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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE
Vážená paní, vážený pane,
dovolte mi, abych Vám předložil Výroční zprávu o činnosti Vojenského zpravodajství
za rok 2012, která obsahuje mimo jiné ucelený přehled o jeho činnosti, rámcovou organizační
strukturu a rozpočtové prostředky.
Mohu konstatovat, navzdory nedávné aféře, která se týká především ředitele Vojenského zpravodajství a jeho předchůdce, že veškeré úkoly postavené před Vojenské zpravodajství
podle zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, byly v roce 2012
bezezbytku splněny, a že uvedená aféra neměla vliv na každodenní činnost Vojenského zpravodajství jako instituce.
Jednalo se zejména o plnění zpravodajských úkolů stanovených vládou České republiky
a závazků Vojenského zpravodajství vyplývajících z bilaterální a multilaterální spolupráce.
Nelze opominout ani opětovné a stejně tak jako v předchozích letech úspěšné nasazení úkolového uskupení speciálních sil v Afghánistánu.

Ředitel Vojenského zpravodajství
pověřen řízením
brigádní generál Ing. Rostislav PILC
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1

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

Rok 2012 se z hlediska komunikace s veřejností a médii nelišil od předchozích. Vojenské zpravodajství odpovídalo na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.
V převážné míře se jednalo o dotazy týkající se podmínek k přijetí a aspektů služby
u Vojenského zpravodajství. Další skupina dotazů souvisela s aktuálními kauzami v zákonné
působnosti Vojenského zpravodajství a s aktuálním děním ve světě.
Jako jeden z prvků komunikace Vojenského zpravodajství s médii a širokou veřejností
slouží také internetový portál www.vzcr.cz.
Zájem médií a veřejnosti se rovněž týkal aktuálního nasazení a činnosti 601. skupiny
speciálních sil (601. skss) jak na území České republiky, tak v zahraničních operacích. Její
aktivity je možno sledovat na webu www.601skss.cz, kde jsou aktuálně uváděny probíhající
akce a komentována činnost jednotky.
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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 odpovídají za obranu a bezpečnost České republiky (prezident, předseda
vlády a ministr obrany). Mimo to poskytuje informační podporu představitelům Armády České republiky související s ochranou 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.
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2.1

Rámcová organizační struktura

Ředitel Vojenského zpravodajství
Ředitelství
Zástupce ředitele VZ

Náčelník štábu VZ

Zástupce ředitele VZ

Vrchní praporčík

Podpora velení a řízení

Personalistika a vzdělávání

Koncepce a spolupráce

Ekonomické zabezpečení

Speciální zabezpečení a příprava

Plánování

Zdrojové součásti

Logistika

Analytika

Komunikační a informační systémy

Kontrola a vnitřní bezpečnost

Ochrana utajovaných informací

Signálové zpravodajství

601. skupina speciálních sil
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2.2

Rozpočtové prostředky

Při finančním hospodaření Vojenské zpravodajství postupovalo podle pravidel stanovených zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Neoprávněné čerpání rozpočtových prostředků nebylo v rámci provedených kontrol zjištěno. Rozpočet Vojenského zpravodajství byl součástí kapitoly Ministerstva obrany a jeho výše činila 1 966 990,5 tis. Kč.

Struktura rozpočtu Vojenského zpravodajství v roce 2012

34%
51%

15%

Mandatorní výdaje

Ostatní běžné výdaje
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Kapitálové výdaje

3

ZADÁVÁNÍ ÚKOLŮ A JEJICH REALIZACE

Vojenské zpravodajství plnilo v roce 2012 především úkoly podle vládou České
republiky stanovených priorit zpravodajské činnosti. Dalším jeho úkolem bylo plnění
závazků vůči zpravodajským orgánům NATO a EU, kdy se jednalo zejména o poskytování
zpravodajských informací na základě jejich požadavků 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 2012 Vojenské zpravodajství zpracovalo, písemně distribuovalo nebo
prezentovalo oprávněným adresátům formou brífinků celkem 731 zpravodajských
informačních výstupů. Jedná se o celkový počet zpravodajských informací, přičemž některé
z nich byly zaslány více adresátům.
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VÝSLEDKY ČINNOSTI

