. Škoda (újma), kterou způsobí hrozba při jednom působení na určité
aktivum, se nazývá dopad hrozby. Dopad je nepříznivý účinek (působení) hrozby (negativní
události) v daném místě a čase na chráněné zájmy. Dopad se obvykle vyjadřuje jako škoda
(finančně vyčíslitelná) nebo újma (finančně těžko vyčíslitelná). Hrozbou (bezpečnostní) může
být projev, gesto, opatření nebo čin, který odráží schopnost, nebo dokonce záměr někomu
způsobit škody. Hrozba je znamením či předzvěstí takového působení, které na straně
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ohroženého objektu vyvolává obavy. Každá hrozba může způsobit škody a tím vyvolává
strach ohroženého. Hrozba je jevem objektivního charakteru (Eichler 2009, s. 42), na rozdíl
od rizika, které je vždy subjektivní, neboť jej posuzují lidé, kteří různá rizika mohou vnímat
různě, odlišně.
Závažnost hrozby je úměrná povaze hodnoty a toho, jak si danou hodnotu každého objektu
ceníme. Termín nebezpečí je synonymem termínu hrozba.
Příklad:
Na mokrých silnicích v zimním období hrozí námraza. Pro řidiče vozidel tak vzniká nebezpečí
smyku.
Kategorie hrozeb (Threat categories)
Hrozba může být jevem přírodním nebo čistě technologickým, definovaným fyzikálně,
chemicky, biologicky atd. – takovou hrozbu nazýváme vždy hrozbou neintencionální
(neúmyslnou). Realizace neintencionální hrozby je stochastické povahy. Neúmyslné hrozbou
může být i člověk (sám neví, že je nakažen infekční nemocí).
Zcela jiného původu je hrozba působená či zamýšlená činitelem nadaným vůlí,
úmyslem (hrozba intencionální, tedy úmyslná) – zamýšlí ji, připravuje, spouští či realizuje
lidský jedinec nebo kolektivní aktér.
Příkladem může být např. agrese, teroristické útoky, ekonomické sankce, narušení dopravy
strategických surovin a zdrojů energie, národnostní útlak (Eichler, 2009, s. 43), sabotáž,
vyhrožování, vydírání, kriminální hrozby apod.
Hrozby, jež jsou způsobeny člověkem, úmyslně či neúmyslně, nazýváme hrozbami
antropogenními. Hrozby rozdělujeme též na hrozby vnitřní a hrozby vnější z pohledu
směru působení na objekt (zevnitř, z venku). Vnitřní hrozbou pro podnik mohou být neloajální
zaměstnanci, vynášející know-how konkurenci, vnější hrozbou pak zloději, ohrožující trezor
s finanční hotovostí.
Hrozby, podle jejich původu, obecně můžeme dělit na hrozby:
Antropogenní – způsobené člověkem, jeho existencí, činnostmi apod. Do této oblasti patří i
hrozby technologického, sociálního (společenského) či ekonomického charakteru, jelikož jsou
ve finále výsledkem činností člověka, lidí, jejich různých forem uskupení.
Neantropogenní neboli naturogenní – nezpůsobené člověkem, ale přírodou jako takovou.
Neantropogenní hrozby se dále dělí na hrozby biotické (způsobené živými organizmy) a
hrozby abiotocké, způsobené neživými přírodními jevy, událostmi (sucho, povodně, záplavy,
přívalové deště, tsunami, zemětřesení, výbuchy sopky apod.).
Hrozby, z hlediska přímosti jejich působení, můžeme rozdělit na hrozby přímé a hrozby
nepřímé (vzdálené). Pokud dva objekty na sebe působí napřímo, jeden objekt ohrožuje
druhý, hovoříme o hrozbě přímé. Pokud při působení existuje nějaký „prostředník“,
přenášející hrozbu, potom hovoříme o hrozbě nepřímé.
O přímých hrozbách hovoříme v případě, kdy jim je vystaven náš stát, zatímco hrozby
nepřímé se dotýkají našich spojenců či regionální, nebo dokonce světové stability (Eichler,
2009, s. 42).
Hrozby přímé jsou takové, které bezprostředně, přímo ohrožují aktivum (život, zdraví,
majetek – movitý, nemovitý, duševní). Hrozby nepřímé se zpočátku netýkají našich
bezpečnostních zájmů, ale v dalším jejich vývoji se tak může stát. Nepřímé hrozby mohou
vznikat jako reakce na naše bezpečnostní opatření apod.
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Podle toho, jak lehce lze v čase identifikovat hrozby, můžeme hrozby dělit na hrozby zjevné
a hrozby skryté.
Hrozby zjevné. Tento druh hrozby lze zpravidla jednoduše, nebo i s přiložením většího úsilí,
identifikovat na základě dostupných informací, znalostí a praktických zkušeností jejich
reálného výskytu v minulosti.
Hrozby skryté. Pro identifikaci skrytých hrozeb nemáme v praxi dostupné informace,
teoretické znalosti ani praktické zkušenosti. Jinými slovy – poznání vědy, techniky,
společenských procesů apod. pro identifikaci tohoto druhu hrozeb je nepostačující. Se
skrytými hrozbami se zpravidla setkáváme při aktivitách, které jsme dosud jako lidstvo, různé
organizační či společenské skupiny lidí nebo jednotlivci dosud nevykonávali a nemáme s nimi
žádné zkušenosti (nové technologie, léčebné postupy, procesy, SW, umělá inteligence apod.)
a nemohli jsme je proto testovat v reálném prostředí.
S hrozbami skrytými se můžeme setkat i v případě intencionálních hrozeb, kde agent
(původce, iniciátor) hrozby je tzv. skrytý, ideový agent. Tento agent hrozby pečlivě skrývá
(utajuje) své zájmy i aktivity, které mohou být naprosto neočekávané, nepředvídatelné.
Z pohledu kriminalistiky můžeme hovořit např. o pachateli, který připravuje trestný čin
velkého rozsahu a cílevědomě utajuje i stopy z přípravy, takže nikdo nezná ani náznaky
charakteru budoucí hrozby. Z hlediska rychlosti, s jakou musíme s hrozbami pracovat,
můžeme hrozby (nebezpečí) rozdělit na akutní (naléhavé) a chronické. Za akutní hrozbu
považujeme tu, na kterou je nutné ihned reagovat, protože se může aktivovat ve velice
krátkém časovém intervalu (požár sousedního domu a hrozba jeho rozšíření na okolní domy).
Chronické hrozby jsou takové, se kterými žijeme velmi dlouho, víme o nich a přitom jejich
aktivace je časově nejasná, dlouho se nic neudálo. Nemusíme na ně reagovat ihned, protože
bezprostřední nebezpečí nehrozí, ale počítáme s nimi a na základě analýzy rizik vyplývajících
z charakteru hrozby a jejich agentů připravujeme adekvátní opatření, která jsou zpravidla
orientována do zajištění zvýšené odolnosti chráněných objektů (např. konstrukční požadavky
na stavby schopné odolat určitému stupni seismických aktivit v geologicky nestabilních
oblastech).
Hrozby symetrické („konvenční“). Typickým příkladem je klasická válka dvou států, které
se ohrožují navzájem stejnými, symetrickými hrozbami vzájemně. Hrozby asymetrické
(„nekonvenční“, „nevyvážené“) jsou typické zejména v moderních konfliktech, kdy jedna
strana používá neobvyklé, nestandardní hrozby, prostředky, které jsou často mimo běžné
normy, vztahy, mezinárodní úmluvy apod. K asymetrickým hrozbám patří např. teroristické
útoky.
Individuální hrozby ohrožují jen jednotlivé, individuální, konkrétní objekty, na konkrétním
místě a v konkrétním čase. Globální hrozby jako takové, které ohrožují lidstvo celkově,
všude a pořád.
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Obr. 1 - Hrozba a související termíny. Ukázka mechanismu působení hrozby mezi zdrojovým
a cílovým objektem.
Systémové hrozby vycházejí z vnitřní podstaty objektů (systémů), tedy z vnitřní struktury,
stavu a kvality systému, jeho chování. Systém sám produkuje hrozby, které jej ohrožují a
mohou ohrožovat i jeho bezprostřední okolí. Nesystémové hrozby působí zvenku (nejsou
součástí) systému (objektu) nebo zevnitř objektu (systému) ale jako nesystémové, nahodilé
prvky, procesy či vztahy.
Stabilní hrozby mají opakovatelný charakter, existují pořád (kriminalita, nenávist, nemoci,
bída apod.). Nestabilní hrozby se vyskytují sporadicky, proměnlivě, v různých časech,
s odlišnou intenzitou nebo směrem působení (klimatické změny, havárie, epidemie, různé
krize, teroristické útoky).
Výše uvedené členění různých druhů hrozeb (Blažek, Dworzecki, Buzalka 2016, s. 6769) můžeme doplnit ještě o další párové hrozby, jako jsou hrozby přírodní/lidské, vojenské
či nevojenské atd. V praxi ale můžeme některé skryté hrozby, které se nikdy ještě v praxi
neprojevily, a jejich výskyt je nepravděpodobný, přeci jenom předpokládat a počítat s nimi.
Takové hrozby jsou hrozby hypotetické. U tohoto druhu hrozeb se obvykle setkáváme se
situací, kdy rozhodujeme o protiopatřeních, zda je realizovat či ne, protože realizace může být
velmi nákladná a pravděpodobnost výskytu hrozby je při tom nízká.
Z hlediska oborovosti hrozeb můžeme hrozby rozlišovat na hrozby politické,
vojenské, ekonomické a environmentální.
Na obrázku Obr. je znázorněn základní mechanismus působení hrozby mezi
zdrojovým a cílovým objektem. Agent hrozby (na obrázku je znázorněno intencionální
působení) je motivován hodnotou aktiv zájmového (cílového) objektu k útoku a aktivuje
vnější nebo vnitřní hrozbu.
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Obr. 2 - Souvislost jevů (hrozeb), událostí (negativních událostí), ohrožení objektu, destrukce
objektu a bezpečnostní události.
Hrozba je (vědomě nebo nevědomě) cílena na zranitelné (slabé) místo zájmového,
cílového objektu. Vzniká tak riziko, že hrozba se promění v negativní událost, a v následné
riziko, v důsledku kterého dojde ke škodě nebo újmě na cílovém objektu. Hrozba vždy
předchází riziku, od kterého pak vznikají škody, újmy. Abychom tomu zabránili, na základě
analýzy rizik a jejich potenciálních negativních dopadů jsou navrhnuta protiopatření. Jejich cíl
je dvojí: chránit ohrožená aktiva různými ochrannými protiopatřeními před rozmanitými
hrozbami a zároveň odrazovat všechny agenty hrozeb k dalším motivovaným útokům.
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Obr. 3 - Pohled na různé kategorie hrozeb. Hrozby oborové jsou předmětem zájmu
konkrétních oborů. Hrozby bipolární, párové jsou autory vždy uváděny po dvojicích, např.
hrozby přímé vs. nepřímé a takto definované.
Je zřejmé, že odradit můžeme či dokážeme jen intencionální, úmyslné hrozby
lidského, nebo jiného biologického původu3; zejména přírodní či technologické hrozby
(neintencionálního původu) nemůžeme nijak odradit, zastrašit, protože „nevnímají“
připravená protiopatření.
Autoři (Paulus, Kromer, Petr, Černý 2015, s. 8) ve své studii uvedli následující vnitřní hrozby
pro Českou republiku, které byly klasifikovány jako nepřijatelné. Tyto hrozby jsou začleněny
do základních kategorií, viz následující tabulka.
Kategorie hrozby

Hrozby s nepřijatelným rizikem pro ČR

(Neantropogenní)

Naturogenní4

Dlouhodobé sucho
Extrémně vysoké teploty
abiotické
(“neživé”)

Přívalová povodeň
Vydatné, extrémní
Systém srážky
Extrémní vítr
Povodeň

Elektrický ohradníkový plot může zabránit vniknutí např. stáda dobytka na dálnici, železniční trať apod.
Elektrický výboj si pak zvířata zapamatují jako podmíněný reflex a v mnoha případech jsou pak zastrašena, aby
podobný pokus neopakovala.
4
Způsobené přírodou (živou i neživou).
3
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Kategorie hrozby

Hrozby s nepřijatelným rizikem pro ČR
Epidemie - hromadné nákazy osob

biotické
(“neživé”)

Epifytie - hromadné nákazy polních kultur
Epizootie – hromadné nákazy zvířat
Narušení dodávek potravin velkého rozsahu
Narušení funkčnosti
komunikací

významných

Narušení
bezpečnosti
infrastruktury

systémů

informací

elektronických

kritické

informační

Antropogenní5

Zvláštní povodeň
technogenní

Únik nebezpečné chemické látky ze stacionárního zařízení
Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu
Narušení dodávek plynu velkého rozsahu
Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu
Radiační havárie
Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu

sociogenní
ekonomické

Migrační vlny velkého rozsahu
Narušování zákonnosti velkého rozsahu (včetně terorismu)
Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého
rozsahu

Tab. 1 - Přehled nepřijatelných hrozeb pro ČR. Vojenské hrozby jsou z tohoto přehledu
vyčleněny, protože se jimi ze zákona zabývají jiné pověřené instituce (Ministerstvo obrany).
Tato tabulka byla vypracována pracovníky integrovaného záchranného systému (IZS).
Z pohledu vnějších hrozeb pro Českou republiku jako velmi závažné můžeme
považovat terorismus spojený s šířením zbraní hromadného ničení. Je to záměrná, naléhavé
hrozba politického a vojenského charakteru. Má dva hlavní původce. Prvním z nich jsou
fanatičtí odpůrci Západu a jeho politiky vůči islámskému světu, druhým jsou diktátorské a
nacionalistické režimy, které si chtějí zajistit svoji nenapadnutelnost a tím pádem co nejdelší
setrvání na nejvyšších vojenských postech (Eichler 2009, s. 42). V současné době intenzivně
diskutovanou hrozbou je imigrace osob z Asie, severní Afriky do zemí EU, která v době psaní
této publikace neměla jednotné politické řešení napříč zeměmi EU.
Vlastnosti hrozby (Threat characteristics)
Hrozba, stejně jako každý jiný jev, existuje v určitém kontextu svého okolí a má své
specifické charakteristiky, které určují její nebezpečnost, dopady na konkrétní objekt(y)
v případě její realizace. Jako základní charakteristiky, které pak následně uplatňujeme při
bezpečnostních analýzách, při řízení rizik můžeme rozlišovat:
 Hrozba je objektivní. Existuje nezávisle na našem vědomí a vůli. Můžeme si ji
uvědomovat, ale také vůbec ne, ale nemůžeme ji silou vůle či naším uvědoměním

5

Způsobené člověkem, lidstvem jako takovým.
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změnit jako takovou. Na základě analýzy rizik a následně přijatých opatření se ji ale
můžeme vyhnout, zmírnit její dopady (následky) nebo tyto přenést na jiný subjekt.
 Hrozba vždy působí na zcela konkrétní objekty a subjekty. Dopady hrozby záleží
na míře připravenosti těchto objektů odolávat rozmanitým hrozbám, záleží na
vlastnostech těchto objektů a subjektů, jako je jejich odolnost, pevnost, připravenost
atd.
 Základní vlastností hrozby je riziko. Riziko závisí na míře, pravděpodobnosti
reálného uplatnění výskytu hrozby v daném prostředí na konkrétní objekt či subjekt a
na velikosti, rozsahu dopadů realizované hrozby v podobě škod a újm. Čím je
pravděpodobnost, míra výskytu hrozby větší, a čím jsou dopady pro postižený,
napadený objekt hrozbou větší, tím je větší i riziko, tedy hrozba je pro objekt či
subjekt více nebezpečná, více kritická. Velikost, rozsah dopadu, škody a újmy záleží
na mnoha faktorech. Ke klíčovým faktorům patří stupeň připravenosti odolávat
hrozbám, tedy i přijatá opatření na základě analýzy bezpečnosti, na základě kvality
řízení rizik, samotné vlastnosti objektů, procesů, systémů a jejich okolí, které mohou
být předmětem působení aktivované hrozby. Riziku nelze přiřadit čas, ale pro potřeby
modelování mu lze obecně přiřadit (namodelovat) místo, objekty a subjekty.
 Hrozba je podmíněna a ovlivněna řadou dalších jevů, událostí v prostředí, kde se
nachází ohrožený objekt(y).
 Hrozba je poplatná pro určitý čas jejího vzniku a časový interval. Tato skutečnost
vyplývá z charakteristik prostředí a vlastností objektů, nacházejících se v okolí
ohroženého objektu(ů). Např. námraza vzniká jen v zimním období, některé šelmy
útočí jen v noci, nemoc propuká při oslabení organismu apod. Hrozba je netrvalá,
působí vždy jen v určitý čas, za určitých podmínek.
 Hrozba na ohrožený objekt působí vždy v určitém směru, určitou silou či
intenzitou. Při analýzách a návrzích nezapomínejme, že všechny tyto entity jsou nebo
mohou být dynamické, měnit se v čase, slábnout nebo se cyklicky opakovat. V praxi
obvykle jsme připraveni reagovat jen na první realizovaný výskyt, a na další nejsme
již připraveni. Příklad: Málokterý řidič vybere druhý smyk. Intenzita jevů se obvykle
snižuje ve vzdálenosti napadaného objektu od zdroje působení. Tato závislost nebývá
lineárně úměrná se vzdáleností, např. intenzita světla klesá s druhou mocninou
vzdálenosti.
 Hrozba působí na objekt svou expozicí, což je výsledek působení intenzity
škodlivých faktorů a délky jejího trvání. Čím jsou čas a intenzita působení delší, tím
bývají dopady na nepřipravené, nechráněné objekty větší, mají více destruktivní
charakter, protože dokáží snáze překonat mez odolnosti napadených objektů.
V analýzách je ale nutné rozlišovat expozici obecně vyvolanou hrozbou, která po
určitou dobu měla určitou intenzitu. Hrozba působila v mnoha případech na větší
počet objektů, přičemž každý z objektů byl např. exponován jinými hodnotami
z hlediska intenzity nebo času expozice, např. získal jinou dávku ozáření, protože se
např. chránil pomocí účinných ochranných pomůcek, zdržoval se v exponovaném
prostoru kratší dobu apod.
 Hrozba má svého původce, příčinu, agenta, který hrozbu iniciuje, spouští bez ohledu
na to, zda hrozba je intencionální či neintencionální. Pokud je hrozba intencionální,
zamýšlená původcem („útočníkem“) na zájmový objekt, pak je nutné brát na zřetel, že
tento útočník má svou motivaci a zároveň schopnosti hrozbu realizovat. Kombinace
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motivací a schopností (včetně zdrojů) pak zásadním způsobem ovlivňují celkový
dopad hrozby na postižený objekt.
 Hrozba může být aktivována různými způsoby. Např. vodní nádrž může být
protržena velmi silným, neprojektovaným přívalem vody, erozí materiálu nebo
výbuchem nálože aktivované teroristy.
 Hrozba může být realizována různými způsoby. Pokud pro průmysl v určité oblasti
je hrozbou snížení počtu kvalifikovaných pracovníků, hrozba se může naplnit
v důsledku špatného finančního hodnocení, životních či sociálních podmínek,
atraktivností regionu, rozšířením závažné infekční nemoci atd., které nebezpečně sníží
hranici populace.
 Každá aktivovaná hrozba, kromě své příčiny, způsobu aktivace a realizace má vždy
své důsledky. Tyto důsledky nemusí být však vždy v podobě škod, či újm. Pokud
jsme na hrozbu připraveni, existují účinné ochranné mechanismy, škody či újmy
nevzniknou. Důsledkem může být např. i prověření vhodných opatření, poučení
z vývoje aktivované hrozby atd.
 Hrozba může být různě extenzivní. To znamená, že může působit na malém či velkém
prostoru, na několik nebo mnoho objektů současně atd. Hrozby a pak následné
mimořádné situace či katastrofy rozdělujeme např. na lokální či globální apod.
 Hrozba je často překvapivá, neočekávaná. To je dána její latentností pro subjekty,
které provádějí (nebo vůbec neprovádějí) analýzu rizik. Hrozba může být podceněna,
v mnoha případech subjekt analyzující bezpečnostní situaci, provádějící analýzu rizik
nemá dostatek zkušeností, vědomostí, aby některé druhy specifických hrozeb
předvídal. U některých hrozeb obecně nejsou vědecké podklady, žádné praktické
zkušenosti s některými novými druhy hrozeb, které se pak projeví teprve až svým
prvním výskytem (před dvaceti lety si nikdo nepřipouštěl možnost útoku nákladním
automobilem v místech velkého výskytu lidí během významných svátků, státních či
společenských událostí). U intencionálních hrozeb je jejich překvapivost,
neočekávanost často způsobena s utajovaným způsobem záměru a způsobu, času
provedení hrozby.
 Aktivovaná hrozba může vyvolat další hrozby. Tyto hrozby mohou být jako reakce
na protiopatření napadaného objektu nebo může nastat tzv. domino efekt. Při
bezpečnostních analýzách bychom na tyto eventuality neměli zapomínat.
 Následky realizované hrozby mohou být zasaženy, poškozeny či zničeny mnohé
objekty. Následky určitých druhů hrozeb se mohou dál šířit v závislosti na
vlastnostech, podmínkách okolního prostředí, např. v závislosti na směru a
intenzitě větru, vodních proudů, pohybu osob, takže může dojít k zasažení velkého
prostoru nebo množství objektů a hrozba má pak rozsáhlý geografický, demografický
atd. dopad.
 Hrozba vyvolává obavy, strach. Ty mohou zcela paralyzovat jakoukoliv další
činnost a potom dopady hrozby jsou zpravidla velmi velké. Zdravé, přiměřené,
realistické obavy vyvolávají nutnost aktivně pracovat s hrozbami, průběžně je
analyzovat, uvědoměle řídit proces analýzy rizik s jejich důslednými návaznými kroky
pro minimalizaci či prevenci rozmanitých dopadů hrozeb. Někdy jsou hrozby uměle,
záměrně podporovány, zveličovány s cílem získat určitou poziční převahu, zájem,
sledovanost; získat „politické body“, osobně se zviditelnit nebo sledovat určité cíle
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politické, národnostní, náboženské, ekonomické, které pak vyplývají z realizace
připravených nebo add hoc provedených nápravných operací.
 Reakce na potenciální či aktivovanou hrozbu mohou být různé. Některé hrozby
z různých důvodů nevnímáme, neuvědomujeme si je nebo vůbec nepředpokládáme, že
by mohly existovat, neboť pro to nemáme dostatečné vědecké či praktické podklady.
Řadu hrozeb z rozmanitých důvodů i podceňujeme. V závislosti na uvědomělosti a
připravenosti na hrozby pak vzniká tomu odpovídající rozsah škod či újm.
Fáze hrozby (Phase of the threat)

Obr. 4 - Zobrazení základních fází hrozby v čase. V tomto případě působí nejprve realativně
dlouho ohrožení. Teprve po nedestruktivním působení hrozby nastupuje fáze destrukce, kde
vznikají zásadní škody a újmy. Jedná se o kombinaci hrozeb ve stádiích A, B, C, D.
Hrozba má čtyři základní fáze:
A. Existence hrozby (potenciální hrozba) – víme o existenci jevu, události, procesu,
nebo činnosti, ale v současné době hmoty, síly a energie jsou v rovnováze.
Objekty, soustavy, systémy se nacházejí v rovnovážném, stabilním stavu (tedy ve
svém, normálním stavu, pro který byla entita navržena a vytvořena); případně
může docházet k nepodstatným, drobným, ale stále stabilním výkyvům
systémových parametrů, které ale nemají vliv na celkovou stabilitu, rovnováhu
sledovaného objektu(ů), procesů nebo systémů.
B. Nedestruktivní působení hrozby (aktivovaná, nedestruktivní hrozba, ohrožení) –
Aktivovaná hrozba působí na objekt(y), procesy či systémy. V závislosti na
vlastnostech objektů, procesů, systémů, na stavu jejich připravenosti odolávat
hrozbám, může, ale nemusí dojít k překonání určitých, specifických mezních stavů.
V tomto případě jsou systémové parametry sice vychýleny od rovnovážného,
stabilního stavu, ale mezní stavy stability nejsou překonány. Objekty, procesy,
systémy se z hlediska jejich stavu nacházejí v tzv. přechodovém stavu. Po určitém
čase sami vracejí zpět do rovnovážného, stabilního stavu, aniž by došlo k závažným
škodám či újmám, aniž by došlo k nějaké významnější bezpečnostní události.
V případě překonání mezního stavu dochází k destruktivnímu působení hrozby, tedy j
časově následující fázi.
C. Destruktivní působení hrozby (destruktivní hrozba, destrukce). V důsledku
působení již aktivované hrozby je narušena rovnováha hmot, sil a energií jejich
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akumulací, či úbytkem, nebo došlo k expanzi nárůstu a k neřízenému uvolnění
(uvolňování), nebo neřízené, náhlé (postupné) regresi, či úbytku hmot, sil a energií.
Dochází k nevratné destrukci objektu(ů), procesů či systému, které se v svém důsledku
projevují v podobě škod či újm. Vzniká mimořádná událost, nebo krizová situace.
Objekt přechází do fáze stavu destrukce.
D. Zánik hrozby – faktory (fyzikální, chemické, biologické, společenské) hrozby
přestávají po určitém čase působit. V případě, kdy nebyly překonány meze stability,
rovnováhy objektu(ů), procesů či systémů, dochází k návratu do původního, stabilního
stavu, aniž by došlo ke vzniku škod či újm (aktivovaná hrozba byla nedestruktivní
povahy). V případě, kdy došlo k překonání mezního stavu objekt(ů), procesů či
systému, dochází k destrukci výše uvedených entit a vznikají škody, újmy. Objekty,
procesy, systému se nachází v novém rovnovážném stavu a k jejich převodu do
původního stavu, tedy jejich obnovy, je nutné vynaložit nezbytné síly, energie,
procesy atd. V reálné praxi zpětný přechod k původnímu, normálnímu (standardnímu)
stavu není často v mnoha případech možný. Škody, újmy jsou trvalé, postižená entita
pak nemůže plnit původní funkčnost, pro kterou byla stvořena. To však nevylučuje
skutečnost, že tyto entity (objekty, procesy, systémy) nemohou získat zcela jinou,
novou funkčnost, nové využití (havarované vozidlo může být recyklováno a získané
materiály využity pro výrobu jiných výrobků, objektů atd.)
Hrozba existuje, pouze když existuje riziko. Tedy pravděpodobnost vzniku
negativního jevu, události, procesu, nebo činnosti (mimořádné události, krizové situace) musí
být větší než nula a zároveň ale i následky musí být větší než nula.

Obr. 5 - Fáze hrozby. Proces ohrožení v tomto případě je velmi krátký, jakoby vůbec
neexistoval. Nastupuje velmi rychle destrukce. Jedná se o kombinaci hrozeb ve stádiích A, C, D.
V praxi mohou proběhnout hrozby v těchto kombinacích jednotlivých, výše uvedených fází:
pouze A, (hrozba zůstane potenciální, nikdy se nenaplní); A, B, D (případ nedestruktivního
působení hrozby); A, B, C, D (hrozba se naplní nejprve v nedestruktivním působení, ale je
nakonec překonána hranice mezního stavu a hrozba přechází do své destruktivní podoby) a
konečně hrozba probíhá ve fázích A, C, D – tady hrozba velmi rychle překonává
nedestruktivní fázi B a okamžitě se projevuje svými destruktivními následky (rychlý vznik
mimořádné bezpečnostní situace, katastrofy).
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Obr. 6 - Zobrazení vztahu jednotlivých fází hrozby a stavy objektu, na který hrozba působí.
Vysvětlení stavů objektu je možné najít v podkapitole „Objekty a mezní stavy“.
Závěr
V příspěvku byly vysvětleny všechny základní souvislosti s hrozbou, které
potřebujeme znát, abychom ji pochopili a v procesu řízení rizik mohli smysluplně řešit.
Důležité je znát aktivátory (tzv. agenty) hrozby, její vlastnosti a fáze. Pokud se podíváme
podrobně na grafy fází hrozeb, zjistíme, že pojem hrozba velice úzce souvisí s krizemi a
s problematikou tzv. mezních stavů.
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Objekty a systémy jako základní entity bezpečnosti
Objects and systems as a basic security subject
Roman Rak1, Viktor Porada2
Abstrakt
Ke světu kolem nás, k jeho vnímání a pochopení můžeme přistupovat různě. Jedním ze
standardních vědeckých přístupů je přístup objektový, systémový. Stejným způsobem je
možné přistupovat k bezpečnosti. Vše můžeme v analýzách rozdělit na jednotlivé objekty a ty
následně pak studovat, zjišťovat jejich vlastnosti, interakce a tím pochopit jejich zranitelnosti
a následné působení hrozeb, určit rizika. Příspěvek je zaměřen na objekty jako základní entity
bezpečnosti.
Klíčová slova
objekt, subjekt, interakce, systém, bezpečnost
Abstract
We can approach the world around us, its perception and understanding differently. One of
the standard scientific approaches is the object-based, system-based approach. It is possible to
access security in the same way. We can divide everything in the analyzes into individual
objects and then study them, discover their properties, interactions, and thus understand their
vulnerabilities and the consequent impact of threats, to determine the risks. The paper focuses
on objects as a basic security entity.
Key words
Oobject, subject, interaction, system, security
Objekt a subjekt, systém významných veličin (Object and subject, system of significant
quantities)
S pojmy objekt a subjekt se v praxi hojně setkáváme, jsou platné i pro oblast
bezpečnosti. Pojem objekt a subjekt se v praxi dost často používají nejednoznačně a proto
nejprve vymezíme jejich definici i obsah.
Objekt a subjekt (Object and subject)
Objekt je každá entita, kterou nějakým způsobem zkoumáme, zajímáme se o ní.
Objekt je předmětem našeho zájmu a v tomto kontextu je objekt pasivní – „je zkoumán“.
Subjekt je každá entita, která se zajímá o ostatní objekty, zkoumá je, analyzuje apod.
Subjekt je aktivní – „zkoumá“ ostatní objekty. Z tohoto pohledu subjektem může být jen živá
bytost. V našem kontextu bezpečnosti subjektem rozumíme právnické a fyzické osoby.
V některé literatuře je subjekt často označován pojmem „Osoba“, tedy osoba fyzická nebo
právnická. V kontextu této knihy subjektem rozumíme buď lidského jedince, nebo skupinu
osob, která může být různými způsoby organizována do určitých logických, „zájmových“
skupin – firem, institucí, sdružení, asociací, státem apod. Platí zásada, že každý subjekt (který
zkoumá jiné objekty), se může stát zároveň i objektem, který bude předmětem zájmu dalšího
subjektu apod.
Prof. Ing. Roman Rak, PhD., Vysoká škola finanční a správní, e-mail: rak.roman@seznam.cz.
Prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc,, multi, dr.h.c., Vysoká škola finanční a správní, e-mail:
viktor.porada@mail.vsfs.cz.
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Objektivní a subjektivní (Objective and subjective)
Společně s podstatnými jmény objekt a subjekt používáme v praxi často jejich
přídavná jména objektivní a subjektivní.
Subjektivní – primárně znamená „vztahující se ke konkrétní osobě“, „pro ni příznačnou
charakteristiku, pohled na věc“; osobní; existující jen ve vědomí konkrétní osoby;
vyvstávající z její mysli, odehrávající se v ní, náležící k ní spíše než k vnější skutečnosti.
Subjektivní znamená osobní hledisko, někdy předpojatý, zaujatý, jednostranný názor či
stanovisko, postoj. Subjektivní vylučuje možnost objektivního, nestranného pozorování,
vnímání. Subjektivní – pohled na věc ze zorného úhlu konkrétní osoby, která nemůže
všechno vědět, všechno znát; tedy i se všemi chybami, nedostatky, osobními postoji, které
mohou být zaujaté, stranit.
Objektivní – primárně používáme tehdy, kdy dochází k názorové shodě se skutečností; ve
smyslu věcný, předmětný, faktický, skutečný, nestranný, nezávislý, neutrální, neosobní,
reálný, pravdivý. Objektivní znamená „nezávislý pohled na věc“, tj. různí lidé, specialisté při
pozorování, sledování objektů, interakcích, popisu dějů a událostí se shodnou na podstatě,
průběhu a dopadů těchto dějů. „Více očí více vidí, více hlav více ví“ – objektivní pozorování
pak přinášejí jistotu, názorovou shodu, která se ztotožňuje s reálnou pravdou. Objektivní
znamená prověřená fakta či poznatky vůči realitě.

Obr. 1 - Vzájemný vztah Subjekt-Objekt-Systém významných veličin
Příklad: Detektiv zkoumá určitou kriminalistickou stopu. Detektiv je subjekt zkoumání, stopa
je objektem zkoumání. Detektiv onemocní. Bude jej vyšetřovat a následně léčit lékař a tak se
tento lékař stane subjektem stanovení diagnózy, zatímco pacient (detektiv) bude předmětem
(objektem) stanovení diagnózy, zkoumání léčebných postupů, řešení zdravotního stavu apod.
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Systém (System) a soustava (System3)
Subjekt (S) nad Objektem (Ω) stanovuje (vytváří) systém významných veličin (Σ(Ω)
– viz Obr. 5. Tento abstraktní, uměle vytvořený systém pak popisuje (matematicky, graficky,
slovně-popisně atd.) typické, individuální i obecné, vždy významné vlastnosti, charakteristiky
a tím pak individuálně, objektivně určuje charakteristiky, vlastnosti objektu (Ω), typické pro
objekt a určitou, konkrétní situaci, ve které se nachází. Nad objektem lze vytvářet různé
systémy významných veličin – např. souřadnicové systémy a zaměřovat, popisovat prostorové
umístění stop, morfologické obrazce
otisku
prstů a jeho různé
identifikační determinanty, určovat
teplotní, radiační hodnoty objektu
v tomto prostoru, působící síly apod.
Jaký systém významných veličin
subjekt („řešitel“) použije, záleží na
tom, jakou problematiku, problém
momentálně
řešíme,
jaké
charakteristiky objektu pro řešení
potřebujeme.
Přiřazení systému veličin Σ(Ω)
objektu Ω je realizováno (Janíček,
2007, s. 21), (Porada, 2016, 218))
těmito způsoby:

Obr. 2 - Způsoby ovlivnění činnosti při vytváření
systému veličin Σ(Ω), upraveno dle Janíček, 2007, s.
25.

 Myšlenkově (subjektově) –
subjekt vytváří systém
veličin Σ(Ω) s využitím:
abstrakce, formalizace a zobecňování. Kvalita systému Σ(Ω) tedy souvisí s úrovní
všeobecných, vědeckých a oborových poznatků subjektu s jeho vědomostmi,
zkušenostmi a inteligencí, se způsobem myšlení atd.

 Oborově – v různých oborech (bezpečnost, technika, biologie, biomechanika,
medicína, ekonomika apod.) systém veličin Σ(Ω) obsahují oborově orientované
veličiny.
 Problémově – různým typům problémů P řešených na objektu Ω, jsou přiřazeny různé
systémy veličin Σ(Ω).
 Účelově – z veličin vztahujících s k problému P, řešeném na objektu Ω, se do systému
Σ(Ω) zahrnují pouze veličiny podstatné.
 Úrovňově – veličiny v systému Σ(Ω) souvisí s úrovní, na níž se problém řeší.
Pojem „systém“ v běžném hovorovém jazyce má mnoho nejednoznačných výkladů,
které vedou často k pomatení pojmů, nepochopení. Slovem „systém“ dnes označujeme leccos,
aniž bychom věděli, jak „systém“ definovat, co si pod ním představit. Pojem systém je často
zaměňován s pojmem soustava. Tyto pojmy dnes lidé používají ve všech sférách svých
činností („ložnicové systémy“, „koupelnové systémy“, „výpočetní systémy“ atd.) Slovo

České pojmy systém a soustava mají v anglickém jazyce stejný překlad – „system“. Odsud pramení řada
nedorozumění, protože v českém jazyce pojmy systém a soustava mají odlišný význam.
3
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systém má svůj původ v latinském jazyce (systema), kde označovalo celek, skládající se
z jednotlivých částí. „Systém“ je základním pojmem systémových teorií a přístupů a chcemeli porozumět současným trendům ve vědě, inženýrství, v kriminalistice či v bezpečnostních
vědách, pak je nutno mít jeho vyjasněný význam. V procesu používání pojmu „systém“,
zejména v anglosaské odborné terminologii, a později i u nás se vytvořily tyto dvě významové
oblasti (Porada 2016, s. 217):
V prvním významu je „systém abstraktním pojmem“, který uměle vytvořil subjekt S nad
Objektem (Ω), aby popsal, vyjádřil jeho charakteristiky, chování. Tomuto odpovídá situace
popsaná na Obrázcích 5 a 6. Jedná se o základní pojem systémových teorií a přístupů.
Ve druhém významu, konstatujícím, že „objekt je systémem“, se vyjadřuje skutečnost, že
objekt má systémové vlastnosti, a to nezávisle na tom, zda se jedná o objekt reálný či
abstraktní. V tomto případě je však vhodnější hovořit o „soustavě“ (nikoliv systému), protože
ta může být reálným nebo abstraktním objektem se systémovými vlastnostmi. Objekt,
soustava je pak z určitého pohledu předmětem zájmu subjektu. Ve druhém významu
v reálném životě hojně, ale ne zcela vhodně vždy používáme pojem „systém“, protože ve
skutečnosti se jedná především o soustavu.
Soustava je vzájemně propojená množina jednotlivých, prvků s podobnými vlastnostmi,
charakteristikami. Jestliže tato množina jednotlivých, propojených prvků (tedy soustava) má
nějakou další „přidanou“ hodnotu a vytváří smysluplný, vyšší celek, pak hovoříme o systému
(ve druhém významu).
Objekt, prvek, vazba a interakce (Object, element, relation and interaction)
Základní vlastností hmoty, ale i myšlenek, je jejich strukturovanost. To umožňuje na
libovolném objektu vytvářet další jejich části. Vznikají objekty další úrovně. Při vnímání
těchto částí vzniká ve vědomí jejich obraz, což se označuje jako odraz objektu ve vědomí
člověka (tento princip se využívá např. i v kriminalistické taktice, kde se pracuje s tzv.
paměťovými stopami). Možnosti vnímání jsou však ohraničené, takže počet úrovní, které lze
vytvořit, je omezený (Janíček 2007, s. 27).
Nejvyšší úroveň vnímání je dána tím, co člověk (Janíček 2007, s. 27):
1. chce rozlišit vzhledem ke svému zájmu;
2. může rozlišit vzhledem ke svým přirozeným schopnostem a přístrojovým možnostem;
3. nemůže rozlišit;
4. nesmí rozlišit vzhledem k daným omezením nejrůznějšího druhu (právním,
společenským, morálním, výrobním tajemstvím atd.).
Se strukturovaností hmoty a myšlenek tak souvisí dva velmi důležité pojmy, a to prvek
objektu a oddělování prvku z objektu, které jsou dále vymezeny.
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Obr. 3 - Ideová znázornění objektu a jeho prvků, vazeb a médiem přenosu. Díky vazbám a
médiu přenosu dochází k interakcím mezi objekty a jejich prvky.
Definice a vlastnosti
Objekt

Prvek

Prvkem objektu je každá jeho část, mající
Pojmem objekt označujeme to, co je tyto vlastnosti:
předmětem našeho zájmu. Tento předmět  rozlišitelnost – člověk je schopen
zájmu, tedy objekt, může být reálný nebo
příslušnou část objektu na požadované či
abstraktní, hmotný či ideový. Každý objekt
možné úrovni rozlišit;
vykazuje následující základní vlastnosti:
strukturovanost, vazby se svým okolím,  oddělitelnost – část je principiálně
oddělitelná;
vazby
vnitřní
a
účelové
chování.
V legislativě se objektem rozumí právem  samostatností – část lze chápat jako
chráněný zájem.
samostatný objekt, a to z různých
subjektivních a objektivních důvodů.
Tab. 1 - Základní definice entit „objekt“ a „prvek“. Zpracováno s využitím (Janíček 2007, s.
27, 29).
Oddělování je schopnost člověka oddělit prvek od objektu tak, že z prvku je vytvořen
samostatný objekt (který může být dále dekomponován na objekty) (Janíček 2007, s. 27).
Další dělení objektů na objekty nižší (vyšší) úrovně a prvky je zpravidla subjektivní
v závislosti na řešeném problému a schopnostech/vlastnostech řešitele a jeho možnostech,
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míře abstrakce, složitosti struktury a její potřeby ji dále „rozvrstvit“, „atomizovat“. Přirozeně
vzniká otázka, jaký je rozdíl mezi objektem a jeho prvkem. Tato hranice je velmi úzká,
protože prvek se může stát objektem (protože je předmětem našeho zájmu). Základní,
intuitivní rozlišení mezi prvkem a objektem v užším slova smyslu je skutečnost, že v praxi je
objekt dále dělitelný (na objekty, prvky), kdežto prvek už je dále nedělitelný, je poslední
úrovní pro oddělování, jehož jsme prakticky nebo teoreticky schopni. Různí autoři tuto
skutečnost vnímají v odborné literatuře různě. Dělení na objekty a prvky může být velice
relativní.
Příklad:
Z hlediska bezpečnosti potřebujeme analyzovat objekt dopravního letounu; spolehlivost jeho
jednotlivých komponent. Tento objekt můžeme tedy rozdělit na objekty nižší úrovně, jako jsou
trup letounu, ocasní část, křídla letounu, kabina pilotů, motor, elektronika. Tu můžeme
rozdělit až do konečných fyzických prvků – integrovaných obvodů, které jsou napájeny na
desce, a můžeme je jen takto odděleně fyzicky vyjmout. Výrobce tento integrovaný obvod může
dále dělit na jednotlivé funkční objekty, a z těch vydělovat konečné prvky v podobě
polovodičových elementů, ze kterých je integrovaný obvod navržen a plní svou funkci.
S procesem oddělování souvisí i další důležitý pojem, a to vazba. Intuitivně ji
chápeme jako něco, co spojuje jednotlivé prvky objektu podél jejich společných hranic a co je
nutné při oddělování přerušit nebo překonat. Stejně tak, vytváříme-li zpětně z jednotlivých
prvků původní objekt (pokud je to možné a je zachována informace o původním spojení),
nebo vytváříme-li z prvků nový objekt, je vazbou to, co musíme realizovat, aby prvky
vytvořily celek. Samozřejmě, že takto vytvořený celek je soustavou (Janíček 2007, s. 27).

Obr. 4 - Vysvětlení pojmů vazba, médium přenosu a interakce. Vazba je pouze předpoklad
pro různé typy interakcí. Interakce je proces přechodu média mezi prvky (objekty)
prostřednictvím vazby. Interakce označuje aktivitu probíhající na vazbě.
Vazba je specifický reálný nebo abstraktní objekt, který zajišťuje spojení alespoň mezi
dvěma prvky (objekty) a který umožňuje, aby se tyto prvky vzájemně ovlivňovaly
(Janíček, 2007, s. 27).
Samo ovlivnění však může nastat až tehdy, když je vazba v činnosti (aktivovaná
vazba), tedy když z jednoho prvku na druhý je předáváno určité silové působení, látka,
energie, informace apod., souhrnně vyjádřeno určité médium (Janíček 2007, s. 27).
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Vazba vyjadřuje možnost vzájemného ovlivnění prvků (objektů) a má tedy charakter spojení.
Existence vazby ještě neznamená interakci, je to pouze nutná podmínka pro realizaci
interakce. To ale znamená, že interakce není možná bez existence vazby a její vznik záleží na
tom, zda nastane přenos média (Janíček, 2007, s. 27). Synonymem vazby je vztah či relace.
Pojem vztahu se používá zejména u živých bytostí.
Z hlediska časové podmíněnosti se jedná o tento postupný, logický řetězec:
a) existence vazby;
b) existence přenosového média;
c) přenos pomocí tohoto média  interakce mezi prvky (objekty), jejich vzájemné
ovlivnění.
Interakce je proces přechodu média mezi prvky prostřednictvím vazby. Interakce označuje
aktivitu probíhající ve vazbě. Interakce je působení mezi prvky (objekty) prostřednictvím
aktivované vazby (Janíček 2007, s. 27).
Příklady:
Na následujícím příkladu si můžeme představit fungování i rozdíly v pojmech vazba (vztah),
médium přenosu a interakce. Vazba z personálního hlediska je mezilidský vztah (přátelský,
milenecký, partnerský apod.), plný různých emocí. Emoce ale sami o sobě ve své podstatě nic
fyzického nekonají. Teprve když k emocím přidáme nástroje pro fyzický přenos jejich obsahu,
vytvoříme nezbytný „komunikační kanál“ v podobě fyzického média přenosu. Ve vztahu dvou
osob médiem přenosu je např. telefonní, emailové, poštovní či bankovní spojení; vizuální či
hlasový kontakt na přiměřené vzdálenosti dohledu či doslechu. Samotnou, tedy již fyzickou
interakcí, v konkrétním čase a místě, pomocí konkrétního druhu přenosového média jsou
telefonát, poslání SMS, emailu či dopisu, převod peněz na bankovní účet, zamilovaný či
významný pohled, tón hlasu atd. Vztah analyzovaných objektů nemusí být ale nutně vždy takto
přátelský, idylický. Mohou existovat vazby mezi různými skupinami organizovaného zločinu.
Úkolem bezpečnostních složek je pak vytipovat všechny možné, i potenciální vazby mezi
těmito sledovanými (rozpracovávanými) objekty, různá přenosová média (která se z důvodu
své bezpečnosti budou pachatelé měnit, budou utajována) a ty systematicky, průběžně a
neustále kontrolovat (monitorovat) a trpělivě čekat na fyzickou interakci, která v daném
prostředí v určitý čas zanechá specifické, typické (kriminalistické) stopy, jež pomohou vyjasnit
realitu, skutkovou podstatu věcí či dějů a tím získat cenné zpravodajské, operativní informace
nebo fyzické, hmatatelné, objektivní důkazy.
Interakcemi mohou být opět telefonáty, SMS, zprávy přenášené různými komunikačními
protokoly (i šifrovanými), aplikacemi na platformě mobilních telefonů typu Viber, Whatsapp,
atd., bankovní spojení, kontrolované zásilky celními orgány, vybírání mrtvých schránek
agenty atd. Podobným způsobem je možné či nutné analyzovat všechny významné vazby,
přenosová média a na nich probíhající interakce mezi různými objekty při analýze rizik i
bezpečnostního rozpracování jakýchkoliv technologií, misí, situací atd.
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Obr. 5 - Základní případy (situace) pro jednu vazbu. Upraveno dle (Janíček, 2007, s. 28).
Vazby členíme na tyto dva základní typy (Janíček 2007, s. 27, doplněno):
 Pasivní vazby – mezi prvky (objekty) existuje spojení, ale neprobíhá mezi nimi
proces přenosu média; interakce je možná, ale nenastává.
 Aktivní vazby – mezi prvky (objekty) existuje spojení a probíhá přenos média; vazba
je aktivní – realizuje se interakce.
Prostřednictvím vazeb mohou objekty vytvářet různé prostorové konfigurace. Jeden
objekt může být vazbami napojen na spočetné množství jiných objektů, objekty mohou
prostřednictvím vazeb vytvářet řetězce atd. Pomocí aktivních vazeb, interakcí se prvky,
objekty vzájemně ovlivňují. Toto ovlivňování může mít kvalitativní i kvantitativní charakter a
charakteristika ovlivnění může být vnímána objektivně i subjektivně. Ovlivnění může mít pak
dopady i do oblasti bezpečnosti.
Existují dva základní typy interakcí (Janíček 2007, s. 27, doplněno):
 Interakce bezprostřední – interakce se realizují mezi dvěma sousedními objekty
(prvky) O1 a O2;
 Interakce zprostředkované – mezi objekty O1 a O2 vstupuje jiný, zprostředkující
objekt O3.
Velmi důležitá j zpětná vazba,
na
níž
se
realizuje
posloupnost interakcí vázaná
příčinnou souvislostí.
Podobně jako systémové
vlastnosti objektu můžeme
definovat
systémové
vlastnosti vazeb a interakcí.
Systémové vlastnosti vazeb
(Janíček, 2007, s. 28):
 Cílové chování – tato
vlastnost vyplývá ze
samostatného
vymezení vazby, tj.
zajistit spojení mezi

Obr. 6 - Případy interakcí pro soustavu dvou vazeb.
Upraveno, dle Janíček, 2007, s. 28.
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prvky a umožnit realizace interakce mezi nimi;
 Strukturovanost – vazby jsou specifické objekty zajišťující spojení mezi objekty,
prvky. Jako objekt mohou mít svou vlastní strukturovanost, což znamená, že vazba má
vlastní prvky a své vlastní vazby mezi nimi. Podle charakteru struktury vazby existují
vazby jednoduché a složité.
 Účelovost – vazba slouží přenosu určitého druhu média, čemuž musí odpovídat její
struktura. Podle charakteru média lze hovořit o vazbách mechanických, informačních,
energetických, chemických, personálních atd.
Systémové vlastnosti interakcí (Janíček, 2007, s. 28):
 Orientovanost – má-li být přenos média interakcí, musí být směrově orientovaný, tj.
totéž médium v určitém bodě prostoru se nemůže sdílet oběma směry.
 Účelovost – interakce mezi objekty se zkoumají účelově, a to ve všech 3 významech:
o ve vztahu k oborovému zaměření objektu, což vede k členění interakcí na
různé typy, např. mechanické, chemické, biologické, sociologické,
sociotechnické, ekologické apod.,
o ve vztahu k charakteru řešeného problému; sem lze zařadit interakce
nadoborového významu, např. interakce informační, komunikační, energetické,
o ve vztahu k velikosti hodnot parametrů vyjadřujících příslušnou interakci,
což vede k členění na interakce podstatné a nepodstatné. Jedná-li se o
interakce objektu se svým okolím, pak při jejich nepodstatnosti ve vztahu
k řešenému problému na daném objektu se tento označuje jako objekt
izolovaný. Dále se zavádějí pojmy objekt uzavřený (v souladu s principy
termodynamiky k podstatným interakcím patří výměna energie) a objekt
otevřený (k podstatným interakcím patří výměna energie a výměna hmoty).
 Dynamičnost – tento pojem v oblasti teorie systémů znamená časovou proměnnost
určité entity. Podle časových závislostí interakcí lze vytvořit celou škálu jejich typů.
Mohou to být interakce časově neproměnné (statické), časově proměnné s různou
časovou závislostí (impulsy, s časem monotónně rostoucí či klesající, cyklické,
rázové, obecně časově proměnné atd.
 Determinističnost – tato vlastnost vyjadřuje, jakým typem veličiny je interakce
popsána. Různým typům veličin odpovídají různé typy interakcí: deterministické,
stochastické, náhodné, chaotické.
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Obr. 7 - Objekty A a B vzájemně propojuje vazba. Mezi těmito objekty pomocí různých
přenosových médií dochází k oboustranně vzájemným interakcím v podobě telefonátů,
zasíláním emailů, posíláním dopisů a bankovních přenosů.
Objekty a mezní stavy (Objects and boundary states)
Objekty se nacházejí v konkrétním prostředí, které můžeme rozdělit na bezprostřední
okolí a vzdálené okolí objektu. Objekt se může dělit na další dělitelné objekty nebo
nedělitelné prvky. Mezi všemi těmito entitami, vnitřními i vnějšími, existují vazby a probíhají
vzájemné interakce. Každý objekt má svou konkrétní funkčnost, danou svými vlastnostmi a
svými projevy, takže je možné definovat pojem stav objektu. Těchto definic je mnoho, pro
teorii a praxi však nejlépe vyhovuje definice prof. Přemysla Janíčka:
Stav objektu je množina všech jeho vlastností a projevů, které lze na něm v daném čase
rozpoznat (Janíček 2007, s. 359). Je evidentní, že stav objektu se v čase neustále mění,
málokterý objekt zůstává neměnný. V bezpečnostních činnostech sledujeme vztahy mezi
klíčovými, charakteristickými vlastnostmi objektů a fázemi, stupni ohrožení objektu.
Objekt z pohledu bezpečnosti (Object from a security point of view)
Objekty jsou zdroji (někdy též označujeme jako agenty či původci) i cíli hrozeb.
Z bezpečnostního hlediska na objekt mohou působit (resp. působí) vnitřní i vnější hrozby.
Vnitřní hrozby působí uvnitř (zevnitř) objektu, vnější hrozby pak působí na objekt
z vnějšího prostředí, kterým je objekt obklopen, obvykle směrem dovnitř objektu.
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Obr. 8 - Vnější a vnitřní hrozby, působící na objekt. Zranitelnost je vlastností každého
objektu.
Chápání, znalost objektů, vazeb a interakcí, jejich systémových vlastností popsaných
na předchozích stránkách, je rozhodující v procesu bezpečnostních analýz. Jen díky
komplexnímu chápání analyzovaných objektů, které nás zajímají i z pohledu bezpečnosti,
můžeme pochopit všechny souvislosti a tím i potenciální hrozby (nebezpečí) a z nich
vyplývající rizika. Pokud bychom analyzovali (z důvodu neznalosti) jen část prostředí, které
představuje bezpečnostní rizika, nemůžeme předvídat všechny základní potenciální hrozby,
natož abychom dokázali přijmout adekvátní obranná opatření a tím hrozby, potenciálně ztráty
a újmy minimalizovat na pro nás přijatelnou mez.
Vlastník objektu (Owner of the object)
Objekty, které jsou součástí lidského systému, mají zpravidla své vlastníky (majitele).
Toto vlastnictví můžeme chápat v přímém smyslu slova (objekt vlastníkovi fyzicky patří),
stejně tak v nepřímém smyslu – vlastník za objekt zodpovídá, aniž by jej ale skutečně přímo
vlastnil.
Vlastníkem objektu je lidský subjekt – tedy konkrétní osoba, určitá, vnitřně organizovaná
skupina osob s vnitřní hierarchií, sdružená do konkrétní organizační formy, která objekt
fyzicky/ideově vlastní a rozhoduje o další existenci objektu.
Bezpečnostní vlastník objektu (Security owner of the object)
Bezpečnostní vlastník objektu je lidský subjekt (viz výše), který za objekt zodpovídá
z hlediska bezpečnosti, tj. garantuje bezpečnost objektu, analyzuje a řídí rizika, napomáhá
eliminovat hrozby a jejich dopady tak, aby udržel bezpečnost objektu na požadované úrovni.
Jako bezpečnostního vlastníka objektu si můžeme představit např. počítačového specialistu,
zaměřeného na bezpečnost, který se zabývá správou počítačových sítí, databází, ochranou
počítačových dat obecně v určité organizaci; osobu (nebo celé oddělení), která dbá na
kontrarozvědnou ochranu Ministerstva zahraničních věcí nebo výzkumného ústavu;
bezpečnostního manažera firmy, jež je pověřen komplexní problematikou bezpečnosti firmy;
šéfkonstruktéra letadla, projektující nový model, za který zodpovídá po všech stránkách,
včetně materiálové, provozní spolehlivosti atd.
V závislosti na velikosti, významu objektu, celkové bezpečnostní situaci může, ale
nemusí být, vlastník objektu zároveň bezpečnostním vlastníkem objektu. U řady objektů,
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zejména firem nebo objektů institucionálního charakteru, se role vlastníka objektu a
bezpečnostního vlastníka objektu od sebe navzájem odlišují, dochází k jejich specializaci.
Závěr
Abychom mohli efektivně řídit bezpečnost, zajišťovat bezpečí, musíme dobře pochopit
celkovou bezpečnostní situaci, reálné i hypotetické hrozby a následně hrozící rizika, dopady
realizovaných hrozeb v pojmech škoda či újma. Korektního výsledku dosáhneme pouze
vědeckými, objektivními přístupy, jako je objektově orientovaný, systematický přístup.
K tomu potřebujeme znát a pochopit pojmy jako jsou v oblasti bezpečnosti objekt, subjekt,
systém, soustava, vazba, interakce, jejich vlastnosti. Tyto základní pojmy byly definovány
v tomto příspěvky, včetně vysvětlení vzájemných souvislostí.
Seznam bibliografických odkazů
BLAŽEK, V., DWORZECKI, J., BUZALKA, J. a kol. Krízové scénáre vo verejnej správe.
Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 2016. ISBN 978-80-8054-678-6.
BLAŽEK, V., KELEMEN, M., NEČAS, P. a kol. Krizové scenáre. Bratislava: Akadémia
Policajného zboru, 2012. ISBN 978-80-8054-538-3.
BOŽEK, F. Řízení rizik. Brno: Fakulta vojenského leadershipu, 2015 (online, 18. 5. 2018).
BUZALKA, J., BLAŽEK, V. Metodologie a metodika vypracování analýzy vnitřního
ohrožení bezpečnosti SR, a z něj vyplývajících ohrožení a rizik, Zborník metodológia a
metodika analýzy zdrojov ohrozenia vnútornej bezpečnosti SR, Bratislava: Akadémia
Policajného zboru, 2011. ISBN 978-80-8054-517-8.
JANDOUREK, J. Sociologický slovník. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-535-0.
JANÍČEK, P. Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky. Hledání souvislostí. Díl 1.,
Brno: VUT, 2007. ISBN 978-80-724-555-6.
KOLITSCHOVA, P., KERBIC, J., RAK, R. Forensic and technical aspects of vehicle
identification labels. 11th International Scientific and Technical Conference on Automative
Safety, Casta Papernicka, Slovakia, Apr 18-20, 2018, Web of Science Access Number:
000435296000046, 2018-07-09, 345 E 47th ST, New York, USA, IDS Number: BK3OJ,
ISBN 978-1-5386-4578-9.
PORADA, V. a kol. Kriminalistika. Technické, forenzní a kybernetické aspekty. Plzeň: Aleš
Čeněk, 2016. ISBN 978-80-7350-589-0.
PROCHÁZKOVÁ, D. Bezpečnost, krizové řízení a udržitelný rozvoj. Praha: Univerzita Jana
Amose Komenského, 2010. ISBN 978-80-86723-97-6.
PROCHÁZKOVÁ, D. Krizové řízení pro technické obory. Praha: ČVUT, 2013. ISBN 97880-01-05292-1.
PROCHÁZKOVÁ, D. Základy řízení bezpečnosti kritické infrastruktury. Praha: ČVUT, 2013.
ISBN 978-80-01-05245-7.
RAK, R., KOLITSCHOVÁ, P., KERBIC, J. Aktuální aspekty ochrany identifikačních štítků
vozidel. Policejná teorie a prax, č. 1/2018, s. 115-123. ISSN 1335-1370.
RAK, R., KOLITSCHOVÁ, P., KERBIC, J. Forensic and Technical Aspects of VIN location
on Motor Vehicle. Policejná teorie a prax, č. 2/2018, s. 17-28, ISSN 1335-1370.
ROBINSON, J., A., SNYDER, R.C. Decision-making in International Politics. In: Kelman,
H.C. (ed.) International Behavior: A social-psychological Analysis, New York, 1965, pp. 435463.
268

Slovník NATO s termíny a definicemi (anglicky, francouzsky), AAP-06 (2014).
STACHO, P., FILÁK, A. Teoretická východiska k vymezení pojmu veřejný pořádek.
ŠIMÁK, L. a kol. Terminologický slovník krizového řízení, Žilina, 2006. ISBN 80-88829-755.
ŠIMÁK, L. Krizový manažment vo verejnej správe. Žilina: Žilinská univerzita, 2015. ISBN
978-80-554-1165-1.
ŠIMON, L. Policajno-bezpečnostná činnost. Bratislava, 2016. ISBN 978-80-8054-686-1.
TALLO, A., RAK, R., TUREČEK, J. 2006. Moderné technológie ochrany osôb a majetku.
Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 2006. ISBN 80-8054-387-9.
TICHÝ, M. Ovládání rizika, analýza a management. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 807179-415-5.
TURECEK, J. et al. Police technique. Prague: Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-119-9.
TURECEK, J. Rentgens. Security Magazin, 1997, No. 4, pp. 17-19. ISSN 1210-8723.
ZEMAN, P. a kol. Česká bezpečnostní terminologie. Brno: Ústav strategických studií
vojenské akademie, 2002. ÚSS/2002-S-1-031.

269

Vybrané mezinárodní (nadnárodní) aspekty bezpečnostní problematiky ve
vztahu k evropské integraci
Selected international (transnational) aspects of security issues in relation to
European integration
Vladimír Čechák1
Abstrakt
Stať se zabývá problematikou vybraných mezinárodních (nadnárodních) aspektů koncipované
bezpečnostní problematiky v procesu evropské integrace až do počátku diskuze k dokumentu
„O budoucnosti evropské obrany“. První část je věnována otázkám pojetí bezpečnostní
problematiky a přístupům k jejich řešení v souvislosti s ustavením prvních integračních
uskupení, především „Evropského společenství uhlí a oceli“ a následně „Euratomu“. Zvláštní
pozornost je věnována utváření přístupů k bezpečnostním otázkám v souvislosti s ustavením
Evropského obranného společenství – EOS a problémům spojených s jeho (neúspěšnou)
činností. Jako hlavní příčinu problémů výrazně limitujících úspěšnost realizace společné
bezpečnostní problematiky uvádí zejména odlišnost národních koncepcí řešení
bezpečnostního zajištění státu, rozdílnou identifikaci hlavních zdrojů bezpečnostních hrozeb a
částečně nejednotné hodnocení mezinárodně – politického dění. V neposlední řadě svoji
úlohu sehrály i příliš obecné formulace zakládající smlouvy Evropského obranného
společenství a nejednoznačně formulovaný vztah k NATO jako určujícímu bezpečnostnímu
uskupení, jehož členy signatářské země smlouvy o Evropském obranném společenství byly.
Podobným způsobem je zaměřena i část věnovaná ustavení a funkci „Západoevropské unie“ –
ZEU, která měla mimo jiné vytvořit i efektivnější politický rámec pro reálnou činnost
Evropského obranného společenství. Druhá část statě je věnovaná změnám, které od počátku
90-tých let minulého století ovlivnily bezpečnostně – politické diskuze a koncepce, včetně
jejich mezinárodní (nadnárodní) dimenze, a výrazně ovlivnily i řešení bezpečnostní
problematiky v rámci Evropské unie. Zvláštní pozornost je věnována dokumentu věnovanému
bezpečnostním otázkám a jejich řešení v rámci vzájemné spolupráce, který předložila jako
diskusní materiál Evropská komise v r. 2017, nazvanému „O budoucnosti evropské obrany.“
Klíčová slova
bezpečnost, mezinárodní (nadnárodní) dimenze bezpečnosti, Evropské obranné společenství,
Západoevropská unie, bezpečnostní a obranná politika, „sdílená“ bezpečnost a obrana,
bezpečnostní rizika
Abstract
The article focuses on particular international (multinational) aspects of outlining security
issues in the process of European integration from its beginnings till the beginning of the
discussion on the Reflection paper on the future of european defence. The first part
concentrates on the concept of security issues and approach to their solution in connection
with setting up the first integration formations, mainly the „European Community of Steel and
Coal“ and subsequently „Euroatom“. The special attention is drawn to developing approaches
to security issues in connection with setting up the European Defence Community and the
issues related to unsuccessful ratification of its founding treaty. According to the article the
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main causes of the problems which significantly restrict successful implementation of
common security measures are diverse national concepts of security measures of a country,
diverse identification of main sources of security dangers and partly also disunited assessment
of international politics. One of the last but not least causes was also the far too general
formulation of the founding treaty of the European Defence Community, as well as the
ambiguously formulated relation with NATO as a determining security formation, the
members of which the signatory countries of the European Defence Community were. The
part which deals with establishing and the role of „West European Union“ that should have,
besides other things, created a more efficient political framework for practical operation of the
European Defence Community, is focused the same way. The second part of the article deals
with changes which at the beginning of the nineties affected discussions on political and
security matters and the approach, also on the international/multinational level, and which had
a significant impact on solving security issues within European Union. The article pays
special attention to the „Paper on the Future of European Defence“ that focused on security
issues and their solving within mutual cooperation that was presented in 2017 by the
European Commission for discussion.
Key words
security, international (multinational) aspect of security, European Defence Community, West
European Union, security and defence policy, „shared“ security and defence, security risks
Úvod
Soudobé globalizační vývojové trendy přináší, mimo jiné, i řadu nových skutečností,
které mají ať již bezprostřední, či více méně zprostředkovaný dopad na koncipování
zásadních přístupů k realizaci opatření směřujících k tvorbě dokumentů zaměřených
k mezinárodní spolupráci při efektivním zajišťování bezpečnosti státu, regionů i občanů.
Zajištění bezpečnosti občanů nelze oddělit od bezpečnosti států či regionů. Tradiční pojetí
bezpečnosti2 státu (včetně dopadu na bezpečnost občanů) soustředilo pozornost zejména na
zajištění státu (společnosti, občanů) před „vnějším“ ohrožením a v tomto smyslu se zahraniční
politika států stejně jako státní diplomacie soustředila především na omezení či eliminaci rizik
souvisejících s tímto typem ohrožení bezpečnosti. Zmíněné „vnější ohrožení“ bylo zpravidla,
na základě zkušeností s vývojem konfliktů mezi státy v průběhu druhé poloviny XIX a
průběhu celého XX. Století (včetně nejvýraznějších „globálních“ konfliktů, obou světových
válek), pojímáno jako „vojenská agrese“ jednoho státu (či skupiny států) vůči jinému státu
(skupině států)3.
Bylo by zajímavé, možná v určité omezené míře i přínosné, věnovat pozornost
analýze, mimo jiné i ekonomických, logistických, diplomatických a obecně mezinárodně
politických aspektů těchto „konfliktů“ (ryze vojenské, vojensko-technické a technologické
stránce je věnována rozsáhlá historická literatura) zejména proto, že jejich vývoj a jeho
hodnocení ovlivnilo i koncepční úvahy o zajištění vnější bezpečnosti v poválečné Evropě
v 60-tých a 70-tých letech minulého století, ale také do značné míry ovlivňují přístupy ke
koncepčnímu řešení této problematiky v současnosti. To by však vyžadovalo poměrně
rozsáhlou studii opírající se o řadu podkladových studií.4 Omezíme se proto pouze na některé

Akceptujeme pojem „bezpečnosti“ včetně jeho strukturace tak, jak je charakterizován v práci Porada V. a kol.:
Bezpečnostní vědy, Úvod do teorie a metodologie. A. Čeněk, Plzeň 2017.
3
Vývoji a hodnocení mezinárodních konfliktů v Evropě v uplynulém století je věnován příspěvek P. Poláka
v tomto sborníku.
4
V literatuře věnované válečným konfliktům je zejména logistickým problémům věnovaná (s výjimkou
americké literatury ze 70-tých a 80-tých let minulého století) relativně malá pozornost.
2
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problémy spojené s vývojem názoru a realizovaných pokusů o řešení otázek zajištění „vnější“
bezpečnosti, zejména z hlediska mezinárodních aspektů, s nimiž se setkáváme v procesu
evropské integrace.
Otázky mezinárodní spolupráce při zajištění „vnější“ bezpečnosti v procesu evropské
integrace
Pokud pomineme pokusy o vzájemnou spolupráci některých evropských států
v období bezprostředně po skončení II. Světové války, které byly zaměřeny především na více
- méně ekonomickou oblast, zaměříme pozornost na bezpečnostní aspekt v „hlavním proudu“
evropské integrace, který vyústil v dnešní podobu Evropské unie. Již první integrační
uskupení, které mělo institucionální podobu, Evropské společenství uhlí a oceli5,
zohledňovalo (v širším smyslu) bezpečnostní problematiku. Uhlí i produkce železa a oceli
bylo z hlediska bezpečnosti považováno (vzhledem k tehdejšímu pojetí vojenskostrategických koncepcí) za důležitou strategickou záležitost. Snad ještě ve větší míře to lze
uvést o dalším evropském integračním uskupení Euratomu6. Koncentrovaně se problematika
bezpečnosti v procesu evropské integrace stala předmětem společných jednání skupiny
západoevropských zemí již koncem 40-tých a počátkem 50-tých let minulého století a byla
v mnohém ovlivněna dobovou mezinárodní situací7. Iniciátorem těchto jednání byla zejména
Francie, jejíž přístup k řešení vlastní bezpečnosti odrážel zkušenost a její hodnocení z první
poloviny 40-tých let8. Poprvé byla francouzská koncepce řešení společné bezpečnosti
představena v říjnu 1950 (na zasedání francouzské vlády). Na základě této koncepce byl
v následujícím roce zpracován a na jednání ministrů zahraničních věcí Evropského
společenství uhlí a oceli projednán koncept návrhu na založení Evropského obranného
společenství – EOS (European Defence Community – EDC).
Smlouva o Evropském obranném společenství byla podepsána ministry zahraničí
Evropského obranného společenství 27. května 1952. Ve vstupní části tato „smlouva“ uvádí
„Vysoké smluvní strany touto smlouvou zakládají mezi sebou Evropské obranné společenství
s nadnárodním rysem, společnými institucemi, společnými ozbrojenými silami a společným
rozpočtem.“9 Smlouva předpokládala vytvoření společné armády o síle sto tisíc mužů.
V tomto počtu jsou (v procesu evropské obranné a bezpečnostní spolupráce) poprvé zahrnuty
i vojenské jednotky Spolkové republiky Německo (nejvýše v síle jednoho praporu)10. 26.
května téhož roku byla podepsána tzv. „generální“ (bonská) smlouva mezi Spolkovou
republikou Německo a státy, které na jejím území měly umístěny své vojenské posádky, které
jim zajišťovalo právo udržovat tyto posádky na území Spolkové republiky Německo dalších
50 let, ale současně přiznávala Spolkové republice Německo plnoprávné postavení ve
vznikajících evropských integračních strukturách, včetně členství v Evropském obranném
společenství a NATO11. Smlouva o Evropském obranném společenství upravovala vzájemné
vztahy účastníků, stanovila rámcově jejich postavení a jejich základní povinnosti, které z této
smlouvy pro její signatáře vyplývaly. Na rozdíl od původního návrhu, který předpokládal
ustanovení „Evropského ministerstva obrany“, konečná verze této smlouvy stanovila jako
základní výkonný orgán „Komisi“, která byla odpovědná Radě ministrů. Podle záměru
Smlouva o založení ESUO byla podepsána v Paříži 18. dubna 1951. V platnost vstoupila 27. července 1952.
Smlouva o Evropském společenství pro atomovou energii (EURATOM) byla podepsána 27. dubna 1957.
V platnost vstoupila 1. ledna 1958. Ve stejných termínech byla podepsána a vstoupila v platnost i smlouva o
Evropském hospodářském společenství.
7
K tomu viz blíže: Luňák, P. Západ. Praha, Libri, 1997. s. 126.
8
Fiala, P. Pitrová, M. Evropská Unie, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009 s. 58-59.
9
Tamtéž, s. 59.
10
K tomu viz blíže in: Fidler, J., Mareš, P.: Dějiny NATO, Praha/Litomyšl, Praha 1997.
11
Tamtéž.
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navrhovatelů, s nimiž se ztotožnili signatáři, smlouva ustanovovala jednotnou vojenskou a
politickou autoritu.
Zmíněná smlouva obsahovala řadu formulací obecného charakteru, které bylo nutno
v průběhu dalšího vývoje specifikovat. Týkaly se jak dalších organizačních, tak procesních
záležitostí. Velmi rámcově řešila i vztah Evropského obranného společenství k Evropskému
společenství uhlí a oceli, zejména otázku členství států, které nebyly v době jejího podpisu
členy Evropského společenství uhlí a oceli (např. Velká Británie)12. I když smlouva byla spíše
politické než ryze vojenské povahy, ponechávala v této oblasti řadu více - méně
nejednoznačně řešených otázek. Týkaly se mimo jiné i vztahu Evropského obranného
společenství k NATO i k širšímu rámci evropské bezpečnosti. Zřejmě právě tyto a další
zmíněné příliš neurčitě řešené obecné otázky byly důvodem k dalším diskuzím o možném
zpřesnění formulace smlouvy. Těchto diskuzí se kromě členů Evropského společenství uhlí a
oceli zúčastnila jako přidružený subjekt i Velká Británie.
V rámci těchto diskuzí, především pro přílišnou obecnost a nedostatečnost formulací,
týkajících se politických aspektů, které smlouva obsahovala, vznikla iniciativa, směřující
k ustanovení Evropského politického společenství EPS (European Political Community EPC). Návrh smlouvy na jeho ustanovení byl vypracován ve druhé polovině roku 1952 a
předložen zástupcům zúčastněných zemí 10. března 1953. Úvodní část návrhu smlouvy
obsahuje stručnou principiální charakteristiku zakládaného společenství. „Tato smlouva
zřizuje Evropské společenství nadnárodní povahy. Společenství je založeno na jednotě národů
a států, na respektu vůči jejich jedinečnosti a na rovných právech a povinnostech pro všechny.
Toto společenství bude nerozpustitelné“13. I když Evropské politické společenství mělo podle
svých iniciátorů mít daleko širší rozsah svých činností a jeho poslání bylo výrazně
univerzálnější, patřilo k jeho zamýšleným cílům vytvořit účelnější a racionálnější politický
rámec pro realizaci cílů Evropského obranného společenství. Tím bylo s ním nejen
chronologicky, ale i věcně „propojeno“. Proto proces projednávání a diskuzí provázející
přípravu ratifikace smlouvy o Evropském obranném společenství měl i závažné důsledky pro
realizaci a naplnění smlouvy o Evropském politickém společenství. Ratifikační proces byl
ovlivněn jak změnami v politických postojích a názorech ratifikujících zemí, tak i, v dané
době dynamicky se vyvíjející mezinárodní situací. Teprve počátkem roku 1954 byl ratifikační
proces ukončen ve všech členských zemí Evropského společenství uhlí a oceli s výjimkou
Francie. Po delším jednání francouzský parlament 30. srpna 1954 s definitivní platností
odmítl ratifikaci této smlouvy zařadit do svého jednacího programu. Tím byl proces realizace
smlouvy s Evropským obranným společenstvím zastaven. Tím bylo také pozastaveno další
jednání o realizaci a naplnění smlouvy o Evropském politickém společenství. Složitost a
určitá ztížená predikovatelnost společného řešení bezpečnostní problematiky v této souvislosti
vynikne zejména, pokud si uvědomíme, že to byla Francie, která byla iniciátorem přípravy
smlouvy o Evropském obranném společenství (Plevenův plán) a současně tatáž země svým
postojem její realizaci zablokovala.
Neúspěšnost jednání o Evropském obranném společenství a Evropském politickém
společenství vyvolalo potřebu zaujmout nové stanovisko k mezinárodní dimenzi bezpečnosti
účastnických států. Z iniciativy Velké Británie, která se zúčastnila jednání o zmíněných
smlouvách, byla zvolena cesta využívající již existujících institucionálních základů.
S odkazem na existenci tzv. „Bruselské smlouvy“, jejíž vznik v roce 1948 byl mimo jiné
ovlivněn (podle některých autorů vyvolán) politickým vývojem ve východoevropských
zemích (zpravidla se uvádí „Únorové události“ v Československu a blokáda „západního“
12
13

Blíže viz např. Young, J. W. Britain and European Unity. Houndmills, Macmillan Press 2000.
Fiala, P. [dtto] s. 60.
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Berlína ze strany Sovětského Svazu), ale také akceptováním postoje Francie, která v této době
považovala neustále Německo za možný zdroj ohrožení (zřejmě vzhledem ke svým
zkušenostem z vývoje evropských konfliktů v posledních 100 letech). Zmíněná smlouva měla
řešit problematiku mezinárodního zajištění bezpečnosti zúčastněných zemí. Jejími
zakládajícími členy (a prvními signatáři) byly Francie, Velká Británie, Belgie, Nizozemsko a
Lucembursko. Původní text této smlouvy z roku 1948 byl vzhledem k proběhlým změnám
mezinárodní situace i vývoji v signatářských zemích výrazně změněn. Text nové upravující
smlouvy nazvané „Smlouva o západoevropské unii“ byl signatáři podepsán 23. října 1954.
Nově, kromě států, které podepsaly „Bruselskou smlouvu“, byly mezi signatáři i Itálie
a Spolková republika Německo. Západoevropská unie – ZEU (Western European Union WEU), byla určitou reakcí na současnou bezpečnostní situaci z pohledu signatářských zemí,
ale znamenala také např. otevření přístupu Spolkové republiky Německo k členství v NATO.
Všechny signatářské země byly současně členskými zeměmi NATO a to, mimo jiné, ovlivnilo
i její další vývoj. Během 50-tých a 60-tých let její aktivity zaměřené na obranu a bezpečnostní
problematiku postupně byly utlumovány. Její význam z hlediska řešení bezpečnostních otázek
postupně se zvyšoval se vzrůstající intenzitou diskuzí o posílení účasti podílu evropských
členů NATO na dalším rozvoji a plnění současných bezpečnostních úloh této organizace.
Jak jednání o Evropském obranném společenství, zejména o jeho ratifikaci, tak i
jednání o smlouvě o Západoevropské unii, stejně jako její další vývoj, ukázaly velmi výrazně
na složitost řešení bezpečnostní problematiky v rámci evropského integračního procesu. I
když se zejména ve 40-tých a 50-tých letech tohoto procesu účastní poměrně malý počet států,
které v této době měly objektivně značné množství společných rysů a zájmů, a to jak
politických, ekonomických, tak i v oblasti bezpečnosti, stupeň jejich uvědomění byl velmi
rozdílný. V oblasti bezpečnosti a jejího zajištění byl proces hledání společného postupu
složitější než například v oblasti ekonomické. Vyžadoval tak podstatně vyšší stupeň
politického konsensu než sféra obchodní a ekonomická. Pokud bychom chtěli identifikovat
aspoň nejdůležitější zdroje této různosti v přístupu k bezpečnostní problematice, bylo by
vhodné se zmínit především o rozdílnosti tradiční bezpečnostní a obranné doktríny
zúčastněných zemí a zejména rozdílný „zorný úhel“ při hodnocení „národních“ zkušeností
z posledního světového válečného konfliktu, zejména s přihlédnutím k jeho průběhu
v Evropě. To se týkalo především vztahu Francie a Spolkové republiky Německo,
poznamenané určitou nedůvěrou ze strany Francie a její snahou o „kontrolu“ zejména
německého strategického průmyslu. Vzájemné vztahy a určité napětí mezi těmito státy se
promítaly do úvah o společném přístupu k bezpečnostní problematice až do počátku 60-tých
let minulého století. K podstatné změně došlo až v roce 1963, kdy došlo k podpisu smlouvy
mezi Francií a Německem, což mimo jiné výrazně posílilo postavení zmíněných zemí
v Evropských integračních strukturách14.
Další oblastí, která ovlivnila v 50-tých letech minulého století diskuze a úvahy o
mezinárodních souvislostech a možnostech vzájemné spolupráce v oblasti zajištění
bezpečnosti, byl vývoj mezinárodních vztahů. 50-tá a 60-tá léta byla poznamenána velmi
dynamickým vývojem jak v oblasti uzavírání mezinárodních dohod, týkajících se jak
obchodní a obecně ekonomické a zejména bezpečnostní a vojenské spolupráce. Bylo by příliš
rozsáhlé charakterizovat nejvýznamnější z nich. Jako příklad lze uvést vznik paktu pro
Smlouva byla podepsána 22. ledna 1962 v Paříži. Za Francii tuto „smlouvu“ podepsal prezident Charles de
Gaulle, za Spolkovou republiku Německo kancléř Konrad Adenauer. V posledních dnech byla tato „smlouva“
vzpomínána v souvislosti s podpisem smlouvy „o užší spolupráci“ mezi Francií a Spolkovou republikou
Německo, k němuž došlo v Cáchách rovněž, zřejmě nikoliv náhodou, 22. ledna tohoto roku. (K tomu viz
komentář V. Klause a kol., Francouzi a Němci končí s EU, otištěný v MF Dnes 22. 1. 2019.
14
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jihovýchodní Asii – SEATO, nebo podepsání „Bagdádského paktu“ (podle dobových
charakteristik oba pakty byly určitou analogií NATO). Jiným příkladem významného aktu,
který ovlivnil „bezpečnostní“ myšlení této doby, bylo podepsání dohody o příměří v Koreji,
k němuž došlo v polovině roku 1953 (27. července) a který ukončil tříletý ozbrojený konflikt,
v němž se angažovala i řada evropských států. Nelze pominout ani řadu závěrů jednání OSN a
to jak „Valného shromáždění“ tak zejména „Rady bezpečnosti“, které byly věnovány otázkám
zmírnění mezinárodního napětí i řešení konfliktů (včetně ozbrojených), k nimž v této době
docházelo. Mimo jiné na půdě OSN došlo ke sloučení Komise pro konvenční zbraně a
Komise pro atomovou energii, a tím k ustanovení Komise OSN pro odzbrojení (11. ledna
1952). V neposlední řadě významný vliv na formování názorů a přístupů jednotlivých zemí ke
spolupráci v bezpečnostní oblasti měl i jejich vlastní vnitropolitický vývoj. Bylo by možno jej
ilustrovat nejvýrazněji na změnách názoru Francie v 50-tých a 60-tých letech. Snad
nejvýznamnějším případem změn v tomto směru je posun francouzské bezpečnostní doktríny,
k němuž došlo s posílením a následnou dominancí postavení Charlese de Gaulla, k němuž
dochází po vzpouře části armády v Alžíru (tzv. důstojnický puč)15. Politická krize vyvolaná
zmíněnými událostmi v Alžíru byla vyřešena ustanovením nové vlády v čele s Charlesem de
Gaullem, která se výrazně orientovala na posílení „velmocenského“ postavení Francie, včetně
výrazného zvýšení orientace na výstavbu vlastních „národních“ ozbrojených sil, které
v „nové“ francouzské bezpečnostní doktríně zaujímaly dominantní postavení. V souvislosti se
zmíněnou bezpečnostní doktrínou byla výrazně zvýšena politická i finanční podpora i
vojenskému výzkumu včetně snahy o vývoj vlastních jaderných zbraní. Výsledkem těchto
aktivit byla i zkouška první „francouzské“ atomové pumy, k níž došlo 13. února 1960. Přístup
k řešení bezpečnostní problematiky členských států Evropského obranného společenství a
Západoevropské unie tak i dalších zemí, které postupně v procesu rozšiřování evropských
integračních struktur se stávaly jejich členy, byl ovlivněn i skutečností, že se jednalo o země,
které byly členy NATO. I na půdě této organizace probíhaly od jejího ustanovení v roce 1948
(4. dubna) diskuze o jejím poslání a zejména o způsobech jeho realizace16. Koncem 80-tých
let v rámci těchto diskuzí výrazně posiluje tematika postavení evropských členských zemí
v rámci této instituce. V této souvislosti se aktivizuje i Západoevropská unie a je opět
věnovaná pozornost bezpečnostní problematice v procesu pokračující evropské integrace17.
V následujících letech dochází nejen k zintezivnění evropského integračního procesu, ale i ke
změnám v přístupu k bezpečnostní problematice.
Jestliže dosavadní vývoj názorů na bezpečnostní problematiku včetně její mezinárodní
či nadnárodní dimenze, který se utvářel až do 90-tých let minulého století, probíhal
v podmínkách existence „bipolárního“ světa, v němž určující úlohu sehrávaly dvě základní
vojensko-politická uskupení, NATO a Varšavská smlouva, 90. léta znamenají v této oblasti
zásadní změnu, k níž dochází v zemích tzv. „Východního bloku“. Rozpad „Varšavské
smlouvy“ ve vojensko-politické oblasti, ukončení činnosti RVHP v oblasti ekonomické a
rozpad Sovětského Svazu znamenal vytvoření zcela nového mezinárodně – politického rámce
(stejně jako „mocensko-vojenského“) pro koncipování bezpečnostní politiky včetně jejích
mezinárodních aspektů. Současně však došlo v Evropě k řadě konfliktů, z nichž některé
vyústily do ozbrojených střetů (např. v souvislosti s rozpadem bývalé Jugoslávie.) I v této
době pokračoval proces rozšiřování nyní již Evropské unie. Postupně se do tohoto procesu
zapojují i východoevropské země, které byly do 90-tých let členy „Varšavské smlouvy“.
Došlo k němu 13. 5. 1957.
K tomu viz blíže: Fidler, J., Mareš, P. Dějiny NATO, Paseka, Litomyšl, Praha 1997.
17
Ve druhé polovině 80-tých let dochází k výraznému prohloubení procesu evropské integrace. Již v roce 1985
je mezivládní konferencí členských zemí Evropského společenství přijat „Jednotný evropský akt“ – JEA (Single
European Act – SEA), který vytyčil reálný postup transformace Evropského společenství v Evropskou unii.
15
16
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V průběhu prvního desetiletí tohoto století, stejně jako v posledních letech minulého, vzniká
řada konfliktů jak v Evropě, tak i mimo Evropu, které mohou svými důsledky ovlivnit
bezpečnostní situaci v Evropě. Kromě těch, které jsou více – méně moderní modifikací
tradičních vojenských konfliktů, vznikají zcela nové typy bezpečnostních rizik, k nimž je
možno přiřadit např. aktivity mezinárodního terorismu. Další oblastí, jejíž vývoj má
bezprostřední dopad na bezpečnostní situaci, je sféra rozvoje techniky a technologií.
Všechny uvedené skutečnosti a jejich dopad na evropský integrační proces se
promítaly do činnosti a koncepčních úvah o bezpečnosti, ale i do organizačních a
institucionálních opatření. Sledovat jejich vývoj by vyžadovalo značně rozsáhlou analytickou
studii, opírající se o důslednou analýzu všech dokumentů, věnovaných obranné a
bezpečnostní problematice. Zmíníme se proto pouze o některých klíčových změnách, které
ovlivnily současné přístupy k realizaci aktuální bezpečnostní politiky Evropské unie. Je nutno
upozornit na skutečnost, že řešení bezpečnostní problematiky „včetně institucionálních
otázek“ bylo organickou součástí organizačního a strukturálního vývoje unijních orgánů a
struktur jako celku. V tomto kontextu je třeba se zmínit o „Amsterdamské smlouvě“, která
vstoupila v platnost 1. 5. 1999. Již 3. a 4. května téhož roku byla na summitu Evropské rady
v Kolíně nad Rýnem přijata „Zpráva předsednictva o posílení společné evropské bezpečnostní
a obranné politiky“. V souvislosti s důrazem na nutnost posílení evropské bezpečnosti byl
v tomto dokumentu poprvé použit termín „Evropská bezpečnostní a obranná politika“.
K dalším důležitým iniciativám směřujícím k bezpečnostní politice patří zřízení a
současně i obsazení funkce Vysokého zmocněnce pro společnou zahraniční a bezpečnostní
politiku (byl jím jmenován J. Solana, který se ujal funkce 18. 10. téhož roku). Součástí
závěrečného dokumentu, přijatého na tomto summitu byl i návrh na stanovení pravidelného
setkávání ministrů zahraničních věcí, v případě potřeby s přizváním ministrů obrany. Dalším
doporučením obsaženým v tomto dokumentu bylo zřízení „Politického a bezpečnostního
výboru“ se sídlem v Bruselu, jako stálého orgánu. V souvislosti s tím došlo i k ustavení
„Vojenského výboru“, jehož posláním bylo zpracovávání situačních analýz a návrhů
dokumentů pro zmíněný Politický a bezpečnostní výbor. K dalšímu posunu v řešení
bezpečnostní problematiky došlo na summitu Evropské rady již v prosinci téhož roku
konaném v Helsinkách, kde bylo jako „Evropský základní cíl“ deklarováno vytvoření
Evropských vojenských jednotek, jejichž jádrem mělo být ustanovení útvarů rychlé reakce
v síle patnácti brigád (50 až 60 tisíc osob). Tyto útvary měly být vybaveny vlastním
logistickým systémem, velitelskou a štábní strukturou, leteckou a námořní podporou. V tomto
smyslu měly být zcela soběstačné. V dalším období byla z pozice orgánu Evropské rady i
Evropské komise věnována pozornost otázce vztahu zmíněných vojenských sil k NATO a
dalším institucím. Postupně byla rovněž utlumena aktivita Západoevropské unie, jejíž funkci
přebírají výše zmíněné nově zřízené orgány a především (stálý) Politický a bezpečnostní
výbor.
K dalšímu zpřesnění a konkretizaci funkce a poslání Politického a bezpečnostního
výboru a Vojenského výboru došlo o rok později na zasedání Evropské rady v Nice konaném
10. a 11. prosince 2000. Součástí závěrečného dokumentu přijatého na tomto zasedání bylo i
doporučení ustanovení „Vojenského štábu Evropské unie“, který by byl organizační součástí
generálního sekretariátu Evropské komise. V dalších dokumentech přijatých na zasedání
vrcholných orgánů Evropské unie byla funkce a poslání zmíněných institucí stejně jako
způsobu realizace zajištění evropské bezpečnosti dále konkretizována, ale také upravena jak
vzhledem k měnící se mezinárodní situaci, tak i vzhledem k vnitřnímu vývoji Evropské unie.
Otázky bezpečnostní politiky a její realizace jsou předmětem koncentrované vzornosti i
v současné době. V roce 2017 byl zpracován a předložen k diskuzi aktualizovaný koncept
dalšího vývoje realizačních kroků zajištění bezpečnosti Evropské unie a jejích členských států
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(což je podstatné i pro zajištění bezpečnosti Evropy jako celku), charakterizovaný jako
diskusní dokument „O budoucnosti evropské obrany“18. Zmíněný dokument navazuje na
závěry z jednání Evropské rady, týkající se evropské bezpečnosti, přijaté v prosinci 2016.
Zmíněný „dokument“ ve své úvodní části konstatuje „Řada strategických, politických,
hospodářských a technologických tendencí značí, že nastal čas, aby Evropa razantně změnila
způsob, jakým k bezpečnostní obraně přistupuje“19.
Mezi „nové“ faktory ovlivňující přístup k řešení bezpečnosti autoři dokumentu řadí
mimo jiné i výrazně rostoucí migraci, která je způsobena probíhajícími ozbrojenými
konflikty, zvyšujícími se aktivitami mezinárodního terorismu. Především z těchto důvodů
bylo vysídleno více než šedesát milionů lidí, zejména ze zemí, v nichž zmíněné konflikty
probíhají. Cílem těchto „mimoevropských“ migrantů je převážně Evropa, zejména členské
země EU. Dalším výrazným faktorem, který si vynucuje změnu přístupu k bezpečnostní
politice, je skutečnost, že v důsledku rozvoje a rostoucímu vzájemnému propojení
informačních technologií se stále více stírají rozdíly mezi vnější a vnitřní bezpečností
„diskusní dokument“ uvádí: „Data velkého objemu, cloudová technologie, bezpilotní
prostředky a umělá inteligence vyvolávají v odvětví obrany revoluční změny. Existence
těchto relativně dostupných technologií však současně umožňuje rychlý vzestup
nekonvenčních, nadnárodních a asymetrických hrozeb, jakými jsou například hybridní,
teroristické, kybernetické, chemické, biologické či radiologické útoky. Prudký nárůst v počtu
uživatelů internetu učinil z kybernetické kriminality a z užívání sítě k teroristickým účelům
nová bitevní pole 21. století“20.
Všechny zmíněné skutečnosti by měly vést k postupnému vytvoření „Bezpečnostní a
obranné unie“, jejíž reálná podoba by měla být zřejmá nejpozději do roku 202521. Podle
zmíněného dokumentu by to bylo vhodným (ale spíše nutným) doplněním stávajících unijních
struktur. Diskusní „dokument“ uvádí tři možné „scénáře“ spolupráce členských zemí
Evropské unie22. Předpokládá, že k uvedeným scénářům se rozvine jak na evropském fóru,
tak i v jednotlivých zemích kvalifikovaná diskuze. První z těchto „scénářů“ nazvaný
„Spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany“ charakterizuje vzájemnou spolupráci v této
oblasti jako do značné míry (z pozice členských států) „dobrovolnou“. Její reálná podoba by
byla konkretizována vždy podle charakteru stávající situace, eventuálně typu „hrozby“, na
kterou by bylo nutno zareagovat. „Členské státy by nebyly politicky ani právně vázány ubírat
se v oblasti bezpečnosti a obrany společným směrem. Solidarita by byla interpretována a
vyjadřována jednotlivými členskými státy případ od případu“23.
Druhý uváděný „scénář“ nazvaný „sdílená obrana a bezpečnost“ předpokládá daleko
vyšší stupeň vzájemné „solidarity“ mezi členskými státy. Obsahuje i koordinaci a společný
postup v oblasti přípravy na bezpečnostní akce vyvolané aktuálními (ale i do značné míry
potenciálními) hrozbami. V této koncepci by byly využity i existující unijní struktury
ustavené v předcházejících letech, což by umožnilo i flexibilnější, rychlejší a adekvátnější
reakce na existující i možné „hrozby a rizika“. Účinnější by byla i spolupráce při jejich
identifikaci a eventuálně i při aktivitách směřujících k jejich principiálnímu omezení či
předcházení. „Zpravodajství členských států (analýzy a vyhodnocování hrozeb) by bylo
systematicky sdíleno a propojováno a Unie by se dále silně zaměřovala na boj proti

Diskusní dokument „O budoucnosti evropské obrany“, Evropská unie 2017, česká verze.
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financování terorismu, organizované trestné činnosti a praní peněz. Ještě více posílená
Evropská pohraniční a pobřežní stráž, která by se využívala na maximum, by v součinnosti
s obrannými silami sledovala a chránila vnější hranice EU. Unie by rovněž intenzivněji
pracovala na diverzifikaci zdrojů energie, vyvíjela a propagovala normy energetické
bezpečnosti, koordinovala připravenost na zdravotní hrozby a zlepšovala řízení rizik v oblasti
cel“24. Třetí z uvedených „scénářů“ nazvaný „Společná obrana a bezpečnost“ předpokládá
reálné vytvoření „obranné a bezpečnostní unie“. Vzájemná spolupráce členských států by
měla být jednotně a cíleně koordinována, výrazně by byla posílena i vzájemná koordinace
bezpečnostních aktivit s NATO. Je kladen důraz i na koordinaci v oblasti bezpečnostní vědy a
výzkumu. Zřejmě svým způsobem sekundárním důsledkem realizace tohoto „scénáře“ by
bylo i postupné sbližování „bezpečnostních doktrín“ zúčastněných států. Plná realizace
„Společné obrany a bezpečnosti“ podle uvedeného scénáře „by se opírala o vyšší stupeň
integrace vnitrostátních obranných sil, která by ještě více posílila solidaritu mezi členskými
státy. Tyto síly by byly předběžně připraveny a byly by dány permanentně k dispozici pro
rychlé nasazení jménem Unie. Účastnily by se pravidelných společných vojenských cvičení a
procházely by pravidelným výcvikem v evropských obranných školách, aby se usnadnilo
sbližování strategických kultur“25. Třetí „scénář“ je svým způsobem realizačně nejnáročnější,
ale také svým způsobem nejefektivnější. Určité srovnání klíčových součástí jednotlivých
scénářů umožňuje následující graf v „diskusním dokumentu“.

Obr. 1 – Diskusní dokument. Převzato z dokumentu „O budoucnosti evropské obrany“.
24
25
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Tamtéž s. 14.
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V předpokládané diskuzi ke zmíněnému „dokumentu“ bude vhodné věnovat pozornost
i identifikaci vnitřních (vlastních) rizik spojených s jejich realizací a zejména s jejich
následným standardním fungováním26. Realizace třetího „scénáře“ je do značné míry
podmíněna i velmi intenzivní spoluprací v oblasti bezpečnostního výzkumu a také v oblasti
bezpečnostní vědy včetně její „teorie“27.
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Pravděpodobnostní charakter znaleckého zkoumání
Probabilistic character of expert examination
Jiří Straus1
Abstrakt
V článku jsou prezentovány základní přístupy k identifikaci objektů, a pravděpodobnostní
přístup v kriminalistickém zkoumání. Autor pojednává o pravděpodobnosti znaleckých
zkoumání. Mezi krajními hranicemi individuální identifikace a určení skupinové příslušnosti
je možné v některých případech zúžit množinu hledaných objektů na základě výpočtu hladiny
pravděpodobnosti. Pravděpodobnostní hledisko závěrů znaleckého zkoumání je vyjádřitelné
slovní interpretací, často se vyjadřuje také číselnou hodnotou. Pojem stochastické, tj.
pravděpodobnostní zúžení skupinové příslušnosti se objevuje v kriminalistické literatuře již
v minulosti. Autor se zabývá stochastickým přístupem a stanovením hranice pro vysokou
hladinu pravděpodobnosti.
Klíčová slova
kriminalistika, identifikace, pravděpodobnost, závěry zkoumání
Abstract
The paper presents basic approaches to object identification and probability access in forensic
investigation. The author discusses the probability of expert examinations. Between the
extreme borders of individual identification and determination of group membership, it is
possible to narrow down the set of objects searched in some cases by calculating the
probability level. The probabilistic point of view of the findings of the expert examination is
expressible by word interpretation, often expressed also by numerical value. The notion of
stochastic, ie the probability of narrowing of group membership, appears in criminological
literature in the past. The author deals with the stochastic approach and the determination of
the boundary for the high probability level.
Keywords
criminalistic, identification, probability, conclusions of research
Úvod
K napsání tohoto článku mě inspirovala myšlenka, která se občas diskutuje v
akademických kriminalistických kruzích. Moje pochybnosti lze vyjádřit v několika
následujících otázkách: Kde je hranice přechodu mezi individuální identifikací objektu a
stanovení skupinové příslušností? Lze vyjádřit hladinu pravděpodobnosti závěru závěrů
znaleckého zkoumání? Nejedná se spíše v mnoha případech jen o kvalifikovaný odhad
znalce? Podobných otázek by se našlo více a dále pokusím se zamyslet nad některými
problémy.
Teorie kriminalistické identifikace je učením o obecných principech ztotožňování
různých objektů podle jejich odrazů, a to za účelem získání trestně procesních a jiných
důkazů. Z tohoto důvodu má obecný význam jak pro kriminalistickou vědu, kriminalistickopraktickou činnost, tak i pro teorii trestně procesního dokazování. Učení o kriminalistické
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identifikaci je speciální kriminalistickou teorií a kriminalistická identifikace je specifická
metoda kriminalistické praktické činnosti.
Z této teorie využívá kriminalistická tezi o tom, že materiální objekty, podílející se na
trestném činu (pachatel, jeho obuv, nástroje trestného činu apod.), působí v průběhu trestného
činu na jeho obklopující vnější prostředí - odráží se, čímž na něm vyvolávají určitou změnu –
odraz. V kriminalistice mají tyto změny nejčastěji podobu stopy. Při kriminalistické
identifikaci se využívají jak stopy ve vědomí lidí, tak ostatní druhy stop v materiálním
prostředí.
Cílem kriminalistické identifikace je určení vztahu objektu ke stopě nebo jinému
zobrazení. Zjistit totožnost v kriminalistice znamená stanovit, že na určitém odrážejícím
objektu se zobrazil určitý odražený objekt. Kriminalistickou identifikací tedy rozumíme
proces, kterým se určuje vztah mezi stopou nebo jiným odrazem a objektem, který stopu nebo
jiný odraz skutečně vytvořil. Mezi kriminalistickou stopou a srovnávacím materiálem může
existovat pouze shoda (nebo rozdíl), nikdy však totožnost. Kriminalistická stopa je z pohledu
terminologie používané v kriminalistické identifikaci často označována jako ztotožňující
objekt neznámého původu (do okamžiku ukončení procesu identifikace fakticky není známo,
čím byla stopa vytvořena). Srovnávací materiál je označován jako ztotožňující objekt
známého původu (jeho původ je znám, protože byl vytvořen konkrétním objektem - za to
zodpovídá ten, kdo srovnávací materiál vytvořil, což je především kriminalistický znalec, ale
v některých případech i kriminalistický technik).
Kriminalistickou identifikaci můžeme dělit podle různých kritérií, např. podle subjektu
uskutečňující proces identifikace, podle ztotožňovaných objektů, podle odborných znalostí
nutných ke zkoumání a použitých metod, podle toho, zda se dospěje ke zjištění totožnosti či
nikoliv nebo podle druhů identifikačních znaků, využívaných k identifikaci.
Stochastická identifikace v kriminalistice
Mezi krajními hranicemi individuální identifikace a určením skupinové příslušnosti je
možné v některých případech zúžit množinu hledaných objektů na základě výpočtu hladiny
pravděpodobnosti. Pravděpodobnostní hledisko vytváří jakýsi „filtr, který propouští“ jen ty
objekty, které splňují jisté a definované podmínky2. Pojem stochastické, tj.
pravděpodobnostní zúžení skupinové příslušnosti se objevuje v kriminalistické literatuře již v
minulosti, např. Růža uvažoval o možnosti využití pravděpodobnostního hlediska při
kombinaci různých druhů textilních vláken (mikroskop)3. Pomocí teorie podmíněné
pravděpodobnosti dospěl k matematickému stupni identifikačního pohledu na objekt.
Stochastické modely v procesu identifikace jsou dnes velmi dobře rozpracovány
v analýze DNA. Identifikace osoby podle genetického profilu je dnes ve forenzních vědách a
justici přijímána jako zcela standardní a přesná metoda, ale za některých okolností muže její
spolehlivost výrazně klesat a identifikační hodnotu lze pak vyjádřit stochastickým modelem4.
Pojem stochastický (z řec. stochastiké techné, umění uhádnout, trefit se) znamená náhodný,
nahodilý. Protikladem je deterministický. Klasický příklad stochastického jevu je házení hrací
kostkou nebo mincí, protože výsledek se nedá jednotlivě předvídat, nicméně velké množství
takových jevů se dá zkoumat statisticky, co do pravděpodobnosti výsledků. V řadě případů
nelze dospět k završení identifikačního zkoumání a dovést proces kriminalistické identifikace

STRAUS, J. Stochastická identifikace v kriminalistice. Kriminalistika, 2, 1996.
RŮŽA, J. Mikroskopy. Praha: Kriminalistický ústav, 1981.
4
SLOVÁK, D., ZVÁROVÁ, J. Stochastické modely v procesu identifikace. EJBI – Ročník 7 (2011), číslo 1, s.
44-50.
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do stadia individuální identifikace. Těchto případů je řada, jedná se např. o následující
příčiny:


objekt, který přijímá kriminalistickou stopu, nemá vhodné vlastnosti a stopa následně
nevykazuje dostatek specifických identifikačních znaků,



objekt, který vytváří kriminalistickou stopu, má velký počet funkčních částí, které se
postupně odrážejí, jejich odrazy se vzájemně překrývají a vytvářejí tak
nevyhodnotitelnou změť znaků (např. pily, pilníky, brusné kotouče, úhlové brusky), ke
stejné situaci dojde i v případě opakovaného působení odráženého objektu na jednom
místě (zhmožděné stopy),



v časovém období od vzniku kriminalistické stopy do vzniku srovnávacího materiálu
došlo k výrazným změnám odráženého objektu,



pracovníkům policie se nezdařilo sestavit soubor prověřovaných objektů tak, aby jeho
součástí byl i objekt hledaný,



hledaný objekt již neexistuje (např. pachatel po spáchání trestné činnosti spálil
rukavice),



pracovníci policie se dopustili hrubých chyb (např. při zajišťování a zasílání stop, jejich
zkoumání apod.) a znemožnili tak provedení individuální identifikace - jedná se o
typickou subjektivní příčinu, která může mít za následek vyvození odpovědnosti vůči
viníkům.

