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ÚVOD
Cílem této studie je poukázat na rozdíl mezi českou
expertní komunitou a nejvýznamnějšími politickými
elitami České republiky v názoru, vnímání a veřejné
prezentaci klíčových bezpečnostních hrozeb, které
byly vygenerovány v národních strategických
dokumentech. Vedle této komparace studie předkládá
i vyhodnocení výsledků dosud neaplikovaného
způsobu stanovení relevance (resp. míry nebezpečí)
národních bezpečnostních hrozeb, setříděných na
základě empirického výzkumu v prostředí 57 analytiků
Bezpečnostní informační služby (BIS). Tento výzkum
byl realizován na přelomu let 2019/2020. Analytici BIS
patří mezi bezpečnostní experty s nadstandardním
přístupem k různým druhům utajovaných a
veřejnosti nedostupných informací. Není obvyklé,
aby byla analytická skupina BIS tímto způsobem
dotazována, proto jsou i v této studii shrnuty dílčí
výsledky výzkumu, které představují velmi exkluzivní
výstup1. Zjištěné výsledky však nejsou prezentovány
jako definitivní, neboť zkoumaná problematika
vyžaduje cyklické opakování empirického výzkumu
rozloženého v čase, aby mohly být zjištěné závěry
nadále upřesňovány. Výzkum proto nabízí cestu,
která by mohla být využita i při budoucím zkoumání
a popisu klíčových bezpečnostních hrozeb a rizik naší
země nejenom v prostředí BIS, ale i v rámci jiných
bezpečnostních sborů.
První dekády nového milénia jsou charakteristické
turbulentními změnami bezpečnostní situace ve
světě s výrazně negativními tendencemi. Změny
světového bezpečnostního prostředí mají přímý vliv
i na bezpečnostní situaci v ČR, a to především na
její tendenci. Díky masovému rozšíření internetu,

narůstajícímu objemu veřejně přístupných informací
a zvyšující se rychlosti přenosu zdrojových i sdílených
informací, nástupu tzv. umělé inteligence až do
sociálních oblastí a propojení množství lidských aktivit
v kybernetické oblasti je naše doba charakteristická
i příchodem nových bezpečnostních hrozeb (někdy
výzev), které jsou svojí dynamikou, nepředvídatelností
a rozsahem možných škod ve srovnání s nedávnou
minulostí zcela bezprecedentní. Problémem je i
přesun hrozeb z relativně definovatelné militární nebo
obecně bezpečnostní oblasti do civilní a společenské
oblasti s její měkkou analyzovatelností. Toto nepříliš
optimistické konstatování je zároveň doprovázeno
faktem snižující se akceschopnosti bezpečnostních
složek, kdy je tento handicap vyvažován jen
důrazem na stále vyšší odbornost členů národních
bezpečnostních složek nezbytnou pro odhalování
konkrétních útočníků, neboť do hry je stále častěji
zapojeno široké spektrum nepřátelských entit
v rozmanitých podobách státních nebo nestátních2
aktérů.
Navzdory těmto překážkám odhalují české
bezpečnostní složky, především ty zpravodajské
a policejní, každoročně nepřátelské operace proti
našemu státu v režii některých zahraničních vlád. Tyto
nepřátelské akce jsou namířené nejen proti České
republice, ale často i proti celému euroatlantickému
hodnotovému prostoru. V našich zeměpisných šířkách
jde především o dlouhodobě nepřátelské aktivity
Ruské federace a stále častěji i Čínské lidové republiky,
tedy protivníků, kteří (každý s využitím různých metod
i odlišných ideologických motivací) považují Západ,
tedy i Českou republiku, za svého úhlavního nepřítele3.

1 Empirický výzkum byl realizován s laskavým svolením vedení BIS a s aktivní účastí pracovníků centrální analytiky BIS. Za možnost provést tento výzkum i
za profesionální přístup při jeho realizaci patří vedení BIS i 57 osloveným analytikům upřímný dík.
2 Nestátní aktéři mohou, ale nemusí působit ve prospěch určitého státu. Fungují často jako krytí nepřátelských vládních aktivit konkrétního státu vůči jinému
státu, i jako součást činností především v oblasti kybernetického prostoru v rámci individuální kriminality nebo organizovaného zločinu.
3 Toto tvrzení se opírá o volně přístupné informace veřejných částí výročních zpráv některých českých zpravodajských služeb, především Bezpečnostní
informační služby nebo Vojenského zpravodajství. Dostupné z https://www.bis.cz/vyrocni-zpravy/ a https://vzcr.cz/vyrocni-zpravy-o-cinnosti-vojenskeho-
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V případě Ruska je toto konstatování zcela exaktní,
neboť Česká republika společně se Spojenými státy
byla v květnu 2021 zařazena na kremelský seznam
nepřátel Ruské federace4. Navzdory konstatovanému
je výrazným českým specifikem, že je tento trend
zcela nebo částečně odmítán některými nejvyššími
politickými představiteli země.
Lze rovněž konstatovat, že mnohé bezpečnostní
hrozby nebyly ještě před několika lety tak zřetelné
(např. systematické kybernetické útoky proti českým
státním i nestátním institucím), nebo nebyly tak
vyhrocené a časté (např. pokusy ovlivňovat různé
aspekty našeho života, národní politiky, ekonomiky
nebo bezpečnosti zahraničními vlivy s použitím tzv.
hybridních způsobů válčení zvláště v kybernetické
oblasti, ale i prostřednictvím cílených zpravodajských
operací, šíření dezinformací nebo tzv. fake news
atd.).
Všechny porevoluční české vlády stejně jako ostatní
státy euroatlantického prostoru dlouhodobě
vzdorují těmto výzvám některými tradičními
způsoby a metodami. V národních strategických
bezpečnostních dokumentech5 identifikují, popisují
a analyzují kompletní škálu hrozeb a navrhují
konkrétní protiopatření; organizují a využívají rozsáhlý
bezpečnostní aparát se snahou těmto hrozbám
účinně čelit; aktivně se angažují v mezinárodní
bezpečnostní spolupráci s cílem efektivně využívat
postavení ČR v oblasti zajišťování národní bezpečnosti
jako členské země Evropské unie (EU) a Organizace
Severoatlantické smlouvy (NATO).
Správný popis bezpečnostních hrozeb a jejich kvalitní
analýza má vliv na plánování, skladbu a výši rozpočtů
a obecně i na celkovou efektivitu práce důležitých
bezpečnostních institucí státu, které těmto hrozbám
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aktivně a efektivně vzdorují. Národní bezpečnostní
strategie jsou v českých podmínkách vypracovávány
celostátní bezpečnostní expertízou realizovanou
napříč všemi relevantními institucemi. Předkládanou
analýzu lze považovat za politicky nestrannou,
kladoucí důraz na expertní úroveň práce. Proto
je možné české strategické dokumenty z oblasti
bezpečnosti považovat za víceméně objektivní,
relevantní a z celkového pohledu realitě odpovídající
popis konkrétní bezpečnostní situace státu a jeho
klíčových bezpečnostních hrozeb v určité konkrétní
době s náčrtem možných vývojových trendů. Při
první redakci české národní bezpečnostní strategie
byl v České republice ale i v dalších nových členských
zemích NATO katalyzátorem těchto aktivit především
Strategický koncept NATO z dubna 19996. Byl
důležitým zdrojem tvorby národních strategických
dokumentů jednotlivých států Aliance. Strategický
koncept NATO 1999 vyzýval k budování národního
krizového managementu a civilního nouzového
plánování ve všech členských státech NATO právě
s ohledem na měnící se bezpečnostní hrozby.
Jednou z vážných slabin některých zemí včetně České
republiky je fakt, že národní analýzy bezpečnostních
hrozeb a bezpečnostního prostředí rychle zastarávají
a v mnoha ohledech již nejsou aktuální. Z tohoto
hlediska je nepochopitelná dlouhodobá nečinnost
mnohých českých vlád v otázkách pravidelné
aktualizace národních strategických dokumentů7.
Současný stav je velmi neuspokojivý, neboť Česká
republika má momentálně pět, resp. šest let staré
strategické bezpečnostní texty – Bezpečnostní
strategii 2015 a její rozšířenou verzi tzv. Auditem
národní bezpečnosti 2016. V tomto kontextu je to
příliš dlouhá doba, aby mohla být uspokojivě popsána
aktuální bezpečnostní situace v ČR a byly zohledněny
všechny nové bezpečnostní hrozby a trendy8.

zpravodajstvi-41 [online, cit. 2021-07-20]

Vedle expertů se k otázkám národní bezpečnosti nebo
bezpečnostních hrozeb často vyjadřují i protagonisté
domácí politické scény. Jejich projevy jsou často
velmi populistické a neodborné. Z určitého hlediska
jsou však některá politická vyjádření pochopitelná.
Bezpečnostní opatření jsou téměř vždy doprovázena
množstvím nepopulárních omezení, které běžného
občana spíše limitují, obtěžují a mnohdy mu ani
nedávají konkrétní smysl. Zde je pochopitelně zcela
namístě politický zásah s cílem vysvětlit široké
veřejnosti přijatá opatření a obhájit je. V českých
podmínkách však často dochází k pravému opaku.
Nejvyšší představitelé státu konkrétní bezpečnostní
hrozby odmítají nebo bagatelizují, aniž by předložili
jakoukoli důkazní argumentaci. Některá politická
prohlášení nebo pozice konkrétních politiků jdou i za
hranu obyčejného populismu a jsou tak často škodlivá
pro národní bezpečnost. I když může být politická
motivace různá, jdou jednoznačně proti zájmům státu
a jeho bezpečnosti.
Výrazným představitelem těchto tendencí je současný
český prezident Miloš Zeman, který v podstatě a priori
popírá konsensus dosažený celonárodní expertní
debatou v otázkách popisu jednotlivých prvků
národní bezpečnosti a popisu bezpečnostních hrozeb
ve vládou schválených strategických dokumentech.
Prezident Zeman například dlouhodobě odmítá brát
v úvahu jednotlivé položky národních bezpečnostních
hrozeb. Zeman mj. tvrdí, že Česká republika společně
se státy NATO čelí v podstatě jen jediné bezpečnostní
hrozbě, a tou je mezinárodní terorismus. Ostatní
hrozby buď bagatelizuje nebo je přímo popírá9.
Vrbětická kauza s prokázaným nepřátelským útokem
Ruska proti České republice jeho proruská vyjádření
sice poněkud utlumila, ale neukončila. I když i
prezident v této otázce mírně mění názor, neboť vedle
hrozby mezinárodního terorismu cituje i z některých
závěrečných aliančních materiálů a připouští i
„hrozby ze strany autoritativních režimů“10. Jednou
z příčin tohoto prezidentova postoje je dlouhodobé

zavrhování geopolitického rozměru bezpečnostního
ohrožení České republiky ze strany Ruska nebo
Číny. S těmito pozicemi pak často mediálně útočí na
jednotlivé organizační prvky českého bezpečnostního
systému, především na klíčovou národní
zpravodajskou složku – Bezpečnostní informační
službu a její vedení, která na základě dostupných
informací a faktů nemůže a ani nechce uspokojit jeho
představy o bezpečnostním ohrožení země.
Současný český premiér Andrej Babiš volí poněkud
jinou taktiku. Jeho vláda v otázkách zajišťování
národní bezpečnosti funguje víceméně standardně,
spíše respektuje platné strategické texty a závěry
plynoucí z analýzy národní bezpečnosti. Na přímé
otázky o konkrétních bezpečnostních hrozbách
však premiér často reaguje vyhýbavě, nekonkrétně
a alibisticky. A navíc velmi často mění svůj názor
podle momentální vnitropolitické konstelace11. Tento
postoj je pravděpodobně vysvětlitelný premiérovou
obavou dostat se do přímé konfrontace s prezidentem
Zemanem a některými jeho lidmi, neboť Zemanova
vůle je pro příští politickou budoucnost Andreje
Babiše klíčová.
Postoje obou nejdůležitějších představitelů státu, i
když asi každého s jinou motivací, mohou mít velmi
negativní dopady na pověst a vnímání České republiky
v zahraničí, a to především našimi klíčovými aliančními
spojenci. Negativní vliv mají i na situaci uvnitř země
v důležitých bezpečnostních složkách státu. Není cílem
tohoto textu upírat prezidentovi republiky svobodné
právo na názory nebo pozice. Problém je spíše v tom,
že prezident podobné otázky řeší konfliktně a mediálně,
a nikoliv za jednacím stolem a zavřenými dveřmi
s ostatními politickými aktéry a zainteresovanými
bezpečnostními složkami. To často uvádí politické
pozorovatele (zejména zahraniční) v omyl, neboť není
jasné, jaké jsou v různých otázkách skutečné pozice
České republiky. Tím se dostává rozpor ve vnímání
a prezentaci některých bezpečnostních hrozeb mezi

