MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY
VOJENSKÉ ZPRAVODAJSTVÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti Vojenského zpravodajství za rok 2011

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE
Vážená paní, vážený pane,
tak jako v předchozích letech, máte i letos možnost seznámit se s již
osmou výroční zprávou Vojenského zpravodajství hodnotící rok 2011. Naším
cílem je i nadále poskytovat široké veřejnosti pokud možno ucelené
informace o činnosti této zpravodajské služby České republiky v mezích
zákonné působnosti.
Vojenské zpravodajství je respektovaným partnerem bezpečnostních složek, zpravodajských
služeb České republiky, Severoatlantické Aliance, Evropské unie a mnoha dalších států. Udržení
vysokého standardu plněných úkolů, které nám jsou dány ustanovením zákona č. 153/1994 Sb.,
o zpravodajských službách České republiky, není možné bez nepřetržitého zvyšování odborných a
technologických schopností. Proto jsme i v roce 2011 věnovali velkou pozornost růstu vlastního
potenciálu, a to i přes omezení vyplývající z opatření vlády České republiky ke snižování výdajů ze
státního rozpočtu. Vynaložené úsilí a investice se ukazují jako efektivní a důkazem jsou pozitivní
výsledky v oblasti poskytování informační podpory oprávněným adresátům.
Hodnocení činnosti Vojenského zpravodajství by nebylo úplné bez hodnocení činnosti a
výsledků 601. skupiny speciálních sil z Prostějova, která je jeho nedílnou součástí. V rámci
Úkolového uskupení speciálních sil plnili příslušníci 601. skss již pošesté bojové úkoly
v Afghánistánu, tentokráte však poprvé prováděl kontingent operace pod velením Mnohonárodního
uskupení ISAF. Nasazení a výtečné plnění nejnáročnějších úkolů bylo, jak je již dobrou tradicí,
vysoce oceněno nejen představiteli České republiky, ale i partnery v NATO. Největší devizou
ovšem zůstává, že i po šestém bojovém nasazení našich speciálů v těch nejsložitějších podmínkách
se všichni vrátili v pořádku domů.
Tato veřejná část výroční zprávy Vojenského zpravodajství je vydávána podle
harmonogramu ve druhé polovině roku 2012. Dovolte mi tedy využít této příležitosti a poděkovat
všem příslušníkům Vojenského zpravodajství za více jak pětiletou a příslušníkům speciálních sil za
dvaceti pětiletou spolupráci a popřát jim hodně úspěchů v jejich náročné práci i do budoucna.

generálporučík Ing. Ondrej PÁLENÍK, MBA
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1

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

Vojenské zpravodajství v roce 2011, stejně jako v předcházejících letech, pokračovalo
v nastaveném trendu vstřícné spolupráce s médii a širokou veřejností, a to především
prostřednictvím internetového portálu www.vzcr.cz a publikační činností, jejímž cílem je
zpřístupňovat některé významné a atraktivní kapitoly ze své historie. Tento trend potvrzuje předání
dalších cenných dokumentů z Bezpečnostního archivu Vojenského zpravodajství do Vojenského
historického archivu. Jednalo se o 828 dochovaných svazků tehdejšího 2. oddělení Hlavního štábu
z let 1935 – 1939. Tyto dokumenty jsou z hlediska historického odkazu velmi cenné a zásadním
způsobem prohlubují poznání této důležité etapy naší předválečné historie.
Z hlediska komunikace s veřejností a médii v rámci zákonných možností Vojenské
zpravodajství zaznamenalo žádosti o informace týkající se komentářů k aktuálnímu dění ve světě,
požadavky podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dotazy týkající se
zájmu o službu u Vojenského zpravodajství a o činnost 601. skupiny speciálních sil Prostějov, jak
na území České republiky, tak v zahraničních operacích. Aktivity 601. skupiny speciálních sil
Prostějov je možno sledovat na vlastním webu www.601skss.cz, kde jsou aktuálně uváděny
probíhající akce a komentována činnost jednotky.
Jednou z forem komunikace s veřejností jsou také výroční zprávy o činnosti Vojenského
zpravodajství, ve kterých se uvádějí základní informace o aktivitách Vojenského zpravodajství
v konkrétním roce.
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2

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Vojenské zpravodajství je součástí rezortu Ministerstva obrany. Přímým nadřízeným ředitele
Vojenského zpravodajství je ministr obrany.
Vojenské zpravodajství je jednotná ozbrojená zpravodajská služba České republiky
integrující rozvědnou i kontrarozvědnou činnost, která získává, shromažďuje a vyhodnocuje
zpravodajské informace, které jsou klíčové pro zajištění obrany České republiky.
Postavení, působnost a kontrola Vojenského zpravodajství je upravena zákonem
č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Zákon
č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, dále upravuje jeho pravomoci, tj. postavení jeho
příslušníků, specifické prostředky získávání informací, využívání osob jednajících v jeho prospěch,
vedení evidencí a kontrolu jeho činnosti. Jeho vnitřní organizaci a činnost vymezuje Statut
Vojenského zpravodajství, který schválila vláda České republiky.
Vláda České republiky ukládá Vojenskému zpravodajství úkoly v rámci jeho působnosti
a současně odpovídá za jeho činnost. S vědomím vlády České republiky může úkoly Vojenskému
zpravodajství ukládat také prezident.
Primárním úkolem Vojenského zpravodajství je zabezpečování informační podpory
ústavních činitelů, kteří zodpovídají za obranu a bezpečnost České republiky (prezident, předseda
vlády a ministr obrany). Mimo to poskytuje informační podporu představitelům Armády České
republiky související s ochranou jejích jednotek nasazených v zahraničních operacích a s vývojem
v krizových regionech světa.
S ohledem na členství České republiky v Organizaci Severoatlantické smlouvy (North
Atlantic Treaty Organisation – NATO) a Evropské unii (European Union – EU) plní Vojenské
zpravodajství i úkoly vyplývající ze závazků vůči těmto organizacím. V neposlední řadě svými
informacemi podporuje i úkolová uskupení Armády České republiky nasazená v zahraničních
misích.
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2.1 Rámcové uspořádání
Úkoly Vojenského zpravodajství plní jeho příslušníci, kteří jsou ve služebním poměru podle
zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, nebo v pracovním
poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
V roce 2011 mělo Vojenské zpravodajství následující organizační strukturu1.

Ředitel Vojenského zpravodajství

Zástupci ředitele

Náčelník štábu

Zástupce ředitele
Podpora velení

Personalistika a vzdělávání

Koncepce a řízení

Ekonomické zabezpečení

Analytika

Plánování

Zdrojové součásti

Logistické zabezpečení a
komunikační a informační systémy

Kontrola a vnitřní bezpečnost

Ochrana utajovaných informací

Řízení speciálních sil

601. skupina speciálních sil

1

Měřičský ústav

Jedná se o rámcové uspořádání, jehož zveřejnění splňuje podmínky zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných
informací a bezpečnostní způsobilosti
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2.2 Rozpočtové prostředky
Rozpočet Vojenského zpravodajství byl součástí kapitoly Ministerstva obrany a jeho výše
k 1. 1. 2011 činila 1 946 228 tis. Kč. V průběhu roku byl ze strany Ministerstva obrany rozpočet
Vojenského zpravodajství navýšen o 257 891 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly využity
především v oblasti investic do nemovité infrastruktury.
Při finančním hospodaření bylo postupováno podle pravidel stanovených zákonem
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů.
Neoprávněné použití rozpočtových prostředků nebylo zjištěno.

Struktura výdajů Vojenského zpravodajství v roce 2011
42,0%
28,0%

30,0%

Mandatorní výdaje

Ostatní běžné výdaje
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Kapitálové výdaje

3

ZADÁVÁNÍ ÚKOLŮ A JEJICH REALIZACE

Vojenské zpravodajství plnilo v roce 2011 především úkoly stanovené vládou České
republiky prostřednictvím priorit zpravodajské činnosti. Dalším jeho úkolem bylo plnění
závazků vůči zpravodajským orgánům NATO a EU, kdy se jednalo zejména o strategické
požadavky na informace.
Při realizaci úkolů Vojenské zpravodajství postupovalo v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 289/2005 Sb. a využívalo informace získané prostřednictvím lidských
zdrojů (HUMINT), signálového zpravodajství (SIGINT), obrazového zpravodajství (IMINT),
otevřených zdrojů (OSINT) a bilaterální a multilaterální spolupráce.
V průběhu roku 2011 Vojenské zpravodajství zpracovalo, písemně distribuovalo či formou
brífinků prezentovalo celkem 832 zpravodajských informačních výstupů oprávněným adresátům.
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4

VÝSLEDKY ČINNOSTI

4.1 Krizové regiony
Region Balkán
Stabilita
v oblasti
Západního
Balkánu je významným předpokladem pro
udržení bezpečnosti v Evropě a tedy
i v České republice. Z důvodu zajištění
bezpečnosti příslušníků Armády České
republiky působících ve strukturách KFOR
(Kosovo Force) a občanů České republiky
působících v rámci diplomatických misí
v oblasti, mise Organizace spojených
národů v Kosovu (United Nations Interim
Administration Mission in Kosovo –
UNMIK) a mise EU (European Union Rule
of Law Mission – EULEX) patří tento
region k prioritám činnosti Vojenského
zpravodajství. Dlouhodobě je v centru jeho
pozornosti bezpečnostní situace v Kosovu,
Srbsku a Bosně a Hercegovině. Napjaté
vztahy mezi jednotlivými etniky v regionu
mají hluboké historické kořeny a spolu
s organizovaným zločinem představují hlavní destabilizující prvky v oblasti.
V roce 2011 se zejména v Kosovu bezpečnostní situace zhoršila. Pokus kosovské vlády
vynutit si za použití policie autoritu na území severního Kosova vyústil v červenci v ozbrojené
potyčky s místní srbskou menšinou. Výsledkem je přetrvávající nestabilita lokální bezpečnostní
situace, jež vedla k pozastavení plánované redukce počtu příslušníků KFOR. V severním Kosovu
byla naopak zasazena záložní jednotka, sestávající z německých a rakouských vojáků, s cílem
dočasně jednotky KFOR posílit. Výstavba a zvyšování operační připravenosti Kosovských
bezpečnostních sil a Kosovské policie a jejich schopnost převzít zajišťování bezpečného prostředí
budou mít podstatný vliv na další snižování počtu vojáků kontingentu KFOR. To však lze vzhledem
k přetrvávající nestabilitě bezpečnostní situace předpokládat nejdříve ve druhé polovině roku 2012.
Situace v Srbsku byla sledována především s ohledem na bezpečnostní situaci v Kosovu.
Přelomový moment ve vztazích obou zemí představovalo zahájení vzájemného dialogu
v březnu 2011. Za zprostředkování EU se koncem roku podařilo dosáhnout dohody o společném
řízení administrativních přechodů mezi oběma zeměmi, což mělo pozitivní vliv na uklidnění do té
doby nestabilní bezpečnostní situace na severu Kosova.
Vývoj bezpečnostní situace v nestabilních regionech jihovýchodní části Srbska (oblast
Preševo), kde jsou silně zastoupeni etničtí Albánci, a v Sandžaku obývaném bosňáckou minoritou,
vykazuje tendence ke zhoršení sociálně-ekonomických podmínek řadových vrstev obyvatelstva, což
může vést k nárůstu nacionalistických projevů.
Vojenskopolitická situace v Bosně a Hercegovině byla sledována především v souvislosti
s přetrvávající politickou krizí a jejím možným dopadem do bezpečnostní oblasti. Separatistické
tendence Republiky Srbské a neschopnost politických představitelů Bosňáků a bosenských
Chorvatů dosáhnout konsensu v otázce rozdělení postů v parlamentu bránily vytvoření centrální
vlády po dobu zhruba 15 měsíců. Pravděpodobně nejviditelnějšího pokroku v procesu integrace
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bylo dosaženo při formování jednotných ozbrojených sil Bosny a Hercegoviny. Vysoká míra
korupce a nedostatečně vyvinuté kontrolní mechanizmy však zvyšují riziko šíření přebytečné
výzbroje a munice do extremistického prostředí.
Integrační proces Bosny a Hercegoviny do EU pokračoval i v oblasti uskutečňování
požadovaných reforem u ozbrojených sil. Negativní dopad na jejich akceschopnost a vyzbrojování
má zejména výrazné snižování rozpočtových prostředků. Plánované dosažení schopností a výstavby
ozbrojených sil tak bude zřejmě redukováno. Lze předpokládat, že současná neuspokojivá finanční
situace a omezená kooperace státních institucí, daná rozdílnými zájmy jednotlivých etnik, neumožní
v nejbližších letech plnou integraci do NATO.
Informace k regionu Balkán
Adresát
Političtí a vojenští představitelé ČR