S problémem stochastické shody, tj. „stochastické identifikace“ souvisí i problematika
kategorických a pravděpodobnostních závěrů znalce (znaleckých posudků). U znalců,
nejen u nás, neexistuje jednotný názor na stupně verbálního vyjádření nekategorických
závěrů, u soudců je pak problém vyrovnat se s pravděpodobným závěrem u důkazů, jenž je
rozhodující.
Závěry znaleckého zkoumání, stochastický charakter znaleckých závěrů.
Při formulování závěrů o totožnosti, resp. určení skupinové příslušnosti se používají
metody formální logiky. Závěry musí být jednoznačné, stručné a srozumitelné. Tomu nejlépe
vyhovují kategorické soudy: obecně kladný, obecně záporný, částečně kladný a částečně
záporný soud. V případech, kdy se znalci z jakékoli příčiny nepodaří dospět ke kategorické
odpovědi, formuluje tzv. závěry pravděpodobné5. Jistota a objektivita závěrů
kriminalistického identifikačního zkoumání je závislá na řadě faktorů, nejdůležitější z nich je
úplnost vstupních podmínek pro analýzu a existenci matematického modelu sledovaného děje
a stupeň jeho shody se skutečným průběhem, jednoznačnost právního předpisu, který je
podkladem pro znalecký rozbor aj. (Bradáč a kol. 1999). Pravdivého poznání lze dosáhnout
cestou dostupného narůstání pravděpodobnosti (v případech, že je to možné) až do úrovně
praktické pravdivosti. Neexistuje přesně vyhraněná hranice mezi pravděpodobností a jistotou.
I v případech, kdy proces znaleckého zkoumání je zcela algoritmizován a vyjádřen
matematicky, má taková hranice podmíněnou, relativní pravdu a se zdokonalováním metod se
může měnit a zpřesňovat.
V řadě znaleckých zkoumání je znalecký závěr vysloven na základě subjektivního
názoru znalce. Závěr znalce se opírá o zkušenosti, a vědomosti znalosti znalce. Znalec musí
PORADA, V. Teorie kriminalistické identifikace a její využití v procese dokazování trestní činnosti. In:
ŠIMOVČEK, I. a kol. Hodnoty trestného práva v teórii a praxi. Trnava: TYPI UNIVERSITATIS
TYRNAVIENSIS, 2012, s. 357-387; BRUNOVÁ, M. Vybrané problémy dokazování trestné činnosti s využitím
výsledků kriminalistické identifikace. Karlovarská právní revue, č. 2, 2007, s. 64-70. ISSN 1801-2193.
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mít vzdělání v oboru a dlouholeté zkušenosti. V několika výjimečných oborech, jako je např.
daktyloskopické zkoumání nebo identifikace osoby podle DNA je stanovení individuální
identifikace dáno množstvím charakteristických identifikačních znaků (markantů). Odlišná
situace je v dalších oborech např. v trasologii, mechanoskopii, kriminalistické balistice nebo
při zkoumání ručního písma a identifikace pisatele. V těchto zkoumání je identita dána
subjektivním hodnocením znalce a zpravidla je stanovena stupněm pravděpodobnosti. Pro
stanovení stupně pravděpodobnosti se užívá verbální vyjádření. Nejde o formu matematické
pravděpodobnosti, ani vyjádření procenty, ale o stupeň dokazatelnosti nálezu vzhledem ke
zpracovatelnosti sporného materiálu a kvalitě materiálů srovnávacích.
Pravděpodobnost je často nevyhnutelným stupněm poznání. Jakékoliv poznání, zvláště
vědecké, nelze vždy redukovat do kategorických soudů „ano-ne“, nýbrž často připouští různá
částečná řešení, což platí i pro identifikační činnost. Nelze nutit znalce k tomu, aby činil
pouze kategoricky potvrzující nebo negující závěr, jestliže nachází částečné řešení, které dává
také určitou důkazní informaci. Z hlediska objektivnosti a přezkoumatelnosti výsledků
znaleckého dokazování musí být zřejmé, jaké podklady byly v procesu kriminalistické
identifikace k dispozici, jaké znalec použil vzorce, grafy a výpočetní programy, co znamenají
jednotlivé veličiny vzorců, prameny z kterých pocházejí aj. Stupeň individuální shody
(neshody) je vždy spojen s určitou pravděpodobností. Klasifikace se v praxi pohybuje ve škále
hodnot 1 až 5, kdy číslo 1 odpovídá závěru o jednoznačné shodě (100 %) stop na
porovnávaných objektech. Číslo 2 vyjadřuje nižší stupeň individuální shody, kdy formulace „s
velkou pravděpodobností ano“ (75 %). Číslo 3 postihuje situaci, kdy nelze dospět k
jednoznačnému závěru o shodě/neshodě (50 %). Stupeň 4 vyjadřuje stanovisko experta,
kterým se přiklání spíše k individuální neshodě s formulací: „s velkou pravděpodobností ne“
(25 %). Číslo 5 znamená vyloučení možnosti, že by zajištěná kriminalistická stopa měla
jakoukoliv spojitost s objektem identifikačního zkoumání (0 %)6.
Hodnocení znaleckého posudku se realizuje podle kritérií, jež mají trojí povahu7,
jednak je to právní korektnost důkazu, pak důkazní význam (relevance) znaleckého posudku a
za třetí je to hodnocení věrohodnosti znaleckého posudku. Při posuzování věrohodnosti je
nutné přihlížet k následujícím kritériím – za prvé je to způsobilost osoby znalce (znaleckého
ústavu) poskytovat věrohodné znalecké posudky, za druhé úplnost a bezvadnost
podkladových materiálů a za třetí odbornou odůvodněnost znaleckého posudku8.
V posledních letech vyvíjí v tomto směru výraznou aktivitu např. organizace European
Network of Forensic Science Institutes (ENFSI). Vytváří pro konkrétní znalecké obory
standardizované znalecké testy, kterými prochází forenzní znalecké ústavy členských států (u
nás se to týká Kriminalistického ústavu v Praze). Odborná kvalita a úroveň je garantována
nezpochybnitelnou odbornou autoritou této organizace. Odborné sekce ENFSI se věnují také
otázce pravděpodobnosti závěrů identifikačního zkoumání, například v oblasti trasologických
zkoumání je v odborné komunitě znám „holandský model“ stanovení pravděpodobnosti
v trasologické identifikace9. Tento model je založen na tom, že se systematicky shromažďují
drobné tvarové charakteristiky markantů poškození podešve obuvi a empiricky zjištěné
pravděpodobnosti výskytu. Vytvořený matematický model je schopen vyjádřit hladinu
PLANKA, B. a kol. Kriminalistická balistika. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009., PLANKA, B. STRAUS, J.
Kriminalistická balistika – praktické cvičení. Praha: PA ČR, 2010.
7
MUSIL, J. Hodnocení znaleckého posudku. Kriminalistika 3, 2010.
8
BRUNOVÁ, M. Dokazování v trestním řízení. Karlovarská právní revue, č. 3, 2009, s. 27-43, ISSN 18012193.
9
KEEREWEER, I., Van BREST, M., van de VELDE, J.M. Guideline for Evaluating and Drawing Conclusions
in Comparative Examination of Shoeprints. In. Information Bulletin for Shoeprint Toolmark Examination, Vol.
6, No 1, 2000.
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pravděpodobnosti identifikace obuvi. Tato pravděpodobnost je vyjádřitelné verbálně také v 5
ti stupňovém rozsahu.
V souvislosti se systémovým přístupem a využíváním matematických metod,
matematického a kybernetického modelování vyplývá řada otázek, týkajících se zejména
přípustnosti závěru experta, získaných čistě těmito metodami. Problémy vznikají nejenom se
samotnou automatizací identifikačního zkoumání, ale zejména s využíváním závěrů, resp.
výsledků zkoumání zpracovaných výpočetní technikou v případech, že výpočetní technika
nebude pouze pomocným prostředkem tradičních metod zkoumání, ale rozhodujícím
prostředkem identifikačního zkoumání vůbec. Základní důvody pro pochybnosti o
přípustnosti těchto metod v identifikačních zkoumáních spočívají v tom, že není známo, jaké
konkrétní identifikační znaky byly základem analýzy i odpovědi zpracované výpočetní
technikou.
Z uvedených názorů a rozdílné praxe je zřejmé, že problematika pravděpodobnostních
závěrů a jejich využití v praxi je velmi složitá. Je samozřejmé, že vyšetřovatelé i soudy
pracují nejraději s kategorickými závěry, které bohužel nelze v některých případech vyslovit.
Nejpravděpodobnější hodnotou měřené veličiny, pokud není známa, je aritmetický průměr
naměřených hodnot. Nejčastěji používanou veličinou pro charakteristiku přesnosti měření je
střední chyba s. Z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky je známo, že u náhodného
rozdělení v intervalu kolem střední hodnoty x
1s

je

68,27 %

2s

95,45 %

 2,5 s

98,76 %

3s

99,73 %

všech měřených hodnot

Za obvyklý interval spolehlivosti (tzv. technická jistota) je bráno x  2,5 s, což
reprezentuje pravděpodobnost 98,76 %. Jistota a objektivita závěrů znaleckého posudku je
závislá od řady faktorů; z nich nejdůležitější je úplnost vstupních podmínek pro analýzu a
jejich skutečností, existence matematického modelu děje a stupeň jeho shody se skutečným
průběhem, jednoznačnost právního předpisu, který je podkladem pro znalecký rozbor aj.
Pravdivého poznání lze dosáhnout cestou postupného narůstání pravděpodobnosti až do
úrovně praktické pravdivosti; neexistuje přesně vyjádřená hranice mezi pravděpodobností
a jistotou. I v případech, kdy proces znaleckého zkoumání je zcela algoritmizován a vyjádřen
matematicky, má taková hranice podmíněnou, relativní pravdu a se zdokonalováním metod se
může měnit a zpřesňovat.
Závěr
Pravděpodobnostní vyjádření identifikace objektu je často nevyhnutelným stupněm
poznání v kriminalistickém zkoumání. Jakékoliv poznání, zvláště vědecké, nelze vždy
redukovat na jednoduchou alternativu podle schématu „buď ano, nebo ne“, nýbrž často
připouští různá částečná řešení, což platí i pro znaleckou činnost. Nelze nutit znalce k tomu,
aby činil pouze kategoricky potvrzující nebo negující závěr, jestliže nachází částečné řešení
otázky, které dává také určitou důkazní informaci. Jestliže spojení faktů (i zjištěných
znalcem) je běžné, činí následné logické závěry vyšetřovatel, soud ap. Jestliže však výklad
faktů potřebuje speciální znalosti, může o nich závěr učinit pouze znalec. Potom je znalec
povinen zformulovat svůj závěr tak, aby vysvětlil, do jaké míry (jakým stupněm
pravděpodobnosti) je možno zdůvodnit odpověď na položenou otázku. Pravděpodobnost, že
nastane určitý děj, nebo že při daném rozptylu vstupních hodnot se hodnoty výsledku výpočtu
budou pohybovat v určitém rozmezí, je možno stanovit na základě zákonů matematické teorie
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pravděpodobnosti. Výpočty provedené v celém rozmezí hodnot, jak je obvyklé např. při
analýze dopravních nehod pravidlem jsou často brány tak, jako by v celém tomto rozmezí
hodnoty měly všechny stejnou pravděpodobnost10.
Zejména v trestním řízení to má jistě své opodstatnění vzhledem k presumpci neviny
resp. principu „in dubio pro reo“ - v pochybnostech ve prospěch. Ve skutečnosti je však
podstatně vyšší pravděpodobnost u hodnot, jež se blíží průměru (střední hodnotě), a podstatně
menší je pravděpodobnost u těch, jež jsou od průměru dále - čím dále, tím je pravděpodobnost
nižší. U tzv. normálního rozdělení pravděpodobnosti je grafickým vyjádřením této skutečnosti
známá Gaussova křivka normálního rozdělení.
Při slovním vyjádření stupně pravděpodobnosti právníci obvykle rozlišují:
0%

nemožnost, aby děj nastal

do 50 %

možnost, že děj nastal

50-60 %

pravděpodobnost, že děj nastal

60-70 %

převažující pravděpodobnost, že děj nastal

70-85 %

velká (vysoká) pravděpodobnost, že děj nastal

85-97(99) %

velmi vysoká pravděpodobnost, že děj nastal

97(99) % a více

pravděpodobnost hraničící s jistotou

100 %

jistota, že děj nastal

Z matematického hlediska je při určování pravděpodobnosti třeba vycházet z teorie
chyb a počtu pravděpodobnosti; zde za obvyklý interval spolehlivosti (tzv. technická jistota)
bereme, jak výše uvedeno, průměrnou hodnotu  2,5 s, což reprezentuje pravděpodobnost
98,76 %. Rozdílná bude zřejmě možnost aplikace pravděpodobných závěrů znalce v různých
druzích řízení. Pokud celý rozsah použitých vstupních hodnot (např. z literatury) bude
znamenat jednoznačný právní závěr, nebude ekonomické usilovat o jejich další zpřesnění.
Pokud by však rozsah výsledků znaleckého posudku zasahoval při právním hodnocení do
různých záběrů právních, bude třeba uvážit, zda příp. jak je možno vstupní údaje (příp.
i matematické modely) upřesnit, a projednat další postup (rovněž i z hlediska ekonomického).
Jsou obory, kdy lze vyjádřit shodu zcela jasně kvalitativně, lze vyjádřit nějakým číslem
(daktyloskopie, genetika), pak jsou obory, které jsou založeny na přesném technickém
zkoumání markantů ve stopě a srovnávacím materiálu (identifikujících objektech), např.
v oborech trasologie, kriminalistické balistiky, mechanoskopie. V těchto oborech se nejprve
posuzují např. rozměry a poté markanty, které vznikly nahodile, např. používáním nebo
opravami. V komplexu těchto markantů může znalec vyjádřit míru pravděpodobnostní
shody. Myslím, že je velmi vhodné a korektní si položit otázku, zda vyjádření
pravděpodobnosti shody je skutečně správné a objektivní. Pokud znalec stanoví
pravděpodobnost závěru, a tvrzení není nijak opřeno o matematický aparát, pak tento závěr
v mnoha případech vychází pouze ze subjektivního kvalifikovaného (odborného) odhadu
znalce. Domnívám se, že v takových případech hraje velkou míru subjektivismus.
Závěry znaleckého zkoumání lze rozdělit na dvě skupiny. Jednak na obory, kde
výsledek je možné opřít o exaktně a konkrétně vyjádřené hodnoty, Např. závěr
v daktyloskopické identifikaci určený dostatečným počtem markantů (10 a více) je závěr o
jednoznačné identifikaci osoby. Dále to jsou obory, které jsou založeny na přírodovědném a
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BRADÁČ, A. a kol. Soudní inženýrství. Brno: CERM, 1997, 1999.
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technickém zkoumání, ale výsledek identifikačního zkoumání závisí na vnitřním přesvědčení
znalce. Pravděpodobný závěr znalce je pouze kvalifikovaný odhad znalce na hodnocené
podklady a zjištěné skutečnosti. Stanovení pravděpodobnostních závěrů znalce je potřeba
postupovat vždy velmi obezřetně.
Pravděpodobnostní vyjádření identifikace objektu je často nevyhnutelným stupněm
poznání v kriminalistickém zkoumání. Jakékoliv poznání, zvláště vědecké, nelze vždy
redukovat na jednoduchou alternativu podle schématu „buď ano, nebo ne“, nýbrž často
připouští různá částečná řešení, což platí i pro znaleckou činnost. Nelze nutit znalce k tomu,
aby činil pouze kategoricky potvrzující nebo negující závěr, jestliže nachází částečné řešení
otázky, které dává také určitou důkazní informaci. Jestliže jsou výsledky znaleckého
kriminalistického zkoumání zcela jasné, činí následné logické závěry vyšetřovatel, soud ap.
Jestliže však výklad faktů potřebuje speciální znalosti, může o nich závěr učinit pouze znalec.
Potom je znalec povinen zformulovat svůj závěr tak, aby vysvětlil do jaké míry (jakým
stupněm pravděpodobnosti) je možno zdůvodnit odpověď na položenou otázku.
Pravděpodobnost, že nastane určitý děj, nebo že při daném rozptylu vstupních hodnot se
hodnoty výsledku výpočtu budou pohybovat v určitém rozmezí, je možno stanovit na základě
zákonů matematické teorie pravděpodobnosti. Výpočty provedené v celém rozmezí hodnot,
jsou často uvažovány tak, jako by v celém tomto rozmezí hodnoty měly všechny stejnou
pravděpodobnost11. Na závěr si dovolím jednu zajímavost (pro obohacení kriminalistické
komunity), v zahraniční (Anglie, USA) se často uvádí formulace znalců pro své závěry
slovním vyjádřením „s rozumným stupněm vědecké jistoty…“ nebo „přiměřená vědecká
jistota…“ (Reasonable Scientific Certainty). Osobně se domnívám, že takový závěr by mohl
být dobrým vyjádřením subjektivní pravděpodobnosti při formulaci závěrů znaleckého
zkoumání.
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Alternativy k zajištění žadatelů o mezinárodní ochranu v úpravě práva EU
Alternatives to detention of the Asylum Seekers under the EU Law Regulation
Martin Janků1
Abstrakt
Příspěvek se zaměřuje jednak na vyjasnění samotného pojmu „alternativa k zajištění“ a jeho
vymezení v právu EU. I přes rostoucí zájem států o zavádění zákonné úpravy alternativ
neexistuje jednotná právní definice konceptu "alternativy k zajištění", a tudíž v praxi dochází
k různému aplikování této koncepce. Proto je vymezení existujících právních definic pojmu
nezbytné k lepšímu pochopení úpravy alternativy k administrativní detenci v rámci práva EU.
V další části příspěvek charakterizuje platnou unijní úpravu, zejména pak směrnici o
podmínkách přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu č. 2013/33/EU (přijímací směrnice) a
směrnici o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně
pobývajících státních příslušníků třetích zemí, č. 2008/115/ES (návratová směrnice).
V návaznosti pak příspěvek stručně charakterizuje možné alternativy k zajištění, aplikované
v členských zemích EU.
Klíčová slova
žadatel o mezinárodní ochranu, zajištění, alternativy k zajištění, právo EU, přijímací
směrnice, návratová směrnice
Abstract
The paper aims primarily on the specification of the concept of "alternatives to detention”
itself and its definition in EU law. Despite the growing interest of States on the
implementation of legal provisions for the alternatives to detention, there is no uniform legal
definitions of the concept of "alternatives to detention" and, consequently, different
approaches to the application of the concept in practice occurs. Thus, the specification of the
existing legal definitions of the concept is necessary for a better understanding of the
alternatives to administrative detention in the framework of the EU law. Following the
clarification of the concept, the paper approaches the EU legal rules in force, in particular the
a EU directive 2013/33/EU laying down standards for the reception of applicants for
international protection (Reception Conditions Directive) and Directive 2008/115/EC of the
European Parliament and of the Council on common standards and procedures in Member
States for returning illegally staying third-country nationals (Return Directive). In this
connection the paper presents and cha characterizes briefly the existing alternatives to
detention as laid down in the national laws and applied by the EU Member States.
Key words
applicants for international protection, detention, alternatives to detention, EU law, reception
conditions directive, return directive
Úvod
Zvyšující se příliv uprchlíků z afrických zemí i zemí Středního Východu, směřujících
na evropský kontinent, s sebou vedle nároků na řízení procesu spojeného s jejich přijímáním,
resp. navracením, vyvolává i přirozená bezpečnostní rizika. V průběhu období, ve kterém
žadatelé o mezinárodní ochranu pobývají v některé členské zemi EU a očekávají vyřízení
1
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žádosti o pobyt, resp. rozhodnutí o jejich právním statusu, musí být určen způsob kontroly
pobytu těchto osob, resp. zajištění informací o jejich pobytu tak, aby byly k dispozici
organům, provádějícím příslušné správní řízení, a zejména aby bylo následně možné
implementovat příslušné správní rozhodnutí, jakmile nabude právní moci. Mnoho států to řeší
detencí těchto osob v speciálních zařízeních k tomu určených, čímž sice na jedné straně
poskytují těmto žadatelům o mezinárodní ochranu určité materiální zajištění, avšak na druhé
straně jim ukládají větší či menší omezení pohybu v rámci země usídlení a tím i zapojení do
života příslušné komunity. Rozsah a povaha těchto omezení (resp. nezbytnost jejich využití
jako prostředku ultima ratio) jsou příčinou, proč řada členských států i EU samotná usiluje o
nalezení vhodných alternativ k zajištění žadatelů o mezinárodní ochranu po dobu trvání
uvedeného řízení. Je nezbytné implementovat postupy umožňující individualizaci posuzování
důvodů zajištění, případně jiné, méně restriktivní formy kontroly (omezení) pohybu.
Tento příspěvek se zaměřuje na objasnění samotného pojmu „alternativa k zajištění“ a
jejího vymezení v právu EU. I přes rostoucí zájem států o zavádění zákonné úpravy alternativ
neexistuje jednotná právní definice konceptů "alternativ k zajištění" a tudíž dochází
k různému aplikování této koncepce v praxi. Proto je stručné vymezení existujících právních
definic pojmu nezbytné k lepšímu pochopení úpravy alternativy k administrativní detenci
v rámci práva EU a jejímu návaznému promítnutí do českého práva v zákoně o azylu.
Existující definice alternativ k zajištění
Alternativy k zajištění zahrnují jak politická rozhodnutí v souvislosti s řízením
migrace, tak i reakci na právní závazky států. Vládní i nevládní mezinárodní organizace i
právní nauka poskytly některé definice problému. Např. Mezinárodní koalice pro otázky
detence (International Detention Coalition, IDC) chápe pod alternativami k zajištění „…
veškeré právní předpisy, politiky nebo praxe, které umožňují žadatelům o azyl, uprchlíkům a
migrantům pobývat v rámci komunity s možností svobody pohybu, zatímco jejich migrační
status je v řízení, nebo zatímco očekávají deportaci či vyhoštění ze země“2. Tato definice
pojímá alternativy k zajištění v rámci regulace a řešení migrace jako celku. Slouží k
pragmatickému cíli diskuse o účelu zajištění a zasazuje se za jeho omezování a politický
odklon od administrativní detence k zapojení migrantů a spolupráci s nimi průběhu výše
uvedených řízení. Výzkum prováděný IDC v podstatě dospěl k závěru, že nejvýznamnějšími
prvky jsou „řízení k určení toho, které osoby by měly být zadrženy, a jaké jsou důvody pro
jejich zadržení" a dále „efektivnost existujících mechanismů pro regulaci žadatelů o
mezinárodní ochranu při jejich usazení v rámci komunity“3.
Mezinárodní katolická skupina Jesuit Refugee Service (JRS) zastává podobný přístup4.
Tento přístup zapadá zejména do kontextu, v němž se zajištění používá jako převažující forma
řízení migrace, uplatňující politiku automatického zadržení bez individualizovaného
vyhodnocení jeho potřeby. Autoři C. Costello a E. Kaytaz předkládají ve své studii pro
potřeby UNHCR úzkou i širokou definici alternativ k zajištění: „Alternativa k zajištění
(alternative to detention) není terminus technicus, ale spíše odkazuje na řadu různých
přístupů. Používá se minimálně ve dvou různých významech. V úzkém slova smyslu se jedná
o praxi používanou tam, kde zajištění má zákonný základ, zejména v případech, kdy je dán
zákonný důvod k zajištění, avšak stát má k dispozici méně restriktivní prostředky kontroly,
jež mohou být použity. V širším smyslu se pod alternativou zajištění rozumí jakýkoliv
IDC and La Trobe Refugee Research Center, ‘There are alternatives, a handbook for preventing unnecessary
detention. IDC 2011, s. 12.
3
Tamtéž, s. 16.
4
Viz JRS Europe, Policy Position on Alternatives to Detention, 2012, dostupné online na
http://www.refworld.org/docid/50ac9c0f2.html
2
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politický přístup či praktický postup zastávaný státy a používaný k usměrňování a řízení
migrace, který nedosahuje intenzity zajištění, ale zahrnuje jiná omezení“5. V kontextu EU,
kde jsou upraveny podmínky přijetí v rámci společného evropského azylového systému
(CEAS), by tento přístup mohl vést k právním nejasnostem. Například podle uvedeného
širšího chápání by mohlo být za alternativu k zajištění považováno i ubytování žadatelů o
mezinárodní ochranu v neuzavřených zařízeních, jelikož představují způsob usměrňování a
řízení migrace (co se týče osob podávajících žádosti o mezinárodní ochranu), který
nedosahuje intenzity zajištění, ale obsahuje určitá omezení (například určitá omezení
možnosti opouštět pobytová centra).
Dalším významným prvkem je správné provádění jednotlivých režimů. Podrobné
pokyny poskytují v tomto ohledu např. Pokyny UNHCR z roku 2012.6 Pokyny obsahují
přílohu s demonstrativním seznamem jednotlivých režimů, například podmínky pro podávání
zpráv nebo propuštění na kauci. (příloha A „Pokynů“). Mezi jiným dokument zdůrazňuje, že
„alternativa k zajištění by neměla být užívána jako alternativní forma zajištění; ani by se
alternativy k zajištění neměly stát alternativami k propuštění“7. Expertní konzultantka a
koordinátorka programu UNHCR A. Edwardsová ve své studii zdůrazňuje několik záruk pro
realizaci alternativ zajištění, z nichž je nejpodstatnější: „řada alternativ k zajištění zahrnuje
nějakou formu omezení pohybu nebo zbavení jedince části osobní svobody a proto musí být
předmětem záruk v oblasti lidskoprávní. [...] Čím větší omezení nebo zbavení osobní
svobody, tím větší záruky lidskoprávní ochrany musí být vytvořeny k zamezení excesů
výkonné moci, svévolného jednání a nespravedlivého trestání“8.
Úprava alternativ k zajištění v právem EU
Administrativní zajištění cizinců a žadatelů o mezinárodní ochranu v právních předpisech
EU – rozbor základních ustanovení
Přijímací směrnice EU (2013/33/EU)
Evropská unie získala pravomoci v oblasti migrace a azylu od účinnosti
Amsterodamské smlouvy (1997), jež byly dále posíleny Niceskou smlouvou (2000) a
Lisabonskou smlouvou (2007). Pokud jde o azyl, cílem bylo vytvořit společný evropský
azylový systém (CEAS), poskytující jednotné azylové řízení a jednotnou úroveň ochrany
v rámci celé EU. Za tímto účelem vyvinula EU úsilí o harmonizaci právní úpravy (nařízeními
a směrnicemi), ustavení praktické spolupráce mezi státy (vytvořením Evropského podpůrného
úřadu pro otázky azylu, EASO) i zavedením finanční solidarity (například prostřednictvím
Azylového, migračního a integračního fondu). Zajištění je upraveno v několika směrnicích,
které se vztahují buď na žadatele o mezinárodní ochranu, nebo na cizince pobývající bez
oprávnění, jimž je uloženo správní vyhoštění, kteří jsou definováni jako dvě samostatné
skupiny.

5

COSTELLO, C., KAYTAS, E. Building Empirical Research into Alternatives to Detention: Perception of
Asylum Seekers and Refugees in Toronto and Geneva. UNHCR, Division of International Protection, June 2013.
dostupné online na http://www.refworld.org/docid/51a6fec84.html
6
UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Guidelines on the Applicable Criteria and Standards relating
to the Detention of Asylum-Seekers and Alternatives to Detention, 2012, dostupné online z:
http://www.refworld.org/docid/503489533b8.html
7
Tamtéž, s. 39.
8
EDWARDS, A. Back to Basics: The Right to Liberty and Security of Persons and ‘Alternatives to Detention’
of Refugees, Asylum-Seekers, Stateless Persons and Other Migrants. UNHCR, April 2011; dostupné online z
www.unhcr.org/4dc949c49.pdf; TÜRK,V., EDWARDS, A., BRAEUNLICH. M. Introductory Note to
UNHCR’s Guidelines on Temporary Protection or Stay Arrangements. International Journal of Refugee Law,
Volume 27, Issue 1, 1 March 2015, dostupné online na https://doi.org/10.1093/ijrl/eev014
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Tzv. přijímací směrnice (Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví
normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu, 2013/33/EU, 26. 6. 2013) upravuje
otázku zbavení svobody žadatelů o mezinárodní ochranu prostřednictvím taxativního seznamu
důvodů k zajištění, úpravou záruk pro zajištěné žadatele o mezinárodní ochranu a pravidel
týkající se podmínek zajištění. Dle čl. 8 přijímací směrnice může být žadatel o mezinárodní
ochranu zajištěn pouze v těchto případech:
a) za účelem zjištění nebo ověření jeho totožnosti nebo státní příslušnosti;
b) za účelem určení těch skutečností, na nichž je jeho žádost o mezinárodní ochranu
založena a jež by bez zajištění žadatele nebylo možné získat, zejména v případě
nebezpečí skrývání se žadatele;
c) během příslušného řízení za účelem rozhodnutí o právu žadatele na vstup na dané území;
d) je-li zajištěn v rámci řízení podle tzv. návratové směrnice (Směrnice Evropského
parlamentu a Rady o společných normách a postupech v členských státech při navracení
neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, 2008/115/ES ) za účelem
přípravy navrácení nebo výkonu vyhoštění, viz dále
e) vyžaduje-li to ochrana národní bezpečnosti nebo veřejného pořádku;
f) v souladu s nařízením EP a Rady (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy
pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu
podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z
členských států
Směrnice stanoví výslovnou povinnost posoudit možnost méně závažných
donucovacích opatření předtím, než dojde k zajištění, a povinnost zakotvit ve vnitrostátním
právu členských států pravidla týkající se alternativních opatření k zajištění (odst. 2 a 4 článku
8).
Zajištění jako krajní opatření
Podle mezinárodně právních norem v oblasti lidských práv by mělo být zajištění osob
žádajících o mezinárodní ochranu použito pouze jako krajní opatření, ve výjimečných
případech a poté, co se všechny ostatní možnosti prokazatelně ukazují v konkrétním případě
jako nedostatečné. Zajištění osob v rámci správního řízení je navíc vysoce kontroverzní kvůli
jeho negativnímu dopadu na zdravotní a sociální postavení a především proto, že zbavení
svobody představuje zásah do jednoho ze základních lidských práv. Od zajištění je nutno
upustit v případě zranitelných osob (je však logické, že většina žadatelů o mezinárodní
ochranu, jimž je uloženo zajištění, jsou ze své podstaty zranitelné osoby. Ze zranitelnosti
žadatelů o mezinárodní ochranu coby zvláště znevýhodněné a citlivé skupiny, vyžadující
zvláštní ochranu, vychází mimo jiné Evropský soud pro lidská práva. Pokud má být zajištění
uloženo v souladu s mezinárodním právem, musí být splněno několik předpokladů. Zajištění
musí být:


oprávněné,



nezbytné a za daných okolností přiměřené,



uloženo k zákonnému účelu,



proporcionální ve vztahu tomuto k zákonnému účelu,



aplikováno bez diskriminace,

291



krajním prostředkem, zakládajícím se na prokázání skutečnosti, že nejsou žádné,
méně invazivní alternativy, jež by dosažení sledovaného zákonného účelu
umožnily.

Úřady tedy musí být schopny prokázat, že důvody pro zajištění byly přezkoumány
za užití přesného a vyčerpávajícího posouzení situace daného jedince bez diskriminace,
prokazujícího, že všechny ostatní možnosti byly vyčerpány nebo by nemohly postačovat
k dosažení sledovaného zákonného cíle. V takových případech lze zajištění ve vhodných
podmínkách, na nejkratší nutnou dobu a s pravidelným soudním přezkumem podle
mezinárodních standardů, považovat za krajní opatření9.
Zajištění cizinců jako správní opatření dle návratové směrnice ( 2008/115/ES)
Je faktem, že použití zajištění cizinců – jak v kontextu s vyřizováním jejich žádosti o
mezinárodní ochranu, tak i v kontextu s uloženým vyhoštěním následkem neudělení této
ochrany - je používáno v naprosté většině členských států EU ve značném rozsahu.
Nejkřiklavějším příkladem je široký výklad článku 5 odst. 1 písm. f) Evropské úmluvy o
ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „EULP“) samotným Evropským soudem
pro lidská práva (dále jen „ESLP“). Ustanovení in concreto uvádí, že osoba nesmí být
zbavena svobody, s výjimkou opatření vedoucího k tomu, aby se zabránilo jejímu
nepovolenému vstupu na území, nebo v případě osoby, proti níž probíhá řízení o vyhoštění
nebo vydání. Některé komentáře z toho dovozují, že používání zajištění přistěhovalců musí
být omezeno na jeho „administrativní funkci“10. V roce 1996 však ESLP v případě Chahal vs
Velká Británie, rozhodl, že: „toto ustanovení (článek 5 odst. 1 písm. f) nevyžaduje, aby
zajištění osoby, proti níž probíhá řízení za účelem deportace, bylo racionálně považováno
jako nezbytné, například, aby se zabránilo jejímu páchání trestných činů nebo útěku“ 11. Soud
výslovně uvedl, že zajištění cizinců pobývajících na území bez oprávnění k pobytu nemusí
být omezeno pouze na zabránění jedincům skrývat se, avšak jelikož nestanovil, další účely,
pro něž by dále mohlo být využito, otevřel tak možnost jeho využití pro disciplinární a jiné
administrativní účely.
Jiné výslovné stvrzení toho, jak použít zajištění cizinců jako disciplinární opatření, lze
nalézt v návratové směrnici. Článek 15. odst. 1 (b) ve spojení s odst. 5, uvádí, že zajištění
může být nařízeno vůči příslušníku třetí země, o jehož navrácení probíhá řízení, za účelem
přípravy návratu nebo výkonu vyhoštění v případě, kdy dotčená osoba se vyhýbá přípravě
návratu či uskutečňování vyhoštění nebo je jinak ztěžuje. Toto zajištění lze nařídit na dobu
nejvýše 6ti měsíců. Článek 15 odst. 6 a) kromě toho uvádí, že v případě nedostatečné
spolupráce dotčené osoby může být zajištění prodlouženo o dalších 12 měsíců. Jinak řečeno,
důvody pro zajištění i jeho maximální doba podle směrnice o navracení potvrzují využití
zajištění pro disciplinární účely. V tomto ohledu lze říci, že omezení doby zajištění na
maximálně 18 měsíců je klíčové pravidlo obsažené v návratové směrnici. Nicméně, jak je
uvedeno v dokumentu EK „Hodnocení uplatňování návratové směrnice“, účinky tohoto
ustanovení jsou smíšené, když 12 zemí délku trvání zajištění snížilo a naopak 8 ji zvýšilo12.
Podobný účinek harmonizace vyplývající z práva EU lze pozorovat rovněž ve vztahu
k zajištění žadatelů o mezinárodní ochranu, kdy několik členských států, jako např. Litva či
Maďarsko, zavedlo nové důvody pro zajištění žadatelů o mezinárodní ochranu v očekávání
9

International Detention Coalition, There are Alternatives: revised edition, 2015.
NOLL, G. Rejected Asylum Seekers: The Problems of Return’, International Migration, 2002.
11
EÚLP, judikát Chahal vs United Kingdom, 1996, odst. 112, dostupný online z:
https://www.refworld.org/cases,ECHR,3ae6b69920.html
12
Evaluation on the application of the Return Directive. COM (2014) 199 final, s. 201.
10
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transpozice přepracovaného znění přijímací směrnice (transpozice do vnitrostátního práva
měla proběhnout v členských státech do července 2015), aniž by však přijaly doprovodné
garance13. Pokud pohlížíme na využití zajištění cizinců jako na uplatnění určité formy
kárného opatření, můžeme pak lehce vysvětlit nedostatek zájmu i vůle vlád na zavádění
alternativ k zajištění. De Senclarens ve své stati „State reluctance to use alternatives to
detention“ poukázal na skutečnost, že všechny alternativy k zajištění mají za cíl pouze
s využitím různých prostředků zajistit, aby dotyčná osoba byla k dispozici, když má být
provedeno rozhodnutí o jejím vyhoštění. Tato opatření sahají od složení finanční záruky k
využívání elektronických náramků, domácího vězení nebo povinnosti hlásit se úřadům v
pravidelných intervalech. Jsou to méně omezující a také levnější způsoby, jak zaručit
přítomnost jedince, když má dojít k jeho vyhoštění. Avšak zastánci zajištění jako
disciplinárního opatření jsou přesvědčení, že právě disciplinární povaha zajištění je tím, co je
nejvýznamnější pro úspěšné provedení vyhoštění samotného. Z jejich jsou pohledu méně
omezující či liberálnější opatření méně účinná co se týče dosažení požadovaného konečného
výsledku. Převažující disciplinární přístup k použití zajištění tedy pomáhá vysvětlit neochotu
států přiklonit se k alternativním přístupům14.
Dá se říci, že zajištění se používá rovněž pro účely kontroly migrace, neboť státy
využívají k ospravedlnění použití zajištění širokou škálu argumentů, jako např.:


praktické důvody, například mít migrující osoby k dispozici pro potřebu úřadů k
identifikační kontrole nebo zdravotním prohlídkám po jejich příjezdu;



motivy související s výkonem správního rozhodnutí nebo ochranou určitého
veřejného zájmu, například zabezpečení veřejného pořádku nebo realizace
nuceného navracení neoprávněně pobývajících cizinců, jimž bylo uloženo
vyhoštění;



politické argumenty, jako např. odstrašení další osob před jejich příchodem do
země nebo ochrana hostitelské komunity.

Uplatňování alternativ k zajištění dle přijímací a dle návratové směrnice
Pokud bereme svobodu pohybu jedince za jedno ze základních lidských práv, je velmi
důležité vnímat úkol států, zabývat se alternativami k zajištění, jako jejich povinnost. Výše
analyzované ustanovení článku 15 návratové směrnice připouští zajištění osob pouze
v případě, že v konkrétním případě „nemohou být uplatněna jiná dostatečně účinná, avšak
mírnější donucovací opatření". Členské státy tak musí předtím, než se uchýlí k zajištění
žadatele o mezinárodní ochranu, prozkoumat dostupná alternativní opatření. Přesto však - na
rozdíl od přijímací směrnice – nevyžaduje návratová směrnice po členských státech
explicitně, aby přijmuly vnitrostátní právní předpisy upravující alternativní opatření, ale uvádí
pouze příklady alternativ k zajištění. Nicméně článek 7 (vztahující se k dobrovolnému
opuštění území) uvádí tři opatření, která mohou být uložena příslušníkům třetí země, tak aby
se zabránilo riziku jejich skrývání se. Toto ustanovení zdůrazňuje možnost „uložit některé
povinnosti, jejichž cílem je předcházet nebezpečí skrývání se, jako je pravidelné hlášení se
orgánům, složení přiměřené finanční záruky, odevzdání dokladů nebo povinnost pobývat na
určitém místě." Nicméně i když členské státy mohou uplatňovat tato opatření, je nutno vždy

BYRNE, M., QUINN, E. „The effectiveness of return in EU Member States: challenges and good practices
linked to EU rules and standards“ zpráva EK ze dne 25. 5. 2017, dostupný online na https://ec.europa.eu/homeaffairs/sites/homeaffairs/files/14a_ireland_effectiveness_of_return_final_en.pdf
14
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60.
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ověřit, zda vůči konkrétní osobě je v daném okamžiku možno nařídit zajištění jako legální
opatření.
Pokud se podíváme na platné znění přijímací směrnice, vidíme, že článek 8 ukládá
členským státům, aby předtím, než žadateli o mezinárodní ochranu uloží zajištění, zvážily
alternativy k zajištění. Odstavec 2 stanoví, že „v případě nutnosti a na základě individuálního
posouzení každého případu mohou členské státy zajistit žadatele, nelze-li účinně uplatnit jiná,
mírnější donucovací opatření“. Ještě předtím však směrnice v úvodním odůvodnění
zdůrazňuje v bodu 15, že „zajištění žadatelů by mělo být možné pouze v jasně vymezených
výjimečných případech stanovených touto směrnicí a v souladu se zásadou nezbytnosti a
přiměřenosti, pokud jde o způsob i účel zajištění.“ Podle přijímací směrnice státy nejenže
musí v praxi uplatnit alternativní přístupy, ale musí tyto postupy též zavést do praxe
prostřednictvím vnitrostátních právních předpisů, přijatých k transpozici směrnice. A konečně
má velký význam bod odůvodnění č. 20, protože dává právní výklad k pochopení alternativ
k zajištění podle práva Evropské unie: „Zajištění žadatele by mělo být krajním opatřením a
mělo by být uplatňováno pouze poté, co byla řádně posouzena veškerá alternativní opatření,
při nichž nedochází k fyzickému zajištění, s cílem lépe zajistit fyzickou a psychickou integritu
žadatele. Jakékoli alternativní opatření nahrazující zajištění by mělo respektovat základní
lidská práva žadatele“. Důležitý dodatečný význam tohoto bodu spočívá v tom, že alternativní
opatření by neměla spočívat ve „fyzickém zajištění“, to znamená, že jakékoliv opatření, jehož
aplikace zbavuje jedince jeho svobody, nelze považovat za alternativu k zajištění. A dále,
kromě toho, že nebudou spočívat ve fyzickém zajištění, by měla tato opatření respektovat
základní práva žadatelů o mezinárodní ochranu, jak je stanoveno v mezinárodně právních
dokumentech. V důsledku toho by uvedená opatření neměla porušovat zejména zákaz mučení,
nelidského či ponižujícího zacházení, práva na lidskou důstojnost, právo na ochranu
soukromého a rodinného života a právo na účinný opravný prostředek.
Jaké alternativy k zadržení lze uplatnit
Dle praxe a právní úpravy v jednotlivých členských státech EU můžeme uvést přehled
opatření, jež lze uplatnit či navrhnout k legislativnímu zakotvení jako alternativy k zajištění. Z
většiny z této široké škály alternativ k zajištění vyplývají určitá omezení svobody pohybu či
jiných základních práv. Proto tato omezení práv osob musí být v souladu s článkem 52 odst. 1
Listiny základních práv EU. To znamená, že omezení musí být stanovena zákonem, musí
skutečně odpovídat cílům obecného zájmu, uznávaných v EU anebo jsou zapotřebí k ochraně
práv a svobod jiných, musí respektovat podstatu práva a být proporcionální. Alternativy k
zajištění se tedy musí odlišovat od bezpodmínečného propuštění ze zajištění nebo
neomezeného umístění v otevřených zařízeních.
Níže uvádíme přehled možných alternativ k zajištění, z nichž mnohé lze použít
v kombinaci jednoho s druhým 15:
a) Povinnost odevzdat pasy nebo cestovní doklady
Tato povinnost může být uložena samostatně nebo společně s jinými alternativami, jako
povinnost zdržovat se na určitém místě nebo v určitém regionu. Je to mírné opatření, které v
podstatě slouží k zajištění toho, aby se během doby potřebné k přípravě návratového řízení
neztratily nebo nebyly zničeny platné identifikační průkazy a cestovní doklady.
b) Omezení pobytu

15

Blíže viz studie FRA Alternatives to detention for asylum seekers and people in return procedures, 2015.
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Toto omezení stanoví povinnost setrvat na určité adrese nebo bydlišti v rámci určité územní
oblasti, často v kombinaci s povinností pravidelně se hlásit. Určená místa mohou být otevřená
nebo polootevřená zařízení, provozovaná vládními či nevládními institucemi, popř. též hotely,
hostely či ubytování v soukromí. Režim se může lišit, ale osoby obecně musí být přítomny na
určeném místě po stanovenou dobu, přičemž vzdálení se je obvykle povoleno pouze
v odůvodněných případech.
c) Propuštění na kauci a poskytnutí záruky třetí osobou
V souvislosti s trestněprávními opatřeními není neobvyklé umožnit propuštění zadržené
osoby na kauci, která propadne, pokud se osoba nebude hlásit úřadům. V řízení o udělení
mezinárodní ochrany a v řízení před vyhoštěním je propuštění na základě finančních záruk
využíváno zřídka, zčásti i proto, že se předpokládá, že většina žadatelů o mezinárodní ochranu
či osob z třetích zemí v návratovém řízení nemá potřebné prostředky ke složení požadované
finanční záruky.
d) Pravidelné hlášení orgánům
Tato alternativa zavazuje určené osoby, aby se v pravidelných intervalech hlásily policii nebo
imigračním úřadům. V právních předpisech států je jednou z častěji využívaných alternativ k
zajištění. Každodenní týdenní, čtrnáctidenní či méně častá ohlašovací povinnost může být
uložena rovněž jako dodatečný požadavek k povinnosti pobývat na určeném místě či v určené
oblasti.
e) Umístění v otevřeném zařízení s podporou sociálního pracovníka
Jedná se o inovativní alternativu k zadržení, která kombinuje klasickou sociální péči s dobou
určenou k pobytu na určených místech. Žadatelé o mezinárodní ochranu či osoby
v návratovém řízení jsou umístěny do otevřených zařízení a dostanou individuálně
přiděleného pečovatele nebo poradce, aby je informoval a radil jim v konkrétní situaci a
poučil o jejich možnostech. Tento druh alternativního opatření vzniknul na základě zjištění, že
dodržení rozhodnutí o navrácení závisí na stupni důvěry, kterou má osoba rozhodnutím
dotčená k úřadům hostitelské země. Tato důvěra se vytváří prostřednictvím individuálního
poradenství a kontaktů s osobami z vnějšku, např. z nevládních organizací.
f) Elektronický monitoring
Elektronické sledování nebo označování se používá především v souvislosti s trestněprávními
opatřeními. Jeho použití jako náhrada místo zajištění žadatele o mezinárodní ochranu je
omezené. Elektronické sledování je nejvíce zatěžující ze všech různých alternativ k zajištění,
neboť podstatně narušuje právo osob na soukromí, omezuje svobodu pohybu a může mít
negativní dopad na jejich důstojnost. To může také vést k diskriminaci osob nosících
elektronické zařízení v souvislosti s jejich častou záměnou za osoby odsouzené za spáchání
trestného činu.
Legislativní balíčky EU z roku 2016
V květnu 2016 předložila Evropská komise návrh nařízení Evropského parlamentu a
Rady, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k
posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo
osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států tzv. nařízení "Dublin IV" společně
s návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady o systému Eurodac (přepracované znění) a
s návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Agentury Evropské unie pro
otázky azylu. Jedná se o první legislativní balíček návrhů na zásadní změnu CEAS.
V červenci 2016 pak byl Komisí předložen Radě EU a Evropskému parlamentu druhý
legislativní balíček, zahrnující návrhy procedurálního nařízení, kvalifikačního nařízení a
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přepracované přijímací směrnice. Diskuze o obou legislativních balíčcích v obou
legislativních orgánech EU dosud probíhají.
Implementace legislativy EU v českém právu
Povinnost transpozice revidovaného znění přijímací směrnice splnila ČR novelou
zákona o azylu provedenou zákonem č. 314/2015 Sb16.
V I. Části přinesl zákon transpozici požadavků směrnice o podmínkách přijímání do
českého práva. Cílem je důsledně aplikovat institut zajištění jen na případy, kdy je to
nezbytně nutné. Je blíže rozvedena povinnost přednostně využít alternativních, tzv.
„zvláštních opatření“. Novela vymezuje jasněji důvody zajištění v souladu s přijímací
směrnicí. Na stranu druhou však novela v souvislosti s transpozicí čl. 8 odst. 3 přijímací
směrnice (přestože směrnice po státech nevyžaduje transponovat všechny důvody
z uvedeného taxativního výčtu) rozšiřuje výčet důvodů, pro které je možné žadatele o
mezinárodní ochranu zajistit, například pokud žadatel neposkytuje ministerstvu v řízení
„nezbytnou součinnost.“ Pokud jde o důvod zajištění – v případě důvodného podezření, že by
žadatel mohl představovat nebezpečí pro bezpečnost státu a veřejný pořádek, nedošlo k
definici obecného pojmu „veřejný pořádek“ a jeho vymezení tak je i nadále ponecháno na
judikatuře. Nově byla nicméně doplněna definice vážného nebezpečí útěku, která umožnila
ministerstvu zajišťovat osoby předávané na základě nařízení EU Dublin III, pokud se již
vyhnuli provedení přemístění, nebo vyjádří pouhý úmysl rozhodnutí o přemístění do
odpovědného členského státu nerespektovat (do účinnosti příslušné novely Česká republika
zajišťovala tyto osoby bez zákonného podkladu, což potvrdil rozsudek Soudního dvora EU ve
věci Al Chodor, C-528/15)17.
Závěr
Obecně můžeme závěrem konstatovat, že přestože povinnost zvažovat alternativy při
každém rozhodování o zajištění a přistoupit k alternativě vždy, kdy není nutno využít toho
zajištění jako prostředku ultima ratio, je dlouhodobě zakotvena v mezinárodním právu a
rovněž v evropském a unijním právu, praxe států tomu mnohdy neodpovídá a alternativy jsou
nadále využívány velmi omezeně. Naopak, v některých zemích dochází prakticky k plošnému
zbavení svobody žadatelů o mezinárodní ochranu18.
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Ústavní vymezení bezpečnosti státu
Constitutional Determination of State Security
Vladimír Zoubek1
Abstrakt
Předmět policejních věd, právní věda, vědy o kriminalitě, bezpečnostní věda a konstituování
bezpečnostní vědy v ČR a SR. Ústavní právo a konstitucionalistika o bezpečnosti ČR.
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Abstract
The course police sciences iurisprudentia, the science of crime, security and constitucion of
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abour of security Czech Republic.
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1. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky (č. 110/1998 Sb.) a ústavní zák. č. 300/2000
Sb.
Fungování ústavního systému České republiky v době vyhlášeného nouzového stavu,
stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může být modifikováno podle ústavního zákona
č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky2. Tento ústavní zákon je třeba považovat za
lex specialis k Ústavě ČR a Listině základních práv a svobod.
Problém „mimořádného” ústavního stavu
Do přijetí ústavního zákona ze dne 22. dubna 1998 č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti
České republiky, ústavní pořádek České republiky ve srovnání s jinými evropskými ústavními
systémy ústavní institut “mimořádného” či podobného krizového stavu neupravoval, což se
všeobecně považovalo za dosti závažný nedostatek ústavní úpravy. Tato téměř pětiletá
absence byla vážnou ústavní chybou, která se v roce 1998 napravila. Posledním impulsem
byly povodně z roku 19973 a především snaha o důvěryhodné směřování ČR do
euroatlantických struktur. Ve shodě s ústavní komparatistikou lze konstatovat, že pokud je
externě či interně “normální” ústavní stav ohrožen ať zjevně, či potenciálně, vznikají jiné
právní (resp. ústavní) situace: “mimořádný” stav, nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný
stav (v jiných ústavách též výjimečný stav, krizový stav, stav obležení atd.), kterému
odpovídají právní (resp. ústavní) prostředky k zajištění normálního stavu4. Náš ústavní
pořádek do přijetí úst. zák. č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, institut

Vladimír Zoubek, doc. JUDr., CSc., LL.M., MBA, VŠFS, e-mail: vladimir@zoubkovi.net.
Ve znění ústavního zák. č. 300/2000 Sb., kterým se mění ústavní zák. č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění
ústavního zák. č. 347/1997 Sb., a ústavní zák. č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.
3
KOVÁŘ, M. Ochrana obyvatelstva, objektů, hmotných statků a životního prostředí před povodněmi. Státní
správa a samospráva, 1997, č. 15, s. VII–VIII.
4
Odkazujeme především na FILIP, J. K otázce ústavní ochrany společnosti a státu de lege lata a de lege ferenda.
Časopis pro právní vědu a praxi, 1996, č. 4, s. 631–641.
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“mimořádného” nebo obdobného stavu neupravoval. Znal jen stav válečný.5 Řešení
“krizových” situací si vyžaduje výjimečná mimořádná opatření, tak jak to označil
v československé ústavní minulosti zákon č. 300/1920 Sb., ve znění zákona č. 125/1933 Sb.
Tento zákon se opíral o ústavní základ v § 13 odst. 3 Ústavní listiny, který zmocňoval
k vydání zákona, který by omezil určitá základní práva “za války nebo tehdy, vypuknou-li
uvnitř státu události ohrožující zvýšenou měrou republikánskou státní formu, ústavu nebo
veřejný klid a pořádek”.
Řádné právní prostředky ochrany státu a demokratické společnosti
Jaké existují řádné právní prostředky ochrany státu a demokratické (občanské)
společnosti? Čili jaké jsou zákonné (a ústavní) prostředky, aniž by bylo nutné autoritativního
konstatování stavu nouzového, stavu ohrožení atd.?
Těchto nástrojů není mnoho, nejsou zdaleka dokonalé, ale lze uvést alespoň demonstrativní
přehled:
a) především lze uvést náležité a efektivní (což může být v krizových situacích problém)
uplatňování předpisů trestního práva, správního (přestupkového) práva a té části
pracovního práva, které chrání veřejný klid, pořádek, obranyschopnost státu, územní
celistvost, samostatnost, státní zřízení atd.;
b) dokonce i za mimořádných situací lze podmíněně využít Listiny základních práv a
svobod, kdy lze omezit základní práva, avšak jen zákonem a za podmínek stanovených
Listinou (čl. 4 odst. 2 a 4 Listiny), zejména je-li to v demokratické společnosti nezbytné
k zachování jistých hodnot: do úvahy přichází např. omezení svobody pohybu, svobody
projevu, sdružovacího a shromažďovacího práva, tajemství přepravovaných zpráv,
domovní svobody apod. Lze poukázat i na čl. 12 odst. 3 Listiny (odvrácení závažného
ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku) a na čl. 17 odst. 4 Listiny (bezpečnost státu,
veřejná bezpečnost a pořádek).
Dalším případem, o kterém se zmiňuje J. Filip6, je možnost mimořádné situace, která je
úředně vyhlášena a kdy je ohrožen život národa nebo existence státu a je deklarován stav
katastrofy či živelní nouze. Bohužel vyjma nedostatečného ustanovení čl. 9 odst. 2 písm. c)
Listiny nemělo vnitrostátní ústavní právo doposud žádný nástroj k řešení těchto případů;
c) zvláště důležité je zdůraznit preventivní a represivní (tj. “běžnou”), bezporuchovou
činnost orgánů a služeb Policie ČR a bezpečnostních služeb. Posláním těchto
zvláštních složek státního mechanismu bylo a je zajišťovat stávající státní a ústavní
systém a chránit občanskou společnost (“jistotu a pocit bezpečnosti občanů”), tak jak to
vymezují příslušné policejní zákony.
Úkol zpravodajských služeb vymezuje § 2 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských
službách tak, že jsou státními orgány7 pro získávání, shromažďování a vyhodnocování
informací důležitých pro ochranu ústavního zřízení, významných ekonomických zájmů,
bezpečnost a obranu ČR. Na tomto úseku působí Bezpečnostní informační služba (dle
zákona č. 154/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů), Úřad pro zahraniční styky
a informace, Vojenské zpravodajství, jako součást Ministerstva obrany, tvořené
Vojenskou zpravodajskou službou a Vojenským obranným zpravodajstvím (podle zákona č.

Viz čl. 43 odst. 1 Ústavy. Blíže viz HŘEBEJK, J. Válečný stav. In: PAVLÍČEK, V. a kol. Bezpečnost ČR a
potřeba ústavních změn. Praha: Právnická fakulta UK, 2004.
6
FILIP, J. Ústavní právo České republiky. I. díl. Brno: Masarykova univerzita, 1997, s. 376-377.
7
Jako státní orgány by měly mít i oprávnění jednat jménem státu a vydávat závazné právní akty, což nemají.
5
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67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů).
Úkoly Policie ČR vymezuje expressis verbis ustanovení § 2 zákona ČNR č. 283/1991 Sb., o
Policii ČR ve znění pozdějších předpisů. Nutno konstatovat, že ve srovnání s bezpečnostními
službami jsou ovšem úkoly Policie ČR v této oblasti restriktivněji formulovány8. V České
republice by se nemělo počítat s využitím armády při běžném zajišťování veřejného klidu a
pořádku, neboť to vylučují ústavní meze demokratického právního státu. Armáda České
republiky, však může podle § 14 odst. 1 písm. b) zák. č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách
České republiky plnit úkoly Policie České republiky a to na dobu nezbytně nutnou a pokud
tak bylo stanoveno nařízením vlády. Jedná se především o úkoly při zajišťování ochrany
státních hranic, plnění úkolů služby pořádkové policie, ochranné služby, pokud síly a
prostředky Policie ČR nebudou dostatečné k zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti9.
Bezpečnostní rada státu
Ústavním zákonem č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky byla ustavena
Bezpečnostní rada státu jako poradní orgán vlády. Bezpečnostní rada státu v rozsahu
pověření, které stanovila vláda, připravuje vládě návrhy opatření k zajišťování bezpečnosti
České republiky10. Bezpečnostní radu státu tvoří předseda vlády a další členové vlády podle
rozhodnutí vlády (čl. 9 odst. 1 úst. zák. č. 110/1998 Sb.). Prezident republiky má právo
účastnit se schůzí Bezpečnostní rady státu, vyžadovat od ní a jejích členů zprávy a
projednávat s ní nebo s jejími členy otázky, které patří do jejich působnosti (čl. 9 odst. 3 úst.
zák. č. 110/1998 Sb.). Zřízením Bezpečnostní rady státu se sleduje analogie se státy NATO,
které obvykle zřizují zvláštní nadresortní orgán pro záležitosti bezpečnosti. V případě České
republiky jde však toliko o poradní orgán vlády, který nemůže ukládat povinnosti státním
orgánům, orgánům územních samosprávných celků a právnickým a fyzickým osobám.
Dřívější orgány státu pro brannou a bezpečnostní politiku
Orgány pro řízení a organizaci obrany prošly různými etapami vývoje. Branná politika
státu byla od vzniku Československé republiky vždy považována za věc státního, národního a
občanského zájmu. Tomu také odpovídalo postupné vytváření specializovaných orgánů pro
řízení obrany. V roce 1926 byl usnesením vlády z 23. 4. zřízen Meziministerský sbor pro
věci obrany státu a v roce 1933 byla usnesením vlády ze 6. 10. ustavena Nejvyšší rada
obrany státu. Právní úprava Nejvyšší rady obrany státu byla obsažena v zákoně č. 131/1936
Sb., o obraně státu. V roce 1945 vláda na své první schůzi 5. 4. svým usnesením zřídila
Vojenskou radu.
Další vývoj orgánů obrany státu odpovídal politické situaci. Orgány obrany byly
ustaveny na základě usnesení politického byra ÚV KSČ z 2. 7. 1957 – Vojenská komise
obrany při ÚV KSČ a komise obrany při KV a OV KSČ. Tento systém trval až do roku 1969
do přijetí ústavního zákona č. 10/1969 Sb., o Radě obrany státu.
Ústavní zákon o bezpečnosti ČR a ústavní pořádek ČR
Text Ústavy České republiky (ústavního zákona č. 1/1993 Sb.) nevytvářel potřebný
ústavní základ pro zajišťování bezpečnosti státu. Některá její ustanovení se týkala pouze
válečného stavu, a to ještě v omezené míře. Institucionální vymezení zvláštních stavů a
Blíže viz zejména MIKULE, V. Policie jako činnost a jako instituce. In: Sborník z 2. mezinárodního vědeckého
semináře “Bezpečnostní politika ČR”. Praha: Policejní akademie ČR, 1998, s. 49 an.
9
Viz nařízení vlády č. 276/2000 Sb., o povolání vojáků Armády ČR k plnění úkolů pořádkové služby Policie ČR
v období od 15. do 30. 9. 2000.
10
Blíže viz např. ZOUBEK, V. Bezpečnostní strategie České republiky: postmoderní problémy globální
bezpečnosti. Bezpečnostní teorie a praxe, 2005, č. 4, s. 7-28.
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orgánů v takto zúženém pojetí obrany Ústava České republiky neobsahovala. Podle čl. 9 odst.
1 Ústavy České republiky lze Ústavu doplňovat nebo měnit pouze ústavními zákony. Ústava
výslovně předpokládá ústavní úpravu pouze v záležitostech referenda (čl. 2 odst. 2), změny
státních hranic (čl. 11) a vytvoření nebo zrušení vyšších územních samosprávných celků (čl.
100 odst. 3).
V průběhu ústavních úvah byla často kladena otázka, zda má mít ústavní úprava
bezpečnosti ČR podobu přímé novely Ústavy ČR, nebo samostatného ústavního zákona nebo
podobu tzv. dodatku Ústavy ČR, jako kompromisu mezi prvně jmenovanými podobami11.
V právním sporu o řešení dané otázky nebyl nalezen klíčový argument, který by priorizoval
některou z uvedených podob předmětné ústavní úpravy jako jednoznačně správnou nebo který
by jiné podoby diskvalifikoval. V jednání výborů a v hlasování Poslanecké sněmovny pak
zvítězila varianta samostatného ústavního zákona i přes výhradu, že není zcela vyjasněn jeho
vztah k Ústavě ČR. Účelem ústavního zákona o bezpečnosti České republiky je stanovit
povinnosti v zájmu zajištění bezpečnosti státu a doplnit tak ústavní pořádek České republiky.
Ústavní zákon o bezpečnosti ČR působí vedle Ústavy České republiky a umožňuje tak
fungování státu za krizových situací, se kterými Ústava nepočítá. Nejde o přímou novelizaci
Ústavy, protože se jedná o rozsáhlou specifickou právní úpravu, a ústavní zákon, kterým by
se Ústava přímo měnila a doplňovala, by narušil i její proporcionalitu. Potřebné změny by se
dotkly více než deseti článků.
Základní ústavní povinnost státu
Podle čl. 1 úst. zák. č. 110/1998 Sb. zajištění svrchovanosti a územní celistvosti České
republiky, ochrana jejích demokratických základů a ochrana životů, zdraví a majetkových
hodnot je základní povinností státu. Zde jde expressis verbis o výjimečnou ústavní
povinnost státu. V našem ústavním pořádku jsou taková ustanovení spíše výjimečná (srov.
např. čl. 7 Ústavy ČR – “Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů....”; některé články
Listiny v části o hospodářských a sociálních právech nepřímo ukládají státu povinnost
prostřednictvím práv občanů – “občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve
stáří....”).
Vymezení povinnosti státu zajistit státní bezpečnost, životy, zdraví a majetek zaváděné
v čl. 1 úst. zák. č. 110/1998 Sb. je pro český ústavní pořádek netypické. Konstrukce Ústavy
ČR je taková, že stanoví pouze hodnoty, na kterých smí stát fungovat a meze, tj. práva a
svobody občanů, které jsou pro stát a jeho běžné zákonodárství nedotknutelné, nebo jež lze
omezit jen z vážného důvodu a formou zákona. Konkrétní obsah působnosti státu se tedy
vymezuje až v běžných zákonech. Ve prospěch stanovení ústavní povinnosti státu zajišťovat
bezpečnost však hovoří to, že ústavní zákon stojící vedle Ústavy upravuje specifický úsek
vztahů a konečně, že zajištění bezpečnosti je fundamentální funkcí každého státu ve
všech momentech jeho existence.
Při výkladu je třeba čl. 1 úst. zák. č. 110/1998 Sb. vnímat v kontextu toho, že jde o
ústavní zákon o bezpečnosti ČR, jinak by ustanovení „ochrana zdraví”, bez uvedení před čím
je chráněno, mohlo být vykládáno jako povinnost státu zajistit zdraví např. před nemocí,
úrazem apod., obdobně by to platilo o ochraně “majetkových hodnot”.
Důvody pro vyhlášení „mimořádných” stavů
Podle čl. 2 odst. 1 úst. zák. č. 110/1998 Sb., je-li bezprostředně ohrožena
svrchovanost, územní celistvost, demokratické základy České republiky nebo ve značném

11

Blíže viz ZOUBEK, V. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. AUC –Iuridica, 1999, č. 1-2.
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rozsahu vnitřní pořádek a bezpečnost,12 životy a zdraví, majetkové hodnoty nebo životní
prostředí, anebo je-li třeba plnit mezinárodní závazky o společné obraně, může být vyhlášen
podle intenzity, územního rozsahu a charakteru situace nouzový stav, stav ohrožení státu
nebo válečný stav.
Účel odstavce 1 tohoto článku spočívá pravděpodobně v tom, aby byl do rámce
ústavního zákona vtažen rovněž „válečný stav”, který je jinak upraven v čl. 43 odst. 1 Ústavy
ČR a mohla tak být k němu vztažena navazující úprava (viz čl. 2 odst. 2, čl. 8, čl. 10 až 12 úst.
zák. č. 110/1998 Sb.). Ustanovení čl. 2 úst. zák. č. 110/1998 Sb., které uvádí důvody pro
vyhlášení nouzového stavu, stavu ohrožení a válečného stavu, může působit zmatečně ve
vztahu k úpravě konkrétních důvodů vyhlášení těchto stavů v čl. 5 a 7 úst. zák. č. 110/1998
Sb. Legislativně nejpřehlednějším řešením by jistě bylo vynětí válečného stavu z Ústavy ČR a
jeho včlenění do ústavního zákona o bezpečnosti ČR. To by však znamenalo souběžnou
novelizaci Ústavy ČR.
Podle čl. 12 úst. zák. č. 110/1998 Sb. rozhodnutí o nouzovém stavu, o stavu ohrožení
státu nebo válečném stavu se zveřejňují v hromadných sdělovacích prostředcích a vyhlašují
se stejně jako zákon. Účinnosti nabývají okamžikem, který se v rozhodnutí stanoví.
Subjekty zajišťující bezpečnost ČR
Podle čl. 3 odst. 1 a 2 úst. zák. č. 110/1998 Sb. bezpečnost České republiky zajišťují
ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné sbory a havarijní služby13.
Povinnost podílet se na zajišťování bezpečnosti ČR (čl. 3 odst. 2 úst. zák. č. 110/1998 Sb.)
Státní orgány, orgány územních samosprávných celků a právnické a fyzické osoby
jsou povinny se podílet na zajišťování bezpečnosti České republiky14. Rozsah povinností
a další podrobnosti stanoví zákon.
Ústava Československé republiky z r. 1920 (ústavní zákon č. 121/ 1920 Sb.) stanovila,
že každý způsobilý státní občan je povinen podrobit se vojenskému výcviku a uposlechnout
výzvy k obraně státu. Ústava Československé republiky 9. května 1948 (ústavní zákon
č. 150/1948 Sb.) pojímala obranu státu jako obecnou povinnost, která zahrnovala službu
v armádě, účast na branné výchově, možnost od každého požadovat součinnost, věcné
prostředky a každému ukládat omezení i věcná plnění. Ústava Československé socialistické
republiky (ústavní zákon č. 100/1960 Sb.) stanovila povinnost občanů sloužit v ozbrojených
silách a v základních článcích a v působnosti národních výborů upravovala zabezpečování
obrany země. Ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, stanovil
v záležitostech obrany státu výlučnou působnost federace, výslovně upravoval hrazení výdajů
na obranu z rozpočtu federace, ekonomické zabezpečení obranyschopnosti a působnost
federální vlády při zajišťování úkolů v oblasti obrany.
Branná povinnost
Listina základních práv a svobod nezná označení „vnitřní pořádek a bezpečnost”, ale důsledně používá
„veřejný pořádek a veřejná bezpečnost”, a to zřejmě ve stejném smyslu. Platná právní úprava (běžné zákony)
pojem „vnitřní pořádek a bezpečnost”, sice zná, užívá je např. k obecnému vymezení věcné působnosti Policie
ČR (zákon č. 283/1990 Sb.) a Ministerstva vnitra (zákon č. 2/1969 Sb.), ale velmi neurčitě, přičemž úkoly
Policie ČR jsou v citovaném zákoně stanoveny na jiném místě relativně konkrétně. Pojem veřejný pořádek a
veřejná bezpečnost mají svou evropskou historii a používají se hojně v mezinárodních aktech („Public safety”
a stejnorodé “Public policy”, „Public nuisance”).
13
Pojem „havarijní služby” je nejasný.
14
Použití pojmu „bezpečnost České republiky” je nejasné tím, že obsah tohoto pojmu není výslovně ústavním
zákonem definován. Tento obsah se dovozuje pouze z kontextu ústavního zákona. Pokud absentuje přímá
definice, lze odkázat na čl. 1 úst. zák. č. 110/1998 Sb.
12
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Podle čl. 4 odst. 1 a 2 úst. zák. č. 110/1998 Sb. jsou ozbrojené síly doplňovány na
základě branné povinnosti. Rozsah branné povinnosti, úkoly ozbrojených sil, ozbrojených
bezpečnostních sborů, záchranných sborů a havarijních služeb, jejich organizaci, přípravu a
doplňování a právní poměry jejich příslušníků stanoví zákon, a to tak, aby byla zajištěna
civilní kontrola ozbrojených sil15. Branná povinnost, která od občana vyžaduje splnění
vojenských povinností a úkolů bez ohledu na možné ohrožení jeho života nebo zdraví
(zatímco Listina základních práv a svobod mu zaručuje jejich ochranu) tak nyní má (po
vzniku České republiky) adekvátní ústavní základ. Podle preambule Ústavy České republiky
jsou občané odhodláni chránit Českou republiku a jsou si vědomi svých povinností vůči
druhým a zodpovědnosti vůči celku. Listina základních práv a svobod umožňuje odmítnout
vojenskou službu z důvodů svědomí a náboženského vyznání. Vojenská služba a služba, která
ji nahrazuje, se v kontextu s mezinárodními úmluvami nepovažují za nucenou práci.
Nouzový stav
Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky v čl. 5 odst. 1 – 4 a v čl.
6 odst. 1 – 3 ústavně specifikuje možnost vyhlášení nouzového stavu. Vláda může vyhlásit
nouzový stav v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod
nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové
hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Nouzový stav nemůže být vyhlášen z důvodu
stávky vedené na ochranu práv a oprávněných hospodářských a sociálních zájmů. Je-li
nebezpečí z prodlení, může vyhlásit nouzový stav předseda vlády. Jeho rozhodnutí vláda do
24 hodin od vyhlášení schválí nebo zruší. Vláda o vyhlášení nouzového stavu neprodleně
informuje Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit.
Nouzový stav může být vyhlášen jen s uvedením důvodů na určitou dobu a pro určité
území . Současně s vyhlášením nouzového stavu musí vláda vymezit, která práva
stanovená ve zvláštním zákoně a v jakém rozsahu se v souladu s Listinou základních
práv a svobod omezují a které povinnosti a v jakém rozsahu se ukládají. Podrobnosti
stanoví zákon. Nouzový stav může být vyhlášen nejdéle na dobu 30 dnů. Uvedená doba se
může prodloužit jen po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny. Nouzový stav končí
uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, pokud vláda nebo Poslanecká sněmovna
nerozhodnou o jeho zrušení před uplynutím této doby.
16

Stav ohrožení státu
Stav ohrožení státu předpokládá čl. 7 odst. 1 a 2 úst. zák. č. 110/1998 Sb. Parlament
může na návrh vlády vyhlásit stav ohrožení státu, je-li bezprostředně ohrožena
svrchovanost státu nebo územní celistvost státu nebo jeho demokratické základy17. K přijetí
usnesení o vyhlášení stavu ohrožení státu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech
poslanců a souhlasu nadpoloviční většiny všech senátorů.
Zkrácené jednání o návrzích zákonů (čl. 8)
Po dobu stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda požadovat, aby
Parlament projednal vládní návrh zákona ve zkráceném jednání. O takovém návrhu se
Poslanecká sněmovna usnese do 72 hodin od jeho podání a Senát do 24 hodin od jeho
postoupení Poslaneckou sněmovnou. Jestliže se Senát v této lhůtě nevyjádří, platí, že je návrh

Zák. č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění
zákonů č. 238/2000 Sb., 128/2002 Sb., 286/2002 Sb., 320/2002 Sb., 520/2002 Sb.
16
Podle čl. 2 odst. 1 úst. zák. č. 110/1998 Sb. to může být omezené nebo celé území státu.
17
Podle čl. 2 odst. 2 úst. zák. č. 110/1998 Sb. lze stav ohrožení státu vyhlásit pro omezené nebo pro celé území
státu.
15
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zákona přijat18. Po dobu stavu ohrožení státu nebo válečného stavu prezident republiky nemá
právo vracet zákon přijatý ve zkráceném jednání. Ve zkráceném jednání nemůže vláda
předložit návrh ústavního zákona.
Prodloužení volebního období (čl. 10)
Jestliže po dobu nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu
podmínky na území České republiky neumožní konat volby ve lhůtách, které jsou stanoveny
pro pravidelná volební období, lze zákonem lhůty prodloužit, nejdéle však o šest měsíců.
Rozhodování Senátu při rozpuštění Poslanecké sněmovny
Podle čl. II úst. zák. č. 300/2000 Sb., kterým se mění úst. zák. č. 1//1993 Sb., Ústava
ČR, ve znění ústavního zák. č. 347/1997 Sb., a úst. zák. č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České
republiky čl. 11 úst. zák. č. 110/1998 Sb. zní:
V době, kdy je Poslanecká sněmovna rozpuštěna, přísluší Senátu:
a) rozhodnout o prodloužení nebo o zrušení nouzového stavu, o vyhlášení stavu ohrožení
státu nebo válečného stavu a o účasti České republiky v obranných systémech
mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem;
b) vyslovit souhlas s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky
a s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky, nejsou-li taková
rozhodnutí vyhrazena vládě.
2. Význam ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky
Ústavní zákon vytváří základ právní úpravy, která má dát státu zvláštní nástroje
k překonávání krizových situací a umožnit v nich státu efektivní fungování. Tento základ
spočívá ve stanovení toho, za jakých podmínek (charakter ohrožení bezpečnosti), jakým
způsobem a na jak dlouho může stát přejít z právního režimu „normálního stavu” na právní
režim „krizového stavu”. Právní režim krizového stavu (nouzový stav, stav ohrožení, válečný
stav) totiž dovoluje ukládat osobám mimořádné povinnosti a omezovat jejich určitá
práva a svobody, a tím mobilizovat síly a prostředky a odstraňovat překážky k překonání
krize. Vlastní nástroje státu jsou ovšem vymezeny až v řadě zákonů19, které na ústavní zákon
navazují v oblasti obrany, vnitra, hospodářství a životního prostředí. Pro fungování státu po
dobu právního režimu krizových stavů lze zkrátit dobu potřebnou k přijetí vládního
návrhu zákona teoreticky na 4 dny a méně. Pro uvedenou dobu se dále upravuje řešení
případu, kdy nelze konat volby. Tehdy se umožňuje prodloužit volební období volených
orgánů státu. Je-li Poslanecká sněmovna rozpuštěna, pamatuje se na to pravidlem, že její
rozhodnutí ve věcech krizových a ve věci „vyslání a přijetí vojsk” jsou svěřeny Senátu.
Ústavním zákonem se ustavuje Bezpečnostní rada státu ze členů vlády, jako poradní
orgán vlády ve věcech zajišťování bezpečnosti ČR (čl. 9). K uvedené úpravě se zvlášť
připojuje pravidlo, podle kterého se ozbrojené síly doplňují na základě branné povinnosti (čl.
3 odst. 1).
Zákonné provedení některých ustanovení ústavního zákona o bezpečnosti ČR
Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky, vyvolal rozsáhlé zákonné změny, které
Legislativně není zcela sjednocena úprava podle úst. zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky a
podle zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, pokud jde o zákonodárný proces ve stavu
legislativní nouze.
19
Samotný úst. zák. č. 110/1998 Sb. se expessis verbis blanketově odvolává na zákon v čl. 3 odst. 2, v čl. 6 odst.
1 a v čl. 10.
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státu při jeho ohrožení živelní katastrofou či válkou takovéto zásahy do právního pořádku a
práv občanů umožní. V souvislosti se zákonným provedením ústavního zákona o bezpečnosti
ČR (ale především s členstvím České republiky ve strukturách NATO) lze demonstrativně
uvést následující nové zákony:
 zákon č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České
republiky;
 zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních
úřadech (branný zákon)20,
 zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky21,
 zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o
některých právních poměrech vojáků v záloze22,
 zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání23,
 zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky24,
 zákon č. 223/1999 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o
rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) a zákona o
průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních
poměrech vojáků v záloze25,
 zákon č. 224/1999 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o
ozbrojených silách České republiky a zákona o zajišťování obrany České republiky,
 zákon č. 225/1999 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o
vojácích z povolání,
 zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně
některých zákonů26,
 zákon č. 237/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů,
 zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých
zákonů27,
 zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový
zákon)28,


zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně
některých souvisejících zákonů29.
3. Alianční reagence
Ústavní zákon č. 300/2000 Sb., kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava

Ve znění zák. č. 238/2000 Sb., 128/2002 Sb., 286/2002 Sb., 320/2002 Sb., 520/2002 Sb.
Ve znění zák. č. 352/2001 Sb., 320/2002 Sb., 253/2005 Sb., 413/2005 Sb., 546/2005 Sb.
22
Ve znění zák. č. 128/2002 Sb., 413/2005 Sb.
23
Ve znění zák. č. 155/2000 Sb., 129/2002 Sb., 254/2002 Sb., 546/2005 Sb., 309/2002 Sb., 362/2003 Sb.
24
Ve znění zák. č. 320/2002 Sb., 436/2004 Sb., 413/2005 Sb.
25
Ve znění zák. č. 587/2004 Sb.
26
Ve znění zák. č. 586/2004 Sb., 413/2005 Sb., 309/2002 Sb.,362/2003 Sb.
27
Ve znění zák. č. 320/2002 Sb., 20/2004 Sb.
28
Ve znění zák. č. 320/2002 Sb., 127/2005 Sb.
29
Ve znění zák. č. 320/2002 Sb., 354/2003 Sb., 237/2004 Sb., 413/2005 Sb., 444/2005 Sb.
20
21
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České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., a ústavní zákon č. 110/1998 Sb.,
o bezpečnosti České republiky, byl přijat 9. srpna 2000 a změnil mj. znění čl. 43 Ústavy
jakožto procedury nepružné a nestandardní pro potřeby alianční vojenské reagence v
souvislosti s členstvím České republiky v Organizaci severoatlantické smlouvy (NATO)30.
Čl. 43 Ústavy ČR v platném znění nyní zní:
(1) Parlament rozhoduje o vyhlášení válečného stavu, je-li Česká republika napadena,
nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení.
(2) Parlament rozhoduje o účasti České republiky v obranných systémech mezinárodní
organizace, jíž je Česká republika členem.
(3) Parlament vyslovuje souhlas
a) s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky;
b) s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky, nejsou-li taková
rozhodnutí vyhrazena vládě.
(4) Vláda rozhoduje o vyslání ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky
a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, a to nejdéle na dobu 60
dnů, jde-li o
a) plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení;
b) účast na mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je Česká
republika členem, a to se souhlasem přijímajícího státu;
c) účast na záchranných pracích při živelných pohromách, průmyslových nebo ekologických
haváriích.
(5) Vláda dále rozhoduje
a) průjezdu ozbrojených sil jiných států přes území České republiky nebo o jejich přeletu
nad územím České republiky;
b) účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České
republiky a o účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České
republiky.
(6) O rozhodnutích podle odstavců 4 a 5 informuje vláda neprodleně obě komory
Parlamentu. Parlament může rozhodnutí vlády zrušit; ke zrušení rozhodnutí vlády postačuje
nesouhlasné usnesení jedné z komor přijaté nadpoloviční většinou všech členů komory.
Nové znění čl. 39 odst. 3 Ústavy České republiky
Podle čl. 39 odst. 3 Ústavy ČR (ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.) k přijetí
usnesení o vyhlášení válečného stavu a k přijetí usnesení o souhlasu s vysláním ozbrojených
sil České republiky mimo území České republiky nebo s pobytem ozbrojených sil jiných států
na území České republiky, jakož i k přijetí usnesení o účasti České republiky v obranných
systémech mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem, je třeba souhlasu
nadpoloviční většiny všech poslanců a nadpoloviční většiny všech senátorů.
Mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení, mírové operace, atd.
Ústavní zákon č. 300/2000 Sb., kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava
České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., a ústavní zákon č. 110/1998 Sb.,
30

Pro Českou republiku vstoupila v platnost Severoatlantická smlouva 12. 3. 1999.
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o bezpečnosti České republiky zavedl v ústavním pořádku České republiky nové pojmy jako
„mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení”, „mírové operace”,
„účast v obranných systémech mezinárodní organizace”, „vyslání ozbrojených sil ČR
mimo území ČR”, „pobyt ozbrojených sil jiných států na území ČR”, „přelet nad
územím ČR”, „účast ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území ČR“, „účast
ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území ČR”, atd.
4. Severoatlantická smlouva (NATO)
Tyto a další ústavní pojmy, které úzce souvisí se suverenitou České republiky31,
zejména ve vojenském plánování a logistice, by měly korespondovat s dikcí mezinárodních
závazků organizace, jíž je Česká republika členem. Text Sdělení Ministerstva zahraničních
věcí, Severoatlantická smlouva, byl publikován pod č. 66/1999 Sb. Dále odkazujeme na text
Dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených
sil, sdělení č. 1/2002 Sb.m.s.
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. dubna 1949 byla ve Washingtonu přijata
Severoatlantická smlouva.
Se smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky.
Listina o přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě, podepsaná
prezidentem republiky dne 26. února 1999, byla uložena u vlády Spojených států amerických,
depozitáře smlouvy, dne 12. března 1999. Smlouva vstoupila v platnost na základě svého
článku 11 dne 24 srpna 1949. Pro Českou republiku vstoupila v platnost v souladu se
zněním článku 10 smlouvy dne 12. března 1999. Český překlad smlouvy se vyhlašuje
současně. Do anglického znění smlouvy lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí.
Severoatlantická smlouva
Washington, D. C., 4. dubna 1949
Strany této smlouvy potvrzují svou víru v cíle a zásady Charty Organizace spojených
národů a svou touhu žít v míru se všemi národy a všemi vládami. Jsou odhodlány chránit
svobodu, společné dědictví a civilizaci svých národů, založenou na zásadách demokracie,
svobodách jednotlivce a právním státu. Snaží se podporovat stabilitu a blahobyt v
severoatlantické oblasti. Jsou rozhodnuty spojit své úsilí ke kolektivní obraně a k
zachování míru a bezpečnosti. Proto se dohodly na této Severoatlantické smlouvě:
Článek 1
Strany se zavazují, jak je stanoveno v Chartě Organizace spojených národů, řešit
veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být zúčastněny, mírovou cestou takovým
způsobem, aby nedošlo k ohrožení mezinárodního míru a bezpečnosti a spravedlnosti, a
zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo užití síly jakýmkoli způsobem
neslučitelným s cíli Organizace spojených národů.
Článek 2
Strany budou přispívat k dalšímu rozvoji mírových a přátelských mezinárodních
vztahů posilováním svých svobodných institucí, usilováním o lepší porozumění zásadám, na
nichž jsou tyto instituce založeny, a vytvářením podmínek pro stabilitu a blahobyt. Budou
usilovat o vyloučení konfliktu ze své mezinárodní hospodářské politiky a budou podporovat
hospodářskou spolupráci mezi kterýmikoli stranami nebo mezi všemi stranami.

31

Blíže viz ZOUBEK, V. Postmoderní problémy lidských práv a globální bezpečnosti. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004.

308

Článek 3
V zájmu účinnějšího dosahování cílů této smlouvy budou strany, individuálně i
společně, průběžnou a účinnou svépomocí a vzájemnou pomocí udržovat a rozvíjet svou
individuální a kolektivní schopnost odolat ozbrojenému útoku.
Článek 4
Strany budou společně konzultovat vždy, když podle názoru kterékoli z nich dojde k
ohrožení územní celistvosti, politické nezávislosti nebo bezpečnosti kterékoli strany.
Článek 5
Strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo
Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto se dohodly, že dojde-li k
takovému ozbrojenému útoku, každá z nich uplatní právo na individuální nebo kolektivní
sebeobranu uznané článkem 51 Charty Organizace spojených národů a pomůže napadené
straně nebo stranám tím, že sama a v součinnosti s ostatními stranami neprodleně podnikne
kroky, které bude považovat za nutné, včetně užití ozbrojené síly, s cílem obnovit a udržet
bezpečnost v severoatlantické oblasti. O každém takovém ozbrojeném útoku a veškerých
opatřeních přijatých v důsledku tohoto útoku bude neprodleně uvědoměna Rada bezpečnosti.
Tato opatření budou ukončena, když Rada bezpečnosti přijme opatření nezbytná k obnovení a
zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.
Článek 632
Pro účely článku 5 se ozbrojeným útokem na jednu nebo více stran rozumí ozbrojený útok:
 na území kterékoli strany v Evropě nebo Severní Americe, na alžírské departementy
Francie33,
 na území Turecka nebo na ostrovy spadající pod jurisdikci kterékoli ze stran
v severoatlantické oblasti severně od obratníku Raka;
 na ozbrojené síly, lodě či letadla kterékoli ze stran, jež se nacházejí na těchto územích či
nad těmito územími nebo v jiné oblasti v Evropě, v níž byly k datu vstupu v platnost této
smlouvy rozmístěny okupační síly kterékoli ze stran, či nad touto oblastí nebo ve
Středozemním moři či nad ním nebo v severoatlantické oblasti severně od obratníku
Raka či nad touto oblastí.
Článek 7
Touto smlouvou nebudou nikterak dotčena a nikterak vykládána práva a povinnosti
stran, které jsou členy Organizace spojených národů, ani prvořadá odpovědnost Rady
bezpečnosti za udržování mezinárodního míru a bezpečnosti.
Článek 8
Každá ze stran prohlašuje, že žádný z mezinárodních závazků v současné době
platných ve vztazích mezi ní a kteroukoli jinou stranou nebo kterýmkoli třetím státem není v
Definice území, na něž se vztahuje článek 5, byla pozměněna článkem 2 Protokolu k Severoatlantické smlouvě
o přístupu Řecka a Turecka a protokoly o přístupu SRN a Španělska.
33
16. ledna 1963 vyslechla Rada NATO prohlášení zástupce Francie, který připomenul, že hlasováním o
sebeurčení dne 1. července 1962 se alžírský lid vyslovil pro nezávislost Alžírska ve spolupráci s Francií. V
důsledku toho prezident Francouzské republiky dne 3. července 1962 formálně uznal nezávislost Alžírska. Z
toho vyplývá, že „alžírské departementy Francie“ jako takové nadále neexistují a zmínka o nich v
Severoatlantické smlouvě tedy již nemá smysl. Na základě tohoto prohlášení Rada konstatovala, že pokud jde o
bývalé alžírské departementy Francie, pozbývají příslušná ustanovení smlouvy platnost dnem 3. července 1962.
32
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rozporu s ustanoveními této smlouvy, a zavazuje se nepřijmout žádný mezinárodní závazek,
který by byl s touto smlouvou v rozporu.
Článek 9
Strany tímto zřizují Radu, v níž bude každá z nich zastoupena, za účelem projednání
záležitostí souvisejících s prováděním této smlouvy. Rada bude organizována tak, aby se
mohla kdykoli okamžitě sejít. Rada zřídí potřebné pomocné orgány, zejména neprodleně
zřídí Výbor pro obranu, který bude doporučovat opatření pro provádění článků 3 a 5.
Článek 10
Strany mohou na základě jednomyslného souhlasu pozvat kterýkoli jiný evropský
stát, který je schopen podporovat zásady této smlouvy a přispívat k bezpečnosti
v severoatlantické oblasti, aby přistoupil k této smlouvě. Každý pozvaný stát se může stát
stranou této smlouvy uložením listiny o přístupu u vlády Spojených států amerických. Vláda
Spojených států amerických uvědomí každou ze stran o uložení každé takové listiny o
přístupu.
Článek 11
Tato smlouva bude ratifikována a její ustanovení budou stranami prováděna v
souladu s jejich příslušnými ústavními postupy. Ratifikační listiny budou co nejdříve
uloženy u vlády Spojených států amerických, která uvědomí všechny ostatní signatáře o
uložení každé ratifikační listiny. Tato smlouva vstoupí v platnost ve vztazích mezi státy, které
ji ratifikovaly, jakmile budou uloženy ratifikační listiny většiny signatářů, včetně ratifikačních
listin Belgie, Kanady, Francie, Lucemburska, Nizozemí, Spojeného království a Spojených
států, a ve vztahu k ostatním státům vstoupí v platnost dnem uložení jejich ratifikačních listin.
Článek 12
Po uplynutí deseti let platnosti smlouvy nebo kdykoliv poté budou strany, pokud o to
některá z nich požádá, konzultovat za účelem změn smlouvy, přičemž přihlédnou k faktorům,
které v daném období budou mít vliv na mír a bezpečnost v severoatlantické oblasti, včetně
rozvoje všeobecných i oblastních dohod vytvořených podle Charty Organizace spojených
národů pro zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.
Článek 13
Po uplynutí dvaceti let platnosti smlouvy může kterákoli strana přestat být stranou po
uplynutí jednoho roku od podání oznámení o výpovědi vládě Spojených států amerických,
která uvědomí vlády ostatních stran o uložení tohoto oznámení o výpovědi.
Článek 14
Tato smlouva, jejíž anglický a francouzský text je stejně autentický, bude uložena v
archivu vlády Spojených států amerických. Tato vláda předá řádně ověřené kopie vládám
ostatních signatářských států.
5. Subjekty zajišťující bezpečnost České republiky
Ústavní orgány
Z Ústavy ČR koncipující český stát jako parlamentní republiku vyplývá, že při
zajišťování bezpečnosti státu přísluší rozhodující úloha Parlamentu ČR, především pak
jeho Poslanecké sněmovně. Významné pravomoci Ústava ČR dává také prezidentu
republiky v jeho funkci vrchního velitele ozbrojených sil. Odpovědnost za zajištění
bezpečnosti ČR má především vláda ČR, a to jak ve vnějších vztazích, tak i uvnitř státu.
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Vláda také vypracovává Bezpečnostní strategii České republiky, kterou posuzuje Parlament
ČR. Vláda odpovídá za funkčnost komplexního působení celého bezpečnostního systému
v oblasti politiky zahraničí, hospodářské, obranné i politiky vnitřní bezpečnosti. Zvláštním
orgánem, působícím v rámci moci výkonné, je Bezpečností rada státu. Bezpečnostní rada
státu je jediným poradním orgánem vlády, jejíž postavení je založeno ústavním zákonem –
úst. zákonem č. 110/1998 Sb. Bezpečnostní radu státu tvoří předseda vlády a další členové
vlády podle rozhodnutí vlády. Vláda svým usnesením z 3. 5. 2000 č. 423 rozhodla, že členy
Bezpečnostní rady jsou tito členové vlády: místopředsedou Bezpečnostní rady je
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí; členy této rady jsou – první místopředseda
vlády a ministr práce a sociálních věcí, místopředseda vlády a ministr financí, ministr obrany,
ministr vnitra, ministr a vedoucí úřadu vlády ČR, ministr průmyslu a obchodu a ministr
dopravy a spojů. Schůzí Bezpečnostní rady se dále účastní guvernér ČNB a předseda Správy
státních hmotných rezerv.
V rozsahu pověření, které stanovila vláda, připravuje Bezpečnostní rada vládě návrhy
opatření k zajištění bezpečnosti ČR. Rada koordinuje a vyhodnocuje problematiku
bezpečnosti ČR a připravuje návrhy opatření k jejímu zajištění. Plní zejména tyto úkoly:
a) zabezpečuje meziresortní hodnocení plánovacích přípravných a realizačních opatření
v oblasti zajištění bezpečnosti ČR,
b) posuzuje záměry plánovacích přípravných a realizačních opatření v oblasti zajišťování
bezpečnosti ČR předkládané ústředními orgány státní správy nebo Výborem pro
obranné plánování, Výborem pro civilní nouzové plánování, Výborem pro
koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky, Výborem pro zpravodajskou činnost a
Ústředním krizovým štábem,
c) koordinuje zpracování koncepčních dokumentů meziresortního charakteru potřebných
pro zajišťování bezpečnosti ČR,
d) posuzuje a předkládá vládě k projednání pravidelné zprávy o stavu zajištění bezpečnosti
ČR s návrhy na opatření,
e) posuzuje a předkládá vládě k projednání návrhy na zapojení ČR při plnění spojeneckých
závazků v zahraničí, při účasti ozbrojených sil v mezinárodních operacích na obnovení a
udržení míru, při organizaci materiální humanitární pomoci do zahraničí a při zapojení
v záchranných akcích většího rozsahu v zahraničí.
Při hrozbě vzniku krizové situace a po vyhlášení nouzového stavu, stavu ohrožení
nebo válečného stavu:
 posuzuje vzniklou bezpečnostní situaci státu a tendence možného ohrožení,
 posuzuje opatření navrhované Ústředním krizovým štábem,
 předkládá vládě návrhy na opatření k řešení vzniklé krizové situace,
 koordinuje realizaci činnosti v oblasti bezpečnosti ČR.
Bezpečnostní rada se schází pravidelně nejméně jedenkrát za tři měsíce a dále podle
potřeby. Její schůze jsou neveřejné, případně mohou být prohlášeny za utajené.
Čl. 3 odst. 1 ústavního zákona č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky
Podle čl. 3 odst. 1 úst. zák. č. 110/1998 Sb. bezpečnost České republiky zajišťují
ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné sbory a havarijní služby.
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Ochrana identity společnosti a bránící se demokracie
Protection of the Identity of Society and Militant Democracy
Petr Čechák1
Abstrakt
S pojmem liberální demokracie jsou spojeny požadavek tolerance, který je podmínkou
existence svobodné politické soutěže, a ochrany individuální svobody. Omezení svobody zde
je možné, ale pouze tehdy, pokud k tomuto je dán dostatečný důvod, který by toto omezení
ospravedlnil. Svoboda politické soutěže však nemůže být neomezená. Liberální demokracie
tak nepřipouští toleranci vůči tomu, jehož vlastní intolerance by ohrožovala samotnou
podstatu a zachování svobodné politické soutěže či svobody obecně. Je tedy připuštěno
omezení svobody v zájmu její vlastní ochrany. Tato snaha o sebezáchovu liberální
demokracie se promítá v institutu tzv. bránící se demokracie. Otázkou, která se v současné
době musí být zodpovězena, je, do jaké míry je možno v liberální demokracii přistoupit k
omezení svobody v souvislosti s potřebou ochrany identity společnosti a tím i její koheze.
Přípustnost takovýchto omezení, pokud by se ukázala nezbytná, by však bylo možno
z konceptu bránící se demokracie dovodit.
Klíčová slova
tolerance, svoboda politické soutěže, liberální demokracie, bránící se demokracie, politická
korektnost, Böckenfördovo diktum, identita a koheze společnosti
Abstract
The notion of liberal democracy is linked to the requirement of tolerance, which is a condition
of free political competition, and the protection of individual freedom. Restrictions of
freedom are possible, but only if there is a sufficient reason to justify such restrictions.
However, this freedom cannot be unrestricted. Liberal democracy does not permit for
tolerance to the one whose own intolerance would jeopardize the very essence and preserve
free political competition or freedom in general. A restriction of freedom is thus allowed in
the interests of its own protection. This effort for self-preservation of liberal democracy is
reflected in the concept of so-called militant democracy. The question that needs to be
answered at this time is to what extent liberal democracy is allowed to limit freedom in
connection with the need to protect the identity and cohesion of society. The admissibility of
such restrictions, if it proves necessary, would be possible to deduce from the concept of
military democracy.
Key words
tolerance, free political competition, liberal democracy, militant democracy, political
correctness, Böckenförde dilemma, identity and cohesion of society
Požadavek tolerance a ochrany svobody v liberální demokracii
Když Hans Kelsen ve svém článku Co je spravedlnost? odmítl všechny výměry
materiální spravedlnosti, které zde byly předmětem jeho zkoumání, přiznal, že nedokáže
odpovědět na otázku, co je spravedlnost v objektivním smyslu 2. Nabídl však alespoň svou
JUDr. Petr Čechák, Ph.D., Vysoká škola finanční a správní, Praha, e-mail: petr.cechak@mail.vsfs.cz.
Kelsen, Hans. What is Justice, In: What is Justice? Justice, Law and Politics in the Mirror of Science, Berkeley:
University of California Press, 1957, s. 24.
1
2
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představu o tom, co pod tímto pojmem chápe. Spravedlnost v pojetí Hanse Kelsena tak byla
podle jeho slov „spravedlnost svobody, spravedlnost míru, spravedlnost demokracie –
spravedlnost tolerance“3. Tolerance tak představuje ústřední pojem pro Hanse Kelsena a jeho
vymezení spravedlnosti. Pod pojmem tolerance ve smyslu, v němž je ten dnes běžně
používán, lze rozumět dobrovolné sebeomezení, kdy sice druhému bychom mohli své vlastní
názory vnutit, dobrovolně se však rozhodneme, že tak neučiníme4. Tolerance přitom
předpokládá, že prezentování odlišného názoru nebo odlišné chování není z naší strany
spojeno ani s žádnou sankcí. Tolerance v tomto smyslu zřejmě nemusí předpokládat, že názor
toho druhého považujeme za rovnocenný tomu svému, resp. že bychom nutně připouštěli, že
by mohl být správný. Podstatu tohoto pojmu tedy výstižně vystihuje výrok přičítaný tradičně
Voltairovi, který zní: „Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu hájit vaše právo to
říkat“5. Pojem tolerance tak implikuje jak přesvědčení, že druhý má právo na svůj názor a na
to jej veřejně prezentovat, tak i skutečnost, že souhlas s obsahem daného názoru není nutné
vždy považovat za podmínku pro jeho toleranci. Tolerance v tomto smyslu tak připouští
možnost konkurence mezi různými názory, myšlenkami a představami, jež má umožnit, aby
ty nejlepší či nejpřesvědčivější z nich se prosadily.
Jako pro vědce pro Hanse Kelsena hrálo významnou roli poznávání pravdy.
Požadavku tolerance přitom přikládal tak zásadní význam mimo jiné i jako podmínce toho,
aby poznání pravdy mohlo být úspěšně dosahováno. Kelsen byl skeptický k možnosti poznání
absolutní pravdy. Ta pro něho totiž byla kategorií náboženské víry nikoli vědeckého poznání6.
Vzhledem k tomu, že (s výjimkou pravdivosti náboženského) přesvědčení podle něho nikdo
nemohl být „vlastníkem“ poznání absolutní pravdy, kladl zásadní důraz na možnost volného
soutěžení mezi různými názory a představami, které je podmíněno požadavkem tolerance,
protože ji chápal jako prostředek, jak se poznání pravdy alespoň co nejvíce přiblížit (lze mít
za to, že pravdě bude spíše podobná taková představa či názor, které dokázaly přesvědčit v
souboji s jinými názory či představami). Důvod, pro který požadavku tolerance přikládal tak
zásadní význam v oblasti vědy a vědeckého poznání se tedy do značné míry shodoval s tím,
proč je na ni (mimo jiné) kladen tak velký důraz i ze strany politického liberalismu, resp.
liberální demokracii7. Stejně jako u Kelsena i zde lze hovořit o skepsi k možnosti poznání
absolutní pravdy ohledně toho, které uspořádání těchto poměrů by bylo nejlepší 8. Podle C. B.
Macphersona demokracie v její současné liberální podobě vznikla jako doplněk a liberálního
státu, a jako prostředek jeho ochrany9. Pokud má v tomto pravdu, nebylo by překvapivé, že
v demokracii se projevují některé prvky, které jsou vlastní svobodnému trhu. Mezi tyto prvky
by nepochybně bylo možno počítat i to, že určitý názor nelze považovat obsahově a priori za
lepší nebo horší, aniž by mu byla dána možnost se s k sobě konkurenčními názory utkat
v podmínkách svobodné politické soutěže.

Tamtéž.
Heywood, Andrew. Politické teorie, Praha: Eurolex Bohemia, 2005, s. 227.
5
Citováno podle: Mareš, Miroslav a Štěpán Výborný. Militantní demokracie ve střední Evropě, Brno: Centrum
pro studium demokracie a kultury, 2013, s. 12. Není doloženo, že by Voltaire tento výrok skutečně pronesl, lze
jej však považovat za shrnutí jeho názorů (tamtéž).
6
Kelsen, Hans. Absolutism and Relativism in Philosophy and Politics, In: What is Justice? Justice, Law and
Politics in the Mirror of Science, Berkeley: University of California Press, 1957, s. 208.
7
Heywood, Andrew. Politologie, Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, s. 69.
8
Víra v možnost takovéhoto poznání, resp. jeho reálné dosažení je naopak atributem totalitních ideologií, které
Raymond Aron označuje jako sekularizovaná náboženství. Pokud zde existuje přesvědčení o dosažení tohoto
poznání, další diskuse jako prostředek hledání poznání již nemá pro totalitní ideologie žádný přínos.
9
Vz k tomu in: Znoj, Milan, Jan Bíba a Jana Vargovčíková, Demokracie v postliberální konstelaci, Praha:
Karolinum 2014, s. 148.
3
4

314

S politickým liberalismem, resp. liberální demokracií je spojen ještě jeden další, a
neméně významný, důvod, pro který by účastníci politické debaty měli tolerovat i názor, se
kterým jinak po věcné stránce nemohou souhlasit, a nemůže být podle nich správný. Tímto
důvodem je víra v hodnotu individuální svobody, která je s liberalismem a liberální
demokracií bytostně spojena. Tuto svobodu lze sice omezit, k takovému omezení však v tom
případě musí být dán dostatečně závažný důvod. John Locke se v Dopise o toleranci z roku
1689 zabýval spory mezi katolíky a protestanty v rámci snahy o poznání náboženské pravdy.
Tu podle jeho závěru může vždy poznávat konkrétní jedinec čistě jen sám pro sebe.
Náboženská pravda je podle něho věcí osobního přesvědčení. Právě ze skutečnosti, že zde
není dán dostatečně závažný důvod, Locke dovozoval, že by určitá představa této pravdy
neměla být vnucována veřejnou mocí těm, kdo tuto představu pravdy nesdílejí10.
Pojem bránící se demokracie jako nástroj obrany svobody a tolerance
Pokud je liberální demokracii imanentní víra v to, že poznání nejlepšího uspořádání
poměrů ve společnosti lze dosáhnout pouze za předpokladu možnosti svobodné politické
soutěže, samo zachování existence takovéto soutěže představuje hodnotu, kterou je nutno
chránit. Liberální demokracie na jedné straně usiluje o ochranu svobody, včetně svobody
politické soutěže, tato svoboda však zároveň nemůže být neomezená (musí být přípustné ji
omezit), a předpokládá na druhé straně toleranci (respektování svobody druhých) ze strany
toho, komu má být tato svoboda zaručena. Liberální demokracie tak nepřipouští toleranci vůči
tomu, jehož vlastní intolerance by ohrožovala samotnou podstatu a zachování svobodné
politické soutěže, resp. svobody obecně, byť by to znamenalo určitý rozsah omezení svobody
v zájmu její vlastní ochrany. Uvědomění si této skutečnosti našlo svůj odraz v pojmu tzv.
bránící se demokracie či též militantní demokracie. Oba tyto pojmy se mohou od sebe do
určité míry lišit alespoň částečně způsobem svého přístupu11. Rozdíly zde však nejsou až tak
výrazné a myšlena nutnosti ochrany demokracie, která je jim však oběma vlastní, se
historicky konstituovala a vyvíjela jako reakce na vědomí možného ohrožení demokracie ze
strany jejích nepřátel (poprvé tento pojem použil Karl Loewenstein v 30. letech 20. století v
souvislosti s nebezpečím, který pro demokracii představoval německý nacistický režim)12.
Pojem militantní demokracie, kterou zřejmě ve srovnání s pojem bránící se
demokracie lze spojovat s představou vyšší míry ohrožení13, z čehož do značné míry vyplývá i
aktivnější způsob její obrany, může být vymezena jako taková, která „vystupuje ofenzivně
pomocí právních, mocenských a diskurzivních nástrojů proti svým ideovým nepřátelům uvnitř
systému, a to ještě před tím, než tito nepřátelé iniciují naplnění hlavních hrozeb, které z jejich
existence vyplývají, především závažného narušení systému nebo jeho zničení“14. Toto
vymezení by implikovalo existenci určité „antisystémové hrozby“ např. politické strany či
hnutí, která vědomě usiluje o změnu politického režimu. Projevem takto chápané militantní
demokracie v podmínkách České republiky je jistě rozsudek Nejvyššího správního soudu,
kterým rozhodl o rozpuštění Dělnické strany (rozsudek ze 17. února 2010 sp. zn. Pst 1/2009 –
348). Určité obranné (či sebenápravné) mechanismy by však demokracii měly být dány i
v případě takových hrozeb, které nejsou spojeny s působením extremistických politických
stran a hnutí, a kde hovořit o nepřátelích demokracie by působilo do značné míry nadsazeně.
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Mareš, Miroslav a Štěpán Výborný. Militantní demokracie ve střední Evropě, s. 12.
13
K rozlišování Ami Padezhura mezi těmito pojmy viz in: Mareš, Miroslav a Štěpán Výborný. Militantní
demokracie ve střední Evropě, s. 17.
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Za nástroj ochrany demokracie v českém právním řádu lze nepochybně považovat i
ustanovení čl. 9 odst. 2 Ústavy České republiky, podle něhož změna podstatných náležitostí
demokratického právního řádu je nepřípustná. Ústavní soud České republiky použil tohoto
ustanovení v tzv. kauze Melčák, v níž svým nálezem (nález Pl. ÚS 27/09 ze dne 10. září
2009) zrušil právní předpis přijatý jako ústavní zákon. Reagoval tím na situaci, kdy ústavní
většina v Parlamentu ČR tímto právním předpisem jednorázově zkrátila volební období
Poslanecké sněmovny způsobem. Důvodem, pro který Ústavní soud tento předpis zrušil,
přitom nebyla sama skutečnost, že Parlament zkrátil volební období Poslanecké sněmovny
(Ústavní soud nezpochybnil právo Parlamentu toto učinit). Rozpor s čl. 9 odst. 2 Ústavy
spatřoval Ústavní soud ve skutečnosti, že k tomuto došlo jednorázovým způsobem přijetím ad
hoc právního předpisu, aniž by ústavodárce usiloval o přijetí obecné právní úpravy (k tomu
došlo až následně ústavním zákonem č. 319/2009 Sb.; tuto obecnou úpravu však bylo možno
přijmout a volební období Poslanecké sněmovny jí zkrátit již před tím). Rozhodnutí v kauze
Melčák nebylo reakcí na situaci, kdy by bylo nutno bránit demokracii proti nepřátelům, kteří
usilovali o její odstranění. Ze strany Ústavního soudu jej lze spíše chápat jako připomenutí
tehdejší politické reprezentaci, že pojem demokracie nelze omezit jen na myšlenku práva
většiny, ale alespoň v případě liberální demokracie je imanentní součástí tohoto pojmu i
omezení většiny ve způsobu, jímž je moc vykonávána. Alexis de Tocqueville varoval ve své
slavné knize před nebezpečím, které spatřoval v tom, co označoval jako všemocnost většiny15,
čímž měl na mysli zejména nebezpečí omezení práv ostatních. V případě, na který Ústavní
soud reagoval v tzv. kauze Melčák, situace rozhodně nezašla tak daleko, aby toto hrozilo. Za
„předčasnost“ svého zásahu byl Ústavní soud následně i kritizován ze strany těch, kdo tvrdili,
že intenzita ohrožení principů demokracie a právního státu v tomto případě nebyla dostačující
(viz i separátní vota k nálezu). Přinejmenším právě ve smyslu možné ochrany před myšlenkou
neomezenosti (všemohoucnosti) většiny, která nemusí směřovat jen vůči „antisystémovým
hrozbám“ lze snad pojem bránící se demokracie vnímat jako potenciálně širší, neboť do něho
lze zařadit i ochranu proti takovým změnám, které by nemusely nutně znamenat odstranění
demokracie jako takové, ale mohly by se dotýkat její liberální povahy16.
Pokud cílem konceptu bránící se (militantní) demokracie je ochrana liberální
demokracie, platí i zde, že omezení konkrétní svobody v zájmu ochrany demokracie by mělo
být dostatečně odůvodněno intenzitou hrozby, která je zde dána. Jiří Přibáň v souvislosti
s pojmem militantní demokracie uvádí případ, kdy organizace New York Civil Liberties
Union, jejímž posláním je monitorovat porušování ústavních práv a svobod, vystoupila na
ochranu práva Ku Klux Klanu uskutečnit pochod nazvaný White Pride, když jej policie města
New York nechtěla povolit. Ta stejná organizace poté, kdy konání pochodu bylo povoleno, a
pochod se reálně uskutečnil, zorganizovala svou protidemonstraci proti tomuto pochodu, při
níž dala svůj nesouhlas se vším, s názory a hodnotami, které Ku Klux Klan vyznává a hlásá17.
Samotná skutečnost, že myšlenky prezentované Ku Klux Klanem členové hnutí New York
Civil Liberties Union považovaly za neakceptovatelné a zavrženíhodné nepředstavovala podle
nich dostatečný důvod k tomu omezit jeho právo na svobodu projevu. Stejnou myšlenku
vyjádřil i Nejvyšší správní soud ve výše zmíněném rozsudku, kterým rozpustil Dělnickou
stranu. V tomto rozsudku Nejvyšší správní soud odkázal i na rozhodnutí Evropského soudu
pro lidská práva ve věci H. Batasuna a Batasuna proti Španělsku, v nichž tento uvádí, že
15

Tocqueville, Alexis de. Demokracie v Americe. Vyd. 3., Voznice: Leda, 2012, s. 246.
Zde lze připomenout, že např. Ami Padezhur, když rozlišoval pojmy militantní a bránící se demokracie, pojem
bránící se demokracie spojoval spíše se státy, pro něž je typická liberální tradice (viz Mareš, Miroslav a Štěpán
Výborný. Militantní demokracie ve střední Evropě, s. 17).
17
Viz in: Přibáň, Jiří. Militantní demokracie, In: Obrana ústavnosti, Praha: Sociologické nakladatelství (SLON),
2014, s. 108-109.
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vzhledem k tomu, že demokracie je živena svobodou projevu, platí tato svoboda „nejen pro
informace či myšlenky přijímané pozitivně či považované za neškodné a neutrální, ale také
pro ty, které uráží a znepokojují“18. Nejvyšší správní soud proto nejprve zkoumal, zda zde
byly dány dostatečně závažné důvody k tomu přistoupit k rozpuštění Dělnické strany, které by
nespočívaly pouze v tom, že jí hlásané myšlenky nejsou sdíleny většinovou společností19.
Nebezpečí omezení svobody projevu z „morálních důvodů“
Svoboda projevu a možnost svobodné diskuse, a to i v situaci, kdy některé názory
mohou být pro jiné účastníky diskuse neakceptovatelné či urážlivé, je pro demokratickou
společnost nezbytná. Právní nástroje, které by možnost vedení svobodné diskuse, proto mají
být použity pouze jako nejzazší nástroj, pokud je to v demokratické společnosti nezbytné (tuto
možnost připouští i čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod), tj. vlastně subsidiárním
způsobem20. Možná omezení svobodné diskuse však zřejmě nemusí být dána pouze zásahy ze
strany státu. John Staurt Mill v pojednání O svobodě varuje před omezením daným nikoli
pouze právním řádem ale veřejným míněním, a tvrdí v této souvislosti, že i před jeho tyranií
má existovat ochrana21. Tato slova je na jedné straně nutno vnímat v kontextu doby, v níž
byly proneseny (a mnohé Millovy názory by zřejmě dnes nebyly plně akceptovány), mohou
však i dnes mít svou aktuálnost. Relativně často se dnes lze setkat s kritikou požadavku tzv.
politické korektnosti, tj. s tvrzení, že svoboda slova je omezována působením „morálních
lobby“, které dosáhly toho, že určitá témata a názory jsou ve veřejné diskusi považovány za
nepatřičné a nepřijatelné. U této kritiky není mnohdy zjevné, co je její motivací, a tato může
být čistě účelová. Ze strany těch, jejichž názory nemají ve společnosti většinovou podporu,
jistě může jít především o snahu legitimizovat své vlastní názory a dosáhnout toho, aby měly
ve veřejné diskusi větší možnost na uplatnění a prosazení se.
Zároveň však není pochyb o tom, že pokud by skutečně docházelo touto cestou
k omezování veřejné diskuse, a jednalo se o témata, resp. skutečnosti, které podstatná část
společnosti vnímá jako závažný problém, měla by tato skutečnost v sobě skrytý značný
potenciál rizika do budoucna. Platilo by to i tehdy pokud by z veřejné diskuse byly
vytlačovány názory, jež by za určitých okolností bylo možno hodnotit jako např. xenofobní,
rasistické apod., a právě jako takové by byly z této diskuse vytlačovány. Toto by bylo
nežádoucí a potenciálně i nebezpečné, pokud by bylo možno hovořit o tom, že z „morálních“
důvodů dochází k omezování legitimní diskuse, a jako nepřijatelné by bylo označeno samotné
vznášení určitých otázek či témat. Zde je totiž nutno rozlišovat na jedné straně samotné tyto
názory, které skutečně mohou být např. xenofobní, a příčiny jejich vzniku. Tím může být v
současné globalizované společnosti kladoucí důraz na výkon (a povaha liberální demokracie
jako doplňku někdejšího liberálního státu by tomu nahrávala) pocit vlastního neúspěchu, a v
reakci na něj snaha jeho hledat příčiny vně sebe samého ve vůči sobě „vnějších“ faktorech,
jimiž může být např. připuštění konkurence zahraničních pracovníků na pracovním trhu, kteří
pobírají nižší mzdu, apod. Důsledkem této situace pravděpodobně bude požadavek omezení
konkurence a vyloučení zahraničních pracovníků z trhu. Pokud však diskuse o takovémto
požadavku bude jako projev xenofobie vlastně automaticky vyloučena z veřejné diskuse,
Viz bod 236 citovaného rozsudku Nejvyššího správního soudu.
Ve svém rozsudku však dospěl mimo jiné k závěru, že cílem této strany bylo odstranění demokratických
základů státu, tato strana se při svých akcích nezříkala používání násilí, cíleně je vyvolávala, veřejně oslavovala
a schvalovala násilí páchané svými členy a sympatizanty, přičemž alespoň na místní úrovni získala již schopnost
narušit veřejný pořádek a práva a svobody občanů. Tyto skutečnosti již považoval za dostatečně závažné na to,
aby přistoupil k rozpuštění Dělnické strany.
20
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21
Mill, John Stuart. O svobodě. V Praze: J. Otto, 1913, s. 10-11.
18
19