4 Ruská vláda schválila seznam nepřátelských zemí, přičemž do něj zařadila jen Českou republiku a Spojené státy. Dostupné např. z https://www.
irozhlas.cz/zpravy-svet/rusko-seznam-nepratel-cesko-usa-kreml_2105141820_tzr [online, cit. 2021-07-25].
5 Bezpečnostní strategie ČR z roku 2015 (dostupné z https://www.vlada.cz/assets/ppov/brs/dokumenty/bezpecnostni-strategie-2015.pdf [online, cit. 202107-20], Audit národní bezpečnosti z roku 2016 (dostupné z https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Audit-narodni-bezpecnosti-20161201.pdf
[online, cit. 2021-07-20]), Obranná strategie ČR z roku 2017. (dostupné z https://www.mocr.army.cz/images/id_40001_50000/46088/OS.pdf [online, cit.
2021-07-20]).
6 Alianční strategický koncept, Washington D.C., duben 1999, dostupné z http://www.internationaldemocracywatch.org/attachments/344_Nato%20
Strategic%20Concept%20(1999).pdf [online, cit. 2021-07-21].
7 Příklad z USA. Podle zákona Goldwater – Nicols Defense Department Reorganisation Act of 1986 doplněný o Title 50, Chapter 15, Section 404 of the US
Code musí americký prezident každý rok předložit Kongresu Zprávu o národní bezpečnostní strategii USA. V praxi se tak pravidelně neděje. Prezident B.
Obama předložil za osmileté funkční období bezpečnostní strategii pouze dvakrát (v letech 2010 a 2015), stejně jako jeho předchůdce prezident G. W. Bush,
(předložil strategii pouze v letech 2002 a 2006). Výjimkou byl prezident B. Clinton, který kromě roku 1999 za osmileté funkční období předložil Kongresu vždy
požadovaný text (tj. v letech 1994–1998 a 2000–2001). Naposledy tak učinil prezident D. Trump v prosinci 2017, takže Národní bezpečnostní strategie USA
z 18.12. 2017 je nyní aktuálním dokumentem tohoto druhu v USA.
8 V této otázce je ČR v porovnání s některými sousedními zeměmi poněkud pozadu, i když byla českou vládou nedávno přijata nová Národní strategie
pro čelení hybridnímu působení (2021). Národní bezpečnostní strategii však nedávno aktualizovalo Polsko (2020) nebo Slovensko (2021). Podobně
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zanedbaný stav je v Rakousku (2013). Spolková republika právě aktualizuje Kybernetickou bezpečnostní strategii pro Německo z roku 2016 (CyberSicherheitsstrategie für Deutschland).
9 Z mnoha Zemanových vyjádření například jeho rozhovor pro ČTK z 11.3. 2019. Dostupné z https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/
vybrane-projevy-a-rozhovory/rozhovor-prezidenta-republiky-pro-ctk-1-14636 [online, cit. 2021-07-22].
10 Jako příklad lze uvést text prezidentovy zdravice konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost 2021. Dostupné z https://www.hrad.cz/cs/prezidentcr/soucasny-prezident-cr/vybrane-projevy-a-rozhovory/zdravice-prezidenta-republiky-prectena-na-narodni-bezpecnostni-konferenci-nase-bezpecnost-nenisamozrejmost-16012#from-list [online, cit. 2021-07-22]).
11 Viz příklad: „Byl to útok na zboží, ne akt státního terorismu, prohlásil Babiš k Vrběticím“, 19.4. 2021. Dostupné z https://www.novinky.cz/domaci/clanek/
byl-to-utok-na-zbozi-ne-akt-statniho-terorismu-prohlasil-babis-k-vrbeticim-40357538 [online, cit. 2021-07-30].
„Babiš otočil. Výbuch ve Vrběticích nazval teroristickým útokem, omluvil se za výrok o zboží“ 20.4. 2021. Dostupné z https://www.lidovky.cz/domov/babisvybuch-ve-vrbeticich-nazval-teroristickym-utokem-omluvil-se-za-svuj-predchozi-vyrok.A210420_153302_ln_domov_litsp [online, cit. 2021-07-30].
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experty a politiky do naprosto absurdní roviny, neboť
se tak v podstatě vytváří nová bezpečnostní hrozba.
Jinými slovy neprofesionální politické zásahy některých
ústavních činitelů mohou mít charakter přímého
bezpečnostního ohrožení země, bez aktivní účasti
kohokoliv zvenčí. Vzniká v podstatě ideální stav pro
naše protivníky, neboť sami nemusejí dělat nic, a jejich
destruktivní politika slaví úspěchy.

Jan Paďourek

Stanoviska dalších politiků nebo českých
politických stran (koaličních nebo opozičních)
v otázkách národní bezpečnosti a jejich názorů
na bezpečnostní hrozby víceméně kopírují
jimi prosazované politické ideje a ideologické
zaměření. Česká politická scéna má i v tomto
ohledu velmi pestré parlamentní zastoupení
nejrůznějších politických proudů.

2

BEZPEČNOSTNÍ HROZBY
A NÁRODNÍ STRATEGICKÉ
BEZPEČNOSTNÍ DOKUMENTY
Základní definice
Výstižnou a jasnou definici pojmu „bezpečnostní
hrozba“ nabízí např. internetová verze britského
slovníku Collins Dictionaries, který pojem
„bezpečnostní hrozba“ stručně definuje jako „hrozbu
pro bezpečnost země“12.
Český bezpečnostní teoretik, bývalý zpravodajec a
někdejší ředitel civilní rozvědky Petr Zeman definuje
hrozbu v příručce o české bezpečnostní terminologii
mj. takto: „Hrozba je primární, mimo nás nezávisle
existující, vnější fenomén, který může nebo chce
poškodit nějakou konkrétní hodnotu. Závažnost
hrozby je úměrná povaze hodnoty a toho, jak si danou
hodnotu ceníme. Hrozba může být jevem přírodním,
definovaným fyzikálně – takovou hrozbu nazýváme
hrozbou neintencionální. Realizace neintencionální
hrozby je stochastické povahy. Zcela jiného původu je
hrozba působená či zamýšlená činitelem nadaným vůlí,
úmyslem (hrozba intencionální) – zamýšlí ji, připravuje,
spouští či realizuje lidský jedinec nebo kolektivní aktér.
Termín ohrožení je synonymem termínu hrozba“.13
České strategické dokumenty i další odborné texty
zabývající se problematikou národní bezpečnosti
používají vedle termínu hrozba i termín riziko. Je
na místě upozornit na rozdíl ve významu těchto

pojmů, neboť hrozba je „primární, mimo nás
nezávisle existující, vnější fenomén, který může
nebo chce poškodit nějakou konkrétní hodnotu.
Závažnost hrozby je úměrná povaze hodnoty a toho,
jak si danou hodnotu ceníme…“14, kdežto riziko je
„pravděpodobnost, že dojde ke škodlivé události,
jež postihne danou hodnotu. Jinak je riziko možnost,
že s určitou pravděpodobností vznikne událost, jež
se liší od toho, co si přejeme. Riziko je odvozená
závisle proměnná a dá seurčit nebo odhadnout tzv.
analýzou rizik. Riziko je reakcí na hrozbu, též na
stav naší připravenosti (zranitelnosti) a je spojeno
s rozhodováním“15.
Samotný pojem národní bezpečnost je definován
českým bezpečnostním badatelem a vysokoškolským
pedagogem prof. Miroslavem Marešem z Masarykovy
univerzity v Brně jako „stav, kdy objektu (národnímu
státu jako celku nebo jeho podstatným atributům)
nehrozí závažné ohrožení svrchovanosti, uzemní
celistvosti, základům politického uspořádání, vnitřního
pořádku a bezpečnosti, životů a zdraví občanů,
majetkových hodnot a životního prostředí. Ani jeho
spojenci nejsou vystaveni hrozbám, které by v případě
jejich aktivace vyžadovaly ozbrojenou či jinou rizikovou
spoluúčast. Objekt je schopen a ochoten potenciální

12 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/security-threat, [online, cit. 2020-04-01].
13 ZEMAN, Petr a kol. (2002) Perspektivy vývoje bezpečnostní situace, vojenství a obranných systémů do roku 2015 s výhledem do roku 2025. Část 1:
Perspektivy bezpečnostní situace a politického vývoje států střední a východní Evropy do roku 2015, Česká bezpečnostní terminologie, Výklad základních
pojmů, heslo 18. Hrozba a riziko, s. 58, ÚSS/202-S-1-031, Ministerstvo obrany, Brno
14 ZEMAN 2002, s. 58
15 Ibidem, s. 58
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hrozby rozpoznat a v maximální možné míře jim
zamezovat, popřípadě je eliminovat16“. Podle člena
americké senátní Národní rady pro humanitní vědy a
bývalého amerického diplomata Kima R. Holmese lze
z globálního pohledu definovat národní bezpečnost i
„jako moc národa nad kontrolou jeho suverenity a osudu,
tj. jako určitou míru kontroly nad skutečností, do jaké míry
mohou vnější síly poškodit zemi. Tvrdá, resp. vojenská
moc je o kontrole, zatímco měkká moc je hlavně o vlivu
– snaží se přesvědčit ostatní, aby kromě války, využili
metody s cílem něco udělat – cosi ovlivnit“17.

Jan Paďourek

Česká národní bezpečnost je pochopitelně
součástí mezinárodní bezpečnosti, a především
bezpečnosti euroatlantického prostoru,
kterého je Česká republika prostřednictvím
svého členství v klíčových mezinárodních
organizacích (NATO, EU) aktivním aktérem.
Systém mezinárodní bezpečnosti má, opět podle
Kima R. Holmese, i několik dalších myšlenkových
směrů, jako je např. kolektivní obrana, kolektivní
bezpečnost, globální bezpečnost nebo
mezinárodní právo18.

Vývoj tvorby českých strategických dokumentů
Počátek moderních českých, resp. československých
národních strategických bezpečnostních dokumentů
zpracovaných na základě konkrétních podnětů a
s odkazem na reálnou bezpečnostní situaci doma i ve
světě lze zaznamenat od roku 1991, kdy byl přijat první
porevoluční strategický dokument československého
demokratického státu – Vojenská doktrína České
a Slovenské Federativní Republiky19. Ta reagovala
především na skutečnost, že se Československo po
zániku bipolárně rozděleného světa ocitlo v podstatě
zcela mimo jakékoliv kolektivní bezpečnostní
struktury. Vojenská doktrína ČSFR z roku 1991 hledala
své místo především v již existujících strukturách OSN.
Po vzniku samostatného českého státu byla v roce
1995 vydána Bílá kniha o obraně20,

která poprvé oficiálně deklarovala snahu České
republiky vstoupit do Organizace severoatlantické
smlouvy (NATO). Zcela přelomovou událostí bylo
i přijetí Ústavního zákona o bezpečnosti z roku
199821 a následně v roce 1999 byla vydána první
Bezpečnostní strategie ČR22, která byla brzy
novelizována dalším vydáním v roce 200323.
V roce 2001 byla aktualizována Doktrína Armády
ČR24 a v rychlém sledu několik aktualizovaných
vydání Vojenské strategie ČR z roku 200225,
200426 a 200827. V roce 2011 vydalo Ministerstvo
obrany ČR tzv. Bílou knihu o obraně28 a
v témže roce byla publikována i nová redakce
Bezpečnostní strategie ČR 201129. V roce 2012
vyšla Obranná strategie ČR30.

16 Ibidem, s. 15
17 HOLMES Kim R. (2015), What is National Security? The Heritage Foundation, 2015 Index of US Military Strength, Washington D.C., s 17-26.