Počet zaslaných informací
25

Region Blízkého a Středního východu
Vývoj v regionu Blízkého
a Středního
východu
ovlivňoval
v roce 2011 stejně jako ostatní části světa
také Českou republiku. Nejvýznamnější
událostí bylo zahájení revolučních změn,
které vedly k pádu režimů v několika
zemích arabského světa. Vojenské
zpravodajství
proto
pravidelně
informovalo nejvyšší představitele České
republiky o bezpečnostních hrozbách
a rizicích spojených s tímto vývojem.
Vojenskopolitická a bezpečnostní
situace v regionu Blízkého a Středního
východu byla ovlivňována zejména
masovými
demonstracemi
a dalšími
projevy občanské nespokojenosti, které
vedly k přetrvávající destabilizaci politické, sociální, ekonomické a bezpečnostní situace ve
většině arabských zemí. V regionu nadále přetrvávaly dlouhodobě utvářené a navzájem se
ovlivňující negativní jevy, které měly přímý dopad na stabilitu oblasti. Za další hlavní problémy
regionu bylo možné považovat nevyřešený izraelsko-palestinský konflikt, pokračující íránský
jaderný program a projevy sektářského násilí v Iráku. Všechny mají hluboké kořeny a vzhledem
k malé pravděpodobnosti jejich vyřešení v dohledné době i nadále zůstanou v centru pozornosti
Vojenského zpravodajství.
Bezpečnostní situace v celém regionu se v souvislosti s událostmi tzv. Arabského jara
dynamicky zhoršovala a tlak opozičních sil, podporovaných širokou masou nespokojeného
obyvatelstva, vedl k postupnému pádu režimů v Tunisku, Egyptě, Jemenu a Libyi. Zatímco
v Tunisku a Egyptě byly postupně přijaty politické reformy a organizovány svobodné volby,
v Jemenu a zejména v Libyi dospěly nepokoje k vleklé ozbrojené konfrontaci vládních vojenských
jednotek s ozbrojenými skupinami opozice.
V rámci událostí Arabského jara zaměřilo Vojenské zpravodajství svou pozornost na vývoj
celkové situace v Egyptě. Po pádu režimu Hosního Mubáraka se bezpečnostní situace v průběhu
roku postupně zhoršovala zejména v souvislosti s násilnými demonstracemi proti vojenskému
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vedení země, nárůstem kriminality a ozbrojenými střety mezi beduíny a bezpečnostními silami na
Sinaji. Většinové přijetí změn ústavy v celonárodním referendu, vznik politické scény registrací
nových a dříve zakázaných politických stran společně se zahájením politického dialogu a
spolupráce mezi sekulárními a náboženskými proudy vedly k prvním svobodným parlamentním
volbám, jejichž organizace a konání probíhaly pod dohledem Nejvyšší vojenské rady ozbrojených sil
Egypta a se zabezpečením armádními silami. Výsledkem byla stejně jako v Tunisku jednoznačná
dominance islamistických stran, což vyvolává nad dalším vývojem bezpečnosti v regionu řadu
otázek, především v souvislosti s respektováním mírové smlouvy s Izraelem a s postoji
k palestinským hnutím v Gaze.
Významné riziko destabilizace bezpečnostní situace na Blízkém východě nadále představuje
právě dlouhodobě zablokovaný izraelsko-palestinský mírový proces. V této souvislosti Vojenské
zpravodajství vyhodnocovalo především kritické faktory a indikátory, které by mohly vzhledem ke
změnám režimů v řadě arabských zemí a s tím související míře podpory palestinským hnutím
přispět ke vzniku dalšího lokálního konfliktu s vážným regionálním dopadem. Snahy palestinských
frakcí o znovuotevření otázky samostatného palestinského státu na území Izraele a Palestiny
vyvrcholily v září oficiální žádostí vůdce Palestinské samosprávy Mahmúda Abbáse o uznání
plného členství v OSN. Vojenské zpravodajství v této souvislosti hodnotilo míru bezpečnostních
rizik spojených s odmítavým postojem České republiky a některých států EU vůči uvedenému
jednostrannému aktu na uznání palestinské státnosti. Podle tohoto hodnocení mohlo projednávání
otázky palestinského státu v OSN vyvolat vlnu emocí v celém regionu, kde jsou izraelsko-palestinské vztahy jedním z nejcitlivějších problémů, bez ohledu na to, zda by byl palestinský stát
za stálého člena OSN přijat či nikoli. V souvislosti se zvýšenou mírou pravděpodobnosti provedení
teroristického útoku proti objektům zemí nesouhlasících s uznáním palestinského státu se Vojenské
zpravodajství věnovalo vyhodnocování varovných signálů souvisejících s tímto rizikem.
Situaci v Iráku charakterizovalo i v roce 2011 trvale nestabilní bezpečnostní prostředí.
Intenzivní mezikonfesní napětí bylo jednou z hlavních příčin každodenních násilných incidentů,
které si v ročním souhrnu vyžádaly tisíce obětí na životech. Schopnost účinné eliminace původců
vnitřního ohrožení přitom iráckému státnímu aparátu trvale chyběla, což se v krátkodobém časovém
horizontu pravděpodobně nezmění. Nedostatečná kapacita armády a bezpečnostních složek výrazně
limitovala také schopnosti Iráku čelit vnějšímu ohrožení. Řešení uvedených akutních
bezpečnostních problémů stagnovalo vlivem komplikovaného vnitropolitického uspořádání po
sestavení nové vlády v prosinci 2010.
V souvislosti s nestabilním bezpečnostním prostředím v zemi byla před konáním státní
návštěvy předsedy vlády, ministra obrany a ministra průmyslu a obchodu v Iráku v květnu 2011
poskytnuta těmto nejvyšším představitelům České republiky analýza konkrétních bezpečnostních
hrozeb a rizik v lokalitách plánovaného pohybu delegace. Vojenské zpravodajství také informačně
podpořilo plánovanou návštěvu iráckého premiéra v České republice.
Za stěžejní oblast pozornosti Vojenského zpravodajství, rovněž přímo související se zájmy
České republiky, lze označit proces výstavby vojenského letectva Iráku, konkrétně otázku nákupu
pokročilého proudového výcvikového letounu. Vážným kandidátem pro tuto roli zůstával i český
letoun L-159 ALCA. O nových aspektech ovlivňujících akviziční proces byli nejvyšší představitelé
České republiky okamžitě informováni.
Prudce se měnící bezpečnostní situace v Jemenu byla rovněž předmětem zájmu Vojenského
zpravodajství. Země se nachází v relativní blízkosti nejbohatších světových nalezišť ropy,
přispívajících k zajištění energetické bezpečnosti Evropy. Jejich možné ohrožení případným šířením
nestability z Jemenu severním směrem nebylo v části uplynulého roku možno vyloučit, jelikož
v rozsáhlých lokalitách země volně operovali a útočili islámští fundamentalisté inspirovaní al-Káidou. V oblastech sousedících se Saúdskou Arábií pak zcela bez kontroly státu působily odbojné
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šíitské kmeny. S hodnocením vzniklé situace přispělo Vojenské zpravodajství do zpravodajské
diskuse v rámci Středomořského dialogu NATO.
V centru pozornosti byla v uplynulém roce oblast Íránu. V rovině bezpečnostní a vojenské
politiky bylo sledováno trvalé úsilí Íránu dosáhnout pozice regionální mocnosti, posílit odstrašující
účinek vlastních ozbrojených sil a připravit se i na eventualitu napadení ze strany regionální nebo
extraregionální mocnosti.
S ohledem na především energetickou, ale i obecnou bezpečnost evropského teritoria byly
vyhodnocovány reakce Íránu na zesilování mezinárodních sankcí a predikována pravděpodobnost
íránských protiakcí, případně i s využitím ozbrojených sil. Sledována byla modernizace vojenských
kapacit Íránu a hodnoceny zkoušky zbraňových systémů, zejména hlavních typů raketových
prostředků.
V březnu 2011 došlo k zásadnímu zvratu situace v Sýrii, kde propukly rozsáhlé protivládní
demonstrace, ohrožující samotnou existenci režimu prezidenta Bašára Asada. Opoziční skupiny
však vzhledem ke své nejednotnosti a absenci vůdčích osobností i důvěryhodného programu nebyly
schopny provést rozhodující akci, která by syrský režim svrhla. Možnosti provedení mezinárodního
zásahu pak bránil postoj Ruské federace a Čínské lidové republiky, kdy oba státy vetovaly rezoluce
Rady bezpečnosti OSN. V Sýrii tak docházelo k nárůstu násilí a obav z vypuknutí náboženských
střetů, které by mohly přerůst až v občanskou válku. Krizová situace v Sýrii se promítala i do
polarizace politických sil v Libanonu, čímž se zvyšovala regionální nestabilita a možnost vypuknutí
rozsáhlejšího konfliktu. Narušené bezpečnostní prostředí v Sýrii vedlo k aktivizaci regionálních
militantních a radikálních islamistických tendencí, které by mohly ovlivňovat bezpečnostní situaci i
v širším měřítku celého Blízkého a Středního východu. V neposlední řadě byly ve sdělovacích
prostředcích o situaci v Sýrii podávány některé neobjektivní informace či přímo šířeny
dezinformační kampaně. Vojenské zpravodajství proto pravidelně informovalo nejvyšší státní
představitele o skutečné situaci v Sýrii, zpracovávalo rozsáhlejší analytické materiály k jednotlivým
aspektům vývoje a podílelo se na vytváření společného názoru a politického postupu NATO a EU
vůči Sýrii.
V Libanonu došlo k zásadní změně vnitropolitické situace, když se šíitskému hnutí
Hizbulláh podařilo názorově rozdělit křesťanskou i sunnitskou komunitu, svrhnout prozápadní
vládu premiéra Saada Harírího a poté ústavní cestou sestavit nový kabinet, ve kterém má
rozhodující politický vliv. V nábožensky rozdělené libanonské společnosti se jednalo o zcela
zásadní zvrat, se kterým se téměř za žádnou cenu nehodlá smířit část sunnitské i křesťanské
komunity. Vytvořila se tak značně napjatá situace, ve které se dosud radikální Hizbulláh snažil
vystupovat jako konstruktivní síla, avšak část sunnitů a křesťanů se pokoušela toto úsilí při každé
příležitosti podkopávat. Napětí v Libanonu se pak dále zvyšovalo i v důsledku krize v Sýrii, kde
hnutí Hizbulláh podporovalo režim Bašára Asada, zatímco sunnitská a křesťanská opozice
sympatizovala se syrskými protirežimními silami. V průběhu roku 2011 pokračovalo vyzbrojování
Hizbulláhu a jeho příprava na případný konflikt s Izraelem. Vojenské zpravodajství průběžně
analyzovalo indikátory krizového vývoje v Libanonu, informovalo o klíčových momentech vývoje
a jejich případném vlivu na regionální bezpečnost s důrazem na včasné odhalení vzniku případného
konfliktu většího rozsahu.
Informace k regionu Blízký a Střední východ
Adresát
Političtí a vojenští představitelé ČR

