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Ve zkratce

Oblast ve sledovaném období zásadně ovlivnilo zveřejnění informací 
ohledně výbuchů muničních skladů ve Vrběticích, za které byli podle 
vládních představitelů odpovědní agenti ruských tajných služeb. 
Tyto události s sebou nesly pozitivní trendy (zejména omezení počtu 
ruských diplomatů) i negativa (např. omezenou koordinovanost v pro-
hlášení politiků) a měly přímý dopad i na podobu chystaného tendru 
na dostavbu jaderného bloku v Dukovanech. Experti upozorňují také 
na nominace členů Orgánu nezávislé kontroly služeb nebo finalizaci 
strategie boje proti hybridním hrozbám.
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LEDEN—ČERVEN 2021 Pozitivní trendy 

 ↗ Zveřejnění kauzy týkající se výbu-
chu muničních skladů ve Vrběticích 
a rozhodná reakce vlády (narovnání 
počtu diplomatů s Ruskem)

 ↗ Byla finalizována Národní strategie 
pro čelení hybridnímu působení 
a připravuje se implementační plán

 ↗ Firmy z nedemokratických zemí 
byly vyloučeny z tendru na dostav-
bu jaderného bloku v Dukovanech

Negativní trendy 

 ↘ Ministr vnitra Jan Hamáček nevy-
jasnil okolnosti své plánované ces-
ty do Moskvy v souvislosti s kauzou 
Vrbětice

 ↘ V kauže Vrbětice vláda neekordi-
novala kroky se spojenci a vrcholní 
politici se vyjadřovali nejednotně

 ↘ Problematické rozhodnutí o dočas-
ném pověření Michala Koudelky 
ředitelem BIS místo znovujmeno-
vání vede k personální nejistotě ve 
zpravodajských službách

 ↘ Prezident nadále ohrožuje řádné 
fungování bezpečnostních institucí 
státu svými útoky na zpravodajské 
služby

Hlavní zjištění

Zveřejnění kauzy Vrbětice
Zásadní událostí bylo zveřejnění informací o okolnostech vý-
buchů muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014. V dubnu 2021 
vláda informovala veřejnost o důvodném podezření, že za výbu-
chem stojí příslušníci ruských zpravodajských služeb. Experti 
oceňují rozhodné a sebevědomé kroky vlády, které vedly k ome-
zení vysokého počtu ruského diplomatického personálu v ČR, 
i jejich širokou politickou podporu. Upozorňují ale v této souvis-



Vyloučení Ruska a Číny z tendru na dostavbu Dukovan
V reakci na zveřejnění kauzy Vrbětice vláda přikročila 
ke kroku, který doporučovala bezpečnostní komunita 
i experti Sítě k ochraně demokracie, tedy vyloučení 
společností z nedemokratických zemí (nejdříve z Ruska, 

následně i Číny) z tendru na dostavbu jaderného bloku 
v Dukovanech. Opozice tím také podmínila schválení 
zákona o přechodu k nízkouhlíkovým zdrojům energie 
(Lex Dukovany), který Parlament schválil v září 2021.

Schválení novely zákona o Vojenském zpravodajství
Parlament schválil novelu zákona o Vojenském zpravo-
dajství, která upravuje oblast zajišťování kybernetické 
obrany. Úprava umožňuje Národnímu centru kyberne-
tických operací monitorovat kyberprostor a proti úto-
kům aktivně zasahovat. Současně také rozvolnila dosud 
přísné podmínky pro výběr členů Orgánu nezávislé 

kontroly zpravodajských služeb. Experti upozorňují, že 
do nich vláda navrhla některé osoby, u kterých vzhle-
dem k jejich úzkému napojení na končící vládu panují 
pochybnosti o nezávislosti. První pokus o výběr kandi-
dátů skončil v červenci bezvýsledně.

losti na nejasnosti kolem neuskutečněné cesty ministra 
vnitra Jana Hamáčka do Moskvy těsně před zveřejněním 
kauzy či jeho prohlášení o stahování českých zpravo-
dajců z Ruska, což ohrozilo bezpečnost zaměstnanců 

i činnost tajných služeb. Negativně hodnotí také nedo-
statečnou koordinaci vlády se zahraničními spojenci či 
rozporuplnost ve vyjádřeních i aktivitách čelních aktérů 
(zejm. premiéra, ministra vnitra a prezidenta).

„V souvislosti se změkčením pravidel pro výběr členů 
do Orgánu nezávislé kontroly zpravodajských služeb 
v považuji za přinejmenším sporné, že končící vláda 
okamžitě navrhla své kandidáty. Zájmeno „své“ bych 
zdůraznil, protože podle dostupných informací se jedná 
zejména o osoby spojené se současnou exekutivou a tu-
díž je lze jen stěží považovat za nezávislé. Když jsme 
bez Orgánu vydrželi několik minulých let, dalo by se to 
vydržet přinejmenším do ustavení nové vlády.“ 
—Luděk Michálek

„Pozitivně hodnotím rozhodnou činnost české vlády 
po zveřejnění kauzy Vrbětice. Během několika dnů bylo 
vyřešeno několik problémů, které se dosud zdály být 
neřešitelné (např. nadlimitní počet ruského diploma-
tického personálu v ČR nebo účast ruských společností 
v českých jaderných tendrech).“ 
—Jan Paďourek

„Odliv finančních prostředků ze strukturálních 
fondů EU z gesce Ministerstva práce a soci-
álních věcí, které byly určeny na podporu 
zaměstnanosti v dalším programovém období 
považuji za velmi chybné, jelikož tento deficit se 
může negativně projevit v ohrožených oblastech 
jako je sociální práce, sociální začleňování, 
rekvalifikace a podpora rovnosti žen a mužů, 
což jsou oblasti, které kvůli pandemii nemoci 
COVID-19 utrpěly značnou újmu a zároveň se 
však v době krize ukázaly jako velmi význam-
né.“ —Markéta Švarcová

Doporučení expertní skupiny 
pro další období 

1. Řádné jmenování nového ředitele BIS

2. Vytvoření národní sítě expertů pro oblast 
bezpečnosti, která posílí spolupráci státu 
také s nevládními experty a institucemi 
(např. podle nizozemského vzoru)

3. Vytvoření institucionální struktury pro 
nadresortní koordinaci boje s hybridními 
hrozbami

4. Zavedení kurzu národní bezpečnosti pro 
veřejnou správu i zástupce soukromého, 
akademického a neziskového sektoru (např. 
podle finského vzoru)

Další reporty expertních skupin najdete na www.ochranademokracie.cz. Pokud ještě nejste členem Sítě k ochraně demokracie, přidejte se a reporty vám budeme posílat.

http://www.ochranademokracie.cz