Aktuální národní strategické dokumenty České republiky
Česká republika společně s ostatními státy
euroatlantického prostoru aktuálně disponuje
relativně kvalitním popisem národního
bezpečnostního prostředí i relativně hodnotnou
analýzou konkrétních bezpečnostních hrozeb.
Národní analýza bezpečnostního prostředí ČR, která
definuje i jednotlivé okruhy bezpečnostních hrozeb
s výčtem konkrétních hrozeb je primárně obsažena
v Bezpečnostní strategii ČR z r. 201531. Na rozdíl od
mnohých jiných států má Česká republika i hodnotnou
rozšířenou verzí národní bezpečnostní strategie, tzv.
Audit národní bezpečnosti z r. 201632. Ten na základě
příkladné celonárodní expertní diskuse podrobil
každou konkrétní bezpečnostní hrozbu mj. i detailnímu
analytickému rozboru s využitím metody tzv. SWOT
analýzy33. V podobném duchu byly zpracovány i
další dvě důležité, i když rozsahem nevelké studie
– Obranná strategie České republiky z roku 2017
popisující bezpečnostní situaci země z vojenského
hlediska34 nebo Koncepce české zahraniční politiky
z roku 2015, které spíše akcentují hlavní proudy české
zahraniční politiky, včetně oblastí prosazování našich
národních zájmů ve světě.35 Problém strategických
textů však spočívá v tom, že jejich obsah zastarává a
Česká republika stojí před úkolem jejich aktualizace.
Bezpečnostní strategie (2015) identifikuje celkem
11 faktorových skladeb bezpečnostních hrozeb36: 1)
oslabování mechanismu kooperativní bezpečnosti i
politických a mezinárodněprávních závazků v oblasti
bezpečnosti, 2) nestabilita a regionální konflikty v
euroatlantickém prostoru a jeho okolí, 3) terorismus,
4) šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů, 5)
kybernetické útoky, 6) negativní aspekty mezinárodní
migrace, 7) extremismus a nárůst interetnického a
sociálního napětí, 8) organizovaný zločin, zejména

závažná hospodářská a finanční kriminalita, korupce,
obchodování s lidmi a drogová kriminalita, 9) ohrožení
funkčnosti kritické infrastruktury, 10) přerušení
dodávek strategických surovin nebo energie a 11)
pohromy přírodního a antropogenního původu a
jiné mimořádné události. Tyto okruhy i konkrétní
hrozby jsou dále detailně rozpracovány v Auditu
národní bezpečnosti ČR (2016), kde je s využitím
SWOT analýzy pozornost zaměřena na konkrétní
bezpečnostní hrozby popsané v 10 faktorových
skladbách37: 1) terorismus, 2) extremismus, 3)
organizovaný zločin, 4) působení cizí moci, 5)
bezpečnostní aspekty migrace, 6) přírodní hrozby, 7)
antropogenní hrozby, 8) hrozby v kyberprostoru, 9)
energetická, surovinová a průmyslová bezpečnost, 10)
hybridní hrozby a jejich vliv na bezpečnost občanů
ČR. Audit národní bezpečnosti ČR z roku 2016
má však systémově podobný model prezentovaný
již v Bezpečnostní strategii schválené o rok dříve.
Obranná strategie ČR z roku 2017 doplňuje trojici
strategických dokumentů o popis bezpečnostního
prostředí ČR a jeho východisek z obranného a
vojenského hlediska a jednotlivé bezpečnostní hrozby
jmenuje spíše nahodile s odvoláním na Bezpečnostní
strategii (2015). Jednoznačně však akcentuje trendy
bezpečnostního ohrožení země, ať již se jedná o ruský
vliv v našem regionu nebo o cílené šíření dezinformací
a zneužívání kybernetického prostoru.38
Ohrožení České republiky v kybernetické oblasti
je relativně novou, avšak dynamicky se rozvíjející
bezpečnostní hrozbou, která je již akcentována
v Bezpečnostní strategii ČR (2015), ale i Auditu
národní bezpečosti ČR (2016). Tempo rozvoje
kybernetických forem nebezpečí a určitá zaostalost
Česka v této oblasti přiměla vládu ke schválení

18 Ibidem, s. 18-19
19 https://www.mocr.army.cz/images/Bilakniha/CSD/1991%20Vojenska%20doktrina%20CSFR.pdf [online, cit. 2021-02-16].
20https://www.mocr.army.cz/images/Bilakniha/CSD/1995%20Bila%20kniha%20o%20obrane%20CR.pdf [online, cit. 2021-02-16].
21 Ústavní zákon o bezpečnosti č. 110/1998 Sb. Detailně MAREŠ Miroslav, NOVÁK Daniel (2019), Ústavní zákon o bezpečnosti ČR. Komentář, Wolters
Kluwer ISBN: 978-80-7598-202-5, 236 s.
22 https://www.mocr.army.cz/images/Bilakniha/CSD/002.pdf [online, cit. 2021-02-16].
23 https://www.mocr.army.cz/images/Bilakniha/CSD/2003%20Bezpecnostni%20strategie%20CR.pdf [online, cit. 2021-02-16].

31 Aktuální Bezpečnostní strategie ČR je z roku 2015 a je zřejmé, že s ohledem na zhoršující se bezpečnostní situaci ve světě a v Evropě není tato již zcela
aktuální. Dostupné z https://www.vlada.cz/assets/ppov/brs/dokumenty/bezpecnostni-strategie-2015.pdf [online, cit. 2020-04-01].
32 Audit národní bezpečnosti z roku 2016 (142 stran) v podstatě rozšiřuje a v mnohém konkretizuje bezpečnostní strategii 2015 a je v kontextu střední
Evropy nestandardním materiálem, který byl vypracován na základě celonárodní debaty klíčových bezpečnostních expertů pod vedením MZV ČR.
Navzdory své kvalitě i tento text zastarává a podle autorů této stati také vyžaduje aktualizaci. Dostupné z https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/
aktualne/Audit-narodni-bezpecnosti-20161201.pdf [online, cit. 2020-04-01].
33 SWOT analýza je jednou ze základních metod strategické analýzy, zkoumající jednotlivé jevy na základě čtyř principů: S = Strengths (silné stránky), W =
Weaknesses (slabé stránky), O = Oportunities (příležitosti) a T = Threats (hrozby). Podrobněji např. SARSBY, Alan: SWOT ANALYSIS, London 2016

24 https://www.mocr.army.cz/images/Bilakniha/CSD/003.pdf [online, cit. 2021-02-16].
25 https://www.mocr.army.cz/images/Bilakniha/CSD/2002%20Vojenska%20strategie%20CR.pdf [online, cit. 2021-02-16].

34Text Obranné strategie ČR, 2017, 8 s. dostupný z http://www.mocr.army.cz/images/id_40001_50000/46088/OS.pdf [online, cit. 2020-04-01].

26 https://www.mocr.army.cz/images/Bilakniha/CSD/2004%20Vojenska%20strategie%20CR.pdf [online, cit. 2021-02-16].
27 https://www.mocr.army.cz/images/Bilakniha/CSD/2008%20Vojenska%20strategie%20CR.pdf [online, cit. 2021-02-16].

35 Celý text aktuální Koncepce české zahraniční politiky, 2015, 18 s. dostupný z https://www.mzv.cz/file/1565920/Koncepce_zahranicni_politiky_CR.pdf
[online, cit. 2020-04-01].

28 https://www.mocr.army.cz/images/Bilakniha/bila_kniha_o_obrane.pdf [online, cit. 2021-02-16].

36 Bezpečnostní strategie ČR, Praha 2015, s. 11-13.

29 https://www.mocr.army.cz/images/Bilakniha/CSD/011.pdf [online, cit. 2021-02-16].

37 Audit národní bezpečnosti ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Praha 2016, s. 10-138

30 https://www.mocr.army.cz/images/id_40001_50000/46088/STRATEGIE_ce.pdf [online, cit. 2021-02-16].

38 Obranná strategie ČR, Ministerstvo obrany ČR, Praha 2017, s. 1
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zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti
ve znění pozdějších předpisů,39 který vymezuje
práva a povinnosti osob i konkrétní pravomoci
orgánů státní správy v kybernetické oblasti.
Novelou tohoto zákona z roku 2017 byl zřízen
samostatný Národní úřad pro kybernetickou a
informační bezpečnost (NÚKIB) se sídlem v Brně.
Do té doby se otázkami celostátní koordinace
kybernetické bezpečnosti zabýval Národní
bezpečnostní úřad a v rámci svých kompetencí i
Policie ČR či zpravodajské služby. NÚKIB má jako
správní orgán relativně široké vymezení působnosti
a vedle problematiky kybernetické bezpečnosti
garantuje i otázky ochrany utajovaných informací
v oblasti kybernetiky a informatiky i informačních a
komunikačních systémů a kryptografické ochrany.
Dále má ve své pravomoci problematiku veřejně
regulované služby v rámci družicového systému
Galileo40. NÚKIB ale nemá přímou působnost
v otázkách kybernetické obrany státu. Tato
gesce byla svěřena do působnosti Vojenského
zpravodajství. Stalo se tak novelou zákona č.
298/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství41. Tato
novela zásadně změnila postavení jedné ze tří
českých zpravodajských služeb, které dosud
měly výhradně informační působnost. Rozšířila
pravomocí Vojenského zpravodajství o problematiku
kybernetické obrany, která v sobě mj. zahrnuje vedle

Jan Paďourek

aktivit Velitelství kybernetických sil a informačních
operací Armády ČR42 i aktivní zapojení Vojenského
zpravodajství v oblasti kybernetické obrany. Vojenští
zpravodajci v tomto kontextu budují Národní
centrum kybernetických operací s cílem aktivně
odvrátit nebo zastavit kybernetický útok43, ale také
preventivně reagovat na možná kybernetická rizika.
S riziky v kybernetické oblasti jsou úzce spojeny i
nepřátelské aktivity některých státních i nestátních
aktérů realizované tzv. hybridními metodami
působení. Vláda ČR s odkazem na Bezpečnostní
strategii ČR (2015) schválila v dubnu 2021 další
konkrétní strategický dokument Národní strategii
pro čelení hybridnímu působení44. Tato strategie je
příkladem konkrétní reakce státu na jednu fakticky
pojmenovanou bezpečnostní hrozbu. Koncepce
byla zpracována za široké účasti zástupců české
bezpečnostní komunity všech klíčových rezortů.
Strategie mj. předpokládá vytvoření indikátorů
hybridního působení, které budou využitelné pro
veřejnou správu.45
V únoru 2021 Bezpečnostní rada státu projednala a
vzala na vědomí i dokument Bezpečnostní hrozby
a rizika pro Českou republiku ve střednědobém
horizontu, který však byl vypracován v režimu utajení,
a tudíž ho nelze veřejně posuzovat.46

Faktorová skladba bezpečnostních hrozeb a jejich členění do
intencionálních a neintencionálních skupin
České bezpečnostní texty obsahují řadu konkrétně
pojmenovaných bezpečnostních hrozeb. Obecně
se jedná buď o tzv. „hrozby intencionální, které
zamýšlí, připravuje, spouští či realizuje lidský

jedinec nebo kolektivní aktér“47 anebo tzv. „hrozby
neintencionální“, tj. takové, které jsou „jevem
přírodním a jsou definovány fyzikálně“.48 Faktorová
skladba bezpečnostních hrozeb je výsledkem

39 Zákon č. 181/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů – novela prostřednictvím zákona č. 104/2017 Sb., č. 183/2017 Sb., č. 205/2017 Sb., č. 35/2018
Sb., č. 111/2019 Sb. a č. 12/2020 Sb.
40 Dostupné z https://www.nukib.cz/cs/o-nukib/ [online, cit. 2021-05-26].
41 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-150 [online, cit. 2021-07-25].
42 KySIO – Velitelství kybernetických sil a informačních operací „působí nezávisle, společně nebo v součinnosti s pozemními, vzdušnými a speciálním silami“.
Dostupné z https://www.acr.army.cz/struktura/generalni/kyb/velitelstvi-kybernetickych-sil-a-informacnich-operaci-214169/ [online, cit. 2021-05-26].