Počet zaslaných informací
70
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Region Afghánistán – Pákistán
Mezi hlavní oblasti zájmu Vojenského zpravodajství v Afghánistánu patřilo hodnocení
vojenskopolitického vývoje a monitorování celkové bezpečnostní situace. Pozornost byla věnována
zejména pokračující výstavbě Afghánských národních bezpečnostních sil (ANSF2) z důvodu
hodnocení operačních schopností a míry samostatnosti při provádění vlastních operací proti
militantním a teroristickým skupinám. Sledovány byly zájmy a aktivity protivládních sil se
záměrem včas odhalovat možné hrozby proti českým a koaličním jednotkám.
Vývoj v bezpečnostní, ekonomické i sociální oblasti se na
území Afghánistánu vyznačoval pomalým pokrokem, což bylo
způsobeno přetrvávajícím bojem protivládních sil a nestabilním
vnitropolitickým prostředím. Byl zaznamenán nárůst počtu
bezpečnostních incidentů v oblastech působení českých jednotek i na
ostatních územích celého Afghánistánu. Mezi nejvýznamnější
události patřilo zahájení procesu předávání odpovědnosti za
bezpečnost v zemi afghánské vládě a ANSF, s čímž souvisí i
postupné snižování počtu příslušníků ISAF3. Závěr Vojenského
zpravodajství ohledně počtu příslušníků ANSF je ten, že skutečný
počet afghánských vojáků a policistů zaostává za vykazovaným
oficiálním počtem. Operační schopnosti zůstávají na nízké úrovni a
nedovolují provádět rozsáhlejší samostatné operace. Tato situace si
tak vyžádá pokračující pomoc zahraničních zemí ve výcviku a
materiální a finanční podpoře ANSF. Pokračovala také výstavba
jednotek Afghánské obecní policie (ALP4) složených z místních
obyvatel, která přinesla dílčí úspěchy a pomohla k částečné
stabilizaci bezpečnostní situace v některých lokalitách s nižší přítomností ANSF.
Dosavadní hodnocení Vojenského zpravodajství, že povstalecká hnutí nelze porazit
vojenskou silou, byla doplněna o predikci, že případná vyjednávání s protivládními silami nebudou
mít úspěch bez podpory afghánské politické opozice. Její správnost se potvrdila, když strategie
afghánské vlády vyjednávat s čelními představiteli povstaleckých hnutí a působení institutu
Nejvyšší mírové rady (HPC5), jenž byl k tomuto účelu založen, nepřinesla očekávané výsledky.
Samotný předseda HPC Burhanuddín Rabbání byl v září 2011 úkladně zavražděn. Na provinční a
okresní úrovni dále probíhal proces reintegrace jednotlivých povstalců, který však vzhledem
k nízkému počtu reintegrovaných osob bezpečnostní situaci neovlivnil. Podle hodnocení
Vojenského zpravodajství bude v průběhu postupného snižování přítomnosti mezinárodních sil
vnitropolitický a mocenský boj v zemi dále sílit, což také ovlivní blížící se prezidentské a
parlamentní volby.
Pro Vojenské zpravodajství je zásadní také informační podpora ve vztahu k ochraně
příslušníků úkolových uskupení Armády České republiky v misi ISAF. Tento úkol byl úspěšně
plněn i v roce 2011. Vojenské zpravodajství získalo relevantní poznatky k hrozbám útoků
militantních skupin, na základě kterých byla realizována preventivní bezpečnostní opatření na
základnách ISAF. Včasně také informovalo vlastní jednotky a koaliční partnery o aktivitách
protivládních militantních skupin v prostorech zpravodajského zájmu.
V Pákistánu se v průběhu roku 2011 vnitropolitická situace dále zhoršila, což mělo
negativní vliv na pákistánsko-afghánské vztahy. Květnová operace amerických speciálních sil proti
2
3
4
5

Afghan National Security Forces
International Security Assistance Force
Afghan Local Police
High Peace Council
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Usámu bin Ládinovi v Abbottábádu byla jednou z hlavních příčin narušení pákistánsko-amerických
vztahů a vedla ke zvýšenému počtu demonstrací pákistánského obyvatelstva vůči zahraničnímu
vlivu v zemi. V reakci na incident na afghánsko-pákistánské hranici z konce listopadu 2011, kdy
síly NATO zabily několik příslušníků pákistánské armády, uzavřel Pákistán zásobovací trasy pro
konvoje ISAF, což částečně omezilo operační schopnosti koaličních sil. Pákistánská vláda čelila
nárůstu radikálního islámu a prohlubujícím se ekonomickým problémům. Ve druhé polovině
roku 2011 se v Pákistánu odehrálo několik otevřených sporů mezi vrcholnými představiteli vlády a
armády. Samotné mocenské postavení pákistánských vojenských představitelů negativně
ovlivňovalo mírový proces, prosazovaný afghánskou vládou a mezinárodním společenstvím.
Záměry Pákistánu směrem k Afghánistánu jsou i nadále definovány s cílem získat v Afghánistánu
větší vliv než Indie.
Vojenské zpravodajství průběžně vyhodnocovalo zvyšující se
napětí na kmenových územích pákistánského pohraničí, kde působí
povstalecké skupiny s přímým vlivem na bezpečnostní situaci
v Afghánistánu, a to zejména v oblastech Regionálního velitelství
Východ (východní část Afghánistánu), kde jsou rozmístěny jednotky
Armády České republiky. Pákistánská armáda odmítala provést
účinnější rozsáhlé operace v pákistánském pohraničí, přičemž lze
předpokládat, že pákistánský režim bude i v dalších letech využívat
militantní skupiny k ovlivňování situace v Afghánistánu ve svůj
prospěch.
Oblast jižní Asie patří i nadále mezi krizové oblasti, které
ovlivňují bezpečnostní zájmy České republiky a jejích spojenců.
Vojenské zpravodajství poskytovalo svými informacemi podporu
ústavním činitelům, představitelům rezortu Ministerstva obrany
a Ministerstva zahraničních věcí při jejich rozhodování o další
angažovanosti České republiky na území Afghánistánu. Poznatky
týkající se konkrétních bezpečnostních hrozeb byly průběžně
analyzovány, prověřovány a sdíleny v rámci bilaterální a multilaterální mezinárodní součinnosti
s partnerskými službami a příslušnými orgány NATO a EU.
V průběhu roku 2011 nebyly zjištěny natolik závažné informace, které by vyžadovaly
změny v dosavadních rozhodnutích ústavních činitelů České republiky o vojenské přítomnosti
jednotek Armády České republiky v afghánských provinciích. Získané poznatky byly využívány
především k minimalizaci dopadu zjištěných hrozeb a k realizaci preventivních opatření. Prioritou
zpravodajské činnosti i nadále zůstává ochrana životů občanů České republiky působících
v Afghánistánu ve vojenských, diplomatických a civilních misích.
Informace k regionu Afghánistán - Pákistán
Adresát
Političtí a vojenští představitelé ČR
Zahraniční mise AČR

Počet zaslaných informací
35
123

Region států bývalého Sovětského svazu
V rámci Společenství nezávislých států (SNS)6 byla průběžně sledována a vyhodnocována
praktická opatření v rámci probíhající reformy a modernizace ozbrojených sil Ruské federace. Na
6

Členské státy SNS: Ruská federace, Bělorusko, Moldávie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Arménie, Ázerbájdžán,
Tádžikistán, Uzbekistán a Turkmenistán.
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základě zjištěných poznatků dochází k zaostávání reálných kroků za deklarovanými plány, kdy
zejména vojenskoprůmyslový komplex není schopen plně uspokojit požadavky Ministerstva obrany
na novou techniku. Reforma ozbrojených sil nadále pokračuje, což potvrdilo vytvoření vojska
vzdušně kosmické obrany. Dílčí pozornost byla věnována aspektům schváleného Státního programu
vyzbrojování, zvyšování obranných výdajů, reakcím představitelů Ruské federace na plány USA
a NATO vybudovat prvky protiraketové obrany včetně zbraňových a sledovacích systémů.
Průběžně byla monitorována operační a bojová příprava jednotlivých druhů ozbrojených sil a druhů
vojsk ozbrojených sil Ruské federace se
zaměřením na akce probíhající v rámci
jednotného
regionálního
systému
protivzdušné obrany ozbrojených sil Ruské
federace a ozbrojených sil Běloruska
a regionálního
uskupení
vojsk
obou
uvedených států. Sledován byl rovněž vývoj
Šanghajské organizace spolupráce (ŠOS)
a Organizace
smlouvy
o
kolektivní
bezpečnosti (OSKB)7, kde došlo k posílení
mandátu při nasazení Kolektivních sil rychlé
reakce. Vrcholní představitelé České
republiky a hlavní funkcionáři Armády
České
republiky
byli
informováni
o problematice výstavby ozbrojených sil Ruské federace a jejich operační a bojové připravenosti.
Sledovány byly aktivity Ruské federace při zajišťování vlastní bezpečnosti na přístupových
směrech včetně budování vojenských základen a zařízení v zahraničí. Největší koncentrace
bojových jednotek se nachází na Jižním Kavkaze. Zde také probíhala intenzivní výstavba
vojenských základen a posilování ruské vojenské přítomnosti. Postupné zdokonalování vojenské
a pohraniční infrastruktury jednotkami ruských pohraničních sil přispívá v konečném důsledku
k uklidnění vzájemných vztahů mezi Ruskou federací a Gruzií.
Vojenské zpravodajství sledovalo a analyzovalo vývoj vojenskopolitické a bezpečnostní
situace v Arménii a Ázerbájdžánu především z hlediska možné eskalace neukončeného sporu o
Náhorní Karabach. Bylo zjištěno zvýšení počtu incidentů na linii dotyku včetně jejich intenzity,
navýšení vojenského rozpočtu Ázerbájdžánu a nákup moderní vojenské techniky pro ozbrojené síly
Ázerbájdžánu. Registrováno bylo zhoršení bezpečnostní situace v Bělorusku v návaznosti na
ekonomické problémy státu a plánované reformy ozbrojených sil.
Pozornost byla věnována rovněž vývoji situace na Ukrajině především v souvislosti s její
zahraniční a bezpečnostní politikou. Vojenské zpravodajství správně předpovědělo vývoj ve
vztazích Ukrajiny a Ruské federace v oblasti opětovného zintenzivnění vojenské spolupráce.
Ve Střední Asii bylo úsilí soustředěno na sledování vývoje vojenskopolitické a bezpečnostní
situace. Prioritně byla monitorována bezpečnostní situace ve státech, přes jejichž území vedou
zásobovací trasy pro mezinárodní koaliční síly v Afghánistánu. Zhoršení bezpečnostní situace bylo
zaznamenáno pouze v Kazachstánu, kde vypukly koncem roku 2011 sociální nepokoje a došlo
k ojedinělým teroristickým akcím. Tento vývoj situace však neměl zásadní vliv na zásobování
koaličních jednotek a význam této zásobovací trasy naopak vzrostl poté, co představitelé Pákistánu
dočasně přerušili zásobování koaličních jednotek přes vlastní území. Státy Střední Asie jsou
zapojeny do boje proti extremismu a terorismu. Důkazem těchto aktivit bylo cvičení OSKB
s protiteroristickou tématikou, které proběhlo na jejich území.