317

hrozí, že tím bude docházet pouze k zastírání problému, který spočívá v tom, že část
práceschopného obyvatelstva daného státu v něm nedokáže nalézt uspokojivé uplatnění na
pracovním trhu. To již představuje téma, které by bylo možno legitimně diskutovat, bude to
pravděpodobně zdrojem frustrace té části společnosti, jíž se toto týká, a potenciálně i její
radikalizace. Pokud cílem liberální demokracie je ochrana individuální svobody včetně
svobody projevu, zde se projeví, že omezování této svobody, které by v takovémto případě
jistě bylo možno hodnotit jako umělé a pokrytecké může vést ve společnosti k nežádoucím
důsledkům přinejmenším v tom smyslu, že odepřením možnosti určité otázky diskutovat a
situaci případně změnit, zde pro frustrované členy společnosti bude absentovat určitý „ventil“,
důsledkem čehož bude pravděpodobně právě jejich radikalizace a přinejmenším snížená
ochota k racionální argumentaci. Tito lidé však zůstávají plnoprávnými občany s politickými
právy, jež mohou uplatnit „destruktivním způsobem“ ve volbách či v referendu22. To, co bývá
označováno jako tzv. politická korektnost tak skutečně může mít za následek omezení veřejné
diskuse, což je v liberální demokracii nežádoucí. Problém toto však bude představovat jen
v situaci, kdy touto cestou dojde k vyloučení diskuse o legitimních tématech (otázek, u nichž
bude dán veřejný zájem na tom, aby mohly být předmětem diskuse).
Böckenfördovo diktum a otázka potřebnosti ochrany identity společnosti
Funkčnost a přežití určitého politického systému v dlouhodobější perspektivě je
podmíněna jeho schopností uspokojovat potřeby dané společnosti. Liberální demokracie se
svým důrazem na hodnotu svobody tuto schopnost osvědčila. Tato schopnost se však jeví jako
do značné míry podmíněná, a snad i v čase omezená. Na toto poukazuje tzv. Böckenfördovo
diktum, podle něhož sekulární liberální stát je založen na předpokladech, které sám není
schopen zajistit. Může fungovat za podmínky, že svoboda, kterou zajišťuje, je „ukázněna
zevnitř … na základě morální podstaty každého občana a solidarity celé společnosti“. Toto
však není schopen zajistit bez použití donucovacích prostředků a autoritativních nařízení,
které pokud použije, vzdal by se do značné míry své liberální povahy23. Otázkou tak je, jak
velkou míru svobody a v jakých oblastech může liberální politický režim poskytnout
občanům, aniž by tím ohrozil svou funkčnost. Výzvou, která před současnými liberálními
režimy mnoha západních států stojí, je zajistit dostatečnou míru koheze společnosti a zároveň
neomezovat zbytečně jejich svobodu. Koheze společnosti patří zřejmě mezi předpoklady
funkčnost liberální, na něž se Böckenfördovo diktum rovněž vztahuje.
Řešit otázku, jak zajistit udržení koheze společnosti v liberálním politickém režimu, se
jeví jako navýsost aktuální zejména v některých západních státech, v nichž lze hovořit o
existenci multikulturní společnosti nikoli ve smyslu politického projektu ale sociální reality.
Zejména v případě potomků imigrantů z kulturně odlišného prostředí lze v těchto státech
hovořit o určité „krizi identity“, když tito lidé mají sice občanství těchto států, a tedy i
všechna politická práva, necítí se však součástí „většinové“ společnosti, a je otázka, do jaké
míry pociťují důvod k věrnosti k daným státům. O tomto problému se ví již delší dobu, nelze
však hovořit o tom, že by byl již v plném rozsahu vyřešen. V západních státech tak dochází k
sociálnímu vyloučení poměrně velkých skupin obyvatel, kteří si vytváří své vlastní do značné
míry uzavřené komunity, mezi nimiž a většinovou společností dochází jen v omezené míře ke
vzájemné komunikaci. Za určitý druh výzvy pro současné sekulární liberální státy může
představovat skutečnost, že po vzniku tzv. Islámského státu na území Iráku a Sýrie se určité
Příkladem rozhodnutí, v rámci něhož významnou úlohu sehrála právě určitá frustrace voličů, může být např.
referendum o vystoupení Spojeného království z Evropské unie z června 2016.
23
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Právo a dobro v ústavní demokracii: polemické a kritické úvahy. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON),
2011, s. 98.
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množství občanů těchto států dobrovolně přidalo k tomuto uskupení, ačkoli rozhodně nelze
tvrdit, že by k tomu docházelo z materiálních důvodů. Celkový počet osob, které se tímto
způsobem zachovaly, v absolutních číslech lze považovat za relativně malé. I na tomto
případě však lze demonstrovat problém, který spočívá v tom, že liberální politický režim,
který je založen na víře v možnost a přínosnost svobodné soutěže mezi různými politickými
názory, vírami atd. má jen omezenou možnost, jak si zajistit věrnost svých vlastních občanů,
pokud není zaručena dostatečná míra koheze společnosti.
Svoboda na jedné straně představuje jednu ze základních hodnot liberální demokracie.
Je však možno ji omezit, pokud k tomu existuje dostatečný důvod. Takovýmto důvodem
může v současné době zřejmě legitimně být i snaha o ochranu identity vlastní společnosti jako
prostředek udržení určité míry její koheze a funkčnosti. Jádrem multikulturalismu jako
politického projektu bylo uznání druhého jako druhého, resp. přiznání mu právo být jiný24.
Tento projekt však selhal právě proto, že takto pojímaný multikulturalismus by měl hrozivé
dopady na úroveň koheze společnosti. Pokud ta nepředstavuje problém ve společnosti
multirasové, kde rasové a etnické rozdíly mohou být kompenzovány kulturní asimilací, ve
společnosti multikulturní její udržení na přijatelné úrovni v podstatě není možné, protože
kulturní asimilace by šla proti samotné podstatě multikulturní společnosti. Dopady ztráty
sociální koheze byly také důvodem odmítnutí multikulturalismu jako politického projektu.
Pokud v roce 2004 např. Francie zakázala nošení muslimských šátků ve školách, za veřejný
statek, který měl ospravedlnit zásah do náboženské svobody, lze zřejmě považovat vedle
ochrany identity francouzské společnosti i její kohezi. Pokud za podmínkou funkčnosti
demokracie lze považovat existenci politického národa, a zkušenosti se snahou o zavádění
demokratického režimu v některých státech např. Blízkého východu o tomto zřejmě svědčí,
snahu o udržení koheze společnosti, jež zřejmě je podmínkou existence politického národa,
lze chápat jako legitimní požadavek, snaha, o jehož naplnění by mohla vyplývat z konceptu
bránící se demokracie v jakési své „širší“ podobě, jež byla výše naznačena.
Všechny otázky, které jsou s tímto spojeny, rozhodně nelze považovat za uspokojivě
zodpovězené. Samozřejmě musí být respektovány principy právního státu a využity nástroje,
které na jeho půdě pro řešení konfliktů mezi různými vzájemně kolidujícími legitimními
zájmy, tj. lidskými právy a veřejnými statky, byly vyvinuty (včetně např. principu
proporcionality). Lze mít však za to, že proces hledání vhodného rovnováhy v možnosti
naplnění těchto zájmů i vhodných nástrojů k ochraně identity společnosti při současném
respektování co největšího rozsahu individuálních práv, mnohé západní státy ještě čeká.
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Vybrané teoretické kategórie charakterizujúce východiskové štádium
procesov kriminálno-policajného poznania
Selected theoretical categories characterizing the initial stages of criminalpolice knowledge processes
Miroslav Lisoň1, Jakub Jagnešák2
Abstrakt
Autori v príspevku demonštratívne, spracovaním teoretických kategórií vymedzujú
charakteristiku východiskového štádia procesov kriminálno-policajného poznania. Pri plnení
tohto zámeru využívajú spracované informačné výstupy z aplikovaných výskumov.
Interpretáciou poznania participujú pri výmene informácií, ktorá je spájaná s procesom
konštituovania policajných vied.
Kľúčové slová
kriminálno-policajné poznanie, teória kriminálno-policajného poznania, policajné vedy,
impulz, podnet, indikátor, problém
Abstract
By processing theoretical categories, authors of this article demonstratively define the
charakteristics of starting stage of the criminal-police knowledge process. To fulfill their
intention they use processed information output from applied researches. By the interpretation
of knowledge they participate on trading new information which is connected with the process
of constitutioning of the police science.
Key words
criminal-police knowledge, theory of the criminal-police knowledge, police science, impulse,
initiative, indicator, problem
Úvod
Úspech kontroly kriminality je priamo závislý od toho, do akej miery sú príslušníci
polície schopní rýchlo a včas páchané a spáchané trestné činy identifikovať – vytvoriť
predpoklady na zabezpečenie neodvratnosti trestného postihu za páchaný a spáchaný trestný
čin. Túto tézu je vhodné akceptovať pri systémovom skúmaní štrukturálneho obsahu procesov
kriminálno-policajného poznania (ďalej aj „KPP“). Jeho štrukturálny obsah vymedzujú
funkčný prejav a podstata aktivít, ktoré kompetentné subjekty účelovo realizujú pri
dosahovaní cieľa. Vyplýva z relatívne samostatného ontologického a gnozeologického
charakteru identifikovaného objektu. Je tomu tak preto, lebo príslušníci polície svoje aktivity
cieľavedome a systémovo orientujú na objekt, a to podľa jeho konkrétnych prejavov. Týmto
prístupom dosahujú zvýšenú úroveň kontroly svojej činnosti, v neposlednom rade aj vytvárajú
predpoklady na jeho ďalšie komplexnejšie účelové skúmanie.
Na základe poznania praxe je možné konštatovať, že príslušníci polície majú
vytvorené predpoklady pre realizáciu kriminálno-policajného poznania. Napríklad o objekte
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poznania majú určité penzum vedomostí, ktoré využívajú pri jeho postupnom identifikovaní3.
V daných súvislostiach identifikovanie je možné označiť ako proces oboznamovania sa
s objektom, pre ktorý sú typické fázy charakterizované východiskom, cieľom, dosahovaním
cieľa, výstupom a hodnotením. Voľba postupu pri plnení úloh je síce subjektívne
ovplyvniteľná, nie je však ľubovoľná. Predovšetkým identifikačné aktivity sú druhovo zhodné
s účelom, cieľmi, ktoré sú povinní príslušníci polície využitím svojich kompetencií pri
realizácii kriminálno-policajného poznania dosiahnuť.
Teória kriminálno-policajného poznania tieto všeobecne platné prístupy vedeckého
poznávania akceptuje. Pritom jej autori akceptujú, že kriminálno-policajné poznanie je
„policajná práca – práca s ľuďmi a pre ľudí“4.
Východiskové štádium procesov KPP
Východiskom procesov KPP sú predovšetkým úlohy, ktoré sú zo zákona povinné plniť
kompetentné orgány štátnej správy v systéme policajného konania. Tie sú rámcovo
vymedzené v príslušných právnych normách, ktoré regulujú realizáciu jednotlivých
policajných činností. Príslušníci polície sú povinní poznávať nepoznané znaky skutkových
podstát páchaných, resp. spáchaných trestných činov. Ako orgány štátnej správy sú povinní
realizáciu týchto aktivít formálno-právne zdôvodniť. Pri tomto zdôvodnení
najfrekventovanejšie využívajú zistené identifikačné znaky impulzov, v ktorých sú
zakódované potreba a dôvody realizácie kriminálno-policajného poznania (podnet, indikátor).
Pri objektivizácii uvedeného je možné uviesť, že v Slovenskej republike sú
rešpektované princípy práva, demokracie, slobody a humanizmu, pritom nedotknuteľnosť
osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedziť ju možno iba v prípadoch ustanovených
zákonom (Základná listina práv a slobôd, Ústava SR...). Charakter účelovej realizácie
policajných činnosti, ktorých objektom poznania je kriminálne konanie určitých osôb,
predpokladá prelomenie tohto základného práva, a to konkrétnym zdôvodnením oprávnenosti
vo veci konať. Príslušníci polície pri zdôvodňovaní tohto oprávnenia využívajú rôzne kritériá
(v prejave určitého javu - objektu), ktoré vykazujú určitú relevanciu vo vzťahu práve k tejto
poznávacej činnosti a následne ich využívajú pri zdôvodňovaní uplatnenia svojej povinnosti
a pod. Analogickým výkladom týchto konštatácií je možné dospieť k záveru, že čiastkové
poznanie informácií, ktoré vykazujú vzťah k páchaným alebo spáchaným trestným činom, má
charakter impulzov k ich poznávaniu (ďalej len „impulzy“). Poznaním impulzu vzniká nová
kriminálno-policajná situácia, pre ktorú je typická absencia informácií – potreba, ktorá môže
byť postupnou systémovou realizáciou činností kriminálno-policajného poznania saturovaná.
Impulz je základná entita (v teórií kategória), ktorá je využívaná (osobitne vo východiskovom
štádiu procesov KPP) pri charakterizovaní vzťahu subjektu k objektu poznávania.
Impulz na realizáciu kriminálno-policajného poznania tvorí účelovo vytvorený sumár
kritérií (dôvodov) všeobecného a konkrétneho charakteru, ktorý príslušníci polície využívajú
pri zdôvodňovaní potreby a cieľov (opatrenia, úkony), a to vo vzťahu k plneniu zákonom
stanovených úloh. Z uvedeného vyplýva, že impulz je príčina vyvolávajúca potrebu účelovo
realizovať určitú činnosť. V systémovej realizácii kriminálno-policajného poznania
predstavuje významný prvok (východisko poznania, ontologickú a gnozeologickú kategóriu),
ktorý je určený vlastnosťami – tým, čo je dané, známe a využiteľné na dosiahnutie cieľa. Je
tomu tak preto, lebo tieto vlastnosti fixujú skutočnosť (skutočnosti) na úrovni existencie
znakov poznávaného objektu, avšak nevypovedajú komplexne o jeho javových vlastnostiach,
ERNEKER, J., V. PORADA a kol. Poznávání potřeb a transfer vědeckých poznatků do policejní praxe. Praha,
2006, s. 67.
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podstate, štruktúre, súvislostiach a ďalších jeho stránkach. Hodnota informácií zakódovaná
v obsahu impulzu má orientačný charakter, a preto nemôže byť využitá pri prijímaní
zásadných rozhodnutí vo veci, predovšetkým pri riešení právnych otázok. V súvislosti
s poznávaním trestných činov ako dôležitý fakt možno uviesť, že impulz na jeho realizáciu
vzniká a existuje objektívne (nezávisle od príslušníkov polície) a je identifikovateľný. Impulz
je poznanie (čiastkové informácie, komplex informácií o kriminálnych aktivitách – veciach,
subjektoch, udalostiach, konaniach a iných skutočnostiach), ktorým príslušníci polície
identifikujú vznik kriminálno-policajnej situácie (situácií). Príslušníci polície (nielen
realizátori KPP) toto poznanie sú povinní prijať, analyzovať a kvalifikovaným spôsobom sa s
ním vyrovnať. Tieto skutočnosti (v konkrétnej syntéze) potvrdzujú, že vo vzťahu k realizácii
kriminálno-policajného poznania jednotlivé impulzy majú rozkazovací, oznamovací,
regulačný, resp. iný charakter. Impulzy – podnety a indikátory v žiadnom prípade nemožno
považovať za informačný výstup zo systémovej realizácie kriminálno-policajného poznania.
Vo väčšine prípadov príslušníci polície po zistení ich identity, pri preverovaní ich
objektívnosti, pravdivosti, opodstatnenosti a využiteľnosti realizujú náročný postup.
Vzhľadom nato, že tieto formy impulzov majú informačný charakter, ich zber, získavanie,
hodnotenie a analyzovanie (identifikovanie) podlieha zásadám práce s informáciami5.
Pri objektivizácii uvedených konštatácií je možné využiť poznanie z praxe, z ktorého
vyplýva, že vznik, existenciu a identifikovanie impulzov ovplyvňuje celý rad faktorov. Medzi
objektívnymi faktormi majú dominantné postavenie okolnosti a podmienky, v ktorých
vznikajú impulzy. Tieto faktory výrazným spôsobom ovplyvňujú ich prejav, signalizačnú
hodnotu apod. Vzhľadom na to, že vznik impulzov je spájaný s predpokladaným páchaním
trestnej činnosti, tieto javy sú využívané pri klasifikácii trestných činov:
 trestné činy páchané zjavným spôsobom,
 trestné činy páchané skrytým spôsobom.
Zjavný spôsob páchania trestných činov väčšinou vykazuje navonok rýchlo zistiteľný
následok, ktorý je spôsobený kriminálnym konaním. Skrytý (latentný) spôsob páchania
trestných činov je charakterizovaný tým, že bez adekvátnej činnosti (aktivity) škodlivý
následok tohto konania nie je zjavne rozpoznateľný (resp. jeho prejavy sú registrované až po
určitom čase). Subjektívne faktory pri poznávaní impulzov sú determinované najmä konaním
príslušníkov polície, ktoré bezprostredne súvisí s realizovaním kriminálno-policajného
poznania, napríklad s:
 adekvátnou akceptáciou ich osobnej a kolektívnej zodpovednosti pri plnení
stanovených úloh,
 ich prístupom k iniciatívnemu plneniu stanovených úloh (kreatívna a operatívna
reakcia na vznikajúcu a vzniknutú situáciu),
 cieľavedomosťou a systematickosťou v ich práci (organizácia a riadenie – stratégia,
taktika a metodika),
 rozvíjaním ich profesionálneho myslenia a pod.
Význam týchto skutočnosti pre realizáciu kriminálno-policajného poznania je
nepopierateľná, nevyžaduje ďalšiu objektivizáciu.
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Formy impulzov pre realizáciu kriminálno-policajného poznania
Výsledky aplikovaného výskumu potvrdzujú, že v policajnej praxi
najfrekventovanejším východiskom realizácie kriminálno-policajného poznania sú impulzy,
ktoré majú podobu indikátora (príznak, signál) alebo podnetu. Príslušníci polície pri ich
hodnotení (klasifikovaní) využívajú najmä nasledujúce asociácie:
 druh impulzu (komplex informácií), ktorý musí kompetentný príslušník polície
podrobiť analýze a až potom sa môže sústrediť na hľadanie a realizovanie
potrebných vhodných opatrení,
 počiatočný poznatok o objekte, na základe ktorého sa začína proces jeho
poznávania (v systémovom vyjadrení – KPP),
 konkrétna forma vonkajšieho prejavu určitého objektu,
 signál, ktorý môže objektívne nasvedčovať vznik, existenciu určitej kriminálnopolicajnej situácie, prípadne vyvolávať záujem alebo podozrenie zo strany
príslušníka polície,
 odchýlku od normálnej situácie, ktorá je príslušníkom polície identifikovaná,
napríklad je v rozpore s regulovanými pravidlami zákonom, nariadením a inými
spoločensky akceptovanými normami.
To potvrdzuje, že príslušníci polície bez poznania dispozície svojich kompetencií
nemôžu cieľavedomo a systematicky plniť úlohy na úseku kriminálno-policajného poznania.
Každú svoju aktivitu sú povinní permanentne konfrontovať so zákonom vymedzenou úlohou
(v celom procese realizácie kriminálno-policajného poznania). Osobitne túto povinnosť
uplatňujú pri identifikácii podnetov a indikátorov k realizácii konkrétnych aktivít.
Forma impulzu - podnet realizácie kriminálno-policajného poznania
Impulzy vo forme podnetov sú základným, vo väčšine prípadov i prvotným
predpokladom realizácie kriminálno-policajného poznania. Podnet na realizáciu kriminálnopolicajného poznania je impulz vyvolávajúci konkrétnu poznávaciu potrebu (aktivitu) a to vo
vzťahu k delegovaným kompetenciám. Podnet je stav poznania vstupných premenných
veličín o objekte kriminálno-policajného poznania v konkrétnej kriminálno-policajnej situácii.
Je to stav vstupu príslušníkov polície do realizačného systému kriminálno-policajného
poznania. Tento stav je charakterizovaný konkrétnym pôsobením okolia na činnosť
príslušníkov polície.
K uvedenému je vhodné dodať, že v praxi sú registrované kriminálno-policajné
situácie, v ktorých niektoré podnety vzhľadom na nízku intenzitu svojho prejavu
nevyvolávajú adekvátnu zmenu tohto stavu, a preto sú pre tento systém poznávania
nepodstatné. V tomto prípade možnosť identifikovania existencie podnetov a príčin ich
vzniku závisí od reálnej úrovne poznania príslušníkov polície v danej problémovej oblasti.
Túto skutočnosť zdôrazňujeme, lebo podnet má vo svojom obsahu charakter oficiálnosti
a konkrétnosti. Na základe jeho poznania je príslušník polície povinný konať. De facto v
danej situácii príslušník polície realizuje poznanie už na základe informácií, ktorými
disponuje iný subjekt.6 Napríklad základnými formami podnetov na realizáciu týchto
procesov je oficiálne oznámenie o trestnom čine, žiadosť o súčinnosť pri realizácii kontroly
VAŠKO, A. Informačná podstata odhaľovania a objasňovania trestných činov. In: Fenomén bezpečnosti,
bezpečnostní věda a výzkum a bezpečnostní aplikace: Sborník vědeckých prací Fakulty právních a správních
studií Vysoké školy finanční a správní, Praha, 2018, s. 699.
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kriminality, resp. v systéme realizácie kriminálno-policajného poznania – spravodajská
informácia, návrh na začatie trestného stíhania a vznesenie obvinenia apod. Ak porovnávame
impulzy kriminálno-policajného poznania na základe ich informačnej hodnoty, podnety sú
informačne konkrétnejšie a presnejšie. Príslušníci polície pri práci s podnetmi sú povinní
zhodnotiť, nakoľko sú zdroje informácií v nich použité dôveryhodné (motív, účel, ciele
prezentácie podnetu, ..., čas, miesto, situácia, oznamovateľ, ...).
Forma impulzu – indikátor realizácie kriminálno-policajného poznania
Indikátor realizácie procesov KPP je impulz, ktorého identitu určuje možný vznik
povinnosti akceptovať zodpovednosť za plnenie delegovanej úlohy. Stav tejto identity určuje
charakter pôsobenia príslušníkov polície na okolie.
Formu indikátorov určuje „odchýlka od zaužívaného“. Príslušníci polície pri
identifikovaní indikátorov predovšetkým skúmajú:
 systémový model, podstatu (vznik) a prejav (existenciu a eventuálny zánik), vzťahy
indikátorov;
 aktivity, ktoré sú vykonané pri identifikovaní indikátorov, napríklad hľadajú odpoveď
na otázku: „Ktoré indikátory sú najčastejšie impulzom realizácie aktivít s cieľom
poznať latentné trestné činy?“ Z logiky veci vyplýva, že príslušníci polície formuláciu
tejto otázky spájajú s podozrením na páchanie, resp. spáchanie konkrétneho trestného
činu (hrubý nátlak, sexuálne zneužívanie, podvody ...);
 opodstatnenosť aktivít, ktoré vykonávajú v procese identifikovania indikátorov, pri
tomto hodnotení nachádzajú napríklad odpoveď na otázku: „Akú pridanú hodnotu
vytvoril príslušník polície pri zbere, zisťovaní a dekódovaní indikátora?“;
 reakciu po zistení (identifikovaní) indikátorov – hľadajú odpoveď na otázky: Kto?,
Čo?, Prečo?, Kedy?, Kde?, Ako?, Čím? apod.
Z tohto zámeru vyplýva, že uvedené hodnotenie má predovšetkým pragmatický
charakter. Príslušníci polície ho účelovo a cieľavedome vykonávajú najmä vo východiskovej
fáze kriminálno-policajného poznania. Aplikáciou verzií identifikujú dôvody – potrebu
poznávať. Je to preto, lebo akceptácia identity potrieb výrazne ovplyvňuje organizáciu a
riadenie procesov, ktorých realizačný obsah je spájaný s týmto špecifickým poznávaním
(znaky kriminálnej aktivity, trestného činu...). Na základe výsledkov kauzálnych analýz,
ktorých objektom boli úspešne realizované procesy KPP (potvrdzujú to aj výsledky z iných
poznávacích techník) je možné uviesť, že postup príslušníkov polície pri zisťovaní
indikátorov pre potreby tohto špecifického poznania sa začína od:
A) subjektu (od osôb – osobná znalosť), u ktorých je možné predpokladať, že:
 pripravujú, páchajú alebo už spáchali trestnú činnosť,
 sú potenciálni poškodení páchaným, resp. spáchaným trestným činom (obete),
 sú potenciálni svedkovia (bezprostredne vnímali priebeh udalosti),
 nadobudli informácie o kriminálnej udalosti sprostredkovane (mimo miesta činu) a
iní.
Napríklad, v týchto súvislostiach je možné uviesť, že indikátorom pre realizáciu kriminálnopolicajného poznania sú zistené fakty alebo informácie charakterizujúce konkrétny subjekt,
ktorý:
 realizuje aktivity konšpiratívne,
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 je nezvestný, ukrýva sa,
 svoj životný štýl tendenčne prezentuje (napríklad využitím masmédií),
 bol v predchádzajúcom období právoplatne odsúdený za spáchanú úmyselnú
trestnú činnosť, resp. bol (je) podozrivý z páchania trestného činu všeobecnej
kriminality,
 mal (resp. má) registrované kontakty s kriminálnym prostredím,
 je podozrivý z vyvolávania rôznych závislostí (v určitom čase a na určitom
mieste), a to vo vzťahu s inými (podozrivými) subjektmi (napríklad kontakty
s politikmi, príslušníkmi polície, s pracovníkmi inštitúcií, v ktorých sú realizované
konkrétne rozhodnutia),
 utajuje svoje kriminálne konanie zneužitím určitých osôb („biele kone“),
 prezentuje svoju životnú úroveň v rozpore s možným (potenciálnym) oficiálnym
príjmom, úsporami, použitím dostupných aktív na nákup tovaru a služieb,
 realizuje aktivity v prostredí, v ktorom sa v danom čase pomerne frekventovane
vyskytuje trestná činnosť (známe spôsoby páchania trestných činov),
 pohybuje sa v prostredí, v ktorom môže typovať objekt a predmet kriminálneho
záujmu, resp. v ktorom môže realizovať veci súvisiace s páchaním trestnej
činnosti, je potenciálnou obeťou trestnej činnosti,
 je zranený cudzím zavinením,
 v krátkom časovom období mení správanie, svoje zaužívané rituály a iné.
B) objektu (spoločenstvá, inštitúcie... – miestna znalosť) – predovšetkým na zistenie
existencie príčin a podmienok, ktoré umožňujú alebo uľahčujú páchanie trestnej činnosti
známymi spôsobmi (štádiá trestných činov, trestná súčinnosť) v určitom časopriestore a pod.
Napríklad, indikátorom pre realizáciu kriminálno-policajného poznania sú poznané
fakty alebo informácie o objektoch (prostredí), v ktorých:
 je predpoklad, že v ich priestoroch môže dochádzať k páchaniu trestnej činnosti
známymi spôsobmi,
 sa stretávajú osoby podozrivé z trestnej činnosti,
 sa môže v súlade s existujúcim dopytom ponúkať tovar, na ktorý je potrebné osobitné
povolenie, resp. je predpoklad, že sa v týchto priestoroch poskytujú nepovolené
služby,
 môžu subjekty vytvárať vhodné podmienky na páchanie trestnej činnosti,
 sa môžu nachádzať osoby, po ktorých sa pátra (podozrivé, obvinené, odsúdené...),
 priestoroch dochádza k výrobe, prechovávaniu vecí, na ktorých držbu je potrebný
osobitný súhlas,
 dochádza k manipulácii s predmetmi a vecami pochádzajúcimi z trestnej činnosti,
 môžu byť vyrobené nástroje a iné predmety, ktorými je možné páchať trestnú činnosť,
resp. tieto predmety môžu byť ukrývané apod.
Príslušníci polície pri plnení úloh v systémovej realizácii kriminálno-policajného
poznania využívajú obidva tieto postupy buď individuálne, alebo vo vzájomnej kombinácii,
a to podľa povahy činu a formy prejavov indikátorov na konkrétnom zdroji. K týmto formám
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indikátorov (neukončené) je vhodné uviesť, že najfrekventovanejšie základné zdroje faktov
a informácií (impulz – indikátor), ktorými je možné odôvodniť potrebu realizácie kriminálnopolicajného poznania sú:
 neoficiálne oznámenia občanov (indikátor),
 vlastná aktívna cieľavedomá, účelová a systematická poznávacia činnosť,
 výsledky skúmania a pozorovania v konkrétnom prostredí,
 monitorovanie informácií poskytovaných prostredníctvom:
 hromadných oznamovacích prostriedkov,
 informácií zverejnených na internete,
 ponuky nedostatkového tovaru a služieb prostredníctvom reklám (napríklad aj za
dampingové ceny),
 oznámenia štátnych orgánov a orgánov samospráv,
 povinné oznámenia súvisiace s výkonom povolania (v oblasti zdravotníctva, výchovy
a vzdelávania, výkupu a predaja predmetov, záchranných činností) apod.
Tieto skutočnosti zdôrazňujú význam profesionálnej komunikácie, ktorí na tomto
úseku plnia úlohy (v pracovnom kolektíve, s občanom, ...). Pre potreby kriminálnopolicajného poznania je povinnosťou príslušníkov polície vzájomne si odovzdávať a
vymieňať poznatky o registrovaných spôsoboch páchania trestnej činnosti. Osobitne o
výskyte nových spôsobov páchania trestnej činnosti s dôrazom na možnosti identifikácie
indikátorov, ktoré nasvedčujú, že určitý subjekt sa kriminálne aktivizuje, vykonáva kriminálne
aktivity apod. V daných súvislostiach príslušníci polície sú povinní podrobiť dôkladnej
analýze predovšetkým úspešne odhalené a objasnené trestné činy so zameraním aj na zistenie
súboru informácií, ktoré charakterizujú postup pri zisťovaní identity indikátorov. Takto
spracované poznanie sú povinní poskytnúť pre potreby prípravy a vzdelávania príslušníkov
polície apod.
Formulácia problému v procesoch kriminálno-policajného poznania
Platí zásada, že každý impulz (bez ohľadu na formu) je príslušník polície povinný
prijať a v rámci svojich kompetencií riešiť. Výsledky aplikovaného výskumu potvrdzujú, že
najúčinnejším zdrojom informácií o pripravovaných a páchaných trestných činoch je aktívna,
systematická a cieľavedomá policajná činnosť. V týchto intenciách je vhodné poukázať na
využitie kompetencií, ktoré umožňujú príslušníkom polície účelovo realizovať procesy SČ a
OPČ. Sú rozhodujúce pri účinnom a efektívnom využívaní impulzov a následne pri
cieľavedomom a systematickom získavaní relevantných informácií vo vzťahu k dokazovaniu.
Pri plnení úloh príslušníci polície po prijatí impulz analyzujú. Uplatnenie tohto prístupu im
umožňuje:
 poznať genézu ich existencie,
 poznať ich podstatu a javové vlastnosti (časti, prvky),
 skúmať interakčné vzťahy medzi ich časťami (prvkami),
 zisťovať príčinné pôsobenie okolia na ich jednotlivé časti (prvky) a opačne – ich
pôsobenie na okolie,
 pracovať s modelom (pri poznávaní využívať modelovanie a iné metódy) a to vždy
v určitom vzťahu k uplatneniu dispozície ich kompetencií. Analogickým výkladom
týchto skutočností je možné dospieť k záveru, že východisko kriminálno-policajného
327

poznania tvoria analýzy dvoch súborov informácií, ktoré majú rozličný obsah a cieľ.
Ide o relatívne samostatné analýzy, ktoré sú často realizované paralelne, pričom
získané výsledky z týchto analýz podmieňujú rozhodovanie o organizácii a riadení
ďalšieho postupu v tomto účelovom poznávaní.
Objektom prvej analýzy je informačná charakteristika impulzu (fakty a informácie,
dôkazy, ktorými je možné posúdiť, či v danom prípade ide, alebo nejde o protiprávne konanie,
resp. či konanie nie je predstierané. Cieľom tejto analýzy je definovať poznanie, ktoré tvorí
základ identifikácie (stanovenie, vymedzenie) potreby realizácie kriminálno-policajného
poznania. Je tomu tak preto, lebo túto identitu využívajú pri vymedzení účelu, cieľov
(opodstatnenosť), rámcovom stanovení úloh, a to vo vzťahu k účinnému a efektívnemu
využitiu síl, metód a prostriedkov na tomto úseku policajných činností. Z toho vyplýva, že
príslušníci polície touto analýzou plnia predovšetkým diagnosticko-identifikačnú, hodnotiacu,
rozhodovaciu a prognostickú úlohu. Druhou analýzou sú systémovo skúmané a hodnotené
determinanty a konštrukty, ktoré v konkrétnej syntéze charakterizujú kriminálno-policajnú
situáciu, v ktorej má byť realizované kriminálno-policajné poznanie. Cieľom tejto analýzy je
definovať možnosti uplatňovania policajných kompetencií (regulované zákonom + adresná
zodpovednosť) pri plnení stanovených úloh, a to v konkrétnom časopriestore. Z empírie
vyplýva, že pri aplikácii tejto analýzy sú príslušníci polície povinní akceptovať alternatívne
zmeny situácie, ktoré môžu nastať v súvislosti s realizovaným poznaním. Sú povinní si
uvedomiť, že cieľavedomé a systematické poznávanie a hodnotenie situácie (analýzou) je
jedným z prvkov organizácie a riadenia práce na úseku kriminálno-policajného poznania.
Pre realizujúcich príslušníkov polície sú výsledky týchto analýz významné už na
začiatku poznania pri dialektickom riešení informačného protikladu medzi formami impulzov,
úlohami a možnosťou ich plnenia. V danom prípade informačný protiklad je vyjadrený
vzťahmi medzi známymi a neznámymi informáciami, medzi cieľmi poznania a metódami,
operáciami, prostriedkami a formami jeho realizácie, medzi potrebou riešiť relevantnú otázku
a už neexistujúcimi kognitívnymi prostriedkami. Z pohľadu realizácie kriminálno-policajného
poznania tento stav je označovaný termínom - problém. Problém je bezprostredne neriešená
úloha (riešiteľná). Je formulovaný otázkou, na ktorú príslušník polície nevie bezprostredne
odpovedať. K tomu je nutné dodať, že nejasnosť v poznaní alebo neriešenie poznania samo
osebe ešte nie je problémom. Aby vznikol problém, musí byť pritom snaha alebo potreba túto
nejasnosť odstrániť, a to konkrétnym postupom, ktorého cieľom je z neznámeho urobiť
známym. Problém je prekážka (v poznaní alebo konaní), ktorá sa bezprostredne nedá
prekonať, ale ktorú príslušníci polície môžu a chcú prekonať.
Úlohou príslušníkov polície pri riešení problému je skonštruovať model riešenia, zber,
triedenie vstupného poznania a vypracovanie variant informačného výstupu. V policajnej
praxi voľba prostriedkov a metódy riešenia nebýva závislá len na povahe formulovaného
problému, ale taktiež na možnostiach a obmedzeniach, ktoré existujú, resp. vzniknú a to tak
pri jeho riešení, ako aj pri realizácii dosiahnutých informačných výstupov (aj čiastkových). To
potvrdzuje, že je vhodné ak príslušníci polície limity výberu metód riešenia konzultujú
s adresátom. Ten býva lepšie oboznámený s týmito súvislosťami, pretože vo väčšine prípadov
zastáva pozíciu špecialistu. Výsledky výskumu potvrdzujú, že vo vzťahu k riadeniu procesov
kriminálno-policajného poznania je vhodné analyzovať priebeh typového riadiaceho procesu
vzhľadom k obsahu základných úloh pri riešení problému. To znamená predovšetkým skúmať
a hodnotiť technologický postup pri práci s problémom:
1) Identifikácia problému:
 vymedzenie aktuálneho, resp. potenciálneho rozporu medzi očakávaným a reálnym
stavom v poznaní,
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 definovanie hlavných dimenzií, v ktorých existuje tento rozpor,
 zhodnotenie povahy a závažnosti rozporu, ktoré vyúsťuje do rozhodnutia, či proces sa
uskutoční (neuskutoční, ako bude riešený).
2) Konkretizácia identity problému:
 parametrami
objektívne
rozhodovacích premís,
 získanie konkrétnych
spracovanie umožňuje:

operacionalizovanie

údajov

k vybraným

(detailizovanie,

rozhodovacím

spresnenie)

premisám,

-

formuláciu variant možných riešení,

-

stanovení priorít vzhľadom k riešeniu problému,

-

zdôvodnenie optimálneho riešenia problému – limity a funkcie,

-

vlastné rozhodnutie vo forme zadanej úlohy (príkazu).

ktorých

3) Vzťah realizujúcich príslušníkov k plnenie úloh (psychologická stránka k riešeniu
problému):
 akceptácia (vnímanie, pochopenie) problému (forma prezentácie),
 postoje k riešeniu (možnosti riešenia – úspešné, neúspešné; motivácia),
 komunikácia participujúcich príslušníkov polície pri riešení problému (formálna, ...),
 predpokladané angažovanosť pri plnení úloh (psychologická stránka).
Príslušníci polície na začiatku účelovej realizácie procesov kriminálno-policajného
poznania vždy riešia otázky, ktoré sami formulujú. V súlade s plnením stanovených úloh,
hľadaním odpovedí vysvetľujú prejav a podstatu impulzu (indikátor, podnet). V týchto
súvislostiach platí, že odpoveď je priamo determinovaná cieľavedomým formulovaním
otázky. Adekvátna formulácia otázok je podmienená odbornou erudíciou a zodpovednosťou
príslušníka polície, ktorý je povinný plniť úlohy na úseku kriminálno-policajného poznania. V
procesoch, ktoré sú realizované na účel poznania trestných činov, je hľadanie odpovedí na
otázky determinované od dispozície času a profesionálnej kvalifikovanosti realizujúcich
príslušníkov polície. Tí sú povinní pri ich formulácii vyvarovať sa formálnosti. Musia si
uvedomovať, že riešenie fiktívnych a redundantných otázok nie je prípustné, ich činnosť musí
byť účelová, cieľavedomá a systematická (sú orgánmi štátnej správy, pri vytyčovaní cieľov
musia byť realisti). Z uvedených dôvodov pri formulovaní otázok musia akceptovať svoje
pozície a roly (adresná zodpovednosť). Pri formulácii otázok definujú konkrétne oblasti
neznalosti. Správna formulácia otázky je dôležitá nielen pre efektívne využitie vlastných
disponibilných zdrojov (právne, personálne, ekonomické, časové, taktické a iné), ale aj
vytvorenie základov koordinovaného zapojenia ďalších rezortných a mimorezortných
subjektov do tejto činnosti. Je zároveň vstupom i výstupom ich participácie, pretože vo
väčšine prípadov odpovede vytvárajú ďalšie otázky. Príslušníci polície pri formulovaní otázky
akceptujú, že odpoveďami majú dosiahnuť konkrétne zníženie neurčitosti v ďalšom
pokračovaní poznania. Napríklad, konkrétnu relevanciu pre realizáciu kriminálno-policajného
poznania vykazujú otázky:
 prečo je vykonávané? (právom delegovaná úloha, podnet, indikátor),
 kto bude jeho realizátorom? (poznávajúci subjekt, prípadná koordinácia – jeho
právom reglementované kompetencie a inštitucionálne postavenie, zodpovednosť),
 čo je jeho cieľom? – forma predpokladaného informačného výstupu (výsledok, efekt –
329

forma a personálne, priestorové a časové
pôsobenie, na aké rozhodnutie,
rozhodovanie má nadobudnuté poznanie slúžiť, aké aktivity je potrebné vykonať po
dosiahnutí cieľa),
 akým spôsobom budú jeho procesy realizované? (metodika – jej metodológia
a taktika),
 ktoré metódy, prostriedky a operácie je možné pri dosahovaní vytýčeného cieľa
použiť? (riešenie rozporu medzi účinnosťou a efektivitou),
 kde, v ktorom priestore bude toto poznanie vykonávané? (situácia, prostredie, lokalita,
obmedzujúce podmienky, okolnosti, alternatíva – varianty),
 kedy bude vykonávané? (situácia v konkrétnom realizačnom čase, časový úsek
ohraničený zdôvodneným začiatkom a predpokladaným ukončením, alternatíva –
varianty).
Z uvedeného vyplýva, že v systémovom realizovaní kriminálno-policajného poznania
identifikovanie východísk nie je len konštatácia impulzov, ale ide o zložitý, špecifický
subsystém aktivít. Tento subsystém predstavuje cestu od poznania drobných čiastočných
faktov o skúmanom objekte (vykazuje relevanciu vo vzťahu k predpokladanej kriminálnej
situácii), pochopenie a poznanie vzťahov medzi týmito faktami až k poznaniu všetkých
právne a policajne relevantných stránok o objekte. To potvrdzuje, že realizáciu kriminálnopolicajného poznania, jeho účinnosť a efektivitu, už vo východiskovej fáze ovplyvňuje celý
rad faktorov. Jedným z nich sú aj schopnosti poznávajúcich subjektov (príslušníkov polície)
využívať dispozíciu už existujúceho poznania – tzv. osobnú a miestnu znalosť (apriórne
informácie). V praxi toto poznanie plní významnú signalizačnú funkciu – základňu pre
realizáciu aktivít na úseku identifikovania (odhaľovania, objasňovania a dokazovania)
trestnej činnosti apod. Osobitne sa to prejavuje, ak zistené fakty (prvok impulzu) neposkytujú
celistvý obraz o všetkých relevantných skutočnostiach, prostredníctvom ktorých je možné
charakterizovať poznávaný objekt, a tak pripúšťajú rôzne vysvetlenia chýbajúcich faktov a
vzťahov. V realizácii kriminálno-policajnom poznaní táto myšlienková činnosť je
charakterizovaná termínom „verzie“, „poznanie využitím verzií“. Aj touto skutočnosťou je
zvýraznená špecifikácia postupov činnosti, ktoré sú realizované za účelom poznávania
trestných činov.
Prax potvrdzuje, že významným znakom kriminálno-policajného poznania je, že pri
tejto účelovej činnosti ide o získanie istého (možno povedať vopred proponovaného)
množstva faktov a informácií. Avšak pre potreby rozhodovania o postupe kriminálnopolicajného poznania mnohokrát postačujú fakty a informácie získané skúmaním a
hodnotením konkrétneho javu, ktorý existuje za určitých
situácií. Ich pravdivosť,
objektívnosť nesmie byť dotknutá alebo narušená subjektívnymi vplyvmi. V tom spočíva
objektívny význam faktov a informácií pre účelovú postupnú realizáciu činností v systéme
kriminálno-policajného poznania. Z istého aspektu charakteristickou črtou kriminálnopolicajného poznania je, že získavanie, overovanie a hodnotenie faktov a informácií sa
realizuje špecifickými metódami, ktorých aplikácia je regulovaná zákonom.
Cieľ, účel procesov kriminálno-policajného poznania
Kriminálno-policajné poznanie je cieľavedomá, komplexná, plánovitá, sústavná
a tvorivá činnosť. Je to zámerné konanie kompetentných orgánov štátnej správy, ktorého
prejavy vykazujú adaptačný, anticipačný a permanentný charakter (v súlade s potrebami
a požiadavkami spoločnosti na existujúcom stupni spoločenského vývoja). Z uvedeného
vyplýva, že pre túto činnosť sú typické vlastností (znaky), ktoré vymedzujú jej:
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 špecifikáciu – kriminálno-policajné poznanie je limitované: - právnou reguláciou, akceptáciou princípov etiky a morálky, - dôverou občana k príslušníkom polície,
uznaním ich pocitov, - rešpektovaním nadriadenosti a podriadenosti, - uplatnením
objektívnej sebakritiky, kritiky, hodnotením a pod.
 zámernosť a cieľavedomosť – kriminálno-policajné poznanie je premyslené konanie
v súlade s vytýčením poznávaného ideálu (vytvorenie predpokladov na zabezpečenie
neodvratnosti trestného postihu – trestnosť) → uvedomenie si toho, čo je potrené
poznávať a ktoré determinanty a konštrukty môžu ovplyvňovať napĺňanie účelu
a dosahovanie cieľa,
 všestrannosť – v kriminálno-policajnom
interdisciplinárny prístup, čo ovplyvňuje:

poznaní

je

uplatňovaný

najmä



poznanie dispozícií realizačných (osobných) kompetencií,
zodpovednosti, ktorá vyplýva z pozície a roly príslušníka polície)



systémový pohľad na poznávaný objekt, vedomosti o objekte poznávania, postoj
k svetu (poznaniu),



vedomosť
a schopnosť
pracovať
s informáciami,
(vytvárať
a vyťažovať informačné siete),vytvárať vhodné podmienky na realizáciu KPP,
(v konkrétnej perspektíve), kooperovať a komunikovať (napríklad s občanom),
schopnosť zapojiť do procesov poznávania ďalšie subjekty (ocenenie druhých),
vnímať význam spätnej väzby a pod.

(akceptácia

 adaptačný charakter – orientácia kriminálno-policajného poznania je zosúladená
s potrebami občana, spoločnosti, polície (rozhodujúca je príprava subjektov na
realizáciu odhaľovania a objasňovania), t. j. tvorba vedomostí a návykov, ktoré
umožnia realizátorom správne a vhodne (operatívne, inovatívne, ...) riešiť existujúce
situácie,
 anticipačný charakter – predvídanie vývoja potrieb kriminálno-policajného poznania
a kvalít, ktoré je nutné v súvislosti s existenčnou dispozíciou rozvinúť, (príspevok
k rozvoju poznania a vytvorenie podmienok na zvýšenie úrovne účinnosti a efektivity),
 permanentný charakter – pozície a roly realizátorov (príslušníkov polície) sú účelovo
vytvárané, kriminálno-policajné poznanie je vykonávané nepretržite, stále až do času
akceptácie dosiahnutého informačného výstupu, ktorý je (a bude aj v budúcnosti)
pomerne frekventovane využívaný aj pri riešení kriminálno-policajných situácií
a pod.
V konkrétnej syntéze tieto vlastnosti je možné využiť pri demonštratívnom popisovaní
komponentov, ktorými sú cieľ, účel a motívy účelovej realizácie procesov kriminálnopolicajného poznania.
Ciele realizácie procesov kriminálno-policajného poznania
Cieľ v realizácii procesov kriminálno-policajnom poznaní musí mať kategoriálny
charakter, nie však dogmatický. Príslušníci polície ho za určitej situácie môžu modifikovať.
Cieľ v účelovej realizácii procesov kriminálno-policajného poznania predstavuje súhrnné
predstavy príslušníka polície o vlastnostiach informačného výstupu, ktoré chce touto
činnosťou spracovať - „Čo?“. Výsledný cieľ kriminálno-policajného poznania pozostáva zo
súboru čiastkových cieľov, spočíva vo všestrannom objektívnom poznaní určitého objektu,
ktoré je zosúladené s identifikovanými potrebami a kriminálno-policajnou situáciou, v ktorej
sa uskutočňuje. Cieľom kriminálno-policajného poznania je získať nové poznatky
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o rozličných javoch, vlastnostiach stránkach konania, v ktorom sa vidí alebo predpokladá
páchaný alebo spáchaný trestný čin. Prax potvrdzuje, že dosiahnutím tohto cieľa (poznanie
týchto skutočností) je možné tieto protispoločenské javy (trestný čin, kriminalita)
ovplyvňovať, usmerňovať ich vývin, a to v súlade s potrebami spoločnosti. Aj to potvrdzuje,
že cieľ je to, čo je postupne možné touto špecifickou činnosťou z daného východiska
dosiahnuť (méta). Danosť východiska v tomto postupe vykazuje charakter relativity (má
vzťahový charakter). Je spájaná so zameraním, orientovaním sa na cieľ. Tvorí základ, začiatok
prechodu k cieľu. Z tohto hľadiska je východisko kriminálno-policajného poznania
informačne chudobnejšie ako cieľ. To potvrdzuje, že dosiahnutý cieľ má byť (z hľadiska tejto
špecifickej poznávacej policajnej činnosti) niečím novým.
Vnútorným obsahom cieľa kriminálno-policajného poznania môže byť buď samo
odstránenie nespokojnosti, alebo s tým spojené poznanie (ďalší zamýšľaný informačný výstup
– výsledok, efekt). To znamená, že na odstránenie nespokojnosti dosiahnutím ďalšieho
poznania nemusí byť nijako nevyhnutné. Je to tak preto, lebo odstrániť nespokojnosť možno
aj vtedy, ak príslušník polície dosiahne – hoci aj náhodne (non intencionálne) – iný,
nepredvídaný výsledok.7 Vyslovené úvahy majú k charakteristike cieľov kriminálnopolicajného poznania principiálny spoločenský funkčný význam. Sú základom diferenciácie
medzi intuitívnym a racionálnym zdôvodnením jeho účelovej realizácie. K uvedeným
skutočnostiam je vhodné uviesť, že v realizačnej praxi príslušníci polície pri vymedzení
cieľov kriminálno-policajného poznania akceptujú deterministický prístup. To znamená, že
vychádzajú zo spoločenskej podmienenosti poznávacieho cieľa. V danom prípade cieľ
vymedzujú ako súčasť zámerného pôsobenia v konkrétnom prostredí, a to v procese plnenia
úloh. Je tomu tak preto, lebo identitu cieľa určujú vlastnosti, ktoré vykazujú relevanciu
v súlade s dvoma základnými stránkami tejto špecifickej činnosti:
 objektívnou (reálna situácia, požiadavky adresáta, reálne informácie, analytické,
transferové),
 subjektívnou (možnosti a schopnosti, odborná úroveň realizátora).
Z uvedeného vyplýva, že vymedzený cieľ v systémovej realizácii kriminálnopolicajného poznania musí byť konkrétny a reálne dosiahnuteľný. Účinnosť a efektivita tohto
poznania je determinovaná aj motiváciou príslušníkov polície, ktorá je spájaná s ich
realizáciou.
Účel a motív realizácie procesov kriminálno-policajného poznania
Motív predstavuje vnútornú pohnútku pri dosahovaní cieľa, t. j. v účelovej realizácii
procesov kriminálno-policajného poznania stavu, v ktorom sa pravdou môže stať to, čo
príslušník polície chce, aby bolo pravdou. V týchto súvislostiach obsah účelu realizácie KPP
je možné vysvetliť jeho komparáciou s motívom tejto činnosti.8 Podľa tohto výkladu motívom
je nespokojnosť s prítomným stavom, účelom zasa odstránenie tohto stavu a dosiahnutie
želaného budúceho stavu. aj na motív a účel sa pýtame „Prečo?“, lenže pri motíve
odpovedáme „Preto, lebo“ a pri účele zase „Preto, aby“.
Z teoretického hľadiska je vhodné uviesť, že účely činností v systéme realizácie
kriminálno-policajného poznania je vhodné kategorizovať z hľadiska:
 vytvárania informačných predpokladov pre jeho realizáciu,
 vytvárania konštrukt pre jeho realizáciu,
7
8

HATALA, V. Motív a trestný čin. 2. vyd. Bratislava, 2003, s. 45.
HATALA, V. Motív a trestný čin. 2. vyd. Bratislava, 2003, s. 47.
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 akceptácie pôsobiacich vonkajších faktorov pri jeho realizovaní a to pri modifikácii
postupov pri dosahovaní cieľov,
 realizačných možností špecifických činnosti aplikovaných v jeho systéme.
Na všetky tieto účely sa vzťahujú osobitné pravidlá. To však nevylučuje povinnosť
systémovo ich uplatniť pri projektovaní procesov kriminálno-policajného poznania
(procesov). Komponenty, ktoré charakterizujú jeho východiskové štádium, majú pre
projektovanie zásadný význam. Príslušníci polície ich využívajú najmä pri:
 spracovaní systémového modelu poznávaného objektu,
 analytickom rozklade skúmanej reality,
 stanovení cieľov,
 formulácii domnienok (napríklad – čo, kto, kedy, kde, ako, prečo, s kým) a stanovení
úloh pri ich verifikácii (s vymedzením zodpovednosti za ich plnenie – pozícia, rola,
čas, miesto, alternatívy),
 fixácii postupu a stanovení zásad komunikácie (dosiahnutých čiastkových
informačných výstupov, určení spôsobu (techník) komunikácie (v intraa infraštruktúre),
 hodnotení (kvantifikácia a kvalifikácia zistených vlastností objektu vo forme
stanovených výstupov, popis – deskripcia procesov, akceptácia kompetencií,
zodpovednosť – čas, kvalita, podiel realizátorov pri dosahovaní pridanej hodnoty,
financie pod.),
 rozhodovaní o realizácii dosiahnutých informačných výstupov (alternatívna
akceptácia vzniknutej situácie), a pod.
Táto postupnosť potvrdzuje, že kriminálno-policajné poznanie
sa vyznačuje
realizačnou zložitosťou. Zložitosť spočíva najmä v spôsoboch získavania faktov a informácií
o objekte poznania (napríklad spáchaný trestný čin, jav, ktorý sa odohral v minulosti,
nemožno vnímať bezprostredne, ale len sprostredkovane).
Záver
Máme zato, že aj nami spracované a interpretované poznanie na tomto vedeckom
podujatí je možné vnímať, ako príspevok do diskusie o potrebe transferu vedeckých
poznatkov do policajnej praxe. Teória kriminálno-policajného poznania v systéme
policajných vied je realita. Je spracovaná z výstupov aplikovaného výskumu, ktorého
realizátormi sú predovšetkým pracovníci Akadémie PZ v Bratislave. Tí, v pomerne krátkom
časovom období (25 rokov), dokázali sa nielen etablovať vo vedeckom prostredí, ale aj
poskytovať policajnej praxi teoretické poznanie, ktorého akceptáciou je pozitívne
ovplyvňovaná účinnosť a efektivita pri plnení stanovených úloh. V týchto súvislostiach je
vhodné zvýrazniť vedecko-teoretické aktivity celej plejády renomovaných vedeckovýskumných pracovníkov, ktorí boli pri zriadení tejto inštitúcie (rok 1992) odovzdali a
odovzdávajú svoje bohaté skúseností začínajúcej novej nastupujúcej generácii nasledovníkov.
Domnievame sa, že sa nedopustíme chyby, ak uvedieme, že osobitnú úlohu v tomto
generačnom procese plnili Dr.h.c., prof. Ing. JUDr. Viktor PORADA, DrSc.; prof. PhDr.
Květoň HOLCR, DrSc.; prof. PhDr. Jaroslav ERNEKER, DrSc.; prof. PhDr. Jiří SEKNIČKA,
DrSc.; prof. PhDr. Ján BUZALKA, CSc.; prof. PhDr. Gustáv DIANIŠKA, CSc.; Dr.h.c. prof.
JUDr. Milan ČIČ, DrSc.; prof. JUDr. Jaroslav IVOR, DrSc.; prof. JUDr. Ivan ŠIMOVČEK,
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CSc.; prof. Ing. Anton TALLO, CSc.; doc. JUDr. Dezider BANGO, CSc.; prof. PhDr.
Jaroslav HOLOMEK, PhD.; prof. PhDr. Jiří STRAUS, DrSc. ad.
Z teoretického poznania, ktoré je interpretované v tomto príspevku je zrejmé, že dosiahnutá
úroveň teoretického poznania v systéme konštituovania policajných vied rešpektuje potreby
praxe. Jeho akceptáciou je možné dosiahnuť vyššiu účinnosť a efektivitu pri plnení
policajných úloh v záujme dosiahnutia želanej úrovne bezpečnosti.
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Pozícia a rola subjektov kriminálno-policajného poznania
Position and role of criminal-police knowledge
Adrián Vaško1
Abstrakt
Autor v príspevku interpretuje poznanie, ktoré je spracované z aplikovaného výskumu.
Objektom tohto výskumu je kriminálno-policajné poznanie, ktoré príslušníci realizujú na
úseku odhaľovania a objasňovania (identifikovania) trestných činov. „Aká je pozícia a rola
týchto subjektov?“, „Ako môžu využiť pri plnení úloh teoretické poznanie?“, to sú otázky, na
ktoré autor vo svojom príspevku nachádza odpovede.
Kľúčové slová
policajné konanie, kriminálno-policajné poznanie, pozícia, rola, koordinácia, myslenie
realizujúcich subjektov
Abstract
In the contribution, the author interprets the knowledge that is processed from applied
research. The subject of this research is the criminal-police knowledge that members of the
police have in the field of detection and clarification (identification) of criminal offenses.
"What is the position and role of these subjects?", "How can they use the theoretical
knowledge to accomplish the tasks?" These are questions that the author finds answers in his
post.
Key words
police action, criminal-police knowledge, position, role, coordination, thinking of
implementing entities
Úvod
Výstupy z aplikovaných výskumov (realizovaných pracovníkmi Akadémie PZ
v Bratislave, najmä katedry kriminálnej polície) potvrdzujú, že pretrváva trend nepriaznivého
vývoja stavu, štruktúry a dynamiky kriminality (trestných činov)2. Napríklad hromadné,
pokračujúce, trváce trestné činy - páchané nepretržite aj niekoľko rokov, aktivity
kriminálnych skupín (organizovaných, zločineckých, teroristických a extrémistických)
vyvolávajú potrebu nachádzania a realizovania riešení, ktorých základom je vedecky
objektivizované poznanie. V súlade s požiadavkami praxe (spoločnosti) je možné vysloviť
záver, že v reálnom čase je potrebné identifikovať a riešiť rozpory medzi dynamicky sa
meniacou bezpečnostnou situáciou a relatívne stabilnými (niekedy aj zastaranými)
policajnými prístupmi pri jej riešení (napríklad pretrvávajúca dominancia retrospektívneho
prístupu v procese kriminálno-policajného poznania je zjavná). Uvedené skutočnosti sú
odborníkom na bezpečnosť (ale aj pomerne veľkej časti občanov) zrejmé a preto permanentne
hľadajú odpovede na otázky: „Prečo sa v tomto smere nevykoná náprava?“, „Aké dôvody sú
využívané pri akceptovaní doteraz preferovaných riešení?“ a iné. Spoločným menovateľom
odpovedí na tieto otázky je, že od príslušníkov polície sa očakáva, aby:
 správne pochopili a presadzovali svoju spoločenskú pozíciu a funkciu,
JUDr. Adrián Vaško, PhD., Katedra kriminálnej polície, Akadémia Policajného zboru v Bratislave, e-mail:
adrian.vasko@minv.sk.
2
Akadémia Policajného zboru v Bratislave, katalóg knižnice A PZ v Bratislave (od roku 1975–2017).
1
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 zvyšovali úroveň svojej osobnej zodpovednosti,
 disponovali požadovaným profesionálnym majstrovstvom,
 boli autonómni, kreatívni a „zdravo“ iniciatívni,
 vytvárali predpoklady k permanentnej kooperácii s občanom v požadovanej pokore
k jeho reálnym a očakávaným požiadavkám a pod.3
To potvrdzuje, že pozícia polície v spoločnosti je formulovaná, avšak jej vytváranie a
upevňovanie je spájané s celou plejádou historických, súčasných a predpokladaných
rozporov. Rešpektujúc potreby policajnej praxe a teórie našou ambíciou je teoretickým
poznaním participovať pri odstraňovaní týchto rozporov. V daných súvislostiach na tomto
vedeckom podujatí sme sa rozhodli poukázať na význam koordinácie jednotlivých subjektov
(pozícií) pri plnení úloh (rolí) v systéme kriminálno-policajného poznania.
Kriminálno-policajné poznanie v systéme policajného konania
Spravodajská činnosť, operatívno-pátracia činnosť a policajné vyšetrovanie sú
súčasťou štruktúry policajného konania. V policajnej praxi, pri poznávaní určitých trestných
činov tieto špeciálne činnosti tvoria systém. Pre potreby policajnej praxe a teórie je vhodné,
ak je tento systém skúmaný, vysvetľovaný a projektovaný ako jednotný celok, ktorý je
vhodné označiť termínom kriminálno-policajné poznanie. Analógiou uvedeného je možné
konštatovať, že kriminálno-policajným poznaním sú plnené informačné, sociálne, právne,
výchovné, preventívno-represívne, bezpečnostné, policajné, spravodajské, operatívne
a v neposlednom rade procesné funkcie. V daných súvislostiach kriminálno-policajné
poznanie predstavuje:
 saturáciu potrieb (spoločenských, občianskych, policajných, operatívnych, procesných,
praktických, teoretických, základných, aplikačných),
 špecifický podsystém činností (má svoju osobitú genézu, prvky, vnútorné vzťahy medzi
prvkami, vzťahy prvkov k okoliu, je model...),
 svojou podstatou riešenie problému (definovanie otázok, východísk, cieľov, postupov,
výstupov, hodnotení)... ),
 selekciu nových informácií a vytváranie informačných sietí (zdroje, zber, uchovanie,
triedenie, interpretácia – vo vzťahu k využitiu),
 adekvátnu aplikáciu právom regulovaných postupov (na základe už skôr spracovaných
informácií),
 špecifický prejav aktivít, ktoré vykonávajú kompetentné orgány štátnej správy (ich
obsah a štruktúru tvoria opatrenia a úkony),
 prejav účelovo a cieľavedome aplikovaných aktivít (pri realizácii sa plnia konkrétne
úlohy),
 riadené aktivity (intencionálna činnosť, na jej aplikáciu sú vytvárané podmienky
uľahčujúce sebarealizáciu jej subjektov) apod.4
K uvedeným tézam je vhodné dodať, že základný predpoklad úspechu pri realizácii
tejto špecifickej policajnej činnosti určuje úroveň koordinácie. Jej význam teoreticky možno
LISOŇ, M., A. VAŠKO a kol. Teória kriminálno-policajného poznania. Bratislava. Wolters Kluwer SR s.r.o.
Bratislava 2018, s. 9.
4
LISOŇ, M., A. VAŠKO a kol. Teória kriminálno-policajného poznania. Bratislava. Wolters Kluwer SR s.r.o.
Bratislava 2018, s. 49-51.
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zdôvodniť využitím analytickej a funkcionalistickej (konštruktivistickej) charakteristiky
realizačného systému tohto poznania. Následne v praxi takto spracované teoretické poznanie
je možné využiť pri skúmaní koordinačných vzťahov, hodnotení ich prínosov a projektovaní.
Z charakteristík realizácie kriminálno-policajného poznania vyplýva aj ich personálna,
ekonomická, technická a iná náročnosť. Realizujúci príslušníci polície v tomto účelovom
poznaní plnia zložité úlohy, mnohokrát dlhodobo, pri ktorých je nevyhnutné intenzívne
zasahovať do práv a slobôd občanov, čo vyžaduje osobitné postupy, kontrolu a pod. Podobne
je možné hodnotiť aj výsledky a efekty kriminálno-policajného poznania v ich kontinuálnej
nadväznosti na realizáciu následného konania (policajného, súdneho). Ilustratívne sa dá
povedať, že výsledky policajného konania sú pomerne významne determinované výstupmi
z kriminálno-policajného poznania. Uvedené musí byť pri jeho realizácii akceptované
a hodnotené najmä z hľadiska kvality, aktuálnosti, akcieschopnosti. V danej súvislosti niet
argumentov, ktorými by bolo možné znížiť význam koordinácie pri realizácii tejto špecifickej
policajnej poznávacej činnosti. Rešpektujúc potreby policajnej praxe v systéme kriminálnopolicajného poznania obligatórne sú vytvárané koordinačné vzťahy:
 na základe rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní,
 na základe identity potreby, ktorá je vymedzená informačnými výstupmi z účelovo
realizovaných procesov spravodajskej činnosti, eventuálne OPČ, začatiu trestného
stíhania predchádzajú účelovo realizované procesy spravodajskej činnosti, resp. OPČ
(analýza),
 ak je to podmienené vzniknutou, resp. vznikajúcou kriminálno-policajnou situáciou, sú
plnené z hľadiska spoločenských potrieb náročné poznávacie úlohy,
 v priebehu realizácie procesov OPČ nie je možné utajiť použité operatívne sily
a prostriedky, resp. ak využitie týchto síl a prostriedkov je účelné aj po začatí
trestného stíhania,
 nie je odhalený a objasnený zločin, (osobitne páchaný organizovanými, zločineckými,
extrémistickými a teroristickými skupinami,
 totožnosť páchateľa je známa, ale tento sa zdržuje na neznámom
predpoklad, že pácha trestnú činnosť (v sérii, pokračujúcu, a pod.),

mieste, je

 vo všetkých ďalších prípadoch, ak sú k dispozícii určité poznatky o spáchanom
trestnom čine, ale:
 nie sú zistení spolupáchatelia trestného činu alebo nebola zaistená podstatná časť
hodnôt, ktoré boli získané trestnou činnosťou,
 existuje dôvodné podozrenie, že páchateľ sa dopustil ďalšej, dosiaľ nezistenej
trestnej činnosti,
 vyhľadávanie a vykonanie dôkazov (vyšetrovacích úkonov) je bez využitia
spravodajských informácií, resp. operatívnych informácií sťažené,
 nie sú zaistené veci pochádzajúce z trestnej činnosti, resp. zaistené zisky z trestnej
činnosti5.
Je zrejmé, že tento výpočet nie je konečný. Je tomu tak preto, lebo funkcie kriminálnopolicajného poznania sú podmienené jeho akceptáciou a to najmä zo strany spoločnosti. Tá
LISOŇ, M., A. VAŠKO a kol. Teória kriminálno-policajného poznania. Bratislava. Wolters Kluwer SR s.r.o.
Bratislava 2018, s. 52-53.
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rešpektujúc potreby vytvára právne a inštitucionálne predpoklady pre vznik týchto interakcií
v systéme policajného konania a pod.
Prax potvrdzuje, že pri realizovaní kriminálno-policajného poznania cieľavedomé
a systematické prehlbovanie koordinácie medzi jednotlivými službami a útvarmi policajných
zložiek je jedným z významných predpokladov ďalšieho skvalitnenia a zefektívnenia kontroly
trestnej činnosti. V kriminálno-policajnom poznaní koordinovaný systém vyvoláva sumárne
väčší účinok, ako keby jeho jednotlivé realizačné prvky pôsobili jednotlivo a nezávisle od
seba. Ide teda vždy o určitý, kombinovaný a spoločný synergický účinok špecifických
policajných činností.
Opatrenia, úkony v procesoch kriminálno-policajného poznania
Procesy realizácie kriminálno-policajného poznania vo svojej podstate predstavujú
riešenie úlohy. Účinnosť a efektivitu tejto špecifickej policajnej činnosti výrazným spôsobom
ovplyvňujú schopnosti príslušníkov polície aplikovať metódy v opatreniach, úkonoch,
získavať fakty, informácie a adekvátne dekódovať ich realizačnú relevanciu. Opatrenia pre
potreby realizácie kriminálno-policajného poznania sú vykonávané s cieľom zabezpečenia
jeho fungovania (zákrok, akcia na zabezpečenie niečoho) a dosahovania určených cieľov
systematickým získavaním (zhromažďovaním), analyzovaním, triedením, uchovávaním a
distribúciou informácií.
Osobitne významným znakom vykonávaných opatrení kriminálno-policajného
poznania je ich spoločenská efektívnosť. Tá spočíva vo vytváraní predpokladov na
zabezpečenie neodvratnosti trestného postihu a v neposlednom rade na zabezpečovanie
kontroly kriminality (represia, prevencia). Príslušníci polície vykonávaním opatrení
nesledujú len cieľ identifikovať trestný čin, ale z pohľadu očakávania spoločnosti hľadajú a
objavujú spôsoby, ako pozitívne ovplyvňovať tieto spoločenské javy (rešpektujúc potreby
spoločnosti a občana), napríklad získavajú poznanie:


o vývinových tendenciách páchania trestných činov (kriminality),



potrebné na prognózovanie ich vývinu,



o anticipovaní (predvídaní) smerov rozvoja policajného konania apod.

Z charakteru kriminálno-policajného poznania vyplýva, že realizačný rozsah opatrení
určujú samotná povaha poznávaných objektov a povinná akceptácia delegovaných
kompetencií realizujúcimi subjektmi (spoločenská závažnosť, organizovanosť, latencia,
potreba neustále prekonávať najrôznejšie úskoky a prekážky kladené páchateľmi v snahe
zakryť tieto údaje pred príslušníkmi, ako aj nutnosť plniť úlohy na úseku kontroly kriminality
v maximálnej možnej miere jej účinnosti a efektivity atď.). Pre potreby konštrukcie procesov
kriminálno-policajného poznania dominantnú funkciu plnia kritériá, ktoré vymedzujú
legislatívne, organizačno-riadiace, strategické, taktické a metodické opatrenia. Rešpektujúc
možnosti účelovej redukcie teoretickej orientácie v ďalšej časti výlučne charakterizujeme
opatrenia, ktoré príslušníci polície realizujú pri plnení už ustanovených úloh v procesoch
identifikácie trestných činov. Z empírie je zrejmé, že príslušníci polície sa vykonávaním
opatrení snažia pochopiť individuálny význam a celostný význam relevancie zistených
informácií o trestnom čine. Pri popise a interpretácii informácií využívajú svoje odborné
predpoklady a skúsenosti. Z informácií, ktoré majú k dispozícii, získavajú nové poznanie o
skúmanom objekte, pritom zohľadňujú predovšetkým:


genézu ich pôvodu a existencie,



popis a interpretáciu,
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formuláciu domnienok, ich zdôvodnenie a logické preverenie.

To potvrdzuje, že realizovanými opatreniami príslušníci polície cieľavedome
vysvetľujú (dešifrujú a objektívne interpretujú význam) východiskové poznanie. Z poznania
praxe vyplýva, že je vhodné, ak pri tejto činnosti využívajú modelovanie6. Príslušníci polície
modelujú zložitú poznávanú skutočnosť. Poznávaný objekt zamieňajú zjednodušenými
modelmi [zobrazenie objektu vybranou množinou jeho vlastností – vytvárajú mentálny model
(myšlienkový)]. Pri ich zostavovaní akceptujú zadanie (úlohu). Vychádzajú z informačnej
potreby, interpretácie (prečítania a vysvetlenia) zhromaždených informácií a ich
intelektuálneho spracovania. To im umožňuje extrahovať dôležité entity a väzby
reprezentujúce zmysel obsahu informácií, ako aj plnenie svojej úlohy pri poznávaní určitého
objektu. Získané a dodané informácie skúmajú a hodnotia v paralelnom režime (jednotlivé
informácie súčasne) a následne ich zoraďujú do série, v ktorej ich spracovávajú – jednu po
druhej (po slovách). Z empírie je zrejmé, že pri výkone opatrení je vhodné, ak pri popise a
interpretácii zhromaždených informácií (mentálnom modelovaní) používajú grafické schémy.
Pri plnení stanovených úloh opatreniami – analyticko-syntetickou metódou, popisom a
interpretáciou zhromaždených informácií získavajú nové poznanie. Typické, resp. špecifické,
zvláštnosti trestných činov podmieňujú prijímanie a vykonávanie opatrení a úkonov v
konkrétnom typovom systéme. V účelovej realizácii procesov kriminálno-policajného
poznania tento systém najfrekventovanejšie tvoria prvotné a následné opatrenia. Prvotné
opatrenia majú obligatórny charakter:


zmocnenie sa impulzu – cieľavedomé a systematické zisťovanie indikátorov,
prijatie oznámenia (vytvorenie predpokladov pre legálne zdôvodnenie systémovej
realizácie procesov kriminálno-policajného poznania),



analýza spravodajskej, resp. operatívnej, situácie (akceptácia jej výsledkov pri
organizovaní a riadení procesov spravodajskej činnosti a operatívno-pátracej
činnosti),



prvý zásah na mieste činu,



činnosť výjazdovej skupiny – práca na mieste činu,



zisťovanie a vyťažovanie informácií na mieste činu a v jeho okolí,



pátranie po páchateľovi po horúcej stope,



určenie charakteru prípadu (operatívno-pátracie, vyšetrovacie verzie),



analýza získaného poznania,



analýza postupov pri realizácii procesov kriminálno-policajného poznania – určenie
ďalšieho postupu (rozhodnutie o ďalšom postupe).

Následné opatrenia sú aplikované len v prípade, ak nie sú procesy kriminálnopolicajného poznania prvotnými opatreniami a úkonmi ukončené (spracovaným poznaním je
napr. potvrdené, že bol spáchaný konkrétny trestný čin, k spáchaniu trestného činu nedošlo,
je známa identita páchateľa atď.). Pri riešení týchto situácií príslušníci polície frekventovane
aplikujú a využívajú:


analýzu poznania dosiahnutého realizáciou prvotných opatrení,



analýzu kriminálno-policajnej situácie,

MARKO, M. Legalizácia príjmov z drogovej trestnej činnosti. In Ochrana pred praním špinavých peňazí v
kontexte novej právnej úpravy v EÚ. Bratislava, 2015, s. 76–91.
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systémovú, resp. objektovú, identifikáciu javov,



identifikáciu javov vo vzťahu k registrovaným objasneným a neobjasneným
trestným činom,



vyťažovanie informačných sietí,



pátranie po osobách a veciach,



previerku alibi podozrivých osôb,



koordináciu pri využívaní metód, prostriedkov spravodajskej činnosti, operatívnopátracej činnosti, vyšetrovania (vrátane operácií) – vyžiadanie a analýzu výsledkov
expertíz – spoluprácu s verejnosťou a iné.

Vzhľadom na to, že každý poznávaný objekt v procesoch kriminálno-policajného
poznania má svoje špecifiká, je tento vymedzený výpočet opatrení relatívny. V policajnej
praxi ich obsah, časový sled výkonu, či ich opakovanie v iných podobách sa môžu buď
prelínať, alebo môžu byť súčasťou jedných aj druhých7. Pri týchto úvahách je vhodné
zdôrazniť, že opatrenia v procesoch kriminálno-policajného poznania sú účelovo realizované.
Cieľom ich realizácie je odhaliť, objasniť a dokázať páchanie a spáchanie trestného činu –
určiť jeho identitu. Príslušníci polície pri plnení úloh v procesoch kriminálno-policajného
poznania aplikujú právne úkony. Právny úkon je prejav vôle smerujúci najmä k vzniku,
zmene alebo zániku tých práv a povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom
spájajú. V procesoch kriminálno-policajného poznania je úkon súvislá činnosť (výkon), jeden
z prvkov tvoriaci jej funkčný mechanizmus. Pre potreby teoretickej explanácie je vhodné
úkony klasifikovať na:
 viacstranné – účastníkmi úkonu sú dve alebo viac osôb (napr. realizujúci subjekt a
podozrivá osoba),
 jednostranné – účastníkom je len jedna osoba (spravidla realizujúci subjekt).
V procesoch kriminálno-policajného poznania úkony pri saturovaní vymedzených
potrieb sú realizované účelovo a cieľavedome (komisívne, intencionálna činnosť). Akceptujúc
aktuálnu úroveň poznania je v procesoch kriminálno-policajného poznania realizácia úkonu
formálno-právne, zrozumiteľne, adresne zdôvodnená. Príslušníci polície pri plnení úloh
kriminálno-policajného poznania využívajú celú plejádu úkonov, ktoré vo vzťahu k realizácii
tejto činnosti majú všeobecný, špeciálny a špecifický charakter. Pri rozhodovaní o ich
aplikácii si uvedomujú, že predpokladom na dosahovanie pridanej hodnoty (nové poznanie) v
procesoch kriminálno-policajného poznania je predovšetkým štúdium objektov, ich vzťahov a
vzájomných účinkov (v ktorých sa vidí, resp. predpokladá, páchaný alebo spáchaný trestný
čin). Tak, ako už bolo uvedené, objektom kriminálno-policajného poznania nie sú vždy
konkrétne javy (odrazy) reálnej skutočnosti. Pomerne frekventovane poznávajúci subjekt
využíva sformulované domnienky, ktoré objektivizuje predpokladanými pozitívnymi alebo
negatívnymi faktami (hľadá a objavuje).
Osobitný význam realizácie úkonov v procesoch kriminálno-policajného poznania je
spájaný so zvýšenou úrovňou kontroly tejto špecifickej policajnej činnosti. Stanované úlohy
kriminálno-policajného poznania vyvolávajú potrebu špecializácie jednotlivých pozícií pri
účelovej práci s informáciami. Predovšetkým akceptáciou týchto požiadaviek majú, vo
vnútornej organizačnej štruktúre zložiek polície, fungovať interakčné komunikačné vzťahy
medzi pozíciou a rolou manažérov, realizujúcich spravodajských a operatívnych príslušníkov
a pracovníkov, analytikov a vyšetrovateľov.
7

HULLOVÁ, M. et al. General Crime. Bratislava : Akadémia PZ v Bratislave, 2015, s. 68–85.
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Sociálna rola je očakávané konanie držiteľa určitej sociálnej pozície. Rola je
očakávaný spôsob správania, resp. konania, jednotlivca. Je to vzor správania sa určený
spoločenskými alebo skupinovými očakávaniami, ktoré sú spojené so sociálnym statusom.
Realizujúce subjekty v konkrétnom procese kriminálno-policajného poznania si svoje roly
môžu spoluvytvárať, prispôsobovať alebo ich odmietnuť a meniť, prípadne pretvárať –
rešpektovať tzv. predpísanú rolu (očakávané správanie) a výkon roly (skutočné správanie).
Sociálny status určuje súhrnné vyjadrenie sociálnej pozície človeka v spoločnosti, resp. v
skupine, spojené s určitou mierou ocenenia zo strany druhých. V účelovo realizovanom
kriminálno-policajnom poznaní sa na každý sociálny status (pozíciu) viaže istý súbor práv a
povinností. Pozícia situuje realizujúce subjekty (sociálny subjekt) v organizačnej jednotke
(jednom sociálnom priestore). Status realizujúcich subjektov je potom spojený predovšetkým
s ich výslednými možnosťami a právami, ktoré vyplývajú z ich pozícií vo všetkých
sociálnych prostrediach.
Pozícia a rola realizujúcich príslušníkov v kriminálno-policajnom poznaní
Pozícia realizujúcich príslušníkov v zložkách polície zahŕňa najmä informačnologistickú, identifikačno-poznávaciu, komunikačno-informačnú a hodnotiacu rolu. Tieto roly
súvisia s vytváraním informačných sietí a ich cieľavedomým vyťažovaním, účelovým
zisťovaním a identif kovaním faktov, informácií, ich zberom, spracovaním a distribúciou. V
kriminálno-policajnom poznaní pozícia realizujúceho príslušníka vykonáva informačnologistickú rolu tým, že permanentne vytvára vhodné podmienky na zisťovanie a
identifikovanie relevantných informácií z pohľadu plnenia ustanovených úloh. Realizujúci
príslušník pri výkone tejto roly predovšetkým rozširuje svoju informačnú dispozíciu poznania
o potenciálnych objektoch, ktoré môžu byť skúmané kriminálno-policajným poznaním
(záujmové osoby, spôsoby páchania trestných činov, metodika odhaľovania trestných činov a
zisťovania ich páchateľov apod.). Osobitne aktívne a účelovo vytvára informačné siete a
informačné pozície. V prípade potreby môže z informačných sietí získať a identifikovať
relevantné informácie pre vykonávanie dôkazov. Z informačných pozícií získava informácie,
ktoré mu umožňujú bezprostredne vnímať genézu vlastností týchto informácií (ako vznikla
informácia, ako a prečo je zistená atď.). V mnohých situáciách je pri realizovaní kriminálnopolicajného poznania analogicky možné rolu manažéra (identifikačno-poznávaciu,
komunikačno-informačnú a hodnotiacu) aplikovať aj na pozíciu realizujúceho príslušníka. To
súvisí aj s tým, že štát udeľuje kompetencie súvisiace s realizáciou kriminálno-policajného
poznania fakticky jednotlivým príslušníkom polície, ktorí ich využívajú pri plnení úloh v
konkrétnych situáciách.
Účinný, efektívny a správny výkon funkcií v zložkách polície závisí od toho, aký
kvalitný a schopný je každý príslušník. V kriminálno-policajnom poznaní plnenie úloh nie je
povolanie, ale poslanie, umenie. Od realizujúcich príslušníkov sa očakáva, aby rozumeli
nielen litere zákona, ale aj duchu zákona, aj keď problémy, pred ktoré sú postavení, majú
jedinečný charakter. Pri ich činnosti nestačí len označiť niečo za biele alebo za čierne, za
správne alebo zlé, realizujúci príslušníci musia vedieť hlavne rozlišovať aj nepočetné odtiene
sivej. Svoju činnosť sú povinní vykonávať pri úplnom dodržaní zákona, pri jeho správnom a
primeranom využívaní. Zákon nesmú presadzovať protiprávnym, diskriminačným či
svojvoľným spôsobom. Takýto postup by zničil dôveru a podporu verejnosti a podkopal by
autoritu celej zložky polície. Realizujúci príslušníci sú povinní poznať nielen právomoci,
ktoré im zveruje zákon, musia si byť tiež vedomí, že v súlade so zákonom a v rozsahu zákona
spôsobujú osobám podozrivým z trestnej činnosti potenciálne škodlivé dôsledky. Napríklad v
kriminálno-policajnom poznaní pri plnení úloh dochádza často k najrôznejším situáciám, v
ktorých sa realizujúci príslušníci a verejnosť, ktorej slúžia, nachádzajú na opačných stranách.
Veľmi často musia konať tak, aby zabránili porušeniu zákona, prípadne konajú až po tom,
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keď bol zákon porušený. Ich činnosť však musí byť úplne zákonná a nesmie sa v nej
vyskytovať žiadny prvok svojvôle. V praxi sú situácie, v ktorých realizujúce subjekty pri
výkone svojich povinností pociťujú nespravodlivosť a nevyváženosť, a to najmä vo vzťahu
medzi voľnosťou konania páchateľov a zväzujúcimi kompetenciami, ktoré sú povinní
akceptovať pri plnení úloh. Je potrebné však zdôrazniť, že je to práve tento pocit, ktorý ich
odlišuje (subjekty presadzujúce dodržiavanie zákona) od subjektov, ktoré páchajú trestné
činy. Ak by sa príslušník polície uchýlil k praktikám, ktoré sú nezákonné alebo pri ktorých
prekračuje právomoci, ktoré mu priznáva zákon, už by sme ho od páchateľa nemohli odlíšiť.
Ľudský faktor pri plnení úloh nesmie ohroziť dodržiavanie požiadavky zákonnosti. Preto si
realizujúci príslušníci vytvárajú osobné postoje a osvojujú také spôsoby konania, ktoré sú
rozhodujúce pre správny výkon ich činnosti. Pre úspešnú realizáciu kriminálno-policajného
poznania nestačí, aby mali tieto vlastnosti ako jednotlivci, musia tiež kolektívne pracovať na
tom, aby kultivovali a zachovávali taký obraz o svojej činnosti a ich funkciách, ktoré v
spoločnosti vytvárajú pocit dôvery a bezpečia (jej slúžia)8.
V kriminálno-policajnom poznaní sa kvalifikačný predpoklad pri aplikácii
konkrétneho konania spája práve s otázkami erudície realizujúcich príslušníkov, úrovňou ich
poznania o danej problematike a s ňou súvisiacou schopnosťou riešiť vzniknuté problémy.
Hoci dosiahnutý stupeň vzdelania deklaruje vo väčšine prípadov aj úroveň poznania, nemusí
však ešte vypovedať o erudovanosti daného subjektu riešiť vznikajúce a existujúce problémy
(ich určenie – rozpoznanie, identifikovanie, definovanie a náležité vyrovnanie sa s nimi). Z
toho vyplýva, že riešenie otázky, ktorej obsahom je odborná príprava policajtov na plnenie
úloh spojených s realizáciou tohto poznania, musí vychádzať z konkrétnych predpokladov a
zo spoločenských potrieb. Kvalifikácia je stále iba predpokladom, ktorý hovorí o tom, že
konkrétny subjekt je vhodný na účasť na jeho realizovaní. Kvalifikačný predpoklad
realizujúceho príslušníka je len jedným zo skupiny determinantov, ktoré ovplyvňujú samotný
priebeh, ako aj výsledky a efekty kriminálno-policajného poznania. Pri kontakte prejavuje
občan príslušníkovi polície dôveru. Verí a očakáva, že bude jeho súkromie rešpektovať a že
sa bude jeho prípad riešiť ako dôverný. Fakticky sa tým spolieha na existenciu a dodržiavanie
určitého kódexu jeho profesijnej etiky. Ten môže byť kodifikovaný v súbore pravidiel,
ktorým je v sumáre typické profesionálne konanie realizujúcich subjektov. To je povinný
akceptovať každý príslušník polície, a preto musí vo svojej činnosti permanentne rešpektovať
svoje postavenie, funkciu a zodpovednosť za svoje postoje, konanie a pod.9 Práve tieto
skutočnosti nás oprávňujú uviesť, že vo vzťahu k pozícii a roli realizujúcich príslušníkov
polície existuje v teórii kriminálno-policajného poznania celý rad javov, ktoré sú zahalené
chimérou až tajuplnosťou. Jedným z týchto javov je to, čo možno označiť rôznymi termínmi:


krédo príslušníka polície,



étos príslušníka polície,



myslenie príslušníka polície,



vedomie príslušníka polície,



subjektívna teória príslušníka polície a iné.

ROVER, C. Slúžiť a chrániť, ľudské práva a humanitárne právo pre policajné a bezpečnostné sily. Bratislava:
Príroda, 2003, s. 155.
9
ROVER, C. Slúžiť a chrániť, ľudské práva a humanitárne právo pre policajné a bezpečnostné sily. Bratislava:
Príroda, 2003, s. 156.
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Práve táto teoretická nejednotnosť sťažuje vedeckú komunikáciu. Z uvedeného
dôvodu teória potrebuje vhodný termín so širším obsahom, ktorý bude využiteľný (opisne a
slovne) z hľadiska skúmania a vysvetľovania kriminálno-policajného poznania. Na základe
dosiahnutých výsledkov z aplikovaného výskumu javy, ktoré priamo súvisia s postojom
príslušníkov polície k realizácii kriminálno-policajného poznania, navrhujeme označiť
jednotným termínom myslenie príslušníka polície. Tento terminologický prístup je
akceptovaný aj v iných teóriách o konaní (pedagogika, medicína a iné). Myslenie príslušníka
polície má charakter kategórie, ktorú musí teória v súlade s identifikovanými potrebami
náležitým spôsobom implementovať do svojho tezauru10. Myslenie príslušníka polície je
možné chápať ako komplex profesionálnych ideí, postojov, očakávaní, prianí a predsudkov,
ktoré vytvárajú základňu jeho činnosti, vnímania a realizácie kriminálno-policajného
poznania. Z poznania policajnej praxe vyplýva, že myslenie príslušníka polície má celý rad
čŕt. Sú spoločné pre všetkých, ktorí realizujú kriminálno-policajné poznanie. Sú individuálne
variabilné. Ak ich hodnotíme, ďalej môžeme uviesť, že sú uvedomované alebo
neuvedomované, majú kognitívny základ a emotívny charakter. Myslenie realizujúceho
príslušníka je obsahovo orientované na samotnú realizáciu kriminálno-policajného poznania,
na ciele, účel, organizáciu práce a riadenie, metódy apod. V širších súvislostiach je potrebné
pridať myslenie, ktoré sa netýka výlučne prostredia, v ktorom je realizované poznanie, ale
napríklad ako príslušník polície vníma svoju vlastnú profesijnú pozíciu a svoju rolu v nej, ako
vníma objekty poznávania, svojich kolegov, aké zaujíma postoje k zložke polície, policajnej
organizácii, k spoločnosti.
Celkovo sa myslenie príslušníka polície javí ako dosiaľ málo objasnený determinant, a
to nielen vo vzťahu k realizácii kriminálno-policajného poznania, ale aj k spoločnosti. Pri
rozvíjaní týchto úvah o determinácii myslenia príslušníkov vo vzťahu k realizácii kriminálnopolicajného poznania je možné poukázať na samotnú genézu jeho vývoja. Axiomaticky je
možné zdôvodniť, že táto genéza je spätá s profesionálnym vývojom realizujúceho
príslušníka. Je to tak preto, lebo táto forma myslenia sa vyvíja spolu s tým, ako postupuje cez
jednotlivé fázy vo svojej profesii – od fázy začiatočníka až po fázu experta. Pravdepodobne sa
však toto myslenie začína formovať už v období prípravy na profesiu, t. j. hlavne pri jeho
odbornom vzdelávaní (no aj skôr, napr. pri výchove v rodinnom prostredí). Uvádzaná
prípustnosť pravdepodobnosti má logické opodstatnenie, pretože genéza myslenia
realizujúceho príslušníka má latentný charakter. Z týchto dôvodov sa ukazuje ako vhodné, ak
je skúmanie pri poznávaní genézy myslenia realizujúceho príslušníka zamerané aj na
motiváciu k jeho profesionálnej pozícii. Je to tak preto, lebo realizujúci príslušník motivuje
seba a svojich kolegov tak, aby pocítili, že ak chcú dosiahnuť určité spoločné ciele, potrebuje
ich pomoc a podporu. Tieto skutočnosti potvrdzujú, že pri realizácii kriminálno-policajného
poznania je potrebné delegovať konkrétnu zodpovednosť až na úroveň jednotlivca za
dosiahnutie čiastkových cieľov. Dôležitý atribút myslenia realizujúceho príslušníka je spájaný
s jeho manifestáciou. Tá má na rozdiel od jeho genézy zjavný charakter. Konkrétne sa
prejavuje aktivitách, ktoré je možné pozorovať, v prezentovaných názoroch, ktoré je možné
zistiť aplikovaním rôznych metód poznávania. Aj v tomto prípade je nutné zdôrazniť, že prax
na požadovanej úrovni neskúma tieto skutočnosti, nepozná ich. To je možné označiť za
rezervu, ktorej odstránením je možné dosiahnuť vyššiu úroveň účinnosti a efektivity
kriminálno-policajného poznania. Osobitne je žiaduce, aby realizujúci príslušníci dokázali
upevňovať a presadzovať:
 sebavedomie,

10

PRŮCHA, J. Moderní pedagogika: věda o edukačních procesech. Praha: Portal, 1997, s. 94.
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 hodnotenie osobnej výkonnosti a úspešnosti,
 angažovanosť,
 zodpovednosť,
 pokoru apod.
Pociťovaná zodpovednosť za dosahované výsledky a efekty kriminálno-policajného
poznania je ďalšou dôležitou zložkou komplexu myslenia realizujúceho príslušníka. Tento
vzťah môže pôsobiť na to, ako sa správa v danej pozícii a pri vykonávaní svojej roly. Z
empírie je zrejmé, že pri posudzovaní tejto zodpovednosti je potrebné cieľovo sa zamerať na
jeho vzťah ku kolektívnej práci, a to v organizačnej štruktúre zložky polície a policajnej
organizácie. Nejde totiž len o to, komu realizujúci príslušník pripisuje zodpovednosť za
úspechy či neúspechy pri plnení delegovaných úloh, či túto zodpovednosť preberá viac na
seba, alebo ju necháva na iných kolegov apod. V danej súvislosti je možné uviesť, že pre
organizáciu a riadenie kriminálno-policajného poznania je za najdôležitejšie možné označiť
zistenie príčin úspešnosti či neúspešnosti zložky polície v systéme policajného konania. V
tomto smere možno ako príklad uviesť štruktúru otázok, ktoré môžu byť adresované všetkým
subjektom, ktoré realizujú kriminálno-policajné poznanie (aj manažérovi): „Čo považuješ za
príčinu svojej úspešnosti na delegovanej pozícii? Čo považuješ za príčinu svojej neúspešnosti
na delegovanej pozícii? Na základe čoho hodnotíš, že dosahuješ úspech pri plnení úloh v
kriminálno-policajnom poznaní? Ako hodnotíš svoju celkovú úspešnosť? Čo považuješ za
príčinu úspešnosti zložky polície, ktorej si členom?“ Pri samotnom vyhodnocovaní odpovedí
je potrebné skúmať konkrétne vyjadrenia tých, ktorí plnia konkrétne úlohy na svojich
profesijných pozíciách určitý čas, s určitým odborným vzdelaním apod. Otázky totiž sú:
„Pociťujú túto zodpovednosť rovnako príslušníci polície na jednotlivých pozíciách? Pociťujú
túto zodpovednosť (mladší, starší, vzdelaní) príslušníci polície rovnako?“ Na základe
praktického poznania je možné uviesť, že zisťovanie zodpovednosti (takisto ako iné
charakteristiky myslenia) objektívnymi procedúrami je veľmi zložité. Realizujúci príslušníci
si ju často uvedomujú v závislosti od toho, aký obraz o kriminálno-policajnom poznaní si
vnútorne vytvorili, čo od neho očakávajú. Aj tento vzťah má význam pre zvyšovanie kvality a
funkcionality kriminálno-policajného poznania11.
Ďalším nemenej dôležitým determinantom je vývoj profesionálnej dráhy príslušníkov
polície (Ako sa príslušník polície vo svojej profesionálnej pozícii v priebehu života vlastne
vyvíja? Ktorými vlastnosťami sa odlišuje na pozícii experta od začiatočníka? Čo spôsobuje,
že niektorí sú stále nadšení svojím povolaním? Ako sú pripravení na zmenu pozície?) Pri
poznávaní odpovedí na tieto otázky sa znova stretneme s riešením nových otázok, ktoré
súvisia napríklad s voľbou profesie, motiváciou, v niektorých prípadoch so šokom z reality u
začínajúcich príslušníkov polície, a to až po potrebu ich celoživotného vzdelávania a prípravu
na ukončenie profesionálnej dráhy apod. Pozitívom tohto poznania je jeho využiteľnosť pri
určovaní dispozičných predpokladov na realizáciu kriminálno-policajného poznania. Aj v
tomto prípade to je, samozrejme, úzko späté s určením konkrétnych nárokov na samotnú
realizáciu tohto poznania. Akceptujúc uvedené je teoretický zoznam dispozičných
predpokladov na výkon pozícií realizujúcich príslušníkov možné znázorniť v tejto štruktúre:


odborno-predmetové (vedecké poznanie sa pre realizáciu kriminálno-policajného
poznania stáva stále viac „conditio sine qua non“),

LISOŇ, M., A. VAŠKO a kol. Teória kriminálno-policajného poznania. Bratislava. Wolters Kluwer SR s.r.o.
Bratislava 2018, s. 99-101.
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psychologické (vnútorná a vonkajšia motivácia, aktivovať myslenie, pracovať na sebe,
vytvárať vhodnú pracovnú klímu aj pre seba, dokázať odbúrať stres, ovládať svoje
emócie),



komunikačné (predovšetkým komunikácia s občanom, nadriadeným, kolegom),



organizačno-riadiace (plánovať, projektovať, dodržiavať určité pravidlá pri aplikácii
svojej činnosti, pracovná zaťaženosť),



diagnostické a intervenčné (vplyv prostredia, prečo tak koná),



poradenské a konzultačné (nielen vo vzťahu k obetiam kriminálnych aktivít, občanom a
kolegom, ale aj k záujmovým osobám),



reflexie vlastnej činnosti (analýza, sebahodnotenie, modifikácia svojho konania, prístupov,
metód) apod.

Z tohto neukončeného demonštratívneho náčrtu dispozícií je zrejmé, že ide o
optimálne požiadavky. Tie musia byť zohľadnené aj pri voľbe kritérií hodnotenia
príslušníkov, ktorí participujú na realizácii poznania. V neposlednom rade aj pri následnej
orientácii ich prípravy a zdokonaľovaní pre plnenie úloh v týchto procesoch. V sumáre – vo
vzťahu k vymedzeným pozíciám a rolám subjektov participujúcich na kriminálno-policajnom
poznaní je vhodné zdôrazniť, že ich činnosť je determinovaná zodpovednosťou v konkrétnom
vzťahu k občanovi a v neposlednom rade princípmi, na ktorých funguje právny štát.
Spoločenská zodpovednosť je spojená s realizáciou kriminálno-policajného poznania, pri
ktorej sa vyžadujú vnútropolitická neutralita (nadstraníckosť) a plnenie základných úloh v
súlade s ústavnými zákonmi a inými právnymi normami. Záujmom spoločnosti je
zabezpečenie účinnej ochrany pred páchaním trestných činov – kriminalitou. Je nesporné, že
čím vyšší je pomer neodhalených trestných činov a nezistených páchateľov k počtu zistených
(odhalených, objasnených), tým viac sa prehlbuje stav, ktorý je v najhlbšom rozpore so
záujmami spoločnosti. Nezistenie páchaného a spáchaného trestného činu a ich páchateľov je
fenomén, ktorý výrazne oslabuje preventívnu aj represívnu funkciu, ktoré sú povinní plniť
príslušníci polície pri zabezpečovaní neodvratnosti trestného postihu.
Čo ovplyvňuje stav účelového poznávania trestných činov? Aké opatrenia je potrebné
prijímať na zvýšenie účinnosti a efektivity kontroly kriminality? Pri hľadaní odpovedí na takto
formulované otázky je možné dospieť k poznaniu, z ktorého vyplýva, že procesy kriminálnopolicajného poznania prebiehajú v konfliktných kriminálno-policajných situáciách, ktorých
vznik vyvolávajú predovšetkým:


rozpor medzi rozsahom, kvalitou aktivít, ktoré vyvíja páchateľ v procese páchania
trestného činu v jeho jednotlivých štádiách, ktoré determinujú vznik, existenciu a
využitie odrazov (informácií) relevantných vo vzťahu k ich poznaniu,



rozpor medzi aktivitami, ktoré môžu realizovať a realizujú príslušníci polície v
procesoch kriminálno-policajného poznania,



právne vzťahy, ktoré vznikajú medzi páchateľom a príslušníkmi polície, ktoré
vymedzujú práva a povinnosti oboch strán pri identifikovaní trestnej činnosti,



rozpor, ktorý vzniká medzi potrebami a realizovanými aktivitami v procesoch ich
saturácie, ktoré realizujú spoločnosť a obete trestnej činnosti apod.

Pri skúmaní týchto situácií a vo vzťahu k aktivitám, ktoré účelovo realizujú páchatelia
trestných činov, je možné uviesť, že tí:
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pri realizácii vytýčených kriminálnych cieľov žiadne zákony ani limity neuznávajú,
ich aktivity sú utajené (konšpiratívne) nielen pred verejnosťou, ale aj pred
príslušníkmi polície,



kriminálne aktivity vykonávajú v čase a priestore, v ktorom sa nenachádzajú
príslušníci polície, svedkovia, často do trestnej činnosti angažujú napríklad svojich
podriadených („biele kone“),



môžu participovať pri riešení úloh, ktoré súvisia s účelovým poznávaním trestného
činu (priamo aj sprostredkovane),



využívajú informácie o kompetenciách príslušníkov polície s cieľom utajovať svoje
kriminálne aktivity, resp. paralyzovať účinnosť policajných opatrení pri neetickej,
nemorálnej a často aj protiprávnej obhajobe,



v procese prípravy a páchania trestných činov využívajú stále častejšie a v širšom
rozsahu moderné technické prostriedky, nezriedka tak kvalitatívne nové, že im
umožňujú sofistikovane a efektívne páchať a účinne zastierať trestnú činnosť,



do modu operandi implementujú prvky, ktoré sú v registrovanom obsahu spôsobov
páchania buď málo frekventované, alebo sa dosiaľ vôbec nevyskytovali,



využívajú svoje kriminálne skúsenosti v racionalizácii organizácie a riadenia
trestnej činnosti, ako aj pri operatívnom a strategickom reagovaní a zneužívaní
vzniknutých situácií v spoločnosti, na riešenie určitých kriminálnych aktivít
nachádzajú odborníkov, ktorí im poskytujú služby umožňujúce realizovať
kriminálne aktivity kvalifikovanejšie,



veľmi cieľavedome a systematicky vytvárajú u svojich podriadených stav určitej
závislosti (korumpovaním, vydieraním, zastrašovaním),



do páchania trestnej činnosti zapájajú páchatelia aj iné subjekty – firmy,
organizácie (aj v zahraničí), čím výrazne sťažujú odhalenie a následne dokazovanie
trestných činov,



využívajú korupciu ako prostriedok na presadenie svojich zámerov, napríklad na
zabránenie realizovania objektívnej kontroly, prípadne nerušeného procesu
kriminálno-policajného poznania,



na páchanie trestných činov sa dôkladne pripravujú (premyslený postup páchateľov
pri dokonaní trestného činu a ich kriminálna skúsenosť spôsobujú, že trestný čin je
ťažko odhaliteľný) apod.

Vo vzťahu k obetiam trestných činov je možné uviesť, že obete (poškodení):


akceptujú svoju pozíciu v spoločnosti, tradície presadzované v spoločnosti,



intencionálne si neuvedomujú svoju pozíciu a svoju rolu v systéme páchania
trestných činov,



poznajú právnu silu a ekonomickú silu subjektov trestných činov, obávajú sa
pomsty (psychická, fyzická, ekonomická) zo strany subjektov trestných činov, v
prípade spolupráce s políciou sa obávajú nepochopenia zo strany občanov (okolia),



nepoznajú východiská zo vzniknutej spoločenskej a kriminálnej situácie, v ktorej sa
nachádzajú,



nerešpektujú v požadovanom rozsahu platný a účinný právny poriadok
presadzovaný štátom,
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neveria v akcieschopnosť polície a iných orgánov štátnej správy, ktoré participujú
na zabezpečovaní ochrany práva,



akceptujú svoju kriminálnu závislosť, ktorú účelovo vytvárajú subjekty
(páchatelia) trestných činov (aj ich zapojením do kriminálnych aktivít),



sú závislí od príjmov z trestnej činnosti (páchať trestné činy sa vypláca) apod.

Vo vzťahu k aktivitám, ktoré účelovo realizujú príslušníci polície (orgány štátnej
správy), je možné uviesť, že tí:


môžu plniť úlohy na úseku kriminálno-policajného poznania len v súlade so
zákonom a v rozsahu zákona, pričom uvedené limity sú známe subjektom
(páchateľom) trestných činov, táto skutočnosť je využívaná páchateľmi pri ich
neetickej a nemorálnej obhajobe,



nie sú schopní v požadovanom rozsahu využívať dispozíciu svojich kompetencií
(osobitne pri vytváraní a využívaní informačných sietí),



sú pracovne vyťažení plnením úloh, ktoré súvisia s riešením množstva trestných
činov (sú motivovaní občanom),



neuvedomujú si vyvíjajúcu sa spoločenskú závažnosť trestnej činnosti,



majú predsudky pri rozvíjaní komunikácie s občanmi (napr. s členmi komunít),



nie sú priamo zapojení do riešenia existujúceho spoločenského a kriminálneho
problému, ktorý sa nepriaznivo vyvíja v konkrétnom časopriestore,



vzhľadom na nezistené objektívne a subjektívne podmienky kriminality
neeliminujú vytváranie podmienok, ktoré zvyšujú úroveň latencie kriminality,



v súlade s existujúcou potrebou nie sú adekvátne pripravovaní a motivovaní na
výkon kriminálno-policajného poznania apod.

Vo vzťahu k aktivitám, ktoré realizujú občania (spoločnosť), je možné zistiť, že občania:


sa „učia žiť“ s kriminalitou, pre túto časť spoločnosti téma trestnej činnosti
prestáva byť problémom,



adekvátne nevnímajú rozsah ujmy, ktorá je spôsobená obetiam trestných činov,



majú konkrétne predsudky pri rozvíjaní komunikácie s orgánmi zabezpečujúcimi
ochranu práva (osobitne s príslušníkmi polície),



nevytvárajú systémové opatrenia, ktorými je možné dosiahnuť adekvátne výsledky
a efekty pri eliminácii kriminálnych aktivít,



sú pasívni pri komunikácii s politikmi (so zákonodarcom) apod.