série empirických výzkumů, které byly v minulých
letech realizovány třemi skupinami výzkumníků
na Policejní akademii ČR v Praze a jejich výsledky
byly publikovány v několika samostatných statích49.
Konkrétní bezpečnostní hrozby se dají obsáhnout
v těchto šesti faktorových skladbách:50
1. ohrožení působnosti státu a jeho ekonomické stability
(9 bezpečnostních hrozeb, ve všech případech se
jedná o hrozby intencionální, řazeno abecedně)
kriminalita spojená s insolvenčním řízením, legalizace
výnosů z trestné činnosti, organizovaná daňová
kriminalita, ovlivňování veřejné správy cizí mocí,
ovlivňování veřejného mínění cizí mocí, prorůstání
organizovaného zločinu do veřejné správy, získávání
zákonem chráněných informací cizí mocí, zneužití
legitimních služeb pro účely organizovaného zločinu,
zneužívání veřejných zakázek a rozpočtů;
2. hrozby v kyberprostoru
(6 bezpečnostních hrozeb, ve všech případech se jedná
o hrozby intencionální, řazeno abecedně)
hybridní hrozby, kybernetická špionáž, kyberterorismus,
narušení bezpečnosti eGovernmentu, narušení
odolnosti IT infrastruktury, nepřátelské kampaně;
3. hrozby spojené s hrozbami migrace a terorismu
(5 bezpečnostních hrozeb, ve všech případech se
jedná o hrozby intencionální, řazeno abecedně)
hrozba neúspěšné integrace, islámský radikalismus,
neřízená migrace, terorismus osamělých vlků,
zahraniční bojovníci;
4. hrozby extremismu
(3 bezpečnostní hrozby, ve všech případech se jedná o

hrozby intencionální, řazeno abecedně)
levicový extremismus, politický extremismus,
pravicový extremismus;
5. hrozby energetické, surovinové, průmyslové a
environmentální
(11 bezpečnostních hrozeb. V devíti případech se
jedná o hrozby intencionální, dvě posledně jmenované
hrozby – povodně a dlouhodobé sucho – jsou hrozbami
neintencionálními, tedy mimo přímou působnost
bezpečnostních složek, řazeno abecedně)
dlouhodobé sucho, narušení dodávek elektrické
energie velkého rozsahu, narušení dodávek pitné vody
velkého rozsahu, narušení dodávek plynu velkého
rozsahu, narušení dodávek potravin velkého rozsahu,
narušení dodávek ropy velkého rozsahu, povodně,
průmyslová bezpečnost, radiační havárie, surovinová
bezpečnost, únik nebezpečné látky;
6. hrozby geopolitické
(3 bezpečnostní hrozby, ve všech případech se jedná o
hrozby intencionální, řazeno abecedně)
nebezpečí čínského vlivu, nebezpečí ruského vlivu,
nebezpečí severokorejského vlivu.
V šesti faktorových skladbách je celkově obsaženo
37 významných bezpečnostních hrozeb, z toto 35
bezpečnostních hrozeb je intencionální povahy a
pouze 2 hrozby neintencionální povahy (dlouhodobé
sucho a povodně). Z dnešního pohledu je zřejmé,
že v seznamu chybí např. pandemické hrozby a
rozsáhlé virové epidemie, které v době realizace
empirického výzkumu (přelom let 2019/2020) nebyly
v českých bezpečnostních strategických textech příliš
akcentovány. Zmínky o nich se ale vyskytují jak v

49 1) JAKUBCOVÁ, L., ŠESTÁK, B. a KOVAŘÍK, Z., (2017) Exaktní odhad faktorové skladby bezpečnostních hrozeb pro Českou republiku, Bezpečnostní
teorie a praxe, 4/2017, s. 5-21, ISSN 1801-8211
2) JAKUBCOVÁ, L. (2018), Vnímání bezpečnostních hrozeb pro Českou republiku, Bezpečnostní teorie a praxe, 1/2018, s. 65-83, ISSN 1801-8211
3) JAKUBCOVÁ, L., KOVAŘÍK, Z., BLAŽEK, V. (2018), Odhad faktorové skladby bezpečnostních hrozeb pro Slovenskou republiku a její porovnání s Českou
republikou, Bezpečnostní teorie a praxe, 3/2018, s. 45-63, ISSN 1801-8211
4) JAKUBCOVÁ, L., ŠESTÁK, B. and KOVAŘÍK, Z., (2017-2) Exact Estimation of factor composition of security threats for the Czech Republic, Bezpečnostní
teorie a praxe, Policejní akademie ČR v Praze, 4/2017, s. 5-19, ISSN 1801-8211

43 https://www.vzcr.cz/kyberneticka-obrana-46. [online, cit. 2021-05-26].
44 https://www.mocr.army.cz/assets/informacni-servis/zpravodajstvi/narodni-strategie-pro-celeni-hybridnimu-pusobeni.pdf [online, cit. 2021-05-26].
45 Vláda schválila Národní strategii pro čelení hybridnímu působení, tisková zpráva MO ČR, 19.4. 2021. Dostupné z https://www.mocr.army.cz/informacniservis/zpravodajstvi/vlada-schvalila-narodni-strategii-pro-celeni-hybridnimu-pusobeni-227120/ [online, cit. 2021-06-08].
46 https://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=186776&tmplid=50 [online, cit. 2021-07-27].
47 ZEMAN 2002, s. 58

5) PAĎOUREK, J., KOVAŘÍK, Z. (2019), Modelling the Factor Composition of Security Threats from the Perspective of Czech and Slovak Respondents and
Experts in the CR, Bezpečnostní teorie a praxe, Policejní akademie ČR v Praze, 4/2019, s. 69-91, ISSN 1801-8211
50 JAKUBCOVÁ, L., ŠESTÁK, B. a KOVAŘÍK, Z., (2017). Šestá geopolitická faktorová skladba byla do výzkumu přidána v rámci posledního výzkumného
projektu. Jeho výsledky byly publikovány v článku PAĎOUREK, J., KOVAŘÍK, Z. (2019), Modelling the Factor Composition of Security Threats from the
Perspective of Czech and Slovak Respondents and Experts in the CR, Bezpečnostní teorie a praxe, Policejní akademie ČR v Praze, 4/2019, s. 69-91, ISSN
1801-8211.

48 ZEMAN 2002, s. 58
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Bezpečnostní strategii (2015)51, tak v Auditu národní
bezpečnosti (2016)52. V obou případech se však
jedná o popis přírodních, tedy tzv. neintencionálních
hrozeb. Pro empirický výzkum realizovaný v rámci
dotazníkové akce v analytické

Jan Paďourek

skupině BIS ČR (leden 2019) bylo však použito
37 položek konkrétních bezpečnostních
hrozeb, které jsou obsaženy ve výše zmíněných
šesti faktorových skladbách a mají výlučně
intencionální povahu.

3

EMPIRICKÝ VÝZKUM ZJIŠŤOVÁNÍ
MÍRY RELEVANCE KONKRÉTNÍCH
BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB
(JEDNA Z METOD)
Existence relativně velkého množství konkrétních
bezpečnostních hrozeb obsažených v českých
strategických dokumentech, řazených ve faktorových
skladbách, neumožňuje žádné české bezpečnostní
složce pojmout celé spektrum těchto hrozeb ve stejné
kvalitě a intenzitě. Stanovení míry relevance, resp. míry
rizik každé konkrétní hrozby je jedním z důležitých
předpokladů pro správné využívání národních
bezpečnostních kapacit i jejich přednostní orientace
na skutečně klíčové bezpečnostní hrozby.
Empirický výzkum realizovaný v prostředí
analytické skupiny BIS na přelomu let 2018/2019
je jednou z možných cest, jak se k výsledku
stanovení míry relevance hrozeb dobrat. Filozofie
výzkumu však vycházela z předpokladu, že
analytici BIS jsou jednou z mála profesních skupin
bezpečnostního aparátu státu, která má přístup
zřejmě k nejpestřejšímu souboru v České republice
dostupných informací důležitých pro správnou
analýzu bezpečnostního

ohrožení státu. Vedle vlastních zpravodajských
poznatků jsou tito analytici příjemci informací i od
ostatních českých zpravodajských služeb a dalších
bezpečnostních sborů (především od Policie ČR a
jejich elitních složek), ale i z výměny zpravodajských
informací sdílených v rámci mezinárodní spolupráce
služeb euroatlantického prostoru. Empirický výzkum
byl sice ze sociologického hlediska proveden na
relativně malé skupině respondentů (celkem 57 osob),
avšak z hlediska exkluzivity a kompaktnosti se jedná o
vzorek zcela mimořádný.
Oslovení respondenti anonymně klasifikovali
bezpečnostní hrozby jednou z nabízených možností
míry relevance: 1- velmi vysoká, 2 – vysoká, 3 – střední,
4 – nízká, 5 - velmi nízká, 0 - žádná hrozba.
Výsledkem je setříděná relevance národních
bezpečnostních hrozeb pohledem analytiků BIS od
nejvíce nebezpečné hrozby (působení a vliv Ruska) po
nejméně nebezpečnou hrozbu (radiační havárie):

51 Bezpečnostní strategie ČR 2015, s. 10, Pohromy přírodního a antropogenního původu a jiné mimořádné události. Dostupné z https://www.vlada.cz/assets/
ppov/brs/dokumenty/bezpecnostni-strategie-2015.pdf [online, cit. 2021-06-08].
52 Audit národní bezpečnosti 2016, Přírodní hrozby, VI) Epidemie – hromadné nákazy osob, s.76, dostupné z https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/
aktualne/Audit-narodni-bezpecnosti-20161201.pdf [online, cit. 2021-06-08].
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TABULKA Č. 1

TABULKA Č. 3

Klasifikace bezpečnostních hrozeb analytiky BIS (n=57)

Působení a vliv Ruska hodnocené analytickou skupinou BIS (přelom roku 2019/2020)
MÍRA HROZBY

Četnost

V procentech

Procenta z platných

Kumulativní procenta

Velmi vysoká

31

54,4

54,4

54,4

Vysoká

20

35,1

35,1

89,5

Střední

4

7

7

96,5

Nízká

2

3,5

3,5

100

Velmi nízká

0

0

0

100

Žádná

0

0

0

100

Celkem

57

100

100

100

GRAF Č. 1

Působení a vliv Ruska hodnocené analytickou skupinou BIS (přelom roku 2019/2020)

Tato studie klade důraz na klíčové bezpečnostní
hrozby, dále bude tedy analyzováno jen deset

nejvíce nebezpečných hrozeb, setříděných pomocí
empirického výzkumu uvnitř analytické skupiny BIS.

Rusko považuje za bezpečnostní hrozbu celkem
89,5 % procent respondentů ve škále „velmi vysoká“
a „vysoká hrozba“ , pokud přidáme ještě hodnotu
„střední hrozba“ je to celkově 96,5 %. Jedná se o
hodnotu, která je svou jednoznačností nebývalá.

