
Zpráva ke stavu 
oblasti bezpečnosti, 
obrany a zahraničí

Ve zkratce

Druhá polovina roku 2021 se v oblasti bezpečnosti vyznačovala dyna-
mickým zahraničně-politickým vývojem, zejména rostoucím napětím 
mezi Ukrajinou a Ruskem, reakcí Lukašenkova režimu na sankce uva-
lené EU nebo konsolidací moci Talibanu po odchodu spojeneckých 
vojsk z Afghánistánu. Experti připomínají rozhodné reakce české vlá-
dy (nejen) na tyto události. Domácí vývoj ovlivňovaly zejména volby 
a výměna vlády, která může mít na vývoj ve sledovaných oblastech po-
zitivní dopad. Přetrvávaly však i negativní trendy spojené mimo jiné 
s pandemií covidu, dohrou vrbětické kauzy nebo nepříznivým vývo-
jem kolem zpravodajských služeb.
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Pozitivní trendy 

 ↗ Principiální postoj premiéra 
Fialy vůči prezidentovi ve věci 
složení nové vlády a dodržení 
Ústavy.

 ↗ Vznikající pozice poradce 
pro národní bezpečnost jako 
nadresortního koordinátora 
bezpečnostních politik.

 ↗ Rychlá a konsistentní reakce 
ministerstva zahraničí k po-
čínání Lukašenkova režimu 
v Bělorusku.

 ↗ Urychlená pomoc státu i občan-
ské společnosti obcím postiže-
ným tornádem.

Negativní trendy 

 ↘ Omezení dostupnosti a zdražení 
energií představující potenciál-
ní riziko pro sociální stabilitu.

 ↘ Pro oblast bezpečnosti a obrany 
potenciálně problematická nízká 
společenská soudržnost a auto-
rita státu projevující se v radika-
lizací odpůrců vládních opatření 
a očkování.

 ↘ Personální otřesy v tajných 
službách (zejm. ÚZSI), které je 
mohou destabilizovat.

 ↘ Přetrvává neúplná legislativa tý-
kající se zpravodajských služeb, 
přičemž její naplnění nestačí 
k dosažení cílů, které si daná 
legislativa klade.

Hlavní zjištění

Nová vláda a příležitost pro ukotvení  
zahraniční politiky ČR
Nově jmenovaná vláda pětikoalice se v koaliční smlouvě (a v roce 
2022 i programovém prohlášení vlády) silně přihlásila ke spojenec-
tví v Severoatlantické alianci i souvisejícím závazkům. Vládní doku-
menty přináší nadějné vyhlídky pro oblast bezpečnosti a zahranič-
ní politiky, sliby ale zůstávají spíše v obecné rovině a mohou narazit 
na širší strukturální překážky či další vládní priority, jako je šetření 
výdajů na chod státu. Vláda prioritizuje obranný průmysl, chybí ale 
odůvodnění a cíle těchto opatření. Výměna vládní garnitury je sou-



časně příležitostí pro nastavení jednotné a jednoznačné 
zahraniční politiky ČR a odrážení svévolných zásahů pre-
zidenta do ní. Přetrvávají však důvodné obavy z pokračo-

vání resortismu, kterým se vyznačovaly dosavadní vlády, 
ve kterých většina ministrů neměla zájem sledovat situaci 
v oblasti bezpečnosti.

Neuspokojivé vysvětlení kauzy Vrbětice
Události první poloviny roku 2021 kolem odhalení pozadí 
výbuchů muničních skladů ve Vrběticích nebyly ani v dru-
hé polovině roku dostatečně vysvětleny. Podle expertů měla 
vláda okolnosti ozřejmit do maximálně možné míry a nene-
chat prostor spekulacím. Vyšetřování Národní centrály proti 
organizovanému zločinu (NCOZ) však stále nebylo uzavřeno. 
Ve sledovaném období tak nebyla zodpovězena řada otázek, 

včetně objasnění aktivit bývalého ministra vnitra Jana Ha-
máčka a jeho plánované cesty do Moskvy. Experti také pou-
kazují na to, že události byly příležitostí nastavit odpovídající 
úroveň vzájemných vztahů s Ruskem do souladu se zájmy 
ČR. To ale vláda dosud dostatečně nevyužila a lze předpoklá-
dat, že ruská strana bude usilovat o navrácení svého postave-
ní do stavu před zveřejněním kauzy.

Zahraničně-politické dění a reakce české vlády
Experti vyjadřují obavy nad rostoucím napětím mezi Rus-
kem na jedné straně a Ukrajinou a NATO na straně druhé. 
Možnost ovlivnit vývoj situace je z pozice ČR ale omezená. 
Připomínají také uspíšený odchod spojeneckých vojsk z Af-
ghánistánu a v této souvislosti i stažení českých vojáků a eva-

kuaci afghánských spolupracovníků, kterou i přes rozpačitou 
komunikaci považují za dobře zvládnutou. Experti rovněž 
oceňují rozhodný krok ministra zahraničí k zastavení vývozu 
vojenského materiálu do Kazachstánu v návaznosti na pro-
tivládní nepokoje a jejich násilné potlačení.

„Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI, 
tedy civilní rozvědka ČR) byl zakotven v r. 1993 
v legislativně provizorní podobě. Jeho postavení 
pod jurisdikcí ministra vnitra je mezi demo-
kratickými zeměmi anomálií, ani nevyhovuje 
kompetenčnímu zákonu. Menší legislativní 
změny toto postavení ÚZSI nezměnily. Za celých 
27 let nebyl podniknut žádný vážně míněný krok 
k nápravě.” — Petr Zeman

„Průběh řešení pandemie mimo jiné ukázal na 
pokračující problém spolupráce mezi minister-
stvy na společném řešení problémů. V oblasti 
bezpečnosti je ale taková spolupráce zásadní, 
zvláště v souvislosti se smazáváním hranic mezi 
vnějšími a vnitřními hrozbami. Zřízení porad-
ce pro národní bezpečnost má naději posílit 
koordinaci na úrovni Úřadu vlády, nicméně bude 
potřebovat silný mandát od premiéra, aby mohl 
při koordinaci překonat řadu institucionálních 
překážek a sladit rozdílné priority jednotlivých 
úřadů a ministrů tak, aby v bezpečnostní oblasti 
táhly za jeden provaz.” — Vojtěch Bahenský

Doporučení expertní skupiny 
pro další období 

1. Modernizovat legislativu týkající se koordinace 
a kontroly zpravodajských služeb podle vzoru zá-
padních států.

2. Vytvořit nadstranickou pozici koordinátora zpra-
vodajských služeb nezávislého na výměně vlády 
(může být řešeno i v rámci plánované pozice porad-
ce pro národní bezpečnost).

3. Zajistit efektivní exekutivní kontrolu zpravodaj-
ských služeb, (nad rámec parlamentní a soudní 
kontroly monitorující dodržování zákonnosti a kon-
troly hospodaření) tj. kontrolu, zda služby dělají, to 
co mají dělat.

4. Koncepčně uchopit a zlepšit kvalitu strategické komu-
nikace vlády a všech státních orgánů s veřejností.

5. Převést stávající civilní rozvědku (Úřad pro zahra-
niční styky a informace, ÚZSI) do postavení obdob-
ného BIS, tedy postavit ji pod vládu jako celek.

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