Zastávame názor, že aj touto interpretáciou potvrdzujeme, že na to, aby príslušníci
polície plnili svoje poslanie (úlohy, funkcie), musia byť stále zdokonaľované zodpovedajúce
legislatívne, organizačno-riadiace, taktické a technické predpoklady pre ich konanie.
Zjednodušene povedané, skutočnosť, že policajné konanie je charakterizované mimoriadnym
bohatstvom obsahu, mnohostrannosťou javov, udalostí a vzťahov, vyžaduje aj zodpovedajúcu
rôznorodosť metód, postupov a prostriedkov pri účelovej realizácii jeho činností. Preto je
potrebné z metodologického a metodického hľadiska v štruktúre policajného konania
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generovať určité činností (kategórie), ktoré sa od seba líšia tak právnym základom,
zameraním, ako aj metódami a prostriedkami12.
Záver
V konkrétnej syntéze, na záver nášho príspevku uvádzame, prax to potvrdzuje, že bez
spracovanej teórie požiadavky kladené na realizáciu kriminálno-policajného poznania,
v súlade s identifikovanými potrebami nie je možné plniť. Teória zaujíma významné miesto
v samotnom systéme poznávania. Výsledky teoretického poznávania sú predpokladom
úspešnej realizácie ľudských činností. Teória svoju spoločenskú funkciu plní predovšetkým
tým, že vypracováva objektívne poznanie, ktoré je využiteľné pri zvyšovaní úrovne účinnosti
a efektivity konania (plnenia stanovených úloh) a zároveň ho pomáha zavádzať do praxe.
Teoretické poznanie (z hľadiska plnenia úloh) v systéme policajného konania významným
spôsobom prispieva k napĺňaniu princípov slobody, demokracie a práva v súlade
s jednotlivými funkciami právneho štátu.
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Kriminalita cudzincov v Európskej únii a na Slovensku
Crime of Aliens in the European Union and Slovakia
Andrea Zjarová1
Abstrakt
Predkladaný článok sa zameriava na spojenie medzi zločinnosťou a migrantmi v Európskej
únii. Od roku 2014 eviduje Európska únia zvýšený počet migrantov, ktorí pochádzajú najmä z
moslimských štátov. Druhá časť článku rozoberá typické trestné činy páchané migrantmi
v Európskej únii. Posledná časť sa venuje trestnej činnosti cudzincov na Slovensku.
Kľúčové slová
Európska únia, migrant, cudzinec, trestná činnosť, multikulturalizmus
Abstract
This contribution aims on the connection between criminality and migrants in European
Union. The number of refugees in European Union has increased from year 2014. The main
part of the refugees comes from muslim`s countries. The second part of the contribution is
dedicated to the typical crimes commited by refugees in European Union. The last chapter
aims on the criminality of the foreigners in Slovak republic.
Key words
European Union, refugee, foreigners, crimes, multiculturalism
Úvod
Migrácia sa stala jednou z najspornejších a najdiskutovanejších otázok verejného
života na poli európskeho a vnútroštátneho slovenského práva. Súvisí s trhom práce,
obchodom, politikou ale aj kriminalitou, ktorá je nosnou témou tohto článku. V Európskej
únii, ktorej je Slovenská republika členským štátom, sa zintenzívnil príliv utečencov. Tento
článok sa zameriava na zhodnotenie účinku neočakávaného a rýchleho nárastu počtu
cudzincov nielen v Európskej únii ale aj na Slovenku. Má zvýšený príliv migrantov do
Európskej únie vplyv na zločinnosť? Naozaj sa zvýšil počet páchaných trestných činov
v súvislosti s príchodom migrantov na územie členských štátov Európskej únie? Naozaj
dochádza k nárastu kriminality cudzincov na Slovensku?
Migrácia – pojem
Zahraničná migrácia sa začleňuje so svojimi kultúrnymi, politickými, ekonomickými,
populačnými, bezpečnostnými, či sociálnymi a inými dopadmi medzi celosvetové problémy
a je veľmi diskutovanou témou najmä v súčasnosti. Migranti sa stávajú neprehliadnuteľným
faktorom na poli medzinárodného práva. Zahraničná migrácia čoraz častejšie figuruje vo
verejnej diskusii, ako aj v politických úvahách v rámci štátu, či navonok. Príliv migrujúcich
osôb do jednotlivých štátov je rôzny, a ich rozloženie nie je rovnomerné. Najväčší príliv
migrantov je v rámci Európskej únie typický najmä pre štáty západnej a severnej Európy. Pod
pojmom zahraničná migrácia sa vo všeobecnosti rozumie druh mobility obyvateľstva, ktorého
základom je jeho pohyb cez hranice štátov s cieľom usadiť sa v inom štáte na určité časové
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obdobie2. Pod pojmom cudzinec sa z hľadiska európskeho práva chápe buď občan iného štátu
(hoci aj členského) alebo bezdomovec3, alebo občan tretieho štátu mimo EÚ (vrátane
bezdomovcov). Nelegálna migrácia predstavuje neoprávnené prekročenie hranice bez
existencie platného cestovného dokladu, víza, či povolenia na pobyt, prípadne neoprávnené
zotrvávanie na území štátu po skončení platnosti vyššie spomenutých dokladov. Príspevok sa
bude zaoberať trestnou činnosťou páchanou tak legálnymi, ako aj nelegálnymi migrantmi
v rámci Európskej únie a Slovenska4.
Kriminalita cudzincov v Európskej únii
Rozšíreným problémom v Európskej únii je otázka bezpečnosti Schengenského
priestoru, s ktorou súvisí problém migrácie a najmä nelegálnej migrácie. Významným
problémom sa stáva otázka kontroly vonkajších hraníc únie najmä v súvislosti s prílevom
migrantov zo Severnej Afriky a zo štátov Blízkeho a Stredného východu. Objavujú sa tu
bezpečnostné hrozby, ktoré sú spojené najmä s možnosťou
rizika infiltrovania sa
teroristických skupín na územie Únie, či nárastu počtu extrémistických skupín5. Na základe
štatistík Medzinárodnej organizácie pre migráciu IOM, v roku 2015 prekročilo hranice
Európskej únie viac ako milión ilegálnych migrantov. V porovnaní s rokom 2014 je tento
počet päťnásobne vyšší. Viac ako 90 percent pritom využilo služby sprostredkovateľov6.
V EÚ žije podľa údajov dostupných z októbra 2016 19,8 milióna štátnych príslušníkov
tretích štátov, pričom sa jedná o cudzincov s povoleným pobytom a títo predstavujú 3,9 %
obyvateľstva celej Európskej únie. Počet nelegálnych migrantov bol v roku 2015 najvyšší,
a to 2,2 milióna osôb. V roku 2017 bolo v Európskej únii zaznamenaných 618 780
nelegálnych migrantov7. Podľa dostupných údajov žilo v roku 2017 v Európe 78 miliónov
migrantov. Ich priemerný vek je 39 rokov, 14 % predstavujú muži mladší ako 20 rokov a 48
% z celkového počtu migrantov sú ženy, pričom sa jedná o osoby, ktoré sa narodili v štáte
mimo Európy, majú cudzie štátne občianstvo a tí, ktorí žijú v inom štáte, ako sa narodili alebo
majú občianstvo, dlhšie ako jeden rok8.
Trestná činnosť a výkon trestu odňatia slobody v Európskej únii
V októbri 2015 sa počet osôb vo výkone trestu odňatia slobody v Európskej únii
približoval k počtu jeden milión. V nasledujúcej tabuľke sú zvýraznené tie štáty, ktoré majú
približne rovnaký podiel cudzincov na celkovej populácii a vo výkone trestu odňatia slobody.
Najmä v štátoch východnej Európy je počet migrantov veľmi nízky.
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Štát

Rok

Celkový počet osôb
vo výkone trestu
odňatia slobody

Podiel cudzincov vo
výkone trestu
odňatia slobody

Belgicko

2016

10619

44,30 %

16,30 %

Bulharsko

2014

9028

2,00 %

1,90 %

Cyprus

2015

654

38,20 %

20,40 %

Česká republika

2018

22192

8,20 %

4,10 %

Dánsko

2017

3418

28,30 %

11,20 %

Estónsko

2017

2707

38,80 %

14,70 %

Fínsko

2017

3174

18,60 %

6,00 %

Francúzsko

2017

68574

21,70 %

11,80 %

Grécko

2017

9956

54,30 %

11,30 %

Holandsko

2016

10102

19,10 %

12,10 %

Chorvátsko

2016

3228

5,70 %

13,10 %

Írsko

2018

3631

13,00 %

16,90 %

Litva

2017

6616

1,70 %

4,50 %

Lotyšsko

2017

4243

3,30 %

13,10 %

Luxembursko

2017

690

73, 00 %

45,20 %

Maďarsko

2017

17963

4,80 %

5,10 %

Malta

2017

588

40,20 %

10,60 %

Nemecko

2017

64223

31,30 %

13,30 %

Poľsko

2017

73822

1,10 %

1,60 %

Portugalsko

2018

13453

15,90 %

8,40 %

Rakúsko

2017

8290

54,20 %

18,20 %

Rumunsko

2018

23481

1,10 %

1,80 %

Slovensko

2018

10028

2,10 %

3,30 %

Slovinsko

2017

1316

12,90 %

11,70 %

Španielsko

2018

58950

26,10 %

12,70 %

Švédsko

2016

5630

30,90 %

17,00 %

Taliansko

2017

57608

34,30 %

9,70 %

Veľká Británia:
Anglicko a Wales

2018

84537

11,10 %

13,30 %

Veľká Británia:
Írsko

2018

1425

8,60 %

Nezverejnené

Veľká Británia:
Škótsko

2018

7369

3,80 %

Nezverejnené

Podiel cudzincov na
celkovej populácii

Tab. 1 - Počet cudzincov vo výkone trestu odňatia slobody v štátoch Európskej únie9
9
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Z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že najvyšší podiel cudzincov vo výkone trestu
odňatia slobody má zo štátov Európskej únie Luxembursko, nasleduje Grécko a Rakúsko.
Najviac trestných činov sa dopúšťajú páchatelia mužského pohlavia v mladom veku bez
ohľadu na pôvod, a medzi migrantmi je veľký počet mladých mužov. Od roku 2014 dochádza
k zvýšenému páchaniu niektorých druhov trestných činov v súvislosti s migráciou v Únii.
Jedná sa najmä o terorizmus, znásilnenia a útoky, nelegálne prekročenie hraníc, obchodovanie
s ľuďmi, obchodovanie s drogami a ich konzumácia.
Znásilnenia a násilné útoky sú rozšírené najmä v tých členských štátoch, do ktorých
prichádza najväčšie množstvo migrantov, a síce Nemecko, Švédsko a Rakúsko.
Obchodovanie s ľuďmi je rozšírené najmä od roku 2015. Je úzko prepojené s organizovaným
zločinom. Vychádzajúc z faktu, že väčšina migrantov pochádza z moslimských štátov,
v ktorých je konzumácia alkoholu striktne zakázaná, títo zvyknú nahrádzať konzumáciu
alkoholu drogami. U veľkého množstva džihádistických teroristov bola v ich tele nájdená
psychoaktívna látka, ktorú užili pred a počas útokov10. Migranti prichádzajúci na územie
Európskej únie predstavujú hrozbu extrémizmu, terorizmu a násilnej, či inej trestnej činnosti.
Nasledujúca časť článku sa bude venovať najrozšírenejším trestným činom páchaným
migrantmi na území Únie s akcentom na trestnú činnosťou páchanú výlučne cudzincami
v Európskej únii a na Slovensku z pohľadu najrozšírenejších druhov trestných činov, príčin
trestnej činnosti, osoby páchateľa a možnej prevencie.
Terorizmus
Terorizmus je považovaný za potenciálne najväčšiu hrozbu nevojenského charakteru
v Európskej únii, predstavuje hrozbu bezpečnosti členských štátov, ich demokratického
zriadenia, majetku a občanov. Existuje veľa jeho prejavov, na ktoré majú vplyv historické,
náboženské, ekonomické, politické či sociálne podmienky11. V Európskej únii sa najčastejšie
vyskytuje nábožensky inšpirovaný terorizmus, terorizmus s etnicko-nacionalistickým
motívom, ľavicový terorizmus (s prvkami socializmu a komunizmu), pravicový terorizmus
(má prvky nacionalizmu) a individuálny terorizmus. Európska únia čelí množstvu
teroristických útokov džihádistickej povahy, ktoré sú vykonávané buď skupinou, alebo
jednotlivcami. Títo ľudia chcú náhodne zabiť a zraniť čo najväčší počet ľudí, využívajúc pri
tom chaos. Tieto akcie môžu byť starostlivo pripravené vopred, alebo vykonávané spontánne,
využívajúc pri tom zbrane, ktoré môžu zahŕňať rôzne improvizované výbušné zariadenia,
strelné zbrane, pušky, či výbušniny alebo dokonca vozidlá12.
Európska únia sa v rámci boja proti terorizmu snaží obmedzovať prístup teroristov
najmä k finančným a iným zdrojom a zabezpečiť kapacity v rámci orgánov Únie
a jednotlivých členských štátov za účelom zisťovania, vyšetrovania, stíhania a prevencie
teroristických útokov13.
Drogová trestná činnosť
Podľa Europolu sa viac ako 35 % kriminálnych skupín aktívnych v Európskej únii
podieľa na výrobe a obchodovaní s drogami. Trh s nelegálnymi drogami je najväčším
kriminálnym trhom v Európskej únii. Od roku 2010 preniklo do Európy niekoľko nových
druhov psychoaktívnych látok. Vplyv na to majú migranti, ktorí sú vo väčšine mladí muži,
pochádzajúci z moslimských štátov, v ktorých je konzumácia alkoholu zakázaná, ale drogy sú
povolené. Väčšina migrantov pochádza zo štátov, z ktorých pochádzajú primárne komodity
Tamtiež, s. 21.
ČERI, L. et al., 2011. Terorizmus – asymetrická hrozba. IN: Politické vedy. Vol. 14, no. 3, s. 87–97.
12
ATKINSON, J. 2018. Migrant Crime Wave. The EU Cover – Up Revealed. Brusel: ENB. s. 47.
13
ČERI, L. et al., 2011. Terorizmus – asymetrická hrozba. IN: Politické vedy. Vol. 14, no. 3, s. 93.
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určené na výrobu drog. Na európskom trhu s drogami je vysoký podiel štátnych príslušníkov
tretích štátov. Podľa Europolu sa práve drogy využívajú ako prostriedok platby medzi
migrantmi a zločineckými skupinami14.
Vražda a znásilnenie
Na základe štatistík Eurostatu je možné konštatovať, že úmyselné trestné činy
definované ako nezákonné úmyselné usmrtenie osoby inou osobou vrátane ťažkého ublíženia
na zdraví s následkom smrti a usmrtenia v dôsledku teroristického útoku, medzi rokmi 20082014 zaznamenali pokles, v roku 2015 opätovný nárast. Celkový počet v celej Európskej únii
okrem Holandska, Anglicka, Walesu a Škótska dosahoval v roku 2015 4528, čo je o 19,6 %
menej ako v roku 2008 (5634). Vlna znásilnení v Nemecku začala od roku 2014.
V Nemecku je spáchaných najmenej 20-25 miliónov trestných činov za rok. Iba 6
miliónov trestných činov je oznámených polícii, čo predstavuje približne 25 % z celkového
počtu trestných činov. Menej ako 2 milióny ľudí je identifikovaných ako podozriví (10 %
z celkového počtu trestných činov spáchaných v Nemecku za rok) a menej ako 800.000
(okolo 3,2 percenta) sú prejednávané pred súdom. Uvedené konštatovanie vedie k tvrdeniu, že
zhruba 1 z 30 trestných činov vedie aj k odsúdeniu páchateľa. Na základe štatistík je možné
konštatovať, že približne 185.000 nie nemeckých občanov, čiže cudzincov bolo odsúdených
súdom. Zaznamenaných bolo okolo 538.000 podozrivých cudzincov zo spáchania trestného
činu v Nemecku. Tento rozdiel je daný tým, že nemecký súdny systém je založený na
trestnom procese, ktorého základom je to, že prípad môže byť uzavretý len prokurátorom, nie
políciou15.
Na základ štatistiky bolo v Nemecku v roku 2016 z celkového počtu trestných činov
spáchaných cudzincami 29 % trestných činov majetkovej povahy, 26 % krádeží, 24 %
trestných činov proti osobných právam, 12 % iných trestných činov, 7 % trestných činov
spájaných s drogami, 1 % trestných činov proti sexuálnej orientácii a iba 0,2 % trestných
činov proti životu16. Podiel mužov na celkovej trestnej činnosti je 86 %, pre porovnanie
Nemeckí štátni občania 73 %, cudzinci 78 %. Čo sa týka národnosti, väčšina páchateľov
pochádza zo Sýrie a Afganistanu, pretože najviac utečencov prichádza najmä z týchto štátov.
Spolkový kriminálny úrad (BKA) vo výročnej správe s názvom Kriminalita v kontexte
migrácie z 27. apríla 2017 uviedol, že v roku 2016 spáchali migranti na území Nemecka 3 404
sexuálne motivovaných zločinov. Za rok 2015 bolo zaznamenaných takmer o polovicu menej
sexuálnych deliktov v Nemecku17.
Na základe štatistík publikovaných Eurostatom je možné konštatovať, že medzi rokmi
2015 a 2016 došlo v rámci Európskej únie k nárastu sexuálneho násilia o 8 %. Tieto údaje

ATKINSON, J. 2018. Migrant Crime Wave. The EU Cover – Up Revealed. Brusel: ENB. s. 65-68.
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Springer, s. 660-671.
16
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na:
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zahŕňajú znásilnenie a iné druhy sexuálnych útokov18. Oficiálna štatistika však neposkytuje
údaje, na základe ktorých by bolo možné rozlíšiť, či tieto trestné činy boli spáchané
migrantmi alebo občanmi Únie.
Nelegálne prekročenie hraníc
Prevádzačstvo migrantov na územie Európskej únie predstavuje jednu z najrýchlejšie
sa rozvíjajúcich foriem organizovanej trestnej činnosti v rámci Európskej únie. Okrem toho,
že oslabuje bezpečnosť vonkajšej hranice Únie, zároveň podporuje nelegálnu migráciu
a vystavuje migrantov strate na životoch, vykorisťovaniu a násiliu19. Počet nelegálnych
prechodov Schengenskej hranice klesol v roku 2017 v porovnaní s rokom 2016 o 60 %.
Dôvodom je zníženie počtu migrantov, ktorí prúdia do Grécka a Talianska. Naopak, počet
migrantov nelegálne prekračujúcich hranice sa zvýšil v Španielsku, kde sa počet migrantov
nelegálne prekračujúcich hranicu oproti roku 2016 až zdvojnásobil na počet 22 900. Jedná sa
najmä o migrantov pochádzajúcich z Afriky20.
Migrácia sa stala jednou z najdôležitejších tém verejného života, pričom má vplyv na
pracovný trh, politiku, ekonomiku, či trestnú činnosť toho ktorého štátu. Existuje veľmi veľa
štúdii, ktoré poukazujú na to, že migrácia má vplyv na zločinnosť v jednotlivých členských
štátoch Únie. Naopak, existujú aj autori, ktorí poukazujú na to, že so zvýšeným prílivom
migrantov do členských štátov Európskej únie nedochádza ku zvýšeniu zločinnosti. So
zvýšeným prílivom migrantov dochádza najmä v štátoch, ktoré nie sú tranzitnými, ale
cieľovými štátmi ku nárastu trestných činov spájaných s porušením právnych predpisov
týkajúcich sa azylu a práva k pobytu21. Najefektívnejším spôsobom, ako predchádzať trestnej
činnosti migrantov je ich integrácia, chápaná ako dlhodobý a dynamický proces založený
najmä na vzdelávaní migrantov a výučbe jazyka ich cieľového štátu.
Nasledujúca časť článku sa venuje trestnej činnosti cudzincov na Slovensku.
Dochádza v súvislosti so zvýšeným prílivom migrantov do členských štátov Európskej únie
k zvýšenému páchaniu trestných činov cudzincami na Slovensku?
Kriminalita cudzincov na Slovensku
Zahraničná migrácia pôsobí vo všeobecnosti ako jeden z kriminogénnych faktorov.
Existujú však rozdiely v štruktúre a intenzite jednotlivých trestných činov, ktoré sú spáchané
jednotlivými druhmi migrantov, či sa už jedná a o nelegálnych migrantov, cudzincov
s povolením na pobyt, či napríklad žiadateľov o azyl. Diskusia na tému vplyvu migrantov na
kriminalitu v štáte je veľmi citlivou témou, pričom je vo všeobecnosti rozšírený názor, že
migranti sa vo významnej miere podieľajú na kriminalite, čoho dôsledkom je negatívne
vnímanie migrantov obyvateľmi SR. Je naozaj kriminalita migrantov na Slovensku taký
veľký problém, alebo sa verejná mienka opiera viac o nepodložené zaužívané postoje voči
cudzincom na Slovensku?22 V zmysle zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení
EUROSTAT, 2018. Crime statistics. [online]. [cit. 2018-21-10]. Dostupné na:
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Crime_statistics#Over_8_.25_increase_in_polic
e-recorded_sexual_violence_between_2015_and_2016
19
Európska komisia, 2018. Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade. [online]. [cit. 2018-21-10].
Dostupné na: file:///C:/Users/VAIO/Downloads/3_SK_ACT_part1_v2.pdf
20
Euraktiv, 2018. Schengen v roku 2017 zaznamenal o 60 percent menej nelegálnych prekročení ako rok
predtým. [online]. [cit. 2018-21-10]. Dostupné na: https://euractiv.sk/section/obrana-a-zahranicie/news/doeuropy-v-roku-2017-prislo-o-60-percent-menej-nelegalnych-migrantov-ako-rok-predtym/
21 GEHRSITZ, M. a M. UNGERER, 2018. Jobs, Crime, and Votes – A Short-run Evaluation of the Refugee
Crisis in Germany. Berlin, s. 1-10.
22
DIVINSKÝ, B. 2005. Zahraničná migrácia v Slovenskej republike: Stav, trendy, spoločenské súvislosti.
Bratislava: Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o., s. 114-115.
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neskorších predpisov je „cudzincom každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej
republiky“23. Cudzincami sú podľa slovenského právneho poriadku aj občania členských
štátov EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej konfederácie.
Téma migrácie sa stala frekventovanou najmä od apríla 2015, a to v súvislosti so
situáciou v Stredomorí v súvislosti s nekontrolovaným prílivom migrantov a utečencov, ktorí
prichádzajú do Európy. Na Slovensku je v porovnaní s inými štátmi Európskej únie situácia
ohľadom migrantov, ich štruktúry či spôsobu života odlišná, nakoľko na Slovensku zatiaľ
neexistujú vytvorené marginalizované, silné komunity migrantov. Aj táto skutočnosť sa
odráža v kriminalite cudzincov na Slovensku24.
Tab. 2 - Počet obvinených a odsúdených cudzincov k 31. 12. 201725
Rok

Obvinení

Odsúdení

Spolu

2012

77

129

206

2013

66

122

188

2014

65

112

177

2015

60

121

181

2016

78

133

211

2017

77

142

219

Ako z vyššie uvedenej tabuľky č. 1 vyplýva, počet obvinených a odsúdených
cudzincov na Slovensku za posledných 6 rokov má viac menej stabilizovaný trend.
Nasledujúca tabuľka č. 3 porovnáva počet obvinených a odsúdených cudzincov za rok 2017
na Slovensku podľa ich národností.
Tab. 3 - Počet obvinených a odsúdených cudzincov podľa národností k 31. 12. 201726
Štát

Obvinení

Odsúdení

Spolu

Muži

Ženy

Spolu

Muži

Ženy

Spolu

Afganistan

0

0

0

3

0

3

3

Bielorusko

0

0

0

1

0

1

1

Bosna a Hercegovina

1

0

1

3

0

3

4

Bulharsko

2

2

4

2

0

2

6

Česká republika

11

5

16

29

6

35

51

Francúzsko

1

0

1

0

0

0

1

Grécko

2

0

2

0

0

0

2

Holandsko

1

0

1

1

0

1

2

Chorvátsko

2

0

2

2

0

2

4

India

1

0

1

1

0

1

2

Zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov.
ANDROVIČOVÁ, J. 2017. Sekuritizácia migrantov na Slovensku. IN: Sociológia. Vol. 47, no. 4, str 319-320.
25
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, 2018. Ročenka Zboru väzenskej a justičnej stráže za
rok 2017: Komentár. Bratislava, s. 43.
26
Tamtiež, s. 44.
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Irak

2

0

2

2

0

2

4

Irán

1

0

1

0

0

0

1

Kamerun

0

0

0

2

0

2

2

Kosovo

1

0

1

1

0

1

2

Kuba

1

0

1

0

0

0

1

Litva

1

0

1

1

0

1

2

Macedónsko

3

0

3

1

0

1

4

Maďarsko

8

0

8

8

2

10

18

Moldavsko

0

0

0

1

0

1

1

Nigéria

0

0

0

6

0

6

6

Nórsko

1

0

1

0

0

0

1

Pakistan

0

0

0

2

0

2

2

Poľsko

5

0

5

14

1

15

20

Portugalsko

0

0

0

1

0

1

1

Rumunsko

2

0

2

9

0

9

11

Rusko

1

0

1

5

0

5

6

Saudská Arábia

1

0

1

0

0

0

1

Sierra Leone

1

0

1

0

0

0

1

Spojené štáty americké

1

0

1

1

0

1

2

Srbsko

3

0

3

8

0

8

11

Sýria

3

0

3

4

0

4

7

Španielsko

2

0

2

0

0

0

2

Taliansko

0

0

0

4

0

4

4

Turecko

2

0

2

2

0

2

4

Ukrajina

8

1

9

7

0

7

16

Vietnam

0

0

0

9

0

9

9

Spolu

69

8

77

113

9

142

219

Z tabuľky 3 vyplýva, že najvyšší podiel obvinených a odsúdených cudzincov na
Slovensku mali cudzinci z Českej republiky, a to 23,3 %, nasledujú cudzinci z Poľska (9,13
%) a cudzinci z Maďarska (8,22 %) za rok 2017. Zo štátov mimo Európskej únie bolo
obvinených a odsúdených za minulý rok najviac z Ukrajiny, a to 16, čo predstavuje podiel 7,3
% z celkového počtu obvinených a odsúdených za minulý rok. Prezentované hodnoty sú
oveľa nižšie, ako sa nazdáva väčšia časť populácie. Nasledujúca tabuľka 4 porovnáva celkový
počet spáchaných trestných činov na Slovensku, počet trestných činov spáchaných
cudzincami, a podiel trestných činov spáchaných cudzincami z celkového počtu trestných
činov.
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Tab. 4 - Trestná činnosť cudzincov na území Slovenska v rokoch 2013-201727
Rok

Počet spáchaných
trestných činov
(prečinov a zločinov)
pre ukončené trestné
stíhanie známych osôb

Trestné činy spáchané
cudzincami

Podiel trestných činov
spáchaných cudzincami
(%)

2013

63 972

1258

1,97

2014

59 750

1135

1,90

2015

51 904

1237

2,38

2016

46 234

1277

2,76

2017

44 503

1308

2,94

Z tabuľky 4 vyplýva, že podiel cudzincov na celkovom počte spáchaných trestných
činov je zanedbateľný. Napriek tomu má jemne stúpajúcu tendenciu. Z tabuľky 2 a 4 je
viditeľný značný rozdiel medzi celkovým počtom trestných činov spáchaných cudzincami a
počtom obvinených a odsúdených cudzincov. Táto disproporcia je spôsobená najmä
neprítomnosťou obvineného cudzinca, prípadne jeho nedosiahnuteľnosťou (jeho prípadný
návrat do štátu pôvodu, ktorá cudzinca nevydá na trestné stíhanie, respektíve je cudzinec
hneď po spáchaní trestného činu vyhostený zo Slovenskej republiky28. Cudzinci sa na
Slovensku v prevažnej miere dopúšťajú najmä kriminálnych deliktov násilnej, majetkovej
a mravnostnej povahy. Tiež sa dopúšťajú trestných činov všeobecne nebezpečných,
dopravných, tiež hospodárskych. Zriedkavejšie páchajú napr. trestný čin lúpeže, krádeže,
úžery, výtržníctva, či znásilnenia. Často sa podieľajú na trestných činoch neoprávneného
podnikania, skrátenia dane a poistného a porušovania predpisov o obehu tovaru v styku
s cudzinou. Z vážnejších trestných činov sa cudzí štátni príslušníci tiež dopúšťajú trestného
činu prevádzačstva, falšovania a pozmeňovania dokladov, zanedbania povinnej výživy,
krádežiach motorových vozidiel, obchode s drogami, výpalníctve, obchode so zbraňami či na
organizovanej prostitúcii. Na území SR rovnako operujú aj zahraničné organizované skupiny,
ktoré aktívne spolupracujú s domácimi organizovanými skupinami29.

Prokuratúra Slovenskej republiky, 2017. Štruktúra kriminality a osôb stíhaných a obžalovaných pre trestné
činy v Slovenskej republike v rokoch 2013-2017, Štatistická ročenka o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky
za rok 2017. Bratislava, s. 26.
28
DIVINSKÝ, B. 2005. Zahraničná migrácia v Slovenskej republike: Stav, trendy, spoločenské súvislosti.
Bratislava: Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o., s. 116.
29
Tamtiež, s. 116-117.
27
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Tab. 5 - Stíhaní cudzinci v SR za rok 201730
Ukončené trestné stíhanie osôb
Z toho ženy

1308
134

mladiství

20

alkohol

187

iné návykové látky

12

Obžalovaných osôb
Z toho ženy

937
88

Alkohol

180

Iné návykové látky

11

Recidivisti

78

Úmyselné trestné činy

73

Na základe údajov v tabuľke 2 a 4 je možné vyvodiť, že typický páchateľ – cudzinec
na Slovensku je muž, vo veku vyššom ako 18 rokov, pochádzajúci z Českej republiky,
dopúšťajúci sa trestného činu násilnej, majetkovej či mravnostnej povahy. Na záver je
potrebné konštatovať, že miera kriminality cudzincov na Slovensku je na základe vyššie
uvedených skutočností oveľa nižšia ako predpokladá veľká miera obyvateľov Slovenska.
Trestných činov sa dopúšťajú najčastejšie cudzinci, ktorí majú povolenie na pobyt, zatiaľ čo
nelegálni tranzitní migranti sa trestnej činnosti dopúšťajú na území Slovenska iba minimálne.
Existujúce právne normy SR a predpisy Európskej únie by mali dostatočne efektívne pôsobiť
na potláčanie kriminality cudzích štátnych príslušníkov v štáte. Napokon, počet migrantov
z tretích štátov na Slovensku je minimálny v porovnaní s počtom takýchto migrantov v iných
členských štátoch Európskej únie. Slovenská republika je zatiaľ považovaná prevažne iba ako
tranzitná krajina, pričom cieľom migrantov je usadiť sa v inom členskom štáte Únie. Do
budúcna je možné predpokladať, že kriminalita migrantov na Slovensku mierne vzrastie31. Je
vysoko pravdepodobné, že stav, dynamika a štruktúra kriminality v zahraničí bude pôsobiť na
kriminalitu na Slovensku negatívnym spôsobom. Slovensko bude čeliť najmä importu
zahraničnej kriminality32.
Záver
Od roku 2014 vzrástla v Európskej únii trestná činnosť cudzincov, ktorá je typická
najmä v štátoch, ktoré sú cieľové pre migrantov, ako napríklad Grécko, Nemecko či
Taliansko. Naopak, štáty východnej Európy, ktoré sú len tranzitnými cestami, nezaznamenali
nárast kriminality cudzincov. Okrem negatívnych dôsledkov nelegálnej migrácie
spočívajúcich najmä v páchaní rôznych druhov trestnej činnosti, v šírení extrémizmu,
marginalizovaní skupín migrantov a ich radikalizácii, či vzrastaní napätia alebo diskriminácie,
má migrácia aj pozitíva, a síce zlepšenie demografického vývoja a s tým spojené spomalenie

Prokuratúra Slovenskej republiky, 2017. Štruktúra kriminality a osôb stíhaných a obžalovaných pre trestné
činy v Slovenskej republike v rokoch 2013-2017, Štatistická ročenka o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky
za rok 2017. Bratislava, s. 26.
31
Tamtiež, s. 49-50.
32
HOLCR, K. a R. CHALKA. 2008: Prognóza vývoja kriminálnej scény Slovenskej republiky. Bratislava: Iura
edition, s. 39-40.
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starnutia obyvateľstva, zvýšenie ekonomického rastu, obsadenie pracovných pozícii, o ktoré
domáce obyvateľstvo nemá záujem či kultúrna a jazyková diverzita a pestrosť.
Spôsob, akým prispievať k znižovaniu kriminality cudzincov tak v Európskej únii ako
aj na Slovensku, je ich integrácia, ktorá si vyžaduje aktívnu účasť prisťahovalcov, ktorá je
založená na zachovávaní a rešpektovaní ich práv a povinností. Spoločnosť musí vytvárať
aktívne nástroje a opatrenia, ktoré umožnia cudzincom začleniť sa do spoločnosti. Integrácia
je dlhodobý a dynamický proces, pre ktorý je potrebné na jednej strane vytvorenie podmienok
pre integráciu cudzincov a na druhej strane ich prispôsobovanie sa. Budúci vývoj by mal teda
byť založený na obojstrannej adaptácii v procese integrácie.
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Stručný přehled možností kriminalistických teorií o stopách a identifikaci
v souvislosti s procesem dokazování v trestním řízení
A brief overview of the possibilities of criminalistic theories about trace and
identification in connection with the process of proving in criminal
proceedings
Markéta Brunová1
Abstrakt
V článku je předkládán stručný přehled možností kriminalistických teorií o stopách a
identifikaci v souvislostech s procesem dokazování. Jsou uvedeny pojmy: stopa, jako relace
objektu a prostředí, paměťové stopy, počítačové (digitální stopy), klasická a systémová
kriminalistická identifikace, individuální a nedovršená identifikace, evidence a sbírky a
možnost využití výsledků aplikace těchto teorií v trestním řízení.
Klíčová slova
teorie kriminalistických stop, paměťové, digitální stopy, identifikace, klasická, systémová,
individuální, nedovršená, evidence, sbírky, dokazování
Abstract
The article presents a brief overview of the possibilities of criminological theories about
traces and identification in connection with the process of proofing. There are notions: trace,
as object and environment relation, memory traces, computer (digital traces), classical and
systemic criminological identification, individual and unresolved identification, records and
collections and the possibility to use the results of application of these theories in criminal
proceedings.
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Úvod
V souvislosti s dokazování trestné činnosti s využitím výsledků kriminalistické
identifikace, je nutno prozkoumat řadu podstatných problémů (aspektů) spojených s využitím
výsledků stávajících a nově zaváděných teorií a od nich odvozených metod, prostředků,
postupů a operací kriminalistické identifikace a v této souvislosti i kriminalistických stop
v rámci vědních oborů: kriminalistika a trestní právo procesní s využitím poznatků
kriminologie a příbuzných vědních oborů (soudní inženýrství, výpočetní technika, soudní
lékařství a podle konkrétních okolností a vybraných vlastností a stránek procesu dokazování i
další forenzní obory).
Jedním z oborů, který nepochybně přispívá velkým dílem ke zvýšené míře odhalování
a tím i potírání nežádoucího společenského jevu - kriminality, je vědní obor kriminalistika.
Jedná se o interdisciplinární vědu, jejímž předmětem je zkoumání zákonitostí souvisejících
s trestnou činností a její prevencí. Již z tohoto obecného vymezení je zřejmá jasná orientace
kriminalistiky prioritně proti zločinnosti v důsledku čehož dochází nepochybně i k působení
JUDr. Markéta BRUNOVÁ, PhD., MBA, vedoucí katedry veřejného a mezinárodního práva FPSS VŠFS,
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preventivnímu. Kriminalistika je významně propojena s širokou škálou činností a aktivit
vykonávaných orgány činnými v trestním řízení a plní velmi významnou úlohu při mnoha
činnostech těchto orgánů. Jednou z oblastí, kde se prolíná kriminalistická věda s trestním
právem, které významně ovlivňuje činnost orgánů činných v trestním řízení, je problematika
dokazování. Dokazování je nezbytným prvkem rozhodování o vině a trestu. Orgány činné
v trestním řízení si jím zjišťují skutkový podklad pro své rozhodnutí a na tom, do jaké míry se
jim podaří úplně a věrně skutkový podklad prokázat následně závisí správnost a spravedlivost
rozhodnutí.
V tomto smyslu je rozpracován vztah dokazování, kriminalistických stop a
kriminalistické identifikace s akcentem na problematiku znaleckého dokazování v trestním
řízení. Kriminalistická stopa je nazírána jako základní atribut fixující změny v materiálním
prostředí a vědomí lidí, které cestou aplikace teorie kriminalistické identifikace, v novém
pohledu zejména identifikace systémů, transformuje tyto změny v důkazy, které mohou být
využívány v dokazování v trestním řízení. Této filozofii jsou podřízeny následující pojednání
o kriminalistické stopě, kriminalistické identifikaci a zvláštnostech změn v materiálním
prostředí souvisejících s digitální stopou a počítačovou (kybernetickou) kriminalitou. Cílem je
poukázat na aktuální problematiku dokazování ve vztahu k novým a perspektivním metodám
o kriminalistické stopě a kriminalistické identifikaci a současným problémům počítačové
kriminality, jež jsou zkoumány ve vztahu k problémům dokazování v trestním řízení:
Stopa
Stopa jako relace mezi objektem a prostředím (Porada, Straus 2004) v souvislosti
s novými poznatky a přístupy v oblasti stop, identifikace a dokazování zdůrazňuji, že
podstatou odrazu trestného činu je způsobilost jedněch materiálních systému a objektů odrážet
v jiné formě vlastnosti druhých materiálních systému a objektů. V odrážejícím systému
vznikají pod vlivem odráženého systému změny. Tyto změny v jisté míře ukazují, reprodukují
vlastnosti odráženého systému. Vyšetřovaná událost trestného činu je jedním z materiálních
jevů objektivní reality, v jehož průběhu dochází ke vzájemnému působení elementů události
trestného činu, především pachatele a jím použitých prostředků a nástrojů, s materiálním
prostředím, zejména místem činu a předmětem útoku a s vědomím lidí, např. svědků.
Výsledkem vzájemného působení je odraz v podobě změn v materiálním prostředí
materiálních stop) a změn ve vědomí lidí (paměťových stop), viz např. Porada (1987; Porada,
Straus 20012).
Stopu můžeme vyjádřit jako vztah relace mezi objektem a prostředím: Stopa = Objekt
 Prostředí, zkráceně jako: S = O  P.
Tento uvedený vztah má podle autorů zásadní výchozí význam pro všechny další
úvahy a rozbory, a to zejména pro analýzu vlastností objektů a vlastností různých prostředí,
které se podílejí na vzniku kriminalistických stop. Z výchozí analýzy jak vlastností objektu,
tak vlastností prostředí lze odvodit teoretické možnosti pro jednotlivé kriminalistické stopy a
uceleně je klasifikovat a systemizovat. Přístup uvedený ve vztahu relace poskytuje možnost
jednoznačně klasifikovat skupiny stop (Porada, Straus 2012; Porada a kol. 2016). Nastíněný
princip pojetí kriminalistické stopy jako relace objektu a prostředí poskytuje tedy nový pohled
na kriminalistickou stopu. Toto pojetí dovoluje vymezení jakékoliv kriminalistické stopy
jednoznačnými množinami vlastností objektu a prostředí a zejména maticí relace interakce.
Výhody tohoto přístupu lze spatřit v možnosti definování pojmu kriminalistické stopy
jak v obecné formě, tak i v konkrétních případech. Lze je formulovat do následujících dílčích
závěrů: Kriminalistickou stopu je možné definovat zcela jednoznačně a na tomto základě dále
teoreticky studovat případně modelovat (pro využití ve výpočetních identifikačních
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systémech). Naznačené pojetí vytváří základ pro následné technické a počítačové zpracování
obsažených v kriminalistických stopách v procesu kriminalistické identifikace za účelem
dokazování v trestním řízení (Porada, Bruna, Straus, Madliak 2005).
Vytváří se obecný základ pro následnou klasifikaci kriminalistických stop z velmi
obecného hlediska. Každý dosud známý druh kriminalistických stop je možné zařadit do
matice interakce jako určitou submatici. Matice interakce dovoluje vyhledat a následně
studovat ta místa trsů matice, kde lze dekódovat větší výskyt O a tedy minimum informací,
které stopa může poskytnout. Uvedený přístup je otevřený systém dovolující neustálé
rozšiřování podle stupně poznání vlastností objektů identifikace, vlastností mechanismů
vzniku stop a vlastností a druhů interakce mezi objektem a prostředím.
Paměťové stopy: teorie, výzkumy a forenzní aplikace
Další výzkum problematiky kriminalistických stop byl zaměřen na rozvoj
kriminalistického učení o paměťových stopách. Viz zejména (Čírtková, Porada 2005). Jedná
se o nové aspekty pohledu, ve kterém dominuji poznatky, které korespondují s moderní
kognitivně psychologickou teorií paměti a současně využívají koncepce a modely
aplikovaných forenzně psychologických přístupů. Na základě aktuálních teorií a modelů
paměti jako komplexního kognitivního systému může kriminalistika formulovat i zcela
konkrétní doporučení např. pro vedení výslechu, ale i pro aplikace dalších kriminalistickotaktických metod tak, aby způsoby dotazování zlepšovali podmínky pro paměťový výkon
jedince. Základní dělicí kritérium kriminalistické stopy je skutečnost, zda se jedná o odraz v
materiálním prostředí nebo ve vědomí člověka. Materiální stopy se klasifikují již od vzniku
kriminalistiky podle různých kritérií, mnohdy protichůdných do mnoha podskupin, naproti
tomu stopy ve vědomí člověka jsou chápány často jako ideální stopy bez dalšího
kriminalistického dělení. Někteří kriminalisté (Straus 2004) dělí ideální poznávací obrazy na
dvě základní skupiny, a to: smyslové názorné obrazy a racionální pojmové obrazy. Smyslové
názorné obrazy existují jako obrazy vjemů, a jsou nositeli informace o objektu či skupině
objektů. Racionální pojmové obrazy odrážejí nejobecnější spojení a vztahy objektivního
světa, které jsou nedostupné našim smyslovým orgánům (analyzátorům).
Paměťová stopa má v kriminalistice a v procesu dokazování trestné činností velký
význam ze dvou hledisek, jednak je na dekódování informace z paměťové stopy založena
řada kriminalisticko-taktických metod, a dále proto, že paměťové stopy jsou v podstatě dosud
neřešený problém v kriminalistice. Bylo proto třeba objasnit pojem paměťové stopy, vysvětlit
jak vzniká a zaniká paměťová stopa v mozku člověka a jaké jsou mechanismy paměti a zda
lze a v jakém rozsahu dekódovat informaci z kriminalistické stopy (Čírtková, Porada 2005).
Aspekty pojmu paměťová stopa a kriminalistické souvislosti, které byly zhodnoceny,
výzkumy a aplikace: Zde lze zařadit zejména tyto problémové okruhy: pojem paměťová
stopa, mechanismus vzniku paměťové stopy (záznam dynamiky paměťové stopy jak dochází
k zapamatování), mechanismus zapomínání, základní funkce paměti (časovost, vštěpování,
zapamatování, vybavování informací), teorie paměti, teorie rozpadu stopy, teorie
transformace stopy, teorie interference, teorie motivovaného zapomínání (Porada a kol. 2017).
Digitální (počítačové) stopy
V minulých kriminalistické a právní praxi se zaváděl pojem počítačová kriminalita.
V odborné literatuře b té době však zcela chybělo teoretické rozpracování druhů stop, jež
prostředky ICT zanechávají a jejich vazba na teorii kriminalistických stop, která má
v československé, české i slovenské kriminalistické praxi hlubokou tradici. Po analogii a
analýze počítačové kriminality bylo sice automaticky hovořeno o počítačových stopách, ale
nijak objektivně nebyly dále specifikovány, nerozebírali se jejích vlastnosti, způsoby
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odhalování, „fixace“, dokumentace, analýza a vyhodnocování všech těchto poznatků s cílem
odhalovat a dokazovat tento druh kriminality a zároveň následně preventivně bránit jejímu
dalšímu rozšiřování (Rak 2000; Rak, Porada 2005). Počítačové (digitální) stopy: Pojem
počítačová kriminalita vznikl již v době sálových počítačů a prvních PC. Od té doby ale tato
oblast prošla bouřlivým rozvojem a další trendy rovněž předpokládají pokračující vývoj,
zejména v současné době s výskytem tzv. kybernetické kriminality (Smejkal 2016, 2018).
Kromě sálových a personálních počítačů jsou běžnou realitou i jiné technologické prostředky,
které spojují nebo vhodně doplňují výpočetní možnosti s komunikací v nejrůznějších
podobách. Jejich společnou platformou je digitalizace téměř všeho, co nás obklopuje.
Ve smyslu počítačové nebo kybernetické kriminality nebo kriminality počítačově či
kyberneticky související je pojem zařízení pracujícího s daty mnohem širší než pouhý počítač.
Pojem počítačová stopa vznikl ve stejném časovém období jako pojem počítačová kriminalita,
tedy přibližně ve druhé polovině 80. let minulého století. Je zřejmé, že s pojmem „počítačová“
(stopa) dnes již nevystačíme, protože i jiná, elektronická zařízení zanechávají stopy, které
mají stejnou podstatu, charakter, obecné nebo individuální vlastnosti jako stopa počítačová.
V zahraniční, ale již i v české a slovenské literatuře existuje několik definic, vymezujících již
běžně vžitý termín digitální stopa (digital evidence). Nutno podotknout, že slovo „evidence“
má v angličtině primární význam „důkaz“. České slovo „stopa“ v souvislosti s moderními
technologiemi v zahraniční literatuře nenalezneme (můžeme se setkat s významem potential
digital evidence, který má blízký smysl českému pojmu „stopa“). Příčina je jednoduchá a
pragmaticky založená – zahraniční teorie i praxe jsou silně orientovány na výsledek trestního
procesu, tj. stopa musí být soudem akceptovatelná a proto ve vnímání a následném používání
termínů dochází k automatickému ztotožňování pojmů stopa a důkaz (angl. evidence), viz
např. (Rak, Porada 2005, Porada, Straus 2012).
Digitální stopa je jakákoliv informace s vypovídající hodnotou, uložená nebo
přenášená v digitální podobě. Tato definice je otevřená jakékoliv digitální technologii. Tímto
způsobem definovaná digitální stopa pokrývá jak oblast počítačů a počítačové komunikace,
tak i oblast digitálních přenosů (mobilní telefony, ale do budoucna i digitální TV apod.),
videa, audia, digitální fotografie, data kamerových (CCTV) systémů, data elektronických
zabezpečovacích systémů, a jakýchkoliv dalších technologií potenciálně spojených s Hi-Tech
kriminalitou. V původním návrhu se hovořilo o binární podobě uložené nebo přenášené
informace. Slovo binární bylo následně změněno na digitální, protože tento pojem je
obecnější (binární forma je podmnožinou obecnější digitální formy). Na rozdíl od jiných
definic je definice navíc obecná i v tom smyslu, že digitální stopu nespojuje nutně s trestným
činem, což je velmi důležité. Digitální stopa musí být využitelná nejenom pro silové resorty,
kriminalistiku, ale i pro obecné forenzní šetření prováděné státními orgány (občansko-právní
spory, obchodní zákony apod.), tak i na komerční bázi, pro potřeby nezávislých interních či
externích auditů apod. Rak 2000, Porada a kol. 2001).
Identifikace sytému (systémová identifikace) v kriminalistice
Teorie kriminalistické identifikace je učením o obecných principech ztotožňování
různých objektů podle jejich odrazů, a to za účelem získání trestně procesních a jiných
důkazů. Z tohoto důvodu má obecný význam jak pro kriminalistickou vědu, kriminalistickopraktickou činnost i pro teorii trestně procesního dokazování. Učení o kriminalistické
identifikaci je speciální kriminalistickou teorií a kriminalistická identifikace je specifická
metoda kriminalistické praktické činnosti (Porada a kol. 2001, 2016). Teoretický základ
(teorii) kriminalistické identifikace tvoří systém pojmů, zásad, metod a metodik
identifikačního zkoumání. Tento systém umožňuje vědecky určovat totožnost materiálních
objektů podle jejich odrazů a využívat takto získaných výsledků především pro účely
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trestního řízení. Základním východiskem kriminalistické identifikace je teorie vzájemného
působení uplatněna v teorii kriminalistických stop. Z této teorie využívá kriminalistická tezi o
tom, že materiální objekty, podílející se na trestném činu (pachatel, jeho obuv, nástroje
trestného činu apod.), působí v průběhu trestného činu na jeho obklopující vnější prostředí odráží se, čímž na něm vyvolávají určitou změnu – odraz. V kriminalistice mají tyto změny
nejčastěji podobu stopy. Při kriminalistické identifikaci se využívají jak stopy ve vědomí lidí,
tak ostatní druhy stop v materiálním prostředí (Porada a kol. 2016).
Podle toho, zda se dospěje ke zjištění totožnosti či nikoliv rozeznáváme dva druhy
kriminalistické identifikace, a to individuální identifikaci a nedovršenou identifikaci (určení
skupinové příslušnosti). Individuální identifikace, která je výsledkem zjištění totožnosti
individuálního (konkrétního) objektu, tedy jde o zjištění, že stopa má tentýž souhrn
identifikačních znaků jako zkoumaný (podezřelý) objekt. Z takovéhoto zjištění je pak
vyvozen závěr, že stopu vytvořil konkrétní zkoumaný objekt (např. konkrétní, jediná obuv,
identifikace osoby podle markantů papilárních linií, identifikace osoby podle analýzy DNA,
identifikace nástroje podle znaků v sešinuté stopě, identifikace zbraně podle znaků na
vystřelené nábojnici nebo podle stop polí na vystřelené střele atd.). Individuální identifikace
je z důkazního hlediska nejcennější. Nedovršená identifikace (určení skupinové příslušnosti),
znamená, že proces identifikace není ukončen zjištěním totožnosti individuálního
(konkrétního) objektu, odráženého ve stopě. V těchto případech hovoříme pouze o zjišťování
skupinové příslušnosti objektů (např. určení druhu podešve, velikosti obuvi, určení druhu
vozidla a použitých pneumatik podle trasologických stop, určení typu palné zbraně podle
vystřelené nábojnice, určení charakteru neznámé látky apod.).
Tak jak se vyvíjí technické přístupy k řešení problémů v jiných technických vědách,
tak i do kriminalistických metod pronikají nové principy a přístupy. Jedním z nových směrů je
zvedení pojmů - objektová identifikace a systémová identifikace. Systemizace pojmů, zásad a
metod identifikace může být prováděna podle různých kritérií. Nejobecnější význam má
identifikace z hlediska určování totožnosti a využívání výsledků ztotožňování při dokazování
(Porada 1987), Porada a kol. 2016). Kriminalistická identifikace je poznávací metoda, kterou
se individualizuje vztah mezi dvěma či více projevy nebo částmi jednoho a téhož materiálního
objektu. Souhrn pojmů a metod, které se používají při ztotožňování, vytváří metodiku
kriminalistické identifikace. Pojmy a metody, které se týkají využití výsledků identifikace při
dokazování, pak tvoří metodiku dokazování s použitím identifikace, viz např. (Musil, Konrád,
Suchánek 2001, 2004). Dosavadní identifikace se teoreticky opírá především o identifikaci
objektů, tak jak se to objevuje ve velké většině učebnic kriminalistiky. Obecnou identifikaci je
nutné ovšem chápat z mnohem širšího pohledu a jedině tak je možné prohlubovat poznání
kriminalistické vědy a v praxi tak přispívat k objasňování nových druhů trestných činů, které
se dnes vyskytují. Identifikace objektů (je vlastně identifikace klasická) a systému nejsou v
protikladu, jedno nevylučuje druhé, ale jsou v harmonickém souladu. Oba druhy identifikace
se rozvíjejí a doplňují klasickou identifikaci (Porada a kol. 2001).
Identifikace systémů je kriminalistice přínosná a úspěšná v kriminalistice v zásadě ve
dvou případech. Jednak je to v případech, kdy objektová identifikace nevede k úspěšnému cíli a
problém lze řešit transformací systémů a následnou identifikaci systémů a za druhé je to
v případech počítačových systémů AFIS, EBIS, TRASIS, CODIS aj. (Konrád, Porada, Straus,
Suchánek 2014). Vztah mezi identifikací objektů a systémů lze vyjádřit tvrzením:
Nejjednodušší forma identifikace systémů je identifikace objektů. Limitní forma identifikace
systémů směrem ke zjednodušení je identifikace objektů. Systémová identifikace: Podstatu
systémové identifikace lze vyjádřit jako proces, ve kterém se jednotlivé objekty identifikačního
procesu (stopy a srovnávací vzorky) transformují na systém identifikačních znaků a vazeb mezi
nimi (tedy systém) a následně se zkoumá pouze vztah mezi identifikačními znaky v systému
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stopy a v systému srovnávacích materiálů. Nad stopou a srovnávacími vzorky se modelují
systémy a následně se zkoumá vztah mezi jednotlivými systémy identifikace a shoda
vytvořených systémů s konkrétními objekty (Porada, Janíček 1996).
Obecné vymezení identifikace systémů lze definovat následovně: Identifikace systémů
je proces konkretizace parametrů existujícího obecného systému na základě experimentálně
určených charakteristik mechanické soustavy vyjadřujících její projevy, čímž se vytvoří jeden
konkrétní systém popisující chování jednoho konkrétního objektu. V závislosti na tom, jaký
úkol je řešen, i jaký je použitý algoritmus, mohou být výsledky počítačové analýzy
předloženy počítačem v determinované nebo pravděpodobné podobě. V prvním případě jde o
odpověď počítače na otázku, zda se jedná o daný objekt nebo ne, v druhém případě dává
počítač odpověď v podobě kvantitativní míry shody analyzovaných objektů. Použití
matematických metod a tím i počítačové analýzy objektů je vždy spojeno s formalizací
zkoumaných objektů. Aplikace výpočetní techniky v kriminalistice v současné době můžeme
spatřovat v zásadě ve dvou směrech (Porada 1987; Porada a kol. 2001).
V procesu identifikačního zkoumání, kdy výpočetní technika nahrazuje a urychluje
velmi dlouhou etapu práce znalce při vyhledávání společných znaků ve stopě a srovnávacím
materiálu. Výsledkem je pak selekce nejpravděpodobnějších objektů identifikace podle jejich
míry shody znaků stopy se znaky srovnávacího materiálu. Vlastní završení identifikačního
procesu musí provést znalec. Jako příklad takové aplikace výpočetní techniky v kriminalistice
můžeme uvést systémy AFIS, EBIS, TRASIS. V urychlení a zefektivnění výsledků
dokumentace kriminalistických expertiz. Tedy až v konečné etapě identifikačního procesu
(např. systém LUCIA). Každá z kriminalistických disciplín ve větší, či menší míře využívá
k dokumentaci výsledků svého odborného zkoumání řadu metod a postupů používaných a
uznávaných v kriminalisticko-technické a expertizní činnosti.
Nezbytným „pracovním prostředkem kriminalisticko-technických a expertizních
pracovišť jsou nejrůznější expertizní pracovní a studijní evidence a sbírky. Některé mají
velice úzký funkční charakter s cílenou závislostí na práci toho, kterého experta (např. sbírka
zbraní a střeliva), jiné představují z pohledu kvanta evidovaných dat a plošného rozšíření
registrací celostátního charakteru. Takovými kriminalistickými evidencemi jsou např.
daktyloskopické registrace. Ty vždy byly, jsou a budou nedílnou součástí kriminalistickotechnických a expertizních pracovišť, neboť jsou jimi budované a jim slouží. Navíc výsledky,
které daktyloskopické registrace nabízejí, jsou pouze podkladem, který může zhodnotit do
konečného výsledku pouze kriminalistický expert, znalec příslušného vědního oboru (Porada
1987; Porada a kol. 2001, 2016).
Největší současný problém praktické daktyloskopické expertizy byl spatřován
v porovnání stop z míst trestných činů s otisky pachatelů, evidovaných v daktyloskopických
registracích, resp. v porovnávání stop a otisků, stop se stopami, otisků s otisky tak, jak to
vyplývá z naznačených variant. Obtížnost porovnávání v relativně účinné době byly dány
především kvantem registrovaných otisků prstů pachatelů, ale též stále značným počtem
případů trestné činnosti, kde jsou daktyloskopické stopy zajišťovány, resp. v poslední době i
počtem osob neznámé totožnosti (cizinci). Základní funkce systému je umožnit vložení,
klasifikaci, kódování, porovnávání a uložení digitalizovaných záznamů otisků prstů (karet)
nebo daktyloskopických stop, klasifikace, kódování a porovnávání jednotlivých otisků
probíhá automaticky. Výsledkem je hodnota, která se nazývá mírou shody prověřovaných
otisků s otisky již uloženými v databázi. Tato hodnota závisí na počtu vzájemně si
odpovídajících markantů, a slouží k vytvoření seznamu pravděpodobných kandidátů shody.
Automatizovaný daktyloskopický systém AFIS 2000 umožňuje kromě rychlé identifikace
osob a neznámých mrtvol podle otisků prstů (nemusí jich být již deset, ale stačí pouze jeden)
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využít i ty upotřebitelné daktyloskopické stopy z míst neobjasněných trestných činů, u kterých
to dosud vůbec nebylo možné, protože nebyly klasifikovatelné (Porada, Bruna, Straus,
Madliak 2005).
Závěr
V souladu s úvodním rozborem teoretického základu aplikace výpočetní techniky
v identifikačním procesu, který provedl Porada (1987) lze potvrdit závěr výše citovaných
autorů, že automatizovaný daktyloskopický identifikační systém přispěl k automatizaci
určitých částí procesu spojeného s identifikací osob metodou kriminalistické daktyloskopické
expertizy. Finále tohoto procesu završí kriminalistický expert podáním znaleckého posudku
nebo odborného vyjádření, která mají právní normu přesně stanovenou formální a obsahovou
stránku. Počítačové zpracování, tzv. analýza obrazu, otevřela nebývalé možnosti i pro
klasickou světelnou mikroskopii. Cílené transformace obrazu mohou odhalit jinak
„neviditelné“ struktury a souvislosti. Obrazy, dosažitelné dříve jen pomocí speciálních
fotografických materiálů a technik, lze během okamžiku vidět na monitoru počítače, a navíc
je lze vytisknout i archivovat na pevném disku nebo jiném záznamovém mediu. Uvedené
výhody se bezprostředně promítají do přehlednosti procesu dokazování v trestním řízení.
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Videografie v trestním řízení
Videography in criminal proceedings
Václav Kučera1
Abstrakt
Videografie v trestním řízení je způsob komunikace, kdy jsou vybrané procesní úkony
prováděny za využití videokonferenční technologie, přičemž jednotlivé strany nemusí být
fyzicky přítomny na jednom místě. Odborné sdělní pojednává o potřebě komunikovat
globálně, potřebě audiovizuální techniky a její využití v trestním řízení a potřebě zákonných
podmínek pro realizaci videointerakcí. Dále jsou otázky komunikace s realitou trestního řízení
a videografii a videodokumentaci procesních úkonů. Posledním problémem, který je
diskutován je návaznost videografie na relevantní strategie.
Klíčová slova
videografie, potřeby videografie, procesní úkony, strategie, výsledky aplikace v praxi
Abstract
Videography in criminal proceedings is a way of communicating where selected process acts
are conducted using videoconferencing technology, and individual parties may not be
physically present in one place. The expert report discusses the need to communicate globally,
the need for audiovisual techniques and its use in criminal proceedings and the need for legal
conditions for the realization of video interactions. There are also issues of communication
with the reality of criminal proceedings and videography and video documentation of
procedural acts. The last issue that is being discussed is the continuity of videography to
relevant strategies
Key words
videography, videography needs, process steps, strategies, application results in practice
Úvod
S vývojem techniky, související se záznamem, uchováváním a reprodukcí zvuku a
obrazu, se zvýšil požadavek na její využití i v oblasti trestního řízení. Zejména od
devadesátých let minulého století je audiovizuální technika využívaná a postupně rozšiřována
pro záznamy vybraných úkonů trestního řízení. S dalším rozvojem audiovizuální techniky se
zvyšuje i rozsah využití v trestním řízení. Nové metody a postupy policistů při odhalování a
vyšetřování trestných činů si postupně vyžádaly rozšířené využití, od pořizování záznamů a
následné reprodukce, k on-line přenosům s pořizováním záznamu. Využívání takové techniky
ve speciálních výslechových místnostech, s možností vzdáleného přístupu dalších osob, je
výrazným přínosem pro kvalitu procesních úkonů. Jak z taktických důvodů, tak i pro
snižování druhotné újmy obětí trestných činů, je možnost účasti dalších osob vzdáleným
přístupem, výraznou přidanou hodnotou, zejména je vytvořen větší rozsah oprávněných
subjektů na informace, přičemž nedochází k narušení a negativnímu ovlivnění průběhu
procesních úkonů.

Gen. JUDr. Václav Kučera, MBA, Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, e-mail:
vaclav.kucera@pcr.cz.
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Dokumentaci úkonů v trestním řízení věnují orgány činné v trestním řízení značnou
pozornost. Zaznamenání důkazů pro další využití v procesu trestního řízení provádí orgány
činné v trestním řízení několika způsoby nebo kombinací více způsobů. Při provádění úkonu
prostřednictvím videokonferenčního zařízení je obligatorně pořizován záznam průběhu tohoto
úkonu. Prostřednictvím záznamu pořízeného při videointerakci lze praktikovat následnou a
opakovanou analýzu chování jedince.
Videografie
Videografie je jednou z metod zefektivnění postupu vyšetřovatele. Je metodou
dokumentování jednotlivých procesních úkonů s možností následné a opakované analýzy
chování jedince, poskytuje možnosti pro adekvátní psychologickou interpretaci. Přispívá
k analýze informací souvisejících s trestnou činností. Videografie prokazatelně pomáhá
zefektivnit využité vyšetřovací metody a postupy. Umožňuje opakované důkladné
prostudování materiálu i „ilustraci“ chování obviněného či svědka pro osoby, jež se úkonu
neúčastnily, například soudce. Z psychologického hlediska je videozáznam velmi obsažným
psychologickým studijním materiálem. Lze na něm sledovat zejména chování účastníků
trestního řízení, interakce vyšetřovaných osob s vyšetřovatelem a toto chování následně
porovnávat s dalšími informacemi o situaci, v níž vzniká.
a) Potřeba komunikovat globálně
Způsoby komunikace v posledních letech zaznamenaly rychlý rozvoj. Stejně jako
v celé společnosti, tak i v jednotlivých organizacích se zrychluje tempo, narůstají požadavky
na spolupráci, sdílení stále většího množství informací na flexibilní rozhodování vzniklých
situací. Nové typy zařízení, které umožňují efektivní komunikaci a současně přenáší datové
soubory, jsou v současné době již běžným nástrojem v řadě firem a společností. V Policii
České republiky jsou od roku 2013 zaváděny videokonferenční hovory na více úrovních
řízení a postupně se dostávají do standardu manažerských nástrojů. Vedením Policie ČR je
tento nový způsob komunikace plně podporován. Tato potřeba je limitována možnostmi
audiovizuální techniky2.
Na tuto rychle se rozvíjející oblast reagují i právní normy upravující trestní řízení.
Jednou ze základních podmínek videointerakčních přenosů napříč orgány činnými v trestním
řízení, je kompatibilnost technických prostředků, které budou tuto procesní komunikaci
zprostředkovávat. Již z předběžných výsledků pilotního projektu vyplývá, že tato komunikace
je efektivní a žádaná. Ideálním stavem je vybavení každého soudu, věznice a policejního
orgánu videointerakčním zařízením. Tento stav by generoval vysokou efektivitu, produktivitu
a značnou časovou i finanční úsporu orgánů činných v trestním řízení. Prakticky by odpadly
veškeré eskorty zatčených osob k soudům, které jsou pravidelně prováděny policejními
orgány napříč republikou, eliminoval by se institut dožádání o procesní úkon jak mezi
policejním orgánem, soudními orgány, vězeňskou službou, ke značnému urychlení by došlo
při provádění procesních úkonů v cizině, výrazně by byla posílena práva zvlášť zranitelných
obětí, které by standardně mohly být vyslýchány prostřednictvím videointerakce, čímž by
došlo k eliminaci sekundární viktimizace.
b) Potřeba audiovizuální techniky v trestním řízení
S vývojem techniky, související se záznamem, uchováváním a reprodukcí zvuku a
obrazu, se zvýšil požadavek na její využití i v oblasti trestního řízení. Zejména od
devadesátých let minulého století je audiovizuální technika využívaná a postupně rozšiřována
pro záznamy vybraných úkonů trestního řízení. S dalším rozvojem audiovizuální techniky se
2
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zvyšuje i rozsah využití v trestním řízení. Nové metody a postupy policistů při odhalování a
vyšetřování trestných činů si postupně vyžádaly rozšířené využití, od pořizování záznamů a
následné reprodukce, k on-line přenosům. Využívání takové techniky ve speciálních
výslechových místnostech, s možností vzdáleného přístupu dalších osob, je výrazným
přínosem pro kvalitu procesních úkonů. Jak z taktických důvodů, tak i pro snižování druhotné
újmy obětí trestných činů je možnost účasti dalších osob vzdáleným přístupem výraznou
přidanou hodnotou, zejména je vytvořen větší rozsah oprávněných subjektů na informace,
přičemž nedochází k narušení a negativnímu ovlivnění průběhu procesních úkonů3.
c) Potřeba využití videokonferenční techniky k videointerakcí v trestním řízení
Videokonference představuje moderní způsob multimediální komunikace. Umožňuje
současný přenos zvuku, obrazu a dat mezi dvěma i více účastníky. Je to také komunikace na
libovolnou vzdálenost probíhající v reálném čase. Ze samotného názvu je patrné, že
videokonference se vyvinuly a jsou používány zpravidla pro manažerské prostředí, pro
komunikaci uvnitř společnosti, pro řešení problémů, kontrolu, školení, prezentaci a obdobná
společná jednání.
d) Potřeba nezbytných zákonných podmínek pro realizaci videointerakcí
Novelizaci trestního řádu došlo mimo jiné k doplnění několika ustanovení, která
umožňují realizaci videointerakcí v trestním řízení využitím technického zařízení pro přenos
obrazu a zvuku (videokonferenční zařízení). Podle trestního řádu je možné využívat
videokonferenční zařízení, je-li to potřebné pro ochranu práv osob, zejména s ohledem na
jejich věk nebo zdravotní stav, nebo vyžadují-li to bezpečnostní nebo jiné závažné důvody.
V průběhu trestních řízení se vyskytuje velký počet úkonů, který umožňuje resp. vyžaduje
využití videointerakce. Velkou příležitostí pro využití takové techniky jsou úkony, které
zvyšují ochranu obětí trestných činů. Právem obětí trestných činů je ochrana před druhotnou
újmou, která nebývá způsobena trestným činem, ale může vzniknout v důsledku přístupu
policie nebo orgánů činných v trestním řízení4. Využitím videokonferenční techniky lze
nahradit i úkony dožádání na území ČR, jejichž provedení vyžadují orgány činné v trestním
řízení mimo svůj obvod. Tento způsob výrazně zrychlí a zkvalitní úkony v konkrétních
trestních věcech, kdy si tento úkon provádí sám dožadující orgán. Nahradit dožádání
videointerakcí lze i mimo území České republiky. Nelze-li předvolat k výslechu do České
republiky podezřelého, obviněného, svědka nebo znalce, nebo není-li to z důvodů hodných
zřetele vhodné, předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce může, stanoví-li tak
mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, požádat příslušný orgán cizího státu
o zajištění výslechu podezřelého, obviněného, svědka nebo znalce prostřednictvím
videokonferenčního zařízení.
Výslech podezřelého nebo obviněného prostřednictvím videokonferenčního zařízení
z cizího státu lze provést jen tehdy, jestliže podezřelý nebo obviněný s takovým výslechem
souhlasí (§ 445 odst. 1 TrŘ). Použití videokonferenčního zařízení upravuje zejména Úmluva o
vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské z roku 2000, a také
dohoda mezi EU a USA5. Další efektivní využití videointerakce lze realizovat při dodání
zatčeného obviněného policejním orgánem příslušnému soudci. Policejní orgán, který

KUČERA, V., VAŇURA, I. Videointerakce, využití videokonferenčního zařízení v trestním řízení
(Vyhodnocení pilotního projektu „Videokonference Krajského ředitelství policie Středočeského kraje“). Praha:
KŘPSK, 2015.
4
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5
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obviněného na základě příkazu zatknul, je povinen ve smyslu (§ 69 odst. 4 TrŘ) neodkladně,
nejpozději do 24 hodin obviněného dodat k příslušnému soudu nebo na místo umožňující
tomuto soudu provést výslech prostřednictvím videokonferenčního zařízení. V rámci zmíněné
právní úpravy je řada úkonů v trestním řízení, které lze bezpochyby a efektivně provést
videointerakcí. Pro posuzování, zda bude úkon v trestním řízení proveden tímto způsobem,
tedy videokonferenční technikou ve virtuálním prostředí, nebo formou klasického úkonu, tedy
osobním kontaktem v reálném prostředí, může rozhodovat řada faktorů. Ve většině případů
budou vždy úkony prováděné videointerakcí vykazovat výrazné úspory času, zrychlení
procesu trestního řízení, nemalé finanční úspory a snížení zátěže na životní prostředí.
Ekonomičnost trestního řízení není nezanedbatelnou stránkou trestního procesu. Na druhé
straně do úkonů, které nelze nebo není vhodné provádět prostřednictvím této techniky, je
možné investovat právě takto vytvořené úspory a časové dotace. Smyslem je vytvořit čas na
úkony, zejména operativní, které takto provést nelze.
Konfrontace virtuální představy komunikace s realitou trestního řízení
S neustálým rozvojem nových technologií a softwarových nástrojů dostává nový
rozměr komunikace. Namísto přímé komunikace face to face, ke sdělování informací
přátelům, kolegům využíváme internetových portálů typu Facebook, Twiter, Lidé.cz.
Komunikujeme e-mailem, prostřednictvím textových a multimediálních zpráv. Je pro nás
samozřejmé použít skype pro komunikaci s rodinou a dětmi v případě odloučení. Pokrok
v komunikaci nelze zastavit. Nelze se mu vyhnout ani u orgánů v trestním řízení. Rozdíl
oproti popsaným způsobům komunikace je však v požadavku na kvalitu přenášeného obrazu a
zvuku. U běžné elektronické komunikace s rodinou nám nevadí drobné trhání obrazu,
případně zpoždění zvuku, ale v případě procesního úkonu by se jednalo o problém, který by
mohl celý procesní úkon zpochybnit a znevěrohodnit.
Při současném použití videointerakce vyvstává řada otázek, které by měly být řešeny:
„Je opravdu nutné vypracovat protokol o procesním úkonu, který je od počátku do konce
audiovizuálně zaznamenáván?“; „Musí všechny procesní strany stvrdit svým podpisem účast
a správnost prováděného procesního úkonu, ačkoliv toto potvrdili v rámci zaznamenané
videointerakce?“ A konečně otázka „Potřebujeme spisový materiál v papírové podobě?“
Videografie a videodokumentace procesních úkonů
Videografie je používána zejména k ohledání místa trestného činu, výslech
obviněného, oznamovatele, svědků, poškozeného a obviněných, jejichž výpovědi se liší,
konfrontace mezi obviněnými, obviněným a poškozeným, případně svědkem, rekonstrukce
trestného činu, při rekognici, mohou se však dokumentovat i další úkony, jako například
vyšetřovací pokus, identifikace pachových stop apod. S rozvojem digitalizace procesů
trestního řízení dochází k zavádění techniky k přenosu obrazu a zvuku, videokonferenčního
zařízení, do procesu trestního řízení, zejména výslechů. Toto zařízení umožňuje realizaci
videointerakcí v trestním řízení a současně umožňuje vytváření záznamu (videozáznamu)
z konkrétního úkonu. Tento záznam umožňuje využití při videografii a další zkoumání obsahu
záznamu.
Videografie je používána při vyšetřování těch nejzávažnějších trestných činů po linii
obecné kriminality, tedy vražd a loupeží, a to především k těmto úkonům:
 ohledání místa trestného činu, případně místa nálezu zavražděné osoby, či podezřelého
úmrtí,
 výslech obviněného, oznamovatele, svědků, poškozeného a obviněných, jejichž výpovědi
se liší,
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 konfrontace mezi obviněnými, obviněným a poškozeným, případně svědkem,
 rekonstrukce trestného činu,
 při rekognici,
 mohou se však dokumentovat i další úkony, jako například vyšetřovací pokus, identifikace
pachových stop apod.
 Ptáme se například na to, v jaké je vypovídající osoba situaci, co ví, co udělala, co tvrdí, a
zajímá nás, jak to souvisí či jak se to projevuje v jejím chování.
Návaznost videografie na relevantní strategie
Nové typy zařízení, které umožňují efektivní komunikaci a současně přenáší datové
soubory, jsou v současné době již běžným nástrojem v řadě firem a společností. V Policii
České republiky byly od roku 2013 zaváděny videokonferenční hovory na více úrovních
řízení a postupně se dostávají do standardu manažerských nástrojů. Vedením Policie ČR je
tento nový způsob komunikace plně podporován. Tato potřeba je limitována možnostmi
videokonferenční techniky. S vývojem techniky, související se záznamem, uchováváním a
reprodukcí zvuku a obrazu, se zvýšil požadavek na její využití i v oblasti trestního řízení.
Zejména od devadesátých let minulého století je audiovizuální technika využívaná a postupně
rozšiřována pro záznamy vybraných úkonů trestního řízení. S dalším rozvojem audiovizuální
techniky se zvyšuje i rozsah využití v trestním řízení. Nové metody a postupy policistů při
odhalování a vyšetřování trestných činů si postupně vyžádaly rozšířené využití, od pořizování
záznamů a následné reprodukce, k on-line přenosům. Využívání takové techniky ve
speciálních výslechových místnostech, s možností vzdáleného přístupu dalších osob, je
výrazným přínosem pro kvalitu procesních úkonů. Jak z taktických důvodů, tak i pro
snižování druhotné újmy obětí trestných činů, je možnost účasti dalších osob vzdáleným
přístupem, výraznou přidanou hodnotou, zejména je vytvořen větší rozsah oprávněných
subjektů na informace, přičemž nedochází k narušení a negativnímu ovlivnění průběhu
procesních úkonů6.
Videointerakce v trestním řízení je způsob komunikace, kdy jsou vybrané procesní úkony
prováděny za využití videokonferenční technologie, přičemž jednotlivé strany nemusí být
fyzicky přítomny na jednom místě.
Podmínkou pro použití videokonferenčního zařízení v trestním řízení je nezbytné vytvoření
konkrétních předpokladů a opatření.
Předpoklady, které jsou nezbytné pro realizaci úkonů v trestním řízení prostřednictvím
videokonferenčního zařízení lze rozdělit na objektivní a subjektivní.
Za objektivní předpoklady se považují zejména zákonná ustanovení, kterými se stanoví
důvody, procesní postupy a případně bude vymezen rozsah možností a příležitostí, jaké úkony
a v jakém stádiu trestního řízení lze provádět. Současně za objektivní předpoklady pro použití
videokonferenčních zařízení jsou považovány i odpovídající technické a materiální
prostředky.
Subjektivními předpoklady pro použití videokonferenčního zařízení jsou zejména
odpovědné osoby orgánů činných v trestním řízení a další osoby, potřebné k zajištění provozu
videokonferenční techniky, tzv. servisní personál, a současně vybrané strany trestního řízení.

KUČERA, V., VAŇURA, I. Videointerakce, využití videokonferenčního zařízení v trestním řízení
(Vyhodnocení pilotního projektu „Videokonference Krajského ředitelství policie Středočeského kraje“). Praha:
KŘPSK, 2015.
6
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Trestní řád v několika ustanoveních zakotvil možnost využití videokonferenčního
zařízení pro úkony trestního řízení, což společně s postupnou instalací videokonferenčních
zařízení poskytuje orgánům činným v trestním řízení příležitosti pro videointerakce, zejména
pro výslechy, stejně tak pro videograafii.
Praktikování úkonů v trestním řízení prostřednictvím videokonferenčního zařízení je
determinováno více faktory, nejen implementací zákonem stanovených postupů a reálnou
aplikací technického zařízení, ale i praktickými schopnostmi a dovednostmi orgánů činných
v trestním řízení.
Videokonferenční systém lze využít, pokud:
a) orgán činný v trestním řízení a osoba, s níž bude úkon proveden, se nacházejí na
různých místech,
b) orgán činný v trestním řízení a osoba, s níž bude úkon proveden, se nacházejí na
tomtéž místě, ale obraz a zvuk z úkonu se bude přenášet na jiné místo nebo jiná místa
dalším účastníkům úkonu,
c) všichni účastníci se nacházejí na tomtéž místě a cílem použití videokonferenčního
zařízení bude výhradně pořízení obrazového a zvukového záznamu úkonu.
Zákon přesně nestanoví, mimo řízení před soudem, které úkony v trestním řízení lze
realizovat prostřednictvím videokonferenčního zařízení. Ze samotné definice videointerakcí
v trestním řízení vyplývá, že nejčastěji prováděným úkonem bude výslech.
Výslechem v pojetí Musila, Konráda, Suchánka v kriminalistice rozumíme získávání
významných informací z paměti vyslýchaných osob pomocí výpovědí a to za přísného
dodržování zákonem daných práv a povinností vyslýchaného a vyslýchajícího. Implementací
videokonferenčního zařízení do procesu trestního řízení, k provádění úkonů v trestním řízení,
dochází i k zásadní změně v pojetí výslechu. Jedná se o výslech provedený osobní interakcí
ve virtuálním prostředí, bez fyzického kontaktu vyslýchajícího a vyslýchaného. Výslech,
realizovaný prostřednictvím videokonferenční techniky, je samostatnou formou výslechu, a to
nejen z hlediska stádií, taktiky a psychologie výslechu. Pro svá specifika, zejména
s požadavkem na technické prostředky, komunikaci ve virtuálním prostředí a částečnou
rozdílnost ve vzájemném vnímání stran interakce, si výslechy realizované prostřednictvím
videokonferenčního zařízení vyžadují zvýšené znalosti a schopnosti vyslýchajících. Vzájemné
vnímání stran při videointerakci je stejně důležité jako komunikace a schopnost se vyjádřit.
Výpověď je ovlivňována základními aspekty formujícími výpověď. Jedená se o
 situační aspekt, kdy vyslýchaná osoba vypovídá prostřednictvím videokonferenčního
zařízení, je zcela odlišný od situačního aspektu při klasickém výslechu, za fyzické
přítomnosti obou stran. Na vyslýchaného působí nejen prostředí, v kterém se fyzicky
nachází, ale i prostředí, které vnímá prostřednictvím videokonferenčního přenosu na
straně vyslýchajícího, včetně vlastního přenosu komunikace.
 Osobnostní aspekt vyslýchaného, ovlivňující výpověď, je při výslechu prostřednictvím
videokonferenčního zařízení umocněn o nový prožitek vyslýchaného, při výslechu ve
virtuálním prostředí. Do značné míry může být osobnostní aspekt ovlivňujícím
faktorem i na straně vyslýchajícího, zejména při prvotních zkušenostech
s videointerakcí nebo pro nedostatek přípravy a nezvládnutí stresových situací.
 Vedle základní schopnosti vyslýchaného porozumět otázkám a srozumitelně se
vyjadřovat, nabývá sémantický aspekt na významu s kvalitou obrazu a zvuku při
videokonferenčním přenosu, včetně vnímání oslovení (pokládané otázky)
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vyslýchajícího vyslýchaným z obrazovky videokonferenčního terminálu. Procesem
formování výpovědi se zabývá forenzní psychologie.
Závěr
Videokonferenční techniku, při výslechu podle osobnostní zvláštnosti vyslýchaného,
lze využít alternativně resp. účelově. Výslech by měl být realizován na základě rozhodnutí o
vhodnosti využití videokonferenční techniky v souvislosti s taktikou výslechu, kdy zejména
při přípravě výslechu jsou vyslýchajícím zhodnoceny veškeré okolnosti ovlivňující konkrétní
případ. Výhodou výslechu prostřednictvím videokonferenčního zařízení s tlumočníkem je
obligatorně pořizovaný záznam, který lze využít pro další zkoumání prostřednictvím
videografie. Na základě záznamu výslechu lze zpětně záznam vyhodnotit, včetně
přezkoumání tlumočení a vypořádání se s případnými námitkami stran na způsob a kvalitu
tlumočení. Pro výslech dětí v přípravném řízení se způsob videointerakcí, ve virtuálním
prostředí, jeví jako nevhodný, zejména s ohledem na předjímanou nezbytnost fyzické
přítomnosti vyslýchajícího u vyslýchaného dítěte, pro navázání osobního kontaktu.
Videokonferenční techniku pro výslech dětí lze efektivně použít pro případy výslechu
realizovaného fyzickou přítomností vyslýchajícího a vyslýchaného, a prostřednictvím
videokonferenčního systému je zpřístupněna účast oprávněných osob on-line při výslechu,
z jiného místa a je pořizován záznam pro další zkoumání.
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Zamyšlení nad základními pojmy bezpečnost a bezpečí
Reflection on the basic concepts of safety and security
Roman Rak1, Petra Kolitschová2
Abstrakt
Bezpečnost – pojem, se kterým se lidstvo setkává zřejmě od nepaměti. V souvislosti
s pojmem bezpečnost se používají i další úzce spojené terminologické obraty či slova, které
v různých oblastech lidské činnosti mohou znít stejně, ale může jim být přidáván jiný
význam. Těmito slovy jsou obvykle pojmy bezpečí, nebezpečí, hrozba, lidská bezpečnost,
technologická bezpečnost atd. Terminologie v oblasti „bezpečnostních věd“ není ještě zcela
vyřešena. Nabízíme čtenářům různé pohledy na definici některých entit, které jsou různými
autory vnímány různě a chceme přispět zejména k pochopení obsahu klíčových pojmů
„bezpečnost“ a „bezpečí“.
Klíčová slova
bezpečnost, bezpečí, hrozba, nebezpečí, personální bezpečnost
Abstract
Security - the concept humanity has been experiencing since time immemorial. In connection
with the concept of security, other closely linked terminological verbs or words are used that
can sound the same in different areas of human activity, but can be added to other meanings.
These words are usually terms of safety, danger, threat, human security, technological
security, etc. Terminology in the field of "security sciences" has not yet been resolved. We
offer readers different perspectives on the definition of some entities that are perceived
differently by different authors and we want to contribute to the understanding of the contents
of the key concepts of "security" and "safety“.
Key words
security, safety, threat, danger, personal safety
Bezpečnost (Security) a bezpečí (Safety)
Pojmy bezpečnost a bezpečí jsou nerozlučnými, klíčovými pojmy bezpečnostní
terminologie. Pojem bezpečnost je používán velmi často z nejrůznějších pohledů, zatímco
pojem bezpečí je v českém i slovenském jazyce v teorii i v odborné literatuře obvykle
opomíjen. Mnoho odborníků pak tvrdí, že mezi češtinou a slovenštinou na straně jedné a
anglickým (či francouzským) jazykem na straně druhé je terminologický nesoulad s pojmy
security (bezpečnost) a safety (bezpečí, bezpečný). Ve většině překladových slovníků jsou
oba pojmy „security“ a „safety“ mylně překládány jako synonyma pro bezpečnost. V primární
podobě překlad pojmu „safety“ z hlediska odborného znamená především český výraz
„bezpečí“. V občanském životě spíše podvědomě vnímáme především pocit bezpečí; tedy
vlastnost určitého prostoru, objektu, situace, procesu apod., které ve finále vystihují pojem
„být bezpečný“. Podle toho se pak uchylujeme tam, kde se cítíme bezpečně - miminko se
choulí k mamince, v noci se vyhýbáme tmavým a neznámým uličkám, při přecházení silnice
se rozhlížíme na obě strany, zda nejede vozidlo, dokonce dovolenou si vybíráme podle toho,
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zda místo či země jsou bezpečné. Vyhledáváme, volíme takové prostory, situace, procesy,
objekty apod., které se nám osobně jeví jako bezpečné a tedy vedoucí k bezpečí.
Bezpečnost (Security)
Bezpečnost sice nepatří mezi nejzákladnější lidské potřeby, ale pocit bezpečí a jistoty
definují i míru svobody člověka a to, do jaké míry se při svých aktivitách omezuje externími
faktory (Kačmár 2016, s. 2). Bezpečnost je mimořádně komplexním a vícerozměrným
fenoménem, který zahrnuje značné množství oblastí a dimenzí, či oborů – společenskovědních (politologie, sociologie, filosofie, psychologie, ekonomie apod.), přírodovědných
(biologie, zoologie, botanika, medicína, ekologie atd.) i technických (strojírenství, energetika,
informatika, telekomunikace, vojenství apod.). Každý obor bezpečnost vnímá podle své
teorie, praxe - podle svého zaměření, znalostí, zkušeností.

Obr. 1 - Vztah bezpečnosti a bezpečí. Bezpečí je výsledkem bezpečnosti. Stav je proces
v konkrétním čase; bezpečí je proces bezpečnosti v konkrétním čase, náš osobní pocit
Základních definic bezpečnosti je proto několik:
Bezpečnost je stav, kdy je systém schopen odolávat známým a předvídatelným (i nenadálým)
vnějším a vnitřním hrozbám, které mohou negativně působit proti jednotlivým prvkům
(případně celému systému) tak, aby byla zachována struktura systému, jeho stabilita,
spolehlivost a chování v souladu s cílovostí. Je to tedy míra stability systému a jeho primární
a sekundární adaptace. Pro vymezení systému na podmínky státu je obsah bezpečnosti uveden
v ústavním zákoně č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. V tomto případě
používáme pojem bezpečnost státu, viz vnější bezpečnost státu, vnitřní bezpečnost státu3.
Bezpečnost je proces, kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány hrozby pro objekt
a jeho zájmy a tento objekt je k eliminaci stávajících i potenciálních hrozeb efektivně
vybaven a ochoten při ní spolupracovat (Zeman 2002, s. 13).
Tato definice je obvykle používána v kontextu politologickém, při vnímání
bezpečnosti státu a dále rozšiřována v definicích vnitřní a vnější bezpečnosti státu. Definice se

Terminologický slovník krizového řízení a plánování obrany státu, s. 5. [On line], [cit. 2018-5-14], dostupné z:
file:///R:/Sta%C5%BEen%C3%A9%20soubory/Terminologicky_slovnik_MV-2016.pdf ]
3
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příliš nehodí pro technologické objekty. Následující definice je již obecnější a dává logickou
vazbu mezi pojmy bezpečnost a bezpečí:
Bezpečnost je globálně soubor opatření a činností k zajištění bezpečí a udržitelného
rozvoje lidského systému, tj. k zajištění bezpečí a udržitelného rozvoje chráněných
zájmů. (Procházková 2013, s. 17.)
Na předchozí definici se lze dívat i z hlediska probíhajících procesů takto:
Bezpečnost je proces zajištění existencionální kontinuity objektu pro jeho další
udržitelný rozvoj v souladu s chráněnými aktivy (zájmy).
Chceme, aby firma či obecně jakákoliv instituce (v mezním případě např. i stát) dále
úspěšně pokračovala, tedy nezanikla? Chceme, abychom přešli vozovku, a i nadále byli
zdrávi, či dokonce žili? Chtěli bychom si rádi užívat dlouhodobě sexu, aniž bychom se
nakazili nějakou pohlavní nemocí? Výše uvedené příklady mají společného jmenovatele –
požadavek na zajištění kontinuity určitého procesu – chod firmy (obecně instituce, státu
apod.), což v praxi znamená kontinuální zajištění bezpečnosti firmy, státu (obecně
jakéhokoliv objektu), našeho života i zdraví. Na bezpečnost se nechá pak pohlížet nejenom
jako na určitý stav, ale i jako na nepřetržitý proces.
Bezpečnost se zajišťuje kontinuálně, jedná se o nepřetržitý proces. Bezpečnost v tomto pojetí
zahrnuje opatření a činnosti k ochraně aktiv, i k funkčnosti a spolehlivosti infrastruktur a
technologií (Procházková 2010, s. 90). Tento pohled je typický pro zajištění bezpečnosti na
úrovni ochrany státu. Bezpečnost je východiskem vymezení bezpečnostních věd po obsahové
stránce. Rozhodující význam při analýze problematiky bezpečnosti mají tyto čtyři základní
otázky:
1. bezpečnost koho? („security of whom, or for whom”) - otázka soustřeďující
pozornost na konkrétní „referenční objekt bezpečnosti” (jednotlivec, stát, kolektivita);
2. bezpečnost před kým, před čím, resp. před jakými hrozbami? („security from
whom, from what, or from what threats”) - otázka na zdroje nebezpečí v různých
oblastech (politika, ekonomika, sociální oblast, vojenství, životní prostředí atd.);
3. bezpečnost v zájmu čeho, resp. v zájmu jakých hodnot? („security of what
values”) - otázka strategického významu o smyslu bezpečnosti v hodnotovém systému
společnosti;
4. bezpečnost jakými nástroji? („security by which means, or of what means”) otázka na použité nástroje a prostředky pro zajištění bezpečnosti (Moller 2001, s. 36).
Bezpečnost je velmi složitý multidimenzionální sociální fenomén, který se spojuje
s rozmanitými formami lidského chování a existence (duchovní, materiální, fyziologické,
individuální, společenské). Pojem dimenze v odborné terminologii vyjadřuje kromě rozměru,
rozlohy a rozsahu i určitou vlastnost, která charakterizuje intenzitu, velikost, míru něčeho,
především v prostoru, případně v čase. Bezpečnost zahrnuje nespočetné množství otázek a
problémů týkajících se jak jednotlivců, tak i lidských kolektivit a realizace jejich
protikladných společenských zájmů. Multidimenzionální charakter bezpečnosti vyjadřuje
skutečnost, že tento fenomén má velmi široký rozměr. Bezpečnost je součástí základních
lidských potřeb, stává se společenským cílem, ideálem a hodnotou. Bezpečnost má zároveň
výrazný emocionální, sociálně-psychologický, ale i společensko-politický dopad. Je nejen
součástí lidských pocitů (pocit bezpečí), vyjadřuje určitý stav společnosti, ale je zároveň i
globálním existencionálním problémem lidské civilizace.
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Bezpečnost technického objektu
Člověk sériově, masově i individuálně vytváří, vyrábí artefakty, které mohou být i ve
formě technických objektů. Pro tyto objekty je rovněž pomocí různých norem definována
bezpečnost:
 Bezpečnost je vlastnost objektu při plnění požadovaných funkcí být ve stavu, ve
kterém je riziko ohrožení zdraví, života osob, životního prostředí nebo poškození
majetku omezováno na přijatelnou úroveň (dle normy ISO 8402).
 Bezpečnost je vlastnost objektu neohrožovat lidské zdraví nebo životní prostředí při
plnění předepsaných funkcí po stanovenou dobu a za stanovených podmínek (dle ČSN
01 02012).
 Bezpečnost je schopnost objektu nezpůsobovat v daných podmínkách provozu a po
stanovenou dobu kritické nebo katastrofální poruchy (dle ČSN 01 0102).
Bezpečnost jako sociální fenomén. Bezpečnost patří k velkým a rozsáhlým oblastem
společenského života. Lze uvést základní atributy bezpečnosti:
1. dynamický a procesuální charakter, který se vytváří a projevuje systémovým
způsobem (vyjadřuje stav, který vzniká ve vývoji v určitém prostředí a souvisí
s aktuálním fungováním konkrétního nositele – subjektu, nacházejícího se ve vazbách
k jiným subjektům, subsystémům);
2. subjekt-objektový charakter – působení subjektu se vytváří ve vztahu různých
prvků, přičemž v závislosti na postavení je prvek jednou objektem působení jiných
subjektů, ale v jiném vztahu na ně může působit;
3. prvek uspořádání – organizační fenomén (dialektické vzájemné ovlivňování velkého
množství bezpečnostních jevů a procesů a jejich charakter, jakož i různost subjektů,
které v nich působí, vyžaduje uspořádání více než v jiných oblastech společenského
života);
4. relativní charakter – bezpečnost je zpravidla ve vztahu k určitému kritériu
vyjadřována mírou, na základě které se stav bezpečnosti hodnotí. Míra bezpečnosti se
hodnotí i prostřednictvím úrovně, která může mít různé hodnoty;
5. nedělitelný charakter – bezpečnost je celostním stavem subjektu, který souvisí vždy
s jeho systémovými vazbami;
6. strukturovaný (diferencovaný) charakter – nejde jen o vzájemné působení
jednotlivých prvků a vztahů mezi námi, ale i to, že bezpečnost má mnohé podoby –
aspekty, dimenze, stránky, prvky apod. (Švrnda, 2003, s. 72-73).
Bezpečnost jako systém. Sumarizací jednotlivých komponentů a prvků bezpečnosti lze
vytvořit ucelený bezpečnostní systém. Jádro schématu tvoří subsystémy, v jejichž rámci
dochází k vzájemné interakci následujících komponentů, objektů, oblastí, procesů a vztahů:
1. referenční objekt – stát, region, aliance, societa, rozdílné sociální skupiny – národy,
minority, etnické skupiny, jednotlivci, globální systém, lidská civilizace;
2. prostředí (oblasti, zóny, sféry, sektory), ve kterém se vynořují hrozby – politické,
vojenské, ekonomické, ekologické, sociální;
3. metody predikce (identifikace) – počínajíc zkoumáním objektivnosti hrozby a končíc
jejím subjektivním vnímáním, též vyplývajícím ze sociálního diskurzu (sekuritizace);
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4. metody plánování a realizace zvláštních opatření a činností zaměřených na
monitoring, prevenci, eliminaci bezpečnostních hrozeb (Mesjaz, 2004, s. 10).
Bezpečnostní sektory. Tvoří je speciální vytvořené subjekty – instituce a organizace (jejich
soubor), jejichž hlavní úlohou nebo jedinou funkcí je zajištění bezpečnosti ve společnosti.
Tento pojem se úzce váže k pojmu bezpečnostní systém a měl by se podle něj charakterizovat
v kontextu s ním (Škvrnda 2004, s. 26).
Bezpečnostní sektor lze chápat v užším a širším pojetí. V užším významu je
bezpečnostní sektor ohraničený mocenskými institucemi státu, vládními orgány řízení a
parlamentními orgány kontroly. V tomto pojetí lze vymezit skupiny aktérů, kteří vytvářejí
bezpečnostní sektor:
1. mocenské instituce státu, které jsou autorizované na použití síly (ozbrojené síly,
policie, paravojenské jednotky, zpravodajské služby, služby hraniční stráže, celní
orgány, struktury civilní obrany a další vnitrostátní bezpečnostní agentury);
2. instituce pověřené řízením a kontrolou první skupiny (nejvyšší ústavní činitelé a jejich
úřady, vybrané parlamentní výbory, jednotlivá ministerstva a další relevantní orgány
státní správy);
3. soudy a orgány spravedlnosti (systém soudnictví, státní zastupitelství a orgány
vyšetřování, institut ombudsmana a orgány na ochranu lidských a občanských práv);
4. nezařazení aktéři (soukromé bezpečnostní služby, povstalecká hnutí nebo nestátní
milice).
V širším pojetí je bezpečnostní sektor vymezený nejen státními institucemi, ale i
dalšími aktéry. Bezpečnostní sektor překračuje hranice bezpečnostního systému státu a kromě
exekutivních nástrojů bezpečnostního systému státu a jeho managementu jsou do
bezpečnostního sektoru zařazováni i specifičtí aktéři, např. mimovládní organizace, zájmová
sdružení, výzkumná centra, média a další nestátní organizace působící ve sféře bezpečnosti,
včetně soukromých bezpečnostních služeb (Korba, 2003, s. 339-440).
Subjekt-objektové vztahy bezpečnosti. Pojem bezpečnost není abstraktní pojem, ale odráží
subjekt-objektové vztahy rozmanitých subjektů a objektů (příroda, lidé, technika technologie, ve kterých lze identifikovat bezpečnost). Tyto vztahy naznačují kvantitativní i
kvalitativní polykomponentnost bezpečnosti jako objektu zkoumání (Holcr, Erneker 1997, s.
15).
Referenční objekty bezpečnosti. Referenční objekty a jejich obsah jsou: stát, suverenita,
moc; kolektivity (speciální skupiny) - identita; jednotlivci (individuální subjekty) – přežití,
blahobyt. Každý z referenčních subjektů je současně relativním systémem se zvláštní vnitřní
strukturou a vazbami na okolní prostředí a vnější systémy. Složitost kooperace a interakce
sociálních subjektů s bezpečnostním prostředím, ve kterém se nacházejí nejen negativní
faktory (bezpečnostní hrozby a rizika), ale i pozitivní stimuly (životní příležitost a
společenské výzvy) způsobuje, že bezpečnost je charakterizována z více aspektů a má
množství přívlastků (Moller 2010, s. 128). Nejčastěji se uvedená adjektiva vztahují
k charakteru (původu): hrozeb, které ohrožují bezpečnost; opatření, nástrojů nebo institucí,
které mají bezpečnost zajišťovat a chránit; objektů, jejichž bezpečnost má být chráněná
(Mareš 2002, s. 12).
Bezpečnost státu
Bezpečnost státu je proces, který umožňuje fungování, stabilitu a rozvoj země, zachovává
mír, svrchovanost, územní celistvost a nedotknutelnost hranic, vnitřní pořádek ve státě,
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základní práva a svobody občanů a ochranu života a zdraví osob, majetku a životního
prostředí (upraveno dle Šimák, L. a kol., 2006, s. 5).
Lidská bezpečnost (Human Security)
Lidská bezpečnost je chápána jako soubor opatření a činností, které jsou zaměřené
komplexně na zajištění lidské důstojnosti a kvality lidského života. Pomocí souboru opatření a
činností se zajišťuje zachování/rozvoj chráněných zájmů. (Procházková 2010, s. 11, 12).
Lidská bezpečnost je bezpečnost člověka (lidí) v lidském systému. Člověk nemůže lidský
systém ovládat, protože je jeho inherentní součástí, a proto neovládá jeho bezpečí. Člověk ale
řídí (resp. může řídit) pomocí souboru opatření a činností bezpečnost lidského systému, tj.
zajištění ochrany chráněných zájmů tak, aby bezpečí v lidském systému mělo přijatelnou
úroveň a potenciál dalšího rozvoje (Procházková 2010, s. 43).
Bezpečnost je nutné vnímat jako komplexní, systémovou záležitost z pohledu na
současný, ale i budoucí:
 Stav.
 Soubor přijatých opatření i realizovaných činností.
 Proces(y), které bezpečnost jako takovou determinují.
Výslednou bezpečnost (tedy celkové bezpečí chráněného objektu) pak určují:
 Cíle – bezpečnost každého objektu musí mít určité cíle, požadavky na míru, stupeň
zajištění bezpečnosti chráněného objektu. Tyto cíle pak určují všechny následující
metody, procesy na zajištění bezpečnosti, kompetence institucí, osob, požadavky např.
na technologie, standardy, zdroje nutné na zajištění bezpečnosti, ochrany objektu.
 Metody, procesy (postupy) – vlastnosti chráněného objektu, všechny s ním související
atributy, charakter hrozby pro objekt pak určují optimální metody, procesy pro
zajištění bezpečnosti daného objektu.
 Kompetence institucí, osob – aby bylo možné zajistit naplnění a dlouhodobé udržení
bezpečnostních cílů, jsou nutné určité činnosti (využívající definované metody,
procesy) institucí, osob. Instituce, osoby musí být kompetentní pro danou činnost, mít
legislativní podporu, nezbytné zdroje, znalosti, zkušenosti, schopnosti koordinovat
nezbytné cvičné (prověřovací) nebo skutečné (kritické) akce preventivního nebo
reálného charakteru při naplnění různých hrozeb.
 Požadavky, standardy, normy – chráněné objekty, v nich probíhající procesy apod.,
stejně tak i hrozby v určitém slova smyslu lze kategorizovat, třídit do určitých
kategorií. Kategorie jsou pak obecné mezi různými objekty, a proto je možné
definovat požadavky, standardy, normy, mající vliv na bezpečnost (např.
elektrotechnické, požární normy, normy pro objektovou ochranu s informacemi
různého stupně utajení apod.) typově podobných objektů. Podobně lze standardizovat,
normovat i záchranné činnosti v případě, že dojde k naplnění určité hrozby, jejich
souběhů apod.
 Zdroje – bez zdrojů není v podstatě možné zajistit efektivní ochranu chráněného
objektu. Za zdroje je obvykle požadován určitý materiál (ochranné prostředky,
zabezpečovací technologie, infrastrukturální technologie, technologie pro vedení
zásahu při likvidaci dopadů, následků hrozby apod.), lidské zdroje (odborníci
vybavení znalostmi, zkušenostmi apod.) a v neposlední řadě finance, které rozhodují o
naplněnosti/pořízení materiálních a lidských zdrojů.
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 Limity – bezpečnostní opatření jsou vždy připravována, projektována s určitými
omezeními. Omezení jsou obvykle dána vlastnostmi chráněného objektu, intenzitou,
frekvencí potenciálních či reálných hrozeb, vlastnostmi prostředí obklopující daný
objekt a v neposlední řadě financemi (výše financí na zabezpečení objektu by
zpravidla neměly převyšovat jeho samotnou hodnotu nebo určité strategické záměry
s tímto objektem).
 Vstupy – zde obvykle chápeme samotné, variabilní hrozby, ohrožující bezpečnost
objektu, ochotu (odbornou, polickou) se bezpečností a hrozbami vůbec zabývat atd.
Personální bezpečnost (Personal Security)
Kdekoliv se ve zranitelných systémech (tvořených různými množinami objektů a
procesů) „zúčastňuje“ v jakékoliv míře člověk, přistupují kromě technických
(technologických) protiopatření, mající za cíl snížit riziko škody, i protiopatření organizační,
tzv. režimová. Mají zamezit přístupu nepovolaným osobám a povolané osoby monitorovat.
Do hry mimo jiné vstupuje soubor postupů, známých jako personální bezpečnost (pečlivý
výběr příslušných pracovníků, zkoumání jejich bezpečnostní spolehlivosti a jejich následná
edukace) (Zeman 2002, s. 11).
Bezpečí (Safety)
České slovo „bezpečí“ vychází ze slovní vazby „bez péče“, tedy nutnosti se o něco
starat, dělat si starosti, mít strach. Pojem bezpečí, bezpečný (safety) znamená spíše obecně
vazbu na jednotlivce a jeho potenciální ohrožení nedbalostí; předpokládá tedy náhodné,
neintencionální ohrožení. Pojem, pocit bezpečí vnímáme zpravidla velmi individuálně,
subjektivně. V bezpečnostních studiích, bezpečnostních vědách a politologii se obvykle
používá obecnější pojem bezpečnost (security) (Zeman, 2002, s. 11).
Bezpečí je stav lidského systému, při kterém má vznik škody nebo újmy na
chráněných zájmech přijatelnou pravděpodobnost (tj. je téměř jisté, že škoda nebo újma
nevznikne). Podobně se definuje bezpečí jednotlivého chráněného objektu. (Procházková,
2010, s. 89). Bezpečím se zpravidla rozumí nejen bezpečí chráněného objektu, chráněného
aktiva nebo chráněného zájmu, ale i přijatelná úroveň potenciálu jejich udržitelného rozvoje.
Anglický termín „safety“ se používá kromě významu „bezpečí“ i jako termín, vyjadřující
vlastnost „být bezpečný“.
Srovnej pojmy:
Safety car – bezpečné vozidlo (splňující požadované normy na aktivní a pasivní ochranu
posádky při nehodě vozidla).
Security car – vozidlo bezpečnostní služby, které pomáhá zajišťovat bezpečnost. Zde se
nehovoří primárně o vlastnostech vozidla, ale o jeho použití; jakému slouží účelu.
Bezpečí je antonymem slova nebezpečí, hrozba.
Lidské bezpečí (Human Safety)
Lidské bezpečí je chápáno jako stav bez obav a nedostatku(ů) (Procházková 2010, s. 11).
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Obr. 2 - Maslowova pyramida základních potřeb člověka. Bezpečnost a jistota jsou hned po
základních tělesných a fyziologických potřebách druhou základní lidskou potřebou.
Potřeba bezpečí a jistoty patří k základním lidským potřebám, stejně tak k fungování
státu. Z hlediska fyzických osob se můžeme opřít o tzv. Maslowovu teorii (pyramidu)
základních potřeb člověka, viz Obr. . Z hlediska státotvorné politiky a jurisdikce je proces
zajištění bezpečí, tedy bezpečnost jedince i státu základem ukotveným v ústavě většiny
demokratických zemí; narušení bezpečnosti státu je obvykle ukotveno vždy v prvních hlavách
trestního zákoníku (v českém zákoníku to je v současnosti ale hlava IX). Pod pojmem bezpečí
a jistoty Maslow uvádí základní potřeby, jako jsou fyzická bezpečnost, ochrana před násilím a
agresí. Člověk taktéž potřebuje jistotu zaměstnání, příjmu a přístupu ke zdrojům, morální a
fyziologické jistoty, jistotu rodiny a zdraví.
Nebezpečí (Jeopardy, Hazard)
Nebezpečí je stav lidského systému, při kterém má vznik škody nebo újmy na
chráněných zájmech vysokou pravděpodobnost (tj. je téměř jisté, že škoda nebo újma
vznikne) (Procházková, 2010, s. 89). Podobně se definuje nebezpečí jednotlivého chráněného
objektu či chráněného zájmu. Synonymem nebezpečí je hrozba.
Nebezpečím označujeme reálnou hrozbu poškození konkrétního objektu(ů) nebo procesu
(Tichý, M., 2006, s. 13). Nebezpečí je latentní vlastnost systému (objektu(ů)) způsobovat
neočekávané negativní jevy, které narušují bezpečnost, ohrožují stabilitu a fungování
příslušného systému, případně i jeho okolí. Systém je nebezpečný tehdy, když v průběhu jeho
existence může takovýto negativní jev vzniknout. Nebezpečí můžeme dělit do rozmanitých
skupin podle jejich různých charakteristik původu agentů hrozeb (motivace k aktivaci),
charakteristik cílových objektů, způsobů realizace nebezpečí atd. Cílem tohoto dělení je
snazší identifikace nebezpečí (hrozby) a účinnější porozumění postupům analýzy rizika.
Nebezpečí (hrozby) dělíme do následujících obecných skupin (výčet je jen demonstrativní, ne
konečný) (upraveno dle Tichý, M., 2006, s. 133-135):

383

Tab. 1 - Ukázky různých skupin nebezpečí
Technologická nebezpečí


průmyslová



elektronická



dopravní



komunikační



energetická



softwarová



chemická



hardwarová



elektrická



informační



nukleární



internetová atd.

Ekonomická nebezpečí


platební neschopnost dlužníků



změny kurzů měn



zastarávání technologií





volatilita trhů

kolaps peněžních ústavů (bank, pojišťoven,
…)



obecné změny hodnot ve společnosti



znárodnění



změny kurzů cenných papírů



privatizace



selhání nemovitých investic



nedostatek



selhání movitých investic



nadvýroba



atd….

Politická nebezpečí


násilné změny politického systému



demokratický vývoj



občanské nepokoje



nacionalismus



občanské iniciativy



totalitní režim



terorizmus



organizovaný zločin



korupce



atd.

Vojenská nebezpečí


vnější vojenská hrozba



terorizmus



nedostatek vlastenectví



nedostatky velitelských sborů



nedostatek profesionálně vycvičených a
připravených vojáků



nedostatek moderní vojenské techniky



podcenění zpravodajských informací

Sociální nebezpečí


obecná kriminalita



squatteři



speciální kriminalita



vandalství



podvody



nezaměstnanost



nepolitická sabotáž



atd.

Právní a regulační nebezpečí


zákony, normy



rozhodci



smlouvy



experti řešení sporů
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advokáti a jiní právníci



znalci



soudy



atd.

Klimatická nebezpečí


krátkodobé povětrnostní jevy



změny klimatu



dlouhodobé
podmínek



atd.

kolísání

povětrnostních

Geologická nebezpečí


seizmicita



podzemní vody



svahové sesuvy



poddolování



sedání zemin



atd.

Ekologická nebezpečí


kyselý déšť



meteority



biologická poškození



uložiště jedovatých odpadů, skládky



elektrické výboje



atd.

Ergonomická nebezpečí


tělesně postižení lidé (jako zdroj
nebezpečí)



tělesně postižení lidé (jako příjemci
nebezpečí)



ovladatelnost mechanismů



atd.

Fyziologická nebezpečí


výměšky živých organismů



epidemie, pandemie



zdravotní stav lidí a zvířat



atd.

Psychologická nebezpečí


ovlivnění nevědeckými teoriemi



podvědomý strach



vyhoření



panika



vnímaný strach



„frajerství“



atd.

Absolutní a relativní nebezpečí
V praxi hovoříme často o (Tichý, M., 2006, s. 12):
 Absolutním nebezpečí – jeho realizace je vždy a pro každou osobu nepříznivou
událostí;
 Relativním nebezpečí – jeho realizace může být pro někoho a za určitých okolností
událostí příznivou.
Relativní nebezpečí všeobecně převažuje, neboť je jen málo událostí, které jsou nepříznivé
vždy a pro každého.
Závěr
Z většiny definic různých autorů vyplývá, že bezpečnost je proces, jehož cílem je
bezpečí. Bezpečí je pak stav, kde nejsou a ani nehrozí žádné hrozby, tedy škody či újmy, pro
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chráněný objekt. Chráněným objektem může být v podstatě cokoliv – objekty živé či neživé
přírody, člověk, jím vytvářené hodnoty (materiální i nemateriální objekty), instituce, formální
i neformální seskupení osob, různé artefakty (produkty lidské činnosti) atd. Stav je časový
okamžik, ve kterém měříme (zaznamenáváme, vyhodnocujeme) u objektu různá kritéria
(parametry), který tento objekt z různých úhlů pohledu charakterizují. Pokud jsou tyto
parametry v mezích „normálních hodnot“, nevybočují od běžných či projektovaných vztahů,
objekt se nachází v bezpečí. Pojmy nebezpečí (hrozba) jsou pak logickými antonymy pojmů
bezpečnost a bezpečí.
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Bezpečnosť a ochrana obetí trestných činov prostriedkami trestného práva1
Safety and protection of crime victims by means criminal law
Sergej Romža2
Abstrakt
Bezpečnosť a ochrana obetí trestných činov, predstavujú dva integrálne zložky garancií
poskytovaných a zabezpečovaných štátom prostredníctvom štátnych orgánov a inštitúcií,
vrátane orgánov činných v trestnom konaní a súdov. Prostriedky, ktorými garantuje štát,
bezpečnosť a ochranu obetiam trestných činov, nadobúdajú tak trestnoprávny, ako aj
mimotrestný, či organizačno-technický charakter.
Kľúčové slová
bezpečnosť a ochrana poškodeného; obeť trestného činu; obzvlášť zraniteľná obeť;
sekundárna viktimizácia; opakovaná viktimizácia; škoda; elektronický monitoring; morálna
škoda
Abstract
Safety and protection of victims of the crime are two integral components of guarantees
provided and guaranteed by the State through state authorities and institutions, including law
enforcement agencies and courts. The means by which the state guarantees, the security and
the protection of the victims of crime, acquire both criminal law and non – criminal law or
organizational - technical character.
Keywords
safety and protection of the injured party; victim of crime; particularly vulnerable victim;
secondary victimization; repeated victimization; damage; electronic monitoring; moral
damage
Úvod
Bezpečnosť a ochranu poškodeného v trestnom konaní nemožno vnímať redukovane
len cez prizmu normatívnej úpravy obsiahnutej v jednotlivých ustanoveniach Trestného
poriadku. Naopak ide komplexnú a prierezovú záležitosť, pričom jednotlivé inštitúty a
opatrenia sa navzájom dopĺňajú a podmieňujú, ale zároveň tvoria ideovo, vnútorne
konzistentný systém, ktorý slúži na dosiahnutie spoločného cieľa, ktorým je avizovaná
bezpečnosť a ochrana poškodeného. Jednoducho systém ochrany a bezpečnosti poškodeného
pozostáva z celého radu tak procesných, ako aj mimoprocesných, či organizačno – tehnických
opatrení. Bezpečnosť a ochrana poškodeného v trestnom konaní nadobúda synalagmatický
charakter, t. z., že súboru priznaných práv poškodenému korešponduje súbor povinností
ukladaným všetkým zainteresovaným orgánom, či organizáciám participujúcich na ochrane
poškodeného.
Bezpečnosť a ochrana poškodeného, v širšom ponímaní aj obete trestného činu,
predstavuje jednu z hlavných priorít Európskej únie. Prostredníctvom Charty základných
práv Európskej únie, sú štáty vyzývané, aby aktívne ochraňovali poškodených a obete
trestných činov. Na základe záverov Rady v Tampere, bol v roku 2000 predložený návrh
Táto práca bola podporovaná agentúrou na podporu výskumu a vývoja, na základe Zmluvy č. APVV-16-0362
doc. JUDr. Sergej ROMŽA, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta, Katedra trestného
práva, e-mail: sergej.romza@upjs.sk.
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Rámcového rozhodnutia o postavení obetí v trestnom konaní. Na základe tohto návrhu bolo v
roku 2001 prijaté Rámcové rozhodnutie 2001/220/SVV o postavení obetí v trestnom konaní3.
Predmetné Rámcové rozhodnutie, v čl. I definovalo obeť ako fyzickú osobu, ktorá utrpela
ujmu, vrátane fyzického a psychického poškodenia, emocionálneho utrpenia, ekonomickej
straty, a to priamo spôsobenú konaním alebo nekonaním, ktoré je porušením trestného práva
členských štátov. Vzhľadom na to, že sa vyskytli problémy s definíciou obete, v zmysle
predmetného Rámcového rozhodnutia, Súdny dvor na prejudiciálnu otázku, či sa má
vzťahovať v trestnom konaní vo všeobecnosti na akúkoľvek osobu postihnutú trestným
činom, dal odpoveď, že pojem „obeť“ nezahŕňa právnické osoby4. Predmetné Rámcové
rozhodnutie zároveň v čl. 2, stanovilo pre jednotlivé členské štáty povinnosť zabezpečiť, aby
obete mali reálne a primerané postavenie v ich trestnoprávnom systéme. Z obsahu
predmetného Rámcového rozhodnutia zároveň vyplýva pre jednotlivé členské štáty,
zabezpečiť ich ochranu pred sekundárnou viktimizácou5.
Najzásadnejším právnym predpisom, ktorý upravuje záruky Európskej únie v oblasti
ochrany obetí trestných činov, je smernica 2012/29/EÚ, o obetiach trestných činov. Účelom
tejto smernice je zaistiť, aby obetiam trestných činov boli poskytnuté informácie, podpora a
ochrana a im bolo umožnené zúčastniť sa na trestnom konaní. Smernica vyžaduje, aby s
obeťami trestných činov bolo zaobchádzané s rešpektom, citlivo individuálne, profesionálne a
bez diskriminácie. V prípade, ak je obeťou trestného činu dieťa, hlavný ohľad má byť braný
na najlepší záujem dieťaťa6. Predmetná Smernica, v porovnaní s Rozhodnutím Rady EÚ
2001/220/SVV, precizuje pojem obete trestného činu, keď za obeť je považovaná:
 nielen fyzická osoba, ktorej bola v dôsledku spáchaného trestného činu spôsobená
ujma, vrátane fyzickej, mentálnej, či emocionálnej ujmy alebo majetkovej škody,
 ale rovnako tak aj rodinný príslušníci osoby, ktorá v priamom dôsledku trestného činu
zomrela, ktorým bola v dôsledku smrti danej osoby spôsobená ujma.
Podľa predmetnej Smernice, osoba je považovaná za obeť bez ohľadu na skutočnosť,
či bol páchateľ – zistený, zaistený, stíhaný alebo odsúdený, ako aj bez ohľadu na rodinný
vzťah medzi nimi.
Predmetná Smernica zaručuje obeti nasledovné právo:
 právo byť vypočutý;
 právo na ochranu počas vyšetrovania trestného činu;
 právo na zamedzenie kontaktu medzi obeťou a páchateľom;
 právo na právnu pomoc;
 právo na prístup k službám na podporu obetí;
 právo na informácie o svojom prípade;
 právo na tlmočenie a preklad;
 právo na náhradu škody;

Rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV z 15. marca 2001 o postavení obetí v trestnom konaní. Ú. v., L.
82/1, 22.3.2001.
4
IVOR, J., KLIMEK, L., ZÁHORA, J. Trestné právo Európskej únie a jeho vplyv na právny poriadok
Slovenskej republiky. Žilina: EUROKÓDEX; 2013; s. 475.
5
TOMÁŠEK, M. Europeizace trestního práva. Praha: LINDE; 2008; s. 359.
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KLIMEK, L. Základy trestného práva Európskej únie; Bratislava; Wolters Kluwer; 2017; s. 150.
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 právo na náhradu výdavkov, ktoré obeti vznikli v dôsledku aktívnej účasti na trestnom
konaní;
Slovenská republika implementovala do svojho právneho poriadku záväzky, ktoré pre ňu
vyplynuli z prezentovaných medzinárodných dokumentov, pomerne oneskorene, prijatím
zákona č. 274/2017 Z.z., o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len ako „ZO OTČ“). Predmetný zákon zároveň reflektuje na Programové vyhlásenie
vlády Slovenskej republiky na roky 2016-2020, v časti Trestná politika a väzenstvo, ako aj na
Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky, na rok 2017. ZO OTČ prezentuje novú
koncepciu bezpečnosti a ochrany postavenia poškodeného a obete trestného činu, zároveň
predstavuje akt kodifikácie normatívnej úpravy tejto problematiky, ktorá bola doposiaľ
obsiahnutá vo viacerých samostatných normatívnych prameňoch. Sumarizačne možno
konštatovať, že prijatím ZO OTČ dochádza k posilneniu statusu tak poškodeného, ako aj obetí
trestných činov, keď nanovo koncipuje viaceré tak procesné, ako aj mimoprocesné práva.
Procesný status poškodeného v trestnom konaní
Z opatrnosti a v záujme právnej istoty, ako aj motivovaný snahou predchádzať
možným interpretačným a aplikačným problémom, zákonodarca zakomponoval do štruktúry
Trestného poriadku legálnu definíciu pojmu poškodeného. Poškodeným je osoba, ktorej bolo
trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda alebo boli
porušené, či chránené jej iné zákonom chránené práva alebo slobody (§ 46 ods. 1 Tr. por.).
Ivor, J. a Šimovček, I., poskytujú ďalšie spresňujúce vysvetlenie jednotlivých sygnifikantných
znakov legálnej definície poškodeného, keď pod osobou, ktorej bolo trestným činom ublížené
na zdraví, subsumuje také spôsobené poškodenie zdravia, ktoré si objektívne vyžiadalo
lekárske vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie, počas ktorého bol nie iba na krátky čas, sťažený
obvyklý spôsob života poškodeného.
Pod spôsobenou majetkovou škodou potom rozumejú takú škodu, ktorú možno
zásadne a objektívne vyjadriť v peniazoch. Pod morálnou škodou potom rozumejú škodu,
ktorá bola spôsobená najmä trestnými činmi proti ľudskej dôstojnosti, trestnými činmi proti
poriadku vo verejných veciach a trestnými činmi proti iným právam a slobodám. Inou
škodou potom rozumejú škodu, ktorú nemožno bližšie určiť podľa príslušných kategórii škôd,
definične vymedzených v ust. § 124 Tr. zák. V konečnom dôsledku pod porušením, či
ohrozením iných zákonom chránených práv a slobôd, treba rozumieť všetky práva slobody
zakotvené v Ústave Slovenskej republiky a v iných právnych prepisoch7. Poškodenému
svedčí v trestnom konaní nielen status subjektu, ale rovnako tak status procesnej strany, a to
bez ohľadu na to, či má právo byť subjektom, adhézneho konania.
V tejto súvislosti trestnoprocesná jurisprudencia rozlišuje dve skupiny poškodených:
a) poškodení, ktorí majú právo na náhradu škody, t.j. poškodení, ktorí majú okrem
všeobecných práv enumerovaných v . § 46 ods. 1 Tr. por., aj právo byť subjektom adhézneho
konania, teda majú možnosť uplatňovať svoje nároky na náhradu spôsobenej škody, priamo v
trestnom konaní,
b) poškodení, bez oprávnenia na náhradu škody, ktorým zákonodarca priznáva len procesné
práva enumerované v ust. § 46 ods. 1 Tr. po. Ide teda o tých poškodených, ktorí podľa zákona
nemajú proti obvinenému nárok na náhradu škody.