7

Členské státy OSKB: Ruská federace, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Arménie, Tádžikistán a Uzbekistán.
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Informace k regionu států bývalého Sovětského svazu
Adresát
Političtí a vojenští představitelé ČR

Počet zaslaných informací
40

Region Afrika
Bezpečnostní situace v afrických státech byla ve sledovaném období ovlivňována širokou
škálou faktorů působících na tomto turbulentním kontinentě. Za nejkrizovější zemi lze označit
Libyi, kde v kontextu Arabského jara vznikl ozbrojený konflikt, který vedl ke zhroucení režimu
Muammara Kaddáfího. V dalších krizových oblastech pásma Sahelu (především ve státech Mali,
Niger, Súdán/Jižní Súdán a Somálsko) byly sledovány projevy nestability v různé formě a intenzitě.
Hlavními důvody zhoršování bezpečnostní situace byly absence efektivního působení centrálních
vlád a sílící působení extremistických a separatistických skupin, jejichž aktivitu výrazně ovlivnil i
libyjský konflikt. Nezanedbatelným faktorem nestability byly lokální konflikty etnických a
náboženských skupin soupeřících o politickou moc, území nebo ekonomické výhody (včetně
ovládnutí obchodu s narkotiky a zbraněmi), dále dlouhodobé spory o hranice, o přístup k vodním
zdrojům a pastvinám a další lokální konflikty, mající často hluboké historické kořeny.
Vojenské zpravodajství monitorovalo
vývoj bezpečnostní situace v krizových
oblastech
Afriky
zejména
vzhledem
k závazkům České republiky vyplývajícím
z jejího členství v EU a NATO. V tomto
kontextu se podílelo na informační podpoře
v souvislosti s přípravou příslušníků Armády
České republiky na účast v bojovém
uskupení EU (EU Battle Group) a bojovém
uskupení NATO (NATO Response Force –
NRF), jejichž zasazení se plánuje
v roce 2012. Z tohoto důvodu se Vojenské
zpravodajství soustředilo na vyhodnocování
vývoje bezpečnostní situace v potenciálních
místech nasazení těchto uskupení. Zájem
o region Afriky souvisí rovněž s postupnou
globalizací mezinárodního terorismu, jehož
aktéři nacházejí stále častěji zázemí
v destabilizovaných
afrických
státech.
Středem pozornosti se z výše uvedených důvodů staly státy severní Afriky a sahelské oblasti
(především oblasti Afrického rohu) s důrazem na Libyi, Somálsko, Súdán/ Jižní Súdán.
V kontextu Arabského jara vypukly v lednu 2011 ve východní Libyi protesty, které se
rozšířily po celé zemi a vyústily v občanskou válku, která byla ukončena pádem autoritářského
režimu Muammara Kaddáfího v říjnu 2011. Moc v zemi následně převzala dočasně ustanovená
Národní přechodná rada (TNC), jejímž cílem bylo stabilizovat postkonfliktní poměry a za asistence
mezinárodního společenství položit základy budování nového státu na demokratických principech.
Bezpečnostní situaci v zemi se však TNC nepodařilo dostat plně pod kontrolu. Dlouhodobě ji
destabilizovaly spory mezi přívrženci TNC a stoupenci bývalého režimu. Nejednotnost opozice se
brzy projevila v neshodách a ozbrojených srážkách mezi jednotlivými milicemi a Národní radou.
S ohledem na silné partikulární zájmy jednotlivých kmenů a klanů a na regionální specifika
předpokládalo Vojenské zpravodajství další možnou destabilizaci země, která se postupem času
potvrzovala. Pád režimu Muammara Kaddáfího a následná nestabilní situace v zemi vedly
k zabírání a rabování vojenských skladů a nelegálnímu prodeji a proliferaci zbraní, munice
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a vojenského materiálu do okolních států a dále do nestabilních částí regionu subsaharské Afriky
a Blízkého východu. Vzhledem k riziku pokračující proliferace zbraní pocházejících ze skladů
libyjské armády zůstává vývoj bezpečnostní situace dlouhodobě v centru pozornosti Vojenského
zpravodajství.
Vývoj bezpečnostní situace v Súdánu ovlivnilo konání lednového referenda o statutu
autonomní oblasti Jižní Súdán, po kterém následovalo vyhlášení jeho nezávislosti v červenci 2011.
Jednalo se o událost, která završila dlouholeté úsilí Jižního Súdánu o osamostatnění od vlivu
súdánského režimu Omara Bašíra a ukončení marginalizace tohoto regionu. I přes tento stabilizační
krok zůstala situace v oblasti i nadále napjatá, zejména vzhledem k nevyřešeným problematickým
otázkám týkajících se vytýčení společné hranice a poplatků za využívání ropné infrastruktury
(zejména transfer jihosúdánské ropy přes území Súdánu). Během uvedených klíčových událostí
byly monitorovány lokální incidenty a destabilizovaná situace byla hodnocena jako dočasná
s potenciálem mírového finálního řešení, které bylo jak v zájmu obou států, tak i mezinárodního
společenství. Při sledování lokálních bezpečnostních incidentů byl důraz kladen také na
problematiku statusu sporné oblasti Abyei, jejíž vyřešení považuje Vojenské zpravodajství za
klíčové pro vytýčení hranic mezi oběma státy a tím i pro stabilitu regionu.
Ve výrazně destabilizovaném Somálsku pokračoval v průběhu roku 2011 dlouhotrvající
konflikt současné vlády, podporované mezinárodním společenstvím, s islamistickým hnutím ašŠabáb. Přestože v průběhu července a srpna 2011 zaznamenaly provládní síly za podpory sil
Africké unie značné úspěchy vytlačením militantních bojovníků z větší části hlavního města
Mogadišo a snížením jejich bojových schopností jako celku, vliv aš-Šabábu oslaben nebyl.
Islamistické hnutí si udrželo významnou pozici a představovalo výrazné bezpečnostní riziko pro
širší region Afrického rohu. Do boje proti islámským radikálům se z tohoto důvodu zapojily
i sousední státy: Keňa, která na území Somálska zahájila operaci Linda Nchi, a Etiopie, jejíž vojáci
na území Somálska podporovali somálské provládní síly. Bezpečnostní vakuum v zemi, způsobené
absencí silné centrální vlády schopné kontrolovat bezpečnostní situaci, vytvářelo příznivé prostředí
pro prohlubující se separatistické tendence regionů Puntland a Somaliland a rovněž pro působení
somálských pirátů v oblasti Indického oceánu. Vojenské zpravodajství se ve svých analýzách
soustřeďovalo zejména na možné scénáře dalšího vývoje bezpečnostní situace v Somálsku a na
monitoring působení a modus operandi příslušníků aš-Šabáb a somálských pirátů.
V celé oblasti západního Sahelu (zejména
v oblasti jižního Alžírska, Mali a Nigeru) působily
v průběhu roku 2011 rizikové faktory, které mají
potenciál
ovlivnit
z dlouhodobého
hlediska
i bezpečnostní situaci v regionu a rovněž v zemích
NATO a EU. Jedná se zejména o hrozbu vnitropolitické
destabilizace afrických států, která by mohla způsobit
nekontrolovaný pohyb zbraní a migrační vlny, nárůst
aktivit islamistických a teroristických skupin a jejich
přímý i nepřímý vliv na ekonomické, vojenské
a politické zájmy členských států NATO a EU, včetně
České republiky.
Informace k regionu Afrika
Adresát
Političtí a vojenští představitelé ČR