Do první desítky nejvíce nebezpečných hrozeb dostala
i položka „působení a vliv Číny“, z hlediska setříděné
relevance zaujala čtvrtou pozici55. Tato bezpečnostní
hrozba dosáhla ve výzkumu těchto konkrétních
hodnot:

TABULKA Č. 2

TABULKA Č. 4

Deset nejvíce nebezpečných hrozeb podle analytické skupiny BIS

Působení a vliv Číny hodnocené analytickou skupinou BIS (přelom roku 2019/2020)

Anonymní empirický výzkum zcela jasně označil
„působení a vliv Ruska“ za největší bezpečnostní
hrozbu pro Českou republiku. Pro připomenutí,
průzkum byl realizován na přelomu let 2019/2020,
tedy více jak rok před zveřejněním kauzy Vrbětice53,

MÍRA HROZBY

Četnost

V procentech

Procenta z platných

Kumulativní procenta

Velmi vysoká

25

43,9

43,9

43,9

Vysoká

21

36,8

36,8

80,7

Střední

9

15,8

15,8

96,5

Nízká

2

3,5

3,5

100

Velmi nízká

0

0

0

100

Žádná

0

0

0

100

Celkem

57

100

100

100

která měla velký vliv na změnu veřejného mínění,
resp. na zvýšení počtu obyvatel České republiky, kteří
považují Ruskou federaci za výraznou bezpečnostní
hrozbu54. Analytická skupina BIS hodnotila „Působení
a vliv Ruska“ konkrétně takto:

53 Podrobněji např. „Do výbuchu ve Vrběticích byli podle zjištění BIS zapojeni příslušníci ruské tajné služby, oznámil Babiš“. Dostupné z https://www.irozhlas.
cz/zpravy-domov/andrej-babis-jan-hamacek-mimoradna-tiskova-konference-ministerstvo-zahranici_2104171945_kro [online, cit. 2021-07-29].
54 Lze se jen domnívat, zda analytici BIS do svých reakcí již zohlednili kauzu Vrbětice nebo ne. V tomto případě se jedná o utajovanou informaci, a tak lze
o této skutečnosti jen spekulovat.
18
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55 Dotazník obsahoval ještě třetí geografickou hrozbu „Působení a vliv Severní Koreje“. Tato bezpečnostní hrozba byla zařazena jako méně relevantní
(méně významná), v celkovém pořadí až na 33 místo z 37. Severní Koreu jako výrazné nebezpečí (v kategorii velmi vysoká a vysoká hrozba) vnímá jen 8,8
% respondentů, ale s přidáním kategorie „střední hrozba“ to již bylo 38,6 %. Naopak jako žádnou, nízkou a velmi nízkou hrozbu vnímá Severní Koreu 61,4
% respondentů.
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GRAF Č. 2

odolnosti IT infrastruktury“59 (6.), „hybridní hrozby“60
(8.), „nepřátelské kampaně“61 (9.) a „narušení
bezpečnosti eGovernmentu“62 (10.).

Působení a vliv Číny hodnocené analytickou skupinou BIS (přelom roku 2019/2020)

Čínu považuje za bezpečnostní hrozbu ro Českou
republiku celkem 80,7 % procent respondentů ve škále
„velmi vysoká“ a „vysoká hrozba“. Pokud přidáme
ještě hodnotu „střední hrozba“, je to celkově 96,5
%, tedy absolutně shodně, jako je v součtu kategorií
velmi vysoká, vysoká a střední hrozba hodnocena
bezpečnostní hrozba „Působení a vliv Ruska“. Jedná
se opět o výsledek, který je unikátní.
Uvedené hodnoty demonstrují jednoznačné
stanovisko expertní analytické skupiny BIS
ke zkoumaným geografickým bezpečnostním
hrozbám. Vysoká hodnota relevance výsledků
obou veličin (Rusko a Čína) je zcela přesvědčivá.
Nepřátelské aktivity Ruska a Číny vůči České republice
jsou českými elitními analytiky hodnoceny jako
výrazný bezpečnostní problém. I když byl výzkum
realizován již na přelomu let 2019/2020, tak s ohledem
na nové poznatky, resp. na některé nově zveřejněné

skutečnosti (v ruském případě např. kauza Vrbětice),
lze prohlásit, že tendence této hrozby je dlouhodobá a
svými riziky zásadní.
Při zpětném pohledu na zbývajících osm z první
desítky nejvíce nebezpečných hrozeb vyplývá, že
kromě hrozby „zneužití veřejných zakázek a rozpočtů“
(7. pozice, patří spíše do kategorie domácí kriminality)
bývají zbylé bezpečnostní hrozby velmi často a
prokazatelně spojovány s konkrétními nepřátelskými
aktivitami Ruska a Číny proti České republice.
Tyto hrozby kopírují trend vyššího důrazu na oblast
moderních bezpečnostních hrozeb, které tyto
nepřátelské aktivity přemisťují do kybernetické oblasti,
často s využitím tzv. hybridního způsobu válčení
nebo hybridní konfrontace. Konkrétně se jedná o
hrozbu „kybernetické špionáže“56 (2. pozice tabulky),
hrozbu „ovládání veřejného mínění cizí mocí“57 (3.),
„ovlivňování veřejné správy cizí mocí“58 (5.), „narušení

Prakticky všechny hrozby z první desítky lze i na
základě studia veřejně přístupných zdrojů snadno
ztotožnit s prokázanými nepřátelskými akcemi
Ruska a Číny proti České republice i s konkrétními
příklady těchto nepřátelských aktivit nebo alespoň
s jejich vlivovým působením. Podobné, ne-li stejné
bezpečnostní ohrožení je hojně popsáno i v jiných
zemích euroatlantického společenství nebo přímo
ústředními strukturami NATO63 nebo EU64. Jinými
slovy první desítka setříděné relevance českých
bezpečnostních hrozeb je až na výjimky spojena
s oběma klíčovými geografickými hrozbami – Ruskem
a Čínou. Pracovníci centrální analytiky BIS v anonymně
organizovaném výzkumu mj. zcela potvrdili pozice
a klíčové závěry oficiálně prezentované vedením
BIS v rámci mediálních výstupů nebo ve veřejných
částech výročních zpráv zpravodajských služeb. Na
základě zjištěných poznatků lze konstatovat, že jsou
nepřátelské aktivity Ruské federace a Čínské lidové
republiky proti České republice zásadní bezpečnostní
hrozbou prolínající se ještě dalšími konkrétními
druhy hrozeb jako příkladů konkrétních druhů jejich
nepřátelských aktivit.
I když ze žádného hlediska nelze podcenit
nebo snižovat míru nebezpečí plynoucí z aktivit
mezinárodního terorismu65, není terorismus v žádné
své podobě součástí první desítky setříděné relevance
nejvíce nebezpečných elementů české národní
bezpečnosti. Důvodem je mj. fakt, že Česká republika
zatím patří mezi ty šťastné země, které dosud nebyly
zasaženy přímým teroristickým útokem velkého
rozsahu. To pochopitelně neznamená, že Česká

republika není ve výrazném bezpečnostním ohrožení
nejrůznějšími druhy terorismu. Klasifikace relevance
některých konkrétních teroristických hrozeb je však
analytiky BIS hodnocena takto:
• bezpečnostní hrozba „terorismus osamělých
vlků“ - 13. pozice tabulky z 37; relevance kategorie
velmi vysoká a vysoká hrozba 22,8 %, s přidáním
kategorie střední hrozba již 59,6 %, relevance
kategorie nízká a velmi nízká hrozba 40,4 %.
• bezpečnostní hrozba „islámský radikalismus“ –
20. pozice tabulky z 37; relevance kategorie velmi
vysoká a vysoká hrozba 14 %, s přidáním kategorie
střední hrozba 45,6 %, relevance kategorie žádná,
nízká a velmi nízká 54,4 %.
• bezpečnostní hrozba „zahraniční bojovníci“ – 34.
pozice z 37; relevance kategorie vysoká a střední
hrozba 38,6 %, relevance kategorie žádná, nízká a
velmi nízká 61,4 %.
Navzdory relativně nižší setříděné relevanci
teroristických hrozeb přistupují české zpravodajské
služby k hrozbě terorismu s nejvyšší vážností, což mj.
vyplývá z informací zveřejněných v jejich výročních
zprávách. Prostřednictvím analytiků BIS však rovněž
konstatují, že z dnešního hlediska musíme čelit i
jiným, pro Českou republiku momentálně poněkud
destruktivnějším bezpečnostním hrozbám.
Podobný příklad je i z oblasti častého zneužívání
otázek nelegální mezinárodní migrace některými
českými politickými populistickými proudy jako
strašáka na voliče a z toho plynoucích lacině získaných
politických benefitů. Z evropského hlediska se
bezesporu jedná o zásadní bezpečnostní problém,

59 „BIS v této oblasti získala v roce 2015 informace o možných tuzemských obětech nové vlny ruské kyberšpionážní kampaně. Na seznamu možných terčů
byla i dvě česká ministerstva. Útočníci se v této kyberšpionážní kampani zaměřovali především na kompromitaci routerů, které zřejmě následně využívali k
tomu, aby zájmový síťový provoz neautorizovaně přesměrovávali do počítačové infrastruktury, již kontrolovali.“ Dostupné z https://www.bis.cz/public/site/bis.
cz/content/vyrocni-zpravy/2015-vz-cz.pdf [online, cit. 2021-07-30].
60 „Česká republika byla cílem ruských aktivit, které tvořily součást obecné ruské hybridní strategie zacílené proti NATO a EU“. Dostupné z https://www.bis.
cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2017-vz-cz.pdf [online, cit. 2021-07-30].

56 CCD COE: Huawei, 5G a Čína jako bezpečnostní hrozba, 5.4. 2019. Dostupné z https://www.nukib.cz/cs/infoservis/aktuality/1334-ccd-coe-huawei-5ga-cina-jako-bezpecnostni-hrozba/ [online, cit. 2021-07-29] nebo „V roce 2019 zaznamenal NÚKIB spolu s partnery kybernetickou špionáž proti strategické
instituci státní správy, téměř jistě ze strany státního aktéra. Na základě zjištění NÚKIB za útokem velmi pravděpodobně stála skupina Sofacy, kterou
odborná komunita, včetně partnerů NÚKIB, spojuje s vojenskou rozvědkou Ruské federace GU (též GRU)“ In Výroční správa NÚKIB za rok 2019, s. 2.
Dostupné z https://www.nukib.cz/download/publikace/zpravy_o_stavu/NUKIB_ZSKB_2019.pdf [online, cit. 2021-07-29].
57 „Čínští aktéři – zpravodajci, diplomaté, členové stranických organizací a další – hledali v ČR způsoby, jak ovlivňovat veřejné mínění, šířit čínskou
propagandu a budovat pozitivní obraz ČLR prostřednictvím otevřeného i skrytého ovlivňování mediálního obsahu“. Výroční zpráva BIS za rok 2019, s. 10.
Dostupné z https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2019-vz-cz.pdf [online, cit. 2021-07-29].
58 „Ruská federace a Čína jsou těmi zeměmi, které se na pokusech o ovlivňování české veřejné správy podílejí v největší míře…“ Michal Koudelka, ředitel
BIS. 25. září 2019, Veřejné slyšení v Senátu Parlamentu ČR Národní bezpečnost a obchod s Čínou. Dostupné z https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/
webNahled?id_doc=92802&id_var=77807 [online, cit. 2021-07-29].
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61 „V předchozích letech BIS dlouhodobě registrovala zájem ruského ministerstva zahraničních věcí a důstojníků ruské civilní rozvědky SVR o ovládnutí
dění v ruskojazyčné komunitě v Česku, a to zejména skrze podporu prokremelské části diaspory. V roce 2019 ruská státní moc na tomto poli utlumila
činnost a podle dostupných poznatků neřídila ani medializovanou agresivní kampaň prokremelské části ruské komunity proti zástupkyni ruské menšiny v
Radě vlády pro národnostní menšiny.“ Dostupné z https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2019-vz-cz.pdf [online, cit. 2021-07-30].
62 Může to skončit válkou, varuje Biden Rusko a Čínu. Dostupné z https://www.respekt.cz/agenda/muze-to-skoncit-valkou-varuje-biden-rusko-a-cinu
[online, cit. 2021-07-30].
63 NATO members unite to face evolving threats from Russia and China. https://www.cnbc.com/2021/06/14/nato-members-unite-to-face-evolving-threatsfrom-russia-and-china-.html [online, cit. 2021-07-31].
64 EU to form united front to battle Chinese and Russian cyberthreat. https://asia.nikkei.com/Business/Technology/EU-to-form-united-front-to-battleChinese-and-Russian-cyberthreats [online, cit. 2021-07-31].
65 Boj proti terorismu ve všech jeho podobách je jedním ze základních poslání práce zpravodajských služeb celého světa a jejich nadnárodní spolupráce;
výjimkou pochopitelně nejsou ani české zpravodajské služby.
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z vnitrostátního hlediska jde jen o bublinu, neboť
Česká republika nebyla z řady důvodů zatím zasažena
žádnou výraznou migrační vlnou postihující Evropu
během poslední dekády a tato tendence jí aktuálně
ani nehrozí. Ostatně i v tomto duchu reagují oslovení
analytici centrální analytiky BIS:

však posunul ruské aktivity v České republice do fáze
přímého konfliktu, při kterém umírají lidé. Mnoho
ruských aktivit v zahraničí má i jasně vnitrostátní
dimenzi, kdy často jen odvádějí pozornost ruských
voličů od krizových narativů ruské ekonomické,
sociální nebo i politické reality.