IVOR, J. a kol.: Trestné právo procesné; druhé, doplnené a prepracované vydanie; Bratislava: IURA EDITION;
2010; s. 245; ŠIMOVČEK, I. a kol. Tresné právo procesné: Plzeň: Aleš ČENĚK; 2011; s. 100.
7
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Nad rámec uvedeného sa žiada len poznamenať a pripomenúť, že poškodeným je aj
taká osoba, ktorej spáchaným trestným činom bola spôsobená niektorá z kategórii škôd, ale
ktorú páchateľ, prípadne v jeho mene niekto iný, spôsobenú škodu už uhradil. A to v plnom
rozsahu8..Poškodeným môže byť tak fyzická, ako aj právnická osoba, či štát. V tejto súvislosti
sa žiada vymedziť, vzájomný vzťah medzi pojmom poškodený a obeť trestného činu.
Zákonodarca sa s uvedenou legislatívno – technickou výzvou vysporiadal pomerne
presvedčivým spôsobom, keď tento vzťah medzi viktimologickým pojmom obeť trestného
činu a jej trestnoprocesným statusom poškodeného zakomponoval explicitne do dikcie ust. § 3
ods. 6 ZO OTČ, podľa ktorého „obeť má v trestnom konaní postavenie oznamovateľa
trestného činu, poškodeného alebo svedka a patria jej práva a povinnosti upravené v
Trestnom poriadku súvisiace s uvedeným postavením“.
Vymedzenie vzájomného vzťahu medzi obeťou trestného činu a poškodeným možno
nepriamo dedukovať aj z dikcie ust. § 2 ods. 1 písm. b), keď stanovuje, že obeťou trestného
činu môže byť výlučne fyzická osoba a zároveň deklaruje, že obeťou je aj ďalší okruh
subjektov, ktoré sú vo vzťahu k osobe, ktorej bola spôsobená smrť príbuznými v priamom
rade, resp. im svedčí iný zákonom predpokladaný osobný vzťah k osobe, ktorej bola trestným
činom spôsobená smrť.
Z uvedeného teda vyplýva, že pojem poškodený je vo vzťahu k pojmu obeť užší v tom smere,
že nezahŕňa právnické osoby a naopak širší vtom smere, že za obeť sa považujú aj niektorí
pozostalí po obeti. Z uvedeného teda vyplýva, že neexistuje prísna hranica medzi pojmom
poškodený a obeť. Ide o rôzne pohľady. Ak sa hovorí o poškodenom, má sa na mysli
predovšetkým subjekt trestného konania, so všetkými procesnými právami, ktoré mu trestný
poriadok priznáva za účelom dosiahnutia účelu trestného konania. Ak sa hovorí o obeti,
zdôrazňuje sa fakt, že v dôsledku trestného činu (činu inak trestného) vznikla fyzickej osobe
ujma, a preto by trestným činom postihnutá osoba mala mať také práva, ktoré zaistia, že sa s
ňou bude zaobchádzať s ohľadom na spôsobenú ujmu, zo strany štátu.9.
Tresnoprocesné aspekty bezpečnosti a ochrany poškodeného a obete trestného činu
Procesnoprávna ochrana poškodeného je tvorená súborom opatrení procesného
charakteru, ktoré zákonodarca vtelil do štruktúry viacerých procesných inštitútov.
Predovšetkým absolútny procesný imperatív, vzťahujúci sa k bezpečnosti a ochrane
poškodeného v trestnom konaní, nachádzame už v štruktúre nanovo koncipovanej základnej
zásady trestného konania, zásady ochrany poškodeného, normatívne vyjadrenej v ust. § 2 ods.
21 Trestného poriadku, keď stanovuje, že „orgány činné v trestnom konaní a súd sú povinné v
priebehu celého trestného konania umožniť poškodenému plné uplatnenie jeho práv, o ktorých
ho treba riadne, vhodným spôsobom a zrozumiteľne poučiť. Trestné konanie sa musí viesť s
potrebnou ohľaduplnosťou k poškodenému. Treba zohľadniť jeho osobnú situáciu a okamžité
potreby, vek, pohlavie, prípadne zdravotné postihnutie a jeho vyspelosť a zároveň plne
rešpektovať jeho fyzickú mentálnu a morálnu integritu. Ustanovenia osobitného zákona o
právach obetí trestných činov, tým nie sú dotknuté“.
Predmetná základná zásada ochrany poškodeného predstavuje významné interpretačné
a aplikačné pravidlo vo vzťahu k ostatným konkrétnym procesným inštitútom (prostriedkom)
slúžiacich k ochrane poškodeného. Zároveň z dikcie predmetnej základnej zásady je celkom
zrejmá jej ideová previazanosť s inštitúciami, ktoré slúžia na ochranu poškodeného (obete),
upravených v osobitnom ZO OTČ. Na generálny procesný imperatív, obsiahnutý v ust. § 2
ŠÁMAL, P. a kol. Trestní říd; komnetár; I. díl; Praha: C.H.BECK; 2008; s. 311.
GŘIVNA, T. Zákon o obětech trestných činů. In.: JELÍNEK, J; GŘIVNA, T. a kol.: Poškozený a oběť
trestného činu z trestněprávního a kriminologického hlediska; praha; LEGES; 2012; s. 24 a násl.
8
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ods. 21 Tr. por. (zásadu ochrany poškodeného), vecne nadväzuje aj dikcia ust. § 46 Tr. por.,
ktorá opätovne a treba povedať, že dubiózne, pripomína orgánom činným v trestnom konaní a
súdom, povinnosť poskytnúť mu plnú možnosť na ich uplatnenie. O vhodnosti a potrebe tejto
dubiozity normatívnej úpravy možno vysloviť dôvodné pochybnosti.
Zákonodarca, v súvislosti so zabezpečením ochrany poškodeného, neponecháva nič na
náhodu, keď poškodenému, ktorému hrozí nebezpečenstvo, v súvislosti s pobytom
obvineného alebo odsúdeného na slobode, priznáva právo na poskytnutie súboru informácii o:
a) prepustení alebo úteku obvineného z väzby,
b) prepustení alebo úteku odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody,
c) prerušení výkonu trestu odňatia slobody,
d) prepustení alebo úteku odsúdeného z výkonu ochranného liečenia zo zariadenia ústavnej
starostlivosti,
e) zmene formy výkonu ochranného liečenia z ústavného liečenia na ambulantné liečenie,
d) prepustení alebo úteku odsúdeného z detencie (porov. § 46 ods. 8 Tr. por.).
Z dikcie ust. § 46 ods. 8 Tr. por. je zrejmé, že zákonodarca priznané procesné právo
poškodeného, koncipuje ako podmienené právo, čo znamená, že súbor označených
informácii, poškodenému poskytnú kompetentné procesné orgány v prípade, ak o to
poškodený požiada. Zároveň však zákonodarca do dikcie ust. § 46 ods. 9 Tr. por., vtelil
zákonný korektív tejto predikcie, keď ukladá povinnosť orgánom činným v trestnom konaní a
súdom povinnosť poskytnúť súbor informácii normatívne ukotvených v ust. § 46 ods. 8 Tr.
por., aj vtedy, keď v rámci výkonu svojich kompetencií sa sami dozvedia o tom, že
poškodenému hrozí nebezpečenstvo, a to aj bez výslovnej žiadosti poškodeného. Procesným
prostriedkom slúžiacim na zabezpečenie ochrany poškodeného v trestnom konaní, možno
označiť aj keď nepriamo, inštitút dôverníka poškodeného, na sprievod ktorého má poškodený
nárok, v súvislosti s jeho účasťou na jednotlivých úkonoch trestného konania. Zákonodarca v
snahe posilniť status poškodeného v trestnom konaní, rozšíril aj katalóg procesných práv
poškodeného o práva, ktoré vecne súvisia s ohrozením poškodeného pred opakovanou
viktimizáciou (porov. § 46 ods. 8, 9 Tr. por.).
Osobitnú pozornosť si zasluhuje rozšírenie dôvodov výluky vykonania konfrontácie aj
na osobu svedka mladšieho ako 18 rokov (§ 125 ods. 4 Tr. por.), ako aj na osobu svedka (bez
ohľadu na jeho vek), na ktorom boli spáchané taxatívne vymedzené trestné činy, ak u
takéhoto svedka hrozí nebezpečenstvo opakovanej alebo sekundárnej viktimizácie (§ 125
ods.5 Tr. por.). Nazdávame sa, že takéto, možno až príliš rigorózne obmedzenie možnosti
realizovať konfrontáciu s uvedenými osobami sa môže v konečnom dôsledku javiť ako
kontraproduktívne. Osobitne v procesnej situácii, keď konfrontácia je jediným, či
rozhodujúcim dôkazným prostriedkom objektívne spôsobilým objektivizovať určitú skutkovú
okolnosť, pričom svedok, na ochranu ktorého slúži predmetné ustanovenie, s vykonaním
konfrontácie súhlasí a námietky proti jej realizácii nemá ani psychológ. Kriticky možno
zhodnotiť konštrukciu novelizovaného ust. § 135 ods. 3 Tr. por., keď zákonodarca možnosť
ďalšieho výsluchu osoby mladšej ako 18 rokov, ktorá je obzvlášť zraniteľnou obeťou, v
prípravnom konaní, podmieňuje súhlasom jej zákonného zástupca.
Nazdávame sa, že naviazanie možnosti opätovného výsluchu osoby mladšej ako 18
rokov, na súhlas jej zákonného zástupcu ,robí možnosť takéhoto výsluchu, nereálnou,
nakoľko žiaden zákonný zástupca, v dôsledku existencie osobných – citových väzieb na
takúto osobu, nie je objektívne spôsobilý vyhodnotiť mieru potenciálneho, či reálneho rizika –
hrozby, sekundárnej viktimizácie, z dôvodu jej opätovného výsluchu. Sme toho názoru, že
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konštruktívnejším riešením popisovanej procesnej situácie, je naviazať možnosť opätovného
výsluchu osoby mladšej ako 18 rokov, v prípravnom konaní, podľa ust. § 135 ods. 3 Tr por.,
na súhlas dozorového prokurátora, ako je tomu v prípade, podľa ust. § 135 ods. 1, 2 Tr. por. V
súvislosti so zabezpečením bezpečnosti a ochrany poškodeného nemožno opomenúť ani
možnosť procesného súdu, ktorý rozhodol, podľa § 80 alebo § 81 Tr. por., o tom, že sa
obvinený ponecháva na slobode alebo, že sa z väzby prepúšťa na slobodu, rozhodnúť aj o
uložení primeraných povinností a obmedzení obvinenému, podľa § 82 ods. 1 písm. a) – k) Tr.
por.
Osobitne sa žiada pripomenúť, že za účelom zvýšenia efektivity kontroly uložených
primeraných povinností, a obmedzení, možno obvinenému, ktorému boli uložené tieto
povinnosti a
obmedzenia, nariadiť povinnosť podrobiť sa kontrole technickými
prostriedkami. Samozrejme, voľba konkrétneho prostriedku elektronického monitoringu
závisí od viacerých faktorov. Závisí to predovšetkým od samotného druhu uložených
primeraných povinností a obmedzení, podľa § 82 ods. 1 písm. a) – k) Tr. por., ale rovnako tak
od organizačno – technických podmienok10.
Hmotnoprávne aspekty bezpečnosti a ochrany poškodeného a obete trestného činu
Hmotnoprávne aspekty bezpečnosti a ochrany poškodeného, možno vidieť tak v
stanovení kategórie trestných činov, u ktorých poškodený (obeť) vykazuje vyššiu mieru
rizika, či bezprostredného ohrozenia opakovanou viktimizáciou, ako aj v stanovení
(predĺžení) doby, v ktorej sa premlčuje trestné stíhanie vybraných trestných činov.
V uvedenom kontexte prediktívny význam nadobúda legálna definícia pojmov obeť 11,
obzvlášť zraniteľná obeť12., opakovaná viktimizácia13. Jednoducho zákonodarca v legálnych
definíciách označených pojmov vymedzil buď sygnifikantné znaky, vo forme spôsobeného
následku, podľa ktorého je možné dedukciou určiť kategóriu trestných činov, u ktorých
poškodený, či obeť týchto činov, vykazujú zvýšenú mieru rizika ohrozenia.

VROBELOVÁ, Ľ. Elektronický systém monitoringu osôb (ESMO) – zavádzanie moderných metód do
slovenského väzenstva; In.: STRÉMY, T.: Restoratívna justícia a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach;
Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie; Praha: LEGES; 2014; s. 213 a nasl. Rovnako porov.:
SZABOVÁ, E., HEČKO, V. Využitie elektronického monitoringu v kontexte väzobného stíhania obvinených s
poukazom na dotazníkový výskum a riadené rozhovory; In.: STRÉMY, T. Restoratívna justícia a systém
alternatívnych trestov; Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie; Praha: LEGES; 2017, s. 278. Rovnako
porov. JECKOVÁ, A. Využívanie elektronického systému monitorovania osôb v praxi; In.: Tamtiež.
11
Podľa ust. § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov: „obeťou je fyzická osoba,
ktorej bolo alebo malo byť trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková škody, morálna alebo iná
škody alebo boli porušené, či ohrozené jej zákonom chránené práva alebo slobody“.
12
Podľa ust. § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov „obzvlášť zraniteľnou
obeťou je 1. dieťa. Dieťaťom sa rozumie osoba, mladšia ako osemnásť rokov a ak nieje vek osoby známy a
existuje dôvod domnievať sa, že je dieťaťom, považuje sa za dieťa, až kým sa nepreukáže opak. 2. osoba staršia
ako 75 rokov; 3. osoba so zdravotným postihnutím; 4. obeť trestného činu obchodovania s ľuďmi; trestného činu
týrania blízkej osoby a zverenej osoby, trestného činu spáchaného organizovanou skupinou, niektorého z
trestných činov proti ľudskej dôstojnosti, niektorého z trestných činov terorizmu alebo trestného činu domáceho
násilia. 5. obeť trestného činu spáchaného násilím alebo hrozbou násilia z dôvodu jej pohlavia, sexuálnej
orientácie, národnosti, rasovej alebo etnickej príslušnosti, náboženského vyznania alebo viery. 6. obeť iného
trestného činu, ktorá je vystavená vyššiemu riziku opakovanej viktimizácie zistené na základe individuálneho
posúdenia obete a jej osobných vlastností, vzťahu k páchateľovi alebo závislosti od páchateľa, druhu alebo
povahy a okolnosti spáchaného trestného činu.“
13
Podľa ust. § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 274/2017/ Z.z. o obetiach trestných činov „opakovanou viktimizáciou
je ujma, ktorá obeti vznikla v dôsledku pokračujúceho konania páchateľa, ktoré spočíva v pôsobení na obeť
vyhrážaním, zastrašovaním, nátlakom, zneužívaním moci nad obeťou, pomstením sa alebo inou formou s cieľom
pôsobiť na fyzickú integritu obete alebo psychickú integritu obete“.
10

393

V prípade legálnej definície „obzvlášť zraniteľnej obete“ zákonodarca zašiel ďalej,
keď explicitne enumeruje jednotlivé kategórie trestných činov, ktoré sú vystavené potenciálne
vyššiemu riziku opakovanej viktimizácie. Samozrejme, zákonodarca na stanovené kategórie
trestných činov, u ktorých poškodenému, či obeti hrozí vyššia miera bezpečnostného rizika,
priznáva dotknutým subjektom nadštandardné práva tak procesného, ako aj mimoprocesného
charakteru, ktorých účelom je negovať, či aspoň minimalizovať avizované bezpečnostné
riziká, či hrozby.
Organizačno-technické aspekty bezpečnosti a ochrany poškodeného
Organizačno-technické aspekty bezpečnosti a ochrany poškodeného nachádzame vo
viacerých normatívnych parametroch:
a) ZO OTČ (§ 8 ods. 1–4);
b) zákon č. 78/2015 Z.z., o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými
prostriedkami;
c) Trestný poriadok (§ 82 ods. 4 a § 262 a);
ZO OTČ, priznáva poškodenému (obetiam trestných činov), ktorému hrozí riziko opakovanej
(sekundárnej) viktimizácie, pomerne rozsiahly katalóg práv (porov. § 8 ods. 1 – 4).
V tejto súvislosti, ako pozitívum predmetného zákona je potrebné hodnotiť
skutočnosť, že priznanému právu obetí koreluje povinnosť OČTK a súdov a iných subjektov
poskytujúcich pomoc obetiam, postupovať tak, aby ich činnosť nespôsobovala obetiam
druhotnú viktimizáciu a za tým účelom sú povinné prijímať účinné opatrenia, ktoré majú
zabrániť opakovanej viktimizácii. Na tento účel (za účelom zabezpečenia prevencie pred
opakovanou viktimizáciou), zákon o obetiach trestných činov, v ust. § 8 ods. 2, ukladá
povinnosť OČTK a súdom „používať vhodne prispôsobené úradné miestnosti, ak to ich
priestorové možnosti umožňujú“. V tejto súvislosti sme toho názoru, že prijatie účinných
opatrení, ktoré majú reálne zabrániť riziku opakovanej viktimizácie obetí, nemožno
podmieňovať (nemôže závisieť) existujúcimi technickými podmienkami povinných
subjektov, nakoľko je vecou – povinnosťou – kompetentných OČTK a súdov prijať také
technicko – organizačné opatrenia, ktoré by viedli k naplneniu priznaného práva obetiam
trestných činov. V opačnom prípade takéto ustanovenie nadobúda obsolentný charakter.
Naopak sme toho názoru, že predmetný zákon, by mal byť adresnejší a explicitne ustanoviť
aspoň základné organizačno – technické požiadavky – parametre, na takéto priestory, ktoré by
garantovali možnosť reálneho naplnenia priznaného práva obetiam. Prípadné organizačno –
technické nedostatky – obmedzenia u povinných subjektov, bolo možné riešiť, z legislatívnotechnického hľadiska, derogačnou klauzulou, ktorá by takýmto subjektom poskytla krátke
prechodné obdobie na prijatie adekvátnych organizačno-technických opatrení.
Sme toto názoru, že je elementárnou povinnosťou kompetentných OČTK a súdov,
eliminovať nežiaduci kontakt medzi páchateľmi trestných činov a ich obeťami, nielen počas
realizovaných procesných úkonov v úradných miestnostiach, ale aj bezprostredne pred
realizáciou procesných úkonov, v priestoroch ktoré tvoria ich súčasť, či príslušenstvo.
Organizačno-technické aspekty bezpečnosti a ochrany poškodeného, možno rovnako
spoľahlivo identifikovať aj v konštrukcii ust. § 262 a Tr. por., kde zákonodarca stanovuje
procesný imperatív pre predsedu senátu, ktorému stanovuje povinnosť obligatórne vypočuť
svedka, ktorý je obzvlášť zraniteľnou obeťou tak, aby sa zabránilo vizuálnemu kontaktu s
obžalovaným, najmä s využitím technického zariadenia, vrátane zariadení určených na
prenos zvuku.
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Záver
Nevyhnutným predpokladom na to, aby si poškodený v trestnom konaní mohol plniť
stanovené procesné povinnosti a zároveň účinne a reálne uplatniť priznané procesné práva,
musí mu zákonodarca zagarantovať jeho bezpečnosť a ochranu, predovšetkým pred
intervenciou obvineného. Na tento účel, musí zákonodarca vytvoriť tak formálno-právne, ako
aj organizačno-technické (materiálne) predpoklady. Zároveň je v tejto súvislosti žiaduce
pripomenúť, že jednotlivé opatrenia musia vo svojom súhrne tvoriť organický celok, ktorý je
objektívne schopný efektívne zabezpečiť bezpečnosť a ochranu poškodenému. Jednotlivé
prostriedky a opatrenia pritom musia byť vzájomne vybalancované. De lege ferenda, je
potrebné dôraz klásť nielen na formálnu, ale predovšetkým materiálnu bezpečnosť a ochranu
poškodeného. Inak stanovený cieľ nemožno dosiahnuť, pričom reálne hrozí riziko, že
bezpečnosť a ochrana poškodeného nadobudne iluzórny charakter.
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Skryté aspekty nadnárodní normotvorby
Hidden aspects of transnational normative formation
Jiří Novotný1
Abstrakt
Dne 17. května 2017 byla schválena směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853,
kterou se mění směrnice Rady (EHS) 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní.
Příspěvek prezentuje základní právní souvislosti této normy s ohledem na principy a cíle, pro
které byla Unie (EU) jako mezinárodní organizace založena.
Klíčová slova
Evropská unie, mezinárodní organizace, směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU),
společný trh, volný pohyb zboží, zbraně a střelivo, zakladatelské smlouvy mezinárodní
organizace
Abstract
On 17 May 2017, Directive (EU) 2017/853 of the European Parliament and of the Council
amending Council Directive 91/477/EEC on control of the acquisition and possession of
weapons was adopted. The paper presents the basic legal context of this standard with regard
to the principles and objectives for which the European Union was founded.
Key words
European Union, international organizations, European Parliament and Council (EU)
directive, common market, free movement of goods, arms and ammunition, founding
agreements of international organizations
Normotvorba Unie v oblasti zbraní a střeliva
Dne 17. května 2017 byla schválena směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/853, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní2. O
obsahu změn prezentovaných směrnicí 2017/853 se vedla (ale i stále vede) poměrně bouřivá
diskuze nejen mezi veřejností, ale i v politických kruzích.
Kontrola nabývání a držení zbraní byla v rámci mezinárodní organizace (Unie) poprvé
zakotvena v podobě směrnice Rady (EHS) 1991/447 dne 18. června 1991, přijaté ve smyslu
článku 100a Smlouvy o založení Evropského hospodářského sdružení3. Rada (EHS)
s ohledem na návrh Komise a stanovisko Hospodářského a sociálního výboru přijala tuto
směrnici v souvislosti se závazkem členských států vytvořit nejpozději do 31. prosince 1992
vnitřní trh. Vytvořením vnitřního trhu měl vzniknout prostor bez vnitřních hranic, ve kterém
bude zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu, a který bude následně doplněn
úplným zrušením kontrol a formalit na vnitřních hranicích členských států. Komise ve své
"Bílé knize − Dotvoření vnitřního trhu" v této souvislosti uváděla, že zrušení hraničních
kontrol přepravovaných předmětů a osob mimo jiné předpokládá také sblížení právních
předpisů o zbraních. Radou (EHS) byl tak přijetím směrnice 1991/477 sledován záměr vzniku
PhDr. Mgr. Jiří Novotný, VŠFS, odborný asistent, Estonská 500, 101 00 Praha 10, e-mail:
jiri.novotny@vsfs.cz.
2
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive
91/477/EEC on control of the acquisition and possession of weapons.
3
Council Directive 91/477/EEC of 18 June 1991 on control of the acquisition and possession of weapons.
1
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účinné právní úpravy, která umožní uvnitř členských států kontrolu nabývání a držení
střelných zbraní a kontrolu jejich přepravy do jiného členského státu vzhledem k tomu, že
v budoucnu mělo dojít ke zrušení kontrol držení zbraní na vnitřních hranicích Společenství.
Přijatou směrnicí Rada (EHS) předpokládala, že existence částečně harmonizovaných
právních předpisů, která umožní uvnitř členských států kontrolu nabývání a držení střelných
zbraní a kontrolu jejich přepravy do jiného členského státu, vznikne mezi členskými státy
větší vzájemná důvěra v oblasti ochrany bezpečnosti osob. Za tímto účelem Rada (EHS)
směrnicí 1991/477 určila kategorie střelných zbraní, jejichž nabývání a držení fyzickými
osobami bude zakázáno nebo bude podléhat povolení či ohlášení. Přechod z jednoho
členského státu do druhého se zbraní měl být přijatou směrnicí zakázán, pokud nebude
dodržen postup, který členským státům bude umožňovat zjistit, že na jejich území je dovezena
střelná zbraň. Přijetí směrnice 1991/477, jež přinesla v roce 1991 základní principy pro
kontrolu nabývání a držení zbraní na území členských států, se stalo jednotným základem pro
specifikaci kategorií střelných zbraní, spolu s jednotnými pravidly pro jejich přeshraniční
pohyb v rámci Společenství.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853
Dne 17. května 2017 byla schválena směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/853, kterou se mění shora zmíněná směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání
a držení zbraní. Dle normotvůrců bylo s ohledem na teroristické činy potřeba přiměřeným
způsobem pozměnit některé aspekty původní směrnice o kontrole a nabývání zbraní, a to
s cílem zamezit zneužívání palných zbraní. K naplnění tohoto cíle bylo dle normotvůrců nutné
zajistit, aby příslušné orgány členských států byly schopné střelné zbraně a jejich hlavní části
sledovat pro účely konání správního a trestního řízení. Současně bylo dle normotvůrců
nezbytné, aby zbraně neuložené pod přímým dohledem držitele, byly skladovány tak, že
nebudou-li přímo v trezoru, musí být skladovány výhradně odděleně. Pro zbraně skupiny A (v
textu směrnice označeny jako zbraně nejnebezpečnější), musí unijní legislativa dle
normotvůrců stanovit přísnější pravidla, aby kromě některých náležitě odůvodněných výjimek
nebylo možné tyto střelné zbraně jakkoli nabývat, držet a ani s nimi na území členských států
obchodovat. Samonabíjecí palné zbraně s neodnímatelným zásobovacím ústrojím
umožňujícím střelbu vysokého počtu nábojů a samonabíjecí palné zbraně v kombinaci
s vysokokapacitním odnímatelným zásobovacím ústrojím by měly být pro civilní použití zcela
zakázány.
Ve zcela zjednodušeném výčtu mají být změnou původní směrnice 1991/477
o kontrole nabývání a držení zbraní především nově zakázány některé poloautomatické zbraně
upravené pro volný oběh z původně zbraní automatických (např. poloautomatické verze
Československého samopalu vz. 58), poloautomatické zbraně umožňující bez nového nabití
vystřelení více než 21 ran (nábojů) v případě krátkých zbraní a více než 11 ran (nábojů)
v případě dlouhých zbraní, či poloautomatické zbraně se sklopnou nebo teleskopickou pažbou
(opěrou), pokud jsou kratší než 60 cm. Zcela pak mají být novou normou zakázány nyní volně
dostupné zásobníky s kapacitou nad 20 nábojů, resp. 10 nábojů u dlouhých zbraní, přičemž
jejich „nelegálnímu“ držiteli má být na základě přijatých změn povinně členským státem
odňat zbrojní průkaz. Zbraně, které umožní použití takového zásobovacího ústrojí, mají být
zařazeny do zbraní kategorie A (pozn. zbraně skupiny A nemá být dle směrnice 2017/853
možné nabývat, držet a ani s nimi na území členských států obchodovat). Současně se mají
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nově registrovat poplašné a signální zbraně, zbraně znehodnocené a některé reprodukce
historických zbraní4.
Důvody přijetí směrnice 2017/853
Důvodem, pro který byla směrnice 2017/853 na úrovni mezinárodní organizace (Unie)
s odkazem na čl. 114 SFEU (původní čl. 100a) přijata, byla dle Evropského parlamentu a
Rady (EU) potřeba zamezit zneužívání palných zbraní, čehož nebylo možné uspokojivě
dosáhnout na úrovni členských států, a takovému zamezení mohlo být dle normotvůrců
dosaženo jen na úrovni Unie. V tomto ohledu byl také normotvůrci zdůvodněn zmíněný
postup (vydání směrnice) s odkazem na zásadu subsidiarity, stanovenou v čl. 5 Smlouvy o
Evropské unii, jež normotvůrci současně v textu podpořili argumentem, že směrnice samotná
nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení cílů směrnice. Důvodem pro přijetí
směrnice 2017/853 dle normotvůrců byly současně teroristické útoky na území členských
států, jež přijetí směrnice předcházely.
Cíle integrace a normotvorba Unie
Ve vztahu k cílům evropské integrace je s odkazem na důvody přijetí směrnice
2017/853 nutné uvést, že spolupráce členských států, jejímž cílem bylo nejprve vytvoření
společného trhu uhlí a oceli, jenž byl následován cílem vytvoření společného trhu atomové
energie a společného trhu v rámci EHS, směřovala především k vytvoření trhu bez vnitřních
hranic.5 Původní cíl vytvořit společný trh, založený na institutech volného pohybu osob, zboží
a služeb, realizovaných na úrovni nadnárodního společenství s vlastními kontrolními
mechanismy, dovolil spustit mechanismy rozšiřující vzájemnou spolupráci evropských států
do dalších oblastí, jež v konečném důsledku spočinula ve vytvoření hospodářské a měnové
unie6.
Závazek členských států podporovat hospodářský a sociální pokrok, vysokou úroveň
zaměstnanosti a dosahovat vyváženého a udržitelného rozvoje, zejména vytvořením prostoru
bez vnitřních hranic, posilováním hospodářské a sociální soudržnosti, a zavedením
hospodářské a měnové unie, který v souladu s ustanoveními Smlouvy o Evropské unii v
konečném důsledku zahrne i jednotnou měnu, byl následně přijatou Lisabonskou smlouvou7
nahrazen skupinou cílů hierarchicky rozdělených dle důležitosti, s výslovným stvrzením
existence hospodářské a měnové unie8. Lisabonskou smlouvou koncipované znění
zakladatelské smlouvy Unie potvrdilo vytvoření vnitřního trhu a úsilí Unie o udržitelný rozvoj
Evropy, jež se mají zakládat na vyváženém hospodářském růstu a na cenové stabilitě, vysoce
konkurenceschopném sociálně tržním hospodářství směřujícím k plné zaměstnanosti a
společenskému pokroku a na vysokém stupni ochrany a zlepšování kvality životního
prostředí9. K provedení cílů spojených s vnitřním trhem byla ve Smlouvě o fungování

Přehled možných dopadů revize evropské směrnice o zbraních. Ministerstvo vnitra České republiky [online].
[cit. 2017-09-29]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-moznych-dopadu-revize-evropske-smerniceo-zbranich.aspx.
5
Jednotný evropský akt (podepsaný v Lucemburku dne 17. února 1986 a v Haagu dne 28. února 1986 (Úřední
věstník L 169, 29. 6. 1987), čl. 13 „Vnitřní trh zahrne oblast bez vnitřních hranic, v níž je zajištěn volný pohyb
zboží, osob, služeb a kapitálu…“
6
TOMÁŠEK, M. Právní základy Evropské měnové unie. 1. vyd. Praha: Bankovní institut, 1999. s. 20.
7
Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství,
podepsaná v Lisabonu dne 13. prosince 2007 (Úřední věstník CIG 14/07, 3. 12. 2007), (dále jen „Lisabonská
smlouva“).
8
Čl. 1 odst. 4 Lisabonské smlouvy, který nahrazuje čl. 2 SEU (ve znění Smlouvy z Nice), nyní čl. 3 SEU (ve
znění Lisabonské smlouvy).
9
SEU (ve znění Lisabonské smlouvy) čl. 2 odst. 3.
4
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Evropské unie10 koncipována ustanovení, jež upravují případné rozšíření svěřených
pravomocí orgánů Unie za účelem dosažení cílů vnitřního trhu a současně rozšíření
stávajících pravomocí Unie o činnosti, které mají přímý vliv na vytváření a fungování
vnitřního trhu11. Právní úprava cílů Unie vymezovala oblasti, ve kterých je možné uplatnit
Unii svěřené kompetence, jejichž použití je limitováno cílem, kterého má být dosaženo12.
Lisabonská smlouva ve Smlouvě o Evropské unii přímo stanovila, že vymezení
pravomocí Unie se řídí zásadou svěření pravomocí, kdy výkon těchto pravomocí se řídí
zásadami subsidiarity a proporcionality. Podle zásady svěření pravomocí jedná Unie pouze v
mezích pravomocí svěřených jí ve Smlouvách členskými státy pro dosažení cílů stanovených
ve Smlouvách. Vymezení pravomocí Unie bylo Lisabonskou smlouvou pojato odlišně oproti
předchozí úpravě (čl. 5 SES13), a to s důrazem na pravomoci, které byly Unii ve smlouvách
svěřeny členskými státy. Obdobně byly Lisabonskou smlouvou odlišně koncipovány
pravomoci, které nejsou smlouvami Unii přímo svěřeny. Zde Lisabonská smlouva kladla
důraz na členské státy, když tato výslovně stanovila, že pravomoci, které nejsou smlouvami
Unii svěřeny, náleží členským státům. V tomto ohledu Smlouva o Evropské unii potvrzuje
úctu mezinárodní organizace k rovnosti členských států před zakladatelskými smlouvami a
současně národní identitu členských států, spočívající v jejich základních politických a
ústavních systémech, včetně místní a regionální samosprávy14.
Ustanovení čl. 114 SFEU (čl. 100a) je i po změnách koncipovaných Lisabonskou
smlouvou v zakladatelských smlouvách nadále koncipováno jako ustanovení umožňující
přijmout Evropskému parlamentu a Radě (EU) řádným legislativním postupem po konzultaci
s Hospodářským a sociálním výborem opatření ke sbližování ustanovení právních a správních
předpisů členských států, jejichž účelem je vytvoření a fungování vnitřního trhu, pokud mají
být takovým opatřením dosaženy cíle uvedené v čl. 26 SFEU. Podle zmíněného článku 26
však Unie přijímá opatření určená k vytvoření nebo zajištění fungování vnitřního trhu,
přičemž vnitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb
zboží, osob, služeb a kapitálu v souladu s ustanoveními zakladatelských smluv.
V případě spolupráce s názvem „Prostor bezpečnosti a práva“, která je po vstupu
Lisabonské smlouvy v účinnost zahrnuta mezi oblasti spolupráce, ve kterých se za určitých
podmínek uplatňují nadnárodní kompetence orgánů Unie15, je Unie oprávněna za účelem
zajištění, že na vnitřních hranicích neprobíhá kontrola osob, a s cílem rozvíjet společnou
politiku v oblasti azylu, přistěhovalectví a ochrany vnějších hranic, prostřednictvím Evropské
rady vymezit strategické směry pro legislativní a operativní plánování; prostřednictvím Rady
(EU) přijímat opatření k zajištění správní spolupráce mezi příslušnými útvary členských států,
a je-li to nezbytné pro dosažení cílů v oblasti prostoru svobody, bezpečnosti a práva, pokud
jde o předcházení terorismu, vymezit prostřednictvím Evropského parlamentu a Rady (EU)

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie (ve znění Lisabonské smlouvy), (Úřední věstník C
83/47, 30. 3. 2010) (dále jen „SFEU“).
11
SFEU čl. 114 a čl. 115.
12
SYLLOVÁ, J. aj. Lisabonská smlouva: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 13.
13
Konsolidované znění Smlouvy o založení Evropského společenství (ve znění smlouvy z Nice), (Úřední věstník
C 325/33, 24. 12. 2002).
14
„V tomto směru ustanovení výslovně brání takové federalizaci, která by opustila princip rovného postavení
států při hlasování o změnách smluv a připustila změny Smluv buď většinovým hlasováním členských států, nebo
jiným způsobem než jeden stát – jeden hlas.“ SYLLOVÁ, J. aj. Lisabonská smlouva: komentář. 1. vydání. Praha:
C. H. BECK, 2010. S. 20.
15
„Bylo třeba vypracovat reformu ústavy Evropské unie, která se měla stát především institucionálně nezbytným
řešením dalšího fungování Evropského společenství.“ TICHÝ, L. Historie a vývoj evropské integrace. In.
Evropské právo. 4. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2011. Kap. 1, s. 35.
10
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řádným legislativním postupem formou nařízení rámec správních opatření týkajících se
pohybu kapitálu a plateb, jako je zmrazení peněžních prostředků, finančních aktiv nebo
hospodářských výhod, které náležejí fyzickým nebo právnickým osobám, skupinám nebo
nestátním útvarům, jsou jimi vlastněny nebo jsou v jejich v držbě16.
Problematičnost směrnice 2017/853
Analýzou obsahu směrnice 2017/853 dojde běžný adresát této normy ke zjištění, že
navrhovaná změna původní směrnice 2017/455, prostřednictvím které mají být následně
změněny právní předpisy členských států na úseku zbraní a střeliva, nikterak neupravuje
prostředky, jež na úseku tohoto segmentu zboží (zbraní a střeliva) vedou či směřují k
vytvoření či dotváření společného trhu a hospodářské a měnové unie. Nebudu-li při hledání
cílů evropské integrace v novém znění směrnice zbytečně důsledný a omezím-li se na pouhé
náznaky prostředků ke splnění cílů evropské integrace, nebudu bohužel úspěšný ani v tomto
zjištění, neb obsah směrnice je co do prostředků, jimiž by měl být volný pohyb zboží, osob či
služeb usnadněn, zcela prostý. Obdobného zjištění pak dosáhne adresát normy i v případě cílů
spolupráce v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva.
Pokud bylo původní směrnicí 1991/477 sledováno sjednocení pravidel na úseku zbraní
a střeliva s ohledem na připravované odstranění vnitřních hranic mezi členskými státy, měla
myšlenka normotvůrce odstranit disproporce právních úprav jednotlivých členských států
poměrně zřetelné opodstatnění. Směrnici 1991/477 v původním znění je tak možné vítat jako
příspěvek k rovnosti držitelů zbraní a střeliva napříč členskými státy, která je současně
relevantním prostředkem k zamezení případné diskriminace držitelů zbraní a podnikatelů
v tomto oboru, neb vedla odstraněním disproporcí národních úprav. Navrhovaná změna
původní normy (směrnice 1991/477) prostřednictvím směrnice 2017/853 podobné prostředky
ale nepřináší. Po důkladnějším prozkoumání adresát normy dospěje zjištění, že se jedná o
harmonizační pravidla sestavená s cílem upravit základní hmotněprávní podmínky držení
zbraní a střeliva na území členských států. Zde ani není tak důležité, že změna podmínek
nabytí a držení je k tíži držitelů a podnikatelů. Důležitý je zásah do hmotněprávní úpravy
nabývání a držení určitého segmentu zboží (zbraní a střeliva), jež Unii jakožto mezinárodní
organizaci na základě zakladatelských smluv nepřísluší.
Vrátím-li se ke shora uvedenému závazku Unie respektovat národní identitu členských
států, spočívající v jejich základních politických a ústavních systémech 17, nelze nepřipustit
úvahy, že nastavením hmotněprávních podmínek pro nabývání určitého segmentu zboží na
území členského státu (nezáleží na tom, že jde v tomto případě o zbraně a střelivo) dochází
nejen k zásahům do limitů vlastnických práv jednotlivých členských států, ale současně do
oblasti vnitřní bezpečnosti, jež Unie v textu zakladatelských listin výslovně ponechala na
výhradní odpovědnosti každého členského státu18.
Vrátím-li se k důvodům, jež Unii, resp. její orgány, vedly k přijetí směrnice 2017/853,
je dle mého názoru nutné, a to s ohledem na zmíněné ust. čl. 114 SFEU (původní čl. 100a)
zdůraznit, že směrnice je zcela prostá obvyklého zdůvodnění, jakým způsobem současné
právní úpravy (normy) členských států, upravující nabývání a držení zbraní a střeliva,
ohrožují dosažení cíle integrace, kterým je vytvoření a fungování vnitřního trhu. Dále je dle
mého názoru přijatá norma zcela prostá zdůvodnění, jakým způsobem povedou některé
restrikce na úseku zbraní a střeliva k vytvoření a fungování vnitřního trhu, jenž má garantovat
TOMÁŠEK, M. Existuje „trestní právo Evropské unie“? In. Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní
řád České republiky a Slovenské republiky. 1. vyd. Praha: Leges, 2015. S. 18.
17
SEU (ve znění Lisabonské smlouvy) čl. 4, odst. 2.
18
SFEU, čl. 72.
16
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prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu.
Namísto takového zdůvodnění, jak obvykle v úvodu tohoto nosiče v případě Unie bývá,
normotvůrci odkazují na teroristické útoky s tím, že je především potřeba zamezit zneužívání
palných zbraní.
Pokud ale přijmeme tezi, že požadované zdůvodnění úmyslu normotvůrců (Unie)
nemusí být nedílnou součástí směrnice, ačkoli tomu tak obvykle je, nelze se ztotožnit
s postupem normotvůrců, jež přijetí zmíněné normy 2017/853 odůvodňují zásadou
subsidiarity, kdy zamýšleného cíle nebylo možné dosáhnout na úrovni členských států.
V tomto ohledu není jakkoli známo, že by se orgány Unie opakovaně pokoušely dostupnými
nástroji dosáhnout zamýšleného cíle (zneužívání zbraní na úkor budování společného trhu) na
úrovni členských států, což se dlouhodobě nedařilo, a z tohoto důvodu nebylo tak jiné
možnosti, než využit postup dle zmíněného čl. 5 SEU19, neb mezinárodní organizace (Unie)
neměla k dosažení jí svěřeného cíle, tj. společného trhu a hospodářské a měnové unie, jiný
prostředek, než na úrovni nadnárodní upravit podmínky pro nabývání vlastnictví a držbu
určitého segmentu zboží.
Jde o důsledek (státního) protekcionismu?
Zásah do hmotněprávních úprav nabývání a držení střelných zbraní na území
členských států prostřednictvím normotvorby subjektu (mezinárodní organizace), jež svou
subjektivitu v mezinárodním systému právě od těchto svých členů odvozuje, může mít ještě
jeden, a to zcela odlišný rozměr. V současném světě po studené válce je hrozba celosvětového
konfliktu nesrovnatelně menší než dříve. Obavy z vnějšího nepřítele jsou v současnosti u
mnoha státně kapitalistických vlád nahrazeny obavou z vnitropolitické situace a případných
rozvratů, kterou doprovází prvořadý cíl posílit moc státu na úkor řešení lokálních konfliktů
v odlehlé části světa. Mezinárodní vztahy a přeshraniční spolupráce mezi státy jsou odsunuty
do pozadí a primární úloha náleží důrazu na vlastní existenci a zachování státní moci, která
tak má mnohem blíže k případnému (státnímu) protekcionismu, neboť je tento vždy jen
minimálně kritizován z řad opozičních politických stran a hnutí20.
Důraz na nastavení nových pravidel týkající se střelných zbraní nemusí být tedy jen
snahou Unie upravit na území členských států podmínky nabývání a držení zbraní a střeliva,
ale může být projevem vývoje polického smýšlení představitelů jednotlivých států v
současném mezinárodním systému, kteří rozpadem bipolárního rozdělení světa obecně tíhnou
k důrazu na vnitrostátní politiku, jež však kromě zmíněného protekcionismu může doprovázet
i (bohužel) důraz na upevnění státní moci cestou eliminace vlastnictví a držby některých
prostředků ochrany zdraví, života a majetku. Použijeme-li kvalifikované závěry profesora
antropologie Ch. F. Springwooda o tom, že zbraně jsou nejen prodejním artiklem, ale
především součástí lidské kultury od počátku vývoje lidstva21, je nutné s ohledem na nově
přijatou normotvorbu Unie zcela zřetelně politovat absenci jakýchkoli předchozích výzkumů,
které by se hlouběji zabývaly vlivem legálně držených zbraní na ohrožení veřejného pořádku
či naopak vlivem zpřísnění restrikce držby zbraní na posílení bezpečnosti obyvatel.

SEU (ve znění Lisabonské smlouvy) čl. 5 „Podle zásady subsidiarity jedná Unie v oblastech, které nespadají
do její výlučné pravomoci, pouze tehdy a do té míry, pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být dosaženo
uspokojivě členskými státy na úrovni ústřední, regionální či místní, ale spíše jich, z důvodu jejího rozsahu či
účinků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie“.
20
BREMMER, I. Konec volného trhu: státní zásahy a jejich politická rizika. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2014. s.
144.
21
SPRINGWOOD, C. F. The Social Life of Guns: An Introduction. In. Open Fire-Understanding Global Gun
Cultures. New York: Berg Publishers, 2007. S. 2.
19

401

Připustíme-li pak skutečnost, že přijetí např. evropských principů smluvního práva je
otázkou nedořešenou za více jak jedno desetiletí, lze restrikci legální držby zbraní napříč
členskými státy Unie, realizovanou takřka v řádech měsíců, zcela jistě označit za
normotvorbu výhradně exekutivní, učiněnou autoritativně nejen (jak bylo výše uvedeno)
v protikladu s původními principy a cíli Unie, ale především bez zřetelné společenské
poptávky. Ačkoli existence této směrnice pravděpodobně nepůjde cestou celospolečenského
(celoevropského) odmítání, jež by v konečném důsledku skončila jejím neakceptováním
adresáty, jistě přispěje k rozšíření tábora odpůrců integrace, který po nedávné měnové a
migrační krizi pravděpodobně o něco posílí. Pokud do těchto souvislostí zařadíme vystoupení
Spojeného království z projektu integrace, ocitneme se v situaci, kdy negativní postoje
Evropanů k nadnárodnímu projektu a obhajoba národní suverenity zcela zřetelně posilují. To
je bohužel historický moment, kterému zakladatelé integrace v poválečných letech chtěli, a to
právě prostřednictvím liberálního trhu napříč Evropou, zabránit.
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Vliv omamných a psychotropních látek na důkazní hodnotu výslechu osoby
Influence of narcotic and psychotropic substances on the probative value of a
person's questioning
Dagmar Kopencová1
Abstrakt
Autorka v předkládaném článku shrnuje výzkum ke zjištění, jaká je důkazní hodnota výslechu
u osob, které jsou vyslýchány pod vlivem drog. Taktéž je článek zaměřen na pravdivost
výpovědi těchto osob.
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výslech, omamné a psychotropní látky, paměťové stopy, výzkum, důkazní hodnota
Abstract
In the present article, the author summarizes research to find out what the probative value of
interrogation is for people under the influence of drugs. The article is also focused on the
truthfulness of these people's testimony.
Keywords
interrogation, narcotic and psychotropic substances, substances, memory traces, research,
probative value
Úvod
Drogová problematika v naší republice se již netýká několika málo konzumentů z dob
před rokem 1989. Po otevření státních hranic bohužel naše území zaplavil trh s drogami
různého druhu od rostlinných až po syntetické. Na takový rozsah a množství náš stát nebyl
vůbec připraven a než orgány činné v trestním řízení včetně naší legislativy začali fungovat a
tento problém řešit, již drogy u nás zdomácněly. Vytvořila se síť prodejců drog a síť
uživatelů. Přes různé preventivní programy se počet uživatelů nijak rapidně nesnižuje. To
vede k různým závažným důsledkům v ekonomice, medicíně i sociální sféře.
Pro policejní práci to znamená, že policisté se stále častěji setkávají s osobami
ovlivněnými drogami různého druhu a jsou nuceni řešit problémové situace na ulici i na
služebně. Z důvodů politických a ekonomických tlaků dochází v určitých periodách
ke snižování stavu policejního sboru, odchodu starších zkušených policistů znalých drogové
problematiky z praxe, a poté k nabírání nových mladých policistů, kteří ovšem nemají
potřebné znalosti a zkušenosti policejní práce a chybí jim možnost převzít praktické
dovednosti a zkušenosti od policistů déle sloužících.
Jedním z problémů policejní práce je jednání s osobami pod vlivem drog, rozpoznání
těchto osob a taktéž možnosti výslechu těchto osob. Ze zákona je zakázáno vyslýchat osoby, o
kterých je známo, že jsou pod vlivem omamných a návykových látek, ovšem na druhé straně
může dojít k situaci, kdy zjištění potřebných informací může zachránit život nebo majetek
jiné osoby. Taktéž je zde institut lékařského vyšetření, a pokud lékař potvrdí, že osoba pod
vlivem drog je schopna výslechu, policista tuto osobu vyslechne a tento výslech má procesní
důkazní hodnotu u soudu. Je přece zřejmé, že osoba, která dlouhodobě zneužívá návykové
látky, nemůže být za pár dní vyléčena. Lékař zjišťuje, zda její ovlivnitelnost drogami je
1
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krátkodobá nebo dlouhodobá, že by bez drogy nebyla schopna běžným způsobem fungovat a
vypovídat, neboť by dostala abstinenční příznaky. Osoba takto zneužívající drogy většinou
skončí na několik dní v detoxikačním zařízení a po zpravidla dvou až třech dnech je
propuštěna s léky, které musí v určitém množství a v určité periodě užívat, tyto léky jsou
návykové, jen nahrazují drogu, kterou si aplikoval.
Jednou z možností, kdy lékař povolí výslech osoby, je situace, kdy jde o osobu
zraněnou nebo závažně nemocnou či umírající a takovou osobu je nutno vyslechnout k získání
kriminalisticko-relevantních informací. I tyto osoby jsou pod vlivem léků, většinou i léků
tlumících bolest. Další možností je, že osoba, která je vyslechnuta, je pod vlivem omamných a
psychotropních látek a policistovi toto nepřizná. Většinou jde o občasné uživatele
návykových látek a oni sami vědí, jak na ně droga účinkuje, a jsou schopni toto zneužívání
skrývat. V posledních letech se ve velkém množství objevují lidé, kteří zneužívají různé druhy
léčiv z důvodu velkých nároků na práci. Aby nebyli unavení a byli neustále aktivní, jsou
schopni postupně spadnout do drogové pasti. To vede k aplikaci větších a silnějších dávek a
bez této pobídky nejsou schopni normálně fungovat. Pokud nepřekročí určitou hranici, kde je
léčiva již nenabudí, ale naopak začínají jejich vlivem chátrat a projevy těchto dávek jsou i
citelně viditelné na dané osobě, tato osoba u výslechu zapře požití návykových látek, neboť si
ve své mysli nepřipouští, že je narkoman.
Jakou důkazní hodnotu má výslech provedený s osobou, která byla v době výslechu
pod vlivem omamných a psychotropních látek? A jakou tehdy, pokud osoba byla pod vlivem
omamných a psychotropních látek v době činu a poté byla vyslýchána po odeznění
intoxikace? Má takto provedený výslech vliv na pravdivost výpovědi?
Paměťové stopy
Výslech je samostatná metoda kriminalistické praktické činnosti a trestně procesním
úkonem, který je určován aktivní činností vyslýchajícího v mezích zákona a je zaměřen k
tomu, aby výpovědí vyslýchaného byly získány úplné a věrohodné poznatky o vyšetřované
události na základě paměťových stop obsažených ve vědomí vyslýchaných osob. „Dosud
není dostatečně objasněna podstata paměťové stopy, hranic paměťových stop jako
fragmentárních informací a jejich klasifikace. Všeobecně se v kriminalistice soudí, že jediný
možný průlom do dekódování informace z paměťových stop může poskytnout fyziologie,
farmakologie a případně i psychologie vnímání“2.
Paměťové stopy vznikají v mozku člověka na základě určitého podnětu, prožitku.
„Lidský mozek se sestává z buněk zvaných neurony, z gliových buněk a menšího počtu buněk
kmenových, z nichž gliové buňky a neurony vznikají. V průměrném lidském mozku je
přibližně 15 miliard neuronů. Ty jsou nástrojem komunikace, neboť přijímají, zpracovávají a
předávají signály, které jsou elektrochemické povahy. Neuron posílá signál tím způsobem, že
vyloučí jisté chemické látky do mezery (zvané synapse) oddělujícího od ostatních neuronů.
Dané chemické sloučeniny mění propustnost povrchu ostatních neuronů. To umožňuje
kladným iontům proudit do vnitřního prostoru daných neuronů a tento pohyb kladného náboje
vytváří elektrický proud. Zmíněný druh signálů přichází ke kterémukoliv danému neuronu od
velkého množství jeho sousedů. Když se dostatečný počet těchto proudů sejde, daný neuron
„sepne“, což znamená, že rovněž pošle signál svým sousedům tím způsobem, že vyloučí
chemikálii do synapsí oddělujících ho od okolí. Tak se signál šíří mozkem. Tohle víření

HESS, Ladislav a kol. K charakteristice a významu paměťové stopy [online]. 2004 [cit. 12. 11. 2018]. Dostupné
z: http://www.soudniinzenyrstvi.cz/archiv/docs/si-2004-01-59-66.pdf 25.
2
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elektrochemické aktivity vytváří naše myšlení, sny, plány našeho budoucího jednání, stejně
jako základní emoční a kognitivní prožitky, jako je bolest, strach, paměť a učení“3.
Pro zvyšování paměťového potenciálu se využívají pomůcky usnadňující zapamatování,
např. asociování, mnemotechniky, opakování bezprostředně po zhlédnutí či zažití dané
události, častého každodenní opakování, vyvolávání vizuálních představ, pojmové mapy. To
vše může použít svědek či poškozená osoba, která si chce po činu zapamatovat události, které
proběhly na místě činu, po delší dobu. Můžeme si položit otázku, zda tak činí i osoby, které
jsou ovlivněné drogou? Na to není jednoznačná odpověď.
„Problémem při výslechu toxikomana je změna schopnosti vnímat jevy kolem sebe po
aplikaci drogy. Může dojít k ovlivnění některých smyslových orgánů. Změnou psychických
vlastností může být narušena nejen schopnost vnímání, ale i schopnost zapamatování. Je tedy
třeba přistupovat k vyslýchanému s větší trpělivostí a použít všechny dostupné a povolené
prostředky, které slouží k vyvolání asociací a mohou pomoci lépe si vybavit paměťovou
stopu. Nelze vyloučit i to, že osoba, která byla pod vlivem drog svědkem něčeho, si toto
skutečně nepamatuje“4. Jaká je tedy schopnost ovlivněných osob vypovídat a reprodukovat
prožitou událost na základě paměťových stop a schopnost ovlivněných osob vypovídat
pravdivě?
Výzkumné šetření
Kriminalisticko-taktická metoda výslech je v posledních desetiletích ovlivňována
nejen kriminalistickou teorií, ale i praxí. Postup zejména příslušníků služby kriminální policie
a vyšetřování vyplývají ze situací, kdy vyslechnou osoby pod vlivem drog a potřebují si být
jistí, že tento procesní úkon bude uznán soudem jako důkaz. Pro zjištění odpovědi, zda
výslech osob ovlivněných drogou je důkazně významný a tedy i pravdivý, jsem se rozhodla
zkoumat trestní spisy ukončené na Krajském ředitelství Policie České republiky. Vybrala
jsem si období let 2015–2017. Zaměřila jsem se na zjišťování těchto dat z 209 spisů ze
z celkového počtu prozkoumaných 437 spisů, kde některá z osob byla vyslýchána jako
narkoman. V těchto spisech bylo vyslechnuto 241 pachatelů, 257 svědků a 38 poškozených.
Nejprve jsem zjišťovala věk vyslýchaných osob ovlivněných drogou. U pachatelů pod vlivem
drog je nejčastější věková hranice 31-40 let (82 osob), druhá skupina je v rozmezí let 26-30
(60 osob) a třetí skupina je v letech 19-25 (51 osob). Následují pachatelé ve věku 41 a výše
(34) a poslední jsou mladiství pachatelé (14 osob). Vzhledem k tomu, že jde o závažnou
trestnou činnost, jde z velké části o recidivisty, kteří jiný způsob života neznají.
Nejpočetnější věková hranice vyslýchaných svědků pod vlivem drog je 19-25 let a to
114 osob, což se dalo očekávat, poté následuje věk v rozmezí 26-30 let (63 osob). Následují
mladiství (36 osob), což vzhledem k dané problematice je jasný signál, že trestná činnost se
přenáší mezi mladé lidi. Zejména jde o svědky, kteří kupují drogy od dealerů. Poté se počet
svědků rapidně snižuje podle toho, jak věkové rozmezí svědků stoupá. U věku v rozmezí 3140 let je to 27 osob a nad 41 let se jedná o 17 osob. U poškozených osob je velké překvapení
věkové rozmezí 31-40 let (15 osob), na druhou stranu to poukazuje na fakt, že jde o osoby,
které si drogu mohou dovolit. Následují mladí lidé 19-25 let (9 osob), většina je ještě bez
závazků, mladiství (8 osob), peníze na drogu většinou získávají z rodičovských zdrojů a
nakonec osoby 26-30 let (6 osob). Pachatelé na nich páchají trestnou činnost v době, kdy jsou
často v bezmocném psychickém či fyzickém stavu. Malé množství vyslechnutých osob pod
vlivem nealkoholových drog přičítám tomu, že osoby, které byly pod vlivem drogy, a byl na
nich spáchán trestný čin, se styděly a raději trestnou činnost neoznámily. Protože jde o
3
4

CUMMINSOVÁ, D. D. Záhady experimentální psychologie. Praha: Portál s.r.o., 1998.
STRAUS, J. a kol. Metodika vyšetřování drogové kriminality. Praha: Policejní akademie ČR, 2006.
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závažnější trestnou činnost, kterou vyšetřují na krajských ředitelstvích a celorepublikových
útvarech, velké množství poškozených osob bohužel nebylo možné vyslechnout, protože
pachatelovo chování a jednání nepřežily. U pachatelů trestné činnosti, kteří zneužívají drogy,
byl zajímavý ukazatel – vzdělání.

Graf 1 - Vzdělání pachatelů
Je celkem překvapující zjištění, že právě středoškolsky vzdělání lidé dominují (a to
celkem jednoznačně) mezi pachateli trestních činů spáchaných pod vlivem drog. Vysvětlení
se nabízí možná se srovnáním současné úrovně vzdělávání na středních školách, které se blíží
úrovni bývalých učňovských škol a stejně tak i úroveň výchovy a sociální přípravy v rodinách
a ve společnosti. Není to však pravidlem a určitě to není možná považovat za příčinu
ověřenou.
Při analyzování spisů jsem se zaměřila na skutečnost, zda osoby vypovídaly či
vypovídat odmítly. Nejvíce mě zajímal fakt, zda vypovídaly pravdivě. Vypracovala jsem
tabulky s osobami (pod vlivem drog) podle jejich procesního postavení.
Tab. 1 - Obvinění
Vypovídající obviněný

počet

obviněný nevypovídá po celou dobu vyšetřování

48

obviněný nejprve nevypovídá, poté vypovídá pravdivě

18

obviněný nejprve nevypovídá, poté vypovídá nepravdivě

15

obviněný vypovídá pravdivě po celou dobu vyšetřování

33

obviněný vypovídá nepravdivě po celou dobu vyšetřování

22

obviněný nejprve vypovídá nepravdivě, po předložení důkazů vypovídá
pravdivě

46

obviněný nejprve vypovídá pravdivě, poté polopravdy

17

obviněný snaží se zmenšit svoji vinu, částečně se přiznává, vetší míru
zavinění odmítá, nebo pokud má spolupachatele, svádí ji na spolupachatele

36

obviněný nejprve vypovídá pravdivě, později nepravdivě

6
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Tab. 2 - Svědci
Vypovídající svědek

počet

svědek vypovídá pravdivě po celou dobu vyšetřování

84

svědek vypovídá nepravdivě po celou dobu vyšetřování

14

svědek nejprve vypovídá nepravdivě, po předložení důkazů vypovídá
pravdivě

102

svědek nejprve vypovídá pravdivě, v dalším výslechu polopravdy

27

svědek nejprve vypovídá nepravdivě, v dalším výslechu polopravdy

31

Tab. 3 - Poškození
Vypovídající poškozený

počet

poškozený vypovídá pravdivě po celou dobu vyšetřování

32

poškozený vypovídá nepravdivě po celou dobu vyšetřování

5

poškozený nejprve vypovídá pravdivě, v dalším výslechu polopravdy

7

Ze struktury a chování jednotlivých osob podle procesního postavení - obviněných, svědků, i
poškozených - vyplývá, že není statisticky významná žádná odchylka od normy chování osob,
které páchali trestnou činnost bez ovlivnění drogou. Dané tvrzení podporuje i výsledek
následujícího statistického zhodnocení počtu osob, které byly vyšetřované na příčetnost či
nepříčetnost klinickým psychologem a psychiatrem.

Graf 2 - Výsledek znalecké zkoumání (z oboru psychiatrie a psychologie) vyslýchaných osob
pod vlivem drog
Je potřeba zdůraznit, že z celkového počtu zkoumaných osob ovlivněných drogou, jenom
1 % osob je vykázaných jako nepříčetných a 2 % osob se zmenšenou příčetnosti. Daný
výsledek je statisticky bezvýznamný a je na dolní hranici chyby stanovení.
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Kriminalistické metody dokazující pravdivost výpovědi osob zneužívajících drogy
Při zkoumání uvedených spisů jsem zjišťovala, jaké byly provedeny další
kriminalistické metody a postupy, které by potvrdily pravdivost výpovědi osob ovlivněných
drogou. Na základě dalších provedených důkazů bylo potvrzeno, že tyto vyslýchané osoby
podaly prvotní informace i výpověď odpovídající zjištěným skutečnostem.
Tab. 4 - Metody a procesní úkony
název

počet
provedení

ohledání místa činu

68x

použití služebního psa na drogy

6x

zjištění a zajištění finanční hotovosti na bankovním účtu obviněného

29x

lékařské zprávy poškozených

31x

lékařské vyšetření a zprávy obviněných

21x

list o prohlídce zemřelého

11x

pitva pachatele

1x

pitva poškozených osob

10x

různé znalecké posudky

645x

různá odborná vyjádření

47x

výslechy jiných osob

643x

odposlechy a přepisy z odposlechů telefonních hovorů

45x

záznam na linku 158

6x

výpis z elektronické dokumentace – facebook, sms zprávy

12x

rekonstrukce

16x

domovní prohlídka

113x

osobní prohlídka

29x

prohlídka jiných prostor a pozemků

14x

prohlídka osobního vozidla

27x

rekognice

25x

sledování osob a věcí

9x

prověrka výpovědi na místě

2x

Při ohledání místa činu jde o důkaz či důkazy, které přímo svědčily proti pachatelům
již po ohledání; skvěle provedená fotodokumentace, technikem odebrání stop z místa činu a
jejich následné znalecké zkoumání a vyhodnocení – zejména daktyloskopické otisky, pachové
stopy, drogy a prekurzory, věcné stopy, zbraně – nože, mačety, střelné zbraně, taktéž
kamerové záznamy zajištěné z místa činu (49x). Pomohly usvědčit pachatele vražd, ublížení
na zdraví, usmrcení z nedbalosti, těžkého ublížení na zdraví, rvačky, ohrožení pod vlivem
návykové látky, nedovolené výroby a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a
s jedy, převozu drog, násilí proti úřední osobě, výtržnictví.
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Nejvíce bylo vyžádáno znaleckých posudků na chemii a fyzikální chemii (95), zranění
(78), soudní lékařství (11), obor lékařství, odvětví toxikologie (poškozený omámený léky v
alkoholu, smrt předávkováním – 5), genetiku (17), počítačovou expertizu (63), kybernetiku –
výpočetní techniku - mobilních telefonů (81) a SIM karet (129) psychiatrii a psychologii vyšetření duševního stavu poškozené osoby (12), stanovení hodnoty odcizených věcí (77),
daktyloskopii (14), trasologii (22), pachové stopy (9), balistiku (6), fyzikální chemii –
povýstřelové zplodiny (6), poškození vozidel (7), cenu věcí z vozidel (6), elektrotechniku (6)
a z oboru doprava, odvětví dopravní nehody 1x. Z odborných vyjádření jsou nejzajímavější
vyjádření na padělané bankovky, černý odběr elektřiny, expertízu na odebrané vzorky
ovzduší.
Další důkazy, které podpořily výslechy osob pod vlivem omamných a psychotropních
látek, byly nalezeny u domovních podmínek; zejména falešné bankovky, zbraně – pistole,
nože, flobertka malorážka, zajištění odcizených věcí – šperky, hodinky, obrazy, starožitnosti,
drogy a prekurzory, 3x varny pervitinu a chemikálie, laboratorní sklo, 300 tablet na výrobu
pervitinu, obvazový materiál nasáklý opiem, tablety extáze, metanfetamin, telefonní karty,
telefony, počítače, digitální váhy, finanční hotovost, plynová pistole, zápisníky s počten
prodeje a klienty, fotoaparát, lékařské recepty, razítka lékařů (falešné), falešné objednávky
léčiv, falešné podpisy lékařů, léky Adipex Retard „tzv. zlaté vejce“, písemnosti dokazující
pohyb léčiv - naskladnění i vydání léčiva z prostor lékáren, falešné smlouvy s lékaři, 4 kusy
odcizených razítek (pravých), fotografie orálního styku s dívkou 14 let, části odcizených
vozidel a 7 odcizených osobních automobilů, věci z vozidel, konopí (např. z jednoho
trestného činu odebráno 1759 ks a rostlinná sušina + 2x pěstírna - technologické zařízení
zajišťující osvit, vytápění, ventilaci a cirkulaci vzduchu s nutností manuální závlahy,
zahradnická technika, chemické přípravky pro pěstování konopí), prázdné lékovky s
pentobarbitalem a metoclopramidem, oblečení a věci poškozených zemřelých osob, nález
anabolických látek – metadioden v práškách, testosteron etanat v ampulích, testosteron, a
další drogy.
Metody a postupy, kterými byla prověřována pravdivost výpovědi, jsou opravdu
vypovídajícím souborem o stavu dokazování a kriminalistickém zkoumání. Je možné
komentovat dané poznatky z různých uhlů pohledů. Je zde několik poznatků, které si zaslouží
mimořádnou pozornost. Především nízká úroveň využití prověrky výpovědi na místě, ale na
druhé straně slouží ke "cti", že ohledání místa je dominantním zdrojem důkazů. Dalším velmi
významným zdrojem důkazů jsou výslechy jiných osob než těch, od kterých policisté zjistili
prověřované informace. Velmi častým zdrojem informací jsou prohlídky jakéhokoliv druhu.
Použití operativně pátracích prostředků a odposlechů je na krajské úrovni taktéž rozšířené.
Relativní nižší počet využití dalších kriminalistických metod je možné vysvětlit
komplikovaností realizaci daných metod.
Ukazuje se, že problémy drog a kriminality z toho plynoucí, je problém daleko širší a
použití kriminalistických metod u výslechu a z něj plynoucích modifikací jednotlivých
kriminalistických metod (prověrka výpovědi na místě, kriminalistický experiment,
konfrontace…) jsou v současnosti málo rozpracované právě pro danou oblast trestné činnosti,
a to přesto, že se jedná o trestnou činnost rozsáhlou s neustále zvyšující tendencí. Pozitivem je
pořád častější dokazování s využitím kriminalistických metod, jak vyplývá z uvedeného
seznamu vybraných výsledků a počtů. Osobně je zajímavá prohlídka a to v jakékoli formě,
využití rekonstrukce a nejúčinnější je využití výsledků kriminalistické chemie, což je
pochopitelné a myslím, že i v budoucnu bude nadále stále více používané.
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Závěr
Výslech je jednou z nejčastějších kriminalisticko-taktických metod. Osob, které
zneužívají omamné a psychotropní látky stále přibývá, a policisté se tak stále častěji s těmito
osobami setkávají a musí s nimi komunikovat takovým způsobem, aby nedošlo k jejich
vlastnímu ohrožení. Při správném postupu policistů u výslechů osob pod vlivem omamných a
psychotropních látek a osob, které byly v době páchání trestného činu pod vlivem omamných
a psychotropních látek, anebo byl s nimi výslech proveden až po jejich detoxikaci, je možné
získat věrohodné poznatky o vyšetřované události na základě paměťových stop obsažených
ve vědomí vyslýchaných osob. Ze zjištěných faktů vyplývá, že ovlivnění drogou není
zásadně tím, co výpověď osoby dělá nepravdivou, ale jako u jiných osob jde o motiv či
pohnutku, co vede vyslýchanou osobu ke lhaní nebo k pozměnění části pravdivých
skutečností. To je jedno z nejzajímavějších zjištění daného průzkumu. Stejně jako zjištění, že
výslechy osob, které byly pod vlivem omamných a psychotropních látek mají stejnou důkazní
hodnotu jako další kriminalisticko-taktické metody.
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Odškodňovanie obetí násilných trestných činov- história, súčasnosť,
perspektívy1
Compensation for Victims of Violent Crime - History, Present, Perspectives
Martin Štrkolec2
Abstrakt
Autor sa v príspevku zaoberá odškodňovaním obetí násilných trestných činov v Slovenskej
republike, a to tak v z pohľadu historického, právnej úpravy de lege lata, ako aj návrhov de
lege ferenda. V úvodných častiach príspevku sa autor zaoberá tiež nárokom poškodeného na
náhradu škody, ktorý si tento môže uplatniť v trestnom konaní v súlade so zákonom č.
301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Trestný poriadok“),
keďže uplatnenie nároku poškodeného na náhradu škody v trestnom konaní spravidla
predstavuje jednu zo zákonných podmienok odškodnenia obete násilného trestného činu
podľa osobitného zákona.
Kľúčové slová
poškodený trestným činom, obeť násilného trestného činu, nárok na náhradu škody,
odškodňovanie obetí trestných činov, zákon o obetiach
Abstract
The author deals with the compensation of victims of violent crimes in the Slovak Republic,
both in terms of historical, de lege lata and de lege ferenda. In the introductory parts of the
paper, the author also deals with the claim of the injured party for damages, which he can
apply in criminal proceedings in accordance with Act no. 301/2005 Coll. Criminal Procedural
Code as amended ("Criminal Procedure Code"), since the exercise of a claim for damages in
criminal proceedings is generally one of the statutory conditions of indemnity to a victim of a
violent crime under a special law.
Key words
injured party in criminal proceedings, victim of violent crime, claim for compensation,
compensation of victims of crime, victim´s Act
Úvod
V kontexte odškodňovania obetí násilných trestných činov je v prvom rade potrebné
zaoberať sa uplatnením nároku poškodeného na náhradu škody v trestnom konaní, keďže
predmetný procesný úkon poškodeného v súčasnosti spravidla predstavuje jednu zo
zákonných podmienok odškodnenia obete násilného trestného činu podľa osobitného zákona.
Aj z uvedeného dôvodu sa v prvej kapitole príspevku zaoberáme možnosťami, zákonnými
podmienkami, ako aj inými relevantnými zákonnými ustanoveniami týkajúcimi sa uplatnenia
nároku poškodeného na náhradu škody v trestnom konaní.
Zákonom č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o obetiach“) účinným od 1. 1. 2018 došlo k zrušeniu
Predložený príspevok vznikol s podporou a je výstupom riešenia výskumného projektu APVV-16-0362
,,Privatizácia trestného práva- hmotnoprávne, procesnoprávne, kriminologické a organizačno- technické
aspekty.“
2
JUDr. Martin Štrkolec, PhD., odborný asistent, Katedra trestného práva, Právnická fakulta Univerzity
P.J.ŠAFÁRIKA, SK, e-mail: martin.strkolec@upjs.sk.
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predchádzajúcej právnej úpravy týkajúcej sa odškodňovania osôb poškodených násilnými
trestnými činmi, ktorá bola obsiahnutá v súčasnosti už v zrušenom zákone č. 215/2006 Z. z.
o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi, ktorý upravoval najmä
jednorazové finančné odškodnenie osôb, ktorým bola v dôsledku úmyselných násilných
trestných činov spôsobená ujma na zdraví. V súčasnosti je odškodňovanie obetí násilných
trestných činov obsiahnuté v zákone o obetiach, ktorého prijatím došlo k úplnému
transponovaniu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012,
ktorou sa ustanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných
činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV do právneho poriadku
Slovenskej republiky. Cieľom zákona o obetiach bola komplexná právna úprava obetí
trestných činov, odškodňovanie obetí násilných trestných činov a mechanizmus podpory
subjektov poskytujúcich pomoc obetiam trestných činov, čím sa malo posilniť postavenie
obetí trestných činov v trestnom konaní3.
Cieľom predkladaného príspevku však nie je komplexná analýza jednotlivých
ustanovení zákona o obetiach. V prvej časti zákona o obetiach je okrem iného taktiež
vymedzené, kto sa rozumie obeťou trestného činu, obzvlášť zraniteľnou obeťou, obeťou
násilného trestného činu, a taktiež to, čo možno chápať pod pojmom druhotná a opakovaná
viktimizácia. Druhá časť zákona o obetiach upravuje právo obete na informácie, právo obete
na poskytnutie odbornej pomoci, právo obete na právnu pomoc, ako aj právo obete na
ochranu pred druhotnou a opakovanou viktimizáciou. V tretej časti zákona o obetiach je
upravené odškodňovanie obetí násilných trestných činov, pričom ako už bolo vyššie uvedené
zákonom o obetiach bol zrušený zákon č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených
násilnými trestnými činmi v znení zákona č. 79/2008 Z. z., zákona č. 146/2013 Z. z. a zákona
č. 125/2016 Z. z. Štvrtá časť zákona o obetiach upravuje akreditáciu a činnosť subjektov
poskytujúcich pomoc obetiam trestných činov. Z dôvodu obmedzeného rozsahu
predkladaného príspevku sa v jeho ďalších častiach budeme v súlade s jeho tematickým
vymedzením a obsahovým zameraním venovať najmä tretej časti zákona o obetiach, a to
v kontexte trestno- procesnom, historicko- právnom, avšak neopomenieme ani súčasný stav
de lege lata, pričom v jeho závere na podklade všetkého nižšie uvedeného budeme
formulovať návrhy de lege ferenda v predmetnej oblasti.
Uplatnenie nároku poškodeného na náhradu škody v trestnom konaní a niektoré
aspekty rozhodovania súdu v adhéznom konaní
Podľa ustanovenia § 46 ods. 1 Trestného poriadku: ,,Poškodený je osoba, ktorej bolo
trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda alebo boli
porušené či ohrozené jej iné zákonom chránené práva alebo slobody.“ Okrem iných
procesných oprávnení, ktoré poškodenému vyplývajú z jednotlivých ustanovení Trestného
poriadku môže tento podľa ustanovenia § 46 ods. 3 Trestného poriadku navrhnúť, aby súd v
odsudzujúcom rozsudku uložil obžalovanému povinnosť nahradiť škodu, ak bola
poškodenému v príčinnej súvislosti s trestným činom spôsobená. Takýto návrh musí
poškodený uplatniť najneskoršie do skončenia vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania. Z
návrhu pritom musí byť zrejmé, z akých dôvodov a v akej výške sa nárok na náhradu škody
uplatňuje.
Z doposiaľ uvedeného vyplýva, že nárok poškodeného na náhradu škody, ktorá mu
bola spôsobená v príčinnej súvislosti s trestným činom musí byť poškodeným v trestnom
konaní uplatnený riadne a včas. „Ak bol tento návrh uplatnený po uplynutí lehoty, nemožno
Dôvodová správa k zákonu o obetiach prístupná na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy//SK/dokumenty/LP-2017-551.
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naň prihliadnuť v trestnom konaní. V takomto prípade súd rozhodne, že takúto osobu ako
poškodeného s jeho nárokom na náhradu škody na hlavné pojednávanie nepripúšťa“4. Na
týchto miestach je dôvodné sa na základe uvedeného zamyslieť nad právnou úpravou de lege
lata, a to najmä čo sa týka zákonnej podmienky, ktorá spočíva vo ,,včasnosti“ uplatnenia
nároku poškodeného na náhradu škody v trestnom konaní. Problematickou sa pritom javí
najmä možnosť poškodeného uplatniť svoj nárok na náhradu škody včas v prípade, kedy
orgány činné v trestnom konaní v prípravnom konaní postupujú formou tzv. ,,super rýchleho
vyšetrovania“ podľa ustanovenia § 204 Trestného poriadku, ktoré ustanovuje, že: ,,Ak bola
prokurátorovi odovzdaná spolu so spisom osoba, ktorá bola zadržaná ako podozrivá pri
páchaní prečinu, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica
neprevyšuje päť rokov, bezprostredne po ňom, alebo po tom, čo odpadla prekážka jej
bezprostredného zadržania najviac do 24 hodín po spáchaní prečinu a prokurátor ju
neprepustí na slobodu, odovzdá ju najneskôr do 48 hodín od zadržania súdu, ktorému tiež
podá obžalobu spolu so spisom. Ak prokurátor zistí dôvody väzby, súčasne navrhne, aby bol
obvinený vzatý do väzby.“ Lehota 48 hodín, v ktorej sú orgány činné v trestnom konaní pri
aplikácii ustanovenia § 204 Trestného poriadku povinné odovzdať súdu osobu zadržanú ako
podozrivú pri páchaní prečinu spolu s obžalobou a doposiaľ zaobstaraným spisovým
materiálom je bohužiaľ príliš krátka na to, aby v nej poškodený včas uplatnil svoj nárok na
náhradu škody, ktorá mu vznikla v príčinnej súvislosti s trestným činom páchateľa trestného
činu.
Sudca pre prípravné konanie, ktorý v týchto prípadoch postupuje osobitným spôsobom
konania podľa ustanovenia § 348 Trestného poriadku spravidla využíva pomerne
frekventovaný spôsob rozhodnutia trestným rozkazom podľa ustanovenia § 353 Trestného
poriadku, teda bez nariadenia hlavného pojednávania, a zároveň bez akejkoľvek možnosti
účasti poškodeného ako procesnej strany v konaní pred súdom. Vzhľadom k tomu, že v týchto
prípadoch nárok na náhradu škody poškodeným v prípravnom konaní nebol uplatnený včas
(do skončenia tzv. ,,super rýchleho vyšetrovania“ podľa ustanovenia § 204, rozhodnutie
o uložení povinnosti nahradiť škodu v trestnom rozkaze nebude súčasťou výroku tohto
rozhodnutia. Poškodený v takom prípade nie je považovaný ani za oprávnenú osobu na
podanie odporu proti tomuto rozhodnutiu5. Ak však v takomto prípade podá proti trestnému
rozkazu včas odpor prokurátor alebo obvinený a následne vo veci bude sudcom pre prípravné
konanie nariadené hlavné pojednávanie, poškodený sa nebude môcť účinne domáhať uloženia
povinnosti nahradiť škodu v odsudzujúcom rozsudku, ktorá mu bola spôsobená v príčinnej
súvislosti s trestným činom, keďže jeho návrh nebol uplatnený včas v rámci 48 hodinovej
lehoty tzv. ,,super rýchleho vyšetrovania“ podľa ustanovenia § 204 Trestného poriadku.
Z dôvodov uvedených v predchádzajúcom odseku by bolo de lege ferenda potrebné
zvážiť novelizáciu ustanovenia § 46 ods. 3 Trestného poriadku v zmysle vyhláseného znenia
zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok), teda predchádzajúceho
trestno- procesného právneho predpisu, ktorý vo svojom ustanovení § 43 ods. 2 upravoval, že
poškodený, ktorý má podľa zákona proti obvinenému nárok na náhradu škody, ktorá mu bola
trestným činom spôsobená, je oprávnený tiež navrhnúť, aby súd v odsudzujúcom rozsudku
uložil obžalovanému povinnosť nahradiť túto škodu. Podľa predchádzajúcej trestnoprocesnej úpravy bolo takýto návrh potrebné urobiť najneskoršie na hlavnom pojednávaní
pred začatím dokazovania. Uvedený názor je podporený taktiež súčasným znením § 43 ods. 3
zákona č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád) v znení neskorších predpisov,
ČENTÉŠ, J. Uplatnenie nároku na náhradu škody v adhéznom konaní. In: Justičná revue, 60, 2008, č. 12, s.
1692.
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ktorý je v susednej Českej republiky účinný až po súčasnosť, podľa ktorého: ,,Poškozený je
oprávněn také navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému povinnost
nahradit v penězích škodu nebo nemajetkovou újmu, jež byla poškozenému trestným činem
způsobena, nebo vydat bezdůvodné obohacení, které obžalovaný na jeho úkor trestným činem
získal. Návrh je třeba učinit nejpozději u hlavního líčení před zahájením dokazování (…)“6.
Bez ohľadu na právnu úpravu de lege lata v uvedenom smere, ako aj bez ohľadu na
uvádzané návrhy de lege ferenda je namieste vymedziť, akú škodu je poškodený oprávnený
uplatniť si v príčinnej súvislosti so spáchaným trestným činom v adhéznom konaní de lege
lata. Z ustanovenia § 46 ods. 3 v spojení s ustanovením § 46 ods. 1 Trestného poriadku
vyplýva, že poškodený si v adhéznom konaní môže uplatniť tak majetkovú, ako aj
nemajetkovú škodu. K uplatneniu nemajetkovej škody v aplikačnej praxi čoraz častejšie
dochádza v prípadoch uplatnenia si nemajetkovej ujmy v peniazoch poškodeným, ktorá
v načrtnutom kontexte predstavuje morálnu škodu spôsobenú poškodenému v príčinnej
súvislosti s trestným činom. Uplatneniu nemajetkovej ujmy poškodeným v adhéznom konaní
nemôže v žiadnom prípade brániť skutočnosť, že možnosť jej uplatnenia nie je ustanovení §
46 ods. 3 Trestného poriadku explicitne upravená, a to ako sme už vyššie uviedli z dôvodu, že
nemajetkovú ujmu je možné subsumovať pod morálnu škodu v zmysle ustanovenia § 46 ods.
1 Trestného poriadku7. Podľa rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vydaného pod
sp. zn.: 7 Cdo 65/2013: ,,ten istý skutkový dej môže v niektorom prípade zakladať zároveň
tak nárok na náhradu za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia, ako aj nárok na
náhradu nemajetkovej ujmy spôsobenej fyzickej osobe na jej osobnostných právach.“8 Zo
žiadneho ustanovenia zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie
spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov totiž nemožno vyvodiť, že by sa v
rámci odškodňovania bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia mal zohľadniť aj zásah do
dôstojnosti, súkromia alebo rodinného života poškodeného. V prípade majetkovej škody jej
hmotnoprávny základ vrátane ušlého zisku poškodeného vyplýva z ustanovení § 420 a nasl.
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
,,Občiansky zákonník“). Hmotnoprávny základ nemajetkovej ujmy je upravený pri práve
každej fyzickej osoby na ochranu svojej osobnosti, a to konkrétne v ustanoveniach § 11
a nasl. Občianskeho zákonníka. Na rozdiel od majetkovej škody je preukazovanie
nemajetkovej ujmy (nielen) v adhéznom konaní pomerne obtiažne, a to najmä z toho dôvodu,
že nemajetková ujma je síce poskytovaná v peniazoch, avšak právny poriadok pre jej
stanovenie v konkrétnom prípade nevymedzuje žiadne konkrétne zákonné limity, respektíve
kritériá s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v ustanovení § 13 ods. 3 Občianskeho zákonníka
podľa ktorého výšku nemajetkovej ujmy ,,určí súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej
ujmy a na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo.“ Uvedeným sa vytvára aplikačný
priestor pre súdy rozhodujúce v trestnom konaní, aby tieto prostredníctvom svojej
rozhodovacej činnosti upravili rozsah, respektíve limity poskytovania nemajetkovej ujmy
v peniazoch poškodeným v konkrétnych adhéznych konaniach.
Súčasťou práva na ochranu osobnosti je aj právo na súkromie a rodinných život.
Právo na súkromie zahŕňa aj právo fyzickej osoby vytvoriť a udržiavať vzťahy s inými
ľudskými bytosťami. Obzvlášť v citovej oblasti, aby fyzická osoba mohla rozvíjať vlastnú
osobnosť. Smrť ako absolútna strata predstavuje sama o sebe závažný zásah do práva na
Bližšie pozri: ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní řád I. § 1- 156. Komentář. 7. vydání. Praha: C.H.BECK, 2013. s. 506
a nasl.
7
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trestného práva k iným právnym odvetviam a vedným disciplínam. Košice: UPJŠ v Košiciach. 2017. s. 252
a nasl.
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ochranu osobnosti, pričom spôsobuje ťažké psychické rozpoloženie. V prípade fungujúcej
rodiny má za následok dlhotrvajúcu nemožnosť vyrovnať sa so stratou blízkeho človeka.
Protiprávne narušenie týchto vzťahov predstavuje neoprávnený zásah do práva na rodinný
život fyzickej osoby. Najvyšší súd Slovenskej republiky uplatňuje jednotný názor, podľa
ktorého súčasťou práva na ochranu súkromia je aj rodinný život spočívajúci v
udržiavaní a rozvíjaní vzájomných citových, morálnych a sociálnych väzieb medzi
najbližšími osobami. Konanie, ktoré spôsobilo násilné pretrhnutie týchto väzieb stratou
člena rodiny je neoprávneným zásahom do osobnostných práv pozostalých členov
rodiny9.
Ako vyplýva z vyššie uvedeného posúdenie výšky nemateriálnej ujmy je v prvom
rade závislé od úvahy súdu. Súd musí vo svojom rozhodnutí odôvodniť najmä to, z akých
dôvodov bola v konkrétnom adhéznom konaní priznaná náhrada nemajetkovej ujmy v
konkrétnej výške. Aj keď je výška nemateriálnej ujmy v peniazoch predmetom voľnej úvahy
súdu, táto úvaha sa musí opierať o určité preskúmateľné objektívne kritériá, a to najmä
z dôvodu, aby sa vylúčila arbitrárnosť takého rozhodovania. Uplatnenie voľnej úvahy sa tak
nesmie stať nepreskúmateľnou subjektívnou svojvôľou súdu rozhodujúceho v adhéznom
konaní. Výška náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch je určovaná základnými zákonnými
kritériami, ktoré sme uviedli vyššie, a to predovšetkým závažnosťou vzniknutej ujmy a
okolnosťami, za ktorých k porušeniu práva došlo. Za závažnú ujmu treba považovať ujmu,
ktorú fyzická osoba vzhľadom na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo, intenzitu
zásahu, jeho trvanie alebo dopad a dôsledky považuje za ujmu značnú. Pritom však nie sú
rozhodujúce jej subjektívne pocity, ale objektívne hľadisko, teda to, či by predmetnú ujmu
takto v danom mieste a čase aj každá iná fyzická osoba. Prostredníctvom zákona o obetiach
došlo aj k nepriamej novelizácii ustanovenia § 287 ods. 1 druhá veta Trestného poriadku
spôsobom, že slová ,,Ak tomu nebráni zákonná prekážka“ boli nahradené slovom ,,Súd“,
a teda súčasné znenie citovaného ustanovenia znie: ,,Súd uloží obžalovanému vždy povinnosť
nahradiť neuhradenú škodu alebo jej neuhradenú časť, ak jej výška je súčasťou popisu skutku
uvedeného vo výroku rozsudku, ktorým bol obžalovaný uznaný za vinného, alebo ak ide o
náhradu morálnej škody spôsobenej úmyselným násilným trestným činom podľa osobitného
zákona, ak škoda nebola dosiaľ uhradená.“ Máme za to, že uvedená zmena ustanovenia §
287 ods. 1 druhá veta Trestného poriadku nie je zákonná, keďže podľa nášho názoru súd
jednoducho nemôže rozhodnúť o povinnosti nahradiť neuhradenú škodu alebo jej neuhradenú
časť, ak jej výška je súčasťou popisu skutku uvedeného vo výroku rozsudku, ktorým bol
obžalovaný uznaný za vinného alebo ak ide o náhradu morálnej škody spôsobenej úmyselným
násilným trestným činom podľa osobitného zákona, ak škoda nebola dosiaľ uhradená
v prípadoch, ak tomu bráni zákonná prekážka. Zákonnou prekážkou na uloženie povinnosti
obžalovanému nahradiť škodu poškodenému môže byť napríklad to, že návrh na náhradu
škody nebol poškodeným včas uplatnený, že o návrhu poškodeného na náhradu škody už bolo
rozhodnuté v civilnom procese alebo v inom konaní, respektíve to, že právo poškodeného je
premlčané, ak sa toho obžalovaný dovoláva10.
Z uvedeného dôvodu máme za to, že za súčasného znenia by súd nemal za splnenia
ostatných podmienok uvedených v ustanovení § 287 ods. 1 druhá veta Trestného poriadku
rozhodnúť o povinnosti obžalovaného nahradiť škodu alebo jej neuhradenú časť, ak tomu
bráni zákonná prekážka. Ak by sa súd striktne držal doslovnej dikcie citovaného ustanovenia
a o povinnosti obžalovaného by za splnenia ostatných podmienok vyplývajúcich
z predmetného ustanovenia Trestného poriadku rozhodol pozitívne bez toho, aby skúmal
9

Bližšie pozri napr: Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vydaný pod sp. zn.: 4 Cdo 139/2011.
Bližšie pozri: ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestný poriadok. Veľký komentár. Bratislava: EUROKÓDEX. 2014. s. 568.
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existenciu zákonných prekážok pre taký postup, postupoval by v rozpore s inými
ustanoveniami Trestného poriadku, ako aj v rozpore s ďalšími všeobecne záväznými
právnymi predpismi, a to napríklad s ustanoveniami § 100 ods. 1 a § 106 Občianskeho
zákonníka.
Odškodňovanie osôb poškodených násilnými trestnými činmi podľa zákona č. 215/2006
Z. z. v znení neskorších predpisov
Smernica Rady 2004/80/ES z 29. apríla 2004 o náhradách obetiam trestnej činnosti
bola do slovenského právneho poriadku pôvodne úplne transponovaná zákonom č. 215/2006
Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení neskorších
predpisov (ďalej len ,,pôvodný zákon o odškodňovaní“). Účelom pôvodného zákona
o odškodňovaní bolo poskytovanie jednorazového náhradného finančného odškodnenia zo
strany štátu osobám poškodeným úmyselnými násilnými trestnými činmi, teda takým, ktorým
bola spôsobená ujma na zdraví, ublíženie na zdraví, ťažká ujma na zdraví alebo smrť
spôsobená trestným činom spáchaným inou osobou, respektíve morálna škoda spôsobená
trestným činom znásilnenia, sexuálneho násilia alebo sexuálneho zneužívania spáchaného
inou osobou v, a to v prípade, že ich iné odškodnenie, najmä zo strany páchateľa trestného
činu je nemožné alebo je podstatne sťažené, teda najmä v prípadoch, ak páchateľ trestného
činu nie je známy alebo nedisponuje žiadnym majetkom11. Podľa prechodného ustanovenia §
18 pôvodného zákona o odškodňovaní sa v prípade trestných činov spáchaných pred 1. 5.
2006 postupovalo podľa zákona č. 255/1998 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených
násilnými trestnými činmi v znení zákona č. 422/2002 Z. z12.
Podľa ustanovenia § 3 ods. 1 pôvodného zákona o odškodňovaní mohol o odškodnenie
požiadať poškodený, ktorý je občan Slovenskej republiky alebo občan iného členského štátu,
alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ktorá má na území Slovenskej republiky alebo na území
iného členského štátu trvalý pobyt, alebo cudzí štátny príslušník za podmienok a v rozsahu
ustanovenom medzinárodnou zmluvou, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom
ustanoveným zákonom, ak k ujme na zdraví došlo na území Slovenskej republiky.
Ustanovenie § 3 ods. 2 pôvodného zákona o odškodňovaní o odškodnenie nemohla požiadať
osoba poškodeného, ktorej bola ujma na zdraví plne uhradená inak, ktorá nedala súhlas na
trestné stíhanie obvineného podľa ustanovenia § 211 Trestného poriadku, a taktiež osoba,
ktorá nemôže vykonávať oprávnenie poškodeného podľa ustanovenia § 47 ods. 1 Trestného
poriadku, keďže je v trestnom stíhaní stíhaný ako spoluobvinený. Podľa ustanovenia § 4 ods.
1 pôvodného zákona o odškodňovaní mohol poškodený požiadať o odškodnenie, ak v
trestnom konaní nadobudol právoplatnosť rozsudok alebo trestný rozkaz, ktorým sa páchateľ
uznáva vinným zo spáchania trestného činu, ktorým bola poškodenému spôsobená ujma na
zdraví, alebo rozsudok, ktorým bol obžalovaný spod obžaloby oslobodený, pretože nie je
trestne zodpovedný pre nepríčetnosť a ujma na zdraví nebola poškodenému plne uhradená
inak. Rovnako tak podľa ustanovenia § 4 ods. 2 pôvodného zákona o odškodňovaní mohol
poškodený urobiť, ak páchateľ trestného činu, ktorým bola poškodenému spôsobená ujma na
zdraví, nebol známy, zdržiaval sa na neznámom mieste alebo jeho trestnému stíhaniu bránila
zákonná prekážka a ujma na zdraví nebola poškodenému plne uhradená inak, avšak iba ak
výsledky vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní
nevyvolávali dôvodné pochybnosti o tom, že sa stal trestný čin, ktorým bola poškodenému
spôsobená ujma na zdraví.
Bližšie pozri: BURDA, E., GAŇA, S., TOBIÁŠOVÁ, L. Odškodňovanie osôb poškodených násilnými
trestnými činmi. In: Justičná revue, 59, 2007, č. 4, s. 503 a nasl.
12
Bližšie pozri: Zákon č. 255/1998 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení
zákona č. 422/2002 Z. z.
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Pre účely výpočtu rozsahu odškodnenia, ak išlo o ujmu na zdraví, sa primerane použili
ustanovenia osobitného predpisu upravujúceho poskytovanie náhrady za bolesť a náhrady za
sťaženie spoločenského uplatnenia, teda zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť
a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov, s tým
rozdielom, v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 pôvodného zákona o odškodňovaní nebolo
možné náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia zvýšiť. Ak bola trestným činom
spôsobená smrť, poškodený mal nárok na vyplatenie odškodnenia v sume päťdesiatnásobku
minimálnej mzdy. Ak právo na odškodnenie prislúchalo viacerým poškodeným, rozdelila sa
uvedená suma medzi nich rovnakým dielom. Poškodený trestným činom znásilnenia,
sexuálneho násilia alebo sexuálneho zneužívania mal nárok aj na vyplatenie odškodnenia za
spôsobenú morálnu škodu v sume desaťnásobku minimálnej mzdy. Za povšimnutie stojí
taktiež tá skutočnosť, že právny nárok na odškodnenie poškodeného násilným trestným činom
bol po prvý krát právne zakotvený práve v zákone č. 215/2006 Z. z., teda v pôvodnom zákone
o odškodňovaní, pričom podľa skoršieho zákona č. 255/1998 Z. z. o odškodňovaní osôb
poškodených násilnými trestnými činmi v znení zákona č. 422/2002 Z. z. tento právny nárok
poškodeného nebol daný13. Podľa pôvodného zákona o odškodňovaní mohol poškodený
Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky podať žiadosť o odškodnenie do šiestich
mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozsudku alebo trestného rozkazu uvedeného
v § 4 ods. 1 pôvodného zákona o odškodnení, alebo iného rozhodnutia orgánu činného v
trestnom konaní alebo súdu, ktorý v prípadoch uvedených v § 4 ods. 2 pôvodného zákona
o odškodnení vo veci naposledy konal. Na žiadosti podané po tejto lehote sa neprihliadalo.
Na týchto miestach je nevyhnutné dodať, že vyhlásené znenie pôvodného zákona
o odškodňovaní vo svojom ustanovení § 8 ods. 2 stanovovalo objektívnu prekluzívnu lehotu,
ktorej uplynutie malo za následok, že na žiadosti podané oneskorene sa ex lege neprihliadalo,
keď podľa predmetného ustanovenia bolo žiadosť o odškodnenie na Ministerstvo
spravodlivosti Slovenskej republiky možné podať iba do osemnástich mesiacov odo dňa
spáchania trestného činu, ktorým bola spôsobená ujma na zdraví, pričom ustanovenie § 8 ods.
3 ustanovovalo výnimku, podľa ktorej: ,,Ak rozsudok alebo trestný rozkaz uvedený v § 4 ods.
1 bol vynesený po lehote uvedenej v odseku 2, žiadosť treba podať orgánu podľa odseku 1 v
lehote šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku alebo trestného
rozkazu; ak súd v trestnom konaní poškodeného s jeho nárokom odkázal na občianske súdne
konanie alebo konanie pred iným orgánom, žiadosť treba podať v lehote šiestich mesiacov
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa rozhodlo o nároku poškodeného
v občianskom súdnom konaní alebo konaní pred iným orgánom. Na žiadosti podané po tejto
lehote sa nebude prihliadať.“ Osemnásťmesačná objektívna prekluzívna lehota pritom mohla
v aplikačnej praxi spôsobovať problémy najmä v prípadoch, ak páchateľ trestného činu,
ktorým bola poškodenému spôsobená ujma na zdraví, nebol známy, zdržiaval sa na
neznámom mieste alebo jeho trestnému stíhaniu bránila zákonná prekážka14.
Na základe dostupných štatistických údajov sa počet odškodnení osôb poškodených
násilnými trestnými činmi na základe pôvodného zákona o odškodňovaní pohyboval od 79
odškodnení v roku 2012 po 153 odškodnení v roku 2013, pričom celková výška vyplatených
odškodnení sa pohybovala od 448 551,- Eur v roku 2012 do 667 935,- Eur v roku 201415.
Bližšie pozri: BURDA, E., GAŇA, S., TOBIÁŠOVÁ, L. Odškodňovanie osôb poškodených násilnými
trestnými činmi. In: Justičná revue, 59, 2007, č. 4, s. 503 a nasl.
14
Bližšie pozri: Ustanovenie § 4 ods. 2 pôvodného zákona o odškodňovaní, a taktiež BURDA, E., GAŇA, S.,
TOBIÁŠOVÁ, L. Odškodňovanie osôb poškodených násilnými trestnými činmi. In: Justičná revue, 59, 2007, č.
4, s. 503 a nasl.
15
Bližšie pozri: ZÁHORA, J.: Zákon o obetiach trestných činov. Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. s.
249.
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Odškodňovanie obetí násilných trestných činov podľa zákona o obetiach
V októbri roku 2017 bol v Národnej rade Slovenskej republiky prijatý zákon
o obetiach s účinnosťou od 1. 1. 2018, pričom jeho prijatím v podmienkach Slovenskej
republiky po prvý krát došlo k transformácii pojmu obeť trestného činu z kriminologického,
respektíve viktimologického chápania na právnu kategóriu. Podľa ustanovenia § 1 zákona
o obetiach: ,,Tento zákon upravuje práva, ochranu a podporu obetí trestných činov (ďalej len
„obeť“), vzťahy medzi štátom a subjektmi poskytujúcimi pomoc obetiam a finančné
odškodňovanie (ďalej len „odškodňovanie“) obetí násilných trestných činov.” Za určitý
nedostatok legislatívneho vymedzenia predmetu úpravy zákona o obetiach je možné vzhliadať
napríklad to, že zákon o obetiach vo svojich ďalších priamo legálne nevymedzuje to, aký
trestný čin je možné považovať za násilný trestný čin. Uvedené však podľa nášho názoru
nebude spôsobovať významnejšie aplikačné problémy, keďže táto skutočnosť nepriamo
vyplýva z ustanovenia § 2 ods. 1 písm. d) zákona o obetiach, kde je zakotvená legálna
definícia obete násilného trestného činu pre účely zákona o obetiach. Podstatou ani cieľom
tohto príspevku v kontexte jeho názvu však nie je zaoberať sa celým normatívnym znením
nového zákona o obetiach, pričom jeho vybranými časťami sme sa už čiastočne zaoberali
v našich doterajších príspevkoch16.
V ďalšej časti predkladaného príspevku sa z dôvodov uvedených v predchádzajúcom
odseku budeme ďalej zaoberať výlučne odškodňovaním obetí násilných trestných činov podľa
zákona o obetiach, a to tak rozdielmi medzi súčasnou a predchádzajúcou právnou úpravou
obsiahnutou v pôvodnom zákone o odškodňovaní, ako aj kritickým zhodnotením novej
právnej úpravy odškodňovania podľa zákona o obetiach, vrátane návrhov de lege ferenda.
Normatívna úprava pôvodného zákona o odškodňovaní, ktorej kontinuita ostala v zákone o
obetiach zachovaná aj napriek zrušeniu pôvodného zákona, a zároveň nie je predmetom
našich kritických postrehov, taktiež nebude predmetom tohto príspevku v jeho ďalších
častiach.
Podľa ustanovenia § 9 zákona o obetiach má obeť násilného trestného činu za
podmienok a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom právo na odškodnenie, ktoré jej
poskytne štát. Zákonom o obetiach došlo k sprecizovaniu normatívneho textu uvedeného
v ustanovení § 4 ods. 1, ods. 2 pôvodného zákona o obetiach, keď podľa ustanovenia § 11
ods. 2 zákona o obetiach vzniká nárok na odškodnenie obete trestného činu aj vtedy, ak dôjde
k prerušeniu trestného stíhania z dôvodov podľa § 228 ods. 2 písm. a) až e) Trestného
poriadku, k zastaveniu trestného stíhania z dôvodov podľa § 215 ods. 1 písm. d) až f)
Trestného poriadku alebo z dôvodu podľa § 215 ods. 2 písm. a) Trestného poriadku, prípadne
k odloženiu veci z dôvodu podľa § 215 ods. 2 písm. a) Trestného poriadku, a výsledky
vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní nevyvolávajú
dôvodné pochybnosti o tom, že sa stal trestný čin, ktorým bola obeti násilného trestného činu
spôsobená ujma na zdraví. Zo zákona o obetiach vyplýva, že nárok na odškodnenie obete
násilného trestného činu okrem iných zákonných podmienok vzniká vtedy, ak bola obeti
spôsobená ujma na zdraví (ustanovenie § 11 ods. 1 zákona o obetiach), ak bola trestným
činom spôsobená smrť (ustanovenie § 12 ods. 2 zákona o obetiach), respektíve ak bola obeti
taxatívne vymedzených trestných činov17 spôsobená morálna škoda (ustanovenie § 12 ods. 3
zákona o obetiach). Máme za to, že takýto rozsah odškodnenia nie je dostatočný, keďže
Bližšie pozri napr.: ŠTRKOLEC, M.: Obete trestných činov a poškodení trestným činom- stav de lege lata
a návrhy de lege ferenda. In: Ústavnoprávne, zákonné a kriminologické atribúty o obetiach trestných činov.
Bratislavské právnické fórum 2018. Bratislava: UK v Bratislave, 2018. s. 222 a nasl.
17
Jedná sa o trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin znásilnenia, trestný čin sexuálneho násilia, respektíve
trestný čin sexuálneho zneužívania.
16
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opomína napríklad situácie, kedy je obeti násilného trestného činu spôsobená okrem ujmy na
zdraví aj iná škoda, respektíve nemajetková ujma a zároveň nedôjde k smrti tejto osoby (ak
dôjde k smrti osoby uplatní sa rozsah odškodnenia v zmysle ustanovenie § 12 ods. 2 zákona
o obetiach, ktorý určuje výšku nemajetkovej ujmy pozostalých) alebo ak sa nejedná
o niektorý z taxatívne vymedzených trestných činov, a to najmä vzhľadom ku skutočnosti, že
súčasná legislatívna úprava Trestného poriadku, ako aj rozhodovacia prax trestných súdov
týkajúca sa priznávania nemajetkovej ujmy poškodenému v trestnom konaní nie je
dostatočná18. Z uvedených dôvodov máme za to, že ani odškodňovanie obetí násilných
trestných činov v zmysle zákona o obetiach nie je v prípadoch odškodňovania nemajetkovej
ujmy trestného činu postačujúce. Rovnako sa postačujúcim nejaví stanovenie maximálneho
rozsahu odškodnenia pozostalých podľa ustanovenia § 12 ods. 2 zákona o obetiach, podľa
ktorého: ,,Ak bola trestným činom spôsobená smrť, obeť násilného trestného činu má nárok
na vyplatenie odškodnenia v sume päťdesiatnásobku minimálnej mzdy. Ak je obetí násilného
trestného činu viac, suma odškodnenia sa medzi nich rozdelí rovnakým dielom.“ Predmetné
ustanovenie zákona o obetiach je síce zhodné s tým, ktoré bolo obsiahnuté aj v normatívnej
úprave pôvodného zákona o odškodňovaní, v súvislosti s ním je však potrebné poukázať na
možnú disproporciu medzi jeho zákonným znením a judikatúrou súdov, podľa ktorej nie sú
ojedinelé prípady, kedy pri smrti blízkej osoby spôsobenej trestným činom tak civilné, ako
aj trestné súdy priznávajú pozostalým neraz nemajetkovú ujmu vo výške dosahujúcej 15.000,Eur pre jednu pozostalú osobu19. Vzhľadom k uvedenému je možné konštatovať, že
päťdesiatnásobok minimálnej mzdy predstavujúci maximálny rozsah odškodnenia podľa
ustanovenia § 12 ods. 2 zákona o obetiach vo väčšine prípadov pokryje odškodnenie
nemajetkovej ujmy jedného, maximálne dvoch pozostalých, ktorým bola táto priznaná
v trestnom, respektíve v civilnom sporovom konaní. Z uvedených dôvodov de lege ferenda
navrhujeme zvýšiť maximálny rozsah odškodnenia podľa ustanovenia § 12 ods. 2 zákona
o obetiach na stonásobok minimálnej mzdy, čo podľa nášho názoru bude v tam uvedených
prípadoch predstavovať primerané odškodnenie, a to najmä v situáciách, kedy si svoj nárok
budú uplatňovať viac ako dvaja pozostalý. Rovnako navrhujeme de lege ferenda upraviť
maximálny rozsah odškodnenia morálnej škody pri trestných činoch obchodovania s ľuďmi,
znásilnenia, sexuálneho násilia a sexuálneho zneužívania, keďže desaťnásobok minimálnej
mzdy vyplývajúci z ustanovenia § 12 ods. 3 zákona o obetiach podľa nášho názoru
dostatočným spôsobom nereflektuje ujmu spôsobenú obeti takého trestného činu, a najmä je
neproporcionálny vo vzťahu k závažnosti ujmy spôsobenej jedným z enumerovaných
trestných činov. Z uvedených dôvodov navrhujeme zvýšiť maximálny rozsah odškodnenia
morálnej škody pri trestných činoch obchodovania s ľuďmi, znásilnenia, sexuálneho násilia
a sexuálneho zneužívania na päťdesiatnásobok minimálnej mzdy tak, ako tomu bolo
v normatívnej úprave zákona č. 255/1998 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými
trestnými činmi v znení neskorších predpisov.
Kriticky je možné vnímať aj ustanovenie § 11 ods. 3 zákona o obetiach, podľa
ktorého: ,,Obeť trestného činu sexuálneho zneužívania nemá nárok na odškodnenie podľa
tohto zákona, ak dôjde k oslobodeniu obžalovaného spod obžaloby alebo k zastaveniu
trestného stíhania z dôvodu, že obžalovaný alebo obvinený pre nedostatok veku nie je trestne
zodpovedný.“ Nie je nám vôbec jasné ratio legis zákonodarcu, ktorý v prípade sexuálneho
zneužívania obete trestného činu páchateľom, ktorý pre nedostatok veku nie je trestne
zodpovedný tejto nepriznáva nárok na jej odškodnenie v zmysle ustanovení § 10 a nasl.
zákona o obetiach. V aplikačnej praxi tak budú nastávať prípady, kedy obeť trestného činu
Bližšie pozri: TÓTHOVÁ, V. Náhrada škody pri spôsobenej ujme na zdraví. In. Prieniky trestného práva
k iným právnym odvetviam a vedným disciplínam. Košice: UPJŠ v Košiciach. 2017. s. 252 a nasl.
19
Bližšie pozri napr.: Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vydaný pod sp. zn.: 4 Cdo 139/2011.
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sexuálneho zneužívania, voči ktorej sa predmetného trestného činu dopustil páchateľ, ktorý
v čase spáchania skutku bude mať menej ako 15 rokov veku nebude mať nárok na
odškodnenie morálnej škody v zmysle ustanovenia § 12 ods. 3 zákona o obetiach, kým obeť
trestného činu sexuálneho zneužívania, voči ktorej sa predmetného trestného činu dopustil
páchateľ, ktorý v čase spáchania skutku bude mať viac ako 15 rokov veku už bude mať nárok
na odškodnenie morálnej škody v zmysle citovaného ustanovenia zákona o obetiach. Pre
takýto iracionálny postup zákonodarcu nevzhliadame legitímny dôvod. Bližšie odôvodnenie
citovaného ustanovenia síce vyplýva z dôvodovej správy k zákonu o obetiach, avšak takéto
odôvodnenie považujeme za nedostatočné,20 keďže podľa nášho názoru odporuje zmyslu a
účelu odškodňovania obetí násilných trestných činov. Máme za to, že ,,absurdnú situáciu“,
o ktorej navrhovateľ zákona o obetiach v dôvodovej správe k ustanoveniu § 11 ods. 3 zákona
o obetiach hovorí sa mal pokúsiť legislatívne vyriešiť prijatím iných opatrení, ktoré by obeti
sexuálneho zneužívania priznávali nárok na odškodnenie aj v prípadoch, ak páchateľ
trestného činu pre nedostatok veku nie je trestne zodpovedný. Je totiž namieste predpokladať,
že aspoň niektorým obetiam sexuálneho zneužívania je skutočne spôsobená morálna škoda aj
v prípadoch, ak páchateľ nie je pre nedostatok veku trestne zodpovedný. Domnievame sa, že
tomu tak bude najmä v prípadoch, keď niekto vykoná súlož alebo iným spôsobom sexuálne
zneužije osobu, ktorá doposiaľ nemala žiadne sexuálne skúsenosti. Navyše, podľa nášho
názoru nie je možné vylúčiť skutočnosť, že predmetným ustanovením mal zákonodarca za
cieľ predísť zneužívaniu práva vo vzťahu k marginálnym skupinám obyvateľstva našej
spoločnosti.
Zmenou oproti pôvodnému zákonu o odškodňovaní je aj zákonná dikcia ustanovenia §
11 ods. 4 zákona o obetiach, podľa ktorého: ,,Podmienkou vzniku nároku na odškodnenie
podľa tohto zákona je uplatnenie si nároku na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku ujmy
na zdraví zo strany obete násilného trestného činu v trestnom konaní. To neplatí, ak ide o
ujmu na zdraví spôsobenú trestným činom obchodovania s ľuďmi, znásilnenia, sexuálneho
násilia alebo sexuálneho zneužívania.“ V prípade obete trestného činu, ktorá je zároveň
poškodeným trestným činom podľa Trestného poriadku nemožno v súvislosti s citovaným
ustanovením zákona o obetiach vzhliadať významnejšie aplikačné problémy. Zaujímavou sa
však javí úvaha o tom, či obeť trestného činu v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 písm. b) bod 2.
zákona o obetiach, teda ,,príbuzný v priamom rade, osvojiteľ, osvojenec, súrodenec, manžel a
osoba, ktorá žila v čase smrti v spoločnej domácnosti s osobou, ktorej bola trestným činom
spôsobená smrť, ako aj osoba závislá od osoby, ktorej bola trestným činom spôsobená smrť,
ak utrpeli v dôsledku smrti tejto osoby škodu“, respektíve či obeť násilného trestného činu
v prípade smrti v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 písm. d) bod 1. časť vety za bodkočiarkou
zákona o obetiach, teda pozostalý manžel po zomretom, pozostalé dieťa po zomretom,
pozostalý rodič po zomretom, respektíve osoba, voči ktorej mal zomretý vyživovaciu
povinnosť sú alebo nie sú subjektom trestného konania v procesnom postavení poškodeného
vrátane všetkých procesných práv a povinností, ktoré poškodenému vyplývajú z jednotlivých
ustanovení Trestného poriadku. Odpoveď na uvedenú otázku nie je podľa nášho názoru
jednoznačná. Na strane jednej zákon o obetiach vo svojom ustanovení § 3 ods. 6 hovorí, že:
,,Obeť má v trestnom konaní postavenie oznamovateľa trestného činu, poškodeného alebo
svedka a patria jej práva a povinnosti upravené v Trestnom poriadku súvisiace s uvedeným
postavením.“
Máme však za to, že kým obeť trestného činu v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 písm. b)
bod 2. zákona o obetiach, teda ,,príbuzný v priamom rade, osvojiteľ, osvojenec, súrodenec,
Dôvodová správa k zákonu o obetiach prístupná na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy//SK/dokumenty/LP-2017-551.
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manžel a osoba, ktorá žila v čase smrti v spoločnej domácnosti s osobou, ktorej bola trestným
činom spôsobená smrť, ako aj osoba závislá od osoby, ktorej bola trestným činom spôsobená
smrť, ak utrpeli v dôsledku smrti tejto osoby škodu“ môže na základe dikcie ,,ak utrpeli
v dôsledku smrti tejto osoby škodu“ spadať pod legálnu definíciu poškodeného trestným
činom uvedenú v ustanovení § 46 ods. 1 Trestného poriadku, tak obeť násilného trestného
činu v prípade smrti v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 písm. d) bod 1. časť vety za
bodkočiarkou zákona o obetiach, teda pozostalý manžel po zomretom, pozostalé dieťa po
zomretom, pozostalý rodič po zomretom, respektíve osoba, voči ktorej mal zomretý
vyživovaciu povinnosť nemusia podľa nášho názoru automaticky spadať pod legálnu
definíciu poškodeného v zmysle ustanovenia § 46 ods. 1 Trestného poriadku, keďže pri
vymenovaných obetiach nie je v citovanom ustanovení zákona o obetiach so statusom obete
násilného trestného činu automaticky spájaný vznik škody. Navyše, ak by sme sa striktne
držali doslovnej zákonnej dikcie ustanovenia § 3 ods. 6 zákona o obetiach dospeli by sme
k záveru, že pozostalý manžel po zomretom, pozostalé dieťa po zomretom, pozostalý rodič po
zomretom, respektíve osoba, voči ktorej mal zomretý vyživovaciu povinnosť nie sú
poškodeným trestným činom podľa ustanovenia § 46 ods. 1 Trestného poriadku, keďže
v zmysle predmetného ustanovenia majú v trestnom konaní procesný status poškodeného iba
obete trestných činov (ich legálna definícia je vymedzená v ustanovení § 2 ods. 1 písm. b) bod
1. a 2.) a nie obete násilných trestných činov v podobe pozostalého manžela, pozostalého
dieťaťa po zomretom, pozostalého rodiča po zomretom, respektíve osoby, voči ktorej mal
zomretý vyživovaciu povinnosť. Obeť násilného trestného činu je totiž v zmysle jednotlivých
ustanovení § 2 zákona o obetiach pojmom odlišným od obete trestného činu.21 Ak sa však
vrátime k obsahu prvej časti tohto príspevku, v rámci ktorej sme konštatovali, že poškodený si
v adhéznom konaní môže uplatniť tak majetkovú, ako aj nemajetkovú škodu, pričom k
uplatneniu nemajetkovej škody v aplikačnej praxi čoraz častejšie dochádza v prípadoch
uplatnenia si nemajetkovej ujmy v peniazoch poškodenými v prípadoch smrti svojho
príbuzného spôsobenej trestným činom je namieste konštatovať nasledovné. Legislatívnotechnické nedostatky zákona o obetiach uvedené v rámci tohto odseku s najväčšou
pravdepodobnosťou nebudú brániť úspešnému uplatneniu nároku pozostalých v zmysle
ustanovenia § 12 ods. 2 zákona o obetiach, keďže jeho úspešnosť by o. i. mala byť
determinovaná uplatnením nároku poškodeného v trestnom konaní.22 Záverom je ešte vhodné
dodať, že na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy sa žiadosť o odškodnenie podáva do
jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozsudku alebo trestného rozkazu podľa §
11 ods. 1 zákona o obetiach alebo rozhodnutia podľa § 11 ods. 2 zákona o obetiach.
Uplynutím tejto lehoty nárok na odškodnenie podľa zákona o obetiach zaniká. Ak súd v
trestnom konaní odkázal obeť násilného trestného činu s jej nárokom na náhradu škody, ktorá
vznikla v dôsledku ujmy na zdraví, na civilný proces alebo konanie pred iným orgánom,
žiadosť sa podáva do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým
sa rozhodlo o nároku obete násilného trestného činu v civilnom procese alebo konaní pred
iným orgánom. Rovnako uplynutím tejto lehoty nárok na odškodnenie podľa zákona o
obetiach zaniká.