Počet zaslaných informací
17
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4.2 Terorismus a extremismus
Terorismus
Česká republika je součástí bezpečnostního prostředí, v jehož rámci musí čelit řadě
specifických hrozeb. Riziko realizace hrozby terorismu na území České republiky Vojenské
zpravodajství hodnotilo i nadále jako nízké s pravděpodobnou perspektivou stagnace. Z pozice
člena NATO, v jehož gesci jednotky Armády České republiky operují v Afghánistánu, však Česká
republika respektovala skutečnost, že v rámci území států protiteroristické koalice, zejména států
Evropy, byla hrozba provedení nábožensky motivovaného teroristického útoku nadále relevantní.
Vojenské zpravodajství zaznamenalo zřetelný pokles možností al-Káidy, obzvláště
v kontextu jejích schopností, připravit teroristický útok v některé zemi Západu. Ovšem záměr jejích
odnoží (AQIM, AQAP) působit proti zájmům Západu a prozápadních muslimských vlád přetrval
v nezměněné výši. V monitorovaných prostorech však v roce 2011 Vojenské zpravodajství
identifikovalo i některé nové skutečnosti, které mohou hrozbu nábožensky motivovaného terorismu
modifikovat. Jednalo se např. o pokračování poklesu frekvence akcí, připravovaných na základě
instrukcí z mimoevropských prostorů, ve prospěch akcí tzv. samotářských vlků, kteří teroristický
útok připravují anebo chtějí uskutečnit ve vlastní režii bez součinnosti s jinými osobami.
Úsilí bylo zaměřeno rovněž na zjišťování případného výskytu příznaků budování
logistického a finančního zabezpečení teroristických skupin. Na základě svých poznatků dospělo
Vojenské zpravodajství k závěru, že aktivity teroristických skupin, jejich odnoží a buněk byly
nezřídka financovány i z nezákonných, tedy kriminálních činností, především z obchodování
s drogami a lidmi, výkupného za unesené osoby a pašování různého zboží, zejména zbraní.
Ve všech svých protiteroristických aktivitách Vojenské zpravodajství spolupracovalo
s ostatními zpravodajskými službami České republiky. Analýzy, které vypracovávalo na základě
poznatků získaných v rámci řešení případů spojených s reálnými hrozbami teroristických útoků
proti objektům a zájmům České republiky či jejích spojenců, průběžně zasílalo oprávněným
adresátům. Uvedené poznatky dávalo k dispozici rovněž národní zpravodajské komunitě na
pravidelných schůzkách Společné zpravodajské skupiny a příslušným partnerům v rámci NATO,
EU a dalších forem mezinárodní spolupráce. Podílelo se i na informování Národního kontaktního
bodu pro terorismus.
Podle dosavadních poznatků je velice pravděpodobné, že terorismus vycházející ze zvrácené
interpretace islámu zůstane pro Českou republiku a její spojence bezpečnostní hrozbou i v blízké
budoucnosti. Vzhledem k důsledkům probíhající ekonomické a společenské krize Vojenské
zpravodajství nevylučuje ani vzestup rizika souvisejícího s hrozbou terorismu, ve který by v případě
absence pozitivního vývoje v Evropě mohl přerůst levicový nebo pravicový extremismus.
Extremismus
Vojenské zpravodajství ve spolupráci s dalšími bezpečnostními orgány České republiky
pokračovalo v procesu kontinuálního prověřování aktivit možných projevů extremismu v Armádě
České republiky. O zjištěných skutečnostech bylo informováno nejvyšší vedení Ministerstva obrany
včetně dalších státních a policejních orgánů.
Armáda České republiky nadále zůstává v centru pozornosti pravicových extremistů a jejich
zájem o službu v ní trvá. Prověřování nově přijatých vojáků z povolání z pohledu jejich možných
vazeb na prostředí extremismu zůstává jednou z priorit činnosti Vojenského zpravodajství
i v následujícím období.
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Vojáci z povolání, kteří byli v minulosti identifikováni jako aktivní členové nebo
sympatizanti pravicového extremismu a kteří v těchto aktivitách pokračují, využívají všech
právních nástrojů, aby zabránili svému propuštění ze služebního poměru.
Na druhou stranu lze ovšem konstatovat, že někteří z vojáků z povolání, u nichž byly
v minulosti zjištěny vazby na prostředí pravicového extremismu, od těchto aktivit upustili či je
utlumili, zejména z důvodu opatření realizovaných ze strany rezortu Ministerstva obrany. Rovněž
nelze pominout proces jejich osobnostního vyzrávání a změny životních priorit.
Vzhledem ke skutečnosti, že přístup sympatizantů nebo členů extremistických složek
z levého okraje spektra k vojenské službě je principiálně velmi chladný, Vojenské zpravodajství
v rezortu Ministerstva obrany a zejména v Armádě České republiky dosud nezaznamenalo žádný
případ otevřeného projevu levicově orientovaného extremismu, stejně jako projevu náboženského
extremismu. Obdobně je hodnocena i oblast etnicky, separatisticky či jinak motivovaného
extremismu.
Informace k problematice terorismu a extremismu
Adresát
Prezident ČR
Předseda vlády
Ministr obrany
Další orgány MO a AČR
Ministr vnitra a orgány PČR
Bezpečnostní informační služba
Úřad pro zahraniční styky a informace
Ostatní orgány mimo rezort MO (v rámci mezinárodní
spolupráce)
CELKEM informací

Počet zaslaných informací
6
9
11
7
9
6
11
4
63

4.3 Proliferace zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a materiálu
dvojího užití
K hlavním objektům zájmu Vojenského zpravodajství podobně jako v minulých letech
patřily proliferace jaderných, chemických a biologických zbraní (zbraní hromadného ničení – ZHN)
a jejich nosičů a nelegální obchodování s vojenským materiálem a konvenčními zbraněmi. Činnost
byla zaměřena na získávání relevantních informací týkajících se chování proliferačních sítí, metod
obcházení kontrolního systému a praktik používaných proliferačními subjekty. Významnými
problémy, ztěžujícími kontrolu proliferace, jsou liberalizace obchodů s vojenským materiálem
a komoditami spadajícími do položek tzv. dvojího užití a rapidní nárůst množství obchodních
subjektů či zprostředkovatelů obchodů, což znesnadňuje jejich monitoring a zjišťování konečných
uživatelů, resp. kontrolu dalšího nakládání s objekty obchodu.
Efektivita vývozních kontrol závisí především na výměně informací o zemích, které jsou
podezřelé z činnosti na vlastních programech vývoje a výroby ZHN nebo jsou šiřiteli technologií,
materiálů nebo zařízení využitelných pro nežádoucí aktivity v oblasti ZHN. V souvislosti s možným
reexportem zařízení do zájmových států je věnována pozornost možným zprostředkovatelům
z dalších zemí, kteří využívají mnohdy složitá schémata zakrývání svých nelegálních aktivit.
Specialisté Vojenského zpravodajství se intenzivně podíleli na činnosti orgánů mezinárodních
kontrolních režimů a tvorbě dokumentů jejich expertních skupin. Řada zemí světa nadále zůstává
mimo tyto režimy, což způsobuje problémy při koordinaci společného postupu a vytváří možnost
nejednotných pravidel exportní politiky vzhledem k divergenci trhu.
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Významným problémem se jeví možná jaderná renesance spojená se zájmem zemí o zahájení
civilních jaderných programů a naplňování jejich jaderných ambicí. U některých vytipovaných států
s významným potenciálem proliferace jaderných technologií existuje podezření o předávání know-how o důležitých a dosud nezvládnutých součástech jaderného výzkumu, což by mohlo být využito
k výrobě jaderné zbraně. I v tomto případě nelze vyloučit úlohu prostředníků, kteří by mohli
poskytovat třetím zemím materiály a technologická vybavení, na něž jsou uvaleny sankce Rady
bezpečnosti OSN nebo omezující restrikce EU.
Jedním z důležitých úkolů Vojenského zpravodajství je podíl na kontrole tuzemských firem
obchodujících s vojenským materiálem v rámci zákonů České republiky (zejména zákona
č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem) a přijatých mezinárodních
závazků. Z tohoto důvodu se vyjadřuje v rámci licenčního řízení k žádostem jednotlivých firem jak
v rozsahu komoditních položek, tak i územní působnosti s ohledem na stávající bezpečnostní situaci
v zemích určení a platná mezinárodní omezení. Vojenské zpravodajství se na požádání vyjadřuje
rovněž k obchodování s průmyslovými výbušninami a k žádostem jednotlivých subjektů
k nakládání s vysoce nebezpečnými látkami.
V roce 2011 vydalo Vojenské zpravodajství k žádostem jednotlivých obchodních subjektů
o udělení licencí, povolení nebo rozšíření stávajících povolení k vývozu/dovozu vojenského
materiálu, výbušnin a k nakládání s vysoce nebezpečnými látkami:
- v souladu se zákonem č. 38/1994 Sb.
 142 stanoviska k udělení licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem, z toho
8 s výhradami v souvislosti s embargem nebo vojenskopolitickou situací v daném státě;
 49 stanovisek k udělení povolení k obchodu s vojenským materiálem, z toho 40 s výhradami
v souvislosti s embargem nebo vojenskopolitickou situací v daném regionu;
 11 stanovisek k rozšíření povolení, z toho 5 s výhradami v souvislosti s embargem nebo
vojenskopolitickou situací v daném státě;
- v souladu se zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské
správě, 42 povolení k opakovanému vývozu výbušnin, z toho 9 s výhradami;
- v souladu se zákonem č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem
chemických zbraní, 1 stanovisko k žádosti o licenci k nakládání s vysoce nebezpečnými látkami bez
výhrad.
Kybernetické hrozby
Z hlediska bezpečnosti národních a aliančních
informačních systémů představovaly významnou
hrozbu narůstající kybernetické schopnosti některých
států. Jednou z priorit těchto státních aktérů je snaha
využívat kybernetické operace k ovlivňování vlastních
vojenskopolitických a mezinárodních zájmů. To
potvrzuje skutečnost, že tyto činnosti se stávají
součástí národních vojenských a bezpečnostních
strategií.
Poznatky získané Vojenským zpravodajstvím
potvrzují trend nárůstu rizika provádění cílených
kybernetických útoků proti systémům kritické
infrastruktury,
získávání
citlivých
informací
z neveřejných informačních systémů a ovlivňování veřejného mínění. Veškeré tyto aktivity mohou
mít v konečném důsledku zásadní dopad na činnost jednotek Armády České republiky a mohou
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vést k narušení obranyschopnosti České republiky. Je možné předpokládat, že rozsah i frekvence
kybernetických útoků budou strmě narůstat podobně jako kybernetický potenciál ozbrojených sil
řady států a dalších aktérů působících v kybernetickém prostoru.

4.4 Aktivity zpravodajských služeb cizí moci na území České republiky v oblasti
obrany
Rozkrývání aktivit zpravodajských služeb cizí moci a realizace opatření k jejich eliminaci je
jedním ze základních úkolů Vojenského zpravodajství realizovaných formou kontrarozvědné
činnosti. V roce 2011 Vojenské zpravodajství soustředilo prioritně svou pozornost na působení a
zájmy zpravodajských služeb Ruské federace a Čínské lidové republiky v oblasti obrany.
Za největší špionážní hrozbu pro rezort Ministerstva obrany jsou nadále považovány ruské
zpravodajské služby – vojenská rozvědka GRU a civilní rozvědka SVR. Přesto lze konstatovat, že
rezort Ministerstva obrany není jejich prioritním cílem a těžiště ruských zpravodajských operací
směřuje spíše do politické a ekonomické oblasti.
Vojenské zpravodajství monitorovalo také aktivity čínských zpravodajských služeb
a obchodních společností, a to zejména z pohledu možných pokusů o technologickou špionáž se
vztahem k Armádě České republiky. Jejich cílem byly zejména firmy a instituce, které se zabývají
vývojem pokročilých technologií, jejichž získání by mohlo výrazným způsobem posunout rozvoj
čínského hospodářství nebo modernizaci ozbrojených sil.
Vojenské zpravodajství rovněž získalo informace o působení zpravodajských služeb cizích
mocí z Blízkého a Středního východu na území České republiky.
Nedílnou součástí kontrarozvědné činnosti je podpora jednotek Armády České republiky,
dislokovaných v zahraničí v rámci mírových misí, konkrétně úkolového uskupení Armády České
republiky ISAF v Afghánistánu. Jednou z největších hrozeb pro tuto armádní součást je spolupráce
místních tlumočníků s povstaleckými silami, které se snaží jejich prostřednictvím získat informace
o jednotkách ISAF a využít je k vedení vlastní bojové činnosti. Těžištěm činnosti Vojenského
zpravodajství v této oblasti je tedy i prověřování bezpečnostní způsobilosti a loajality afghánských
obyvatel ucházejících se o zaměstnání u armádních jednotek.
V roce 2011 bylo u úkolového uskupení Armády České republiky ISAF v Afghánistánu
identifikováno několik uchazečů o zaměstnání s vazbami na protikoaliční síly. Jejich odhalení
ve spolupráci s aliančními zpravodajskými službami eliminovalo riziko plynoucí z jejich možného
přijetí.
Informace k činnosti zpravodajských služeb cizí moci na území ČR v oblasti obrany
Adresát
Počet zaslaných informací
Političtí a vojenští představitelé ČR
9
Spolupráce s BIS a ÚZSI
31
Zahraniční spolupráce
25
CELKEM informací
65