4

4.1

Krizové regiony
Region Balkán

Vojenskopolitická a bezpečnostní stabilita západního Balkánu je důležitá pro bezpečnost Evropy a tedy i České republiky. Přestože
tato oblast již není tak bezpečnostně problematická jako v nedávné minulosti, stále představuje vlivem nedořešených sporů potenciální hrozbu vzniku lokálního a krátkodobého
konfliktu v Evropě. V centru dlouhodobé pozornosti Vojenského zpravodajství je zejména
bezpečnostní situace v Kosovu, Srbsku a BosSeverní Kosovo
ně a Hercegovině. Etnické problémy, organizovaný zločin, špatná sociálně-ekonomická
situace, nacionalismus a islámský radikalismus nadále představují hlavní destabilizující
faktory v oblasti. Preventivní opatření Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU a
perspektiva postupné eurointegrace regionu
přispívají k udržení napětí na Balkáně v mezích, které neznamenají ohrožení evropské politické a bezpečnostní stability.
Vojenské zpravodajství věnuje významnou pozornost rovněž důležitým informacím, potřebným k zajištění bezpečnosti občanů České republiky působících v tomto regionu
v mezinárodních organizacích, zejména v KFOR1), UNMIK2), EULEX3) a v rámci diplomatických misí ČR.
V roce 2012 nebyly v Kosovu zaznamenány natolik významné bezpečnostní incidenty,
které by měly dopad na zhoršení celkové bezpečnostní situace. Nemělo na ní vliv ani ukončení tzv. dozorované nezávislosti Kosova, jež byla vyhlášena v souvislosti s uzavřením Mezinárodního civilního úřadu4).
Nicméně pokračující odpor kosovských Srbů proti zahájení činnosti kosovské vládní
administrativní kanceláře v Kosovské Mitrovici a proti reformě pohraničního režimu vedl
k lokálnímu zhoršení bezpečnostní situace na severu Kosova. Tento vývoj spolu
s nedostatečnou připraveností Kosovských bezpečnostních sil (KSF)5) vedl představitele
NATO k odkladu plánovaného snížení počtu jednotek KFOR.
Vojenskopolitická situace v Srbsku byla sledována především s ohledem na možné
ovlivnění bezpečnostní situace v Kosovu. Srbské parlamentní a prezidentské volby vedly
k dočasné stagnaci vzájemného dialogu, jenž byl ovšem s ustanovením nové vlády obnoven.

1)
2)

3)
4)
5)

Kosovo Force – mezinárodní vojenská mise v Kosovu pod velením NATO
United Nations Interim Administration Mission in Kosovo – prozatímní administrativní správa OSN
v Kosovu
European Union Rule of Law Mission - civilní mise EU pro podporu výstavby právního subjektu
International Civilian Office – úřad pro podporu rozvoje kosovských institucí
Kosovo Security Force – Kosovské bezpečnostní sbory pod supervizí NATO
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Vojenské zpravodajství však očekává v rámci urovnání vzájemných vztahů spíše jen mírný
progres.
V roce 2012 zaznamenalo Vojenské zpravodajství rostoucí zájem Ruské federace
o prohloubení ekonomických a obchodních vztahů se Srbskem. Je pravděpodobné, že se vzájemné spojenectví promítne i do rozvoje vojensko-technické spolupráce, kde může dojít
k obnovení nebo rozšíření výroby v podnicích srbského obranného průmyslu, což ve svém
důsledku přispěje jak k navýšení příjmů státního rozpočtu Srbska, tak i k posílení srbských
pozic na mezinárodním trhu se zbraněmi.
Bezpečnostní situace v Bosně a Hercegovině byla v roce 2012 stabilizovaná, nicméně
v soužití tamních tří etnik (Muslimů, Srbů a Chorvatů) přetrvávala silná vzájemná izolovanost
a nedůvěra. Státní soudržnost Bosny a Hercegoviny byla navíc oslabována projevy separatismu ze strany politických představitelů Republiky srbské. Zhoršující se socioekonomické
podmínky obyvatelstva Bosny a Hercegoviny mohou v budoucnu negativně ovlivnit i tamní
bezpečnostní situaci v podobě eskalace sociálního napětí, popřípadě narůstající kriminality.
Z rizik spojených s kriminalitou patří k nejzávažnějším přetrvávající nadměrné množství nelegálně držených zbraní a munice, které se na území Bosny a Hercegoviny nachází, a které
stále nebylo zlikvidováno.
S komplikacemi vyplývajícími z politické a ekonomické situace země se setkává i formování jednotných ozbrojených sil Bosny a Hercegoviny. Dochází k pozastavení naplňování
požadavků NATO na kompatibilitu a akceschopnost ozbrojených sil a neplnění podmínek
převodu majetku ozbrojených sil na úroveň státní administrativy, což vytváří překážku pro
eventuální euroatlantickou integraci země.
Informace k regionu Balkán:
Adresát
Političtí a vojenští představitelé České republiky
Národní součinnost
Mezinárodní součinnost