• bezpečnostní hrozbě „neřízená migrace“ přiřadili
předposlední pozici z 37. Relevance kategorie
vysoká a střední hrozba66 je v tomto případě
pouhých 29,8 %, naproti kategoriím žádná, nízká a
velmi nízká bylo přiřazeno 70,2 %.

Čína na rozdíl od Ruska již dosáhla významného
velmocenského postavení a v podstatě Rusko
vystřídala na pozici druhé světové supervelmoci.
Oficiální Peking se netají svými plány stát se během
několika příštích desítek let první globální světovou
mocností (ekonomickou i vojenskou). Jestliže Rusko
v regionu střední Evropy působí „tady a teď“, Čína
má své expanzivní plány rozloženy a plánovány v
podstatně delším časovém úseku. Záměrem čínského
středoevropského, resp. evropského působení je
vybudovat si důležité expanzní body s akcentem
na ovlivnění momentálně negativního evropského
veřejného mínění ve vztahu k oficiální komunistické
Číně. Čína rovněž aktivně působí v zahraničí i v
oblasti technologické a vědeckotechnické špionáže
s patrnou snahou získat přístup ke všem důležitým
technologiím a vědeckým objevům67. Jestliže byla
Česká republika v době prezidentství Václava Havla
pro Čínu „špatným příkladem“, situace je nyní zcela
opačná. Havel svým jednoznačným postojem vůči
komunistické Číně i osobní podporou takových
významných osobností jako je dalajláma, ale zároveň
i svým mimořádným vlivem a respektem ve světě,
představoval jakýsi vzor kritické protičínské pozice,
která mohla být následována dalšími evropskými státy.
Současný prezident Miloš Zeman zvolil zcela opačnou
politiku. Některé jeho aktivity mají dnes otevřeně
pročínskou povahu s tendencí posloužit komunistické
velmoci jako brána čínské evropské expanze.
Stranou šly otázky čínského porušování lidských a
občanských práv, jakož i celé obludné komunistické
ideologie, a dokonce i ekonomická problematičnost
některých čínských aktivit. Avšak ani tato Zemanova
vstřícnost vůči Číně nebrání Pekingu v protičeských
zpravodajských nebo vlivových aktivitách.

Shrneme-li prozatímní argumentaci můžeme
konstatovat, že bezpečnostní experti jedné
z nejvýznamnějších domácích zpravodajských služeb
sice nepodceňují všechny významné bezpečnostní
hrozby, které se u nás nebo v našem okolí (resp. u
našich aliančních spojenců) vyskytují, ale aktuální
důraz kladou na bezpečnostní ohrožení země
především ze strany Ruské federace a Čínské
lidové republiky. Rusko a Čína svými prokazatelně
nepřátelskými aktivitami vůči České republice a jejím
spojencům škodí českým národním zájmům, ale i
zájmům celého euroatlantického prostoru. Toto tvrzení
nemá žádný ideologický obsah a je založeno jen na
exaktních faktech doložených výsledky práce českých
bezpečnostních složek nebo jejich evropských a
aliančních spojenců.
Motivace obou velmocí – Ruska a Číny – škodit České
republice je však dosti odlišná. Ruská federace se
nikdy nesmířila se ztrátou svého vlivu ve střední a
východní Evropě, který Sovětská svaz a později Ruská
federace ztratily po pádu komunismu na počátku
90. let minulého století. Aktuální aktivity Ruska
v našem středoevropském prostoru mají za cíl jednak
znovuobnovit ruský vliv v regionu, ale i napomoci
restaurovat ztracené velmocenské postavení, resp.
pozice Ruska jako druhé globální supervelmoci.
K těmto cílům jsou používány různé metody a
prostředky, velmi často spojené s tzv. hybridními
způsoby soupeření nebo válčení (šíření dezinformací,
falešných zpráv, pokusy o zasahování do kybernetické
kritické infrastruktury státu nebo privátního sektoru,
ovlivňování volebního procesu atd.) Případ Vrbětice

Především v jejich oficiálních veřejně přístupných
částech výročních zpráv68 jsou jednoznačné indicie
podporující zmíněné poznatky BIS. Vybraní ústavní
činitelé státu, v čele s prezidentem republiky
a předsedou vlády, mají však plný přístup ke
kompletním výročním zprávám včetně jejich
neveřejných částí (mj. i od Úřadu pro zahraniční

styky a informace, který ze své podstaty zahraniční
zpravodajské služby jako jediná česká zpravodajská
složka žádnou část své výroční zprávy nezveřejňuje).
Ústavní činitelé jsou plně informováni o aktuálních
hrozbách národní bezpečnosti včetně uvedených
konkrétních příkladů, které již nejsou obsahem
veřejnosti přístupných textů.

Vedle BIS se k tématu veřejně vyjadřují i další české
bezpečnostní složky, jako je například Národní
úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

66 Klasifikací „velmi vysoká hrozba“ v empirickém průzkumu kategorii „neřízená migrace“ neoznačil nikdo.
67 Pro ilustraci např. Survey of Chinese Espionage in the United States Since 2000, https://www.csis.org/programs/technology-policy-program/surveychinese-linked-espionage-united-states-2000 [online, cit. 2021-08-01] nebo Výroční zpráva BIS za rok 2017, s. 8 „Čínský zájem se soustřeďuje zejména na
strategické sektory hospodářství, jako jsou energetika, telekomunikace, finance, logistika, zdravotnictví a špičkové technologie“, https://www.bis.cz/public/
site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2017-vz-cz.pdf [online, cit. 2021-08-01]
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68 https://vzcr.cz/vyrocni-zpravy-o-cinnosti-vojenskeho-zpravodajstvi-41 nebo https://nukib.cz/cs/infoservis/dokumenty-a-publikace/zpravy-o-stavu-kb/
[online, cit. 2021-08-01].
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4

VEŘEJNÉ POZICE VRCHOLNÝCH
ČESKÝCH POLITIKŮ
K BEZPEČNOSTNÍM OTÁZKÁM A K
BEZPEČNOSTNÍM HROZBÁM
Dříve než budu věnovat podrobnou pozornost
popisu rozporuplných pozic vrcholných českých
politiků a expertů ve vztahu k národní bezpečnosti a
k bezpečnostním hrozbám chci poznamenat, že ve
svobodném světě není úplně běžné, i když nikoliv ne
nemožné, aby veřejně deklarované postoje nejvyšších
ústavních činitelů v otázkách národně bezpečnostních
zájmů tak silně odporovaly expertním stanoviskům.
Příkladem velkých rozporů z nedávné minulosti může
být ostrý nesouhlas bývalého amerického prezidenta
Donalda Trumpa a některých členů jeho týmu se závěry
amerických zpravodajců ve sféře americko – ruských
vztahů, resp. důrazné odmítání zpravodajských informací
o ruském vměšování do amerických prezidentských
voleb69. Obecně však platí, že nejvýznamnější
demokratické země světa demonstrují ve vztahu
výkonná moc – zpravodajské služby spíše symbiózu,
neboť západní zpravodajské služby jsou, stejně tak jako
ty české, apolitické. Je to jeden z významných důvodů,
proč je logická spíše bezproblémová spolupráce než
rivalita a na veřejnosti propírané spory.
Současný americký prezident Joe Biden vrátil vztahy
Bílého domu se zpravodajskými službami Spojených
států do standardního normálu. Příkladem je nedávné
setkání prezidenta Bidena s představiteli domácí
zpravodajské komunity70. Schůzka se věnovala
různým aspektům bezpečnostních otázek, ale i

ocenění zpravodajců nejvyšší americkou autoritou.
Pro kontrast zde uvádím několik citací pronesených
prezidentem Bidenem na setkání se šéfy americké
zpravodajské komunity ve Virginii dne 27.7. 2021:
„…Hlavním důvodem, proč jsem přišel – a myslím to
upřímně – je poděkovat. Děkuji vám, děkuji vám,
děkuji vám, děkuji vám. Američané téměř z definice
nejsou schopni vědět, co děláte. Že věnujete tolik
svého času, úsilí a mnozí z vás nakonec riskují své
životy ve zpravodajské komunitě, abyste zajistili, že
vaše rodiny a lidé tady vzadu budou v bezpečí… Ale
měli bychom se snažit být co nejotevřenější vůči
americkému lidu ohledně povahy hrozeb, kterým
čelíme, a jak jsou vážné … Slibuji vám: pokud budu
prezidentem Spojených států, tak se nikdy nedočkáte,
aby se moje administrativa jakýmkoli způsobem
pokusila ovlivnit nebo změnit vaše úsudky o tom,
co si myslíte o situaci, které čelíme. Nikdy nebudu
politizovat práci, kterou děláte. Máte moje slovo…“71
Americký příklad je jeden z mnoha a mohl by být
doplněný o řadu dalších. Česká republika se hlásí
k západním hodnotám a považuje se za součást
západní civilizace, nicméně v otázkách vztahu
některých významných politických představitelů
státu hlavně k domácím zpravodajským službám a
jejich práci vykazuje spíše silně postkomunistickou

69 Pro ilustraci např. Opinion: Trump’s team trusts Russian intelligence over U.S. intelligence, The Washington Post, 6.1. 2020, https://www.
washingtonpost.com/opinions/2020/10/06/trumps-team-trusts-russian-intelligence-over-us-intelligence/ [online, cit. 2021-08-01].
70 Podrobněji Remarks by President Biden at the Office of the Director of National Intelligence, 27.7. 2021, Mc Lean, Virginia, https://www.whitehouse.gov/
briefing-room/speeches-remarks/2021/07/27/remarks-by-president-biden-at-the-office-of-the-director-of-national-intelligence/ [online, cit. 2021-08-01].
71 Ibidem
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a východoevropskou mentalitu. Například některé
postoje a projevy prezidenta republiky Miloše Zemana
vůči BIS jsou velmi nestandardní:72
„…BIS, pokud se nemýlím, má rozpočet asi 3 miliardy
korun73 z našich daní pochopitelně, odkud odjinud.
Ona by ráda ten rozpočet přinejmenším zachovala,
pokud možno ještě zvýšila. Jak to má dokázat? Musí
přesvědčit veřejnost o své užitečnosti. Takže, když
budou plácat o tom, že se to tady hemží ruskými
a čínskými špióny a přitom za 6 let nedokázali jednoho
jediného špiona chytit, tak je to plácání, ale pro méně
informované lidi je to plácání docela přesvědčivé… Jsou
to čučkaři, pane Soukupe, protože tam, kde mají najít
teroristu, a on opravdu existoval, a ostatně i Národní
centrála pro odhalování organizovaného zločinu říká,
že u nás jsou islámští teroristé, tam nikoho nenajdou,
vymýšlejí si špiony a já bych s úctou sklonil hlavu,
kdyby řekli ten a ten je špion…“74
Citovaný rozhovor prezidenta Zemana ze
6. prosince 2018 s dikcí zpochybnit vedle práce
důležité zpravodajské služby také jednu z klíčových
bezpečnostních hrozeb, tj. přítomnost ruské a čínské
špionáže na území České republiky. Bylo tak učiněno
jen tři dny poté, co byla zveřejněna výroční zpráva BIS
za rok 2017, kde se mj. konstatuje:
„…V souladu se stanovenými prioritami BIS … byly
prioritními cíli aktivity ruské a čínské státní moci
ohrožující bezpečnost a další klíčové zájmy České
republiky. Ruská činnost se kontinuálně orientovala
zejména na vlivové operace a vědomé i nevědomé
vytěžování českých zdrojů… Čínské aktivity v
dotčeném roce vykazovaly oproti předchozímu roku
méně ovlivňování a více zpravodajského pronikání.
BIS nezaznamenala žádné … relevantní aktivity
zpravodajských služeb dalších států. … V roce 2017 BIS
nezaznamenala posilování čínských zpravodajských
kapacit v rámci diplomatické mise v ČR. Výrazně
však vzrostla intenzita zpravodajské činnosti čínských
zpravodajců působících v ČR...“75

Jan Paďourek

Prezidentovo negativní hodnocení však v téže době
nesdílel předseda vlády Andrej Babiš, ani ministr
vnitra Jan Hamáček: „BIS odvádí profesionální práci
a mám se službou jen dobré zkušenosti. Vláda ani
výbory sněmovny neměly za uplynulé období k její
práci žádné výhrady,“ uvedl předseda vlády Andrej
Babiš… „Jako místopředseda vlády a ministr vnitra
jsem s prací BIS spokojen, naše kontrarozvědka patří
mezi nejprofesionálnější v Evropě. Kritice prezidenta
nerozumím,“ prohlásil ministr vnitra Hamáček.76
Velmi vyhrocené jsou názory prezidenta republiky
na některé konkrétní hrozby spojené s bezpečností
České republiky i aliančního prostoru. Prezident Miloš
Zeman většinu bezpečnostních hrozeb stanovených
celonárodní analýzou bezpečnostního prostředí, ale i
analýzami Severoatlantické aliance nebo Evropské unie
iracionálně odmítá a v podstatě připouští jen jednu – dvě
bezpečnostní hrozby, které považuje za rizikové jak pro
Českou republiku, tak pro celý euroatlantický prostor:
„… Předpokládám, že hrozba terorismu je podle Vás
tou největší hrozbou, které Severoatlantická aliance
čelí?