4.5 Záměry a činnosti namířené proti zabezpečování obrany České republiky
Přestože tato problematika nebyla v roce 2011 součástí priorit vlády České republiky pro
zpravodajskou činnost, Vojenské zpravodajství se zabývalo a poskytovalo informace k poznatkům
z této oblasti v souladu se zákonem č. 153/1994 Sb. Pozornost byla věnována především
významným zakázkám na nákup materiálu a služeb realizovaným ve prospěch rezortu Ministerstva
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obrany. Jednalo se zejména o zabezpečení servisu na pozemní a leteckou techniku, dodávky
informačních a komunikačních technologií, neprůstřelných skel a dodávky výstrojních součástek
a zbraní. Významnou roli sehrálo Vojenské zpravodajství při vyhodnocování aktivit některých
firem snažících se o roli prostředníků při nákupech materiálu. Monitorovány byly rovněž
reorganizace některých státních podniků v podřízenosti Ministerstva obrany a v neposlední řadě
prodej vojenské techniky do zahraničí.
Cílem bylo získávat informace o záměrech a činnostech jednotlivců či skupin, které by
mohly mít negativní dopad na úspěšnou realizaci obchodních případů a následně vést k případnému
ekonomickému poškození rezortu Ministerstva obrany a neoprávněnému finančnímu prospěchu
jednotlivců či skupin. Byly získány konkrétní poznatky
o předání finančních obnosů za zprostředkování
citlivých informací soukromým subjektům.
Získané poznatky byly předávány ministru
obrany k jeho dalším rozhodnutím a s jeho souhlasem
Inspekci ministra obrany, Vojenské policii a dále
orgánům činným v trestním řízení k realizaci vlastních
opatření. V několika případech tak bylo zabráněno
nehospodárnému vynakládání finančních prostředků
z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany.
Na základě informací poskytnutých Vojenským zpravodajstvím rozhodl Národní
bezpečnostní úřad o zrušení platnosti Osvědčení fyzické osoby některých vojáků z povolání. Těmto
vojákům následně zanikl služební poměr.
Informace o záměrech a činnostech namířených proti zabezpečování obrany ČR
Adresát
Počet zaslaných informací
Ministr obrany
14
Ostatní orgány rezortu MO
4
Bezpečnostní informační služba
1
Ostatní orgány mimo rezort MO
11
CELKEM informací
30

4.6 Záměry a činnosti ohrožující utajované informace v oblasti obrany České
republiky
Vojenské zpravodajství se v roce 2011 zabývalo problematikou porušování ochrany
utajovaných informací v rezortu Ministerstva obrany se zaměřením na zahraniční mise. Konkrétně
se jednalo o opakované sdílení citlivých informací na sociálních sítích a Internetu. Přestože se
nejednalo o bezprostřední ohrožení bezpečnostních zájmů České republiky, byla odpovědnými
velitelskými orgány realizována nezbytná opatření k nápravě zjištěného stavu.
V oblasti administrativní bezpečnosti stejně jako v oblasti bezpečnosti informačních
systémů nebylo zjištěno žádné ohrožení utajovaných informací rezortu Ministerstva obrany nebo
informací, které mu poskytly NATO, EU a partnerské státy a k jejichž ochraně se Česká republika
zavázala.
Informace o záměrech a činnostech ohrožujících utajované informace v oblasti obrany ČR
Adresát
Počet zaslaných informací
Političtí a vojenští představitelé ČR
7
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5

SPOLUPRÁCE V RÁMCI ČESKÉ REPUBLIKY

K plnění zadaných úkolů spolupracuje Vojenské zpravodajství se zpravodajskými službami
České republiky a dalšími orgány státní správy. Spolupráce se zpravodajskými službami probíhá
v souladu s § 9 zákona č. 153/1994 Sb. na základě dohod uzavíraných se souhlasem vlády.
Spolupráce probíhá především formou pravidelné, ale i ad-hoc výměny zpravodajských
informací a formou expertních jednání.
V roce 2011 pokračovala intenzivní spolupráce s Bezpečnostní informační službou, Úřadem
pro zahraniční styky a informace, Generálním ředitelstvím cel, Ministerstvem zahraničních věcí,
Národním bezpečnostním úřadem, Ministerstvem vnitra a Policií České republiky. V rámci Policie
České republiky se jednalo především o Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, kde bylo
Vojenské zpravodajství zapojeno do součinnosti s Národním kontaktním bodem pro terorismus.
Vojenské zpravodajství se rovněž aktivně podílelo na práci Společné zpravodajské skupiny,
která je platformou pro koordinaci bezpečnostních opatření zpravodajských služeb České republiky,
Ministerstva vnitra, Ministerstva zahraničních věcí, Policie České republiky a dalších státních
subjektů. Hlavním úkolem skupiny je shromažďování a analýza všech informací souvisejících
s možným teroristickým ohrožením České republiky.
Vojenské zpravodajství se také podílelo prostřednictvím odpovědných složek na realizaci
úkolů podle zákona č. 412/2005 Sb. Tyto úkoly jsou plněny na základě žádostí Národního
bezpečnostního úřadu, a to zejména ve vztahu k zaměstnancům rezortu Ministerstva obrany.
Bezpečnostní řízení realizovaná na základě žádosti Národního bezpečnostního úřadu
Fyzické osoby
Činnostní šetření
Důvěrné
Tajné
Přísně tajné
8
35
286
V roce 2011 obdrželo Vojenské zpravodajství v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb. od
Národního bezpečnostního úřadu celkem 849 žádostí o evidenční šetření, přičemž jedna žádost
obsahovala v průměru 50 osob.
Dále bylo provedeno celkem 7 realizací žádostí Národního bezpečnostního úřadu o zrušení
platnosti osvědčení fyzické osoby podle § 101 zákona č. 412/2005 Sb. a 15 žádostí o prověření, zda
fyzická osoba i nadále splňuje podmínky pro vydání osvědčení podle § 110 zákona č. 412/2005 Sb.
V souladu s § 140 odst. 3 zákona č. 412/2005 Sb., který stanovuje zpravodajským službám
povinnost neprodleně hlásit okolnosti nasvědčující tomu, že držitel osvědčení fyzické osoby nebo
držitel osvědčení podnikatele nebo dokladu přestal splňovat podmínky pro jejich vydání, zaslalo
Vojenské zpravodajství Národnímu bezpečnostnímu úřadu celkem 36 oznámení.
Spolupráce Vojenského zpravodajství se zpravodajskými službami a ostatními orgány státní
správy ČR (mimo požadavky Národního bezpečnostního úřadu)
Adresát
Počet zaslaných informací
Bezpečnostní informační služba
139
Úřad pro zahraniční styky a informace
201
Ministerstvo zahraničních věcí
81
CELKEM informací
421
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6

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Spolupráce se zpravodajskými službami cizí moci a s orgány NATO a EU přispívá ke
zvýšení schopností Vojenského zpravodajství plnit úkoly stanovené zákonem a vládními prioritami
zpravodajské činnosti.
Spolupráce se zpravodajskými službami cizí moci se v souladu
č. 153/1994 Sb. uskutečňuje pouze se souhlasem vlády České republiky.

s

§ 10

zákona

Spolupráce s NATO a EU vyplývá z plnění závazků členství České republiky v těchto
mezinárodních organizacích.

6.1 Multilaterální spolupráce
V roce 2011 pokračovalo Vojenské zpravodajství v plnění závazků vůči hlavním
zpravodajským orgánům NATO a EU. Mimo zasílání zpravodajských informací se aktivně
účastnilo odborných zpravodajských konferencí NATO a EU. Jednalo se o konference analytiků k
hodnocení krizových oblastí a regionů, záležitostí týkajících se zpravodajského zabezpečení
současných operací pod vedením NATO, problematiky proliferace zbraní hromadného ničení a
prostředků jejich dopravy, terorismu nebo zneužívání nových technologií. Dalšími aktivitami byla
účast na konferencích na úrovni ředitelů vojenských zpravodajských služeb zemí NATO a
konferencích na úrovni zástupců ředitelů, které byly zaměřeny na dokončení reformy
zpravodajských struktur NATO a rozvoj a optimalizaci využití zpravodajských schopností. V rámci
EU se Vojenské zpravodajství zúčastnilo konference na úrovni ředitelů vojenských zpravodajských
služeb členských zemí zaměřené na zlepšení zpravodajské podpory Evropské služby vnější akce.
Vojenské zpravodajství má rovněž své zástupce ve zpravodajských orgánech NATO a EU.
Příslušníci Vojenského zpravodajství se podíleli na zpracování zpravodajských dokumentů
NATO a EU. Ke zpravodajské produkci NATO a EU přispívali svými poznatky o situaci na
Blízkém a Středním východě, Balkáně, v Africe, jižní a jihovýchodní Asii a ve Společenství
nezávislých států. Jejich hodnotné závěry se promítly do hlavních dokumentů NATO a EU, které
sloužily jako jeden z podkladů pro rozhodování Severoatlantické rady, Vojenského výboru NATO,
vrcholných představitelů EU a Vojenského výboru EU.
Rozvíjela se také spolupráce s Civilním zpravodajským výborem NATO. Jejím základem
byla práce na společném civilně-vojenském zpravodajském hodnocení klíčových strategických
hrozeb, potenciálních hrozeb a bezpečnostních rizik pro NATO. V rámci České republiky
koordinovalo zpracování tohoto hodnocení právě Vojenské zpravodajství.
V České republice bylo Vojenské zpravodajství gestorem řízení, správy a rozvoje
vojenského zpravodajského informačního systému NATO, který umožňuje realizaci mezinárodní
spolupráce a sdílení zpravodajských informací. Do tohoto systému byl umožněn přístup i oběma
civilním zpravodajským službám České republiky, čímž došlo k dalšímu zlepšení spolupráce a
zrychlení vzájemné komunikace.
V rámci České republiky je Vojenské zpravodajství rovněž garantem krizového řízení za
zpravodajskou oblast na úrovni NATO a na úrovni EU. V roce 2011 koordinovalo zapojení
zpravodajské komunity České republiky v rámci mezinárodních cvičení NATO CMX 2011 a EU
CME 2011.
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6.2 Bilaterální spolupráce
Bilaterální spolupráce je efektivním nástrojem zvýšení schopností Vojenského zpravodajství
při naplňování úkolů stanovených zákonem č. 153/1994 Sb., které jsou upřesněny vládou České
republiky formou priorit zpravodajské činnosti.
Těžiště bilaterální spolupráce spočívá ve výměně zpravodajských informací, v expertních
jednáních analytiků k zájmovým oblastem Vojenského zpravodajství a v operativních formách
spolupráce. Nejvyšší úroveň spolupráce představují společné zpravodajské operace. Významná je
též vzájemná výměna zkušeností a účast na specializovaných odborných kurzech.
Bilaterální spolupráce je realizována s vybranými zpravodajskými službami cizí moci, se
kterými Česká republika sdílí obdobné hodnoty a Vojenské zpravodajství společný zpravodajský
zájem. Nejintenzivnější spolupráce probíhala se zpravodajskými službami členských států NATO.
S cílem zvýšit efektivitu bilaterální spolupráce s vybranými zpravodajskými službami cizí
moci byly nově zřízeny pozice styčných zpravodajských důstojníků Vojenského zpravodajství
u vybraných partnerů v zahraničí. Jejich hlavním úkolem je zajištění pružné komunikace
a koordinace spolupráce.
Spolupráce se zahraničními zpravodajskými službami cizí moci a orgány NATO a EU
Adresát
Počet zaslaných informací
NATO
225
EU
159
Zpravodajské služby
1 300