Bližšie pozri: ŠTRKOLEC, M.: Obete trestných činov a poškodení trestným činom- stav de lege lata a návrhy
de lege ferenda. In: Ústavnoprávne, zákonné a kriminologické atribúty o obetiach trestných činov. Bratislavské
právnické fórum 2018. Bratislava: UK v Bratislave, 2018. s. 229 a nasl.
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Záver
Od účinnosti prvého zákona o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými
činmi uplynulo už takmer 20 rokov. V časoch, keď sa tento zákon prijímal Slovenská
republika ešte nebola členským štátom Európskej únie. Postupom času, a to v neposlednom
rade najmä v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie a následným
plnením záväzkov, ktoré Slovenskej republike z tohto členstva vyplývajú došlo k zmenám
v právnej úprave odškodňovania násilných trestných činov. Smernica Rady 2004/80/ES z 29.
4. 2004 o náhradách obetiam trestnej činnosti bola do slovenského právneho poriadku
pôvodne úplne transponovaná zákonom č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených
násilnými trestnými činmi v znení neskorších predpisov. Ako už bolo vyššie uvedené
zákonom o obetiach účinným od 1. 1. 2018 došlo k zrušeniu predchádzajúcej právnej úpravy
týkajúcej sa odškodňovania osôb poškodených násilnými trestnými činmi. V súčasnosti je
teda odškodňovanie obetí násilných trestných činov obsiahnuté v zákone o obetiach, ktorého
prijatím došlo k úplnému transponovaniu smernice Európskeho parlamentu a Rady
2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa ustanovujú minimálne normy v oblasti práv,
podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady
2001/220/SVV do právneho poriadku Slovenskej republiky. Kriticky však je možné hodnotiť
najmä to, že problematika odškodňovania obetí násilných trestných činov, ktorá v súčasnej
dobe už odzrkadľuje aj legislatívne akty Európskej únie v predmetnej oblasti, svojou
koncepciou, ako aj terminológiou stále vychádza z prvého zákona o odškodňovaní osôb
poškodených násilnými trestnými činmi, teda zákona č. 255/1998 Z. z., ku ktorého prijatiu
došlo v čase, keď ešte Slovenská republika nebola súčasťou Európskej únie. Výsledkom tejto
pomerne starej koncepcie odškodňovania násilných trestných činov v spojitosti
s transpozíciou právnych aktov Európskej únie v predmetnej oblasti vzniká súčasný stav de
lege lata, pričom niektoré naše návrhy de lege ferenda sme už uviedli vyššie. Ďalšie z nich
implicitne vyplývajú z textu predloženého príspevku, a to najmä z nedokonalého legislatívnotechnického spracovania problematiky odškodňovania obetí násilných trestných činov
prostredníctvom zákona o obetiach, ktorá vychádza z úplne pôvodnej koncepcie
odškodňovania násilných trestných činov, túto dopĺňa o transponovanie právnych aktov
Európskej únie, avšak v konečnom dôsledku opomína reflektovať každodennú právnu prax
v Slovenskej republike vrátane judikatúry súdov, čoho výsledkom je nedostatočná, nejasná,
respektíve zmätočná dikcia ustanovení § 10 a nasl. zákona o obetiach. Určité aplikačné
problémy môže tiež spôsobovať legislatívny dualizmus poškodeného trestným činom a obete
trestného činu, respektíve obete násilného trestného činu, pričom pomerne vágne ustanovenie
§ 3 ods. 6 zákona o obetiach, podľa ktorého: ,,Obeť má v trestnom konaní postavenie
oznamovateľa trestného činu, poškodeného alebo svedka a patria jej práva a povinnosti
upravené v Trestnom poriadku súvisiace s uvedeným postavením.“ nevnáša do predmetného
dualizmu viac právnej istoty, na čo sme už taktiež vyššie poukázali. Úplným záverom nám
neostáva iné než vysloviť presvedčenie, že obete trestných činov a obete násilných trestných
činov budú v zmysle zákona o obetiach odškodňované aj v prípadoch, keď vzniknú určité
pochybnosti o interpretácii a aplikácii normatívneho znenia zákona o obetiach, a to aj
v nadväznosti na interpretáciu a aplikáciu príslušných ustanovení Trestného poriadku
a zároveň, že zákon o obetiach sa bude vždy interpretovať v prospech obete trestného činu, čo
by malo odrážať úmysel zákonodarcu, ktorý tento prijatím nového zákona o obetiach
sledoval.
23
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Delikvencia ako prejav rizikového správania adolescentov
Delicacy as a manifestation of the risk behavior of adolescents
Katarína Greňová1
Abstrakt
Obdobie adolescencie je u mnohých adolescentov rozhodujúcim obdobím pre rozvoj
rizikového správania. Mnohé štúdie potvrdzujú, že až 50 % dospievajúcich sa správa
spôsobom, ktorý považujeme za rizikový. Hoci u väčšiny dospievajúcich prejde toto obdobie
bez vážnejších následkov, sú aj takí, ktorí v rizikovom spôsobe života pokračujú aj
v dospelosti, čo už predstavuje riziko nielen pre život konkrétneho jednotlivca, ale aj pre
spoločnosť. V predkladanom príspevku sa venujeme delikventnému správaniu, ako jednému
z prejavov rizikového správania, s dôrazom na krádeže, záškoláctvo a poškodzovanie
cudzieho majetku. Prezentujeme vybrané výsledky vlastného výskumu uskutočneného v roku
2018 na vzorke adolescentov vo veku 17–21 rokov žijúcich v prešovskom kraji.
Kľúčové slová
adolescent, bezpečnosť, delikvencia, krádež, rizikové správanie
Abstract
The adolescence period can be for a lot of adolescents a very decisive period in the
development of risk behavior. Many studies prove that up to 50% of adolescents act in a way,
which is considered a risk behavior. Although in most of adolescents this period passes
without serious consequences, there are some people, which continue in this kind of behavior
in their adult life as well. This can represent a risk not only for the life of the individual, but
also for the entire society. In this article, we aim focus at delinquent behavior as one of the
signs of risk behavior, with a special emphasis put on the theft, stealing, not going to school
and ruining others’ property. We present the chosen results of our own research done in 2018
on a group of adolescents in the age 17–21, living in the Prešov region of Slovakia.
Key words
adolescent, security, delinquency, theft, risk behavior
Úvod
Mnohí autori sa zhodujú v názore, že mladí ľudia predstavujú veľmi citlivú, krehkú
a zraniteľnú súčasť dnešnej spoločnosti. Ohrozením ich dozrievania je postmoderná kultúra,
charakteristická krízou hodnotových noriem, etickou relativizáciou, liberalizáciou vzťahov,
spochybňovaním tradícií, konzumným správaním a masívnym masmediálnym vplyvom.
Výsledkom všetkých zmien, ale i ohrození, ktorým sú adolescenti vystavení, je ich správanie,
ktoré je často v rozpore so zaužívanými etickými a morálnymi pravidlami, a pre ktoré sa
v posledných desaťročiach zaviedol pojem rizikové správanie.
Rizikové správanie adolescentov
Hoci sa v posledných desaťročiach koncept obdobia adolescencie zmenil a základnou
charakteristikou dospievania prestali byť konflikty, zvraty a krízy, faktom je, že ide o veľmi
citlivé obdobie pre rozvoj rizikového správania, ktoré nemôžeme zjednodušene vnímať ako
PhDr. Katarína GREŇOVÁ, PhD., FF UPJŠ, Moyzesova 9, 040 59 Košice, Slovensko, e-mail:
grenovak1@gmail.com.
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výsledok zlej výchovy alebo nedostatočnej starostlivosti. Rizikové správanie sa stalo jedným
z atribútov adolescencie a veľká časť adolescentov má s ním skúsenosti (Širůček, Širůčková,
Macek 2007). Hamanová a Kabíček (2001) v tejto súvislosti uvádzajú pojem nová morbidita
mládeže, čo znamená, že za posledné desaťročie stále viac narastá v rozvinutých krajinách
počet mládeže, ktoré prijímajú rizikový spôsob života. Rizikové správanie je zároveň
najčastejšou príčinou predčasného úmrtia u 15 – 19 ročných dospievajúcich. V minulosti bolo
správanie, ktoré teraz nazývame pojmom rizikové správanie, označované ako problémové
správanie, disociálne správanie, antisociálne správanie, delikventné správanie (Dolejš 2010;
Dolejš, Skopal, Suchá 2014). Podľa Čerešníka (2016a) viacerí autori pristupujú k tejto
problematike značne diverzifikovane, ale mnohé definície sa zhodujú v tom, že rizikové
správanie je inkluzívny pojem, ktorý v sebe zahŕňa rozmanité formy správania od najmenej
závažných (z hľadiska škodlivosti pre organizmus a jeho okolie) až po tie najzávažnejšie.
Podľa Širůčkovej (2012) rizikové správanie možno najvšeobecnejšie charakterizovať ako také
správanie, ktoré má negatívne dôsledky na fyzické či psychické fungovanie človeka,
a ktoré je nejakým spôsobom ohrozujúce aj pre jeho okolie. Predstavuje kategórie rôznych
typov správania, ktoré sa pohybujú na škále od extrémnych prejavov správania považovaného
za bežné (napr. prevádzkovanie adrenalínových športov) až po prejavy správania na hranici
patológie (napr. abúzus návykových látok, samovražedné pokusy). Možno práve z dôvodu
mnohoznačnosti pojmu rizikové správanie Smartová a kol. (Čerešník 2016a) uvádzajú, že až
50 % dospievajúcich sa správalo spôsobom, ktorý považujeme za rizikový. Takisto Čerešník a
Dolejš (2015) konštatujú, že podľa výsledkov periodických štúdií viac ako 50 %
dospievajúcej populácie sa aspoň raz správa spôsobom, ktorý označujeme ako rizikový.
Súčasné teórie však považujú tento fenomén za nevyhnutnú súčasť tohto štádia.

Obr. 1 - Vymedzenie pojmu rizikové správanie.
Zdroj: Dolejš 2010, s. 21
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Čerešník a Gatial (2014) uvádzajú najčastejšie prejavy rizikového správania
v dospievajúcej populácii na Slovensku a v Čechách: užívanie psychoaktívnych látok
(najčastejšie alkohol, tabak, marihuana), agresívne správanie a šikanovanie, krádeže,
záškoláctvo a predčasné skúsenosti so sexom.
Delikventné správanie
Delikvencia je pojem širší ako kriminalita a zahŕňa v sebe správanie týkajúce sa
kriminality, ale aj priestupky a nežiaduce a neprijateľné správanie (Zemanová, Dolejš 2015).
Matoušek a Kroftová (1998) pod delikventným správaním chápu všetky typy konania, ktoré
porušujú sociálne normy chránené právnymi predpismi vrátane priestupkov. Hartl a Hartlová
uvádzajú, že pojem delikvencia je „obvyklé označenie pre mladistvých (15–18 rokov) aj
mladých dospelých (18–24 rokov) páchateľov trestných činov“ (Dolejš 2010). Podľa
Čírtkovej delikventné správanie vyjadruje odchýlky v správaní, ktoré sú prejavom porušenia
sociálnych, ale aj zákonných noriem a zároveň je tento pojem jemnejším variantom pojmu
kriminálne správanie (Čerešník 2016). Labáth (2001) považuje za delikventné také správanie,
ktoré sa vyznačuje tým, že nie je súhlasné s platnými normami a tí, ktorí ho páchajú, sa
dopúšťajú chyby. Delikvencia predstavuje teda neprimerané činy vedúce k porušovaniu
zákona a extrémne prejavy disociálneho správania. Podľa Čerešníka (2016b) predstavuje
delikventná mládež relatívne heterogénnu skupinu, ktorej členovia sa líšia v niektorých
podstatných charakteristikách: chronicite správania, prispôsobivosti, veku a kontrole nad
situáciách.
Z hľadiska veku je možné delikvenciu rozdeliť do dvoch kategórií:
1. so skorým začiatkom (do 14. roku života),
2. s neskorým začiatkom (po 14. roku života).
U adolescentov je častým prejavom delikventného správania záškoláctvo, ktoré je
podľa Hudecovej (2006) často zdrojom vzniku závažnejších problémov. Ďalším častým
priestupkom je krádež, ktorú Vágnerová (2004) považuje za zámerný čin, ktorého podstatou
je porušenie normy rešpektu k vlastníctvu inej osoby, obmedzenie niektorého z práv inej
osoby alebo spoločnosti. O krádeži v pravom slova zmysle hovoríme vtedy, keď je kognitívny
vývin človeka tak ďaleko, že je schopný porozumieť pojmu vlastníctva osobného a cudzieho.
Krádeže môžu byť spojené s násilím. Sejčová (2002) sa vo výskume na vzorke 555
adolescentov vo veku 10–18 rokov v roku 2001 v Čechách zamerala na osobnosť a sociálne
prostredie adolescentov, u ktorých bolo zaznamenané delikventné a kriminálne správanie.
Projekt priniesol niekoľko zaujímavých informácií o delikventnej mládeži:
 častejšie vyrastajú v neúplných, rozvrátených rodinách, žijú s vyšším počtom
súrodencov,
 v rodinách výskumnej skupiny je vyššia prevalencia súdnych stíhaní a trestov odňatia
slobody,
 objavuje sa vyššia miera telesných trestov v rámci výchovy,
 v rámci rodiny sa často objavuje hostilita zo strany rodičov,
 školská dochádzka a pobyt v škole majú problémový charakter, častejšie sa v tomto
prostredí vyskytujú konflikty s pedagógmi alebo spolužiakmi, ale aj záškoláctvo,
 častejšie prežívajú nespokojnosť a majú tendenciu meniť svoje správanie,
 viac sa zaujímajú o materiálne hodnoty,
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 vyhľadávajú záporné vzory, s ktorými vo väčšej miere sympatizujú, častejšie tiež
napodobňujú filmovom hrdinu,
 nepestujú voľnočasové aktivity, tento čas využívajú pasívne alebo rizikovými formami
správania (pitie alkoholu, fajčenie, užívanie nelegálnych drog), s ktorými majú
častejšie skúsenosti,
 sú tolerantnejší k okolitým delikventným činom, pričom sa častejšie stretávajú s týmto
správaním ako obete,
 pri školských aktivitách môžeme pozorovať menšie motiváciu a častejšie očakávajú
neúspech v týchto činnostiach (Dolejš 2010, s. 52).
Aj ďalšie výskumy potvrdzujú, že pre adolescentov sú harmonické vzťahy v rodine
základom bezpečia a sociálnej podpory, hoci sa usilujú o autonómiu, ktorú demonštrujú
rôznymi prejavmi vzdoru. Na druhej strane rodina, ktorá neplní základné požiadavky
spoločnosti a nenapĺňa adekvátne svoje funkcie, negatívne ovplyvňuje vývin osobnosti detí
(Nigutová, Kimáková, Kachlík 2011). Ako konštatuje Čerešník (2016c) v porovnaní
s koncom 20. storočia sa výrazne mení výchovný štýl rodičov, a to aj v dimenzii emočného
vzťahu, aj v dimenzii riadenia. V mnohých rodinách sa štandardom stáva negatívny emočný
vzťah k dieťaťu, slabé, prípadne rozporné riadenie. Bazálna osobnosť dieťaťa založená na
kódovaní spomienok prostredníctvom emócií sa tak stáva, neistá, jeho sebahodnota je
v troskách. Spôsob výchovy a voľba výchovných prostriedkov je veľmi dôležitou oblasťou
a v súčasnej dobe sa za optimálny prístup považuje štýl demokratický, ktorý ctí individualitu
dieťaťa pri súčasnom zachovaní autority rodičov. Nevřala konštatuje, že rodičia
s kriminálnym pozadím predstavujú zvýšené riziko výskytu podobného správania aj u svojich
detí Na rozvoj nežiaduceho správania vplýva aj zanedbaná starostlivosť, ubližovanie zo strany
rodičov, ale i celková disharmónia rodiny a posilňovanie negatívnych vzorcov správania.
Zároveň však podotýka, že niektorí autori pochybujú o priamej súvislosti dysfunkčnej rodiny
s kriminalitou, opierajúc sa o zistenia pevných rodinných väzieb u niektorých deviantov.
Zastávajú názor, že istý druh funkčných rodín priamo podmieňuje kriminalitu svojich členov
a na druhej strane väčšina osôb, ktoré prežili rodinnú krízu alebo pochádzali z dysfunkčnej
rodiny, je nekriminogénna (Nigutová, Kimáková, Kachlík 2011).
Vývinové trendy naznačujú, že väčšina problémového správania je koncentrovaná do
obdobia dospievania (12–18 rok). Štatistiky kriminality v SR ukazujú, že v roku 2017
spáchalo trestný čin 42 927 osôb, z nich bolo 883 maloletých páchateľov a mladistvých 2504
Najviac – až 60 % mladistvých sa podieľalo na majetkovej kriminalite, 12,6 % na
násilnej kriminalite a 11,1 % na mravnostnej kriminalite (Štatistický úrad 2018).
Výsledky výskumu
Výskum, v ktorom jedným z cieľov bolo zistenie výskytu rizikového správania, sme
realizovali v mesiacoch január – marec 2018. Zo základného súboru, ktorí tvorili mladí ľudia
vo veku 17–21 rokov oboch pohlaví z prešovského kraja, sme zámerným výberom vybrali
375 adolescentov, z ktorých bolo 67 % žien a 33 % mužov, priemerný vek bol 18,1 roka. 47
% študovalo na gymnáziu, 35 na strednej odbornej škole a 18 % tvorili študenti VŠ.
Z úplných rodín pochádzalo 81 %, v neúplných rodinách žilo 19 % študentov. Na zisťovanie
výskytu rizikového správania sme použili dotazník Výskyt rizikového správania
adolescentov (VRSA) autora Čerešníka (2013), ktorý je slovenskou modifikáciou pôvodného
českého dotazníka Výskyt rizikového chování u adolescentů (Dolejš, Skopal 2013). Dotazník
obsahoval 18 položiek zoskupených do troch subškál:
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Abúzus psychoaktívnych látok – zameraná na aktivity, pri ktorých človek užíva, resp.
zneužíva legálne či nelegálne látky, na ktoré môže vzniknúť psychická a/alebo fyzická
závislosť. Možné bodové rozpätie v tejto subškále je 0 až 7 bodov.
Delikvencia – zameraná na skúsenosti s odcudzovaním vecí alebo s falšovaním a/alebo
poškodzovaním cudzích vecí. Možné bodové rozpätie v tejto subškále je 0 až 7 bodov.
Šikanovanie – zameraná na skúsenosti so šikanujúcim správaním v podobe objektu
šikanovania. Možné bodové rozpätie v tejto subškále je 0 až 4 body.
Keďže v príspevku sa venujeme problematike delikventného správania, v ďalšej časti
uvádzame výsledky za subškálu delikvencia a celkový výskyt rizikového správania
spomenieme iba okrajovo. Náš výskum potvrdil, že rizikové správanie je medzi adolescentmi
veľmi rozšírené, keď aspoň jeden z prejavov rizikového správania uviedlo 93 % opýtaných
študentov. Výsledky ukázali, že najčastejšie sa vyskytujúcim je falšovanie podpisu rodičov
a záškoláctvo, čo korešponduje s výsledkami ďalších uskutočnených výskumov zo Slovenska
i Čiech (Čerešník 2016; Slovenská sociologická spoločnosť 2012). Študenti si sú vedomí, že
za záškoláctvo nebudú potrestaní, často sa to rodičia ani nedozvedia, čo zvyšuje podiel tých,
ktorí skúsia ísť poza školu. Aj krádeže cudzieho majetku, peňazí rodičom, príp. krádeže
v obchode sú pomerne častým javom u adolescentov, čo potvrdil aj náš výskum, keď takmer
40 % opýtaných priznalo krádež. Podobné výsledky priniesol rozsiahly výskum, ktorý
uskutočnil tím pod vedením Lepika a Dolejša (2010). V nasledujúcej tabuľke je znázornený
výskyt prejavov rizikového správania v subškále delikvencia podľa pohlavia študentov.
Tab. 1 - Výskyt prejavov rizikového správania – delikvencia medzipohlavné rozdiely
Ženy (%)

Muži %

Spolu (%)

Rozdiel*

Sfalšovali ste niekedy podpis
rodičov?

54,18

44,35

50,93

-9,83

Ukradli ste niekedy peniaze
rodičom alebo inému blízkemu?

26,29

35,48

29,33

9,19

Boli ste niekedy počas svojho
života "za školou"?

41,83

66,13

49,87

24,30

Ukradli ste niekedy niečo?

33,86

50,0

39,20

16,14

Poškodili ste niekedy počas života
cudzí majetok len tak pre zábavu?

12,35

21,77

15,47

9,42

Mali ste niekedy „opletačky“
s políciou kvôli tomu, čo ste
urobili?

2,79

12,10

5,87

9,31

Ukradli ste niekedy niečo
v obchode?

14,34

26,61

18,40

12,27

Delikvencia

*rozdiel v prospech mužov
Zdroj: vlastné spracovanie
Rozdiel vo výskyte rizikového správania medzi mužmi a ženami bol štatistický
významný vo všetkých subškálach, aj v celkovom skóre rizikového správania (p < 0,05). Pri
porovnaní výskytu jednotlivých prejavov rizikového správania podľa veku študentov sme
zistili zaujímavé výsledky. Celkové skóre rizikového správania dosahovalo najvyššie hodnoty
vo veku 21 rokov. V tomto veku boli aj najvyššie hodnoty v subškále delikvencia, čo
znamená najväčší výskyt krádeží, poškodzovania cudzích vecí, či skúseností s políciou, ako aj
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v subškále abúzus psychoaktívnych látok. Naopak v subškále šikanovanie boli hodnoty
najnižšie. To vypovedá o tom, že adolescenti v tomto veku už nie sú ohrození šikanovaním od
iných, vedia sa účinne brániť a zároveň, keďže sú dospelí, môžu konzumovať alkohol, či
fajčiť a pod. bez toho, aby porušovali zákon, či zaužívané normy. Z výsledkov vyplýva, že
rozdiel v rizikovom správaní študentov v závislosti od typu rodiny, v ktorej žijú je minimálny
a prejavil sa iba v subškále šikanovanie, keď študenti z úplných rodín vykazovali vyššiu
skúsenosť so šikanovaním, ako študenti z neúplných rodín. Rozdiel bol štatisticky významný
(p< 0,05). V ostatných subškálach nebol štatisticky významný rozdiel. Približne rovnaký
výskyt prejavov rizikového správania bol pri zisťovaní či študent bol agresor a ublížil
niekomu. V otázkach, ktoré zisťovali či študent bol obeťou boli rozdiely väčšie a študenti
z úplných rodín boli častejšie obeťami šikanovania ako študenti z neúplných rodín.
Závery už spomínaného výskumu Čerešníka (2016) hovoria, že na Slovensku
z prejavov rizikového správania dominujú krádeže, falšovanie podpisu rodičov a urážanie,
s čím môžeme na základe výsledkov súhlasiť. Takisto súhlasíme s tvrdením viacerých
autorov, že chlapci produkujú viac rizikového správania ako dievčatá.
Záver
Problematika rizikového správania adolescentov sa v posledných rokoch stala veľmi
aktuálnou témou. Spoločenské, kultúrne a politické zmeny po roku 1989 priniesli so slobodou
aj nové problémy, ktoré sa dotýkajú ako života rodín, tak i života spoločnosti. Prvé skúsenosti
s alkoholom, či drogami získavajú čoraz mladšie deti, prejavy, ktoré môžeme zahrnúť pod
pojem rizikové správanie sa stávajú súčasťou života čoraz väčšej skupiny detí a adolescentov.
Adolescenti sú ohrozenou skupinou, pretože nie vždy vedia správne posúdiť a vyhodnotiť
situácie, v ktorých sa ocitnú a podceňujú možné následky svojho správania. Najdôležitejšou
a najúčinnejšou oblasťou pri minimalizovaní výskytu rizikového správania je prevencia.
Prevenciu je však potrebné zamerať nielen na adolescentov, u ktorých sa už rizikové
správanie prejavilo, ale na celú populáciu adolescentov. Primárna prevencia musí byť
zameraná na predchádzanie vzniku rizikového správania vo formálnej rovine v rámci
výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a v neformálnej rovine v rámci voľnočasových
aktivít prostredníctvom vhodných programov zameraných na zmenu postoja k jednotlivým
prejavom rizikového správania. V rámci sekundárnej prevencie existuje na Slovensku mnoho
neziskových organizácii, cirkví, ktoré sa venujú sa adolescentom s rizikovým správaním.
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Pocit bezpečia a delikvencia ako faktory ovplyvňujúce kvalitu života
Feeling of safety and delinquency as factors affecting the quality of life
Anton Lisnik1, Katarína Greňová2, Miroslav Mladý3
Abstrakt
Medzi faktory ktoré priamo ovplyvňujú kvalitu života patrí aj pocit bezpečia. Delikvencia je
jedným z ohrození bezpečia. Príspevok prezentuje potenciálny vzťah vybraných faktorov z
oblasti bezpečnosti ku kvalite života. V závere sú navrhnuté opatrenia, ktoré smerujú ku
eliminácií týchto faktorov a tým aj ku ovplyvneniu kvality života.
Kľúčové slová
kvalita života, delikvencia, pocit bezpečia
Abstract
Factors that directly affect the quality of life include the feeling of safety. Delicacyis one of
the threats to safety. The paper presents the potential relationship of selected safety factors to
quality of life. At the end, measures are proposed to eliminate the safe factors and there by
influence the quality of life.
Keywords
quality of life, delinquency, feeling of security
Úvod
V predkladanom článku sa zaoberáme hľadaním vzťahu medzi delikvenciou, pocitom
bezpečia a ich vplyvom na kvalitu života. Relatívne nevzťahujúce sa dve skupiny poznatkov,
ktoré sú aj vedecky skúmateľné vzájomne medzi sebou korelujú v potencionálne riziko, ktoré
by mohlo ovplyvniť kvalitu života. V metodológii výskumu sme skúmali vzájomné vzťahy.
Pri štúdiu literatúry sme zistili, že veľký vplyv na následnú kvalitu života má vývoj hodnôt
a hľadanie zmyslu života u adolescentov. Preto v predkladanom článku sú robené výskumy
v tom istom regióne, no špecificky zamerané na rôzne vekové skupiny, kde cieľom je zistiť
vzájomný vzťah rizikového správania sa adolescentov a vnímanie pocitu bezpečia
v populácii.
Kvalita života
Pojem kvalita patrí medzi pojmy, ktoré prešli postupným vývojom a zároveň sú
považované za subjektívnu kategóriu, s veľkými interindividuálnymi rozdielmi, ktoré sú dané
hodnotami a kogníciami konkrétnej osoby a zároveň sú dané tým, ako konkrétna osoba vníma
tovar alebo službu. Podľa autorov práve „...subjektivita robí kvalitu zložitou vlastnosťou z
hľadiska dohody“. Pojem „kvalita“ sa dnes síce používa často, ale bez presného vymedzenia
významu. Koncepcia kvality zostáva dosiaľ nedostatočne objasnená (Tokárová 2002).
Nejednotné názory nie sú iba na vnímanie kvality, ale aj na samotné vymedzenie pojmu. H.
Nies sa vo svojej práci opiera o tri možné vymedzenia kvality:
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1) ako vnútornej vlastnosti tovaru alebo služby hodnotenej vždy podľa účelu, ktorý má
plniť a schopnosti uspokojovať určené alebo predpokladané potreby,
2) ako stavu excelentnosti, kedy sa poukazuje len na to najlepšie, čo je s tovarom alebo
službou spojené a na jeho výnimočné postavenie,
3) ako normy, kedy sa dosiahnuté výsledky porovnávajú s očakávanými výsledkami
stanovenými ako norma (Brichtová a kol. 2014).
Norma STN EN ISO 8402 z roku 1996 definuje kvalitu ako „celkový súhrn znakov
objektu, ktorými nadobúda schopnosť uspokojovať určené a predpokladané potreby“. Kvalita
života: Pojem kvalita života sa začal používať v USA v 50. – 60. rokoch 20. storočia a ako
jeden z prvých ho začal používať americký ekonóm J. K. Galbraith. Záujem vedy sa začal
sústreďovať na postihnutie kvalitatívnych aspektov životného štýlu, na odhalenie tzv.
indikátorov kvality života, na spoznanie dôvodov zlyhávania spoločnosti alebo jednotlivca v
úsilí o kvalitný životný štýl (Tokárová 2002).
Pojem kvality života sa postupne zadefinoval ako miera indikátorov kvality života a to
takto: Kvalita života je multidimenzionálny pojem zahŕňajúci päť základných oblastí, ktoré sú
charakterizované objektívnymi a subjektívnymi parametrami:
1. fyzický stav,
2. psychický stav,
3. funkčný stav,
4. oblasť sociálnych vzťahov,
5. finančno-ekonomická oblasť.
Spoločná správa francúzsko-nemeckej ministerskej rady z decembra 2010,
prezentovaná na konferencii OECD v Paríži v októbri 2011 odpovedá na otázku, čo je to
kvalita života širokou operacionalizačnou definíciou a vymedzuje kvalitu života
prostredníctvom ôsmich dimenzií:
1. materiálne blaho (príjem, spotreba, zmeny v majetku, rozloženie príjmu),
2. zdravie (očakávané dožitie, choroby, zdravotné postihnutia, detská úmrtnosť, fyzické a
psychické zdravie, distribúcia zdravia),
3. vzdelanie (základné vzdelávacie zručnosti, písanie, čítanie, schopnosť počítať, problém
rozhodovacích kompetencií, informačné a komunikačné technológie, detská a študentská
tvorba, celoživotné vzdelávanie, distribúcia vzdelania),
4. osobnostné aktivity (práca, komunikácia, rôzne druhy rekreačných aktivít, distribúcia
osobnostných aktivít),
5. politický názor a vládnutie (občianska angažovanosť, zákonné garancie, vláda zákona,
možnosť participovať na politických procesoch, voľby, miera členstva v stranách, odboroch,
mimovládnych organizáciách, participácia na protestoch, stupeň demokracie, nezávislosť
médií, korupcia, distribúcia politickej moci),
6. sociálne vzťahy a väzby (rodinné vzťahy, priatelia, intenzita priateľstiev, sociálne
kontakty, distribúcia sociálnych väzieb),
7. environmentálne podmienky (dostupnosť čistého vzduchu, vody a pôdy, príjemné
prostredie v okolí bydliska, ovzdušie, distribúcia environmentálnych podmienok),
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8. osobnostná a ekonomická neistota – riziko chorôb, zranení, poškodení, krádeží, lúpeží,
vrážd, smrti, nezamestnanosti, sociálneho vylúčenia, chudoby, distribúcia osobnostnej a
ekonomickej neistoty (Uher 2014).
Názory na druh a počet indikátorov individuálnej kvality života (Individual Quality of
Life)sa líšia. Všeobecne sa za základe hodnotenia považuje 6 ukazovateľov: 1. fyzická
pohoda, 2. materiálna pohoda a kvalita medziľudských vzťahov, 3. sociálne a občianske
aktivity, 4. osobnostný rozvoj, 5. sebarealizácia, 6. rekreácia (Tokárová 2002). Slovenská
republika obsadila podľa Indexu ľudského rozvoja publikovaného v správe v roku 2015
spomedzi 188 krajín sveta 35. miesto a patrí medzi štáty s vysokou úrovňou ľudského
rozvoja. V rámci krajín EÚ obsadila Slovenská republika 19. miesto z 28. krajín a spomedzi
krajín V4 druhé miesto. V období rokov 1990–2014 priemerný rast Indexu ľudského rozvoja
Slovenskej republiky predstavoval 0,56 % (Enviro portál. Index ľudského rozvoja2015).
Delikvencia
Druhým aspektom, ktorým sa chceme zaoberať je miera delikvencie, ako jej vnímanie
(pociťovanie) má potenciál na vytváranie pocitu bezpečia na Slovensku. Hartl a Hartlová
(2000, s. 100) uvádzajú, že pojem delikvencia je „obvyklé označenie pre mladistvých (15–18
rokov) aj mladých dospelých (18–24 rokov) páchateľov trestných činov“ (in: Dolejš 2010).
Podľa Čírtkovej (in: Čerešník 2016) delikventné správanie vyjadruje odchýlky v správaní,
ktoré sú prejavom porušenia sociálnych, ale aj zákonných noriem a zároveň je tento pojem
jemnejším variantom pojmu kriminálne správanie. Pri skúmaní vzťahu sme sa zamerali na
delikventné správanie mládeže, pretože výskum preukázali, že dôležitým obdobím pre vývoj
delikvencie je adolescencia a budovanie vzťahu k hodnotám v tomto období ako je napr.
hľadanie zmyslu života. Ako podotýka Kováč (Verešová, Pohánka 2008, s. 2) „nachádzaný
a rozvíjaný zmysel života je vrcholovým regulátorom jednotlivých komponentov kvality
života, ktorý je súčasne aj najúčinnejším prameňom stálej spokojnosti človeka so svojím
životom, zdrojom pretrvávajúcej pohody, fórom, na ktorom sa môžu objaviť zavše aj chvíle
šťastia“. Vývinové trendy podľa Moffitta (Čerešník 2016b) naznačujú, že väčšina
problémového správania je koncentrovaná do obdobia dospievania (12 – 18 rok). Štatistiky
kriminality v SR ukazujú, že v roku 2015 spáchalo trestný čin 46 429 osôb. Vo veku do 18
rokov to bolo 46 429 osôb (Štatistický úrad 2016). Podľa Čerešníka (2016b), ktorý vychádzal
z dostupných štatistík za rok 2013 najviac – 22,6 % mládeže do 18 rokov sa podieľalo na
násilnej kriminalite, 9,8 % na mravnostnej kriminalite, 18,4 % na krádežiach a 2,2 % na
ekonomickej kriminalite.
Tomšík (2014) podotýka, že adolescenti, ktorí sú nespokojní so svojim životom, sa
ľahko môžu zaangažovať do sexuálne riskantného správania, ktorý je následkom slabej
komunikácie, rozhodovania, zvládania stresu, stanovenia cieľov a riešenia problémov. Valois
a kol. (2002) zistili, nezávisle na pohlaví a etnicite adolescentov, že sexuálne riskantné
správanie zvyšuje nespokojnosť s vlastným životom človeka. Račková (2009) konštatuje, že
rizikové faktory, a s tým súvisiace rizikové správanie má aj na Slovensku vzostupnú
tendenciu. Opakované populačné prieskumy mládeže a dospelých upozorňujú na evidentné
znaky šírenia sa drog. Predikujú tendenciu, ktorá znamená, že naša spoločnosť sa zakrátko
môže stáť spoločnosťou apatických, chorých a konzumne orientovaných jedincov.
Skúmanie vnímania kvality života
Výskum sa realizoval pomocou Dotazníka WHOQOL-BREF na 92 respondentoch oboch
pohlaví v rozmedzí 1559 rokov, ktorý odpovedali na otázky cez internet pomocou platformy
Google dotazník.
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Tab. 1 - Odpovede na otázku „Ako by ste hodnotili kvalitu svojho života?“
Ako by ste hodnotili kvalitu svojho života?
veľmi zlá

zlá

ani zlá, ani
dobrá
dobrá

veľmi
dobrá

spolu

Priemer

0

10

30

46

6

92

3,52

0%

11 %

33 %

50 %

7%

100 %

Zdroj: vlastné spracovanie

Graf 1 - Odpovede na otázku „Ako by ste hodnotili kvalitu svojho života?“
Zdroj: vlastné spracovanie
Ani jeden respondent nehodnotil kvalitu svojho života ako veľmi zlú, 10 respondentov, ktorí
tvorili 11 % hodnotilo kvalitu svojho života ako zlú, 30 respondentov (33 %) sa priklonilo
k názoru ani dobrá, ani zlá. Najviac – 46 respondentov, ktorí tvorili 50 % z celkového počtu,
považovalo kvalitu svojho života za dobrú a 6 respondentov (7 %) bolo s kvalitou svojho
života veľmi spokojných. Zisťovali sme, či sú rozdiely v odpovediach na túto otázku pri
ženách a mužoch.
Tab. 2 - Odpovede na otázku „Ako by ste hodnotili kvalitu svojho života?“ podľa pohlavia
Ako by ste hodnotili kvalitu svojho života?
ani
zlá,
dobrá

ani

veľmi zlá

zlá

dobrá

veľmi dobrá

Muži Ženy

Muži Ženy Muži

Ženy

Muži

Ženy Muži

Ženy

0

0

4

6

16

14

18

28

2

4

92

0%

0%

4%

7%

17 %

15 %

20 %

31
%

2%

4%

100 %

spolu

Zdroj: vlastné spracovanie
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Graf 2 - Odpovede na otázku „Ako by ste hodnotili kvalitu svojho života?“ podľa pohlavia
Zdroj: vlastné spracovanie
Pri porovnávaní odpovedí podľa pohlavia sme zistili, že z 11 % respondentov, ktorí hodnotili
kvalitu svojho života ako zlú, bolo 7 % žien a 4 % mužov, v kategórii ani dobrá, ani zlá bolo
15 % žien a 17 % mužov, v kategórii dobrá bolo 31 % žien a 20 % mužov veľmi dobrú
kvalitu života označili 2 % mužov a 4 % žien.
Tab. 3 - Odpovede na otázku „Ako bezpečne sa cítite vo svojom živote?“
Ako bezpečne sa cítite vo svojom živote?
vôbec nie

trochu

stredne

veľmi

maximálne spolu

Priemer

2

12

34

42

2

92

3,33

2%

13 %

37 %

46 %

2%

100 %

Zdroj: vlastné spracovanie

Graf 3 - Odpovede na otázku „Ako bezpečne sa cítite vo svojom živote?“
Zdroj: vlastné spracovanie
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Odpovede na otázku „Ako bezpečne sa cítite vo svojom živote?“ boli nasledovné: vôbec
bezpečne sa necítili 2 respondenti (2 %), možnosť trochu si zvolilo 12 respondentov (13 %),
stredne 34 respondentov (37 %), možnosť veľmi si vybralo 42 respondentov (46 %) a 2
respondenti - 2 % z celkového počtu sa cítia maximálne bezpečne.
Tab. 4 - Priemerné skóre položiek
POLOŽKY + DOMÉNY

Q1
Q2

NÁŠ
VÝSKUM
3,67
3,61
3,33
3,39
3,35
3,52
3,65

Zmysel života
Koncentrácia
Bezpečnosť a istota
Životné prostredie
Energia a únava
Kvalita života
Spokojnosť so zdravím

POPULAČNÉ
NORMY
3,86
3,55
3,24
2,85
3,62
3,82
3,68

Celkovo z interpretácie odpovedí respondentov sme sa dozvedeli, že v rámci
miery pocitu bezpečia sa na Slovensku cítia nad mieru ako je priemer celej spoločnosti.
Ako sme vyššie spomenuli, tak budeme v tejto časti skúmať správanie adolescentov,
zamerané na delikvenciu. Základný súbor tvorili adolescenti vo veku 17 – 21 rokov žijúci
v Prešovskom kraji. Výskumnú vzorku tvorilo 385 adolescentov oboch pohlaví vybraných
zámerným výberom. Časť položených otázok dotazníka Výskyt rizikového správania
adolescentov autora Čerešníka (2013), bola zameraná na zistenie výskytu rizikového
správania, ktoré môžeme zaradiť medzi delikventné. Nasledujúca tabuľka znázorňuje výskyt
a rozdiely medzi pohlavím v tejto oblasti.
Tab. 5 - Výskyt prejavov rizikového správania – delikvencia medzipohlavné rozdiely
Ženy (%)

Muži %

Spolu (%)

Rozdiel*

Sfalšovali ste niekedy podpis
rodičov?

54,18

44,35

50,93

-9,83

Ukradli ste niekedy peniaze
rodičom alebo inému blízkemu?

26,29

35,48

29,33

9,19

Boli ste niekedy počas svojho
života "za školou"?

41,83

66,13

49,87

24,30

Ukradli ste niekedy niečo?

33,86

50,0

39,20

16,14

Poškodili ste niekedy počas života
cudzí majetok len tak pre zábavu?

12,35

21,77

15,47

9,42

Mali ste niekedy „opletačky“
s políciou kvôli tomu, čo ste
urobili?

2,79

12,10

5,87

9,31

Ukradli ste niekedy niečo
v obchode?

14,34

26,61

18,40

12,27

Delikvencia

*rozdiel v prospech mužov, zdroj: vlastné spracovanie
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Diskusia
Z vyskúmaných skutočnosti sa jasne preukazuje možný vplyv ako delikvencia
dospievajúcej mládeže môže ovplyvniť následné vnímanie vývoja pocitu bezpečia a tak aj
možný vplyv na kvalitu života. Pocit bezpečia je vytváraný aj informáciami a osobnými
skúsenosťami človeka s delikvenciou. Delikvencia mládeže je reálna skutočnosť, ktorá veľmi
intenzívne vytvára pocit ohrozenia najmä v kontexte vnímania toho, že mládež raz dospeje
a je tu možný nárast potenciálneho vplyvu delikventov na kvalitu života ostatných členov
spoločnosti. Dospelý človek - delikvent stráca akúsi „kontrolu“ spoločnosti, najmä rodiny
a vzorové správanie, ktoré nadobudol v čase dospievania sa môže prejaviť v nekontrolovanej
miere. V príspevku sme prezentovali relevantné údaje z výskumu, ktoré môžu viesť
k záverom a následným návrhom opatrení. Tým, že výskumy prebehli v tom istom regióne
máme k dispozícii nadväzujúci a súčasný zdroj informácií, ktoré by bolo vhodné aj ďalej
skúmať. Hodnotová orientácia mládeže a jej prejavy rizikového správania nás z vyskúmaného
zároveň ubezpečujú o miernej odlišnosti, ktorá je v prospech mládeže z regiónu, kde vidíme
aj pozitívny vzťah k pocitu bezpečia. Môžeme sa teda domnievať, že pre hodnotovosť
a hľadanie kvalít života u adolescentnej mládeže, je jeden z cieľov pocit bezpečia, ktorý je
v priamej korelácii s kvalitou života.
Prevenciu je potrebné zamerať nielen na adolescentov, u ktorých sa už rizikové
správanie prejavilo, ale na celú populáciu adolescentov. V rámci intervencie (v domoch na
polceste, nízkoprahových a integračných centrách) je potrebné, aby sociálny pracovník
pomáhal adolescentom v boji proti závislostiam, v prekonávaní podmienok prostredia,
genetických dispozícií a zároveň ich podporoval v hľadaní zmyslu života. V duchu Franklovej
logoterapie sa vyžaduje prehĺbenie konceptu prevencie ako premyslenej, včasnej a širokej
intervencie, ktorá podporuje sériu iniciatív zameraných:
 na orientovanie zdrojov určených pre mladých ľudí k príťažlivým a platným
projektom, ktoré sa stanú príležitosťou pre ich rast v oblasti hodnôt a zmyslu života,
 ponuku skúseností, ktoré im umožnia rásť z vnútra vďaka scitliveniu svedomia
a dynamizmom vnútornej slobody, ktorá prekonáva vonkajšie podmienenosti, koriguje
deviácie, usmerňuje vášne, aby boli osobnosťami schopnými rozlišovania,
autonómnych rozhodnutí a realizovania zmyslu (Fula 2011).
Pri zhodnotení jednotlivých domén, ktoré sme skúmali v súvislosti s kvalitou života
(fyzické zdravie, psychické zdravie (prežívanie), sociálne vzťahy, prostredie) boli priemerné
výsledky nižšie ako u populačných noriem. Spokojnosť respondentov v jednotlivých
oblastiach života bola síce nižšia, ale celkovo ju môžeme vyhodnotiť ako dobrú. Na život
jednotlivca majú vplyv okrem rôznych subjektívnych faktorov aj faktory, ktoré sú výsledkom
fungovania štátu a jeho jednotlivých zložiek. Nemôžeme očakávať subjektívnu spokojnosť,
keď budú občania nezamestnaní, bez možnosti zvyšovania kvalifikácie, príp. im bude chýbať
potrebná zdravotná starostlivosť. Spomenuli sme len najznámejšie oblasti, ktoré vplývajú na
pocit spokojnosti občanov, a na ktoré má vplyv štát prostredníctvom sociálnej politiky.
Záver
Relatívne na seba nenadväzujúce skutočnosti nám poukazujú, aký má veľký vplyv
hodnotová orientácia mládeže a jej vychovávanie k týmto hodnotám vo vzťahu k následnému
vnímaniu kvality života, teda jednej jej zložky, pocitu bezpečia. Z navrhovaných opatrení
jasne vyplýva, že jedinou reálnou cestou bude prevencia, ako primárna, tak aj sekundárna, aby
sa vytvorila v budúcnosti nielen optimistická atmosféra vo vzťahu vnímania bezpečia jej
dopadu na kvalitu života, ale aj reálny posun v pocite bezpečia a kvality života.
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VINdekodér – pojem a funkčnost
VINdecoder - concept and functionality
Petra Kolitschová1
Abstrakt
Hlavním cílem příspěvku je vysvětlit čtenáři pojmy VINdekodér, „vindekódování“
(„vindecoding“), umožnit mu pochopit podstatu VINdekodérů, jejich fungování, vlastnosti,
způsoby práce, využití a přínosy. Čtenář se seznámí s pohledem členění VINdekodérů
z různých pohledů na základě jejich vlastností, získávání podkladových dat, jejich
analytickém zpracování a aplikačních možnostech využití.
Klíčová slova
eCALL, bezpečnost, vozidlo, identifikace, VIN, Vehicle dentification system, vindekódování
Abstract
The main objective of the paper is to explain to the reader the terms VINdecoder,
"vindecoding", to enable him to understand the essence of VIN decoders, their functioning,
properties, ways of working, utilization and benefits. The reader will get acquainted with the
breakdown of VIN decoders from different perspectives on the basis of their properties, the
acquisition of underlying data, their analytical processing and application possibilities of
utilization.
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Úvod - VINdekodér jako součást ITS eCall
Při diskuzích, projektových záměrech, prvotních návrzích architektury eCall se řešila
otázka, jak z přenášených dat vozidlové jednotky IVS do operačního střediska integrovaného
záchranného systému (IZS) přenést co nejvíce technických informací o vozidle, aby složky
IZS měly kvalitní podklady pro rozhodování o složení a technickém vybavení zasahující
hasičské jednotky. Z hlediska požadavků na spolehlivé telekomunikační spojení mezi
vozidlem v nouzi a operačním střediskem bylo rozhodnuto, že přenášená zpráva (MSD 2) musí
být co nejkratší. Při „dlouhých“, datově rozsáhlých přenosech hrozí v terénu možnost selhání
přenosu. Proto nebylo možné do této datové zprávy dát žádné rozsáhlé technické informace o
vozidle.
Bylo rozhodnuto zakomponovat do struktury MSD celosvětově jednoznačný
identifikátor VIN (Vehicle Identification Number)3, který jednak určuje individuální identitu
vozidla, lze z něj (resp. jeho struktury) vyčíst základní informace o vozidle (tovární značku,
základní model, kategorii, výrobce, zpravidla i tvar karosérie a/nebo typ motoru, modelový
rok, výrobní závod, případně další informace)4 a zároveň slouží jako propojovací, tzv.
databázový klíč do různých registrů a databází o vozidlech (a odsud lze získat další
Bc. Petra Kolitschová, Vysoká škola finanční a správní, e-mail: Petra.Kolitschova@vsfs.cz.
Minumum Set of Data tj. minimální datový set.
3
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No. 2, pp. 37-39, Durham Publication, Inc., USA.
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informace). Tímto způsobem byla zajištěna podmínka na spolehlivý přenos dat a zároveň
vytvořeny předpoklady pro získávání dalších informací o vozidle. Tyto sekundární informace
ale nejsou již získávány přenosem z havarovaného vozidla, resp. vozidla v nouzi (které může
být vážně poškozeno), ale z databází, které se propojují napřímo se SW operačního střediska.
Jinými slovy, zdrojem dodatečných technicko-administrativních informací o vozidle není
vozidlo samo (to poskytuje primárně do struktury MDS5 jen VIN, kategorii vozidla a druh
paliva), ale externí databáze, evidence, registry vozidel.
Při prvotních úvahách o ITS eCall k zajištění identifikace vozidla (a získání technickoadministrativních údajů k vozidlu) bylo nutné řešit i mezinárodní interoperabilitu eCallu, tj.
získání alespoň základních informací o vozidlech v nouzi6. Úvahy probíhaly ještě v době, kdy
nebylo dostatečně veřejně známo rozhraní EUCARIS pro mezinárodní výměnu informací o
vozidle, nebyl zcela běžný Internet. Jediným zdrojem informací o vozidle byl tehdy pouze
VIN. Proto bylo požadováno, aby z VIN byly extrahovány základní informace o vozidle.
Proces získání těchto informací je obecně nazýván vindekódování (vindecoding), samotný
nástroj pak VINdekodér7.

Obr. 1 - Škoda Rapid Spaceback (kombi) má umístěn VIN v pravé horní části boku
motorového prostoru. Zdroj: IRIS IDENT, s.r.o.

MDS – Minimum Data Set.
TALLO, A., RAK, R. Dopravno-bezpečnostné technológie. Bratislava: Akadémia Policajného zboru
v Bratislave 2012.
7
TALLO, A., RAK, R. Dopravno-bezpečnostné technológie. Bratislava: Akadémia Policajného zboru
v Bratislave 2012.
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Pojem VINdekodér
Pod pojmem VINdekodér se dnes rozumí SW nástroj pro online rozklad struktury
VIN jednotlivých vozidel8, tj. získání základních informací o vozidle z VIN, které do jeho
struktury vložili výrobci. Tento proces je nezávislý na jakýchkoliv dalších (sekundárních)
informačních systémech o vozidlech. Informace z VIN jsou nezávisle získávány od výrobců
vozidel9.
V praxi existuje celá řada VINdekodérů, které mají různé kvality a možnosti využití.
VINdekodéry můžeme dělit z hlediska způsobů získávání podkladů pro dekódování na:
 nativní VINdekodéry;
 pseudo VINdekodéry;
 lživé VINdekodéry10.
Z hlediska účelu dekódování se VINdekodéry dělí na:
 aktivní VINdekodéry;
 pasivní VINdekodéry11.
Z pohledu množství VIN vozidel, které je VINdekodér schopen dekódovat, rozlišujeme:
 specializované VINdekodéry;
 komplexní VINdekodéry.
Podle způsobu vzniku VINdekodérů, jejich plnění daty a kontroly výsledků vindekódování a
podle jejich aplikačního využití VINdekodéry rozlišujeme na:
 amatérské VINdekodéry;
 profesionální VINdekodéry.

RAK, R. Role individuální identifikace vozidel při záchraně zdraví, životů a zabezpečení dalších funkcionalit
projektu eCALL. Karlovarská právní revue, 2011, č. 4, s. 118-124.
9
TALLO, A., RAK, R. Dopravno-bezpečnostné technológie. Bratislava: Akadémia Policajného zboru
v Bratislave 2012.
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MATOUŠKOVÁ, I., MORAVČÍK, Ľ., RAK, R. et all: eCALL – Inteligentný dopravný systém (aspekty
právne, technické, informačné a psychologické). Bratislava: Magnet Press, 2015.
11
MATOUŠKOVÁ, I., MORAVČÍK, Ľ., RAK, R. et all: eCALL – Inteligentný dopravný systém (aspekty
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Obr. 2 - Detail umístění a ražby VIN vozu Škoda Rapid Spaceback. Zdroj: IRIS IDENT, s.r.o.
Nativní VINdekodéry
Podklady pro nativní VINdekodéry jsou získávány z originálních podkladů
poskytovaných primárně výrobci jednotlivých továrních značek. Tento druh VINdekodérů
dokáže rozklíčovat jakoukoliv pozici ze 17místného řetězce VIN, určit modelový rok/rok
výroby, rozpoznat, které modely vozidel jaké tovární značky obsahují tzv. kontrolní číslici a
jaké ne, určit výrobní závod vozidla, rozpoznat zakázaná písmena v sériovém výrobním čísle
apod. Nativní VINdekodéry slouží jak pro pasivní dekódování VIN (např. pro projekty jako
je ITS eCall), tak i pro aktivní zjišťování korektnosti dat ve VIN při vkládání VIN do
jakéhokoliv informačního systému (IS), zpracovávajícího informace o vozidlech. Nativní
VINdekodér je určen i pro aktivní dekódování VIN s cílem řídit kvalitu dat v IS, která je
klíčová pro propojování různých automobilových databází, evidencí, zdrojů. Jediná chyba ve
VIN způsobí selhání ztotožnění vozidla v jakémkoliv smyslu (zda je odcizené, havarované,
evidované v té či jiné databázi, informačním zdroji)12.
Pseudo VINdekodéry
Podklady pro pseudo VINdekodéry jsou získávány obvykle analyticky z informačních
zdrojů – evidencí, databází, registrů vozidel. Z VIN je odtrženo prvních 9 znaků
(charakterizujících výrobce a základní technické informace o vozidle) a k nim jsou manuálně,
na základě analýz (a často nepotvrzených domněnek) přiřazovány určité charakteristiky, které
lze vyčíst z jiných informačních položek (tabulek, datových sloupců apod.) v dané databázi.
Kvalita takovéhoto „vindekódování“ je závislá na analytických schopnostech, rozsahu
datového fondu a především na jeho kvalitě. Pokud výrobce např. vyrábí vozidlo s určitým
motorem, výbavou apod. pro konkrétní zemi, v druhé zemi pak v databázi nemusí vůbec být a
analýzou v takovém případě není možné zjistit jeho existenci. Takovéto vozidlo nebude
nikdy, na rozdíl od nativních VINdekodérů vycházejících přímo z informačních zdrojů
výrobce, dekódováno. Pseudo VINdekodéry neumějí rozpoznávat systematicky příznaky
kontrolní číslice a nelze je aktivně využít pro řízení kvality dat v automobilových
informačních systémech.
RAK, R. Role individuální identifikace vozidel při záchraně zdraví, životů a zabezpečení dalších funkcionalit
projektu eCALL. Karlovarská právní revue, 2011, č. 4, s. 118-124.
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Obr. 3 - Základní struktura VIN pro model Škoda Rapid (Spaceback)
Zdroj: MATOUŠKOVÁ, I., MORAVČÍK, Ľ., RAK, R. et all: eCALL – Inteligentný
dopravný systém (aspekty právne, technické, informačné a psychologické)
Lživé VINdekodéry
V praxi se poměrně často můžeme setkat s tvrzením, že někdo (obvykle firma
obchodující s informacemi o vozidlech) má k dispozici VINdekodér, který poskytuje datově
velmi bohaté, rozsáhlé údaje (barvu vozidla, detailní popis zákazníkem objednané výbavy,
detailní technicko-administrativní údaje apod.). Ve skutečnosti je toto tvrzení lživé. Struktura
VIN (definovaná dle ISO 3779:2009 a ISO 3780:2009) žádné takovéto administrativní údaje
neobsahuje a ani nikdy obsahovat nebude, protože se nejedná o druhové informace, ale o
informace individuálního charakteru pro každé jednotlivé vozidlo).
Údaje, které firma uvádí, že má z VINdekodéru, ve skutečnosti pocházejí z jiných,
externích zdrojů, z jiných informačních systémů. Firma k nim přistupuje vzdáleně (nebo je má
jinak k dispozici) pomocí identifikátoru VIN. Identifikátor VIN sám o sobě není zdrojem
těchto informací, ale v tomto případě slouží pouze jako primární datový klíč do jiných
informačních systémů. Firma se snaží utajit přístup ke svým informačním zdrojům před
konkurencí nebo z důvodu, že k těmto datům ve skutečnosti nemá zcela oficiální, legitimní
přístup. Proto se používá „legenda“ o vlastním VINdekodéru, který má zdůvodnit (nebo lépe
řečeno spíše skrýt) skutečný původ informací prodávaných zákazníkům. Zároveň tím jsou
klamáni i jiní, potenciální zákazníci, kteří by chtěli používat nativní VINdekodér pro řízení
kvality VIN ve svých IS. Firma se jim snaží prodat zcela něco jiného, než ve skutečnosti
zákazník v tomto případě potřebuje.
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Obr. 4 - Ukázka zakázkového listu výroby vozidla. V horním žlutém rámečku vozidla je VIN
vozidla, níže pak ve druhém jednotlivé kódy individuální výbavy detailně specifikující
zákaznické požadavky. Kódy výbavy nejsou v samotné struktuře VIN vozidla. Lze je
primárně získat pouze z informačního systému výrobce vozidla na základě VIN. VIN je
v tomto případě jen datovým klíčem pro přístup k těmto informacím. Zdroj: IRIS IDENT,
s.r.o.
Lživé VINdekodéry v žádném případě neobsahují informace ze samotné struktury VIN
a nejsou schopny řídit kvalitu VIN v zákaznických informačních systémech!
Aktivní VINdekodéry
Aktivní VINdekodéry13 kromě své pasivní role (dekódování VIN) jsou navrženy a
realizovány tak, aby je bylo možné integrovat pomocí webové služby do libovolného
informačního systému a mohly být referenčním nástrojem pro řízení kvality identifikátoru
VIN. Pokud uživatel vloží do IS chybný, nelogický VIN (čímž by vytvářel identitu
nereálného, neexistujícího vozidla), ještě před tím, než je VIN uložen do databáze, je uživatel
službou VINdekodéru upozorněn na chybu a má možnost ji opravit. Jestliže uživatel přesto
potvrdí správnost VIN, je tato aktivita zpravidla logována. Podstatná část chyb ve VIN
v počítačových databázích vzniká v důsledku nepozornosti, únavy apod. lidského faktoru při

MORAVČÍK, Ľ. Active and Passive Safety for the Approval of road vehicle. In: MOSSAT 2013 Modern
Safety Technologies in Transportation: Proceedings of the International Scientific Conference: 24-26 September
2013. Zlatá Idka, Slovakia, PERPETIS s.r.o., pp. 178-186; RAK, R, ZRUBAK, R. VINdecoder Now on the
Website of IAATI’s European Branch. the APB - The official publication of the International Association of
Auto Theft Investigators (IAATI), July 2014, Volume 20, No. 2, pp. 40-45, Durham Publication, Inc., USA.
13

444

zápisu, nebo bezmyšlenkovitým opisem VIN z dokladů14. Do dokladů se chybný identifikátor
VIN dostal buď chybným nebo záměrně změněným opisem z jiného informačního zdroje,
nebo tam již dlouho, historicky existoval v příslušném informačním systému nebo byl převzat
z podobného IS. I v těchto informačních systémech chyběla kontrola korektnosti dat na
vstupu. Každý aktivní VINdekodér je schopen logicky pracovat i v pasivním režimu.

Obr. 5 - Ukázka možných kombinací VIN pro vůz Škoda Rapid Spaceback. Zdroj: IRIS
IDENT, s.r.o.
Aktivní VINdekodéry15 jsou schopny pracovat i v pasivním režimu, záleží na cílové
aplikaci, kde jsou využívány. Např. pro ITS eCall je postačující pasivní režim VINdekodéru.
Jelikož ale eCall přebírá další informace z centrálního registru (evidence) vozidel (a zde se
vyskytují v praxi zcela reálně chyby), je vhodné, aby v této aplikaci tentýž VINdekodér
pracoval již v aktivním režimu. V aktivním režimu16 může pomáhat odhalovat chyby ve VIN
a zabraňovat jejich vstupu do informačního systému, ze kterého jsou pak brány informace pro
potřeby zásahu IZS. Chyba ve VIN v evidenci vozidel v případě havárie tohoto vozidla

RAK, R. Role individuální identifikace vozidel při záchraně zdraví, životů a zabezpečení dalších funkcionalit
projektu eCALL. Karlovarská právní revue, 2011, č. 4, s. 118-124
15
MORAVČÍK, Ľ. Active and Passive Safety for the Approval of road vehicle. In: MOSSAT 2013 Modern
Safety Technologies in Transportation: Proceedings of the International Scientific Conference: 24-26 September
2013, Zlatá Idka, Slovakia, PERPETIS s.r.o., pp. 178-186.
16
RAK, R., ZRUBÁK, R. Projekt eCALL z pohledu informatiky a soudního inženýrství. Soudní inženýrství,
2012, č. 2, s. 157-160.
14
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znemožní poskytnout složkám IZS údaje o vozidle (vozidlo není nalezeno, protože byla z
důvodu chyby ve VIN vytvořena zcela jiná identita).

Obr. 6 - Ukázka implementace aplikace VINexpert na webových stránkách
www.VinCheck.cz.

Obr. 7 - Dekódování VIN modelu Škoda Rapid na webových stránkách www.VinCheck.cz.

446

Pasivní VINdekodéry
Pasivní VINdekodéry17 jsou předurčeny pouze pro dekódování VIN a zpravidla nejsou
schopny rozlišovat chyby v důsledku nekorektní kontrolní číslice. Jejich využití je omezeno,
nejsou schopné řídit kvalitu dat v IS, zabránit vstupu nekorektních VIN do počítačových
databází. Pasivní VINdekodéry se ve své podstatě nehodí pro integraci do informačních
systémů, jsou spíše vytvářeny jako webové aplikace pro individuální dotazy při zjišťování
prvotních, orientačních informací o vozidlech.
Specializované VINdekodéry
Specializované VINdekodéry18 se obvykle zaměřují na dekódování VIN jen určité
skupiny továrních značek, případně kategorií vozidel. Jsou obvykle spravovány jednotlivci,
nebo v rámci různých značkově orientovaných diskuzních fór. Většinu takovýchto
VINdekodérů nalezneme na amerických zájmových nebo diskusních fórech. Zpravidla jsou
nepoužitelné pro evropskou praxi, protože struktura VIN vozidel určených pro trh Severní
Ameriky (USA, Kanada, Mexiko) je odlišná od vozidel určených pro trh EU. Výhodou
amerických struktur VIN je jejich přísnější normování z pohledu datových struktur, tedy jsou
přehlednější, jednodušší a predikovatelnější. Na evropský trh se dováží pouze nepatrný
zlomek vozidel vyrobených nebo re-exportovaných z USA.
Komplexní VINdekodéry
Komplexní VINdekodéry se zaměřují průřezově na všechny tovární značky, zpravidla
ale jen na osobní vozidla, motocykly spíše výjimečně. O komplexnosti VINdekodérů
rozhoduje profesionalita jejich správců. Amatérské VINdekodéry jsou komplexní spíše
v určité kategorii vozidel, profesionální průřezově ve všech. Málokteré komplexní, amatérsky
vytvářené a spravované VINdekodéry (s výjimkou těch, které jsou primárně určeny pro
dekódování VIN pouze amerických vozidel) dokáží systematicky, „inteligentně“ pracovat
s kontrolní číslicí u různých evropských výrobců (někteří totiž používají mechanismus
kontrolní číslice, jiní zase ne; v dalších případech se setkáváme se situací, kdy má určitý
model zabudován mechanismus kontrolní číslice až od určitého časového období atd.).
Amatérské VINdekodéry
Amatérské VINdekodéry vznikají zpravidla ze zájmu, výzvy zkusit naprogramovat
jednoduchý nástroj pro dekódování VIN a získat pro něj data. Vznikají během studia, v rámci
řešení různých bakalářských a diplomových prací, často v souběhu diskusních fór nebo
osobních webových stránek. Prvotní důraz je zaměřen na samotný software, data bývají
druhořadá. Amatérské VINdekodéry jsou vždy pasivní, tj. slouží jen pro dekódování VIN,
nikoliv pro řízení kvality dat v IS (tj. pro kontrolu, zda VIN byl vložen do aplikace správně,
zda obsluha neudělala chybu při opisu, zda není chyba v dokladech atd.). Problém bývá často
s aktuálností dat, protože podklady pro VIN jsou získávány z různých zdrojů, spíše nahodile,
se značným časovým odstupem. Málokterá webová stránka s amatérským VINdekodérem
přežije několik let.

MORAVČÍK, Ľ. Active and Passive Safety for the Approval of road vehicle. In: MOSSAT 2013 Modern
Safety Technologies in Transportation: Proceedings of the International Scientific Conference: 24-26 September
2013, Zlatá Idka, Slovakia, PERPETIS s.r.o., pp. 178-186.
18
MORAVČÍK, Ľ. Active and Passive Safety for the Approval of road vehicle. In: MOSSAT 2013 Modern
Safety Technologies in Transportation: Proceedings of the International Scientific Conference: 24-26 September
2013, Zlatá Idka, Slovakia, PERPETIS s.r.o., pp. 178-186.
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Profesionální VINdekodéry
Pro profesionální VINdekodéry19 je typická celá řada vlastností: jsou vždy nativní a
komplexní, pracují v režimech pasivního i aktivního dekódování. Data (podklady pro
dekódování VIN) jsou shromažďována obvykle ještě dříve, než je vozidlo (konkrétní model)
distribuováno do dealerské sítě. V praxi to pro ITS eCall znamená, že dekódování VIN musí
být realizováno i u nového vozu, který se sotva začal prodávat a během své první cesty má
nehodu nebo se dostane do stavu technické nouze s potřebou volání o pomoc. Profesionální
VINdekodéry jsou vždy aktivní, tj. schopné kontrolovat i kvalitu dat vkládaných do IS.
Profesionální VINdekodéry dokáží zpracovávat během jediné vteřiny tisíce datových struktur
VIN.
Důležitou vlastností je i zpětná vazba z dekódování. Profesionální VINdekodéry jsou
tvořeny se speciálními mechanismy, které umí rozlišovat chyby uživatelů od chyb, nedostatků
v samotných datových zdrojích pro dekódování (chybějící VIN, tedy nerozkódované VIN). I
tuto skutečnost je nutné v reálném výkonu předpokládat. V praxi to znamená, že aplikace
VINdekodéru dokáže analyzovat, jaká data nezbytná pro dekódování VIN chybí a umožňuje
rychlé procesy pro jejich doplnění. Dotazy na VIN, které byly zaslány k dekódování, se
archivují a analyticky, zpětně a průběžně vyhodnocují. Podobným způsobem se archivují i
informační zdroje, na základě kterých byl VINdekodér plněn daty. Smyslem je mít vždy
možnost ověřit korektnost dat - zda při vytváření či aktualizaci datových struktur
VINdekodéru nedošlo ze strany lidského faktoru k chybě nebo v případě forenzních potřeb
(soudní řízení) dát k dispozici podkladové materiály, nechat potvrdit výrobce či dovozce
vozidla.
Závěr
Pojem VINdekodér je relativně nový termín. Nejenom termín, ale především jeho
samotná funkcionalita se teprve v praxi začíná ustalovat. Cílem VINdekodéru obecně je:
 korektně dekódovat VIN vozidla;
 poukázat na nekorektnost, chybu v identifikátoru VIN v okamžiku, kdy jej vkládáme
do informačního systému.
První funkcionalitu můžeme nazvat „pasivní“. Pouze zobrazí údaje obsažené ve VIN a
tím poskytne uživateli nové, dosud skryté informace. Uživatel se v závislosti na těchto
informacích dále rozhoduje ve své činnosti. První funkcionalitu VINdekodérů můžeme nazvat
např. i „pasivně-informační“. Druhá funkcionalita je na rozdíl od první aktivní, má zásadní,
pozitivní vliv na kvalitu dat (tedy identifikátoru VIN), který se pak zapisuje do počítačových
databází, registrů, aplikací. Pokud uživatel při opisu VIN udělá chybu, VINdekodér jej na ni
upozorní a ve většině případů i uživateli sdělí, kde se chyba nachází, nebo dokonce jak ji
napravit. Pokud je VIN konkrétního vozidla zapsán v evidenci, registru, aplikaci apod.
chybně, vozidlo jako by vůbec neexistovalo. Při dotazu podle správného VIN se
v informačním systému požadované vozidlo nenalezne, takže např. nedokážeme nalézt
odcizené vozidlo, nezabráníme zaevidovat vozidlo odcizené, záchranářům neposkytneme
údaje o vozidle, jeho majiteli či provozovateli a tak může dojít v krajních případech i
k ohrožení zdraví nebo životů. Pokud chceme korektně aplikovat funkcionalitu
VINdekódování do informačních technologií, musíme si umět dokázat i správně vybrat
takový VINdekodér, který splní naše očekávání.
MORAVČÍK, Ľ. Active and Passive Safety for the Approval of road vehicle. In: MOSSAT 2013 Modern
Safety Technologies in Transportation: Proceedings of the International Scientific Conference: 24-26 September
2013, Zlatá Idka, Slovakia, PERPETIS s.r.o., pp. 178-186.
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Aplikace VINexpert a její využití na zajištění kvality VIN v informačních
systémech
Application VINexpert and its use to ensure VIN quality in information systems
Petra Kolitschová1
Abstrakt
Příspěvek pojednává o aplikaci VINexpert, která patří do rodiny tzv. VINdekdérů. Jejich
primárním cílem je dekódovat obsah informací ve s.uktuře VIN koncovému uživateli ve
srozumitelné podobě. Zároveň je tato aplikace velmi silným nás.ojem, pro řízení kvality dat
v automobilových informačních systémech, kde se zpracovává klíčový identifikátor vozidla.
Klíčová slova
bezpečnost, vozidlo, identifikace, VIN, Vehicle dentification system, vindekódování,
VINexpert
Abstract
The paper deals with the VINexpert application, which belongs to the family of so-called
VINdecoder. Their primary purpose is to decode the content of the information in the VIN
structure to the end user in a comprehensible form. At the same time, this application is a very
powerful tool to manage the quality of data in automotive information systems, where the key
vehicle identifier is processed.
Key words
Safety, Vehicle, Identification, VIN, Vehicle dentification system, Vindecoding, VINexpert.
Co to je VINexpert?
VINexpert je specializovaný SW produkt a znalostní databáze identifikátorů vozidel
VIN (Vehicle Identification Number) vyvinutý společností Iris Ident, s.r.o. primárně pro
projekt eCall na základě více než dvacetiletých zkušeností a znalostí z oblasti identifikace
vozidel, (mezi)národních centrálních regis.ů vozidel, rozmanitých pátracích systémů po
odcizených vozidlech a v neposlední řadě z forenzní praxe pro potřeby kontroly originality
vozidel a určování jejich pravé identity2.
K čemu slouží?
VINexpert patří do rodiny tzv. nativních VINdekodérů. Jedná se o mnohoúčelovou,
modulární aplikaci určenou pro získávání základních informací o vozidle z celosvětově
unikátního identifikátoru VIN a kontrolu jeho korektnosti v nejrůznějších evidenčních a
verifikačních procesech a SW aplikacích, kde se profesionálně pracuje s identitou vozidla
nebo tam, kde je nutné zachovat integritu dat mezi různými aplikacemi prostřednictvím VIN.
Produkt VINexpert tak slouží i jako samostatný, nezávislý modul pro kontrolu kvality VIN
pro libovolnou aplikaci3.

Bc. Petra Kolitschová, Vysoká škola finanční a správní, e-mail: Petra.Kolitschova@vsfs.cz.
RAK, R, ZRUBAK, R. eCALL security, forensic and information aspects from a global view, the APB - The
official publication of the International Association of Auto Theft Investigators (IAATI), July 2012, Volume 18,
No. 2, pp. 37-39, Durham Publication, Inc., USA.
3
MATOUŠKOVÁ, I., MORAVČÍK, Ľ., RAK, R. et all. eCALL – Inteligentný dopravný systém (aspekty právne,
technické, informačné a psychologické). Bratislava, Magnet Press, SLOVAKIA s.r.o., 2015.
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Čím se odlišuje od jiných VINdekodérů?
VINexpert je nativní, komplexní a profesionální VINdekodér. VINexpert4 je na rozdíl
od jiných VINdekodérů, které zpravidla dokáží rozkódovat VINy jen od určitých továrních
značek, schopný pracovat obecně s jakoukoliv tovární značkou a kategorií vozidla. VINexpert
byl výkonnostně navržen pro potřeby projektu eCALL5 a dokáže rozkódovávat desítky tisíc
VINů během jediné vteřiny, což jej předurčuje i k propojení na rozsáhlé databáze vozidel,
jako jsou centrální regis.y, různé evidence vozidel apod. VINexpert není ale jen pasivní
nástroj určený k jednosměrnému rozkódování informací, dokáže také odhalit chyby ve VIN
zadávané uživatelem např. v regis.ačních procesech a přes speciální, standardizované rozhraní
komunikovat s uživatelem a upozorňovat jej, kde se při zápisu VIN dopustil chyby.
VINdekodér rovněž nativně rozpoznává, u kterých modelů vozidel je ve s.uktuře VIN
implementována tzv. kontrolní číslice a pouze u těchto vozidel dokáže kontrolovat korektnost
speciálním výpočetním algoritmem6. Pomocí jednoduchých, s.ukturovaných interfaců lze
VINexpert velice jednoduše a rychle integrovat s jakoukoliv zákaznickou aplikací. VINexpert
byl realizován pro práci v multijazyčném prostředí, takže má uživatel možnost kdykoliv
libovolně přepínat mezi jednotlivými jazyky.
Jaké chyby dokáže VINexpert odhalit, co vše se kontroluje?
Aplikace VINexpert ve svém aktivním i pasivním režimu zajišťuje různé kontroly VIN
z hlediska obsahu i logiky jednotlivých znaků. Všeobecně jde o tyto kontroly:
 Správnost délky a existence zakázaných znaků VIN;
 Logická kontrola WMI - světového kódu výrobce;
 Logická kontrola s.uktury VIN v popisné části typu vozidla (VDS);
 Ověření korektnosti VIN výpočtem pomocí kontrolní číslice;
 Kontrola na modelový rok / rok výroby;
 Kontrola výrobního závodu;
 Kontrola sériového výrobního čísla7.
Správnost délky a existence zakázaných znaků VIN
Podle příslušných ISO norem má VIN povinnou délku 17 znaků. Ve VIN je zakázáno
používat znaky O, Q, I8. Tyto kontroly jsou vykonávány na úrovni IS zákazníka, který do
aplikace VINexpert odesílá již zkontrolovaný VIN podle výše uvedených kritérií. Uživatel na
s.aně zákazníka musí sám rozhodnout, zda má vozidlo skutečný VIN podle norem (jiná délka
řetězce VIN, např. 16 nebo 18 znaků, nebo výskyt zakázaného znaku). Tyto chyby mohou
vzniknout při opisu dat z dokladu do IS, nebo je údaj chybně uvedený v dokladu. V některých
MATOUŠKOVÁ, I., MORAVČÍK, Ľ., RAK, R. et all. eCALL – Inteligentný dopravný systém (aspekty právne,
technické, informačné a psychologické). Bratislava, Magnet Press, SLOVAKIA s.r.o., 2015.
5
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případech identifikátor vozidla nemusí mít s.ukturu VIN (vozidla vyrobená před rokem 1986
nebo některé stavební stroje apod.)9. V těchto případech se logicky kontrola podle pravidel
VIN pomocí aplikace VINexpert neprovádí.
Logická kontrola WMI - světového kódu výrobce
Součástí kontroly VIN je kontrola korektnosti světového kódu výrobce (WMI – World
Manufacturer Identifier) oproti garantovanému číselníku výrobců. V části WMI bývá
poměrně velké množství chyb, které vznikly opisem, tzv. „překlepem“ na klávesnici.
Například zápis WMI u výrobce Škody má být správně TMB, ale píše se TBM, MTB apod. U
výrobců značky Opel je správný zápis W0L, ale chybně se uvádí hodnota WOL apod.
Aplikace VIN na takovéto případy dokáže upozornit.

Obr. 1 - Upozornění na chybu v zápise TMB (TBM). Při opisu je mezi sebou prohozeno
pořadí písmen „M“ a „B“ (tzv. „předbíhání prstů při stisku na klávesnici“. Zdroj: IRIS
IDENT, s.r.o.
V některých případech odcizených vozidel je VIN upraveno (tím je změněna identita
vozidla) tak, že je místo původního WMI použita jiná alternativa WMI daného výrobce.
Například u osobního vozidla Volvo10 je správná hodnota WMI = YV1 přepsána na YV2.
Obě WMI sice odpovídají tovární značce Volvo, ale YV1 se používá pouze pro osobní
vozidla, zatímco YV2 pro jiné druhy (autobusy, nákladní vozidla). Na tyto záměny je uživatel
upozorněn.

9

TALLO, A., RAK, R., TURECEK, J. Modern technologies of protection of persons and property, Bratislava:
Police Academy in Bratislava, 2006.
10
MATOUŠKOVÁ, I., MORAVČÍK, Ľ., RAK, R. et all. eCALL – Inteligentný dopravný systém (aspekty
právne, technické, informačné a psychologické). Bratislava, Magnet Press, SLOVAKIA s.r.o., 2015.
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Obr. 2 - Upozornění na chybu ve světovém kódu výrobce - WMI. Záměnou číslice „1“ za „2“ byl
osobnímu vozidlu přiřazen kód, přidělený nákladním vozidlům Volvo. Zdroj: IRIS IDENT, s.r.o.
Logická kontrola s.uktury VIN v popisné části typu vozidla (VDS)
Po zapsání VIN se po dvou výše uvedených kontrolách realizuje rozkódování VIN, tj.
nalezení shody zadaného VIN se s.ukturami uvedenými v aplikaci VINexpert. Uživatel
získává informace z dekódování v závislosti na tom, jaké obsahové hodnoty do VIN zakóduje
výrobce v popisné části vozidla (VDS – Vehicle Description Section). Takto získané
informace se dají vizuálně i logicky porovnat s kontrolovaným vozidlem a dalšími údaji, které
jsou k dispozici, aby se potvrdila shoda.
Příklad: Je-li u vozidla z VIN dekódován vznětový motor s objemem 1 995 cm3, měl by být
uvedený i v dokladech k vozidlu, v zákaznickém informačním systému apod.
Pomocí této kontroly je možné zjistit typové nesrovnalosti, které mohou vznikat
z mnoha důvodů. Předmětem kontroly však není jen VIN, ale i jeho logická návaznost na
další informace.
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Obr. 3 - Logický rozpor u umístění řízení (volantu) vozidla. VIN odpovídá vozidlu
vyrobenému pro Velkou Británii – pravostranné řízení, na stanici technické kontroly je
přistavené vozidlo s levostranným řízením. Zdroj: IRIS IDENT, s.r.o.
Příklad: Při rozkódováni VIN vozidla BMW se zjistí, že podle VIN má pravos.anné řízení. Ve
skutečnosti má ale vozidlo levos.anné řízení. S největší pravděpodobností byl tedy VIN
přenesen z jiného vozidla na ukradené vozidlo tak, aby byla skryta jeho pravá identita. Kromě
faktu této nekorektní manipulace, je nutné si uvědomit, že vozidlo může mít i jiné typové
schválení, nebo nemusí vůbec podléhat typové homologaci (vozidlo dovezené z USA).
Ověření korektnosti VIN výpočtem pomocí kontrolní číslice
Některé tovární značky vyrábějící více modelů používají ve VIN tzv. mechanizmus
kontrolní číslice11. Díky němu se pomocí speciálního algoritmu dá zjistit, zda je VIN formálně
správně uveden, nebo zda nedošlo při opisu k chybě, atd., podobně jako se kontroluje
správnost rodného čísla (RČ).

Obr. 4 - Nekorektní VIN, kontrolní číslice není OK. Chyba je s největší pravděpodobností v
pravé, červeně označené části VIN. Zdroj: IRIS IDENT, s.r.o.

11

TALLO, A., RAK, R., TURECEK, J. Modern technologies of protection of persons and property, Bratislava:
Police Academy in Bratislava, 2006.
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Aplikace VINexpert na základě interních nastavení automaticky rozpozná, zda kontrolovaný
VIN obsahuje mechanizmus kontrolní číslice12. Jestliže ano, pak zcela automaticky proběhne
výpočet a uživatel je informován, zda je VIN korektní, nebo ne. I v případě, že s.uktura VIN
není v tuto chvíli známá, je ověřeno, zda VIN je po formální s.ánce korektní, či není. Tímto
mechanizmem se prověřuje korektnost všech pozic VIN13.
Kontrola na modelový rok / rok výroby
Podobně jako v případě výpočtu kontrolní číslice obsahuje aplikace interní poznatky, u
kterých modelů vozidel je možné analyzovat z VIN modelový rok nebo rok výroby vozidla.
Jestliže výrobce uvedené roky ve značení VIN používá, je možnost u kontrolovaného vozidla
porovnávat údaje obsažené ve VIN a v dokladech, nebo zákaznických systémech. Znalost
roku výroby nebo modelového roku je rozhodující pro správné určení přesného typu vozidla
pro potřeby dalších technických, adminis.ativních nebo jiných kontrol14. U vozidel Ford je
kromě roku výroby uváděn i měsíc výroby.

Obr. 5 - V modelovém roku je chyba, písmeno „U“ neodpovídá dekódovací tabulce pro
modelové roky. Zdroj: IRIS IDENT, s.r.o.
Kontrola výrobního závodu
Další logickou kontrolou je zobrazení výrobního závodu15, pomocí kterého se dá
kontrolovat korektnost VIN na jeho 11. pozici. Kontrola je analogická předcházejícímu bodu.
Kontrola sériového výrobního čísla – část VIS
V poslední části VIN – tzv. VIS (Vehicle Identifier Section) se uvádí sériové výrobní
číslo vozidla, tj. pořadí, ve kterém vozidlo v určité časové periodě vyšlo z výrobní linky.
Zpravidla jde jen o číselné hodnoty, které jsou uváděné v této poslední části (číslice 0,1…8,9).
Jen málo výrobců používá v této části abecední znaky (A, B, C, … X, Y, Z). Podobně jako
v případech kontrol pomocí kontrolní číslice nebo modelového roku / roku výroby, má

MATOUŠKOVÁ, I., MORAVČÍK, Ľ., RAK, R. et all. eCALL – Inteligentný dopravný systém (aspekty
právne, technické, informačné a psychologické). Bratislava, Magnet Press, SLOVAKIA s.r.o., 2015
13
RAK, R., TALLO, A. Role IS při potírání automobilové kriminality a jako služba občanům. Zborník
příspěvků z 12. medzinárodného sympózia konaného dňa 11. 9. 2014 v rámci medzinárodného veľtrhu Security
2014, Bratislava, 2014, s. 18–74.
14
MATOUŠKOVÁ, I., MORAVČÍK, Ľ., RAK, R. et all. eCALL – Inteligentný dopravný systém (aspekty
právne, technické, informačné a psychologické). Bratislava, Magnet Press, SLOVAKIA s.r.o., 2015.
15
RAK, R.: TALLO, A. Role IS při potírání automobilové kriminality a jako služba občanům. Zborník
příspěvků z 12. medzinárodného sympózia konaného dňa 11. 9. 2014 v rámci medzinárodného veľtrhu Security
2014, Bratislava, 2014, s. 18–74.
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VINexpert pro každý model uvedenu informaci16 [3], zda může být v sekvenci VIS povolen
výskyt abecedního znaku.
Podle interního nastavení potom aplikace správně rozpozná a informuje uživatele, že
v poslední části VIN je chyba. V praxi jsou to obyčejně vizuální záměny písmen / číslic: B-8S, 2-S, 3-B, apod. Včasným upozorněním je potom vyloučena možnost chyby tohoto typu17.

Obr. 6 - Nekorektní VIN. V sériovém čísle vozidla Nissan Patrol se nepoužívají abecední
znaky. Ve VIN se ale vyskytuje v této části písmeno B. Pravděpodobně zde mají být číslice 8
nebo 3, které jsou si vizuálně podobné s písmenem B. Zdroj: IRIS IDENT, s.r.o.
Kde všude lze VINexpert obecně využít?
Využití aplikace VINexpert je velmi rozsáhlé. Lze jej využít ve všech aplikacích, kde
se profesionálně pracuje s vozidly a kde se používá VIN jako primární identifikátor nebo jako
datový klíč k propojování mezi různými evidencemi vozidel18. Všude tam, kde je potřeba
zajistit korektnost VIN, zjistit obsah (rozkódování) VIN nebo nalézt chyby či změny v tomto
identifikátoru. Možné role aplikace VINexpert, její hlavní funkcionality a oblasti využití jsou
uvedeny v následující tabulce.
Tab. 1 - Přehledná sumarizace úloh aplikace VINexpert, hlavních funkcionalit a oblastí využití
Úloha
VINexpert

Hlavní funkcionalita

Oblast implementace
 eCall linka tísňového volání 112
(základní značka, model a technická
charakteristika vozidla);
 použití jako webového dekodéru;
 VINcube - zobrazuje obsah
nalezených VIN z vozidla;
3

Pasivní
VIN
dekódování

 Zobrazuje pouze obsah VIN;

MATOUŠKOVÁ, I., MORAVČÍK, Ľ., RAK, R. et all. eCALL – Inteligentný dopravný systém (aspekty
právne, technické, informačné a psychologické). Bratislava, Magnet Press, SLOVAKIA s.r.o., 2015
17
RAK, R., TALLO, A. Role IS při potírání automobilové kriminality a jako služba občanům. Zborník
příspěvků z 12. medzinárodného sympózia konaného dňa 11. 9. 2014 v rámci medzinárodného veľtrhu Security
2014, Bratislava, 2014, s. 18–74.
18
RAK, R., TALLO, A. Role IS při potírání automobilové kriminality a jako služba občanům. Zborník
příspěvků z 12. medzinárodného sympózia konaného dňa 11. 9. 2014 v rámci medzinárodného veľtrhu Security
2014, Bratislava, 2014, s. 18–74.
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 Centrální regis. vozidel (během
všech operací VIN vstupů/updatů);
 EUCARIS19 rozhraní (VIN je ověřen
a jeho obsah je zobrazený dříve, než
je přijata informace z databáze
členského státu v EUCARISu );
 kontrola VIN při zápisu do
jednotlivých, individuálně
instalovaných OBU20 (IVS)
vozidlových jednotek pro projekt
eCall;
 jiné databáze s VIN číslem jako
primárním klíčem (pojišťovny,
leasingové společnosti, databáze
odcizených vozidel a pod.);
 databáze odcizených vozidel;
 databáze pojištěných nebo
leasingových vozidel;
 databáze vozidel (jako fleet
management apod.);
 webové aplikace;

Aktivní
VIN
dekódování

 VINexpert jako modul kontroly
kvality VIN;
 VINexpert upozorňuje na chyby
při zápisu VIN do různých IS;
 Možnost kontrolovat kvalitu VIN
vstupů zadávaných zaměstnanci
automobilového regis.u,
evidence, databáze;

VIN
dekódování
jako
zdroj
základních
informací

 položky z VIN jsou dekódované
a posílané do jiného IS (výrobce,
model, modelový rok apod.);

Forenzní
VINdecoding

 poskytuje i informaci, které znaky
a na které pozici jsou přijatelné;
 pomoc pro (ne)des.uktivní
zkoumání nebo logičnost obsahu
VIN;

 policie;
 forenzní instituce a experti;

Statistiky
založené
na
VIN
dekódování

 Vytváření statistických zpráv
založených na seznamu VIN
čísel21;

 státní a soukromé agentury, které
potřebují statistiky;
 pojišťovny, leasingové společnosti;
 výrobci/prodejci vozidel;
 databáze vozidel atd.…;

VIN
a
VINexpert jako
propojení
do
ostatních
databází
a
funkcionalit

 statistiky o zemi původu výrobce
vozidel;
 online propojení do technických
crash schémat;
 propojení do CoC22 dis.ibučních
databází
 propojení k dokumentaci
globálních homologací;
 propojení k referenčním vzorům
výrobních a identifikačních čísel,
štítků;
 propojení k obrazové
dokumentaci vozidel;

 státní správa, agentury (CRV23,
EVO24);
 hasičské sbory;
 forenzní instituce;
 policie;
 pojišťovny;
 leasingové společnosti;

EUCARIS – (European Car and Driving Licence Inforamtion System) Evropský informační systém vozidel
a řidičských průkazů.
20
OBU – (On Board Unit) – elektronická jednotka ve vozidle
21
Kolik vozidel bylo prodaných výrobcem, model vozidla, havarovaná vozidla (použitím databáze eCall) podle
modelu, času, regionu atd.
22
COC – (Certificate of Conformity) - Osvědčení o shodě.
23
CRV – Centrální registr vozidel.
24
EVO – Evidence vozidel provozovaná na MV SROV.
19
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VINexpert jako
nás.oj
zpětné
analýzy kvality
VIN

 dálkové porovnání, analýza
identifikátoru VIN z různých
evidencí, regis.ů, databází.

 všichni uživatelé, kteří mají potřebu
zjistit reálný stav kvality
(chybovosti) identifikátoru VIN ve
svých informačních systémech.

Zdroj: MATOUŠKOVÁ, I., MORAVČÍK, Ľ., RAK, R. et all: eCALL – Inteligentný
dopravný systém (aspekty právne, technické, informačné a psychologické).
Jaké jsou přínosy aplikace VINexpert?
VINexpert slouží jako nástroj velmi rychlé identifikace typu/modelu vozidla a všech
dalších charakteristik, které výrobci komponují do s.uktury VIN. Velmi krátká doba
rozkódování a nízký objem přenášených dat předurčují VINexpert pro práci i v transakčních
aplikacích s velkým objemem dat a zároveň s velmi vysokými nároky na dostupnost25, SLA26.
VINexpert současně poskytuje informace, které ověřují, zda např. VIN konkrétního vozidla je
korektní, reálný a zda se uživatel při opisu nebo opravě VIN nespletl a nezadal nelogické
údaje27. VINexpert má funkcionalitu kontroly kvality zadávaného identifikátoru VIN, která je
v uživatelské aplikaci interaktivní a napomáhá uživateli ods.anit případné chyby. VINexpert
lze rovněž využít i jako výukový nástroj pro všechny osoby profesně pracující s položkou
VIN.
Forenzní aspekty
VINexpert je připraven pro práci forenzních expertů, kteří díky jeho pomoci mohou
studovat a analyzovat obsah a s.ukturu VIN různých modelů vozidel i z pohledu padělaných
či pozměněných VIN, a tím vyhledávat originální a pozměněné části VIN.

Obr. 7 - Základní obrazovka, kde lze pomocí různých výběrových kritérií vyhledávat a
vzájemně porovnávat typy, modely vozidel a skladbu jejich VIN. Zdroj: IRIS IDENT, s.r.o.
RAK, R. Role individuální identifikace vozidel při záchraně zdraví, životů a zabezpečení dalších funkcionalit
projektu eCALL, Karlovarská právní revue, 2011, č. 4, s. 118-124.
26
SLA – Service Level Agreement.
27
RAK, R., TALLO, A. Role IS při potírání automobilové kriminality a jako služba občanům. Zborník
příspěvků z 12. medzinárodného sympózia konaného dňa 11. 9. 2014 v rámci medzinárodného veľtrhu Security
2014, Bratislava, 2014, s. 18–74.
25
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Závěr
Identifikátor VIN hraje klíčovou roli při propojování různých informačních systémů
(IS) mezi sebou [6]. Identifikátor VIN je podle příslušných ISO norem povinné používat
v Evropě pro identifikaci vozidel od roku 198628. Od té doby je zaváděn i do různých
informačních systémů (IS) pro jednoznačnou evidenci vozidel.

Obr. 8 - Ukázka integrace webové služby VINexpert do aplikace ISPEL (Informační systém
slovenských pojišťoven, exekutorů a leasingových společností). Pomocí tohoto systému si
výše uvedené subjekty vzájemně vyměňují informace o vozidlech z jejich informačních
systémů a ze systémů kontroly originality. Zdroj: IRIS IDENT, s.r.o.
Bohužel, v praxi v žádném z informačních systémů neprobíhají důsledné, systematické
kontroly na obsah a s.ukturu VIN s využitím všech možností, včetně těch, které nabízejí
současné profesionální VINdekodéry.

28

RAK, R, ZRUBAK, R. eCALL security, forensic and information aspects from a global view, the APB - The
official publication of the International Association of Auto Theft Investigators (IAATI), July 2012, Volume 18,
No. 2, pp. 37-39, Durham Publication, Inc., USA.
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Obr. 9 - V ISPELu uživatel zadává dotaz pomocí VIN. Jako první výstup z online
informačních procesů je dekódování VIN, které uživateli potvrdí, že zadaný VIN je formálně
korektní. Pokud by uživatel zadal chybný VIN (a nebyl by VINexpertem upozorněn, že je
chybný, že se např. uživatel dopustil chyby při opisu apod.), nedostal by žádnou odpověď.
Uživatel by si pak myslel, že k vozidlu neexistují žádné závadové příznaky, tudíž je vozidlo
v pořádku a učinil by v tomto duchu určité důležité procesní rozhodnutí. VINexpert jej však
upozorní, že je chybně zadané VIN. Uživatel tak má možnost chybu ve VIN sám opravit.
Následně ve spodní části obrazovky získá korektní závadové příznaky (na obrázku jsou
označeny červenými puntíky vlevo) a učiní zcela opačné, správné rozhodnutí, které ochrání
poctivé osoby, společnosti před možnými podvody apod. Zdroj: IRIS IDENT, s.r.o.
Spíše ve výjimečných případech se v IS kontrolují alespoň korektní délka VIN (která
musí být přesně 17 znaků) a tzv. zakázané znaky ve VIN (písmena I, O a Q). Bohužel, tyto
kontroly nejsou realizovány v mnoha případech ani v některých centrálních evidencích,
regis.ech či databázích vozidel při výkonu veřejné správy v některých evropských zemích.
V současné době má 25-30 % všech nově vyráběných vozidel ve VIN již zabudován
algoritmus pro kontrolu korektnosti VIN pomocí tzv. kontrolní číslice (Check Digit)
(např. tovární značky Škoda, BMW, Audi, američtí, čínští výrobci apod.).
Jednoduchým, standardizovaným výpočtem je možné v reálném čase (tedy okamžitě)
zjistit, zda vozidlo s tímto VINem bylo vůbec vyrobeno, či nikoliv; tedy zda je VIN
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bezchybný. Algoritmus je podobný např. algoritmu výpočtu kontrolní číslice u rodného
čísla.
Vzhledem k tomu, že kontrolní číslici ve VIN nepoužívají v Evropě všichni výrobci
vozidel, nelze tento kontrolní mechanismus systematicky, plošně použít, pokud nevíme,
u kterých vozidel, modelů se kontrolní číslice má počítat a u kterých ne29.
Tuto informaci lze získat právě a pouze s využitím profesionálních aplikací zvaných
VINdekodéry. Bez VINdekodérů nelze samostatně, systémově a komplexně použít
kontrolu na korektnost VIN pomocí KČ.
Příklad z praxe: V minulosti byl proveden „pokus, záměr“ využít mechanismu kontrolní
číslice v centrálním registru (evidenci) vozidel. Kontrolní experiment byl nasazen plošně, bez
širších znalostí o dané problematice, bez povědomí všech souvislostí, na všechna vozidla
v aplikační databázi. První výpočty však záhy selhaly u vozidel Hyundai. Problematiky
neznalý ministerský úředník prohlásil, „že mechanismus kontrolní číslice byl špatně
implementován, že výrobce Hyundai použil nestandardní algoritmus a že nedodržel
mezinárodní normy. „A proto je v praxi výpočet korektnosti VIN pomocí kontrolní číslice
nerealizovatelný.“ Toto povědomí zůstalo i u dalších úředníků po mnoho let. Výsledek
experimentu byl vlastně výhodný – nebylo nutno nic dál dělat, jakkoliv měnit nevyhovující
stav. Ve skutečnosti byl algoritmus aplikován na tovární značku, na model, který nikdy
algoritmus kontrolní číslice neměl zabudován ve struktuře VIN. A tak v dané zemi, bylo
nebylo, vznikl nový mýtus: „identifikátory VIN nelze kontrolovat informačními prostředky“30.
Při různých diskuzích s odpovědnými pracovníky centrálních státních i nestátních
(privátních) institucí, tuzemských i zahraničních, kteří zodpovídají za evidence vozidel, se lze
často setkat s názorem, tvrzením, že v jejich evidencích, registrech, databázích vozidel ve
VIN žádné chyby nejsou. Vzhledem k tomu, že neexistuje možnost nezávislé kontroly, toto
tvrzení nelze nikdy vyvrátit.
O bezchybnosti evidencí lze pochopitelně diskutovat. Existenci chyb je nutné připustit
na základě jediného argumentu: Pokud neexistují žádné systematické, komplexní kontroly
VIN založené na automatizovaných SW prostředcích, není prostě možné, aby v evidencích
obsahujících milióny záznamů, pořízených lidským faktorem (tedy manuálním opisem!),
nebyly žádné chyby. Lidé totiž vždy chybují, obzvláště při monotónním opisování
17místných identifikátorů.

RAK, R., TALLO, A. Role IS při potírání automobilové kriminality a jako služba občanům. Zborník
příspěvků z 12. medzinárodného sympózia konaného dňa 11. 9. 2014 v rámci medzinárodného veľtrhu Security
2014, Bratislava, 2014, s. 18–74.
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MATOUŠKOVÁ, I., MORAVČÍK, Ľ., RAK, R. et all. eCALL – Inteligentný dopravný systém (aspekty
právne, technické, informačné a psychologické). Bratislava, Magnet Press, SLOVAKIA s.r.o., 2015.
29

461

Obr. 10 - Poměrně běžný jev v českém centrálním registru vozidel (CRV) a z něj oficiálně
tisknutých dokladů k vozidlu. V IS CRV, a ani v centrálním informačním systému stanic
technických kontrol (CIS STK), nejsou žádné kontroly na tzv. zakázané alfabetické znaky ve
VIN (písmena O, I, Q) při vstupu VIN do těchto informačních systémů. V důsledku se
naprosto svévolně používají písmena O a číslice 0, byť podle ISO norem pro VIN lze
používat pouze číslici nula – 0. Výrobci ve VIN používají v souladu s mezinárodními
standardy 0, tedy fyzicky na vozidle je vždy pouze číslice 0 v identifikátoru vozidla. Česká
republika tak paradoxně plošně porušuje hned několik norem a zákonů: ISO normy a Zákon č.
56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zde se konstatuje, že pokud je rozdíl mezi údaji na
vozidle („ražený“ VIN nebo VIN na dalších homologačních štítcích), v dokladech či
informačním systému RV, vlastníkovi/provozovateli vozidla hrozí až několikamiliónová
pokuta. Ve své podstatě zde samotný stát umožňuje vytvářet chyby, ze kterých ale může nést
důsledky zcela nevinný subjekt. Na výše uvedeném obrázku jsou vedle sebe použita dvě
písmena OO a dvě číslice 00, což okamžitě uhodí do očí kohokoliv aspoň trochu znalého
problematiky vozidel. Zdroj: MATOUŠKOVÁ, I., MORAVČÍK, Ľ., RAK, R. et all: eCALL
– Inteligentný dopravný systém (aspekty právne, technické, informačné a psychologické).
Chybovost VIN je příčinou např. i nízké objasněnosti krádeží vozidel v Evropě i ve
světě, která se zásadně nemění posledních 30 let. Přístup některých úřadů (zejména v ČR)
veřejné správy k problematice korektnosti VIN je někdy specifický: „správně je to tak, jak je
zapsáno v příslušné evidenci. I pokud je to s chybou, protože úřední záznam je vždy
korektní“. Projekt ITS eCall však zásadním způsobem mění situaci. Při výše uvedeném
způsobu vyjadřování se k problematice chyb ve VIN (aniž by se řešila věcná podstata
chybovosti a aktivní možnosti její eliminace) bude docházet k automatické, plošné
konfrontaci VIN (vysílaných z vozidel, kde VIN byl zapsán do eCall vozidlové jednotky
korektně výrobcem) s chybně zapsanými zápisy VIN v registru, evidenci, databázi vozidel.
Chyba ve VIN nebude již jen úřední záležitostí, ale bude na ní záležet i včasnost,
informovanost a technická připravenost a samotná realizace zásahu složek IZS u vozidla
v nouzi (např. dopravní nehoda), tedy i zdraví nebo život člověka!
Jako účelné se proto jeví plošně nasadit efektivní, systematické, výpočetní technikou
podporované kontroly správnosti VIN již při jejich vkládání do centrálních IS veřejné správy
pomocí VINdekodéru.
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Informace o průběhu inauguračního řízení a obhajoby doktorské disertační
práce významných pracovníků vědy ze Slovenské republiky a na Ukrajině
Viktor Porada1
Dňa 25. 9. 2017 sa konalo inauguračné konanie na profesora v odbore 3. 4. 7 Trestné právo.
Doc. JUDr. Peter Poláka, PhD., ktorý predniesol inauguračnú prednášku na tému: "Svedok v
trestnom konaní v plynutie času".