A když se k tomu chováte s úctou, tak za vámi
přijdou lidé, kteří vám budou vykládat, v čem
všem jsou kybernetická rizika. Budou používat
vám nesrozumitelnou terminologii a vy jim dáte
peníze a další opatření, abyste jim vyhověli Nechci
samozřejmě podceňovat kybernetické hrozby, ale
uvědomte si, že ty dosavadní útoky hackerů byly spíše
komické než vážné. V případě České republiky to, že
unikly nějaké informace, ať už z e-mailu tehdejšího
premiéra Sobotky anebo tehdejšího ministra zahraničí
– bylo to zajímavé počtení, v jednom případě dokonce
velmi erotický text, který jste možná četli, ale nic
vážného…“77
Koncem roku 2019 však londýnský summit NATO,
kterého se Miloš Zeman osobně účastnil, přijal
i jménem České republiky jako členského státu
Severoatlantické aliance Londýnskou deklaraci
s poněkud odlišným hodnocením aktuálních
bezpečnostních hrozeb, než jak je v domácích
podmínkách často prezentuje Miloš Zeman:

„…Takže nesouhlasíte s vyjádřením pana velvyslance
Kinga, který za ty hlavní hrozby označil Rusko a Čínu?

„…Jako Aliance čelíme odlišným hrozbám a
výzvám, které vycházejí ze všech strategických
směrů. Agresivní akce Ruska představují hrozbu pro
euroatlantickou bezpečnost; terorismus ve všech
jeho formách a projevech zůstává trvalou hrozbou
pro nás všechny. Státní i nestátní aktéři zpochybňují
mezinárodní řád založený na pravidlech. Nestabilita
za našimi hranicemi také přispívá k nelegální
migraci. Čelíme kybernetickým a hybridním hrozbám…
“78

Ani Čína, ani Rusko nejsou hlavní hrozby. Hlavní
hrozbou podle mého názoru je mezinárodní
terorismus.“

V příkrém rozporu s vyjádřeními Miloše Zemana BIS ve
výroční zprávě za rok 2019 k hlavním bezpečnostním
hrozbám mj. konstatovala:

„... Vidíte hrozbu například i v kybernetickém prostoru,
nebo to je nafouknutá bublina?

„…BIS věnuje pozornost skutečně všem zpravodajským
službám, které působí na území České republiky. Také
proto můžeme jednoznačně konstatovat, že ruské a
čínské zpravodajské služby jsou u nás nejaktivnější.
Jsou tu ovšem i další zpravodajské služby, například
z Íránu či Severní Koreje, jejichž činností se zabýváme
(s. 1) … Intenzita čínských zpravodajských a vlivových

Jedinou hrozbou, pane kolego. Protože ti, kdo
jsou označováni za nepřátele, jsou ve skutečnosti
konkurenty. A mezi konkurentem a nepřítelem je přece
jenom jistý rozdíl…“

B je správně, pane kolego. Protože jestliže někdo
něčemu nerozumí, tak se k tomu chová s úctou.

72 Všechny citáty projevů prezidenta Miloše Zemana byly převzaty pouze z oficiálních stránek prezidenta republiky www.hrad.cz. Byly zde tedy publikovány
Kanceláří prezidenta republiky a byly tímto způsobem opětovně autorizovány.
73 Podle informace z oficiálních webových stránek hospodařila BIS v roce 2018 s výdaji ve výši 1 649 973 Kč. Prezident tento údaj téměř zdvojnásobil.
https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2018-vz-cz.pdf.pdf [online, cit. 2021-08-10].
74 Profilový Rozhovor prezidenta republiky pro pořad TV Barrandov „Týden s prezidentem“, 6.12. 2018, https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasnyprezident-cr/vybrane-projevy-a-rozhovory/rozhovor-prezidenta-republiky-pro-porad-tv-barrandov-tyden-s-prezidentem-70-14460 [online, cit. 2021-08-02].
75 Výroční zpráva BIS za rok 2017, 2.2. Kontrarozvědná činnost, s. 6-9, https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2017-vz-cz.pdf [online,
cit. 2021-08-02].

aktivit nikterak nezaostává za ruskými. Klíčový rozdíl
je však v tom, že Rusko usiluje o destabilizaci a rozklad
svých protihráčů, zatímco čínským cílem je vybudovat
sinocentrickou globální komunitu, kde ostatní národy
uznají legitimitu čínských zájmů a přiznají Číně respekt,
který jí dle čínského mínění náleží… (s.8-9) … Česká
republika byla předmětem zájmu pro aktéry s vazbou
na ruskou a čínskou státní moc i v kyberprostoru. V
tomto kontextu zaznamenala BIS i v roce 2019 další
bezpečnostní incidenty spojené s aktivitami státních
či státem podporovaných kyberšpionážních skupin
jako jsou Turla, Zebrocy, APT28 nebo APT15 (s.9) …
Situace v oblasti terorismu a islamistické radikalizace
byla na území ČR i v roce 2019 klidná a BIS nezískala
poznatky o tom, že by se území ČR stalo logistickou či
ideologickou základnou mezinárodního islamistického
terorismu (s.13) …“79
Ve stejném kontextu informoval české ústavní činitele
např. i Národní úřad pro kybernetickou a informační
bezpečnost (NÚKIB), který ve zprávě o kybernetické
bezpečnosti České republiky za rok 2019 mj. uvedl:
„…V roce 2019 zaznamenal NÚKIB spolu s partnery
kybernetickou špionáž proti strategické instituci státní
správy, téměř jistě ze strany státního aktéra. Na základě
zjištění NÚKIB za útokem velmi pravděpodobně stála
skupina Sofacy, kterou odborná komunita, včetně
partnerů NÚKIB, spojuje s vojenskou rozvědkou
Ruské federace GU, též GRU (s. 2) … V roce 2019 byly
jedněmi z nejaktivnějších aktérů v kyberprostoru
skupiny spojované s backdoorem Winnti. Stopy Winnti
byly k nalezení v případech průmyslové špionáže,
kyberšpionážních útocích na státní instituce či nevládní
neziskové organizace a média. Backdoor Winnti je
odborníky od počátku své existence spojován s Čínskou
lidovou republikou (s.10) …“80
Premiér Andrej Babiš je ve svých vyjádřeních k
otázkám bezpečnostních hrozeb velmi opatrný,
alibistický a často mění své názory. Z jeho mnohdy
nejednoznačných odpovědí je patrná úzkostlivá
snaha vyhnout se přímé konfrontaci s prezidentem
Zemanem, který je naopak ve svých závěrech velmi

77 Rozhovor prezidenta republiky pro ČTK 11. března 2019, https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/vybrane-projevy-a-rozhovory/
rozhovor-prezidenta-republiky-pro-ctk-1-14636 [online, cit. 2021-08-03]
78 Londýnská deklarace členských států NATO, 4.12. 2019, https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_171584.htm [online, cit. 2021-08-03].
79 Vybrané citace z Výroční zprávy BIS za rok 2019, https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2019-vz-cz.pdf [online, cit. 2021-08-03].
80 Vybrané citace ze Zprávy o stavu kybernetické bezpečnosti ČR – 2019, https://nukib.cz/cs/infoservis/dokumenty-a-publikace/zpravy-o-stavu-kb/ [online,
cit. 2021-08-03].

76 Vystoupení premiéra Babiše a ministra Hamáčka k situaci v BIS, 7.12. 2018. https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/milos-zeman-2018-bis-bezpecnostniinformacni-sluzba-andrej-babis_1812071320_ako [online, cit. 2021-08-03].
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jednoznačný. Zeman však odmítá geopolitický rozměr
ruských a čínských hrozeb a vyjadřuje se protikladně
k informacím a analýzám českých bezpečnostních
složek. Andrej Babiš na přímou otázku, zda považuje
Rusko za hrozbu, reagoval ve společném profilovém
rozhovoru s prezidentem Zemanem v říjnu 2018 takto
zmateně:
„Já nechápu Rusko jako hrozbu… my jsme deset let
s nimi nemluvili. Je tam plno našich lidí, kteří tam
pracují, kteří ani vlastně nevědí, kam mají jít pro
zdravotní péči. Musíme spolu komunikovat. To, že
zabrali Krym, je samozřejmě nepřijatelné. Ty sankce
tam jsou, ale musíme najít nějaké politické řešení.
A samozřejmě zbrojení není úplně ideální, protože
se vynakládají obrovské prostředky na výzbroj
armád a možná bychom mohli tyto peníze použít
skutečně pro lidi, aby zůstali v Africe, aby neplatili
těm pašerákům pět tisíc dolarů za cestu… všichni
komunikují s Ruskem. A já myslím, že je to dobře,
a musíme najít nějaké řešení, aby ty vztahy se zase
nějakým způsobem znormalizovaly a doufejme, že
k tomu nějak dospějeme…“81
Ani kauza Vrbětice, která navzdory skutečnosti, že
Babišova vláda přijala v souvislosti s odhalením
ruských teroristických aktivit na území České republiky
ve vztahu k Rusku celou řadu velmi razantních a do
té doby nebývale ostrých opatření, nedovolila Andreji
Babišovi, aby konkrétně a jasně reagoval na přímou
otázku: „To znamená, že považujete Rusko za velkou
hrozbu, bezpečnostní, pro Českou republiku?“
Andrej Babiš: „Tak já to považuji za zpackanou operaci
dvou agentů, kteří samozřejmě způsobili obrovskou
škodu na našem území a zabili nám dva lidi, a to je
absolutně nepřijatelné. Ale stejné osoby neúspěšně
působily v Bulharsku a neúspěšně působily ve Velké
Británii v Salisbury v kauze Skripal a až tam se vlastně
naše orgány dozvěděly o té identitě, když se to vlastně
rozkrylo. Ale my samozřejmě jsme ukotveni v Evropské
unii, v NATO a máme na to stejný názor jako naši
spojenci.“82