6.3 Vojenská diplomacie
Vojenská diplomacie, respektive úřady přidělenců obrany, patří trvale mezi nejdůležitější
zdrojové součásti Vojenského zpravodajství.
V souvislosti se záměrem Vojenského zpravodajství byla přehodnocena dlouhodobá
koncepce a byl předložen záměr redislokace úřadů přidělenců obrany s cílem jejich geografického
posunutí do krizových států a regionů a zvýšení informačního přínosu.
Na základě dlouhodobé koncepce rozšíření vojenské spolupráce České republiky v regionu
střední Asie byl otevřen Úřad přidělence obrany České republiky v Ázerbájdžánu s dislokací
v Baku. Ke konci roku 2011 mělo Vojenské zpravodajství akreditováno přidělence obrany ve 30
zemích a dalších 37 zemí bylo pokryto přiakreditacemi.
Činnost vojenské diplomacie v rámci oficiálních zahraničních zastoupení České republiky
klade poměrně značné nároky na rozpočet Vojenského zpravodajství. Vzhledem k šíři úkolů
vojenskou diplomacií plněných a podmínkám v zemích působení jsou vyčleněné finanční
prostředky úměrné.
Úřady přidělenců obrany plní též permanentně úkoly podpory dalších součástí rezortu
Ministerstva obrany. Například v rámci informační podpory rezortu Ministerstva obrany bylo
zasláno více než 600 informací k přímému využití.
Vojenská diplomacie se rovněž podílela na zajištění vrcholných akcí zahrnujících zahraniční
služební cesty a návštěvy, pietní akce, péči o válečné hroby a veterány atd.
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7

OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

7.1 Personální bezpečnost
V roce 2011 bylo přijato 383 žádostí o vydání Osvědčení fyzické osoby (§ 140 zákona
č. 412/2005 Sb.). Vydáno bylo 390 Osvědčení fyzické osoby (část z nich na základě žádostí
z roku 2010). Byla vedena 4 řízení o zrušení platnosti Osvědčení fyzické osoby.
Nemalá pozornost byla věnována také školicí, metodické a kontrolní činnosti.

7.2 Bezpečnost komunikačních a informačních systémů
V oblasti zajištění bezpečnosti komunikačních a informačních systémů byly plněny úkoly
spojené s výkonem bezpečnostní správy certifikovaných informačních a komunikačních systémů
určených pro zpracování utajovaných informací a s tím spojenou kryptografickou ochranou
utajovaných informací. Ve spolupráci s Národním bezpečnostním úřadem byla provedena
opakovaná certifikace provozovaných informačních systémů a certifikace zcela nového
informačního systému Vojenského zpravodajství.
V rámci výkonu bezpečnostní správy stávajících systémů byla činnost zaměřena především
na realizaci akreditačních řízení, kontrolní činnosti a posuzování bezpečnostních aspektů
souvisejících s realizací požadavků uživatelů. Byla organizována školení bezpečnostních správců,
provozních správců a nových příslušníků Vojenského zpravodajství.
Na základě dohody mezi Národním bezpečnostním úřadem a Vojenským zpravodajstvím
bylo prováděno zónového měření vlastních objektů.
V rámci využití nástrojů zaměřených na vyhodnocování bezpečnostních záznamů v reálném
čase byly detekovány a vyhodnocovány případné hrozby, které by mohly mít vliv na bezpečnost
utajovaných informačních systémů Vojenského zpravodajství.

7.3 Fyzická bezpečnost
V oblasti fyzické bezpečnosti byla pozornost zaměřena především na plnění požadavků
ustanovení zákona č. 412/2005 Sb. a navazujících prováděcích právních předpisů, především
vyhlášky č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění
vyhlášky Národního bezpečnostního úřadu č. 19/2008 Sb., v souvislosti se zajištěním opatření
fyzické bezpečnosti v rekonstruovaných objektech a při zavádění prostředků utajovaného spojení na
zahraničních pracovištích.
Vojenské zpravodajství řídilo či přímo realizovalo instalace, servis a opravy bezpečnostních
systémů a provádělo kontroly, zda se ve sledovaných prostorech nepoužívají nedovolené prostředky
určené k získávání informací.

7.4 Administrativní bezpečnost
V průběhu roku byla provedena dokumentační kontrola u všech subjektů Vojenského
zpravodajství. Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.
Pracovišti registrů Vojenského zpravodajství bylo vyřízeno celkem 6 121 dokumentů
poskytovaných v mezinárodním styku, z nichž převážná většina byla utajovaného charakteru.
Z uvedeného počtu bylo 4 500 dokumentů původem z NATO a 1 621 dokumentů původem z EU.
Součástmi Vojenského zpravodajství jsou i Bezpečnostní archiv a Správní archiv. V těchto
archivech je uloženo celkem 220 bm dokumentů a archiválií a v průběhu roku 2011 do nich bylo
převzato celkem 83 bm dokumentů od původců a právních předchůdců Vojenského zpravodajství.
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Bezpečnostní archiv vede v evidenci Národního archivního dědictví 8 archivních fondů
v časovém rozsahu od roku 19908. V roce 2011 vydal 28 protokolů o odborné archivní prohlídce a
povolil skartaci dokumentů v rozsahu 45 bm.
Centrálním skartačním místem Vojenského zpravodajství u Bezpečnostního archivu
a u Správního archivu bylo fyzicky zničeno 5,3 tuny dokumentů.

7.5 Základní úkoly plněné v oblasti zpřístupnění operativních dokumentů bývalé
Vojenské kontrarozvědky a bývalé Zpravodajské správy Generálního štábu
Československé lidové armády
V rámci realizace Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem
obrany Slovenské republiky o využívání dokumentů vzniklých před zánikem ČSFR (dále jen Dohoda)
se v roce 2011 uskutečnilo pracovní zasedání společné komise a dvě pracovní jednání mezi komisí
Ministerstva obrany České republiky a podkomisemi Ministerstva obrany Slovenské republiky.
Předání a porovnání digitalizovaných dokumentů bylo provedeno v rámci 8 pracovních návštěv
v průběhu celého roku.
Digitalizace dokumentů za účelem naplňování Dohody
Úkol
Předání digitalizovaných dokumentů VKR a ZS GŠ pro MO SR – rok
2011
Předání digitalizovaných dokumentů VKR a ZS GŠ pro MO SR –
celkem (2007 - 2011)

počet
osob

počet
snímků

822

107 444

3 772

286 523

Na základě 691 žádostí od oprávněných subjektů a v rámci plnění Dohody bylo provedeno
šetření k 22 615 osobám.
Subjekt
VZ
MO SR
ÚZSI
BIS
NBÚ
MZV
MV
CELKEM

Počet žádostí
116
59
85
73
306
20
32
691

Počet osob
3025
89
557
1135
12518
36
5255
22 615

Pozitivní VKR
200
69
10
46
616
0
6
947

Pozitivní ZSGŠ
6
5
0
0
33
0
0
44

Na základě požadavků oprávněných subjektů byly zpřístupněny dokumenty VKR a ZS GŠ
uložené v Bezpečnostním archivu k 93 lustrovaným osobám.
Dále byly doplněny a upřesněny lustrační databáze a bylo upraveno 300 záznamů v lustrační
databázi VKR a 1 375 záznamů v evidenci ZS GŠ.
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Archiválie vzniklé do 15. února 1990 byly v souladu se zákonem č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních
režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, předány do Archivu bezpečnostních složek.
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KONTROLA ČINNOSTI

Kontrola zpravodajských služeb České republiky je upravena v § 12 a 13 zákona
č. 153/1994 Sb. Z těchto ustanovení vyplývá právo výkonu kontroly činnosti zpravodajských služeb
z úrovně vlády České republiky a Parlamentu České republiky.
Podle ustanovení § 13 zákona č. 153/1994 Sb. není ustanoveními tohoto zákona dotčena
působnost státních orgánů ke kontrole plnění úkolů hospodaření se státním majetkem a plnění
státního rozpočtu podle zvláštních právních předpisů. Těmito jsou zejména ustanovení
o hospodaření s majetkem státu v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, a zákonem č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu.
V souladu s ustanoveními § 21 až 24 zákona č. 289/2005 Sb. vykonává kontrolu Vojenského
zpravodajství Stálá komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství
složená z poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

8.1 Vnější kontrola a její výsledky
V roce 2011 se uskutečnilo celkem 5 schůzí Stálé komise Poslanecké sněmovny pro
kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství. Předmětem těchto jednání byl Statut Vojenského
zpravodajství, nákupy a investice Vojenského zpravodajství v roce 2011 včetně zadávání a kontroly
zakázek a projednání Výroční zprávy o činnosti Vojenského zpravodajství za rok 2010.
V dubnu 2011 navštívili členové komise Měřičský ústav. Stálou komisí nebyly shledány žádné
nedostatky.
Zpráva o činnosti uvedené komise za období od října 2010 do prosince 2011 byla vzata na
vědomí usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 1079 ze dne
15. března 2012.
V roce 2011 proběhly u Vojenského zpravodajství tři kontroly organizované ze strany
bezpečnostních orgánů NBÚ zaměřené na bezpečnost informačních systémů podle zákona
č. 412/2005 Sb. Při kontrolách nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.