Doc. JUDr. Peter Polák, PhD. Ředitel Ústavu veřejného práva PF PVŠ v Bratislavě.
Foto: V. Porada
Inauguračná prednáška bola prednesená pred kvalifikovanou väčšinou vedeckej rady
Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy, všetkými členmi inauguračnej komisie (prof.
JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc. – predseda komisie, prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c.
mult., prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. , prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. – členovia)
a všetkými oponentmi (prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc., prof.
JUDr. Jozef Záhora, PhD.), ako aj za prítomnosti viac ako osemdesiatky ďalších hostí, ktorí
reprezentovali predovšetkým odvetvia právnej vedy a právnej aplikačnej praxe. Konkrétne
možno v tejto súvislosti uviesť, že inauguračnej prednášky sa zúčastnili vedecko-pedagogický
pracovníci zastupujúci väčšinu katedier trestného práva právnických fakúlt pôsobiacich na
území Slovenskej republiky, reprezentanti súdov, prokuratúry, advokácie a Policajného zboru,
ako aj reprezentanti iných akademických a laických zložiek spoločnosti.
Obsah prednášky uchádzač o vedecko-pedagogický titul profesora zameral na
základnú myšlienku, že svedok a výsluch svedka boli od najstarších čias organizácie ľudskej
spoločnosti až po súčasnosť súčasťou dokazovania v rámci procesných postupov zameraných
na posúdenie viny či neviny osôb , ktorým sa kládlo za vinu spáchanie trestnoprávneho
deliktu. Za týmto účelom boli v rámci právnych či iných spoločnosťou uznávaných pravidiel
upravujúcich procesné postupy vytvárané aj pravidlá týkajúce sa postavenia svedka, ako
významného dôkazného prostriedku. Tieto pravidlá odrážali charakter svojej doby, jej právne
myslenie a záujmy tých skupín spoločnosti, ktoré tieto pravidlá ustanovili. Uvedené tvrdenia
vyplývajú zo znenia pravidiel upravujúcich postavenie svedka, ktoré možno nájsť
v historických právnych a iných mienkotvorných prameňoch , ako aj v platnej právnej úpravy.
Čo sa týka historických relevantných prameňov upravujúcich postavenie svedka, prednášajúci
spomenul pravidlá nachádzajúce sa v Urnamovom zákonníku (asi 2004 až 2000 pr.n.l.), v
Prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. mult., člen Inaugurační komise na Panevropské vysoké škole
(Slovensko), cпеціальний член Вченої ради „Львівський університет бізнесу та права“ (Ukrajina), e-mail:
viktor.porada@mail.vsfs.cz.
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Chamurapiho zákonníku (1792 až 1750 pr.n.l.), v knihách Starého a Nového zákona Biblie,
v poklasickej rímskej právnej zbierke Digesta, v právnej pamiatke z obdobia Veľkej Moravy Zákon sudnyj ľjudem (Súdny zákonník pre ľud), v anglickej Magne charte libertatum z roku
1215 n.l., v takzv. „Gratiánovom spise“, ktorý je súčasťou zbierky kanonického práva
(dvanáste až pätnáste storočie), vo Werböczyho Tripartite (začiatok šestnásteho storočia),
v stredovekej právnej pamiatke Constitutio criminalis Carolina z roku 1534, v Constitutio
Criminalis Theresiana z roku 1768, vo Všeobecnom zákone o zločinoch a ich trestaní Jozefa
II. z roku 1788 a v Trestnom zákonníku Františka II. z roku 1803.
Prednášajúci zdôraznil, že trestné konanie a dokazovanie , vrátane postavenia svedkov
v tomto dokazovaní, sa pomaly začalo meniť tým smerom, ako tieto inštitúty chápeme dnes,
až v osemnástom storočí a v prvej polovici deväťnásteho storočia. Akuzačný proces sa
postupne menil na proces inkvizičný , a ten na inkvizično-akuzačný. V rámci týchto zmien
došlo ku zmenám aj v chápaní dokazovania. Z vykonávania výsluchov sa odstránila tortúra
a väčší dôraz sa začal klásť na dokazovanie inými dôkazmi, ako len samotným priznaním
obvineného. Posilnil sa tak význam dôkazov v podobe výpovede svedkov. Skutočné zmeny
v úprave postavenia svedkov v trestnom konaní však nastali až prijatím procesných kódexov
v obidvoch častiach už rozdelenej rakúsko-uhorskej monarchie v druhej polovici 19. storočia.
Konkrétne išlo o rakúsky Trestný poriadok – zákon č. 119/1873 Ríšskeho zákonníka (§ 150 až
172 – základné ustanovenia týkajúce sa svedka, § 246 až 254 – ustanovenia upravujúce
výsluch svedka na hlavnom pojednávaní) a o uhorský Trestný poriadok (zákon o trestnom
konaní) – zákonný článok XXXIII z roku 1896 (§ 192 až 224 – základné ustanovenia týkajúce
sa svedka, § 306 až 313 – ustanovenia upravujúce výsluch svedka v konaní na súde). Úprava
postavenia svedka v trestnom konaní v obidvoch procesných predpisoch sa týka povinnosti
svedka vypovedať a to pravdivo, týka sa však aj výnimiek z tejto povinnosti. Preto možno
túto úpravu v prevažnej miere hodnotiť ako zodpovedajúcu aj súčasným požiadavkám
postavenia svedka v spravodlivom trestnom konaní. Táto úprava je významná aj preto, že sa
na území Československa v podstate uplatňovala až do roku 1950 (rakúsky Trestný poriadok
na území Čiech a uhorský Trestný poriadok na území Slovenska).
Prednášajúci potom stručne priblížil úpravu postavenia svedka v trestnom konaní
podľa Trestného poriadku z roku 1950 (zákon č. 87/1950 Zb.), Trestného poriadku z roku
1956 (zákon o trestnom konaní súdnom č. 64/1956 Zb.) a Trestného poriadku z roku 1961
(zákon o trestnom konaní súdnom č. 141/1961 Zb.), ktorý v pozmenenej podobe na území
Slovenskej republiky platil až do 31. 12. 2005. Prednášajúci zdôraznil, že po roku 1990 sa
ustanovenia týkajúce sa svedka zmenili v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z nových
spoločensko-politických pomerov, ale aj v súlade s požiadavkami súvisiacimi so zásadnými
zmenami v charaktere páchanej kriminality. Konkrétne išlo o úpravu agenta v postavení
svedka (z. č. 247/1994 Z.z.), o úpravu ochrany svedka, podľa ktorej mohol svedok namiesto
bydliska uviesť adresu pracoviska, v prípade väčšieho ohrozenia neboli uvedené v protokole
o výsluchu svedka žiadne identifikačné údaje (utajený svedok) a pri výsluchu takéhoto svedka
na súde bola vylúčená verejnosť (z. č. 247/1994 Z.z.), o úpravu výsluchu utajeného svedka
pomocou technického zariadenia na prenos obrazu a zvuku (z. č. 173/2000 Z.z.), o úpravu
práva svedka na informáciu o tom, že obvinený bol prepustený z väzby, alebo prepustený
z výkonu trestu odňatia slobody, alebo že ušiel (z. č. 403/2004 Z.z) a o úpravu ochrany
svedka aj na základe osobitného zákona – zákon o ochrane svedka č. 256/1998 Z.z..
Nakoniec prednášajúci rámcovo predstavil úpravu postavenia svedka podľa platného
Trestného poriadku (zákon č. 301/2005 Z.z. s účinnosťou od 1. 1. 2006, ustanovenia § 127 až
140 a ustanovenia § 261 až 267). Upozornil na skutočnosť, že do platnej úpravy boli prevzaté
ustanovenia týkajúce sa postavenia svedka podľa predchádzajúcej úpravy s tým, že naviac
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boli zavedené dva nové procesné inštitúty, a to zloženie prísahy svedkom v konaní na súde (§
265 až 267), ako aj zabezpečenie svedka pre dokazovanie v konaní na súde (§ 88 TP).
V závere prednášky prednášajúci uviedol, že napriek snahe zákonodarcu, aby súčasná
úprava postavenia svedka v trestnom konaní zodpovedala požiadavkám na zabezpečenie
spravodlivého a efektívneho trestného konania, možno sa v tejto súvislosti zmieniť aj
o viacerých teoreticko-aplikačných problémoch. Konkrétne spomenul nasledovné problémy :
 teoretický problém, kto je to vlastne svedok,
 problém možnosti použitia dôkazov získaných výsluchom svedka v prípravnom
konaní v konaní na súde , najmä pokiaľ ide o dôkazy získané výsluchom svedka pred
vznesením obvinenia , alebo ktoré neboli vykonané kontradiktórnym spôsobom,
 problém využitia dôkazov získaných výsluchom anonymného svedka v trestnom
konaní,
 problém , ako sa pravidlo „ešte nevypočutý svedok nemá byť prítomný pri výsluchu
obžalovaného a iných svedkov“ vzťahuje na poškodeného - svedka,
 problém súvisiaci s vysvetlením dôvodu uplatnenia práva svedka odmietnuť výpoveď,
ak by ňou spôsobil možnosť trestného stíhania sebe alebo blízkym osobám ,
 problém či má orgán činný v trestnom konaní vo vyrozumení obhajcu o výsluchu
svedka uvádzať aj meno vypočúvaného svedka.
 problém, ako postupovať ak svedok na hlavnom pojednávaní odmietne zložiť prísahu.
Prednášajúci uzavrel svoju inauguračnú prednášku myšlienkou, že napriek uvedeným
problémom súvisiacim s úpravou postavenia svedka v trestnom konaní možno konštatovať, že
súčasná úprava vytvára predpoklady pre efektívne a zákonné využívanie dôkazného
prostriedku výsluchu svedka v trestnom konaní.
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Сопільник Р. Л.,к.ю.н., доцент, кандидат наук, професор кафедри судоустрою,
адвокатури та прокуратури Львівський університет бізнесу та права.
On December 12, 2017, doctoral dissertation of Doctor of Law was defended by doc.
R. L. Sopilnik, a science candidate (for more see his article: Theoretical and organizational
principles of ensuring the right to a fair trial in the light of the European integration of
Ukraine. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. Thesis for obtaining the
doctor of law science degree; specialty 12.00.10 – judiciary; procuracy and advocacy. –
Private Higher Educational Institution «Lviv University of Business and Law», Lviv, 2017).
Dissertant's scientific advisor was the Doctor of Law Sciences, Professor Serdjuk, V.
V., Reviewers: Doctor of Law Sciences, Professor Pogorecki, M. A., Doctor of Law Sciences,
Professor Moscwith, L. M and Doctor of Law Sciences, Associate Professor Gorodovenko, B.
B. The inaugural lecture was attended by the scientific and pedagogical staff representing the
majority of criminal law divisions of law faculties operating in the territory of the Ukraine,
representatives of courts, prosecutors, advocacy and police corps as well as representatives of
other academic and lay members of society.
The dissertation is a comprehensive study of the theory and practice of ensuring the
right to a fair trial taking into consideration the European integration of Ukraine. The author
analyzes the historical and legal genesis of the concept of a fair trial and contemporary
scientific views on ensuring the right to a fair trial and clarifies the theoretical preconditions
for ensuring this right. The analysis of the main structural elements of the legal category "the
right to a fair trial", including access to justice, independence and impartiality of the court,
judicial protection, reasonable time for review of cases, mandatory and final nature of the
court decision, was made.
The role of judicial law of Ukraine as the theoretical basis for ensuring the right to a
fair trial and the general methodology of distinguishing the field of judicial law in the context
of ensuring the right to a fair trial are substantiated. The author analyzed the provision of the
right to a fair trial as a component of the subject of judicial law and grounded the priority of
the formation of a special method of judicial law. The system of principles and sources of
judicial law is established in view of ensuring the right to a fair trial. The interdependence of
the processes of separation of the field of judicial law and ensuring the right to a fair trial,
which consists in the interpretation of the doctrine of judicial law as the theoretical basis for
ensuring the right to a fair trial, is substantiated, while the relevance of the latter in the
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conditions of European integration of Ukraine proves the urgency of finding comprehensive
ways of identifying priorities and ways to achieve the effectiveness of judicial reform, one of
which is the systematic approach in transforming the doctrinal developments in the field of
judicial law into practical results to legally separate the field of judicial law. The author
describes the Eurointegration vector of judicial reform in Ukraine as the basis of
organizational provision of the right to a fair trial and the main tendencies of influence of
Ukraine's European integration aspirations to change the model of the court system, analyzed
the peculiarities of ensuring the right to a fair trial in the modern stage of European
integration.
The provision of the right to a fair trial in the framework of the implementation of
modern integration processes was evaluated. The role of European supranational legal
institutions in ensuring the right to a fair trial in Ukraine is justified. The author describes the
European standards for ensuring the basic components of the right to a fair trial. On the basis
of the systematic analysis of normative and recommendation acts of European supranational
legal institutions and practices of ECHR, there were systematized European standards for
ensuring the basic components of the right to a fair trial, in particular there are described the
organizational and legal principles of ensuring the availability of the court, the independence
of the judiciary, the realization of the right to judicial protection, organizational and legal
foundations tools for observing a reasonable time for dealing with cases and found out the
peculiarities of ensuring mandatory and final nature of judgment. On the basis of the author's
methodological approach, based on the combination of doctrinal provisions of judicial law
and the priority of the European integration trend of legal reform, the Concept of the
development of the theoretical and organizational provision of the right to a fair court, which
proposes new theoretical and applied ways of accelerating the European integration of
Ukraine with respect to the improvement of normative and legal and law enforcement
mechanisms in the field of the judiciary, justice and related legal institutes and bringing them
into line with Europe the European standards of justice.
The conceptual principles of reforming the judicial system of Ukraine are grounded in
view of the dynamics of the European integration processes and the improvement of the
organizational and legal mechanisms for ensuring the right to a fair court within the
framework of the European integration processes of Ukraine is proposed, and suggestions on
the improvement of the current legislation and subnormative legal acts are presented.
According to the results of the study, a set of new theoretical and methodological provisions
regarding the interpretation of the right to a fair trial in the European integration paradigm
was formed, as well as a system of recommendations for improving the mechanisms for
ensuring the right to a fair trial within the framework of European integration processes in
Ukraine.
Therefore it is proposed to consolidate the right to a fair trial in Article 55 of the
Constitution of Ukraine, the system of improvement of the provisions of procedural
legislation, and a number of Laws of Ukraine, sub-normative legal acts. In order to integrate
the provisions on ensuring the right to a fair trial in the preparation of future lawyers, the
course "Judicial Law of Ukraine in the European Integration Paradigm", was developed and
implemented in the educational process of a higher educational establishment.
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Komparácia možností ochrany svedka v Slovenskej a Českej republike
The Comparison of Witness Protection Possibilities in the Slovak Republic and
Czech Republic
Michal Marko1
Abstrakt
Poskytovanie ochrany svedkom a ich blízkym je jedným z kľúčových nástrojov v boj proti
trestnej činnosti a to najmä proti jej organizovaným formám. Z tohto dôvodu štáty vytvárajú
právne, organizačné a ďalšie predpoklady pre výkon tejto činnosti. V obsahu predkladaného
príspevku sa autor zameriava na skúmaniu a následnú komparáciu systémov ochrany svedka
v Slovenskej a Českej republike, pričom osobitnú pozornosť venuje najmä jej právnej úprave
a z nej vyplývajúcim možnostiam a podmienkam poskytovania takejto formy ochrany.
V rámci realizovanej komparácie sa autor ďalej zameriava predovšetkým na okruh osôb,
ktorým je možné takýto druh ochrany poskytnúť, proces rozhodovania o pridelení ochrany,
oprávnenia subjektov poskytujúcich ochranu ako aj na možnosti jej ukončenia.
Kľúčové slová
ochrana svedka, zvláštna ochrana svedka, ohrozený svedok, chránený svedok, ohrozená
osoba, program ochrany svedka
Abstract
Providing of witness protection is one of the key tools in the fight against crime, especially
against its organized forms. For this reason, states create legal, organizational and other
prerequisites for performing of this activity. In the content of this paper, the author compare
the systems of witness protection in the Slovak and Czech Republic. Special attention is paid
to the legal regulation and to the possibilities and conditions of providing such form of
protection. In the context of the comparison, the author focuses in particular on the circle of
persons to whom this kind of protection can be provided, the process of decision-making
about the assignment of protection as well as the possibilities of its termination.
Key words
witness protection, special witness protection, endangered witness, protected witness,
endangered person, witness protection program
Úvod
Význam svedeckej výpovede pre efektivitu trestného konania je nepopierateľný.
V mnohých prípadoch je práve svedecká výpoveď rozhodujúcim dôkazom, ktorý rozhodne
o vine, či nevine páchateľa. Je preto v záujme orgánov činných v trestnom konaní, súdov ale
vlastne i celej spoločnosti, aby svedkovia vypovedali o skutočnostiach, ktoré sú im
v súvislosti s trestnou činnosťou známe. V bezpečnostnej praxi sa však pomerne často
stretávame s neochotou svedkov svedčiť. Vyšetrovatelia, prokurátori či sudcovia si často z úst
svedkov vypočujú slová „nepamätám sa, nespomínam si, nevidel som, nepočul som...“ a to aj
v prípadoch, keď vzhľadom na okolnosti skutku je zrejmé, že svedok takmer s určitosťou
disponuje predmetným poznaním. Vtedy je zrejmé, že svedok zo subjektívnych príčin nechce
vypovedať. Subjektívnych príčin, pre ktoré svedok nechce vypovedať je mnoho, ale medzi
JUDr. Michal Marko, PhD., Katedra kriminálnej polície, Akadémia Policajného zboru v Bratislave, e-mail:
michal.marko@minv.sk.
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najčastejšie patria nedôvera v orgány činné v trestnom konaní a súdy, subjektívna neochota
podieľať sa na trestnom konaní (podrobiť sa úkonom trestného konania, ktoré súvisia so
svedeckou výpoveďou – dostavovať sa na predvolania, cestovať a pod.) a v neposlednom rade
je takouto príčinou aj strach (resp. pocit ohrozenia). Strach je emóciou, ktorá je prirodzenou
reakciou na stav ohrozenia (reálneho ale aj domnelého). V niektorých prípadoch je tento
strach u svedka neurčitý a súvisí so samotným postavením svedka v rámci trestného konania,
no v mnohých prípadoch má strach konkrétny charakter, ktorý sa viaže predovšetkým na
možné dôsledky svedeckej výpovede. Vo všeobecnosti platí zásada, že subjektívne ohrozenie
je pociťované výrazne intenzívnejšie ako je objektívny stupeň ohrozenia. Existujú však
prípady, kedy vzhľadom na objektívne skutkové okolnosti (najmä vzhľadom na osobu svedka,
skutok pre ktorý sa trestné konanie vedie či osobu voči ktorej svedok vypovedá) vzniká reálna
možnosť ohrozenia života alebo zdravia svedka alebo jemu blízkych osôb. V takýchto
prípadoch je úlohou štátu, aby osobám, ktorým v súvislosti s ich svedeckou výpoveďou, alebo
poskytnutím iného dôkazu v trestnom konaní vzniklo takéto ohrozenie, zaistil ich bezpečnosť.
Možností ako poskytnúť pomoc a zabezpečiť ochranu svedkov a ich blízkych osôb je
viacero. Určité možnosti ochrany svedka poskytuje trestné kódexy, je možné vykonávať
niektoré formy tzv. „policajnej ochrany“ (poskytnutím tzv. krátkodobej ochrany osôb), no my
sa v našom príspevku zameriame na inštitút ochrany svedka podľa osobitných predpisov tak
v Slovenskej ako aj Českej republike (ďalej len “SR“ a „ČR“). Takáto forma ochrany
predstavuje pomyselný vrchol v možnostiach ochrany svedka.
V tejto súvislosti štáty po celom svete prijímajú celý rad právnych, organizačných a
ďalších opatrení s cieľom zefektívnenia činností vykonávaných pri poskytovaní pomoci
a ochrany svedkom. Uvedené sa samozrejme týka SR a ČR. V obsahu nášho príspevku sa
zameriame na identifikáciu rozhodujúcich právnych predpisov, ich vzájomnú komparáciu,
pričom hlavnú pozornosť budeme venovať vybraným aspektom, ktorými sú predovšetkým
forma právnej úpravy, podmienky poskytovania ochrany (s ktorými súvisí aj okruh osôb,
ktorým môže byť ochrana poskytnutá), proces rozhodovania o pridelení ochrany, možnostiam
samotnej praktickej ochrany svedka a v konečnom dôsledku aj možnostiam ukončenia
poskytovania ochrany.
V minulosti boli zaznamenané snahy o identifikáciu stavu a trendov v oblasti ochrany
svedkov v jednotlivých krajinách EÚ, ale vzhľadom na veľmi prísny stupeň utajenia každého
individuálneho prípadu ako aj v záujme zachovania utajenia konkrétnych postupov
a podrobností súvisiacich s programom ochrany nie sú k dispozícií žiadne exaktné štatistické
údaje. Zo zistení však vyplýva, že potreba ochrany svedkov ako aj počty osôb zaradených do
programov ochrany rastie a existuje predpoklad, že tento trend ostane zachovaný aj
v najbližších rokoch.
Právna úprava ochrany svedkov v SR a ČR
V niektorých krajinách sú zavedené osobitné právne predpisy upravujúce realizáciu
vnútroštátnych programov na ochranu svedkov, zatiaľ čo iné krajiny nemajú takéto predpisy;
niektoré štáty pristupujú k ochrane svedkov ako k prevažne policajnej záležitosti, zatiaľ čo iné
pripisujú kľúčovú úlohu súdnictvu a ministerstvám. Významné rozdiely medzi jednotlivými
krajinami existujú aj v druhoch opatrení, ktoré zaviedli na uľahčenie spolupráce so svedkami;
do týchto rozdielov sa čiastočne premieta rozsah a povaha trestných činov a do istej miery
vyplývajú z rozdielov v právnych tradíciách a v právnom prostredí. Väčšina členských štátov
EÚ má právne predpisy o ochrane svedkov buď v podobe samostatného právneho aktu, alebo
súčasti vnútroštátneho zákona o trestnom konaní. Spravidla sú v nich stanovené definície,
procesné, neprocesné opatrenia (fyzická ochrana, premiestnenie, zmena identity), potrebné
implementačné štruktúry s uvedenou úlohou jednotlivých orgánov činných v trestnom konaní
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v období pred súdnym konaním, v priebehu súdneho konania a po súdnom konaní, ako aj
práva a povinnosti strán podieľajúcich sa na systéme ochrany. Zvyčajne sú v nich aj zmienky
o medzinárodnej spolupráci v oblasti ochrany svedkov, avšak bez väčších podrobností.2
K prvým právnym aktom Európskej únie v oblasti (ďalej len „EÚ“) ochrany svedka
patrí Rezolúcia Rady z 23. novembra 1995 o ochrane svedkov pri boji proti nadnárodnému
organizovanému zločinu (95/C 327/04) (ďalej len „rezolúcia o ochrane svedka), ktorá
obsahuje množstvo podnetov pre účinnú ochranu svedka. Jednou z podmienok, ktoré táto
rezolúcia stanovuje je, že právna úprava ochrany svedka v členských krajinách EÚ musí byť
zaručená v súlade s dohovorom o ochrane ľudských práva a slobôd3.
Pri identifikácii právnych predpisov upravujúcich poskytovanie pomoci a ochrany
svedkom sme dospeli k záveru, že tak v SR ako aj v ČR je táto problematika upravená
osobitným právnym predpisom vo forme zákona. V SR bol 8. júla 1998 schválený Zákon č.
256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o ochrane svedka“), ktorý vstúpil do účinnosti od 1. 1. 1999 a do súčasnej doby bol
niekoľkokrát novelizovaný. Tento zákon upravuje podmienky a postup pri poskytovaní
ochrany a pomoci ohrozenému svedkovi, chránenému svedkovi a ich blízkym osobám,
ktorým v súvislosti so svedeckou výpoveďou alebo poskytnutím dôkazu vzniká
nebezpečenstvo ohrozenia života alebo zdravia zo strany osôb páchajúcich zločiny, za ktoré
hrozí páchateľovi podľa Trestného zákona trest odňatia slobody na doživotie alebo zločiny, ak
boli spáchané organizovanou skupinou alebo zločineckou skupinou alebo trestné činy
terorizmu.
V ČR bol 29. marca 2001 prijatý Zákon č. 137/2001 Zb. o zvláštnej ochrane svedka a
ďalších osôb v súvislosti s trestným konaním a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. občiansky
súdny poriadok (ďalej len „zákon o zvláštnej ochrane“), ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. 7.
2001 a rovnako ako v prípade SR bol aj tento zákon v priebehu jeho existencie niekoľkokrát
novelizovaný. Účelom tohoto zákona je upraviť poskytovanie zvláštnej ochrany a pomoci
svedkom a ďalším osobám, ktorým v súvislosti s trestným konaním evidentne hrozí ujma na
zdraví nebo alebo iné vážne nebezpečenstvo. Pri analýze a komparácii uvedených právnych
predpisov sme dospeli k záveru, že oba zákony majú veľmi podobnú filozofiu. Jednou
z okolností, ktorá potvrdzujú naše tvrdenie je fakt, že ochrana svedka podľa týchto osobitných
predpisov má subsidiárny charakter a je teda vykonávaná iba vtedy, ak bezpečnosť ohrozenej
osoby, resp. osôb nemožno zabezpečiť iným spôsobom. Ďalšou spoločnou črtou je to, že na
poskytnutie ochrany podľa týchto zákonov neexistuje právny nárok ako aj skutočnosť,
že osoba, ktorej je takáto ochrana poskytovaná musí súhlasiť so spôsobom a podmienkam
poskytovania ochrany, resp. takáto ochrana je poskytovaná na báze dobrovoľnosti. Na
rovnakom princípe je postavené aj financovanie nákladov spojených s poskytovaním pomoci
a ochrany svedkom, ktoré v oboch prípadoch znáša štát. Pri ich kompáracii sme zistili viaceré
podobné charakteristiky ale i niektoré podstatné odlišnosti, ktorým sa budeme bližšie venovať
v ďalších častiach nášho príspevku.
Subjekty zabezpečujúce ochranu svedka
Zatiaľ čo v niektorých krajinách je ochrana svedkov založená na osobitných právnych
predpisoch, v iných krajinách sa prirodzene vyvíjala ako súčasť policajných činností.
Európska komisia. 2007. Pracovný dokument komisie o realizovateľnosti prijatia právnych predpisov EÚ v
oblasti ochrany svedkov a osôb spolupracujúcich so súdmi. [online]. Brusel. 13.11.2007 [cit. 30.10.2018].
Dostupné na internete: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52007DC0693, s. 4
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Realizácia ochrany svedka (program ochrany svedkov) sú zabezpečované spravidla
policajnými jednotkami v ktorých pôsobia špeciálne vyškolení dôstojníci, a ich operácie
podliehajú vysokému stupňu utajenia. Tieto jednotky fungujú v rámci rôznych
inštitucionálnych štruktúr. V niektorých krajinách sú súčasťou policajných síl, zatiaľ čo v
iných sú organizačne oddelené od polície. V tomto prípade môžu byť umiestnené v rámci
ministerstva (napr. Ministerstvo spravodlivosti) alebo prokuratúry alebo inej nezávislej
multidisciplinárnej inštitúcie. Tvrdí sa, že program ochrany svedka môže fungovať dobre v
rámci ktorejkoľvek z týchto štruktúr, pokiaľ ochrana zostane oddelená od vyšetrovania, aby sa
zabezpečila objektivita a aby sa minimalizovalo riziko, že prijatia do programu by motivovalo
svedkov, aby poskytovali falošné svedectvo4. Ako bolo vyššie uvedené útvary zabezpečujúce
ochranu svedkov realizujú svoju činnosť v utajenom režime a z tohto dôvodu sa ich činnosti,
resp. organizácii nebudeme bližšie venovať. Z verejne prístupných zdrojov však vyplýva, že
v rámci SR ochranu svedka zabezpečuje Odbor ochranných služieb Prezídia Policajného
zboru, ktorý organizačne spadá pod 1. viceprezidentku Prezídia Policajného zboru. Veľmi
podobne sa v rámci organizácie Polície ČR nachádza aj Útvar špeciálnych činností služby
kriminálnej polície a vyšetrovania, ktorý túto činnosť zabezpečuje v ČR. Ten organizačne
spadá pod námestníka policajného prezidenta pre Službu kriminálnej polície a vyšetrovania.
V bezpečnostnej praxi sa však vyskytujú aj prípady, kedy ochranu svedka zabezpečujú
aj iné orgány štátnej správy. V podmienkach SR zákon o ochrane svedka stanovuje, že
program ochrany vykonáva počas výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody
ohrozeného, resp. chráneného svedka Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v
spolupráci s útvarom. V zákone o zvláštnej ochrane svedka je stanovené, že v podmienkach
ČR poskytuje zvláštnu ochranu Polícia ČR a Väzenská služba ČR, ktoré sú pri vykonávaní
ochrany povinné vzájomne spolupracovať a pri plnení úloh si navzájom pomáhať.
Okruh osôb, ktoré možno podľa osobitného predpisu chrániť
Z hľadiska praktickej aplikácie osobitných predpisov zameraných na ochranu svedka
tak v ČR ako aj v SR sú veľmi významnými podmienky, ktoré určujú okruh osôb, ktoré je
možné podľa zákona chrániť. Pre účely rezolúcie o ochrane svedkov sa svedkom rozumie
„akákoľvek osoba, bez ohľadu na jej právne postavenia, ktorá disponuje poznatkami alebo
informáciami, ktoré sú zo strany kompetentných orgánov (najmä orgánov činných v trestnom
konaní – pozn. autora) považované za podklady pre trestné stíhanie a ich vyzradenie môže
mať za následok ohrozenie takejto osoby.“ Rezolúcia ďalej stanovuje, že takémuto svedkovi
by mala byť poskytnutá ochrana pred všetkými formami priami alebo nepriami hrozbami,
nátlakom alebo zastrašovaním. Podľa rezolúcie o ochrane svedkov musia členské štáty, ak to
kompetentné orgány považujú za nevyhnutné, zabezpečiť riadnu a efektívnu ochranu svedkov
pred začiatkom súdneho konania, v jeho priebehu aj po jeho skončení.
V rámci právnych podmienkach SR je možné ochranu podľa zákona o ochrane svedka
poskytnúť výhradne ohrozenému svedkovi, chránenému svedkovi a ich blízkym osobám.
Podmienkou pri ohrozenom resp. pri chránenom svedkovi je, že ide o osoby, ktorým v
súvislosti so svedeckou výpoveďou alebo poskytnutím dôkazu vzniká nebezpečenstvo
ohrozenia života alebo zdravia zo strany osôb páchajúcich:
 zločiny, za ktoré hrozí páchateľovi podľa Trestného zákona trest odňatia slobody na
doživotie, alebo
BĄKOWSKI, P. 2013. Witness protection programmes EU experiences in the international context. [online].
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 zločiny, ak boli spáchané organizovanou skupinou alebo zločineckou skupinou alebo
trestné činy terorizmu.
V tejto súvislosti sa ohrozeným svedkom rozumie osoba, ktorá v trestnom konaní
vypovedala ako svedok a výpoveďou, prípadne ďalšími skutočnosťami poskytne dôkaz o
páchateľovi alebo o okolnostiach zločinov uvedených vyššie a v súvislosti so svedeckou
výpoveďou a poskytnutím údajov o svojej osobe existuje dôvodná obava z ohrozenia života
alebo zdravia. Za ohrozeného svedka sa osoba považuje len v prípade ak bol zároveň útvaru
zabezpečujúcemu ochranu svedka doručený návrh na zaradenie takejto osoby do programu
ochrany. Za ohrozeného svedka sa považuje aj blízka osoba ohrozeného svedka uvedená v
návrhu príslušnom návrhu.
Chráneným svedkom sa v zmysle zákona o ochrane svedka rozumie osoba, ktorá bola
zaradená do programu ochrany svedka. Ohrozený svedok sa stáva chráneným v momente
zaradenia do programu ochrany a teda v momente podpisu tzv. ochrannej dohody. Podľa
zákona o ochrane svedka možno na základe súhlasu prezidenta Policajného zboru poskytnúť
ochranu a pomoc svedkovi aj na žiadosť oprávneného orgánu cudzieho štátu, ktorý rozhodol o
poskytnutí ochrany podľa vnútroštátneho právneho poriadku tohto štátu.
V podmienkach ČR je možné podľa zákona o zvláštnej ochrane svedka poskytnúť
ochranu a pomoc svedkom ale aj ďalším osobám, ktorým v súvislosti s trestným konaním
evidentne hrozí ujma na zdraví nebo alebo iné vážne nebezpečenstvo. Pre označenie takýchto
osôb používa zákon o zvláštnej ochrane svedka pojem ohrozená osoba.
Za ohrozenú osobu sa podľa zákona o zvláštnej ochrane svedka považuje osoba, ktorá
 podala alebo má podať vysvetlenie, svedeckú výpoveď alebo vypovedala či má
vypovedať ako obvinený alebo inak pomáhala alebo má pomôcť podľa ustanovení
Trestného poriadku k dosiahnutiu účelu trestného konania, alebo
 je znalcom alebo tlmočníkom alebo obhajcom, pokiaľ obvinený, ktorého ako obhajca
zastupuje, vypovedal alebo má vypovedať aby pomohol k dosiahnutiu účelu trestného
konania, alebo
 je osobou blízkou osôb uvedených vyššie.
Zvláštnu ochranu je možné poskytnúť iba v prípade, že sú splnené dve kumulatívne
podmienky a to, že:
 ohrozená osoba súhlasí so spôsobom a podmienkami poskytovania zvláštnej ochrany a
pomoci vrátane spracovávania a využívania jej osobných údajov (ďalej len „súhlas
osoby s ochranou“),
 minister vnútra schváli návrh polície, sudcu alebo prokurátora, aby zvláštna ochrana a
pomoc bola ohrozenej osobe poskytovaná; sudca alebo prokurátor podávajú taký návrh
prostredníctvom ministra spravodlivosti.
Podobne ako je tomu v prípade SR je chránená osoba vymedzená ako osoba, ktorej už
je poskytovaná zvláštna ochrana a pomoc. Zákon o zvláštnej ochrane svedka pripúšťa aj
možnosť, že ochranu a pomoc je možné poskytnúť aj na:
 žiadosť príslušného orgánu cudzieho štátu, ktorý rozhoduje o obdobné ochrane osoby
podľa práva cudzieho štátu,
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 na žiadosť medzinárodného trestného tribunálu, poprípade obdobného súdneho orgánu,
ktorý spĺňa aspoň jednu z podmienok uvedených v zákone o medzinárodnej justičnej
spolupráci v trestných veciach5.
Okrem ohrozenej osoby však môže Polícia ČR na základe zákona o zvláštnej ochrane
svedka, po predchádzajúcom súhlase ministra vnútra, poskytnúť pomoc a ochranu aj inej
osobe a to na základe žiadosti orgánu cudzieho štátu alebo na základe žiadosti súdneho
orgánu. Podmienkou poskytovanie takejto zvláštnej ochrany a pomoci je predchádzajúci
súhlas osoby so spôsobom a podmienkami poskytovania zvláštnej ochrany a pomoci vrátane
spracovávanie a využívania jej osobných údajov.
V rámci realizovanej analýzy sme dospeli k záveru, že najmarkantnejšie rozdiely sú
evidované práve vo vymedzení okruhu osôb, ktorým je možné poskytnúť pomoc a ochranu
podľa osobitných predpisov o ochrane svedka. V podmienkach SR sú zákonné podmienky
poskytovania pomoci a ochrany vymedzené veľmi striktne, čo čo významným spôsobom
obmedzuje aplikáciu tohto zákona v praxi. To sa týka aj prípadov, kedy existuje reálne
ohrozenie určitej osoby v súvislosti s jej účasťou na trestnom konaní avšak vzhľadom na fakt,
že nespĺňa prísne stanovené kritériá, nemôže jej byť ani poskytnutá ochrana podľa ustanovení
o ochrane svedka. V takýchto prípadoch musí byť ochrana takýchto osôb zaistené iným
spôsobom. V tejto súvislosti sa domnievame, že takto striktne vymedzené podmienky do
veľkej miery diskvalifikujú z možnosti získať primeranú ochranu aj také osoby, ktoré
vzhľadom na stupeň hroziaceho nebezpečenstva takúto ochranu bezprostredne potrebujú.
V tejto súvislosti zaznievajú v prostredí bezpečnostnej praxe názory, že legislatíva
v SR by sa mala upraviť tak, aby bolo možné poskytnúť podľa zákona o ochrane svedka
ochranu a pomoc aj svedkovi, ktorému hrozí nebezpečenstvo zo strany osôb páchajúcich
„zločiny“ (bez bližšej, resp. ďalšej špecifikácie). Takouto zmenou by bola odstránené
podmienka súvisiace s výškou trestu odňatia slobody za zločin (na doživotie) ako aj
podmienka aby bol zločin spáchaný organizovanou alebo zločineckou skupinou resp. aby išlo
o zločiny terorizmu. Bezpečnostná prax zároveň poukazuje aj na fakt, že pri niektorých
konkrétnych trestných činoch je zvýšené nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia
zainteresovaných osôb (svedkov, resp. osôb, ktoré poskytnú iný dôkaz) a z tohto dôvodu je
žiadúce aby bolo možné aj tieto osoby chrániť podľa ustanovení zákona o ochrane svedka.
Ide predovšetkým o trestné činy korupcie, trestné činy extrémizmu, trestný čin poškodzovania
finančných záujmov Európskej únie (§ 261 -§ 263 TZ6), trestný čin zneužívania informácií v
obchodnom styku (§265 TZ), trený čin manipulácie s trhom (§265a TZ), trestný čin
machinácie pri verejnom obstarávaní a dražbe (§266, §267 TZ). V súvislosti so zavedením
trestnej zodpovednosti právnických osôb pri ktorej nie je vyvodzovaná individuálna trestná
zodpovednosť voči fyzickým osobám sa javí ako potrebné rozšíriť okruh trestných činov pri
ktorých je možné poskytnúť svedkom ochranu podľa zákona o ochrane svedka aj o obzvlášť
závažné zločiny spáchané právnickými osobami.
Určitou inšpiráciou by pre slovenských zákonodarcov mohlo byť aj to, že v ČR sa za
ohrozenú osobu, za splnenia zákonných podmienok, považuje aj znalec. Slovenská
bezpečnostná prax poukazuje na správnosť takéhoto prístupu a svoj názor zdôvodňuje tým, že
je to práve znalec, ktorý často poskytuje rozhodujúci dôkaz v konkrétnej trestnej veci a preto
môže byť vo zvýšenej miere vystavený hrozbám či útokom zo strany páchateľov trestnej
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činnosti, resp. zo strany organizovaných, zločineckých, extrémistických alebo teroristických
skupín.
Sme teda presvedčení, že slovenskí zákonodarcovia by mali určitým spôsobom uvoľniť,
doposiaľ veľmi rigidný, zákon o ochrane svedkov a to najmä tak, že podstatne rozšíria okruh
osôb, ktorým by bolo možné ochranu podľa tohto zákona poskytnúť. Sme si vedomí toho, že
takáto forma ochrany je niečím výnimočným a k jej realizácii by sa malo pristupovať iba
v nevyhnutných prípadoch, no sme tiež presvedčení, že orgány zabezpečujúce ochranu osôb
v SR musia disponovať možnosťami poskytnúť primeranú ochranu všetkým tým, ktorý ju
reálne potrebujú.
Formy ochrany svedka
Ochrana svedka poskytovaná podľa osobitných zákonov je realizovaná v rôznych
formách. Formou v najširšom ponímaní rozumieme vonkajší prejav realizovanej činnosti,
resp. jej charakter. Komparáciou osobitných právnych predpisov, ktoré stanovujú podmienky
ochrany svedka v ČR a SR sme dospeli k záveru, že oba právne predpisy umožňujú realizáciu
ochrany vo veľmi podobne formách, aj keď ich obsah je vymedzený odlišne.
Podľa zákona o ochrane svedka je možné v SR poskytnúť ochranu ohrozenému
a chránenému svedkovi vo dvoch formách, ktorými sú program ochrany svedka a neodkladné
opatrenia. Programom ochrany svedka sa rozumie súbor úkonov a opatrení vykonávaných
útvarom za pomoci orgánov verejnej moci a iných právnických osôb a fyzických osôb na
poskytnutie ochrany a pomoci chránenému svedkovi z dôvodu hroziaceho nebezpečenstva
počas trestného konania a pokým trvajú dôvody poskytovania ochrany a pomoci.
Neodkladnými opatreniami sa rozumie súbor úkonov a opatrení vykonávaných útvarom na
poskytnutie ochrany a pomoci ohrozenému svedkovi z dôvodu bezprostredne hroziaceho
nebezpečenstva počas trestného konania. Uvedená forma ochrany predstavuje určité
„predbežné opatrenie“, ktorého úlohou je zaistiť ochranu ohrozeného svedka v čase, keď sa
ohrozenie súvisiace s jeho výpoveďou alebo poskytnutím dôkazu trvá, avšak zatiaľ nebolo
rozhodnuté o jeho zaradení do programu ochrany svedka.
Formy ochrany v ČR možno primerane odvodiť z ustanovení zákona o zvláštnej
ochrane a to najmä z ustanovení § 3 a § 4 ods. 3 uvedeného zákona. V ustanovení § 3 je
charakterizovaná samotná Zvláštna pomoc a ochrana. Táto forma ochrany predstavuje súbor
opatrení, ktoré zahrňujú:
 osobnú ochranu,
 presťahovanie chránenej osoby vrátane príslušníkov jej domácnosti a pomoc chránenej
osobe pri jej sociálnom začlenení v novom prostredí,
 zastieranie (resp. utajovanie) skutočnej totožnosti chránenej osoby,
 preverovanie dodržiavania podmienok poskytovania zvláštnej ochrany a pomoci.
Obdobne ako je tomu na Slovensku, aj ČR dáva zákonom o zvláštnej ochrane svedka
možnosť poskytnúť zvláštnu ochranu a pomoc svedkovi aj v období pred jej schválením zo
strany ministra (ako osoby oprávnenej rozhodovať o poskytnutí resp. neposkytnutí zvláštnej
ochrany svedkovi). Podmienkou je, že osobe hrozí bezprostredné nebezpečie a k jej ochrane
bol udelený súhlas policajným prezidentom, resp. ak je osoba vo väzbe alebo vo výkone trestu
odňatia slobody musí tento súhlas udeliť generálny riaditeľ väzenskej služby ČR. V súvislosti
s vymedzením oprávnení útvarov zabezpečujúcich ochranu svedkov považujme za potrebné
dodať, že Odbor ochranných služieb má pri poskytovaní ochrany a pomoci ohrozenému
a chránenému svedkovi v podstate rovnaké možnosti ako český útvar a to aj napriek tomu, že
nie všetky sú explicitne uvedené v zákone o ochrane svedka. V zákone o ochrane svedka je
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explicitne uvedené, že v rámci programu ochrany možno zmeniť totožnosť chráneného
svedka avšak ostatné činnosti sú vykonávané v rámci metodiky a taktiky ochrany a niektoré
z oprávnení, ktoré sú využívané pri ochrane svedka vyplývajú z iného právneho predpisu7
Z uvedeného vyplýva, že aj v podmienkach SR je tiež možné:
 utajiť totožnosť chráneného svedka využitím krycích dokladov8,
 relokovať osobu, teda presťahovať, resp. premiestniť ohrozeného či chráneného svedka
z priestoru, kde mu hrozí bezprostredné nebezpečenstvo do priestoru (resp. na miesto),
kde je toto ohrozenie minimalizované,
 v rámci služobnej činnosti zisťovať, či osoba neporušuje podmienky ochrany.
Základná charakteristika postupu pri rozhodovaní o poskytnutí ochrany
Každému prípadu poskytnutia ochrany svedkovi podľa osobitného predpisu
predchádza určitá formálna procedúra, v rámci ktorej sa zisťuje, či osoba, resp. osoby, pre
ktoré je ochrana navrhovaná spĺňajú zákonom stanovené podmienky a či túto ochranu aj
reálne potrebujú. Vzhľadom na odlišnosti právnych systémov a právnej tradície, ako aj
rozdiely v organizácii jednotlivých štátnych orgánov je tento proces v rôznych krajinách
upravený odlišne. Po analýze príslušných právnych predpisov sme dospeli k záveru, že aj
v prípade SR a ČR existujú určité odlišnosti v postupoch a pri rozhodovaní o poskytnutí
ochrany svedkom.V SR je na základe zákona o ochrane svedka oprávnený vypracovať
a útvaru doručiť návrh na zaradenie do programu ochrany a ak to okolnosti prípadu vyžadujú
aj návrh na vykonávanie neodkladných opatrení, v prípravnom konaní prokurátor, alebo
vyšetrovateľ s písomným súhlasom prokurátora a v konaní pred súdom je oprávnený takéto
návrhy podať predseda senátu.
Tak návrh na vykonávanie neodkladných opatrení ako aj návrh na vykonávanie
zaradenie do programu ochrany musí byť primerane zdôvodnený. Zákon o ochrane svedka
vymedzuje informácie, ktoré musia byť v jednotlivých návrhoch uvedené. Popri iných
informáciách sa v odôvodnení uvádza aj charakter nebezpečenstva hroziaceho ohrozenému
svedkovi. Táto informácia v spojitosti s ďalšími uvádzanými informáciami je veľmi dôležitá
pre objektívne posúdenie každého individuálneho návrhu. O oboch uvedených návrhoch
rozhoduje kolektívny orgán, na ktorého označenie používa zákon o ochrane svedka pojem
komisia. Určitou výnimkou zo zásady kolektívneho rozhodovania o návrhoch je možnosť aby
predseda komisie, alebo v jeho neprítomnosti jeho náhradník, individuálne rozhodol o návrhu
na vykonávanie neodkladných opatrení. Takýto postup je však prípustný iba vtedy, ak vec
neznesie odklad. Ak v tomto prípade predseda komisie alebo jeho zástupca rozhodnú
súhlasne, informuje o tom ostatných členov komisie. Ak sa však s týmto návrhom nestotožní
o návrhu musí rozhodovať celá komisia na svojom riadnom zasadaní.

Najmä Zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
Podľa ustanovenia § 40 ods. 1 Zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov sa
krycím dokladom rozumejú listiny a predmety slúžiace na utajenie skutočnej totožnosti alebo príslušnosti k
orgánom verejnej moci policajta, svedka, chráneného svedka, agenta a osoby konajúcej v prospech Policajného
zboru. Na zakrytie činnosti policajta, svedka, chráneného svedka a agenta možno vytvoriť legendu a v súvislosti
s tým v informačných systémoch Policajného zboru, v informačných systémoch štátnych orgánov, v
informačných systémoch verejnoprávnych inštitúcií, v informačných systémoch orgánov samosprávy a v
informačných systémoch iných právnických osôb alebo fyzických osôb podnikateľov zaznamenávať a vyberať
potrebné údaje. Na ten účel sú štátne orgány, orgány verejnoprávnych inštitúcií, orgány samosprávy a iné
právnické osoby alebo fyzické osoby podnikatelia povinné poskytnúť Policajnému zboru nevyplnené tlačivá
nimi vydávaných dokladov vrátane ďalších komponentov a zložiek potrebných na ich vyhotovenie.
7
8
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Ako sme vyššie uviedli komisia je kolektívny orgán, ktorý sa skladá z 5 členov
(predsedu a zo 4 členov), pričom predsedu komisie, jedného člena a ich náhradníkov
vymenúva a odvoláva minister vnútra Slovenskej republiky z príslušníkov Policajného zboru.
Dvoch členov komisie a ich náhradníkov vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti
Slovenskej republiky z podriadených zamestnancov, ktorí majú prax v oblasti súdnictva a
väzenstva, a jedného člena a jeho náhradníka vymenúva a odvoláva generálny prokurátor
Slovenskej republiky z prokurátorov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.
Komisia je uznášaniaschopná ak sú súčasne prítomní najmenej 4 členovia (alebo ich
náhradníci), pričom na prijatie niektorého z vyššie uvedených návrhov je potrebný súhlas
aspoň 4 členov komisie (alebo ich náhradníkov). O výsledku hlasovania komisie o vyššie
uvedených návrhoch alebo o výsledku rozhodnutia predsedu komisie a v jeho neprítomnosti
jeho náhradníka o návrhu na opatrenia útvar ihneď písomne vyrozumie vyšetrovateľa,
prokurátora alebo sudcu a ten následne ústne vyrozumie ohrozeného svedka.
V prípade, že komisia rozhodne súhlasne o návrhu na zaradenie do programu ochrany
útvar uzavrie s osobitne každým plnoletým9 ohrozeným svedkom10 tzv. ochrannú dohodu
v ktorej útvar určí v akom rozsahu poskytne ochranu a pomoc chránenému svedkovi
vzhľadom na jeho osobné pomery, charakter trestnej činnosti a hroziace nebezpečenstvo.
Pojem ochranná dohoda je iba legislatívnou skratkou, ktorá je v zákone o ochrane svedka
využitá na označenie pravidiel vykonávania programu ochrany, no používanie tejto
legislatívnej skratky je zaužívané aj v terminológii bezpečnostnej praxe.
V ochrannej dohode sa ohrozený svedok zaväzuje najmä:
 neudržiavať a nenadväzovať styky s osobami z kriminálneho prostredia,
 nevyvíjať činnosť, ktorá by mohla ohroziť jeho bezpečnosť alebo narušiť vykonávanie
programu ochrany,
 podrobiť sa opatreniam na zabezpečenie jeho ochrany,
 plniť voči fyzickým osobám a právnickým osobám záväzky, ktoré mu vznikli pred
zaradením do programu ochrany a ktoré nebude uhrádzať štát,
 ekonomicky sa osamostatniť po uplynutí lehoty uvedenej v ochrannej dohode na jeho
začlenenie do nového prostredia,
 neodkladne informovať útvar o zmenách v osobných pomeroch a aktivitách
vykonávaných počas realizácie programu ochrany.
Z ustanovení zákona o zvláštnej ochrane svedka vyplýva, že návrh na poskytovanie
ochrany a pomoci svedkovi rozhoduje v podmienkach ČR minister vnútra. Návrh na
poskytovanie ochrany môže ministrovi vnútra podať polícia alebo minister spravodlivosti
prostredníctvom ktorého takýto návrh podávajú prokurátor alebo sudca. V prípade ako návrh
podáva polícia je potrebné aby súhlas osoby s ochranou zabezpečila ešte pred podaním návrhu
ministrovi vnútra. Uvedené neplatí v prípade ak návrh podáva prokurátor alebo
sudca prostredníctvom ministra spravodlivosti.

Ak je ohrozeným svedkom neplnoletá osoba, písomnú ochrannú dohodu v jej mene uzatvárajú jej zákonní
zástupcovia. Ak títo so zaradením neplnoletej osoby do programu ochrany nesúhlasia, tak sa dohoda uzatvorí
s neplnoletou ohrozenou osobou, avšak uzatvorenie takejto dohody podlieha schváleniu zo strany súdu.
10
Ak je v ochrannej dohode s ohrozeným svedkom uvedená neplnoletá blízka osoba, vzťahujú sa ustanovenia
ochrannej dohody aj na ňu. Rovnako sa postupuje ak je v ochrannej dohode s ohrozeným svedkom uvedená
blízka osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s duševnou poruchou, ktorá vylučuje osobné
plnenie ustanovení ochrannej dohody.
9
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Ohrozená osoba musí byť zo strany polície informovaná, primerane svojmu veku
a rozumovým schopnostiam, o nebezpečenstve, ktoré jej hrozí a oboznámená so spôsobom
a podmienkami poskytovania zvláštnej ochrany a pomoci ako aj s povinnosťami, ktoré jej
vyplývaj zo zákona o zvláštnej ochrane svedka. Ohrozená osoba musí byť tiež informovaná,
že informácie týkajúce sa zvláštnej ochrany a pomoci sú utajované podľa osobitného zákon
a podľa tohto zákona musí byť ohrozená osoba aj poučená. Polícia o vykonanom poučení
spíše záznam.
Chránená osoba je pri poskytovaní zvláštnej ochrany a pomoci povinná:
 dodržiavať podmienky poskytovania zvláštnej ochrany a pomoci,
 riadiť sa pokynmi príslušníkov polície a príslušníkov väzenskej služby
 bezodkladne informovať príslušníkov polície a príslušníkov väzenskej služby o všetkých
nových skutočnostiach a zmenách, ktoré môžu byť významné pro postup polície a
väzenskej služby pri poskytovaní zvláštnej ochrany a pomoci
Ukončenie poskytovania ochrany
Tak ako sú vytvorené podmienky pre priznanie špecifickej ochrany ohrozeným
svedkom, musia byť vytvorené aj právne predpoklady na ukončenie takejto ochrany.
Dôvodov, pre ktoré je možné poskytovanie ochrany ukončiť je viacero a spravidla vychádzajú
zo skúseností bezpečnostnej praxe. Po analýze a komparácii príslušných právnych predpisov
sme dospeli k záveru, že dôvody a podmienky ukončenia poskytovania ochrany sú v SR a ČR
v podstate totožné. Určitým rozdielom je, že zákon o ochrane svedka v SR umožňuje za
splnenia zákonných predpokladov, okrem zániku programu ochrany aj jeho prerušenie. Aj
tejto možnosti sa budeme venovať v nasledujúcej časti nášho príspevku.
Ako sme vyššie uvádzali v podmienkach SR je možné ochranu poskytnúť vo dvoch
formách, ktorými sú program ochrany a vykonávanie neodkladných opatrení. V prípadoch ak
v súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti svedka bolo rozhodnuté o realizácii neodkladných
opatrení ich výkon sa ukončí ak
 prišlo k uzatvoreniu ochrannej dohody, čím je ohrozený svedok zaradený do programu
ochrany a z hľadiska jeho administratívneho postavenia sa týmto momentom stáva
chráneným svedkom, alebo
 pominú dôvody vykonávania neodkladných opatrení.
Program ochrany svedka môže zaniknúť z dvoch dôvodov a to
 odstúpením od ochrannej dohody, alebo
 ak chránený svedok zomrel alebo bol súdom vyhlásený za mŕtveho.
Od ochrannej dohody môže na jednej strane odstúpiť chránený svedok a to tak, že
doručí písomné oznámenie o odstúpení útvaru, ktorý zabezpečuje vykonávanie programu
ochrany. Na strane druhej môže od ochrannej dohody odstúpiť aj komisia a to na návrh
útvaru, alebo na základe návrhu, ktorý prostredníctvom útvaru podal v prípravnom konaní
prokurátor alebo vyšetrovateľ s písomným súhlasom prokurátora a v konaní pred súdom
sudca.
Návrh na odstúpenie od ochrannej dohody môže prostredníctvom útvaru podať v
prípravnom konaní prokurátor alebo vyšetrovateľ s písomným súhlasom prokurátora a v
konaní pred súdom sudca z dôvodu, ak zistí, že pominuli dôvody vykonávania programu
ochrany alebo ak chránený svedok
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 odmietol vypovedať,
 porušil ustanovenia ochrannej dohody alebo
 po uzatvorení ochrannej dohody spáchal úmyselný trestný čin.
Odstúpenie od ochrannej dohody môže navrhnúť aj samotný útvar, ktorý zabezpečuje
ochranu svedka a to ak zistí, že pominuli dôvody vykonávania programu ochrany alebo ak
chránený svedok
 úmyselne zamlčal skutočnosti, ktoré mali podstatný význam pre rozhodnutie komisie o
jeho zaradení do programu ochrany,
 trpí trvalou duševnou poruchou, ktorá vylučuje dodržiavanie jeho povinností
vyplývajúcich z ochrannej dohody a nemožno ich zabezpečiť inak,
 porušil ustanovenia ochrannej dohody alebo
 po uzatvorení ochrannej dohody spáchal úmyselný trestný čin.
Ako sme spomenuli vyššie slovenský zákon o ochrane svedka pripúšťa aj možnosť
prerušiť vykonávanie programu ochrany a to najmä z dôvodov, že chránený svedok
 je nezvestný a uplynula lehota šiestich mesiacov od vyhlásenia pátrania po jeho osobe
alebo
 trpí dočasnou duševnou poruchou, ktorá má za následok porušenie ustanovení ochrannej
dohody a ich ďalšie plnenie nemožno zabezpečiť inak.
Ak pominú dôvody, pre ktoré bolo vykonávanie programu ochrany prerušené útvar
môže jeho vykonávanie obnoviť.
Obdobne ako je tomu v SR aj český zákon o zvláštnej ochrane umožňuje jej
vykonávanie so súhlasom policajného prezidenta (resp. riaditeľa väzenskej služby) ešte pred
schválením návrhu na vykonávanie zvláštnej ochrany zo strany ministra vnútra (obdobná
forma ako je vykonávanie neodkladných opatrení v SR). Takáto zvláštna ochrana sa ukončí
vtedy ako osoba vzala späť súhlas osoby s ochranou alebo v prípade, že minister vnútra
neschváli návrh na vykonávanie zvláštnej ochrany. Aj samotná zvláštna ochrana sa ukončí
vtedy ak sa chránená osoba rozhodla vziať späť súhlas osoby s ochranou. Ďalšími
možnosťami ako zvláštnu ochranu ukončiť je rozhodnutím ministra, ktorému ukončenie
navrhuje polícia. Minister vnútra obligatórne ukončení zvláštnu ochranu a pomoc, ak
nebezpečenstvo, ktoré hrozilo chránenej osobe pominulo. Minister vnútra ďalej môže na
návrh polície rozhodnúť o ukončení zvláštnej ochrany a pomoci ak chránená osoba:
 odmietla pomáhať podľa ustanovení trestného poriadku k dosiahnutiu účelu trestného
konania v súvislosti s ktorým bola zvláštna ochrana a pomoc poskytovaná, alebo
 sa v dobe, kedy jej je poskytovaná zvláštna ochrana a pomoc, dopustila konania
odôvodňujúceho jej trestné stíhanie pre úmyselný trestný čin, alebo
 neplní povinnosti, ktoré jej vyplývajú z jej postavenia chránenej osoby, alebo
 poruší povinnosť zachovávať tajnosť utajených informácií.
Záver
Pri komparácii osobitných predpisov zameraných na poskytovanie pomoci a ochrany
svedkom a iným osobám v SR a ČR sme dospeli k názoru, že aj v tejto oblasti sa prejavuje
veľmi blízky vzťah našich republík, ktoré v minulosti boli spojené v jednom štátnom útvare.
To malo bezprostredný vplyv na veľmi podobný vývoj v takmer všetkých oblastiach
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spoločenského života, právo nevynímajúc. To sa odzrkadľuje nielen na samotných právnych
predpisoch a ich filozofii ale aj na postavení subjektov, ktoré zabezpečujúc ochranu týchto
osôb, v systéme organizácie štátnych inštitúcií. Aj napriek nespornej podobnosti, vykazujú aj
tieto právne predpisy určité odlišnosti, ktoré súvisia s osobitosťami právnych systémov našich
štátov. Za najzásadnejší rozdiel, po vykonaní ich analýzy a komparácie, považujem fakt, že
v ČR sa pri tvorbe tohto zákona rozhodli umožniť kompetentným orgánom poskytnúť takúto
formu relatívne širokému okruhu osôb, ktoré takúto ochranu môžu reálne potrebovať, kým
podmienky v slovenskom zákone o ochrane svedka sú postavené veľmi striktne, čo
v niektorých prípadoch komplikuje kompetentným orgánom ich činnosť. Český zákon
o zvláštnej ochrane tiež na rozdiel od slovenského zákona obsahuje exaktne vymedzené
niektoré oprávnenia, ktoré súvisia s výkonom ochrany. Tento rozdiel však nepovažujeme za
príliš markantný, nakoľko útvar zabezpečujúci ochranu v SR disponuje v podstate totožnými
oprávneniami, ktoré mu však vyplývajú z iných právnych predpisov a to predovšetkým zo
zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. Za pozitívum
slovenskej právnej úpravy v porovnaní s českou, považujeme možnosť prerušiť
v odôvodnených prípadoch výkon programu ochrany a to až do času, kedy dôvody prerušenia
pominú.
Veľmi zaujímavým a polemickým je rozdiel v subjekte, ktorý o priznaní ochrany
rozhoduje. Kým v ČR rozhoduje o poskytnutí zvláštnej ochrany a pomoci jednotlivec minister vnútra v SR je týmto subjektom kolektívny orgán, tzv. komisia, ktorý sa skladá
z odborníkov z bezpečnostnej oblasti. Domnievame sa, že výhodou toho, že v ČR rozhoduje
o ochrane výhradne jedna osoba je zvýšená operatívnosť rozhodovania (nemusí sa schádzať
komisia, ktorej členovia a aj náhradníci sa zasadnutia nemusia z rôznych dôvodov zúčastniť
a tým môžu zablokovať jej uznášaniaschopnosť) no na druhej strane v prospech komisie
hovoria skúsenosti jej členov z oblasti bezpečnostnej praxe ako aj pluralita názorov, ktorá
v konečnom dôsledku môže prispieť k objektívnemu posúdeniu každého konkrétneho
prípadu.
Ďalšou skutočnosťou, ktorá vytvára rozdiely v právnej úprave je fakt, že v ČR môže
osoba podať proti rozhodnutiu o ukončení poskytovania zvláštnej ochrany a pomoci do 15
dní od jeho doručenia žalobu podľa súdneho správneho poriadku. Takýto postup v SR nie je
možný a na konanie podľa zákona o ochrane svedkov sa nevzťahujú všeobecné predpisy o
správnom konaní. Rovnako ani na ochrannú dohodu uzavretú podľa zákona o ochrane svedka
sa nevzťahuje Občiansky zákonník. Na záver nášho príspevku si dovoľujeme vysloviť názor,
že v súvislosti s členstvom našich štátov v EÚ a snahami tejto inštitúcie o harmonizáciu práva
v rámci členských štátov EÚ sa budú systémy ochrany svedkov a iných osôb ako aj právne
predpisy upravujúce túto oblasť čoraz viac zbližovať. V tejto súvislosti považujeme za
dôležité, aby sme sa vzájomne učili a dopĺňali, preberali veci, ktoré fungujú a odstraňovali
nedostatky, pretože iba na takto môžeme zabezpečiť efektívnu ochranu svedkov a iných osôb
a tým významne prispieť k presadzovaniu spravodlivosti v našich krajinách.
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Využití vibrační a chiroptické spektroskopie pro analýzu originálních a
padělaných přípravků obsahujících tadalafil
Using Vibration and Chiropro spectroscopy to analyze original and counterfeit
products containing tadalafil
František Králík1, Patrik Jirmásek2, Martin Kuchař3, Vladimír Setnička4
Abstrakt
Produkce a distribuce padělků léčiv představuje závažný celosvětový problém. Platí to
zejména v případě inhibitorů fosfodiesterázy 5. typu pro léčbu erektilní dysfunkce, kde
pacienti často preferují anonymní koupi z nevěrohodných zdrojů. V této práci byly
analyzovány reálné vzorky originálních a padělaných tablet přípravku Cialis® o síle 20 mg
pomocí spektroskopie elektronového cirkulárního dichroismu, vibračního cirkulárního
dichroismu a infračervené spektroskopie. Na základě porovnání s příslušnými spektry
referenčního standardu tadalafilu se ukázalo, že množství účinné látky v případě padělků je
výrazně nižší, než bylo deklarováno producentem. Na základě ab initio výpočtů byla detailně
popsána struktura stabilních konformerů molekuly tadalafilu v roztoku a byla provedena
detailní interpretace experimentálních spekter.
Klíčová slova
padělky léčiv, tadalafil, Cialis, strukturní analýza, spektroskopie, chiroptické metody,
cirkulární dichroismus, ab initio výpočty
Abstract
Production and distribution of counterfeit pharmaceuticals present a serious worldwide
problem. It is especially true in case of phosphodiesterase type 5 inhibitors for the treatment
of erectile dysfunction, where patients often prefer to buy them anonymously from unverified
sources. In this work, real samples of genuine and counterfeit Cialis® 20 mg tablets were
analyzed by electronic circular dichroism, vibrational circular dichroism and infrared
spectroscopy. The direct comparison with the corresponding spectra of tadalafil standard
showed a lower amount of the active substance in the counterfeit tablet than declared 20 mg.
Ab initio simulations enabled a detailed description of the stable conformers of tadalafil in a
solution and a thorough interpretation of the experimental spectra was performed.
Key words
counterfeit pharmaceuticals, tadalafil, Cialis, structure analysis, spectroscopy, chiroptical
methods, circular dichroism, ab initio calculations
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Úvod
Inhibitory fosfodiesterázy 5. typu (PDE-5) jsou relativně nová syntetická léčiva
užívána pro léčbu erektilní dysfunkce. Jako nejznámější inhibitory PDE-5 byly pro oficiální
distribuci schváleny sildenafil citrát (Viagra®, Pfizer), vardenafil hydrochlorid (Levitra®,
Bayer) a tadalafil (Cialis®, Elli Lilly). Tadalafil obsahuje dvě stereogenní centra a jeho
molekulární struktura se výrazně liší od achirálního sildenafilu a vardenafilu. Tato odlišnost
se také odráží ve farmakokinetických vlastnostech látek, kde tadalafil působí výrazně déle.
Pro inhibitory PDE-5 byly popsány různé vedlejší účinky jako bolest hlavy, malátnost
nebo poruchy vidění1. Navíc byly zaznamenány případy interakce s jinými léčivy, které byly
doprovázeny vážnými zdravotními problémy, a proto jsou inhibitory PDE-5 dostupné pouze
na lékařský předpis1. Vzhledem k tomuto omezení jsou nelegálně distribuovány padělky
a imitace těchto přípravků, které si pacienti mohou koupit anonymně, nejčastěji přes internet.
Navíc jsou přípravky pro léčbu erektilní dysfunkce často obsaženy v doplňcích stravy
pro zvýšení mužské potence, přestože jejich přítomnost není uvedena v příbalových letácích.
Užívání inhibitorů PDE-5 bez řádné konzultace s lékařem představuje vážné zdravotní riziko
a proto je třeba účinně bojovat proti nelegální distribuci padělků této skupiny léčiv. Zejména
důležitý je vývoj rychlých a spolehlivých analytických metod umožňujících analýzu různých
typů reálných vzorků léčiv a jejich padělků.
V konkrétním případě tadalafilu (Obr. 1) bylo provedeno mnoho studií zaměřených
na spolehlivé rozlišení originálních a padělaných tablet přípravku Cialis®. Vysokoúčinná
kapalinová chromatografie obvykle ve spojení s hmotnostně spektrometrickou detekcí
(LC-MS) je často považována za nejdůležitější a nejčastěji používanou metodou pro analýzu
farmaceutických přípravků a platí to i v případě inhibitorů PDE-5. LC-MS byla úspěšně
použita nejen pro charakterizaci padělaných léčiv, ale také pro identifikaci tadalafilu
v odpadních vodách nebo biologických vzorcích, jako jsou například krev nebo moč. Dále
byly pro studium padělaných přípravků obsahujících tadalafil využity Ramanova,
infračervená (IR) a rentgenová fluorescenční spektroskopie nebo nukleární magnetická
rezonance (NMR). Kromě padělků představují vážné zdravotní riziko také různé doplňky
stravy o neznámém nebo dokonce úmyslně špatně uvedeném složení. Ty často neobsahují jen
klasické inhibitory PDE-5, ale také jejich deriváty (například aminotadalafil nebo
chloropretadalafil), což je pro uživatele velmi nebezpečné, protože biologická aktivita těchto
látek obvykle není přesně popsána. Podobné produkty byly v minulosti nejčastěji analyzovány
pomocí LC-MS, ale úspěšně byly použity také metody NMR nebo Ramanovy spektroskopie.

Obr. 1 - Struktura tadalafilu
Pro účely forenzní analýzy je rovněž velmi důležitý detailní popis struktury tadalafilu.
Trojrozměrná struktura a absolutní konfigurace hrají klíčovou roli v určení biologické aktivity
chirálních látek. Pomocí rentgenové difrakce byla popsána krystalická struktura
monosolvatované formy tadalafilu. Trojrozměrná struktura v pevné fázi a v roztoku se ale
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často liší, a proto byly využity také metody chiroptické spektroskopie, které jsou inherentně
citlivé k trojrozměrnému uspořádání chirálních molekul a umožňují spolehlivé určení
absolutní konfigurace. Optická rotační disperze, vibrační cirkulární dichroismus (VCD)
a elektronový cirkulární dichroismus (ECD) byly spolu s NMR a IR spektroskopií úspěšně
využity pro určení stereochemie a detailní popis struktury všech čtyř stereoizomerů tadalafilu
v roztoku.
V této práci byly využity metody ECD a VCD pro spektroskopickou analýzu
originálních a padělaných tablet přípravku Cialis® o deklarované síle 20 mg. Rovněž byl
analyzován standard tadalafilu, aby bylo možné spolehlivě identifikovat spektrální projevy
aktivní látky. Navíc byla na základě ab initio výpočtů popsána trojrozměrná struktura
tadalafilu na úrovni blízké atomárnímu rozlišení. Byla též simulována příslušná spektra
a následně byla provedena detailní interpretace spekter experimentálních. Pokud je nám
známo, jedná se o první studii, kde byla chiroptická spektroskopie využita pro charakterizaci
reálných vzorků inhibitorů PDE-5 a získané výsledky dokládají slibný potenciál spektroskopií
ECD a VCD pro analýzu reálných farmaceutických vzorků.
Experimentální část
Materiál a příprava vzorků
Originální přípravek Cialis® o síle 20 mg byl zakoupen na lékařský předpis v rámci
oficiální distribuce v lékárně v Praze. Forenzně potvrzené tablety padělku byly dodány orgány
Policie České republiky. Tadalafil o analytické čistotě (Sigma Aldrich, 99,9 %) byl použit
jako referenční standard. Pro všechna spektroskopická měření byl standard tadalafilu
rozpuštěn v příslušném rozpouštědle za intenzivního třepání po dobu 5 minut. Všechny
analyzované tablety byly zváženy a byl určen poměr deklarovaného obsahu účinné látky k
celkové hmotnosti tablety. Roztoky reálných vzorků pak byly připraveny tak, aby
předpokládaná koncentrace účinné látky odpovídala koncentraci standardu tadalafilu. Před
samotným spektroskopickým měřením byly roztoky filtrovány za účelem odstranění
případných nerozpuštěných částic.
Spektroskopie ECD
V případě spektroskopie ECD byla koncentrace standardu tadalafilu 1 mg·mL-1.
Všechny analyzované vzorky byly rozpuštěny v 2,2,2-trifluoroethanolu (TFE, Honeywell,
≥ 99 %). Spektra ECD byla měřena na spektrometru J-815 (Jasco, Japonsko) v křemenné
kyvetě (Hellma, Německo) o optické dráze 1 mm. Všechna měření probíhala za laboratorní
teploty. Parametry měření byly nastaveny následovně: spektrální obor 190–350 nm, rychlost
skenování 50 nm·min-1, čas odezvy 2 s, citlivost 100 mdeg a 3 akumulace. Pro spolehlivější
přiřazení pásů byla spektra ECD doplněna o klasická UV absorpční spektra.
Spektroskopie VCD
V případě VCD spektroskopie byla koncentrace standardu tadalafilu 20 mg·mL-1. Jako
rozpouštědlo byl použit deuterovaný chloroform (Isosar Deuterierte Produkte GmbH,
Německo, ≥ 99,8 % deuteria). Spektra VCD byla měřena ve spektrálním oboru 1580–1160
cm-1 na FT-IR IFS 66/S spektrometru vybaveném VCD/IRRAS modulem PMA 37 (Bruker,
Německo). Pro přesnější přiřazení pásů byla spektra VCD doplněna o klasická IR spektra.
Všechny vzorky byly měřeny ve skládané kyvetě A145 (Bruker, Německo) s okny z CaF2
oddělenými teflonovou distanční fólií o tloušťce 150 µm. Spektra byla měřena s rozlišením
4 cm-1 a výsledné spektrum bylo získáno jako průměr ze 7–9 měřených bloků, přičemž každý
blok sestával z 2260 skenů.
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Výpočetní metody
Pro získání počátečního souboru konformací pro další optimalizace na úrovni metod
teorie funkcionálu hustoty (density functional theory, DFT) byly využity dvě metody
molekulové mechaniky: stochastické hledání založené na Monte Carlo algoritmu se silovým
polem MMFF94 a systematické hledání na základě algoritmu „basin-hopping“ se silovým
polem MM2. Všechny následující výpočty založené na DFT byly provedeny v programu
Gaussian 09. Geometrie stabilních konformerů byly dále optimalizovány na úrovni
B3LYP/6-31+G(d) a pro další výpočty na vyšších úrovních teorie byly vybrány jen
konformery, jejichž relativní zastoupení určené pomocí Boltzmannova rozdělení bylo vyšší
než 1 %. Další reoptimalizace geometrií a následná simulace příslušných spekter byla
provedena
na
úrovních
CAM-B3LYP/6-311++G(d,p),
M06-2X/6-311++G(d,p)
a wB97X-D/def2TZVP. Vliv rozpouštědla byl pro všechny výpočty zahrnut pomocí modelu
polarizovatelného kontinua s hodnotami dielektrických konstant pro chloroform ε = 4,7113
a TFE ε = 26,726. Výsledná spektra jsou prezentována jako vážený průměr spekter
jednotlivých konformerů, pro které bylo určeno relativní zastoupení pomocí Boltzmannova
rozdělení na základě Gibbsovy volné energie. Vypočítána spektra ECD byla zobrazena
pomocí Gaussovy profilové funkce o šířce pásů v polovině výšky 14 nm, spektra VCD byla
zobrazena pomocí Lorentzovy profilové funkce o šířce pásů v polovině výšky 6 cm-1. Úroveň
shody mezi experimentálními a vypočítanými spektry byla charakterizována pomocí
podobnosti spekter (Sim ECD, Sim EA, Sim VCD, Sim VA) založené na Tanimotově
koeficientu v rámci programu CDSpecTech.
Výsledky a diskuze
Konformační analýza
Protože se ve struktuře tadalafilu nachází pouze dva torzní úhly, jejichž velikost bylo
možné systematicky měnit, a zvolená metoda nebere v úvahu změny v uspořádání cyklické
části molekuly, systematické hledání konformerů poskytlo pouze čtyři stabilní geometrie.
Lepší volbou byl přístup založený na Monte Carlo algoritmu, kde bylo nalezeno 22 stabilních
konformerů v rozmezí energií 10 kcal·mol-1. Nejstabilnější se ukázalo uspořádání molekuly
do tvaru písmene „T“ se čtyřmi cykly víceméně v rovině a benzodioxolylovou skupinou
uspořádanou kolmo k cyklické části. Následná optimalizace geometrií na úrovni
B3LYP/6-31+G(d) vedla k zisku čtyř stabilních konformerů. Ty byly reoptimalizovány
na vyšších úrovních teorie (viz. Experimentální část – Výpočetní metody) a pro každou
metodu bylo vypočítáno relativní zastoupení jednotlivých konformerů na základě
Boltzmannova rozdělení (Tab. 1). Výsledné optimalizované struktury jsou zobrazeny (Obr. 2)
pouze pro wB97X-D/def2TZVP, jelikož rozdíly mezi geometriemi byly u jednotlivých
výpočetních metod zanedbatelné. Konformery se od sebe liší zejména orientací
benzodioxolylové skupiny a změnami v uspořádání atomů methylendioxy skupiny (Obr. 2,
skupiny orientované dolů).

485

I

II

III

IV

Obr. 2 - Čtyři stabilní konformery tadalafilu optimalizované na úrovni wB97X-D/def2TZVP
Tab. 2 - Relativní zastoupení konformerů tadalafilu spočtené pomocí Boltzmannova rozdělení
na základě volné Gibbsovy energie za teploty 298 K se zahrnutím vlivu rozpouštědla chloroformu (první číslo) a TFE (v závorkách)
Konformer

CAM-B3LYP/6-311++G
(d,p)

M06-2X/6-311++G (d,p)

wB97X-D/def2TZVP

I

31 (24)

28 (21)

60 (70)

II

28 (29)

46 (60)

34 (26)

III

17 (19)

17 (11)

1 (1)

IV

23 (28)

9 (8)

5 (3)

Spektroskopie ECD
UV spektra a spektra ECD originální a padělané tablety byla srovnána se spektrem
standardu tadalafilu (Obr. 3). Ve všech třech spektrech ECD byly identifikovány tři profilem
identické pásy: velmi široký negativní pás o nízké intenzitě v rozmezí vlnových délek 290–
265 nm, široký pozitivní pás s maximem ~228 nm a intenzivní negativní pás 204 nm.
Odpovídající pásy byly identifikovány také v UV spektech (290–265, 220 a 199 nm).
Intenzity pásů v UV spektrech a spektrech ECD jsou u padělané tablety výrazně nižší než
v případě standardu a originálu, což je pravděpodobně způsobeno nižším obsahem účinné
látky v padělku. Poměr intenzit u standardu a padělku je u pásů ~228 a 204 nm přibližně 3:1
a za předpokladu platnosti Lambertova-Beerova zákona a rovnoměrného rozložení účinné
látky v padělané tabletě lze určit, že množství tadalafilu v padělku je ~7,4 mg místo
deklarovaných 20 mg.
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Obr. 3 - UV spektra (dole) a spektra ECD (nahoře) standardu tadalafilu, originálního
přípravku a padělku Cialis® o deklarované síle 20 mg
Byla nalezena velmi dobrá shoda mezi experimentálními spektry a spektry
simulovanými na úrovni wB97X-D/def2TZVP (Obr. 4), což umožnilo detailní interpretaci.
Všechny tři vybrané výpočetní metody poskytly podobné výsledky, ale na základě hodnot
Sim ECD a Sim EA se jako nejúspěšnější jevila právě wB97X-D/def2TZVP. Výborná shoda
mezi experimentem a výpočty také potvrdila převládající relativní zastoupení konformerů I
a II, které mají oproti konformerům III a IV jinak orientovanou benzodioxolylovou skupinu.
Všechny spektrální projevy byly správně predikovány a pro správné přiřazení pásů byla
simulovaná spektra škálována faktorem 1,06 za zisku maximálních hodnot Sim ECD = 0,87
a Sim EA = 0,93. K nejvýznamnějším elektronovým přechodům dochází v aromatických
částech molekuly (benzodioxolylová a indolová skupina). Široká pás pozorovaný ve spektrech
ECD při ~228 nm je projevem několika přechodů, ale nejvýznamnější příspěvek má π-π*
přechod z nejvyššího obsazeného molekulového orbitalu (Obr. 5) do nejnižšího neobsazeného
molekulového orbitalu. Negativní pás 204 nm přísluší také přechodům z nejvyššího
obsazeného molekulového orbitalu, ale kromě toho zde hrají významnou roli i přechody
z nižších orbitalů.
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Obr. 4 - Experimentální a vypočítaná (wB97X-D/def2TZVP) UV spektra (dole) a spektra
ECD (nahoře) tadalafilu

Obr. 5 - Nejvyšší obsazený molekulový orbital tadalafilu zobrazen na struktuře konformeru I
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Spektroskopie VCD
IR spektra a spektra VCD originálního a padělaného přípravku Cialis® o deklarované
síle 20 mg byla měřena spolu se standardem tadalafilu (Obr. 6). Spektra nejsou prezentována
v oblasti 1424–1350 cm-1, protože zde výrazně interferovaly matrice reálných vzorků.
Zanedbatelné rozdíly v IR spektrech originální a padělané tablety implikují, že převládající
složkou měřených roztoků byla účinná látka. IR spektrum padělku se oproti originálu
a standardu neliší pozicemi pásů, ale jejich intenzity jsou výrazně nižší. To je pravděpodobně
způsobeno nižším obsahem tadalafilu v padělané tabletě, což je v souladu s výsledky
získanými pomocí UV a ECD spektroskopie. Nicméně intenzity pásů jsou přibližně 1,8 krát
nižší než v případě standardu a originálu a obsah tadalafilu v padělané tabletě byl určen
na ~11 mg, což je více než v případě výsledků odvozených z UV a ECD spekter. Tato
nesrovnalost může být způsobena například nerovnoměrným rozložením účinné látky
v tabletě. Charakteristické pásy tadalafilu byly rovněž identifikovány ve spektrech VCD
všech měřených vzorků.

.
Obr. 6 - IR spektra (dole) a spektra VCD (nahoře) standardu tadalafilu, originálního přípravku
a padělku Cialis® o deklarované síle 20 mg
Na základě porovnání s výpočty provedenými na úrovni M06-2X/6-311++G (d,p),
která se na základě hodnot Sim VA a Sim VCD jevila jako nejvhodnější, byla provedena
detailní interpretace experimentálních IR a VCD spekter (Obr. 7). Spektra byla škálována
faktorem 0,969 za dosažení hodnot Sim VA = 0,89 a Sim VCD = 0,58. Většina pásů byla
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výpočty predikována správně a byly úspěšně přiřazeny příslušným vibračním módům
(Tab. 2). Všeobecná shoda mezi experimentem a výpočty byla vyhodnocena jako velmi dobrá
a stejně jako v případě ECD i zde výsledky implikují, že v roztoku převažují konformery I
a II.

Obr. 7 - Experimentální a vypočítaná (M06-2X/6-311++G(d,p)) IR spektra (dole) a spektra
VCD (nahoře) tadalafilu
Tab. 3 - Přiřazení pásů pozorovaných v experimentálním IR spektru vypočítaným vibračním
módům
Pá
s

Experiment [cm-1]

Výpočet [cm-1]

Vibrační mód

1

1503

1503

ν(C–N), δ(CH2)

2

1489

1486

νs(C–C)arom

3

1444

1448

νas(C–C)arom

4

1322

1326

ν(C–N), δ(C–H)

5

1298

1295

ν(C–N), δ(C–H)

6

1275

1262

δ(CH2)
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7

1241

1240

νas(C–C)arom

8

1218

1228

νas(C–C)arom

9

1181

1169

δ(CH2)

Závěr
Pomocí spektroskopických metod ECD, VCD, UV a IR byly vůbec poprvé
analyzovány originální a padělané vzorky přípravku Cialis® o deklarované síle 20 mg.
Pro usnadnění identifikace charakteristických spektrálních projevů účinné látky byla spektra
reálných vzorků porovnána se spektry standardu tadalafilu měřených za stejných podmínek.
Tadalafil byl identifikován ve všech analyzovaných vzorcích, ale na základě ECD, UV a IR
spekter bylo v případě padělku odhaleno 1,8–3 krát nižší množství účinné látky, než bylo
deklarováno výrobcem. Žádné další významné rozdíly ve složení mezi originální a padělanou
tabletou nebyly zaznamenány.
S užitím tří různých funkcionálů byly pomocí ab initio výpočtů nalezeny čtyři stabilní
konformery tadalafilu v roztoku. Jejich geometrie se lišily především orientací
benzodioxolylové skupiny a změnami v uspořádání atomů methylendioxy skupiny. Shoda
mezi experimentálními UV a ECD spektry a spektry vypočítanými na úrovni
wB97X-D/def2TZVP byla excelentní, což umožnilo detailní interpretaci. Ze získaných
výsledků dále vyplývá, že v roztoku jsou převážně zastoupeny konformery I a II. Vypočítaná
IR a VCD spektra rovněž potvrdila dominantní zastoupení konformerů I a II a pásům
pozorovaným v experimentálním spektru byly přiřazeny příslušné vibrační módy. Tato práce
dokládá slibný potenciál ECD a VCD pro analýzu reálných farmaceutických vzorků
obsahujících chirální aktivní látku. Podle dostupných informací se jedná o vůbec první studii,
kde byla chiroptická spektroskopie využita ke studiu reálných vzorků obsahujících tadalafil.
V porovnání s jinými analytickými metodami je pomocí ECD a VCD možné nejen spolehlivě
rozlišit originální a padělaný přípravek, ale navíc přináší cenné informace o absolutní
konfiguraci a trojrozměrné struktuře chirální účinné látky v roztoku, což hraje klíčovou roli
v popisu biologické aktivity.
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Studium struktury nové syntetické drogy methylonu v roztoku metodami
molekulové spektroskopie
Studium struktury nových syntetických léků methylu v roztoku metodami
molekulové spektroskopie
Dita Spálovská1, František Králík2, Michal Kohout3, Bronislav Jurásek4, Martin
Kuchař5, Vladimír Setnička6
Abstrakt
Nové syntetické drogy jsou v současné době oblíbenou alternativou k omamným
a psychotropním látkám, jejichž strukturu a účinky napodobují. Je vyžadována jejich rychlá
a spolehlivá analýza, stejně jako vývoj metod pro detailní studium struktury těchto látek. Tato
strukturní studie methylonu v roztoku využívá nejen konvenční metodu infračervené
absorpční spektroskopie, ale jelikož je látka opticky aktivní, i metody cirkulárního dichroismu
v kombinaci s ab initio výpočty. Pomocí kvantově chemických simulací se zahrnutím vlivu
rozpouštědla bylo nalezeno 5 stabilních konformerů methylonu, pro něž byla popsána
molekulární struktura na atomární úrovni a na základě Boltzmannova rozdělení odhadnuto
jejich relativní rovnovážné zastoupení. Velmi dobrá shoda simulovaných a experimentálních
spekter také umožnila spolehlivé určení absolutní konfigurace.
Klíčová slova
methylon, nové syntetické drogy, ab initio výpočty, konformační analýza, struktura,
molekulová spektroskopie, cirkulární dichroismus
Abstract
Novel synthetic drugs are currently a popular alternative to the narcotic and psychotropic
substances and imitate their structure and effects. Their fast and reliable analysis is required as
well as the development of methods for detailed study of the structure of these substances.
This structural study of methylone in the solution employs not only the conventional method
of infrared absorption spectroscopy, but because of optical activity of the substance, also the
methods of circular dichroism in the combination with ab initio calculations. Using quantum
chemical simulations, 5 stable methylone conformers were found for which the molecular
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structure was described at atomic level and the relative abundance based on the Boltzmann
distribution was estimated. Very good agreement of simulated and experimental spectra also
made possible reliably determination of the absolute configuration.
Keywords
methylone, new psychoactive substances, ab initio calculations, conformer analysis, structure,
molecular spectroscopy, circular dichroism
Úvod
Nové syntetické drogy jsou stále větší hrozbou. Počet monitorovaných nových
psychoaktivních látek (NPS – new psychoactive substances) v Evropě je v současné době
vyšší než 620, přičemž jen během roku 2016 bylo policejními složkami zachyceno 66 dosud
neevidovaných látek. Tyto látky jsou hlášeny do Systému včasného varování (Early Warning
System – EWS) Evropské unie, bohužel však nepodléhají mezinárodní kontrole drog. Je
důležité nově odhalené látky důkladně analyzovat a zjistit tak aktuální trendy ve vývoji NPS.
Spektroskopické metody představují účinnou, rychlou, dostupnou a spolehlivou možnost
identifikace neznámých látek. Díky dostupnosti mobilních spektrometrů a spektrálních
knihoven, které jsou neustále doplňovány o spektra nově zadržených NPS, je identifikace
látek možná i v terénu. Metody infračervené (IR) spektroskopie je možné využít k detailnímu
studiu strukturních parametrů nových syntetických drog, a to v kombinaci s kvantově
chemickými výpočty. Tyto ab initio výpočty založené na teorii funkcionálu hustoty (DFT)
umožňují nejen detailní interpretaci experimentálních spekter, ale také popis struktury
a možností konformací látek na úrovni blízké atomárnímu rozlišení, což bylo jedním z cílů
této práce. Jelikož je methylon látkou chirální, je možno k jeho studiu využít i metody
chiroptické spektroskopie, nejčastěji vibrační (VCD) a elektronový cirkulární dichroismus
(ECD), které jsou mnohem citlivější ke 3D struktuře látek než metody konvenční
nepolarizované molekulové spektroskopie. Tyto metody využívají rozdílnou interakci
levotočivě a pravotočivě cirkulárně polarizovaného záření s chirální molekulou. V kombinaci
s kvantově chemickými výpočty umožňují navíc spolehlivě určit absolutní konfiguraci, včetně
biologicky aktivních látek.
Experimentální část
Standard racemického methylonu ve formě hydrochloridu s deklarovanou čistotou
> 99 % byl dodán firmou Alfarma (Česká republika). Následně byla provedena
enantioseparace tohoto racemátu se ziskem dvou produktů – methylonu 1 (čistota > 91 %) a
methylonu 2 (čistota > 91,6 %), které byly taktéž ve formě hydrochloridu. K měření spekter
ECD byl použit spektrometr J-815 (Jasco, Japonsko) a křemenná kyveta s optickou dráhou 1
cm, ve které byl analyzován vzorek butylonu o koncentraci 15 mg∙l−1 v demineralizované
vodě. K měření spekter VCD a IR absorpčních spekter bylo využito spektrometru s
Fourierovou transformací IFS-66/S vybaveného VCD/IRRAS modulem PMA 37 (Bruker,
Německo)10 a měření probíhala s rozlišením 8 cm−1. Vzorek o koncentraci 100 g∙l−1 v D2O byl
umístěn do kyvety BioCell (BioTools, Inc., USA) s CaF2 okny a optickou dráhou 27,3 μm.
Všechna měření probíhala za laboratorní teploty.
Pro kvantově chemické simulace byl vybrán (R)-enantiomer hydrochloridu methylonu.
Geometrie této molekuly je určena velikostí tří dihedrálních úhlů α1, α2, α3 (obr. 8). Úhel α1
byl optimalizován s krokem 180°, úhly α2 a α3 a pak s krokem 120°. Výsledkem bylo 18
startovních geometrií, které byly následně optimalizovány pomocí DFT metody na úrovni
B3LYP/6-31G(d).
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Obr. 8 - Struktura hydrochloridu methylonu s vyznačenými dihedrálními úhly α1, α2 a α3
Jelikož většina ze startovních struktur konvergovala ke stejné geometrii nebo jejich
populace byla příliš nízká, výsledkem bylo pět stabilních konformerů, které byly
reoptimalizovány s použitím funkcionálu B3LYP a pokročilejší báze 6-311++G(d,p).
Solvatační efekt vody jako rozpouštědla byl zahrnut pomocí modelu polarizovatelného
kontinua. Do ab initio výpočtů spekter VCD byl taktéž zahrnut efekt výměny vodíků
aminoskupiny za deuteria. VCD, ECD, IR a UV spektra váženého průměru nalezených
stabilních konformerů byla vypočtena pomocí Boltzmannova rozdělení s použitím Gibbsovy
volné energie při teplotě 298 K. Experimentální a vypočtená spektra byla porovnána
programem CDSpecTech, který využívá algoritmus indexu podobnosti ke kvantifikaci shody
a určení optimálního škálovacího faktoru.
Výsledky a diskuze
Pomocí konformační analýzy (R)-enantiomeru hydrochloridu methylonu bylo
vzhledem k volné Gibbsově energii odhaleno 5 stabilních konformerů (obr. 9). Na základě
Boltzmannova rozdělení bylo následně vypočteno jejich rovnovážné relativní zastoupení
(tab. I). Všechny konformery jsou stabilizovány vodíkovou interakcí mezi atomem kyslíku
karbonylové skupiny a atomem vodíku aminoskupiny, která je však nejsilnější u konformeru
I, což má patrně za následek jeho vysoké relativní zastoupení (85 %). Vzdálenost vodíku a
kyslíku je v případě konformeru I ~2,1 Å, u ostatních konformerů je tato vzdálenost 2,2–2,5
Å. Co se týče jednotlivých dihedrálních úhlů (tab. I), úhel α1 charakterizuje převážně dvě
orientace, které se od sebe liší přibližně o 180°, přičemž tři z pěti konformerů mají hodnotu α1
blízkou −170°. Dihedrální úhel α2 se u jednotlivých konformerů téměř neliší, jeho hodnota je
přibližně −100°. Dihedrální úhel α3 se u jednotlivých konformerů liší nejvíce, udává orientaci
methylamino skupiny.

Obr. 9 - Struktury pěti stabilních konformerů hydrochloridu (R)-methylonu simulované na
úrovni B3LYP/6-311++G(d,p). Struktury jsou vyobrazeny se stejnou orientací aromatického
kruhu
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Tab. 2 - Pět stabilních konformerů hydrochloridu (R)-methylonu, jejich relativní Gibbsovy
energie, relativní rovnovážné zastoupení a hodnoty dihedrálních úhlů α1, α2 a α3. Výpočet
proběhl na úrovni B3LYP/6-311++G(d,p).
konformer

ΔG [kJ mol−1]

relativní zastoupení [%]

I

0

II

dihedrální úhel [°]
α1

α2

α3

85

−173

−96

−166

6,3

7

8

−97

67

III

7,9

3

−160

−117

−87

IV

8,2

3

15

−115

−88

V

9,5

2

−172

−98

66

Jelikož jsou experimentální spektra ECD methylonu 1 a methylonu 2 (obr. 10 dole)
zrcadlově symetrická, lze konstatovat, že se jedná o enantiomery. Na základě porovnání se
simulovaným spektrem váženého průměru konformerů bylo určeno, že methylon 1 je
(R)-enantiomer a methylon 2 (S)-enantiomer. Pro správné přiřazení pásů v experimentálním
a simulovaném spektru byla simulovaná spektra škálována faktorem 0,96 s cílem dosáhnout
maximální hodnoty indexu podobnosti (obr. 11a). Ideální míra shody by byla rovna faktoru
podobnosti 1,0, což by znamenalo totožná spektra. Po škálování bylo v tomto případě
dosaženo faktoru podobnosti 0,85, který zajišťuje spolehlivé určení absolutní konfigurace
jednotlivých enantiomerů, která byla následně potvrzena taktéž detailní analýzou spekter
VCD.
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Obr. 10 - Simulovaná spektra ECD pěti stabilních konformerů hydrochloridu (R)-methylonu
(nahoře), jejich vážený průměr (uprostřed) a experimentální spektra ECD methylonu 1
a methylonu 2 (dole)
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Obr. 11 - Grafy podobnosti ve vztahu ke škálovacímu faktoru získané programem
CDSpecTech pro simulovaná (B3LYP/6-311++G(d,p)) a experimentální ECD (a), UV (b), IR
(c) a VCD (d) spektra hydrochloridu (R)-methylonu
V experimentálním spektru ECD hydrochloridu (R)-methylonu (obr. 12 dole) je
patrných 6 pásů: tři pozitivní pásy 186, 235 a 330 nm a tři negativní pásy 205, 276 a 302 nm.
Pásy u 186, 205 a 235 nm odráží kombinace elektronových přechodů π → π*, n → π* a n →
σ*. Pás ~330 nm je zapříčiněn zejména elektronovým přechodem z nejvyššího obsazeného
molekulového orbitalu do nejnižšího neobsazeného molekulového orbitalu (HOMO →
LUMO, obr. 13). Tento elektronový přechod také významně přispívá ke vzniku pásu u 276
nm. Tři pozitivní (186, 236 a 330 nm) a tři negativní (203, 271 a 299 nm) pásy jsou taktéž
přítomny v simulovaném spektru váženého průměru konformerů. Dílčí spektra jednotlivých
konformerů hydrochloridu (R)-methylonu se od sebe svým průběhem výrazně liší, což
ukazuje výjimečnou citlivost ECD ke 3D struktuře chirálních molekul.
Pásy ve spektru váženého průměru konformerů kopírují zejména průběh spektra
konformeru I kvůli jeho vysokému rovnovážnému zastoupení. Proto například pásy u 299 a
330 nm, které jsou výrazně intenzivní pouze v dílčím spektru mnohem méně zastoupeného
konformeru V a ve spektru nejzastoupenějšího konformeru se téměř nevyskytují, mají ve
výsledku pouze nižší až střední intenzitu. Pás ~271 nm je v dílčích spektrech konformerů
záporný, pouze ve spektru nejméně zastoupeného konformeru V je pozitivní, avšak ve
výsledném spektru se tato skutečnost neprojevuje.
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Obr. 12 - Nejvyšší obsazený molekulový orbital (HOMO, dole) a nejnižší neobsazený
molekulový orbital (LUMO, nahoře) simulované na úrovni B3LYP/6-311++G(d,p) pro
konformer I hydrochloridu (R)-methylonu
Experimentální a vypočtená UV absorpční spektra mají velmi podobný průběh se
čtyřmi výraznými absorpčními pásy. Spektra jednotlivých konformerů se od sebe výrazně
neliší intenzitou ani pozicí pásů, což ukazuje, že metody nepolarizované absorpční
spektroskopie jsou méně citlivé na geometrii a 3D strukturu molekul než metody CD.
Zatímco největší rozdíl v pozicích maxima pásů představuje pás ~325 nm, z hlediska intenzit
byl největší rozdíl pozorován u pásu ~269 nm. Frekvence v simulovaných spektrech byly
škálovány faktorem 0,97 pro správné přiřazení jednotlivých pásů. Faktor podobnosti spekter
0,82 ukazuje na velmi dobrou shodu simulovaných a experimentálních spekter.
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Obr. 13 - Simulovaná UV absorpční spektra pěti stabilních konformerů hydrochloridu
(R)-methylonu (nahoře), jejich vážený průměr (uprostřed) a experimentální UV absorpční
spektrum hydrochloridu (R)-methylonu a (S)-methylonu (dole)
Všech 11 významných pásů experimentálního IR spektra hydrochloridu (R)methylonu bylo správně predikováno i ve spektru váženého průměru konformerů a průběh
těchto dvou spekter je velice podobný. Za pomoci programu CDSpecTech byl pro správné
přiřazení jednotlivých vibračních módů určen škálovací faktor 0,99, který řeší nesrovnalosti v
poloze jednotlivých pásů vzniklé například kvůli anharmonicitě. Výsledný faktor podobnosti
spekter 0,85 opět značí velice dobrou shodu.
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Obr. 14 - Simulovaná IR absorpční spektra pěti stabilních konformerů hydrochloridu
(R)-methylonu (nahoře), jejich vážený průměr (uprostřed) a experimentální IR absorpční
spektrum hydrochloridu (R)-methylonu (dole)
Díky kvantově chemickým výpočtům bylo možné také přiřadit jednotlivé vibrační
módy k pásům (tab. II). Dílčí simulovaná spektra jednotlivých konformerů mají podobný
průběh, což odráží nižší citlivost této metody ke 3D struktuře. Například pás číslo 1 se
vyskytuje ve spektrech všech konformerů, liší se pouze poloha jeho maxima a to v řádu jen
několika cm−1. Pás číslo 2 se vyskytuje pouze ve spektrech konformerů II a IV, které jsou
zastoupeny jen 7 a 3 %. Ve spektru výsledného průměru konformerů je tedy tento pás
přítomen pouze jako méně patrné raménko. Konformery II a IV mají hodnoty dihedrálního
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úhlu α1 8° a 15°, což je o cca 180° jiná hodnota než pro konformery ostatní (I, III a V). Tento
úhel je z hlediska struktury molekuly nejvýznamnější pro průběh IR spekter. Dílčí spektra
konformerů II a IV mají odlišný průběh i v případě pásů 6 a 7, které jsou mnohem
intenzivnější, než je tomu ve spektrech konformerů I, III a V. Experimentálnímu IR spektru
odpovídá vyšší intenzita těchto pásů, než pozorujeme ve spektru váženého průměru
konformerů. Tuto skutečnost můžeme dále pozorovat u pásu 9, který ve spektrech konformerů
II a IV vůbec není, ale ve spektrech konformerů I, III a V je středně intenzivní, což odpovídá i
spektru experimentálnímu. Nejpodobnější průběh mají konfomery III a V, které se
významněji liší pouze v hodnotě dihedrálního úhlu α3, což poukazuje na nízký vliv tohoto
úhlu na průběh IR spektra. Z hlediska kvantově chemických výpočtů je zajímavý pás 10
(1303 cm−1), který odpovídá deformační vibraci C–H skupiny CH–CH3, a byl správně
predikován i pomocí výpočtů.
Tab. 3 - Jednotlivé vibrační módy v experimentálním a simulovaném (B3LYP/6-311++G
(d,p)) IR spektru hydrochloridu (R)-methylonu.
číslo
pásu

experimentální spektrum
[cm−1]

simulované spektrum
[cm−1]

vibrační mód

1

1675

1676

ν (C=O)

2

1621

1628

ν (C=C), Ar

3

1606

1608

δ (N–H), ν (C=C), Ar

4

1506

1514

δ (C–H), O–CH2–O

5

1494

1500

δ (C–H)

6

1472

1469

δ (C–H), –CH3

7

1452

1450

δ (C–H), δ (C=C), Ar

8

1397

1399

δ (C–H), –CH3

9

1356

1359

δ (C–H), δ (C=C), Ar

10

1303

1309

δ (C–H), –CH–CH3

11

1262

1261

δ (C=C), Ar, δ (C–H), –
CH–

ν-valenční vibrace, δ-deformační vibrace
Experimentální spektrum VCD je zobrazeno v rozsahu 1750–1263 cm−1 kvůli vysoké
úrovni šumu způsobené intenzivní absorpcí při nižších vlnočtech. V tomto spektrálním
rozsahu bylo pozorováno 9 významných pásů VCD, které je možno zaznamenat i ve spektru
simulovaném. Pásy jsou si velmi podobné nejen v pozicích a průběhu, ale i v relativních
intenzitách. Při použití škálovacího faktoru 0,98 bylo dosaženo faktoru podobnosti spekter
0,86, což je velice přesvědčivý výsledek. Simulovaná spektra dílčích konformerů mají velmi
rozdílný průběh, což opět ukazuje na vysokou citlivost tentokrát VCD ke 3D struktuře
molekul. Pás číslo 1 se vůbec nevyskytuje ve spektru konformeru IV, zatímco konformery I,
II a III vykazují značně podobný průběh tohoto pásu. Ve spektru konformeru V je tento pás o
něco málo intenzivnější a posunutý k vyšším vlnočtům (o 10 cm−1). Ve spektru váženého
průměru konformerů se nevyskytuje záporný pás 1622 cm−1, který je přítomen pouze ve
spektrech konformerů II a IV (stejně jako v případě IR spekter jde o konformery s podobnou
orientací úhlu α1). Největší rozdíly lze pozorovat v oblasti pásů 3 a 4 (1470–1440 cm−1).
Konformery II a IV mají první pás zleva pozitivní u 1490 cm−1, což by odpovídalo i spektru
experimentálnímu, ve kterém je pozitivní pás pozorován u 1495 cm−1. Ve spektru váženého
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průměru konformerů však kvůli nižšímu zastoupení konformerů II a IV pozorujeme pouze
jeden záporný pás 1474 cm−1, kterému však ve spektru experimentálním odpovídá taktéž
záporný pás 1465 cm−1. Dalším výraznějším rozdílem mezi dílčími spektry jednotlivých
konformerů jsou pásy číslo 5, 6 a 7. Pás číslo 5 není pozorován ve spektru konformeru II a IV,
kdežto v ostatních spektrech je přítomen. Tento pás však ve výsledném spektru váženého
průměru konformerů pozorován je, ačkoli jeho intenzita je vyšší než ve spektru
experimentálním. Pás číslo 7 se nejvíce liší intenzitou ve spektrech konformerů I, III a V a
stejně jako v předchozím případě není pozorován ve spektrech konformerů II a IV. Negativní
pás číslo 6 je méně výrazný, ačkoli je přítomen ve spektrech všech konformerů. Pásy 8 a 9
jsou pozorovány ve spektrech všech konformerů a pouze nevýrazně se liší intenzitou
a polohou maxima (v řádu jednotek cm−1).

Obr. 15 - Simulovaná spektra VCD pěti stabilních konformerů hydrochloridu (R)-methylonu
(nahoře), jejich vážený průměr (uprostřed) a experimentální spektrum VCD hydrochloridu
(R)-methylonu a spektrum VCD šumu (dole; offsetováno pro větší názornost)
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Závěr
Pomocí DFT výpočtů na úrovni B3LYP/6-311++G (d,p) se zahrnutím vlivu
rozpouštědla bylo nalezeno pět stabilních konformerů hydrochloridu molekuly (R)methylonu. Na základě Boltzmannova rozdělení pak bylo zjištěno jejich relativní rovnovážné
zastoupení při laboratorní teplotě: 85 % (konformer I), 7 % (konformer II), 3 % (konformer
III), 3 % (konformer IV) a 2 % (konformer V). Následovala simulace ECD, VCD, IR a UV
spekter jednotlivých konformerů na stejné úrovni teorie, na jaké byla provedena optimalizace
geometrií, a byla vypočtena spektra váženého průměru konformerů. Pro všechny využité
spektroskopické metody bylo dosaženo velmi dobré shody mezi simulovanými
a experimentálními spektry, která byla měřena ve vodných roztocích. Velmi dobrá shoda
umožnila nejen detailní interpretaci pásů, ale i spolehlivé určení absolutní konfigurace a
detailní popis trojrozměrné struktury methylonu v roztoku na atomární úrovni.
Detailní znalost trojrozměrné struktury látek může do budoucna umožnit nejen podrobné
studium vazebných vlastností, možnosti metabolismu, transportu či distribuce těchto látek
v organismu, ale také vývoj antagonistických léčiv pro případy předávkování, závislosti či
otravy.
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Data Retention v právním řádu ČR po rozsudcích Soudního dvora EU
Data Retention in the legal system of the CR after judgments of the Court of
Justice of the EU
Miroslav Uřičař1
Abstrakt
Rozsudek Soudního dvora EU ve spojených věcech C-293/12 a C-594/12, kterým byla
vyslovena neplatnost tzv. Data Retention Směrnice, a především nedávný rozsudek ve
spojených věcech C-203/15 a C-698/15 vyvolávají řadu otázek ve vztahu k úpravě
povinnosti Data Retention v národních právních řádech. Autor zkoumá potenciální vliv
těchto rozsudků Soudního dvora EU na aktuální úpravu Data Retention v právním řádu
ČR, přičemž zohledňuje též vývoj v této oblasti ve vybraných členských státech EU.
Klíčová slova:
data Retention, elektronické komunikace, provozní a lokalizační údaje, data freezing
Abstract
The judgment of the Court of Justice of the EU in joined cases C-293/12 and C-594-12
which declared the invalidity of the Data Retention Directive and especially the recent
judgment in joined cases C-203/15 and C-698/15 provokes a lot of questions in relation to
the Data Retention obligation contained in national legal systems. The author explores the
potential influence of these judgments of the Court of Justice of the EU on the current
regulation of the Data Retention obligation in the legal system of the CR, taking into
account also the development in this area in selected EU Member States.
Keywords:
Data Retention, electronic communications, traffic and location data, data freezing
Povinnost Data Retention – pojem a vznik
Povinnost Data Retention2 ukládá poskytovatelům služeb elektronických
komunikací a provozovatelům sítí elektronických komunikací uchovávat provozní a
lokalizační údaje všech účastníků a uživatelů po dobu minimálně 6 měsíců, maximálně 2
let, pro účely jejich možného vyžádání oprávněnými orgány. Základním principem je tedy
plošné a preventivní uchovávání stanovených údajů, konkrétní kategorie údajů, dobu jejich
uchovávání, oprávněné orgány a další podrobnosti stanoví zákon. Povinnost Data
Retention má stále svůj základ v dnes již neplatné Data Retention Směrnici3 (dále též jen
„Směrnice“, či „Data Retention Směrnice“) a na jejím základě v národních právních
úpravách členských států EU.