Jan Paďourek

Jedno z nejnovějších prohlášení premiéra Babiše na
adresu Ruska jako bezpečnostní hrozby zaznělo po
jeho jednání s představiteli EU o vztazích EU s Ruskem
v červnu 2021. Ani zde Andrej Babiš nedokázal veřejně
pojmenovat Rusko jako bezpečnostní hrozbu pro
Českou republiku, připustil jen „podvratné aktivity
Ruska proti členským státům Unie“. Vedle hrozeb
mezinárodní migrace zde v protikladu se Zemanovými
stanovisky hovořil i o nových nebezpečných
kybernetických hrozbách. 83
Lze konstatovat, že popis českého bezpečnostního
prostředí i seznam bezpečnostních hrozeb pro Českou
republiku je poněkud zastaralý a vyžaduje brzkou
aktualizaci. Přesto celkem zřetelně jmenuje celý
seznam bezpečnostních hrozeb. I když Bezpečnostní
strategie ČR 2015 ještě alibisticky nepojmenovává
konkrétní geopolitická bezpečnostní rizika (používá
jen termíny typu „některé státy“), následný Audit
národní bezpečnosti (2016) i Obranná strategie
ČR (2017) jsou v případě Ruska již zcela konkrétní.
Vedle nepřátelských aktivit Ruské federace
jmenuje Audit národní bezpečnosti (2016) i aktivity
Čínské lidové republiky ohrožující českou národní
bezpečnost. Výzkum stanovení relevance konkrétních
bezpečnostních hrozeb realizovaný v prostředí
centrální analytiky BIS jasně označil za největší
hrozbu českým národním zájmům aktivity Ruska a
Číny. Shrneme-li vybraná a citovaná prohlášení dvou
nejvýznamnějších českých politiků – prezidenta
Miloše Zemana a předsedy vlády Andreje Babiše –
můžeme konstatovat, že jejich mediálně prezentované
postoje vůči bezpečnostním hrozbám popsaným a
každoročně potvrzeným bezpečnostními složkami
státu jsou poněkud nestandardní. Prezident republiky
Miloš Zeman kromě hrozby mezinárodního (resp.
islamistického84) terorismu připouští již jen hrozbu
nelegální migrace. Tento trend podle empirického
výzkumu však nepotvrzují ani experti centrální
analytiky BIS, ani publikované veřejné části výročních
zpráv ostatních bezpečnostních agentur. Zeman
zcela odmítá zařazení Ruska nebo Číny mezi
klíčové hrozby pro Českou republiku a zlehčuje či

zesměšňuje nepřátelskou kybernetickou kampaň proti
významným českým státním institucím nebo vládním
představitelům (např. dlouhodobý kybernetický
útok proti serverům ministerstva zahraničních
věcí a proti e-mailové poště ministra zahraničí a
dalších vedoucích představitelů tohoto rezortu85).
Ke svým vyjádřením však Miloš Zeman nepředkládá
žádnou smysluplnou argumentaci. Premiér Andrej
Babiš má snad v některých oblastech na konkrétní
bezpečnostní hrozby poněkud jiné názory, ale
v podstatě se je obává veřejně sdílet. K tomuto postoji
je veden zřetelnou snahou vyhnout se konfrontaci
s prezidentem republiky, neboť jako politik obviněný
ze střetu zájmů je ve své politické budoucnosti plně
závislý na podpoře Miloše Zemana.

Prezident republiky a předseda vlády přitom
patří do skupiny nejvíce privilegovaných
představitelů státu s nejkomplexnějším přístupem
k informacím. Mají přístup nejen k utajovaným
informacím zpravodajských, policejních nebo
jiných bezpečnostních složek, ale mohou požádat
jakýkoliv bezpečnostní orgán o vysvětlení, brífink
nebo konzultaci86. Nelze proto tvrdit, že by čeští
nejvyšší ústavní činitelé trpěli nedostatkem informací.
V českých podmínkách však hlava státu nabízené
možnosti nejen nevyužívá, ale dokonce se současným
ředitelem BIS nekomunikuje.

81 Společný rozhovor prezidenta republiky a předsedy vlády ČR u příležitosti oslav státního svátku České republiky pro Českou televizi, 28.10. 2018,
https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/vybrane-projevy-a-rozhovory/spolecny-rozhovor-prezidenta-republiky-a-predsedy-vlady-cr-uprilezitosti-oslav-statniho-svatku-ceske-republiky-pro-ceskou-televizi-14373 [online, cit. 2021-08-03].
82 Tisková konference po jednání vlády, 19. dubna 2021, https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-konference-po-jednani-vlady-19--dubna-2021-187818/ [online, cit. 2021-08-03].
83 https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/premier-babis-jednal-v-bruselu-o-vztazich-eu-s-ruskem-a-zmenach-kl imatu-188589/ [online, cit. 202108-05].

85 Naříklad NÚKIB: Za červnovým útokem na ministerstvo zahraničí stojí cizí stát, 2019, https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/hackeri-kyberneticky-utoknukib-ministerstvo-zahranici_1908131347_miz [online, cit. 2021-08-10].

84 Z rozhovoru s prezidentem Zemanem 9.5. 2019: „Korektní politici říkají, že musíme bojovat s mezinárodním terorismem. S tím souhlasím. Ale protože
já korektní politik nejsem, tvrdím, že musíme bojovat s terorismem islamistickým“, https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/vybraneprojevy-a-rozhovory/projev-prezidenta-republiky-pri-recepci-u-prilezitosti-statniho-svatku-ruske-federace-dne-vitezstvi-1-14779 [online, cit. 2021-08-05].

86 Jako inspirace ze světa mohou posloužit již proslavené pravidelné bezpečnostní brífinky prezidentů Spojených států nejen jejich poradci pro otázky
národní bezpečnosti a jejich týmy, ale přímo i představiteli amerických zpravodajských služeb. Bývalý ředitel CIA John Brennan například informoval o
situaci ve světě prezidenta B. Obamu každé ráno během prezidentovy snídaně.
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5

ZÁVĚRY
Rozdíly a pozice v otázkách vnímání klíčových
bezpečnostních hrozeb ze strany vrcholných
politiků státu (prezidenta republiky, předsedy
vlády) a bezpečnostních expertů vykazují nebývalou
disharmonii. Tak výrazný nesoulad v pohledu politiků
a expertů jednoho státu na bezpečnostní ohrožení
země je v euroatlantickém prostoru zcela unikátní.
Česká republika disponuje sice zastaralým, ale stále
vysoce kvalitním popisem bezpečnostních hrozeb a
bezpečnostního prostředí, který vyšel z celonárodních
expertních diskusí. Jeho aktualizace je nutná a je
s podivem, jak dlouhodobě liknavě přistupují mnohé
české vlády ke své povinnosti pravidelné aktualizace
národních strategických dokumentů. Strategické
bezpečnostní dokumenty České republiky obsahují
kromě popisu bezpečnostního prostředí i popis
konkrétních bezpečnostních hrozeb. V některých
aspektech zde Česká republika prodělala důležitý
vývoj, neboť zpočátku (2015) nebyla v rámci falešně
pojaté politické korektnosti v označení hrozeb ze
strany cizích vlád konkrétní, avšak se stále se zvyšující
intenzitou a větší mírou rizik byly Rusko a Čína brzy
takto explicitně identifikovány (2016, 2017).
Označení Ruska a Číny jako zdrojů výrazného
bezpečnostního ohrožení České republiky v
současnosti potvrzuje také empirický výzkum, který
byl v rámci anonymní dotazníkové akce realizován na
přelomu let 2019/2020 v prostředí elitní a homogenní
skupiny bezpečnostních expertů – členů centrální
analytiky BIS. Tato svou expertízou zcela unikátní
skupina expertů jednoznačně označila jako zdroj
největšího ohrožení České republiky v současné době
Rusko a Čínu. Jejich závěry potvrzují i informace
dlouhodobě přítomné ve veřejných částech
výročních zpráv BIS dostupných na internetu. Vedle
geopolitického záběru výzkum také konstatoval i další
provázanost ruských a čínských nepřátelských aktivit
s jinými závažnými bezpečnostními hrozbami pro
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Českou republiku, především v kybernetické oblasti,
ale i v otázkách cílené nepřátelské propagandy,
snahy o ovlivňování veřejného mínění, ovlivňování
svobodného volebního procesu nebo šíření tzv.
falešných zpráv atd.
Iracionální pozice prezidenta republiky
v dlouhodobém odmítání geopolitických i jiných
hrozeb je nepochopitelnou i proto, že prezident na
podporu svých tvrzení nepředkládá k veřejné diskusi
žádnou smysluplnou argumentaci. Hlava státu má
samozřejmě právo na jakýkoliv názor, avšak její
prohlášení z oblasti národní bezpečnosti lze jen
těžko obhájit aktuálně zvolenou cestou konfrontace a
přímé mediální prezentace. Situace v České republice
dospěla dokonce tak daleko, že prezident odmítá
napřímo komunikovat s vedením jedné z důležitých
bezpečnostních složek státu – BIS, kterou
dlouhodobě dehonestuje a uráží. BIS má v rámci
euroatlantické i domácí zpravodajské spolupráce
významné postavení a kvalitní profesionální renomé.
Podle mého názoru neexistuje jiná cesta, než je
organizace uzavřeného expertního jednání mezi týmy
prezidenta republiky a vlády a zástupci expertní
veřejnosti, tj. zástupců klíčových bezpečnotsních
složek státu, kde by měly být prodiskutovány
a vyjasněny všechny sporné pozice. Kýženým
cílem by měla být situace, kdy by Česká republika
v zahraničí i na domácí politické scéně vystupovala
alespoň v otázkách bezpečnosti a dalších důležitých
národních zájmů jedním hlasem.
Premiér české vlády Andrej Babiš lavíruje mezi postoji
prezidenta a názory českých bezpečnostních expertů.
Jeho pozice je složitá a nepevná především s ohledem
na jeho osobní problémy. Premiér je v České republice
trestně stíhanou osobou a v EU byl dokonce označen
za osobu podezřelou z nežádoucího střetu zájmů.
Kvůli těmto potížím je Andrej Babiš ve své politické
budoucnosti plně závislý na podpoře prezidenta
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Zemana. Proto nemůže být v mnohých svých činech
nikterak důvěryhodný.
Vzniklá situace má velmi negativní vliv na pověst
České republiky v zahraničí. Prezidentovy postoje
často uvádějí mezinárodní pozorovatele v omyl, neboť
věci neznalým není často vůbec jasná skutečná pozice
České republiky.
Nečitelnost českého státu v zahraničí je ještě
více umocněna odlišnou prezentací některých
stanovisek prezidenta Miloše Zemana v rámci jeho
domácí populistické politiky, kdy Zeman v různých
rozhovorech nebo veřejných vystoupeních odmítá
roli Ruska nebo Číny v nepřátelských aktivitách proti
ČR, ale i proti Evropské unii nebo Severoatlantické
alianci. Během vrcholných aliančních setkání však
kritiku nebo negaci hrozeb veřejně nesděluje, ale
dokonce společně s dalšími aliančními státy hlasuje
pro závěrečná komuniké, která mj. obviňují Rusko a
Čínu z nepřátelských aktivit a označují je za výrazné
bezpečnostní hrozby. Řeč je například o již zmíněné
Londýnské deklaraci ze 4.12. 2019 nebo o strategickém
aliančním materiálu „NATO 2030: United for a New
Era“.87 Ani během posledního aliančního summitu
v červnu 2021 v Bruselu nezazněla Zemanova kritika
zařazení Ruska a Číny mezi bezpečnostní hrozby.
Právě naopak, všechny zmíněné texty byly přijaty
všemi přítomnými zástupci a jsou tedy prezentovány
jako společná alianční stanoviska všech členských
států. Včetně Česká republiky.

Domácí disharmonie a existence zcela rozdílných
názorů na výše popisované bezpečnostní otázky
ze strany prezidenta a premiéra na jedné straně a
zástupců expertní komunity na straně druhé má
pochopitelně nežádoucí dopad i dovnitř země,
především na práci bezpečnostních sborů České
republiky, jako jsou např. Policie ČR, zpravodajské
služby, nebo instituce typu NÚKIB nebo NBÚ.
Především zpravodajské složky jako výrazně
konzervativní instituce nepreferují tak vysokou míru
vnitrostátní disharmonie.
Rozdíly ve vnímání a prezentaci některých
bezpečnostních hrozeb mezi experty a vrcholnými
politiky České republiky posouvá v našich podmínkách
problém do velmi absurdní roviny, protože se tak
v podstatě vytváří nová bezpečnostní hrozba vzniklá
bez aktivní účasti jakékoliv zahraniční nepřátelské
entity. Tento stav je velmi příznivý pro naše protivníky,
neboť bez vlastního přičinění slaví úspěchy jejich
nepřátelská politika vůči České republice.
Navzdory popsaným zcela odlišným pozicím
prezidenta, premiéra a bezpečnostních expertů
v důležitých národně bezpečnostních otázkách je
závěrem důležité konstatovat, že Česká republika je
demokratický stát, který má apolitický bezpečnostní
aparát působící zcela profesionálně bez ohledu na
snahy klíčových politických elit ovlivňovat situaci nebo
zastávat poněkud iracionální postoj. A to není zase tak
špatná zpráva.

87 https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/12/pdf/201201-Reflection-Group-Final-Report-Uni.pdf [online, cit. 2021-08-05].
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