8.2 Vnitřní kontrola a její výsledky
Kontrolní činnost byla prováděna na základě ročního plánu kontrol nebo operativně na
základě rozhodnutí ředitele Vojenského zpravodajství. Plánované kontroly byly splněny.
V některých případech byly naplánované kontroly operativně přizpůsobeny aktuálním potřebám a
poznatkům. Stabilně vysoký počet kontrolních úkolů, především plánovaných, je realizován formou
tématických kontrol, které předpokládají předchozí přípravu kontrolního orgánu a určení kritérií
kontrol.
Kontrolní činnost byla cílena na dodržování ustanovení právních předpisů, vnitřních
předpisů a zejména vnitřních řídících aktů Vojenského zpravodajství, které rozpracovávají vyšší
právní normy pro specifické prostředí Vojenského zpravodajství.
Většina plánovaných kontrol byla věcně zaměřena na hospodaření s finančními prostředky
státního rozpočtu a majetkem státu s důrazem na dodržování principu hospodárnosti, účelnosti
a efektivnosti. V souladu s Plánem činnosti Vojenského zpravodajství na rok 2011 byly provedeny
tématické kontroly zahraničních pracovišť a Měřičského ústavu. Dále byly provedeny tématické
kontroly vynakládání zvláštních finančních prostředků podle zákona č. 153/1994 Sb. Kontroly
probíhaly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a předpisu Všeob-P-35 Vnitřní
kontrola a vyřizování petic a stížností v působnosti Ministerstva obrany. Kontrolami nebyla
shledána žádná závažná zjištění podle § 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb. Podle § 76 zákona
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č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, byly prováděny pověřenými zaměstnanci Vojenského
zpravodajství, z titulu orgánu nemocenského pojištění, kontroly dodržování režimu dočasně práce
neschopného pojištěnce.
Standardně byly ve vysokém počtu prováděny i kontroly v oblasti ochrany utajovaných
informací, a to především v souvislosti se zákonem č. 412/2005 Sb., příslušnými prováděcími
vyhláškami a vnitřními předpisy.
V oblasti operativní činnosti byly u příslušných organizačních celků Vojenského
zpravodajství prováděny kontroly zejména ve vztahu k výkonu této činnosti a ve vztahu k vedení
odpovídajících evidencí v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 153/1994 Sb., zákona
č. 289/2005 Sb., zákona č. 412/2005 Sb. a příslušných vnitřních řídících aktů Vojenského
zpravodajství.
Činnost v oblasti vnitřní bezpečnosti byla zaměřena na jednotlivé součásti Vojenského
zpravodajství s cílem preventivního záchytu, identifikace a následné eliminace zjištěných
bezpečnostní rizik. V rámci činnosti k zajištění vnitřní bezpečnosti Vojenského zpravodajství byla
realizována potřebná součinnost s orgány státní správy.
Zásadní změnou v oblasti vnitřní bezpečnosti bylo již v roce 2010, v souvislosti s novelou
zákona č. 141/1961 Sb., zřízení policejního orgánu Vojenského zpravodajství, který prioritně plní
činnost vyplývající z ustanovení § 12 odst. 2 trestního řádu v případech podezření ze spáchání
trestného činu příslušníky Vojenského zpravodajství. Proces legality, legitimity a transparentnosti
postupu při prověřování policejními orgány Vojenského zpravodajství je vykonáván dozorovou
činností příslušných státních zástupců. V roce 2011 nebyla v tomto směru zaznamenána žádná
negativní odezva.
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9

601. SKUPINA SPECIÁLNÍCH SIL PROSTĚJOV

Činnost 601. skupiny speciálních sil Prostějov (601. skss) zahrnovala dvě hlavní oblasti, a to
plnění operačních úkolů a další rozvoj speciálních sil. Mezi nejdůležitější operační úkoly 601. skss
patřilo především vedení speciálních operací v rámci mise ISAF na území Afghánistánu, ochrana
zastupitelského České republiky v Kábulu a výstavba a příprava jednotky pro plnění úkolu v rámci
NATO Response Force (NRF) v roce 2012.
Úkolové uskupení speciálních sil ISAF
Na základě mandátu schváleného vládou České republiky a Parlamentem České republiky
byla 601. skss v průběhu měsíce června 2011 již pošesté nasazena do bojových operací na území
Afghánistánu, poprvé v rámci operace ISAF. Úkolové uskupení speciálních sil (ÚUSS) ISAF bylo
zasazeno s mandátem provádět celé spektrum speciálních operací (tj. speciální průzkum, úderné
akce a vojenskou asistenci) na území Afghánistánu.
ÚUSS bylo složeno převážně z příslušníků 601. skss (93 %), doplněné podle potřeby o další
specialisty především z řad ostatních součástí Vojenského zpravodajství.
ÚUSS ISAF působilo jako samostatné úkolové uskupení s organickými schopnostmi
vést zpravodajskou činnost; identifikovat, vybírat a prioritizovat cíle vlastních operací;
plánovat i řídit vlastní autonomní operace. ÚUSS samostatně plánovalo i vedlo speciální
operace na základě širších požadavků velitele speciálních sil ISAF. Síly a prostředky ÚUSS byly
pro plnění operačního úkolu rozmístěny na 8 (a podle potřeby dočasně i na více) různých místech
uvnitř i vně provincie Nangarhár.
V průběhu roku 2011 provedlo ÚUSS ISAF téměř 200 operací, jejichž prostřednictvím byla
výrazně narušena činnost protivníka v klíčových oblastech provincie Nangarhár. Hlavní důraz
byl kladen na narušení řídících struktur povstalců a jejich finanční a logistické podpory. V průběhu
bojových operací jednotky docházelo k zatýkání nebezpečných zločinců, zadržení značného
množství zbraní, munice, trhavin, chemikálií a komponentů k výrobě nástražných výbušných
zařízení, osobních dokladů (falešných i pravých a zneužitelných), SIM karet, 15 kg heroinu
a několika stovek kilogramů hašiše a finanční hotovosti z výnosů z trestné činnosti, které měly
sloužit k financování teroristických aktivit. Dále pak bylo provedeno osvobození rukojmích z řad
afghánských vládních struktur. Při jedné z operací ÚUSS bylo také zlikvidováno distribuční
centrum drog v provincii Nangarhár.
ÚUSS po celou dobu vedlo speciální průzkum a zpravodajskou činnost, a to především
k zabezpečení vlastní činnosti, k poskytování kvalifikované informační podpory nejvyššího velení
ISAF a také k poskytování podpory ve prospěch České republiky.
Speciální průzkum a zpravodajská činnost byly vedeny prostřednictvím taktické činnosti
a dále styčnou činností a součinností s partnerskými afghánskými a koaličními organizacemi. Byly
získávány a řízeny vlastní informační zdroje mezi místním obyvatelstvem. ÚUSS dále využívalo
vlastních technických prostředků průzkumu ke skrytému i otevřenému použití, a to včetně
radiolokačních, optoelektronických a bezpilotních prostředků průzkumu.
Při vedení operací byly příslušníky ÚUSS dále využívány některé další specializované
zpravodajské techniky, například sběr vzorků pro další laboratorní využití, sběr otisků prstů a DNA,
testování na přítomnost výbušnin, technické získávání informací z elektronických médií a nosičů
v polních podmínkách, technické využití informací z ukořistěných mobilních telefonů apod. ÚUSS
disponovalo vlastní analytickou kapacitou posílenou o specialisty z řad Vojenského zpravodajství.
Byla vybudována speciální jednotka Afghánské národní policie a tím ÚUSS významně
přispělo k bezpečnosti obyvatel provincie a pomohlo vytvořit podmínky pro předání zodpovědnosti
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za bezpečnost afghánským partnerům. Tato jednotka již v průběhu roku 2011 vícekrát prokázala své
schopnosti v boji po boku příslušníků 601. skss.
ÚUSS ISAF se díky kvalitní přípravě, vycvičenosti příslušníků 601. skss a přijetí určité míry
rizika podařilo v budování schopností a kapacit afghánských speciálních policejních sil dosáhnout
historicky bezprecedentní rychlosti a kvality, což bylo opakovaně oceněno ze strany velitele
speciálních sil ISAF i velitele ISAF osobně.
ÚUSS ISAF svůj operační úkol splnilo bezezbytku, a to bez vážných zranění a ztrát na
lidských životech. Kvalita plnění úkolu byla opakovaně oceněna nejen koaličním velením, ale také
zástupci afghánské vlády a bezpečnostních sil, a to na provinční i celostátní úrovni. V prosinci 2011
došlo k rotaci sil, kdy příslušníky I. ÚUSS ISAF vystřídali příslušníci II. ÚUSS ISAF, kteří
pokračují v plnění operačního úkolu i v roce 2012.
Poznatky a zkušenosti získané v misi ISAF v průběhu roku 2011 jsou 601. skss využívány
také pro dlouhodobý rozvoj schopností speciálních sil. Velký zájem o poznatky a zkušenosti
601. skss z jejího působení v misi ISAF byl zaregistrován také ze strany mezinárodní komunity
speciálních sil NATO, kdy bylo velení českých speciálních sil opakovaně žádáno o poskytnutí
přednášek na toto téma, a to jak na mezinárodním fóru, tak při bilaterálních výměnách.
Úkolové uskupení speciálních sil KAMBA
ÚUSS KAMBA tvořené příslušníky 601. skss plnilo úspěšně úkoly ostrahy a ochrany
zastupitelského úřadu České republiky a jeho zaměstnanců v Kábulu a na území Afghánistánu
v souladu s mandátem mise.
V průběhu roku bylo v oblasti zastupitelského úřadu provedeno několik komplexních útoků.
Navzdory relativně nízkým ztrátám na straně koaličních jednotek byly útoky z pohledu povstalců
velmi úspěšné. Okamžitá reakce, precizní hodnocení situace a vysoká dávka profesionality
příslušníků ÚUSS KAMBA zajistila i ve složitých situacích bezpečnost chráněných osob.
V roce 2011 se vystřídala při plnění úkolu ochrany zastupitelského úřadu celkem 3 úkolová
uskupení. 601. skss pod operačním velením ředitele Vojenského zpravodajství splnila své
úkoly stanovené mandátem a v jejich plnění pokračuje i v roce 2012.
Příprava NATO Response Force
Vyčleněné síly a prostředky 601. skss v počtu do 75 osob byly zařazeny do Response Force
Pool (RFP) k plnění úkolů speciálních operací. RFP je definováno jako záložní síly připravené
v případě potřeby posílit síly okamžité reakce.
Pro zefektivnění přípravy a úsporu sil a prostředků bylo rozhodnuto o společné přípravě
s II. ÚUSS ISAF. I přes značnou vytíženost 601. skss komplexně splnila všechny zadané úkoly
a dosáhla deklarované pohotovosti k 31. prosinci 2011.
Rozvoj řízení schopností speciálních sil
Speciální síly pokračovaly v rozvoji a budování požadovaných schopností. Pro dosažení
interoperability se speciálními silami členských států NATO byly schopnosti speciálních sil
rozvíjeny také v souladu s požadavky NATO.
Vytvářená ÚUSS jsou tak schopna nasazení nejen pro plnění národních úkolů,
ale i plné integrace v aliančních operacích.
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Zahraniční spolupráce speciálních sil
V průběhu roku 2011 se nadále pokračovalo v intenzivní spolupráci se speciálními silami
NATO zastoupenými zejména Velitelstvím speciálních sil NATO (NSHQ – NATO Special
Operations Headquaters), v jehož struktuře pracují také příslušníci 601. skss. Česká republika se
svým zastoupením v NSHQ podílela na zavedení systému JLLIS (Joint Lessons Learned
Information System), ze kterého lze čerpat poznatky a zkušenosti z operací ostatních aliančních
jednotek speciálních sil.
Dalším výrazným partnerem v zahraniční spolupráci je Velitelství speciálních sil USA pro
Evropu (Special Operation Command Europe – SOCEUR). S jeho podřízenými jednotkami
absolvovali příslušníci 601. skss celkem 3 cvičení na území České republiky.
V roce 2011 navštívil 601. skss velitel NSHQ generálporučík Frank J. KISNER a velitel
amerických speciálních sil v Evropě generál Michael REPASS.
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