Mgr. Miroslav Uřičař, Partner, LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o., Václavská 316/12, 120 00 Praha 2,
Tel. + 420 603 400 421, e-mail: Miroslav.Uricar@legalite.cz.
2
Označována někdy též jako povinnost uchovávat provozní a lokalizační údaje.
3
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne 15. března 2006 o uchovávání údajů
vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických
komunikací nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES označovaná nejčastěji i
v odborné terminologii zkráceným názvem Data Retention Směrnice.
1
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Povinnost Data Retention byla od svého vzniku vnímána kontroverzně, již návrh
Směrnice se setkal s výraznou kritikou. Zejména Pracovní skupina WP 294, složená ze
zástupců národních orgánů dozoru nad ochranou osobních údajů členských států EU a
zástupců Evropské komise, vyjádřila v několika svých stanoviscích pochyby o
odůvodněnosti povinného a všeobecného uchovávání údajů5, upozorňovala též na existenci
alternativních přístupů, nesrovnatelně šetrnějších vůči soukromí (zejména tzv. „quickfreeze“ procedura6.
Směrnice byla přijata na základě článku 95 Smlouvy o založení Evropského
společenství, jako opatření za účelem vytvoření a fungování vnitřního trhu, nikoli jako
prostředek boje proti terorismu, či vyšetřování závažné trestné činnosti; tento právní
základ Směrnice se později stal důvodem jejího napadení u Soudního dvora EU. Důvodem
použití tohoto právního základu bylo předchozí uložení povinnosti Data Retention v
právních předpisech několika členských států EU (patřila mezi ně i Česká republika7).
Právní a technické odlišnosti mezi těmito předpisy představovaly dle hodnocení Evropské
komise překážku na vnitřním trhu elektronických komunikací, v podobě odlišných
požadavků na druhy uchovávaných provozních a lokalizačních údajů, lhůt a dalších
podmínek uchovávání. Povinnost Data Retention byla předmětem řady soudních
rozhodnutí jak národních soudů členských států EU, tak i Soudního dvora EU, jak
rozebráno podrobněji dále.
Aktuální úprava Data Retention v právním řádu ČR
Základ povinnosti Data Retention v právním řádu ČR vymezuje § 97 zákona č.
127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZoEK“), ukládající samotnou povinnost
uchovávání údajů. Na něj navazuje úprava obsažená v § 88a zákona č. 141/1961 Sb. o
trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „Trestní
řád“), která upravuje podmínky vyžádání údajů. Aktuální podoba této povinnosti je
výsledkem novelizace ZoEK a Trestního řádu, provedené zákonem č. 273/2012 Sb.8 s

Pracovní skupina pro ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů zřízená na
základě článku 29 směrnice 95/46/ES, tzv. Article 29 Working Party – Pracovní skupina podle článku 29,
nejčastěji označována jako Pracovní skupina WP 29, či jen WP 29.
5
Mezi nejzásadnější patří např. Opinion 10/2001 on the need for a balanced approach in the fight against
terrorism (adopted on 14 December 2001), či Opinion 4/2005 on the Proposal for a Directive of the
European Parliament and of the Council on the Retention of Data Processed in Connection with the
Provision of Public Electronic Communication Services and Amending Directive 2002/58/EC
(COM(2005)438 final of 21.09.2005), nebo též Opinion 3/2006 on the Directive 2006/24/EC of the
European Parliament and of the Council on the Retention of data generated or processed in connection with
the provision of publicly availabe electronic communications services or of public communications networks
and amending Directive 2002/58/EC.
6
Jako „data retention quick freeze“ označuje odborná terminologie uchovávání provozních a lokalizačních
údajů pouze ve vztahu ke konkrétní osobě, od okamžiku vzniku konkrétního podezření vůči této osobě (viz
definice obsažená v Memu Evropské komise European Commision. Memo Frequently Asked Questions: The
Data Retention Directive, datovaném 8. dubna 2014).
7
Dne 1. května 2005 nabyl účinnosti ZoEK obsahující mj. výslovnou povinnost uchovávat po určitou dobu
provozní a lokalizační údaje účastníků pro specifický účel jejich možného vyžádání oprávněnými orgány;
takovouto povinnost předchozí právní úprava neznala.
8
Zákon č. 273/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a
některé další zákony.
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účinností od 1. října 2012. Zákonodárce jím do právního řádu ČR opět zavedl9 povinnost
Data Retention, kterou předtím zrušil Ústavní soud ČR ve dvou svých nálezech10.
Jako hlavní důvody zrušení úpravy Data Retention Ústavní soud ČR uvedl zejména
vágní a neurčité vymezení orgánů oprávněných k vyžádání uchovávaných údajů, které u
právní úpravy umožňující masivní zásah do základních práv „nesplňuje požadavky kladené
na určitost a jasnost z pohledu právního státu“. Ústavní soud ČR také upozornil na zcela
nedostatečná, resp. vůbec neexistující jasná a detailní pravidla obsahující minimální
požadavky na zabezpečení uchovávaných údajů. Dle závěru Ústavního soudu ČR tak
dotčení jednotlivci nedisponují „dostatečnými zárukami proti riziku zneužití údajů a
svévole“. V neposlední řadě Ústavní soud ČR požadoval zakotvení povinnosti dodatečně
informovat osobu uživatele služeb elektronické komunikace o tom, že „jí týkající se
provozní a lokalizační údaje byly sděleny orgánům činným v trestním řízení“, tato osoba
by měla zároveň mít k dispozici „právní prostředek, na jehož základě by se domohla
soudního přezkumu jejich postupu při získávání a nakládání s předmětnými údaji“.
Základem povinnosti Data Retention se Ústavní soud ČR v citovaných nálezech
zabýval pouze obiter dictum. Vyslovil pochybnost, zda je tento nástroj nezbytným a
přiměřeným a zmínil možnost jeho nahrazení jinými, více přiměřenými nástroji, jako
takový uvedl např. tzv. data freezing. Zapochyboval také nad tím, zda Data Retention je
z hlediska původního účelu – ochrany před bezpečnostními hrozbami a prevence zvlášť
závažné trestné činnosti – nástrojem efektivním11, a zdůraznil riziko nadužívání (a s ním i
zneužívání) tohoto opatření jako běžného nebo rutinního prostředku. Zákon č. 273/2012
Sb. tyto pochybnosti do právního řádu nepromítl a platí tak, že „Stávající úprava zásadní
problémy, které konstatoval Ústavní soud, řeší, přesto je otázka specifikace provozních a
lokalizačních údajů a způsobu nakládání s nimi v souvislosti též s ústavním pořádkem stále
předmětem diskusí (…)“12.
Rozhodnutí Soudního dvora EU
Soudní dvůr EU posuzoval povinnost Data Retention celkem třikrát. Poprvé to bylo
k žalobě Irska podporovaného Slovenskou republikou podané 6. července 2006 a
požadující zrušení Směrnice proto, že „nebyla přijata na náležitém právním základě“. Dle
žaloby byla nesprávně přijata jako „opatření k odstranění překážek na vnitřním trhu EU“,
jejím skutečným cílem však bylo usnadnění vyšetřování trestných činů, zejména

ZoEK obsahoval povinnost Data Retention již před Data Retention Směrnicí, k vývoji této povinnosti
v ZoEK viz CHUDOMELOVÁ, Z.; BERAN, M.; JADRNÝ, V.; NĚMEČKOVÁ, Š.; NOVÁK, J. Zákon o
elektronických komunikacích. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. s. 317.
10
Nálezem sp. zn. Pl. ÚS 24/10 ze dne 22. března 2011 Ústavní soud ČR rozhodl o zrušení právní úpravy
Data Retention obsažené v ZoEK (ustanovení § 97 odst. 3 a 4) a ve Vyhlášce Ministerstva informatiky č.
485/2005 Sb. o rozsahu provozních a lokalizačních údajů, době jejich uchovávání a formě a způsobu jejich
předávání orgánům oprávněným k jejich využívání, a to ke dni vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů, tedy 12.
dubna 2011. Druhým nálezem sp. zn. Pl. ÚS 24/11 Ústavní soud ČR s účinností od 30. září 2012 zrušil
ustanovení § 88a Trestního řádu.
11
V tomto směru Ústavní soud ČR odkázal na analýzu Spolkového úřadu vyšetřování SRN
(Bundeskriminalamt) ze dne 26. 1. 2011, v níž tento úřad na základě porovnání statistických údajů o
spáchané závažné trestné činnosti na území SRN za období před a po přijetí právní úpravy Data Retention
dospěl k závěru, že „použití nástroje plošného a preventivního uchovávání provozních a lokalizačních údajů
nemělo téměř žádný vliv na snížení počtu spáchaných závažných trestných činů ani na míru jejich
objasňování“; obdobné závěry lze dle Ústavního soudu ČR učinit i „při zběžném pohledu na statistické
přehledy kriminality na území České republiky zveřejňované Policií ČR“.
12
VANÍČEK, Z.; MATES, P.; NIELSEN, T. Zákon o elektronických komunikacích. Komentář. 2.
aktualizované a doplněné vydání. Praha: Linde Praha a.s., 2014. s. 371.
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v souvislosti s hrozbou terorismu. Soudní dvůr EU žalobu zamítl13, dle jeho názoru
„rozdíly mezi jednotlivými vnitrostátními právními předpisy přijatými v oblasti uchovávání
údajů…mohly mít přímý dopad na fungování vnitřního trhu a…bylo možné očekávat, že se
tento dopad bude zhoršovat“.
Druhým byl případ z roku 2012. Nezávisle na sobě tehdy irský High Court a
Verfassungsgerichtshof (ústavní soud) Rakouska podaly žádosti o rozhodnutí o předběžné
otázce. Soudní dvůr EU obě spojil do jednoho řízení, v něm se zabýval primárně
slučitelností Data Retention Směrnice s Listinou základních práv, resp. s evropskou
Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, především s právem na
respektování soukromého života a právem na ochranu osobních údajů. Soudní dvůr EU se
v rozsudku z 8. dubna 201414 (dále též jen „Rozsudek Digital Rights“) přiklonil k závěrům
generálního advokáta Pedro Cruz Villalóna obsaženým ve stanovisku ze 12. prosince 2013
a Směrnici prohlásil za neplatnou. Unijní zákonodárce dle jeho právního hodnocení
přijetím Směrnice překročil meze, jež ukládá požadavek na dodržování zásady
proporcionality obsažený v Listině. Dle Soudního dvora EU lze z údajů uchovávaných na
základě Data Retention Směrnice „vyvodit velmi přesné závěry o soukromém životě osob,
jejichž údaje byly uchovány, tedy o každodenních zvyklostech, o místech, kde trvale či
přechodně pobývají, o denních či jiných přesunech, o jejich aktivitách, společenských
vztazích těchto osob a o společenských kruzích, s kterými se stýkají“. Směrnice se
„vztahuje na všechny účastníky a registrované uživatele“ a „Představuje tedy zásah do
základních práv téměř celé evropské populace.“. Dle závěru Soudního dvora EU Směrnice
„nestanoví jasná a přesná pravidla pro rozsah zásahu do základních práv zakotvených v
článcích 7 a 8 Listiny“.
I po prohlášení Data Retention Směrnice za neplatnou v řadě členských států EU
nadále přetrvaly národní právní úpravy vycházející ze Směrnice, samotné její prohlášení za
neplatnou totiž nemělo bezprostřední vliv na platnost národních úprav. Tato situace
vyústila ve třetí rozhodování Soudního dvora EU, které se týkalo povinnosti Data
Retention v národních právních úpravách dvou členských států EU, Švédska a Velké
Británie. Ve spojených věcech C-203/15 a C-698/15 byl předmětem rozhodování v prvé
řadě soulad obecné povinnosti uchovávat provozní a lokalizační údaje s ustanovením čl. 15
odst. 1 e-privacy Směrnice15. Tento článek umožnuje členským státům EU přijmout za
určitých okolností opatření, kterými omezí rozsah ochrany poskytovaný dle téže směrnice
provozním, lokalizačním a souvisejícím údajům. Jako druhou zásadní otázku Soudní dvůr
EU posuzoval, zda Rozsudek Digital Rights uvádí závazné požadavky unijního práva,
které se vztahují na vnitrostátní režim členského státu upravující přístup k údajům
uchovávaným podle vnitrostátních právních předpisů a které je nutno dodržet k dosažení
souladu s články 7 a 8 Listiny.
Ve věci C-203/1516 byl základem sporu výklad tohoto článku e-Privacy Směrnice
švédským sektorovým regulačním úřadem pro pošty a telekomunikace. Příslušná
ustanovení švédského práva ukládající poskytovatelům služeb elektronických komunikací
Rozhodnutí Soudního dvora EU C-301/06 Ireland v European Parliament and Council ze dne 10. února
2009.
14
Rozsudek soudního dvora EU (velkého senátu) z 8. dubna 2014 ve spojených věcech C-293/12 a C 594/12.
15
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních
údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických
komunikacích).
16
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podané Kammarrätten i Stockholm (Švédsko) dne 4. května 2015
ve věci sporu mezi společností Tele2 Sverige AB a švédským sektorovým regulačním úřadem pro pošty a
telekomunikace Post- och telestyrelsen.
13
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a provozovatelům sítí elektronických komunikací povinnost uchovávat provozní a
lokalizační údaje pro potřeby vyžádání oprávněnými orgány podle tohoto výkladu ani po
prohlášení Data Retention Směrnice za neplatnou neztratila svou oporu v právu EU. Byť
původně implementovala do právního řádu Švédského království Data Retention Směrnici,
po jejím prohlášení za neplatnou se táž ustanovení opírají o e-Privacy Směrnici.
Společnost Tele 2 Sverige AB tento výklad napadla a v rámci soudního přezkumu se
odvolací správní soud ve Stockholmu obrátil na Soudní dvůr EU s předběžnou otázkou.
Dotazoval se, zda obecná povinnost uchovávat údaje týkající se veškerých osob, veškerých
prostředků elektronické komunikace a veškerých provozních údajů bez jakéhokoli
rozlišení, omezení nebo jakýchkoli výjimek pro účely boje proti trestné činnosti je v
souladu s čl. 15 odst. 1 e-Privacy Směrnice, s ohledem na články 7, 8 a čl. 52 odst. 1
Listiny základních práv Evropské unie. V případě, že tomu tak dle Soudního dvora EU
není, zda může být uchovávání přesto přípustné za podmínek popsaných v konkrétním
posuzovaném případě (týkajících se úpravy přístupu vnitrostátních orgánů k uchovávaným
údajům, požadavků na ochranu a bezpečnost údajů a povinnosti veškeré relevantní údaje
uchovávat po dobu šesti měsíců ode dne ukončení komunikace a následně je vymazat).
Ve druhé věci17 (C-698/15) se na Soudní dvůr obrátil Odvolací soud pro Anglii a
Wales, při posuzování návrhů tří fyzických osob na soudní přezkum zákonnosti čl. 1
britské právní úpravy Data Retention and Investigatory Powers Act 2014 (DRIPA).
Navrhovatelé se v něm dovolávali zejména neslučitelnosti tohoto článku s články 7 a 8
Listiny základních práv EU a s článkem 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních
svobod. Rozsudkem ze dne 17. července 2015 správní senát Nejvyššího soudu pro Anglii a
Wales rozhodl o neslučitelnosti článku 1 DRIPA s uvedenými články Listiny a Úmluvy. K
odvolání ministra vnitra se věcí zabýval Odvolací soud pro Anglii a Wales,
občanskoprávní oddělení (Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)). Ten se
obrátil na Soudní dvůr EU se dvěma předběžnými otázkami, jako zásadní pro rozebíranou
problematiku autor hodnotí první z nich – zda Rozsudek Digital Rights uvádí závazné
požadavky unijního práva, které se vztahují na vnitrostátní režim členského státu
upravující přístup k údajům uchovávaným podle vnitrostátních předpisů a které je nutno
dodržet k dosažení souladu s články 7 a 8 Listiny základních práv EU.
V rozsudku ze dne 21. prosince 201618 (dále též jen „Rozsudek Tele 2 Sverige“)
dospěl Soudní dvůr EU k závěru, že článek čl. 15 odst. 1 e-Privacy Směrnice ve spojení s
relevantními ustanoveními Listiny základních práv EU musí být vykládán tak, že brání
vnitrostátní právní úpravě založené na plošném uchovávání veškerých provozních a
lokalizačních údajů všech účastníků a uživatelů, a to i v případě, když by takováto národní
právní úprava byla přijata za účelem boje proti trestné činnosti. Současně rozhodl, že tento
článek e-Privacy Směrnice také brání vnitrostátní právní úpravě, která upravuje ochranu a
bezpečnost provozních a lokalizačních údajů, zejména přístup příslušných vnitrostátních
orgánů k uchovávaným údajům, přitom však tento přístup neomezuje výlučně pro účely
boje proti závažné trestné činnosti, nepodmiňuje tento přístup předchozím přezkumem ze
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) –
občanskoprávním úsekem odvolacího soudu (pro Anglii a Wales) v kauze sporu mezi Secretary of State for
the Home Department proti Tomu Watsonovi, Peteru Briceovi, Geoffreymu Lewisovi za účasti Open Rights
Group, Privacy International, Law Society of England and Wales, vedená Soudním dvorem EU jako věc C698/15.
18
Rozsudek Soudního dvora EU (velkého senátu) ze dne 21. prosince 2016. Tele2 Sverige AB a Secretary of
State for the Home Department v. Post- och telestyrelsen a další, Žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce
Podané Kammarrätten i Stockholm a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) ve spojených
věcech C-203/15 a C-698/15.
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strany soudu nebo nezávislého správního orgánu a nevyžaduje uchovávání údajů na území
EU.
Dle Soudního dvora EU posuzovaná právní úprava překračuje meze toho, co je
naprosto nezbytné, a tudíž ji nelze v demokratické společnosti považovat za odůvodněnou,
jak vyžaduje článek 15 odst. 1 e-Privacy Směrnice, ve spojení s články 7, 8, 11 a článkem
52 odst. 1 Listiny základních práv EU. Soudní dvůr EU při tomto posuzování vzal v úvahu
i cíl povinnosti Data Retention a zdůraznil, že i když „účinnost boje proti závažné trestné
činnosti, zejména proti organizované trestné činnosti a terorismu, může ve značném
rozsahu záviset na využívání moderních vyšetřovacích postupů, nemůže takový cíl
obecného zájmu, jakkoli se plošně jedná o cíl základní, sám o sobě odůvodnit, že
vnitrostátní právní úprava, která stanoví plošné a nerozlišující uchovávání veškerých
provozních a lokalizačních údajů, je považována za nezbytnou pro účely uvedeného boje“.
Taková právní úprava dle hodnocení Soudního dvora EU vede k tomu, že „uchovávání
provozních a lokalizačních údajů je pravidlem, ačkoli režim zavedený směrnicí 2002/58
vyžaduje, aby toto uchovávání údajů bylo výjimkou“.
Soudní dvůr EU však současně konstatoval, že článek 15 odst. 1 e-Privacy
Směrnice nebrání tomu, aby členský stát přijal právní úpravu, která „preventivně umožňuje
cílené uchovávání provozních a lokalizačních údajů za účelem boje proti závažné trestné
činnosti za podmínky, že uchovávání je omezeno na to, co je nezbytně nutné“, pokud jde o:
1. kategorie uchovávaných údajů, 2. komunikační prostředky, na které se uchovávání
vztahuje, 3. dotčené osoby a 4. dobu trvání uchovávání. K naplnění těchto požadavků je
nutné, aby vnitrostátní právní úprava:
1. stanovila jasná a přesná pravidla pro rozsah a použití takového opatření a současně
stanovila minimální požadavky v zájmu záruk dotčených osob při ochraně jejich osobních
údajů proti riziku zneužití; konkrétně musí vymezit okolnosti a podmínky, za nichž může
být opatření pro uchovávání údajů preventivně přijato, a zaručit tím, že se takové opatření
omezí na to, co je nezbytně nutné;
2. odpovídala objektivním kritériím vymezujícím vztah mezi uchovávanými údaji a
sledovaným účelem; konkrétní hmotněprávní podmínky se mohou lišit v závislosti na
přijatých opatřeních, avšak musejí vždy umožňovat účinné vymezení rozsahu opatření a
také dotčené veřejnosti. Vnitrostátní úprava tak musí na základě objektivních skutečností
vymezit okruh osob z řad veřejnosti, jejichž údaje „mohou vykázat minimálně nepřímou
souvislost se závažnou trestnou činností nebo určitým způsobem přispívat k boji proti
závažné trestné činnosti, či k předcházení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti“;
konkrétně se dle soudu může jednat o vymezení na základě zeměpisného kritéria, za
podmínky, že příslušné vnitrostátní orgány dospějí k závěru podloženému objektivními
skutečnostmi o tom, že v konkrétní územní oblasti existuje zvýšené riziko přípravy, či
páchání takovéto trestné činnosti.
Vybrané zahraniční právní úpravy povinnosti Data Retention
Při posouzení nezbytnosti a přiměřenosti právní úpravy Data Retention nelze dle
názoru autora pominout faktický stav v některých státech EU, zejména v Německu a na
Slovensku. Spolkový ústavní soud Německa národní právní úpravu Data Retention zrušil
rozhodnutím z 2. března 201019. Jelikož až do 10. prosince 2015, tedy po dobu delší než 5
let, žádná nová právní úprava Data Retention přijata nebyla a neexistovala ani jiná
obdobná právní úprava, orgány činné v trestním řízení tak v důsledku toho po tuto dobu
19

Bundesverfassungsgericht. Urteil vom 2. März 2010. 1 BvR 256/08, 1 BvR 263/08, 1 BvR 586/08.
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rovněž neměly přístup k provozním a lokalizačním údajům zpětně, nýbrž jen dopředu, od
okamžiku jejich vyžádání ve vztahu ke konkrétním osobám. Ve druhé polovině roku 2015
německá vláda předložila novou národní úpravu Data Retention, obsahující velmi krátkou
dobu uchovávání údajů – 10 týdnů pro provozní údaje, u lokalizačních údajů jen 4 týdny,
v této podobě ji německý zákonodárce přijal20.
Ústavní soud SR nálezem z 25. dubna 201521 zrušil právní úpravu Data Retention
obsaženou v několika právních předpisech22. Vláda Slovenské republiky v reakci na tento
nález již v srpnu 2015 připravila novelu příslušných právních předpisů, která byla
schválena zákonodárným sborem a která s účinností od 1. ledna 2016 velmi podstatným
způsobem změnila dosavadní povinnost Data Retention23. Novela namísto plošného
preventivního uchovávání provozních a lokalizačních údajů zavedla dvojí režim - jednak
povinnost povinného subjektu předat oprávněným orgánům k jejich žádosti takové
provozní a lokalizační údaje, které má povinný subjekt k dispozici z jiných, zákonem
uznaných, důvodů (typicky pro účely vyúčtování ceny služeb účastníkovi, pro následné
vymáhání její úhrady apod.), tedy aniž by tyto údaje povinný subjekt uchovával pouze pro
potřeby jejich možného následného vyžádání oprávněnými orgány a vedle této povinnosti
též tzv. data freezing (či data freeze), tedy povinnost povinného subjektu uchovávat do
budoucna po stanovenou dobu údaje pouze u konkrétní, v žádosti oprávněného orgánu
označené, osoby.
Úpravu Data Retention aktuálně platnou a účinnou ve Slovenské republice
považuje autor sice nadále do jisté míry za úpravu povinnosti Data Retention (jejímž
znakem je uchovávání údajů), absentuje zde však princip plošného uchovávání údajů osob,
které nemají žádnou spojitost s cílem právní úpravou sledovaným. Uchovávány jsou pouze
údaje konkrétních osob, a to nikoli zpětně, nýbrž až dopředu, od okamžiku vyhodnocení
potřebnosti takovéhoto zpracování oprávněným orgánem.
Výše uvedené zahraniční právní úpravy vyvolávají dle hodnocení autora otázku,
nakolik je přístup k provozním a lokalizačním údajům až 6 měsíců zpětně pro účely
vyšetřování trestných činů v praxi skutečně nezbytný a zda lze trestnou činnost srovnatelně
efektivně vyšetřovat i s využitím jiných metod a technik, tedy v obecné rovině otázku
nezbytnosti právní úpravy Data Retention ve vztahu ke sledovanému účelu – vyšetřování
závažných trestných činů. Reálná existence slovenské úpravy (účinné k datu dokončení
tohoto textu již dva roky), společně s existencí zmiňované úpravy německé, odlišující se
výrazně kratší dobou uchovávání údajů, dle názoru autora potvrzuje správnost úvah
Soudního dvora EU a tedy pochybnosti o právních úpravách jiných členských států EU z
hlediska naplnění kritéria jejich nezbytnosti.
Dle názoru autora si lze pouze obtížně představit, že v jednom členském státě EU je
možno dosahovat cíle – boje proti závažné trestné činnosti způsobem vůči soukromí
obyvatel nesrovnatelně šetrnějším nežli v jiném členském státě, přitom by však byla

Gesetz zur Einführung einer Speicherpflicht und einer Höchstspeicherfrist für Verkehrsdaten
(VerkDSpG k.a.Abk.) ze dne 10. prosince 2015.
21
Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 10/2014 ze 29. apríla 2015. Ústavný súd
Slovenskej republiky [online]. 2015 [cit. 30.12.2017].
22
Konkrétně se jednalo o ustanovení § 58 odst. 5 až 7 a § 63 odst. 6 zákona č. 351/2011 Z.z. o
elektronických komunkáciách v znení neskorších predpisov, ustanovení § 116 zákona č. 301/2005 Z.z.
Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ustanovení § 76a odst. 3 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov
23
Zákon č. 397/2015 Z.z., ktorým sa na účely Trestného zákona ustanovuje zoznam látok s anabolickým
alebo iným hormonálnym účinkom a kterým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
20
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úprava v každém z nich vyhodnocena jako odůvodněná, jakožto opatření v demokratické
společnosti nezbytné, vhodné a přiměřené. Pokud by tomu tak mělo být, musely by se
výrazně odlišovat bezpečnostní situace ve Slovenské republice a ve státech, v nichž je
právní úprava Data Retention založena na plošném preventivním uchovávání veškerých
údajů, pouze pak by bylo možno teoreticky uvažovat o opatření v demokratické
společnosti odůvodněném; i v takovém případě by však platil závěr učiněný Soudním
dvorem EU v rozsudku ve spojených věcech C-203/15 a C-698/15 ohledně neslučitelnosti
preventivního plošného uchovávání veškerých provozních a lokalizačních údajů všech
účastníků a uživatelů s požadavky obsaženými v Listině základních práv EU.
Závěr
Autor považuje za zcela zásadní posouzení povinnosti Data Retention z hlediska
efektivity a potřebnosti ve vztahu ke sledovanému účelu a s přihlédnutím k intenzitě
zásahu do základního práva na ochranu soukromí. Vycházeje ze závěrů formulovaných
Soudním dvorem EU v Rozsudku Tele 2 Sverige, s přihlédnutím k výše uváděným
právním úpravám (i faktické situaci) v Německu a na Slovensku, jeví se autorovi aktuálně
platná právní úprava Data Retention v ČR jako úprava, jejíž hlavní princip – plošné a
preventivní uchovávání provozních a lokalizačních údajů všech účastníků a uživatelů sítí
elektronických komunikací v ČR je v rozporu se závěry učiněnými Soudním dvorem EU v
rozsudku z 21. prosince 2016 ve spojených věcech C-203/15 a C-698/15.
Tento rozpor sice nemá za následek neplatnost diskutované právní úpravy, přesto
autor považuje za vhodné de lege ferenda na tento rozpor reagovat. Dle názoru autora se
nabízejí dvě možná řešení: buď nahrazení dosavadního principu uchovávání údajů (data
retention) principem „data freeze“, (uchovávání údajů pouze u konkrétních, oprávněnými
orgány označených, osob do budoucna), nebo řešení spočívající sice v preventivním
uchovávání údajů, avšak pouze u skupin osob, předem vymezených oprávněnými orgány
na základě objektivních kritérií. Toto řešení by dle názoru autora bylo nutno předem
podrobit důkladné analýze, Soudní dvůr EU totiž jeho možnost pouze naznačil, aniž by ji
specifikoval blíže. Je přitom nezbytné eliminovat možnost zneužití objektivních kritérií, na
jejichž základě by byla vymezena cílová skupina pro účely monitorování provozních a
lokalizačních údajů.
Dne 15. prosince 2017 podala skupina poslanců k Ústavnímu soudu ČR návrh24 na
zrušení právní úpravy Data Retention25 z důvodu jejího rozporu s ústavním pořádkem ČR.
Návrh argumentuje především závěry obou výše uvedených rozhodnutí Soudního dvora
EU a také statistikami objasněnosti trestných činů Policie ČR a německého Spolkového
úřadu vyšetřování, podpůrně uvádí též zahraniční právní úpravy, zejména výše
zmiňovanou slovenskou a německou. Nelze pochopitelně predikovat rozhodnutí Ústavního
soudu ČR, s ohledem na argumenty rozebrané podrobně výše v tomto textu však autor
považuje zrušení napadené právní úpravy za pravděpodobné.
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The Right to Privacy from the Perspective of Protection of Personal
Data/Information (Healthcare and Social Insurance Matters) as per the
Judgments of the European Court of Human Rights – Selected cases1
Právo na ochranu súkromia z pohľadu ochranu osobných údaov/informácií vo
veci zdravotného stavu a sociálnych veciach v kontexte rozhodovovacej praxe
Európskeho súdu pre ľudské práva – vybrané prípady
Peter Potasch2
Abstrakt
V modernej spoločnosti sa práca s informáciami o konkrétnej osobe môže stať nástrojom ako
dosiahnuť určité ciele, vrátane cieľov, ktoré nie sú vždy legitímne a legálne. Bezpečnostné
riziká sú dnes do veľkej miery spojené napr. s nežiaducim únikom informácií (vrátane
senzitívnych informácií o osobe), resp. nežiadúcim nakladaním s informáciami - ako napr.
s fyzickými zbraňami. Takýto únik a neoprávnené nakladanie s informáciami môže byť
spojené – okrem iných - s nelegálnym vstupom do počítača alebo počítačového systému (tzv.
hacking) alebo napr. aj nelegálnym nakladaním s osobnými údajmi tretej osoby a ich
distribúciou nezákonným spôsobom. Predkladaná štúdia skúma ochranu súkromia v kontexte
čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv, a to prostredníctvom konkrétnych rozhodnutí
Európskeho súdu pre ľudské práva. Osobitný dôraz je pritom kladený na ochranu súkromia
v kontexte zdravotného stavu osoby a sociálnych vecí.
Kľúčové slová
Dohovor o ochrane ľudských práv, Európsky súd pre ľudské práva, článok 8, právo na
súkromie, súkromie, život, informácia, informácie týkajúce sa zdravotného stavu, sociálne
veci
Abstract
In modern societies, (sensitive) information can be perceived as one of the ways of reaching
one’s goals that are not always legal and legitimate. Rather than physical weapons, in modern
societies threats to the safety have shifted to such items that are often invisible but despite of
that, the har they can cause, exceed the harm that can be caused by standard guns. These
include e.g. hacking of computers but/and also the potential abuse of information in general.
Information referring to an individual thus protected by international convention, is often not
managed properly (by public actors) thus allowing for such information being misused. In all
societies, information relating to the privacy of individuals shall be protected. The research
paper deals with the topic of health and social security matters from the perspective of
relevant information being collected and communicated without the direct consent of the
affected person. The topic is analysed through the perspective of Article 8 of the European
Convention on Human Rights (hereinafter “the Convention”) and by looking into three cases
of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Court”)3. The three analysed cases
Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-160521./This work was supported by the Slovak Research and Development Agency under the contract No.
APVV-16-0521.
2
doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.,Pan-European University in Bratislava, Faculty of Law, Institute of
Public Law, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava, e-mail: peter.potasch@paneurouni.com.
3
The author – without suggesting that he would be the source of the very views of the Court presented in the
article below [note: original texts of the judgements of the Court published in the relevant public database have
1
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were chosen to provide an adequate source of starting information which eventually should
lead to a rather complex understanding of the analysed topic4.
Key words
European Convention on Human Rights, European Court of Human Rights, Article 8, right to
privacy, private, life, information, health related information, social security matters
Introduction
It is without any doubts that even in societies in which the rule of law is applied, there
are always threats to the safety and security of the members of such society. Sometimes the
treats are not of “physical” nature but in the form of other unwanted consequences on an
individual. Quite recently in the Slovak Republic, the media is full of information suggesting
that even private communication between two parties (although probably organised in a
certain way) has led or could have led to the cooperation of certain public figures with
persons relating to criminal activities. Although – to the best knowledge of the author of this
paper – none of the persons involved has been duly convicted of any criminal activity yet
(investigation is in progress), it is evident that holding sensitive information may give rise to
power and that that power can be misused – just like any power. It is without any doubt that
(sensitive) information and the risk of its abuse (either referring to the person or to the
methods of the use of information) has become or may become a potential threat to safety and
security. Living in the age of “information is power” means that one must protect information
(especially those referring to him/her as a person) as intensively as possible. Drawing a line
between what is allowed (and acceptable) and between the illegal collection and distribution
of information, is and will be a major issue. Any sensitive information can be misused or even
abused by those who hold it illegally or even legally. Protecting information thus goes far
beyond the line of individual interest. In many cases it is in public interest to have laws
efficient enough to protect (sensitive) information and to have laws efficient enough to
enforce such protection. The fact that much of sensitive information often migrates through
various computer systems makes their protection even more relevant. Getting into one’s
computer is not a big deal to some mid-class scammers thus protecting the devices in which
the information is stored is often at least as important as protecting the information itself. On
the other hand, the misuse or abuse of information is brought about or “supported” by public
bodies. Either by making laws not efficient enough or even by allowing for the legal use of
information which by public authorities. Despite of such legal regimes looking compatible
with the national or international law, they often tend to be at the crossing of legal and illegal
activity. This research paper focuses on the topic information relating to the health or social
background of an individual by looking into the judgements of the European Court of Human
Rights mainly from the perspective of protection of privacy. Personal data protection is not
only protecting the data but more about drawing a line between lawful and unlawful
collection, distribution and use of information by third parties, often involving government
agencies. However, before going into the analysis of the decisions of the European Court of
Huma Rights, a short insight will have to be provided to the matter of privacy protection by
the Constitution of the Slovak Republic and the respective laws. According to Article 16

been used largely in order to provide a precise description of the factual and legal matters of the analysed cases]
eventually summarises the main patterns the European Court of Human Rights seems to follow when it comes to
issues of health (care) and social security information from the view of Article 8 of the European Convention on
Human Rights.
4
Some text is stated also in the original language (despite of providing unofficial English translation of that text
within the article).
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Section 1 of the Constitution of the Slovak Republic5 The right of every individual to integrity
and privacy shall be guaranteed. This right may be restricted only in cases specifically
provided by a law. Article 19 Section 2 of the Constitution reads Everyone shall have the
right to be free from unjustified interference in his or her private and family life. – which is
followed by Section 3 - Everyone shall have the right to be protected against unjustified
collection, disclosure and other misuse of his or her personal data.
The Act on Healthcare6 in Article 11 Section 9 lit. f) provides that everyone who
receives healthcare shall have the right (in line with this law) to have all information relating
to their health kept confidential7. The same applies to the facts relating to the health of the
person unless a person who holds such information has been duly released from under the
duty of confidentiality. According to Article 18 Section 3 of the Act on Healthcare, everyone
who was provided with or has gained access to the file including information on the health of
the person either per the Act on Healthcare or via other specific laws, has the duty to keep
such information confidential and shall ensure the protection of such information for them not
to get lost or misused8. Finally, Article 49 of the Act on Healthcare clearly provides for the
duty of the relevant personnel (managing the healthcare file of a patient) to be confidential
about such information. Persons with the duty as per the previous sentence can be released
from under such duty of confidentiality only by a decision of a court9.
The above articles of the respective sources of law deal with such key-words as
“family life”, “privacy”, “healthcare”, “confidentiality” etc. Although the word may seem
straightforward, their content and the true applicability sometimes lacks the original intention
of the lawmaker. In order to avoid such situations in the future, we will present some cases
relating to healthcare and health-related issues (form the perspective of privacy) as perceived
by the European Court of Human Rights. This technically means that we would be looking
into the general standards the High Contracting Parties (including the Slovak Republic) shall
adhere to when making and applying their national laws (that in one way or another may
interfere with the right to privacy).

Ústava Slovenskej republiky (460/1992 Zb.) – čl. 16 ods. 1 „Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená.
Obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených zákonom.“, čl. 19 ods. 2 „Každý má právo na ochranu pred
neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života.“, čl. 19 ods. 3 – „Každý má právo na ochranu
pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.“
6
zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov – § 11 ods. 9 písm. f) „Pri poskytovaní zdravotnej
starostlivosti má každý právo za podmienok ustanovených týmto zákonom na f) zachovanie mlčanlivosti o
všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, o skutočnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom,
ak v prípadoch ustanovených osobitným predpisom, nie je zdravotnícky pracovník zbavený tejto mlčanlivosti“
7
For more information on the law of healthcare (in general) in the Slovak Republic, please refer to CEPEK, B.
Správa zdravotníctva. In CEPEK, B. Správne právo hmotné. Osobitná časť. Bratislava : Wolters Kluwer. 2017,
ISBN: 978-80-8168-622-1
8
zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov - § 18 ods. 3 – „Každý, komu sa poskytnú alebo
sprístupnia údaje zo zdravotnej dokumentácie podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu, je povinný
zachovávať o nich mlčanlivosť a zabezpečiť ich ochranu tak, aby nedošlo k ich strate alebo zneužitiu.“
9
zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov - § 49 – „Osoby, ktoré zabezpečujú evidenciu a
uchovávanie osobitnej zdravotnej dokumentácie, a osoby, ktoré sa dozvedeli údaje z osobitnej zdravotnej
dokumentácie, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o týchto skutočnostiach. Povinnosti mlčanlivosti môže tieto
osoby zbaviť len súd.“
5
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Vukota-Bojić v. Switzerland
The first case we are going to summarise and conclude on is the case of VukotaBojić v. Switzerland. The case originated in an application (no. 61838/10) by a Swiss
national, Ms. Savjeta Vukota-Bojić (“the applicant”), on 14 October 2010. The applicant
alleged – inter alia  that the secret surveillance of her daily activities ordered by her
insurance company had violated her rights under Article 8. The applicant had been employed
as a hairdresser since 1993 and she had compulsory accident insurance under the Swiss
Federal Law on Accident Insurance. On 28 August 1995 she was hit by a motorcycle while
crossing the road and fell on her back. She was hospitalised overnight owing to suspected
concussion resulting from the impact of her head against the ground. On 2 October 1995 the
applicant was examined by a doctor who diagnosed her with a cervical trauma and possible
cranial trauma. On 6 December 1995 her family doctor certified that her injuries had resulted
in total incapacity for work until the end of the year. On 29 January 1996 the applicant was
examined at the Zurich University Hospital. The doctor who examined her predicted that she
could make a gradual return to work. Nevertheless, on 12 June 1996 another doctor in the
same hospital declared the applicant totally incapable of work. At the request of her
insurance company, the applicant’s health was assessed by means of various examinations
by the insurance-disability medical examination centre. On the basis of the assessment carried
out by that centre, the applicant was declared fully capable of work with effect from
February 1997. By a decision of 23 January 1997, the insurance company informed the
applicant that her entitlement to daily allowances would end on 1 April 1997. On 4 February
1997 the applicant objected to that decision. In September 1997 the insurance company
rejected the applicant’s complaint. The applicant filed an appeal with the relevant Social
Insurance Court (Zurich). It overturned the insurance company’s decision and remitted the
case for further clarifications. The reason why the Swiss court reversed the decision was the
partial contradictions that existed between the different medical reports and the court
considered that the consequences of the accident for the applicant’s state of health were not
sufficiently established. Moreover, a doubt remained as to whether the applicant had suffered
trauma to her neck and spine. The insurance company was thus required to clarify the issue.
Although the case relates to Swiss law, it is evident at this point that the lack of sufficient
reasoning – and/or – the breach of the principle of material truth (as referred to in
administrative proceedings in Slovakia) was not complied with by the insurance company in
its decisions thus the case had to be returned to the insurance company to make sure all facts
of the issue are duly discovered and considered when reaching a decision.
The Swiss insurance company subsequently ordered a multidisciplinary examination,
which was conducted by an institute of medical experts. In their report the experts concluded
that the applicant was totally incapacitated in respect of the duties required in her profession.
Nevertheless, the insurance company could not accept the outcomes of the report since it was
discovered that a doctor who had participated in its preparation had previously carried out a
private examination of the applicant in the initial stages of the proceedings. Followed by
additional examinations, on 28 December 2005 the Social Insurance Court eventually
recognised the existence of a causal link between the accident and the health problems the
applicant complained of. The matter was referred to the insurance company for it to decide on
the right of the applicant to insurance benefits. Thereafter, the insurance company invited the
applicant to undergo a medical evaluation of her functional abilities, which she refused.
The applicant was then issued with a formal notice within the meaning of Article 43 (3) of the
Social Security Act inviting her to undergo the said evaluation and warning her about the
legal consequences of failing to do so indicated in the said provision (excerpt for the relevant
Swiss law): The insurer shall examine requests, take of its own motion the necessary
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investigative measures, and collect necessary information. Information obtained orally must
be issued in writing. Insured persons must undergo such medical or technical examinations as
may reasonably be required and are necessary for the assessment of their case. If an insured
person or other applicant unjustifiably refuses to perform their obligation to provide
information or to cooperate in the process, the insurer can decide on the basis of the case file
as it stands or close the investigation and decide not to address the merits of the case. In that
event it must send them a written notice warning them about the legal consequences and
providing them with an appropriate reflection period.). However, no mention of the
possibility of covert monitoring was mentioned. Thereafter, on 3, 10, 16 and 26 October
2006 the applicant was monitored by private investigators, commissioned by the
insurance company. The surveillance was performed on four different dates over a
period of twenty-three days and lasted several hours each time. The undercover
investigators followed the applicant over long distances. Following the surveillance, a detailed
monitoring record was prepared. Pursuant to that report, the applicant appears to have become
aware of the secret surveillance on the last day of implementation of the measure. On 14
December 2006 the insurance company sent the private investigators’ report to the applicant.
The report included the surveillance footage and declared that it considered it necessary to
conduct a fresh neurological assessment of the applicant. The applicant refused to undergo
any further examination and asked for a decision on her benefits to be taken. In a decision of 2
March 2007 the insurance company again refused to grant any benefits to the applicant on the
basis of the images recorded during the surveillance and her refusal to undergo a neurological
examination. The applicant lodged a complaint against that decision, claiming a pension on
the basis of a degree of disability of 100% as well as compensation for damage to her physical
integrity. She also asked for the surveillance case file to be destroyed.
Eventually, the case got to the Federal Court which ruled in its judgment of 29 March
2010 in accordance with its earlier jurisprudence, that the surveillance of the applicant by
private investigators had been lawful and the surveillance file was therefore a valid piece of
evidence. After evaluating the surveillance file it found that the medical reports
contradicted the images and videos showing the applicant walking her dog, driving a car
long distances, going shopping, carrying groceries and opening the boot of the car by
moving her arms above her head without noticeable restrictions or unusual behaviour.
Moreover, it found that there were discrepancies, not only between the results of the
surveillance and the medical reports but also between the medical reports which had been
drafted before the surveillance. The applicant – as indicated above - claimed that the
systematic recording and storage or publication of images fell within the scope of Article 8.
She pointed out that she was systematically and intentionally followed and filmed by
professionals specifically trained for this purpose, which, coupled with the storage and
selection of the video material, constituted a serious interference with her right to
respect for private life. The impact of the surveillance on her private life was evident in that
the insurance company used those images in order to significantly reduce the amount of
benefits she was entitled to receive. The Swiss Government argued that the surveillance of the
applicant was a measure of last resort of an exceptional nature. Under normal circumstances
the information provided by the insured persons, their employer and doctors was sufficient to
conduct a reliable assessment of an insurance benefit claim. Surveillance by a private
investigator was requested only in a small proportion of cases when other measures of
examination had proved inconclusive and the insured person had not fulfilled her or his
obligation to provide the requested information. In these circumstances, surveillance aimed at
systematically collecting and retaining data on facts that happened in the public arena and that
anyone could note, for example the observed person’s way of walking, climbing the stairs,
driving, carrying loads or exercising.
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In the context of monitoring of actions of an individual through the use of video or
photographic equipment, the Court has held that the normal use of security cameras as such,
whether in the street or on public premises, where they serve a legitimate and foreseeable
purpose, did not raise an issue under Article 8 of the Convention. However, private-life
considerations may arise concerning recording of the data and the systematic or permanent
nature of such a record. Turning to the present case, the Court had to determine whether
the use of the footage and images of the applicant in public spaces obtained by secret
surveillance constituted processing or use of personal data of a nature to constitute an
interference with her respect for private life. In that connection, the Court observed that the
applicant was systematically and intentionally watched and filmed by professionals acting
on the instructions of her insurance company on four different dates over a period of
twenty-three days. The material obtained was stored and selected and the captured images
were used as a basis for an expert opinion and, ultimately, for a reassessment of her insurance
benefits. By applying the principles outlined above to the circumstances surrounding the
applicant’s surveillance, the Court was satisfied that the permanent nature of the footage
and its further use in an insurance dispute may be regarded as processing or collecting
of personal data about the applicant disclosing an interference with her “private life”
within the meaning of Article 8 § 1.
Since the Court concluded that private data about the applicant were collected (as per
Article 8 § 1 of the Convention), at a later stage the Court had to assess the potential
justification for the interference. The Court reiterated that any interference can only be
justified under Article 8 § 2 if
a) it is in accordance with the law,
b) it pursues one or more of the legitimate aims to which paragraph 2 of Article 8 refers,
c) and it is necessary in a democratic society in order to achieve any such aim.
Pursuant to the Court’s case-law, the expression “in accordance with the law” within the
meaning of Article 8 § 2 requires,
a) firstly, that the measure should have some basis in domestic law and
b) it also refers to the quality of the law in question, requiring it to be
ba) accessible to the person concerned, who must, moreover,
bb) be able to foresee its consequences for him.
bc) it must also be compatible with the rule of law/necessary in a democratic
society.
Ad a)
It was not disputed that the surveillance measure applied to the applicant was based on
Article 43 (see above) read in conjunction with Article 28 (2) of the Social Security Act
(“Those who apply for benefits shall provide all information necessary to establish their
rights and to assess the amount of benefits due.“) and Article 96 (b) of the Accident Insurance
Act (“The authorities in charge of implementing the present Act, or of assessing or
monitoring its execution, are allowed to process and require to be processed personal data,
including sensitive data and personality profiles, which are necessary in order to perform the
tasks that are assigned to them by the present Act, in particular to: b) establish rights to
benefits, calculate, allocate and coordinate them with those from other types of social
insurance...)).
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Ad b)
The above clauses of the national law provide that when an insured person does not
comply with the obligation to submit the requested information, insurance companies are
allowed to take of their own motion the necessary investigative measures and collect
necessary information. In particular, they are allowed to process and require to have processed
personal data, including sensitive data and personality profiles necessary in order to establish
rights to benefits and to calculate, allocate and coordinate them with those from other social
insurance funds. There is no doubt that those provisions were accessible to the applicant.
What remains to be established is whether they constituted a sufficiently clear and
detailed legal basis for the interference at stake in the instant case. In determining
whether the provisions of domestic law on which the applicant’s surveillance was based
complied with the requirement of “foreseeability”, the Court noted that the said provisions
were limited to obliging the insured persons to “provide all information necessary to
establish their rights” (Article 28 (2) of the Social Security Act – see above), allowing
insurance companies to “take investigative measures and collect the necessary information”
(Article 43 of the Social Security Act – see above) as well as to “process and require [the
processing of] personal data” (Article 96 of the Accident Insurance Act – see above) in order
to carry out their duties when an insured person refused to cooperate by providing the
necessary information herself or himself. In the Court’s view, the said expressions did
not seem to either expressly include or even imply the recording of images or videos
among the investigative measures that could be deployed by insurance companies. In
examining whether domestic law contained adequate and effective guarantees against abuse,
the Court took note of the Government’s argument that Article 28 of the Civil Code and
Article 179 of the Criminal Code, combined with the case-law of the Federal Court,
constituted sufficient safeguards against abuse of secret surveillance measures as they
restricted the measure to the actions taken in public and forbid the making of contact
with the insured person with the aim of interfering in his or her life. While the above
jurisprudence of the Federal Court did provide for certain safeguards as regards the scope of
the surveillance measure, given the overall lack of clarity of domestic law provisions on the
matter, the Court was not satisfied that they were sufficient to constitute adequate and
effective guarantees against abuse.
In particular, the Court observed that neither the above provisions nor the cited
jurisprudence of the national courts indicated any procedures to follow for the authorisation
or supervision of the implementation of secret surveillance measures in the specific context of
insurance disputes. Furthermore, in the absence of any details as regards the maximum
duration of the surveillance measures or the possibility of their judicial challenge, insurance
companies (acting as public authorities) were granted a wide discretion in deciding which
circumstances justified such surveillance and for how long. The said legal provisions did not
provide for any regulation on the procedures to be followed for storing, accessing, examining,
using, communicating or destroying the data collected through secret measures of
surveillance. It thus remained unclear where and how long the report containing the impugned
footage and photographs of the applicant would remain stored, which persons would have
access to it and whether she had any legal means of contesting the handling of the said report.
For the above reasons the Court did not consider that the domestic law indicated with
sufficient clarity the scope and manner of exercise of the discretion conferred on
insurance companies acting as public authorities in insurance disputes to conduct secret
surveillance of insured persons. In particular, it did not set out sufficient safeguards
against abuse. The interference with the applicant’s rights under Article 8 was not, therefore,
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“in accordance with the law” and there has accordingly been a violation of Article 8 of the
Convention.
In the light of the foregoing, it was unnecessary for the Court to go into an analysis of
whether the measure complained of was also “necessary in a democratic society”.
In reference to the Swiss case, one can conclude that obtaining footage about a person
can be and must be referred to as obtaining private data and this applies also in those cases in
which the law prescribes (presumes) a form of cooperation from the party involved who –
however – does not provide such cooperation. The main concern of the Court was that despite
Swiss law provided for the possibility of the insurance company to obtain personal data (if
there is a lack of cooperation from the side of the affected party), however, the law must be
clear about the possibility that this included obtaining photographs/videos. The Court was
satisfied that there was a national legal basis to obtain private information about the insured
person but since the law was not clear enough, it could not be accepted by the Court as a tool
that would suggest that obtaining private data would be carried out “in accordance with the
law” (for this reason the Court did not further test if the measure was necessary in a
democratic society). The view of the Court on the clarity of the law quite clearly requests that
in case public authorities are to be given the power to interfere with the privacy of an
individual, such legal norms must be clear and unambiguous.
At the same time, they must meet other conditions and requirements as required by the
Court, however, once the main conditions are not satisfied, the Court would not continue
testing the other elements as per paragraph 2 Article 8 of the Convention. This perspective is
fully in line also with the constant views of the Constitutional Court of the Slovak Republic
which has confirmed in many of its decisions (and this applies also to the Supreme Court of
the Slovak Republic) that any time a legal norm is not clear enough or the unclarity of the
norm enables various legal interpretations, such unclear rules must always be interpreted in
favour of the basic rights and freedoms of the affected party. This means that public
authorities are required to apply such interpretations of legal norms that would provide for a
broader application or protection of the rights and freedoms guaranteed by the Constitution of
the Slovak Republic (e.g. Constitutional Court of the Slovak Republic - file no.: II. ÚS
148/06, file no.: III. ÚS 348/06, file no.: IV. ÚS 209/07, file no.: I. ÚS 252/07 – „It derives
from the duty of interpreting laws in line with the Constitution that in those cases in which –
by the use of standard methods of interperation of laws – various interpretations of the
relevant laws may be achieved, the one that allows for the full- or for a more adequate
protection of the constitutional rights/freedoms of the natural person or artificial person, is
used. This means that in case of any doubts, all public bodies have the duty to interpret the
law in favour of the proper realization of the constitutional freedoms and of the freedoms
guaranteed by international treaties...“10.
Mr. L. L. (the applicant) v. The Republic of France
The second case we believe is relevant when looking into the right to private life from
the perspective of information relating to the health of a person, is the case of Mr. L. L. (the
applicant) v. The Republic of France (application no. 7508/02). The main element of the

SVK: „Zo zásady ústavne konformného výkladu vyplýva tiež požiadavka, aby v prípadoch, ak pri uplatnení
štandardných metód výkladu prichádzajú do úvahy rôzne výklady súvisiacich právnych noriem, bol
uprednostnený ten, ktorý zabezpečí plnohodnotnú, resp. plnohodnotnejšiu realizáciu ústavou garantovaných
práv fyzických osôb alebo právnických osôb. Všetky orgány verejnej moci sú preto povinné v pochybnostiach
vykladať právne normy v prospech realizácie ústavou (a tiež medzinárodnými zmluvami) garantovaných
základných práv a slobôd...”).
10
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case refers to the divorce of Mr & Mrs L. Mrs L. has initiated divorce proceedings at the
relevant French court. In line with the French laws, the judge issued an interlocutory decision
of 26 March 1996, the family-affairs judge, finding that the couple were not reconciled, gave
the petitioner leave to bring divorce proceedings against her husband and ruled on the interim
arrangements. The judge granted parental responsibility for the children, who were born in
1985 and 1988, jointly to their father and mother, decided that they should habitually live with
their mother and made provisions for the applicant’s right of visiting contact. The judge also
ordered a welfare report together with a medical and psychological examination of all the
members of the family. The welfare report, filed on 9 July 1996, revealed that the applicant
was present and active as a father and had developed a sound relationship with his children. It
recommended that he be granted broad rights of visiting and staying contact. On 25
September 1996 the applicant’s wife brought divorce proceedings against Mr. L. L. before the
same tribunal de grande instance. She claimed that her husband had repeatedly subjected her
to acts of violence and that he was suffering of chronic alcoholism. In a judgment of 4
September 1998, the tribunal de grande instance granted the divorce on grounds of fault by
Mr. L. L. alone and it ruled as follows: „The wife has produced duly substantiated medical
certificates attesting to the reality of the acts of violence to which she has been subjected and
of which the only plausible origin lies in her husband’s behaviour towards her. Her husband,
as she has also shown, suffers from alcoholism, and this may reasonably be said to constitute
the primary cause of his behaviour. These acts imputable to the husband constitute serious
and repeated breaches of his marital duties and obligations and have led to an irretrievable
breakdown in the marriage. It is appropriate to grant the petition and pronounce the divorce
on grounds of fault by the husband alone“.
Mr. L. L. filed an appeal against the decision of the first instance French court and –
inter alia – requested that a document referring to his health and produced by Mrs. L. L. to be
excluded from the file. Mr. L. L. believed that a medical document that his wife relied on
during the proceedings (and which suggests he is was alcoholic), was obtained by his wife
fraudulently. Mr L. L. declared he has never given that document to his wife and that at the
same time he has never released his doctor from the duty of medical confidentiality thus the
only way the wife could obtain the document was an unlawful/an illegal way. Mr. L. L. fully
objected to that document being part of the judicial file11 and to him being an alcoholic. Based
on this he also requested (within the appellate proceedings) that the appellate court declares
that the divorce should be granted on grounds on fault by both spouses. As to the ancillary
arrangements decided by the court below, he considered that the restrictions on his right of
contact were unjustified, arguing that the welfare report and the additional documents he had
produced proved his attachment to his children and the guarantees he was able to give in order
to receive them. Within the appellate proceedings, Mrs L. L. reiterated the complaints she had
made. She also denied that she had obtained a medical document in a fraudulent way alleging
that her husband had entrusted her with “the management of paperwork”. She also rejected
any accusation of violence (from her side), and considered that the applicant’s demands, in
respect of his right of contact, were premature as he was living with his parents and had not
yet overcome the problem with alcohol.
The appellate court in its judgement dated 21 February 2000 came to the following
conclusion: „Whilst certain testimony she has produced, concerning manifest drunkenness
and resulting violent behaviour on the part of her husband at family gatherings, is very dated

11

The document in question was an operation report of 2 April 1994 concerning a splenectomy which the
applicant had undergone. It had been sent on 20 April 1994 in a letter from Doctor C. (a specialist in digestive
surgery) to the applicant’s general practitioner.
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and not useful for the proceedings, she has nevertheless submitted to the Court testimony
from two of his sisters concerning Mr [L.L.]’s alcohol addiction and his resulting
aggressiveness. Mr [L.L.]’s alcoholism has been confirmed by medical documents and in
particular a letter of 20 April 1994 to his general practitioner from Doctor C. – and there is
no evidence to suggest that it was obtained fraudulently by his wife – referring to ‘a bout of
acute pancreatitis with a background of alcoholism’ and indicating that the consequences of
the pancreatitis could only be brought under control if the subject gave up alcohol. Mrs [L.L.]
also produced medical certificates dated 26 July 1994, 2 September 1994, 15 September 1994
and 2 February 1996 in which various injuries were recorded – in particular a perforated
eardrum – and from which violent acts by the husband must necessarily be inferred, as no
other explanations have been suggested by Mr [L.L.]. This conduct ... constitutes a serious
and repeated breach of marital duties, leading to an irretrievable breakdown in the marriage,
and the judgment appealed against must accordingly be upheld in so far as it granted the
divorce petition filed by the wife. ...”
It is relevant to note that in French divorce proceedings, evidence of the complaints
submitted is unrestricted12 and may be adduced by any means, unless it is shown that it has
been obtained by duress or fraud (Article 259-1 of the Civil Code) or that reports drawn up at
the request of a spouse have given rise to unlawful interference with private life or trespass on
domestic premises (Article 259-2 of the Civil Code). At the same time, another source of
French law (namely „the New Code of Civil Procedure“) prescribes the legal regime under
which judgements of courts can be made accessible to any person applying for such
judgement. By this means one (and that includes persons not involved in the proceedings)
may receive sensitive information on a third party without any major obstacle (Article 1440 of
the New Code of Civil Procedure: Registrars and custodians of public registers shall be
required to issue a copy or an extract therefrom to any applicant, subject to the exercise of
their rights. – Article 1441 of the New Code of Civil Procedure: In the event of refusal or
where no response is obtained, the president of the tribunal de grande instance, or, where the
refusal emanates from a registrar, the president of the court to which his office is attached,
seized by way of application, shall adjudicate, after hearing representations from the
applicant and the registrar or custodian, or after giving them notice to appear. Appeals shall
be lodged, examined and determined as in non-contentious matters.). The applicant
complained that medical documents concerning him (of 2 April 1994) had been produced and
used before the national court, without his consent and without a medical expert having
been appointed for such purpose. He alleged that this had entailed a breach of professional
confidentiality and serious and unjustified interference with his right to respect for his private
life. He relied on Article 8 of the Convention.
As to the nature of the information, the Court observed that it has not been disputed by
either of the parties that the information contained in the medical document in question relates
to the applicant’s private life, since that information, being of a personal and sensitive nature,
directly concerns his health. The Court noted in this connection that the information in
question, which is of a medical nature, constitutes personal data as defined in the Council of
Europe’s 1981 Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic
This can be compared to the Slovak Act on Non-Adversarial Proceedings (Act No. 161/2015 Coll.) – zákon č.
161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok – which in Article 6 reads as follows: “Within the proceedings,
the court cooperates with the parties to the proceedings in order to settle the true state of affairs. The court has
the duty to obtain any evidence that may be relevant for the case even if such evidence was not suggested by the
parties to be obtained.”. SVK: Súd postupuje v súčinnosti s účastníkmi konania tak, aby zistil skutočný stav veci.
Súd je povinný na účely zistenia skutočného stavu veci vykonať všetky potrebné dôkazy, aj keď ich účastníci
konania nenavrhli.
12
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Processing of Personal Data (no. 108). The Court further noted that the appellate court partly
based its decision on the detailed observations to be found in the medical report of 2 April
1994, reproducing the passages that it considered relevant. By doing so, it disclosed and
made public information concerning the applicant’s health and therefore his private life. In
this connection, the Court notes that the domestic law of France, affords specific guarantees in
respect of the use of data relating to the private life of parties in divorce proceedings: such
proceedings are not public, being an exception to the principle of publicity, and the copy of
the divorce decision which is valid vis-à-vis third parties contains only the operative
provisions.
However, under Articles 1440 and 1441 of the new Code of Civil Procedure (see
above), concerning the issuance of copies of official documents and registers, any person
may, without having to prove a particular interest, request a copy of a judicial decision
(judgments and other decisions of upper or lower courts) in civil, employment, welfare
or commercial matters, from the registry of the relevant court, which will be required to
provide that copy or extract. There is therefore no doubt, in the Court’s view, that the
admissibility and use by the judge of the above-mentioned medical document in evidence
constituted interference with the applicant’s right to respect for his private life as secured by
Article 8 § 1 of the Convention. It remains to be ascertained whether the interference was
justified in the light of paragraph 2 of that Article. The Court took note of the parties’
agreement as to the fact that the interference in question was “in accordance with the law”.
The legal basis for the interference lied in the gathering of evidence in divorce proceedings,
which is governed by special legal rules under Articles 259 et seq. of the Civil Code. The
Court finds no evidence to suggest that the measure in question was not compliant with
domestic law or that the effects of the relevant legislation had not been sufficiently
foreseeable to satisfy the quality requirement inherent in the expression “in accordance with
the law”, within the meaning of Article 8 § 2. The Court also considered, in view of the
circumstances of the case, that the aim of the impugned measure was to protect the rights of
the applicant’s wife, who was seeking to establish a correlation between her husband’s
aggressive behaviour and his alcohol dependence to support her petition for divorce on
grounds of fault by her husband alone. Accordingly, the aim of the interference was to
“protect the rights and freedoms of others”, namely the spouse’s right to produce evidence to
succeed in her claims.
The last criterion which happened to be the decisive one was whether the measure was
„necessary in a democratic society“. The Government argued that the alleged interference
had met the requirement of being necessary in a democratic society. They took the view that
to find such documents inadmissible would prevent courts from ruling on situations that
might present a risk for the health, morals or stability of other family members, especially
where there were alcohol related problems. The Court reiterated that the protection of
personal data, not least medical data, is of fundamental importance to a person’s
enjoyment of his or her right to respect for private and family life as guaranteed by
Article 8 of the Convention, bearing in mind that respect for the confidentiality of health
data is a vital principle in the legal systems of all the Contracting Parties to the Convention.
Consequently, domestic law must therefore afford appropriate safeguards to prevent
any communication or disclosure of personal health data as may be inconsistent with the
guarantees in Article 8 of the Convention. The Court noted that the case concerned civil
proceedings in divorce, which by definition are proceedings during which information on the
intimacy of private and family life may be revealed and where it is in fact part of a court’s
duty to interfere in the couple’s private sphere in order to weigh up the conflicting interests
and settle the dispute before it. However, in the Court’s view, any unavoidable
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interference in this connection should be limited as far as possible to that which is
rendered strictly necessary by the specific features of the proceedings and by the facts of
the case. In the circumstances of the case, the Court does not find compelling the
Government’s argument that the breach of the applicant’s right to respect for his private life
was justified. Whilst the impugned measure may appear justified at first sight, it does not
stand up to closer scrutiny. As the Government themselves have acknowledged, the
production of the disputed document was not decisive in the granting of the divorce on
grounds of fault by the applicant alone and was in fact only one of the items of evidence on
which the domestic courts based their findings. The relevant domestic decisions referred,
above all, to testimony concerning the applicant’s alcohol addiction and to the “duly
substantiated” medical certificates referring to “the reality of the acts of violence to which
[the wife had] been subjected”, thus concluding that the acts attributable to the husband
constituted serious and repeated breaches of marital duties and obligations which had led to
an irretrievable breakdown in the marriage. In reality, it was only on an alternative and
secondary basis that the domestic courts used the disputed medical document in justifying
their decisions, and it thus appears that they could have declared it inadmissible and still
reached the same conclusion. In other words, the impugned interference with the applicant’s
right to respect for his private life, in view of the fundamental importance of the protection of
personal data, was not proportionate to the aim pursued and was therefore not “necessary in
a democratic society for the protection of the rights and freedoms of others”. Based on the
above facts the Court concluded that there was a breach of Article 8 of the Convention.
Unlike the Swiss case above, the judgement of the Court in the French case is based
on a different legal rationale. The Court accepted the arguments presented by the French
Government on the very nature of the divorce proceedings – namely that they –– include a
certain form of intrusion into the privacy of the parties in the first place. It also confirmed that
the measures defined by the national law are legitimate and well-established in order to
protect the privacy of the parties (e.g. in camera trials etc.), however, the Court came to the
conclusion that once sufficient grounds exist to decide the case in a certain way, there is no
need to go into further details – into more privacy matters. Such procedural steps constitute an
intrusion into the privacy of a person since it was not necessary to assess that information and
to evaluate that information in a decision of a court – in the first place. This view is rather
interesting because on one hand, national courts (in proceedings) of this kind have the duty to
settle the true state of affairs (thus obtain as much relevant evidence as possible) and on the
other hand, they eventually must deal with all relevant evidence in their decisions (otherwise
the parties could complain about the courts not complying with their right to a fair trial – lack
of reasoning). However, the French case has a rather interesting moment to it. As provided for
by the French law, certain judgements of the court can be easily obtained by any third party
without having to satisfy any special conditions - see above the New Code of Civil Procedure.
The risk of obtaining sensitive information via this channel thus seems to be an element
interfering with the very gist of Article 8 of the Convention. So unlike in the Swiss case, in
the French case the Court came to the conclusion that the national law was clear enough (i.e.
the intrusion into the privacy of the applicant was based on law), however, the Court found it
was not legitimate in this very case.
M. S. v. Sweden
Finally, the third case we wish to look at, is the case of M. S. v. Sweden (case no.:
74/1996/693/885). The case dealt with the question whether:
a) communication, without the patient's consent, of personal and confidential medical
data by one public authority to another and
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b) that the lack of possibility for the patient, prior to the measure (as per a)), to challenge
it before a court (Secrecy Act 1980 and Industrial Injury Insurance Act 1976),
constitutes violation of Article 8 of the Convention or not.
The basic facts of the case are as follows: Ms M.S. is a Swedish citizen. When she was
14 years old she was diagnosed with spondylolisthesis, a condition affecting the spine which
can cause chronic back pain. On 9 October 1981 she slipped and fell at work, injuring her
back. She was pregnant at the time and had been seeing a doctor at the women's clinic at the
hospital. On the afternoon of the accident she went to the same clinic. Following this incident,
Ms M.S. was unable to return to work for any sustained period of time because of severe back
pain. After she had been on the sick-list for some time, she was granted a temporary disability
pension and, from October 1994, a disability pension. On 13 March 1991 she made a claim
for compensation under the Industrial Injury Insurance Act (Lagen om
arbetsskadeförsäkring, 1976:380 – hereafter “the Insurance Act”) from the Social Insurance
Office (Försäkringskassan; hereafter “the Office”). Some time thereafter, as a matter of
routine, her lawyer requested a copy of the file which had been compiled by the Office for the
purposes of her claim. From the documents on the file she learnt that the Office had written
to the women's clinic on 25 March 1992 as follows: “[The applicant] has reported an
industrial injury which occurred on 9 October 1981. She contacted your clinic as she was
pregnant at the time. The Office requests copies of medical records from that time. We hope
you will assist us as soon as possible as the matter has been pending for some time and we
need the records in order to determine it.”
It was also apparent from the file that, on 30 March 1992, the head of the clinic had
submitted copies of Ms M. S´s medical records containing information on treatment she
had received in October 1981, March 1982 and between October 1985 and February
1986. Ms M.S. had not been consulted prior to the disclosure of these documents. The
medical records from October 1985 stated, inter alia, that Ms M.S. had complained of pain
in her hips and back, but there was no indication that she had alleged that she had injured
herself at work. The records from this period contained details of an abortion which she had
requested because her pregnancy exacerbated her back complaint. The abortion had been
performed in October 1985. In this regard, an entry of 22 October 1985 stated: “The reason
for the termination is above all that she had an incredibly bad back, especially during her last
pregnancy.” On 19 May 1992 the Office rejected Ms M.S.'s claim for compensation under the
Insurance Act, finding that her sick-leave had not been caused by an industrial injury.
The applicant appealed successively to the Social Insurance Board, the local County
Administrative Court and the competent Administrative Court of Appeal, but at each stage her
appeal was rejected. On 26 February 1996 the Supreme Administrative Court refused her
leave to appeal. The applicant maintained that the communication of her medical records by
the clinic to the Social Insurance Office constituted a violation of her right to respect for
private life under Article 8 of the Convention (1. Everyone has the right to respect for his
private and family life, his home and his correspondence. 2. There shall be no interference by
a public authority with the exercise of this right except such as is in accordance with the law
and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or
the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the
protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others). The
Government disputed that Article 8 § 1 was applicable to the matter complained of by the
applicant and maintained that, in any event, there had been no interference with any of her
rights guaranteed by that provision. In the alternative, they argued that the measure had been
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justified under paragraph 2 of the Article. The Commission13 was of the opinion that
paragraph 1 of Article 8 applied, that there had been an interference with the applicant's right
to respect for her private life under that provision but that the interference had been justified
under paragraph 2.
In contesting the applicability of Article 8 § 1 the Government submitted that, by
having initiated the compensation proceedings, the applicant had waived her right to
confidentiality with regard to the medical data which the clinic had communicated to
the Office. The measure had constituted a foreseeable application of the relevant Swedish
law, from which it clearly followed that the Office was under an obligation to request the
information in issue, which the clinic had a corresponding duty to impart. In this
connection, they stressed that the data had not been made public but remained confidential in
the Office. The Court observes that under the relevant Swedish law, the applicant's medical
records at the clinic were governed by confidentiality. Communication of such data by the
clinic to the Office would be permissible under the Insurance Act only if the latter authority
had made a request and only to the extent that the information was deemed to be material to
the application of the Insurance Act. This assessment was left exclusively to the competent
authorities, the applicant having no right to be consulted or informed beforehand. It thus
appears that the disclosure depended not only on the fact that the applicant had
submitted her compensation claim to the Office but also on a number of factors beyond
her control. It cannot therefore be inferred from her request that she had waived in an
unequivocal manner her right under Article 8 § 1 of the Convention to respect for private life
with regard to the medical records at the clinic. Accordingly, the Court considers that this
provision applies to the matters under consideration.
The Court notes that the medical records in question contained highly personal and
sensitive data about the applicant, including information relating to an abortion. Although the
records remained confidential, they had been disclosed to another public authority and
therefore to a wider circle of public servants. Moreover, whilst the information had been
collected and stored at the clinic in connection with medical treatment, its subsequent
communication had served a different purpose, namely to enable the Office to examine her
compensation claim. It did not follow from the fact that she had sought treatment at the clinic
that she would consent to the data being disclosed to the Office. Having regard to these
considerations, the Court finds that the disclosure of the data by the clinic to the Office
entailed an interference with the applicant's right to respect for private life guaranteed
by paragraph 1 of Article 8. Bearing in mind that the Court came to the conclusion that
there was an interference with the applicant´s right to respect for private life, the Court had to
inspect if the conditions as per paragraph 2 of Article 8 apply. As indicated in the above cases,
the first issue the Court had to make sure about was if the interference was carried out in line
with the law. Although the applicant held that it was not - since the clinic provided more
information than requested by the Office (the applicant suggested the Office requested only
information relating to the period when the injury occurred while the clinic provided
information relating to other periods too) - the Court held that the interference had a legal
basis and that it was foreseeable; in other words, that it was “in accordance with the law”.
13

Although the European Commission on Human Rights became obsolete in 1998 with the restructuring of the
European Court of Human Rights, it held an important role in assisting the European Court of Human Rights
from 1953 to 1998. Commission members were elected by the Committee of Ministers and would hold office for
six years (during which time they were to act independently, without allegiance to any state). Their role was to
consider if a petition was admissible to the Court. If so, the Commission would examine the petition to
determine the facts of the case and look for parties that could help settle the case in a friendly manner. [online:
https://www.refworld.org/publisher/COECOMMHR.html, 3 November 2018].
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The second criterion the Court had to test was the issue of legitimate aim. The object of the
disclosure was to enable the Office to determine whether the conditions for granting the
applicant compensation for industrial injury had been met. The communication of the data
was potentially decisive for the allocation of public funds to deserving claimants. It could
thus be regarded as having pursued the aim of protecting the economic well-being of the
country. Indeed this was not disputed before the Court.
And finally, the criterion of „necessary in a democratic society“ was tested by the
Court in the case. The Court noted that the applicant's medical data were communicated by
one public institution to another in the context of an assessment of whether she satisfied the
legal conditions for obtaining a benefit which she herself had requested. It recognised that, in
deciding whether to accept the applicant's compensation claim, the Office had a legitimate
need to check information received from her against data in the possession of the clinic.
In the absence of objective information from an independent source, it would have been
difficult for the Office to determine whether the claim was well-founded. That claim
concerned a back injury which she had allegedly suffered in 1981, and all the medical records
produced by the clinic to the Office, including those concerning her abortion in 1985 and the
treatment thereafter, contained information relevant to the applicant's back problems. As
appears from the records of 1985, her back pains constituted the main reason for the
termination of pregnancy. Moreover, the data covered the period in respect of which she
claimed compensation under the Insurance Act. In the Court's view, the applicant has not
substantiated her allegation that the clinic could not reasonably have considered her post-1981
medical records to be material to the Office's decision. In addition, under the relevant law it
was a condition for imparting the data concerned that the Office has made a request and that
the information be of importance for the application of the Insurance Act. The staff at the
clinic could incur civil and/or criminal liability had they failed to observe these
conditions. The Office, as the receiver of the information, was under a similar duty to treat
the data as confidential, subject to similar rules and safeguards as the clinic. In the
circumstances, the contested measure was therefore subject to important limitations and was
accompanied by effective and adequate safeguards against abuse. Having regard to the
foregoing, the Court considers that there were relevant and sufficient reasons for the
communication of the applicant's medical records by the clinic to the Office and that the
measure was not disproportionate to the legitimate aim pursued. Based on the above, the
Court concluded that there has been no violation of the applicant's right to respect for her
private life, as guaranteed by Article 8 of the Convention.
The Swedish case is different from the above two in a way that unlike in the first two
cases, in this case, the Court came to the conclusion that an interference with the privacy of
the applicant occurred, however, that interference was in line with the conditions set forth in
paragraph 2 Article 8 of the Convention. Nevertheless, the Court did not agree with the view
of the Swedish Government that once one files a claim for a compensation with the relevant
public authority, he/she automatically waives his right to privacy (in health status issues).
When it came to the question if the interference with the right to privacy was in accordance
with the law, the Court concluded it was. The Court also stated that there was a legitimate aim
to obtain that data from the clinic of the applicant and that such data was decisive. Decisions
in cases of pensions include questions of public finance thus there was a legitimate aim to
interfere with the rights of the applicant (from this point of view). Finally, the Court
concluded that there were sufficient safeguards provided for by the national law that ensured
the data of the applicant are not misused and that they are adequately protected.
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Conclusion
The above three cases were dealing with the right to private life as per Article 8 of the
European Convention of Human Rights and they provide a brief introduction into the maze of
personal data and the various way personal data and information relating to an individual are
obtained and handled. It is evident from the judgements of the Court that not all intrusions
into the private life of a person must constitute a breach of Article 8 (paragraph 1) of the
Convention. The possibility of interfering with such right must – on the other hand – be
legally balanced by a set of tests that must be satisfied in order for an interference to be
justified. In all three cases the Court concluded that the Respondent States interfered with the
right to private life of the applicants (Article 8 paragraph 1 of the Convention) but have
reached different views on the merits of the case applying paragraph 2 of Article 8 of the
Convention. In any case it seems foremost important to ensure (by the national legislator) that
once rules are to be made to enable the interference with the right to private life of an
individual, such rules must be clear, unambiguous and straight forward. At the same time,
interference with the private life of the person must be proportionate to the aim pursued. In
any case, a potential interference with the right to privacy shall occur only in those cases in
which the relevant information cannot be obtained in any other legitimate and lawful way.
The principle of subsidiarity must apply, i.e. an interference with the privacy of an individual
must nor occur in those cases in which the sought information can be obtained in a different
way. On the other hand, once such information is communicated, it must be protected against
unlawful use and relevant safeguards must be placed in operation. It seems that rather than the
interference with the privacy, the legal regime of such interference is the main issue of current
times, especially due to the changing nature of the society. Finally, it is evident that issues of
the health status of a person (as part of his/her private life) are sometimes present also in cases
in Slovakia in which one can identify a conflict between two rights/freedoms of the relevant
persons with eventually having to weigh such freedoms against each other14.
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The Conflict of “Information” Rights – The Freedom of Expression v. The
Right to Respect for Private and Family Life – as per the European
Convention of Human Rights – Selected Cases1
Konflikty medzi “informačnými” právami/slobodami – Sloboda prejavu vs.
právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života podľa rozhodovacej
praxe Európskeho súdu pre ľudské práva – vybrané prípady
Peter Potasch2
Abstrakt
Predkladaná štúdia je pokračovaním témy, ktorej sa už autor v minulosti venoval, a to
konkrétne témy ochrany súkromia (a nadväzujúcich informácií) v kontexte rozhodovacej
činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva. Aktuálna štúdia sa však primárne zameriava skôr
na vzťahy a “konflikty” medzi právom na slobodu prejavu (podľa čl. 10 Dohovoru o ochrane
ľudských práv) – vrátane práva získavať a šíriť informácie a čl. 8 Dohovoru (právo na
súkromie a rodinný život). Prostredníctvom troch rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské
práva, autor prezentuje vzájomné korelácie medzi právom na súkromie (tretích osôb) a
legitímnym právom tretích osôb na informácie (ktoré inak predstavujú údaj o
senzitívnej/súkromnej/osobnej povahy). Osobitne sa v tejto súvislosti v rámci príspevku
poukazuje na to, že predmetné práva musia byť v rámci ich aplikácie vykladané
komplementárnym spôsobom. Je totiž nepochybné, že nezákonný spôsob získania informácií
inak spadajúcich pod čl. 8 Dohovoru a nakladanie s nim v rozpore so zákonom, môže
predstavovať za určitých okolností rozpor s verejným záujmom – vrátane ochrany
bezpečnosti, verejného poriadku a pod.
Kľúčové slová
sloboda prejavu, získavanie informácií, zdieľanie informácií, Európsky dohovor o ochrane
ľudských práv, Európsky súd pre ľudské práva, článok 8, článok 10, právo na súkromie
Abstract
The paper further discusses a topic that the author has already started to analyse, namely the
protection of private information referring to a person (see also other papers of the author
relating to the topic). This paper, however, deals with the two relatively conflicting
rights/freedoms within the scope of information, namely the freedom of expression (on the
one hand) – which includes the right to receive and impart information - and - the right to
private and family life (right to privacy) on the other hand. In general, it is without any
doubts, that the freedom of expression does not include only the element of “expressing”
certain views but, also the right to receive and impart information. The right to receive
information is, however, not absolute. The attempt to receive some kinds of information may
and often does interfere with the rights and freedoms of others (including the right to private
life). Obtaining such sensitive information and handling it (not in compliance with the law)
may pose a security and safety threat to the affected individual and to the society at large. The
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purpose of this paper is not to provide a whole set of new theories or legal
inventions/discoveries (by the author of the paper) but to point to some decision of European
Court of Human Rights (hereinafter “the Court”) relating to the potential conflict of Article 10
and of Article 8 of the European Convention on Human Rights (hereinafter “the
Convention”)3 but to present some relevant views of the Court.4
Key words
freedom of expression, receive information, impart information, European Convention on
Human Rights, European Court of Human Rights, Article 10, Article 8.
Introduction
Being legally entitled to some information and being legally entitled to the protection
of some information seems to be an eternal conflict of the modern era. On the one hand, we
are often faced with the situation that information about us is being collected, distributed and
processed (sometimes not (completely) in line with the law), and on the other hand – we often
request information (on individuals) on things which tend to go beyond the line of public
information or information that shall be made public. The current paper aims to deal with two
freedoms as defined by the Convention. Namely, with Article 10 of the Convention (Freedom
of expression) and Article 8 of the Convention (Right to respect for private and family life).
These freedoms/rights seem to be standing at the opposite parts of the „legal rope“ but it does
not mean they cannot have a complementary nature. Indeed, they must have a complementary
nature for both of those freedoms being fully exercisable. It is without any doubts that with
the proper application of the tests and criteria defined by international law (and duly
implemented at national level), one can still perceive information (on matters relevant to the
public large) via the instrument of the freedoms of expression – and - at the same time – to
have the rights relating to the protection of his/her freedom guaranteed. Our aim is to present
some rather current judgments of the European Court of Human Rights on both of the above
freedoms. We will approach these freedoms from the perspective of “information”5. As for
Article 10 of the Convention, we will discuss it from the point of being entitled to certain
information, while in the case of Article 8 of the Convention, we will focus on the protection
the Convention and the Court provide6.

The author – without suggesting that he would be the source of the very views of the Court presented in the
article below [note: original texts of the judgements of the Court published in the relevant public database have
been used largely in order to provide a precise description of the factual and legal matters of the analysed cases]
eventually summarises the main patterns the European Court of Human Rights seems to follow when it comes to
issues of “information” freedoms from the view of Article 8 and of Article 10 of the European Convention on
Human Rights.
4
Some text is stated also in the original language (despite of providing unofficial English translation of that text
within the article).
5
It must be mentioned that when it comes to the freedom of information (either on its own or within the freedom
of expression), at least two approaches/lines can be specified: a) the general right to information (regulated by
the relevant sources of law) on the one hand and b) the right to information in reference to some specific types of
information/fact. For example – as CEPEK, B. puts it – this could refer to Article 44 and Article 45 of the
Constitution of the Slovak Republic (e.g. CEPEK, B. Správa starostlivosti o životné prostredie. In CEPEK, B. et
al. Správne právo hmotné. Osobitná časť. Bratislava : Wolters Kluwer. 2017. ISBN: 978-80-8168-622-1 (Article
45 of the Constitution of the Slovak Republic – “Everyone shall have the right to full and timely information
about the environmental situation and about the reasons and consequences thereof.“).
6
In most European countries, there is a rather strict set of rules relating to the liability of public authorities shall
they breach their duties (especially in relation to natural persons and artificial persons governed by them).
A rather comprehensive scholarly writing of CEPEK, B. deals with this issue in reference to the Slovak Republic
(see CEPEK, B. Zodpovednosť za výkon verejnej správy. In CEPEK, B. et al. Správne právo hmotné. Všeobecná
časť. Bratislava : Wolters Kluwer. 2018. ISBN 978-80-8168-784-6).
3
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The first case we are going to deal with originates in Hungary and it focuses on the
issue whether information requested by an NGO relating to “random” appointment of public
defense (ex officio) attorneys – including the names of such attorneys and the number of their
appointment – can be considered as information that is not to be disclosed or – on the
contrary – should be considered (despite of providing some private data to third parties) due
to public interest being involved – something that must be provided to the entity requesting
such information. The second case deals with the fact if “old” information relating to a person
who had been employed by the KGB is still relevant enough to be published in an official
gazette. Is such information relevant enough or is it an interference with Article 8 of the
Convention? Lastly, we draw the attention of the reader to a rather interesting Finnish case in
which two media were involved in the official disclosure of more than 1 mil. tax-payers tax
information. The Finnish authorities banned them from carrying out this activity claiming it
was beyond the scope of the activity of media (freedom of expression). The media claimed
that such ban was a violation of their Article 10 freedom (freedom of expression) to impart
information. Logically, on the opposite side, there were more than 1,2 mil. persons whose tax
data were made accessible.
Magyar Helsinki Bizottság v. Hungary
The first case is the case of the Magyar Helsinki Bizottság v. Hungary
(aApplication no. 18030/11) – hereinafter referred to as „the applicant“ or „the applicant
NGO“7. The applicant NGO alleged under Article 108 of the Convention that the Hungarian
courts’ refusal to order the disclosure of the information to which it had sought access
amounted to a breach of its right to freedom of expression. The applicant NGO monitors the
implementation of international human-rights standards in Hungary, provides legal
representation to victims of alleged human-rights abuses and promotes legal education and
training both in Hungary and abroad. Its main areas of activity are protecting the rights of
asylum seekers and foreigners in need of international protection and monitoring the humanrights performance of law-enforcement agencies and the judicial system. In particular it
focuses on access to justice, conditions of detention, and the effective enforcement of the right
to defence.
Some of the projects of the Magyar Helsinki Bizottság included the check of the
efficiency of the Hungarian system of appointing ex officio legal counsels by the Hungarian
police (defense attorneys appointed to those who could not afford one etc.). In the applicant
NGO’s assessment, its research showed that the system of ex officio appointed defenders did
not operate adequately, essentially because the investigative authorities, in particular the
police, were free to choose defence counsel from a list compiled by the relevant bar
associations. This gave rise to distrust on the part of defendants. Furthermore, according to the
applicant NGO’s findings, many police departments had recourse to the same lawyers or law
firms in the majority of cases, resulting in defence counsels’ dependency on ex officio
appointments to earn their living. The applicant NGO also concluded that the selection system
lacked transparency. As a feature of the project, the applicant NGO requested the names of
Magyar Helsinki Bizottság is a Hungarian non-governmental organisation duly registered in Hungary (since
1989).
88
The Court has a rather extensive set of judgements referring to Article 10 also in the perspective of current
social issues. For more information on the topic – see ERDȌSOVÁ, A. Nenávistný prejav a status obete
z pohľadu rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva. In Správní právo. Praha : MV ČR, č. 7,
2018 (ISSN 0139-6005) s. 448 a nasl. In addition, the potential limits between privacy and public interest are
also analysed in ERDȌSOVÁ, A. Menlivé rozhranie spoločnej bezpečnosti a individuálnej slobody. In
Bratislavské právnické fórum 2013 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava :
PraF UK. ISBN 9788071603658 (s. 1326-1335).
7

534

the public defenders selected in 2008 and the number of assignments given to each lawyer
from a total of twenty-eight police departments, situated in the seven Hungarian regions.
The aim of the data request was to demonstrate whether there existed discrepancies in
police departments’ practice in appointing defence counsel from the lists provided by the bar
associations. These requests were made under section 20 (1) of Act no. LXIII of 1992 (“the
Data Act”). The applicant NGO maintained that the number of defence counsel appointments
was public-interest data (közérdekű adat) and that thus the names of defence counsel were
data subject to disclosure in the public interest (közérdekből nyilvános adat). Seventeen police
departments in Hungary complied with the request; a further five police departments
disclosed the requested information following a successful legal challenge by the applicant
NGO.
On 18 August 2009 the applicant NGO addressed the same request to the HajdúBihar9 County Police Department, seeking access to information concerning the names of
defence counsel appointed in the police department’s area of jurisdiction and the number of
appointments given to each defence counsel. In its response of 26 August 2009 the HajdúBihar County Police Department refused the applicant NGO’s request, stating that “the names
of the defence counsel are not public-interest data nor information subject to disclosure in the
public interest under section 19(4) of the Data Act, since defence counsel are not members of
a body performing State, municipal or public duties. Thus their names constitute private data,
which are not to be disclosed under the law”. The police department also referred to the
disproportionate burden the provision of the data collection (production) would impose on
it. A similar request by the applicant NGO was rejected by the Debrecen 10 Police Department
on 27 August 2009.
On 25 September 2009 the applicant NGO brought an action against these two police
departments, arguing that ex officio defence counsel performed a duty in the interest of
the public which was financed from public funds. Data concerning them thus qualified
as information subject to disclosure in the public interest. The court found that although
defence counsel did not qualify as persons performing public duties, they were also not
employees or agents of the respondent police departments, and the question whether defence
was an activity of a public-interest nature was a matter which should be assessed with
reference to its aim and role. Referring to Article 46 of the Code of Criminal Procedure on
mandatory defence and to Article 48 of the same Code on the investigative authorities’ duty to
appoint defence counsel under certain conditions, the court observed that the duties of the
investigative authorities also included giving effect to the constitutional right to defence. The
national court (of 1st instance) concluded that measures concerning the exercise of
mandatory defence qualified as public-interest activities, and any related data were of
great importance for society and were not to be considered as a matter of personality
rights or subject to the protection of private interests. The names of defence counsel and
the number of their respective appointments did not therefore constitute information of a
private nature, in relation to which disclosure would only be possible with the approval of
the person concerned. The court went on to state that, given the public-interest nature of
mandatory defence, the interest in informing society seemed to be stronger than the need to
protect privacy, which in any case was not infringed since the role of defence counsel was
public from the moment of indictment. The court ordered the respondents to surrender
the information requested.

9

The title refers to a region in Hungary, not to the subject-matter specialisation of the police department.
The title refers to a region in Hungary, not to the subject-matter specialisation of the police department.

10
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Both police departments appealed, reiterating in essence their argument that the
names and number of appointments of defence counsel did not represent information subject
to disclosure in the public interest, but personal data, since those persons did not perform
State, municipal or public duties. They also maintained that the transfer of the requested
information would cause an undue burden. In its judgment of 23 February 2010, the HajdúBihar County Regional Court, acting as a 2nd instance court, overturned the 1st instance
judgment and dismissed the applicant NGO’s claim in its entirety. The court rejected the
applicant NGO’s argument that ex officio defence counsel exercised public functions within
the meaning of the Data Act. The applicant NGO sought review of the second-instance
judgment, maintaining that although the names of the defence counsel and the number of
their respective appointments were personal data, this was nevertheless information subject to
disclosure in the public interest as being related to the public duties carried out by ex officio
defence counsel.
The Supreme Court dismissed the applicant NGO’s petition for review on 15
September 2010. It upheld the Regional Court’s judgment in substance, partly modifying
its reasoning and it held: [W]hat needs to be examined is whether defence counsel are to be
considered ‘other persons performing public duties’. The Supreme Court considers, in
compliance with Recommendation no. 1234/H/2006 of the Parliamentary Commissioner for
Data Protection, that the question of whether an individual was a person performing public
duties has to be determined solely on the basis of the provisions of the Data Act. Only a
person vested with independent powers and competences is to be considered a person
performing public duties. In answering this question [of interpretation of the notion of
‘persons performing public duties’], the applicant’s argument concerning Article 137(2) of
the Criminal Code is irrelevant, since that provision only prescribes that defence counsel
were to be regarded as persons performing public duties for the purposes of the Criminal
Code itself, but not for the purposes of the Data Act or for any other legal relationship. Under
Article 57 § 3 of the Constitution, the State has a duty to secure the right to defence. The
courts, the prosecution services and the investigative authorities perform this task by, in
particular, ensuring the right to defence (Article 5 § 3 of the Code of Criminal Procedure)
and by appointing defence counsel when required under Articles 46 and 48 of the Code of
Criminal Procedure. In so doing, these bodies accomplish their public duties, which are thus
terminated with the appointment of defence counsel. Following his or her appointment, a
defence counsel’s activities constitute private activities although they are performed in
pursuance of a public goal. The court has thus found that defence counsel cannot be regarded
as ‘other persons performing public duties’, since no powers or competences defined by law
are vested in them. The mere fact that procedural laws specify rights and obligations in
respect of persons performing the task of defence counsel in criminal proceedings cannot be
interpreted as constituting powers and competences defined by law. In respect of the right to
defence, the Code of Criminal Procedure prescribes obligations only for authorities, not for
defence counsel. The wording of Article 1 of the Code of Criminal Procedure, which states
that prosecution, defence and adjudication are separate tasks, also supports this view. Thus,
the names and number of appointments of defence counsel constitute personal data under
section 2(1) of the Data Act. Accordingly, under section 19(4) of the Data Act, the respondent
police departments cannot be obliged to surrender such personal data. It follows that the
second-instance court was right to dismiss the applicant’s action.”
However, the view of the Grand Chamber of the Court of the applicability of Article
10 of the Convention in the case is quite clear. The object and purpose of the Convention, as
an instrument for the protection of human rights, requires that its provisions must be
interpreted and applied in a manner which renders its rights practical and effective, not
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theoretical and illusory. As is clearly illustrated by the Court’s case-law and the rulings of
other human rights bodies, to hold that the right of access to information may under no
circumstances fall within the ambit of Article 10 of the Convention would lead to situations
where the freedom to “receive and impart” information is impaired in such a manner and to
such a degree that it would strike at the very substance of freedom of expression. For the
Court, in circumstances where access to information is instrumental for the exercise of
the applicant’s right to receive and impart information, its denial may constitute an
interference with that right. The principle of securing Convention rights in a practical and
effective manner requires an applicant in such a situation to be able to rely on the protection
of Article 10 of the Convention. The Court came to the conclusion that “the right to freedom
to receive information basically prohibits a Government from restricting a person from
receiving information that others wish or may be willing to impart to him.” Moreover, “the
right to receive information cannot be construed as imposing on a State positive obligations
to collect and disseminate information of its own motion”. The Court further considers that
Article 10 does not confer on the individual a right of access to information held by a public
authority nor oblige the Government to impart such information to the individual. However,
as is seen from the above analysis, such a right or obligation may arise, firstly, where
disclosure of the information has been imposed by a judicial order which has gained legal
force (which is not an issue in the present case) and, secondly, in circumstances where
access to the information is instrumental for the individual’s exercise of his or her right
to freedom of expression, in particular “the freedom to receive and impart information”
and where its denial constitutes an interference with that right.
When assessing the relevance of the information requested (and held by the State) – in
reference to the above presented arguments of the Court, the Court looked into the following
elements relevant to the decision:
a) The purpose of the information request – it must be a prerequisite that the
purpose of the person in requesting access to the information held by a public
authority is to enable his or her exercise of the freedom to “receive and impart
information and ideas” to others. Thus, the Court has placed emphasis on
whether the gathering of the information was a relevant preparatory step in
journalistic activities or in other activities creating a forum for, or
constituting an essential element of, public debate. Therefore, in order for
Article 10 to come into play, it must be ascertained whether the information sought
was in fact necessary for the exercise of freedom of expression. For the Court,
obtaining access to information would be considered necessary if withholding it
would hinder or impair the individual’s exercise of his or her right to freedom of
expression, including the freedom “to receive and impart information and ideas”,
in a manner consistent with such “duties and responsibilities” as may follow from
paragraph 2 of Article 10. This means, the Court has applied a negative approach
(“withholding would hinder or impair”) in order to give content to a term.
b) The nature of the information sought - the Court considers that the information,
data or documents to which access is sought must generally meet a publicinterest test in order to prompt a need for disclosure under the Convention.
Such a need may exist where, inter alia, disclosure provides transparency on the
manner of conduct of public affairs and on matters of interest for society as a
whole and thereby allows participation in public governance by the public at large.
The Court has emphasised that the definition of what might constitute a subject
of public interest will depend on the circumstances of each case. The public
interest relates to matters which affect the public to such an extent that it may
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legitimately take an interest in them, which attract its attention, or which concern it
to a significant degree, especially in that they affect the well-being of citizens or
the life of the community. This is also the case with regard to matters which are
capable of giving rise to considerable controversy, which concern an important
social issue, or which involve a problem that the public would have an interest in
being informed about. The public interest cannot be reduced to the public’s thirst
for information about the private life of others, or to an audience’s wish for
sensationalism or even voyeurism. In order to ascertain whether a publication
relates to a subject of general importance, it is necessary to assess the publication
as a whole, having regard to the context in which it appears
c) The role of the applicant - A logical consequence of the two criteria set out above
– one regarding the purpose of the information request and the other concerning
the nature of the information requested – is that the particular role of the seeker of
the information in “receiving and imparting” it to the public assumes special
importance. Thus, in assessing whether the respondent State had interfered with
the applicants’ Article 10 rights by denying access to certain documents, the
Court has previously attached particular weight to the applicant’s role as a
journalist or as a social watchdog or non-governmental organisation whose
activities related to matters of public interest. While Article 10 guarantees
freedom of expression to “everyone”, it has been the Court’s practice to recognise
the essential role played by the press in a democratic society and the special
position of journalists in this context. It has held that the safeguards to be
afforded to the press are of particular importance. The vital role of the media in
facilitating and fostering the public’s right to receive and impart information and
ideas has been repeatedly recognised by the Court, as follows: „The duty of the
press is to impart – in a manner consistent with its obligations and responsibilities
– information and ideas on all matters of public interest. Not only does it have the
task of imparting such information and ideas: the public also has a right to receive
them. Were it otherwise, the press would be unable to play its vital role of ‘public
watchdog’ (see Bladet Tromsø and Stensaas v. Norway [GC], no. 21980/93, §§ 59
and 62, ECHR 1999-III).“ The Court has also acknowledged that the function
of creating various platforms for public debate is not limited to the press but
may also be exercised by, among others, non-governmental organisations,
whose activities are an essential element of informed public debate. The manner in
which public watchdogs carry out their activities may have a significant impact
on the proper functioning of a democratic society. It is in the interest of
democratic society to enable the press to exercise its vital role of “public
watchdog” in imparting information on matters of public concern, just as it is to
enable NGOs scrutinising the State to do the same thing. Thus, the Court
considers that an important consideration is whether the person seeking
access to the information in question does so with a view to informing the
public in the capacity of a public “watchdog”. This does not mean, however,
that a right of access to information ought to apply exclusively to NGOs and the
press. The Court reiterated that a high level of protection also extends to academic
researchers and authors of literature on matters of public concern.
d) Ready and available information - In reaching its conclusion that the refusal of
access to information was in breach of Article 10, the Court has previously had
regard to the fact that the information sought was “ready and available” and did
not necessitate the collection of any data by the Government. On the other
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hand, the Court dismissed a domestic authority’s reliance on the anticipated
difficulty of gathering information as a ground for its refusal to provide the
applicant with documents, where such difficulty was generated by the authority’s
own practice. In the light of the above-mentioned case-law, and bearing in mind
also the wording of Article 10 § 1 (namely, the words “without interference by
public authority”), the Court came to the conclusion that the fact that the
information requested is ready and available ought to constitute an important
criterion in the overall assessment of whether a refusal to provide the information
can be regarded as an “interference” with the freedom to “receive and impart
information” as protected by that provision.
In reference to the above criteria applied to the very case before the Grand Chamber,
the Court came to the following conclusion: the information sought by the applicant NGO
from the relevant police departments was necessary for the completion of the survey on
the functioning of the public defenders’ scheme being conducted by it in its capacity as a
non-governmental human-rights organisation, in order to contribute to discussion on an
issue of obvious public interest. By denying it access to the requested information, which
was ready and available, the domestic authorities impaired the applicant NGO’s exercise
of its freedom to receive and impart information, in a manner striking at the very
substance of its Article 10 rights. There has therefore been an interference with a right
protected by this provision, which is applicable to the present case. The Government’s
objection that the applicant’s complaint is incompatible ratione materiae must therefore be
dismissed.
The Court also found that the disclosure of public defenders’ names and the number of
their respective appointments would not have subjected them to exposure to a degree
surpassing that which they could possibly have foreseen when registering as public defenders.
There is no reason to assume that information about the names of public defenders and their
appointments could not be known to the public through other means, such as information
contained in lists of legal-aid providers, court hearing schedules and public court hearings,
although it is clear that it was not collated at the moment of the survey. Against this
background, the interests invoked by the Government with reference to Article 8 of the
Convention are not of such a nature and degree as could warrant engaging the application of
this provision and bringing it into play in a balancing exercise against the applicant NGO’s
right as protected by paragraph 1 of Article 10. Nonetheless, Article 10 does not guarantee
an unlimited freedom of expression, the protection of the private interests of public
defenders constitutes a legitimate aim permitting a restriction on freedom of expression
under paragraph 2 of that provision. Thus, the salient question is whether the means used
to protect those interests were proportionate to the aim sought to be achieved. The Court
noted that the subject matter of the survey concerned the efficiency of the public defenders
system. This issue was closely related to the right to a fair hearing, a fundamental right in
Hungarian law and a right of paramount importance under the Convention. Indeed, any
criticism or suggested improvement to a service so directly connected to fair-trial rights must
be seen as a subject of legitimate public concern. In its intended survey, the applicant NGO
wished to explore its theory that the pattern of recurrent appointments of the same lawyers
was dysfunctional, casting doubt on the adequacy of the scheme. The contention that the
legal-aid scheme might be prejudiced as such because public defenders were systematically
selected by the police from the same pool of lawyers – and were then unlikely to challenge
police investigations in order not to be overlooked for further appointments – does indeed
raise a legitimate concern. The issue under scrutiny thus going to the very essence of a
Convention right, the Court is satisfied that the applicant NGO intended to contribute to a
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debate on a matter of public interest. The refusal to grant the request effectively impaired the
applicant NGO’s contribution to a public debate on a matter of general interest. The Court did
not find that the privacy rights of the public defenders would have been negatively affected
had the applicant NGO’s request for the information been granted. Although the information
request admittedly concerned personal data, it did not involve information outside the
public domain. As already mentioned above, it consisted only of information of a statistical
nature about the number of times the individuals in question had been appointed to represent
defendants in public criminal proceedings within the framework of the publicly funded
national legal-aid scheme. There has accordingly been a violation of Article 10 of the
Convention.
As clear form the above text, it is obvious that drawing a dividing line between the
freedom of expression (including the right to receive information) and the right to private life
is not always simple. The Court in this very case has tested a rather detailed set of criteria that
must be looked at when deciding if information is to be provided or not. It is interesting to
start the concluding remarks to this part of the paper by saying that although the Court accepts
that the freedom of expression is guaranteed to everyone, it cannot be omitted that a higher
level of guarantee is provided (via the interpretation of the Court) to certain categories of
entities. All those “actors and players” that request information for the public benefit shall
have a slightly better position than those requesting the information for purely individual
purposes. This is clear from the judgement when extra “protection” is given to the media,
NGOs, academicians and those who write (scholarly) works on topics of public interest. It is
interesting to see that the purpose of the information sought and their nature also plays an
important role when deciding on the balance between Article 10 and Article 8 of the
Convention. Logically, information must not be provided if it is not ready and available
however, it stems from the judgment, that this shall not be interpreted in the narrow sense
allowing public authorities rejecting information requests merely due to having to collect
some information (without any true administrative burden etc). This argument is also
irrelevant in those cases in which the difficulty in providing the information was generated by
the authority’s own practice.
Sõro v. Estonia (application no.: 22588/08)
The second case we will be focusing on caught our attention based on the fact that
although the information distributed by the government was based on the national law, it was
published (by the government and in official sources) some 13 years after the “effective
relevant date”. Thus, the publication of this information was materially irrelevant (and from
the social perspective, unjustified). The applicant, Mihhail Sõro, is an Estonian national who
was born in 1948 and lives Estonia. From 1980 to 1991 Mr Sõro was employed as a driver by
the Estonian branch of the Committee for State Security of the USSR (the “KGB”). In
February 2004 the Estonian Internal Security Service presented him with a notice according to
which he had been registered under the national legislation on “Disclosure of Persons who
Have Served in or Co-operated with Security Organisations or Intelligence or
Counterintelligence Organisations of Armed Forces of States which Have Occupied Estonia”
(“the Disclosure Act”). Under the Disclosure Act, which had entered into force in 1995, the
persons concerned were to be registered and information about their service or
cooperation with the security or intelligence organisations was to be made public unless
they had made a confession about it to the Estonian Internal Security Service within a
year from the Act’s entry into force.
The notice received by Mr Sõro stated that an announcement about his past
employment would be published in an appendix to the State Gazette. It stated that the person
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concerned had the right to have access to the documents proving his or her links to the
security or intelligence organisations and to contest that information before the Estonian
Internal Security Service or the courts. According to Mr Sõro, his request to be shown the
material gathered in respect of him was not met. The Estonian Government contested that
allegation. In June 2004 the announcement about Mr Sõro’s having worked for the
Committee for State Security as a driver was published in the appendix to the State
Gazette, both in its printed version and on the Internet. In 2006, Mr Sõro lodged a
complaint before the administrative court, asking for the text published in the Gazette to
be declared unlawful and, in particular, to delete the word “occupier” (in the reference
to States having occupied Estonia). He noted in particular that he had never been accused of
or provided with any evidence showing that he had participated in the forceful occupation of
the Estonian territory. He asserted that he had only worked for the Committee for State
Security as a driver and did not know anything about gathering information. Moreover, as a
result of the publication of the announcement he had lost his work and he had been a victim of
groundless accusations by other people. The administrative court dismissed his complaint,
noting in particular that he had failed to contest the notice with which he had been presented.
That decision was upheld by the appeal court and, in February 2008, the Supreme Court
declined to hear Mr Sõro’s appeal.
On the other hand, The Court considered that the publication of information
about Mr Sõro’s employment as a driver of the KGB had affected his reputation and
therefore constituted an interference with his right to respect for his private life. The
lawfulness of that interference – which had been based on the Disclosure Act – was not in
dispute between the parties. The Court also considered that the interference had pursued a
legitimate aim for the purpose of Article 8, namely the protection of national security and
public safety, the prevention of disorder and the protection of the rights and freedoms of
others. As regards the question of whether the measure had been proportionate to the aims
pursued, the Court observed that in a number of previous cases against other countries
concerning similar measures it had criticised the lack of individualisation of those measures.
Such considerations also applied in Mr Sõro’s case. The Court noted that the Disclosure Act
did not make any distinction between different levels of past involvement with the KGB.
It was true that under the applicable procedure Mr Sõro had been informed beforehand of the
text of the announcement to be published and given the possibility to contest the factual
information it contained. On the other hand, there was no procedure to evaluate the specific
tasks performed by individual employees of the former security services in order to assess the
danger they could possibly pose several years after the end of their career in those institutions.
The Court was not convinced that there was a reasonable link between the legitimate
aims sought by the Act and the publication of information about all employees of the former
security services, including drivers, as in Mr Sõro’s case, regardless of the specific
function they had performed in those services. Furthermore, while the Disclosure Act had
come into force three and a half years after Estonia had declared its independence, publication
of information about former employees of the security services had stretched over several
years. In Mr Sõro’s case, the information in question had only been published in 2004, almost
13 years after Estonia had declared its independence. The Court considered that any threat
which the former servicemen of the KGB could initially have posed to the new democracy
must have considerably decreased with time. There had been no assessment of the possible
threat posed by Mr Sõro at the time the announcement was published. Finally, although the
Disclosure Act itself did not impose any restrictions on Mr Sõro’s employment, according to
his submissions he had been ridiculed by his colleagues and had been forced to quit his job.
The Court considered that even if such a result was not sought by the Act it nevertheless
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testified to how serious the interference with Mr Sõro’s right to respect for his private life had
been. In the light of those considerations the Court concluded that this interference had been
disproportionate to the aims pursued. There had accordingly been a violation of Article
811.
The case of Sõro is interesting because it perfectly illustrates the fading nature of
(sensitive) information in time and the relevance of information at a given moment. It can be
implicitly read from the judgment of the Court that information that are not that “public
attention worthy” should not have priority over Article 8 of the Convention – especially if
other factors undermining the public interest element occur. Mr Sõro was working for the
KGB in the period between 1980 and 1991. Publishing this information in the official
Estonian gazette in 2004 was not of major relevance (despite of this publication having a legal
backing) due to the lapse of time. On the contrary, the very lapse of 13 years caused the
material irrelevance of the information (from the perspective of public interest), while – at the
same time – it had a negative impact on Mr Sõro and his current professional (and/or
personal) life.
Satakunnan Markkinapörssi Oy & Satamedia Oy v. Finland (application no.: 931/13)
The third case again perfectly describes the mutual relations that exist between
Article 10 of the Convention and the right to private life and/or confidentiality. The applicant
companies, Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy, are Finnish limited liability
companies based in Kokemäki. Both companies published the newspaper Veropörssi, which
reported on taxation information. In 2003 the second applicant company, together with a
telephone operator, started an SMS-service permitting people to obtain taxation information
from a database. The database had been created using information already published in 2002
in Veropörssi on 1.2 million persons’ income and assets (amounting to a third of all taxable
persons in Finland). In April 2003 the Data Protection Ombudsman brought administrative
proceedings concerning the manner and extent of the applicants’ processing of taxation data.
The Data Protection Board dismissed the Ombudsman’s case on the grounds that the
applicant companies were engaged in journalism and so were entitled to a derogation from
the provisions of the Personal Data Act. However, the case subsequently came before the
Supreme Administrative Court, which in September 2009 found that the publication of
the whole database could not be considered as journalistic activity but as the processing
of personal data, which the applicant companies had no right to do. The court quashed the
earlier decisions and referred the case back to the Data Protection Board. In November 2009
the board forbade the applicant companies from processing taxation information to the extent
that they had done in 2002 and from passing such data to the SMS-service. This decision was
ultimately upheld by the Supreme Administrative Court in June 2012. The applicant
companies complained that the ban on them processing and publishing taxation data had
violated – inter alia - their rights under Article 10 (freedom of expression). In its Chamber
judgment of 21 July 2015, the European Court of Human Rights held, by six votes to one,
that there had been no violation of Article 10 of the European Convention.
On 14 December 2015 the case was referred to the Grand Chamber at the request of
the applicant companies. The Court held that there had been an interference with the
applicant companies’ right to impart information under Article 10, arising from the
prohibition on them processing and publishing taxation data. However, the Court held
that there had been no violation of Article 10, because the interference had been “in
accordance with the law”, it had pursued a legitimate aim, and it had been “necessary in
11
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a democratic society”. In regard to the question of whether the interference had been “in
accordance with the law”, the Court held that it had had a legal basis in sections 2(5), 32 and
44(1) of the (Finnish) Personal Data Act. It had been sufficiently foreseeable for the applicant
companies that their activities would be considered unlawful under that legislation, and that
such a mass collection and wholesale dissemination of data would not be covered by the
law’s derogation for journalistic purposes. Regards the question of whether the interference
had pursued a legitimate aim, the Court held that the interference had clearly been made in
order to protect “the reputation or rights of others”, a legitimate aim under Article 10 § 2. The
protection of privacy had been at the heart of the data protection legislation, and the Data
Protection Ombudsman’s actions against the companies had been based on concrete/particular
complaints from individuals claiming that their privacy had been infringed.
The core question before the Court was whether the interference had been “necessary
in a democratic society”. When addressing this issue, the Court was required to assess
whether the domestic authorities had appropriately balanced the right to respect for
private life and the right to freedom of expression. The Court concluded that a fair balance
had been struck, and that the domestic authorities had given due consideration to the relevant
principles and criteria set down in the Court’s case law. In particular, the Court agreed
with the conclusion of the Supreme Administrative Court, that the publication of the
taxation data in the manner and to the extent described did not contribute to a debate of
public interest, and that the applicants could not in substance claim that the publication
had been carried out for a solely journalistic purpose within the meaning of the relevant
law. Furthermore, the Court noted that the applicants’ collection, processing and
dissemination of data had been conducted on a bulk basis, in a way that impacted on the
entire adult population. Compiling the data had involved circumventing the normal channels
used by journalists to obtain such information, as well as the checks and balances established
by the authorities to regulate access to it. The applicants’ dissemination of the data had made
it accessible in a manner and to an extent which had not been intended by the legislator.
Though Finnish law had made personal taxation information publicly accessible, data
protection legislation had also established significant limits to this accessibility. In such
circumstances, the Finnish authorities had enjoyed a wide margin of appreciation in deciding
how to strike a fair balance between the competing rights of privacy and expression relating to
the use of the data.
The Court also took into consideration the fact that most countries in Europe do not
grant public access to personal tax information and the Finnish legislation is somewhat
exceptional in this regard. Furthermore, the decisions of the authorities had not put a total ban
on the applicant companies’ publication of taxation data but had merely required them to
make such publications in a manner consistent with Finnish and EU data protection laws.
Based on the above, the Court found that the Finnish authorities had acted within their margin
of appreciation, and that the reasons relied upon for their interference with the applicants’
freedom of expression had been both relevant and sufficient to show that it had been
“necessary in a democratic society”. There had therefore been no violation of Article 10. The
views of the Chamber were confirmed by the Grand Chamber - In the light of the
aforementioned considerations, the Court considered that, in assessing the circumstances
submitted for their appreciation, the competent domestic authorities and, in particular, the
Supreme Administrative Court gave due consideration to the principles and criteria as laid
down by the Court’s case-law for balancing the right to respect for private life and the
right to freedom of expression. In so doing, the Supreme Administrative Court attached
particular weight to its finding that the publication of the taxation data in the manner and to
the extent described did not contribute to a debate of public interest and that the applicants
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could not in substance claim that it had been done solely for a journalistic purpose within the
meaning of domestic and EU law. The Court discerns no strong reasons which would require
it to substitute its view for that of the domestic courts and to set aside the balancing done by
them. It is satisfied that the reasons relied upon were both relevant and sufficient to show that
the interference complained of was “necessary in a democratic society” and that the
authorities of the respondent State acted within their margin of appreciation in striking
a fair balance between the competing interests at stake. The Court therefore concluded
that there has been no violation of Article 10 of the Convention.
In conclusion to the Finnish case, one can say that banning the mass publication of
personal tax data in Finland did not violate the right to freedom of expression. The Court held
that the ban had interfered with the companies’ freedom of expression. However, it had not
violated Article 10 because it had been in accordance with the law, it had pursued the
legitimate aim of protecting individuals’ privacy, and it had struck a fair balance between the
right to privacy and the right to freedom of expression. In particular, the Court agreed with the
conclusion of the domestic courts, that the mass collection and wholesale dissemination of
taxation data had not contributed to a debate of public interest and had not been for a
solely journalistic purpose. Unlike in the Hungarian case above, in the Finnish case, it was
evident that the information was distributed by a media (i.e. by a privileged entity), but the
way it was distributed (the manner and the extent) did not really comply with the activity of a
media or the activity that one could refer to as “pure” journalistic activity. For this reason, the
Court confirmed the procedures applied by the Finnish authorities limiting the applicant
media in distributing relevant tax information to third parties. This ban/limitation introduced
by the Finnish authorities was later upheld and confirmed (as legally correct and justified) by
the Grand Chamber of the European Court of Human Rights. The Court dealt with all the
classic tests (interference based on law, legitimate aim, necessary in a democratic society) but
unlike in the Hungarian case above, in the Finnish case it came to the conclusion that the way
the tax data were processed and distributed did not contribute to public debate thus there was
no need to interpret the relevant Articles of the Convention in a way that an unlawful
intrusion into the Article 10 freedom of the applicant media was carried out by the authorities
of the Respondent State.
Conclusion
The above three cases illustrate the potential conflict between the freedom to receive
and impart information (on one hand) and the right to private life (on the other hand). We
analyse two cases which seem similar but eventually the reader will most likely conclude that
they are not the same (although similarities exist between them). The Hungarian case (Magyar
Helsinki Bizottság) is an example in which an NGO (in the position of a watchdog) was
requesting information of public interest but was not provided with it based on the arguments
that providing such information would interfere with the rights of the ex officio attorneys
whose information would have to be provided to the NGO. The Court did not accept this
argumentation provided by the Respondent State and came to the conclusion that the public
interest element outweighs the potential concerns about the private interests of the attorneys to
have their personal data kept confidential. In the Hungarian case the Court confirmed the
special status of the media (as per the interpretation and application of Article 10), but it did
not apply the same approach to two Finnish media who were in possession of a bulk of
taxpayers’ data and who pretended these data was distributed by them under the journalistic
privileges they had within the scope of the freedom of expression. The NGO and media – they
both can be considered a public “watchdog” – under normal circumstances – but – not all
activities carried out by them must be automatically accepted as legitimate and legal simply
because they belong to the “privileged” category of entities. In the Finnish case, The Court
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came to the conclusion that such a massive quantity of information on tax payers and the way
that information was distributed did not amount to a journalistic activity thus it was legitimate
for the Finnish authorities to interfere and limit the Article 10 freedom of the applicant media.
As the Court puts it, such dissemination of information could not be referred to as public
interest/public debate matter thus the Court confirmed the correctness and the legitimacy of
the ban introduced by the national authorities as being acceptable and proportionate. In
contrast to the two mentioned cases, the Sõro case shows that the relevance of information
fades in time and the mere lapse of time (with the combination of the negative effects the
publication of an out-dated information may have on individuals coupled with some other
relevant negative elements in the case – for more on this see above) causes for the protection
of privacy gaining priority over the freedom of expression (and/or over other relevant rights
and freedoms that may potentially be interfering with the right to privacy). All three cases are
different, but they have one feature in common. They do not allow for a drawing of a general
set of rules that could be applied universally when looking into the conflict- and/or
complementary relation between Article 10 and Article 8 of the Convention.
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