Počet zaslaných informací
10
10
9

Region Blízkého a Středního východu
Vývoj
v regionu
Blízkého
a Středního východu ovlivňovaly v roce
2012 trvající revoluční změny, započaté
v roce 2010. Za nejvýznamnější události
lze považovat pokračování ozbrojeného
konfliktu v Sýrii a dramatický vnitropolitický vývoj v Egyptě, kde se moci ujalo
Muslimské bratrstvo.
Bezpečnostní situace v oblasti
Blízkého východu je nadále negativně
ovlivňována absencí potřebného úsilí
urovnat arabsko-izraelský konflikt i kontroverzí kolem íránského jaderného programu, vyúsťující v silné obavy z dalšího možného válečného konfliktu.
Situace v Sýrii se zásadním způsobem změnila po propuknutí protivládních protestů v březnu 2011 a postupně přerostla ve
všeobecnou krizi, která dále eskalovala i v roce 2012. Její vývoj je ovlivňován především
zvyšováním úrovně násilí na straně režimu i ozbrojené opozice a narůstajícím vlivem nábo9

žensky motivovaných bojovníků v řadách rebelů. Poměr vojenských schopností syrského režimu a opozice se mění jen velmi pozvolna, ale je zřejmé, že kapacity režimu se postupně
snižují a schopnosti opozice narůstají. Zhoršená bezpečnostní situace na většině území Sýrie
nutí početné skupiny syrských obyvatel k emigraci především do sousedních zemí, což zvyšuje regionální nestabilitu. Počet registrovaných uprchlíků dosáhl ke konci roku 2012 více než
600 000. Možnosti řešení syrské krize prostřednictvím mezinárodního zásahu nebo politického řešení brání rozdílné pohledy hlavních světových mocností a k řešení krize nepřispěla ani
pozorovatelská mise OSN za účasti tří českých zástupců6).
Ke sjednocení doposud značně roztříštěné opozice byla v listopadu 2012 ustavena nová
vrcholná organizace pod názvem Syrská národní koalice opozičních a revolučních sil, která
by se měla stát zastřešujícím orgánem všech opozičních skupin a ve vztahu k mezinárodnímu
společenství zároveň jejich reprezentantem.
Vývoj situace v Sýrii bude i nadále charakterizován značnou nestabilitou a nepředvídatelností. Případný pád syrského režimu nebude znamenat konec syrské krize. Lze předpokládat, že po možném pádu režimu Bašára Asada vznikne v Sýrii značně chaotická situace, charakterizovaná bezpečnostním vakuem. Radikalismus spojený s nábožensko-etnickými čistkami a bojem o moc pak bude následně ohrožovat nejen celkovou stabilizaci Sýrie, ale současně
křehkou stabilitu mezi nábožensky i etnicky různorodým obyvatelstvem napříč regionem
Blízkého a Středního východu.
Kromě samotné syrské krize byla Vojenským zpravodajstvím hodnocena bezpečnostní
situace velvyslanectví České republiky v Damašku, které je ke dni zpracování publikace
funkční. V opodstatněných případech byly korigovány informace hromadných sdělovacích
prostředků, z nichž některé podávaly o situaci v Sýrii neobjektivní, zkreslené informace. Vojenské zpravodajství proto pravidelně informovalo nejvyšší státní představitele o skutečné
situaci v Sýrii a aktivně přispívalo do diskusí k tomuto tématu v rámci zpravodajských orgánů
NATO a EU.
Vnitropolitickou, bezpečnostní a vojenskopolitickou situaci v Libanonu výrazně ovlivňovala narůstající krize v sousední Sýrii a eskalace tamního vojenského konfliktu. Krize
v Sýrii znovu obnažila přetrvávající napětí v sektářsky trvale rozděleném Libanonu. Radikalizovala se zejména sunnitská část populace, která se intenzivněji zapojovala do přeshraniční
podpory boje syrské opozice vůči syrskému vládnoucímu režimu. Prosyrská vláda v Libanonu
se snažila situaci za pomoci armády uklidňovat, což se jí v rámci možností relativně dařilo.
Tento stabilizační proces, který měl zabránit riziku přelití mezietnického a náboženského násilí ze Sýrie do Libanonu podpořil svým pragmatickým přístupem i proíránský Hizbulláh,
který je na vnitropolitické scéně velmi zdrženlivý. Neochota Hizbulláhu zbavit se svého
zbrojního arzenálu však utvrzuje ostatní náboženské skupiny v přesvědčení, že Hizbulláh stojí
nad zákonem a je „státem ve státě“. Vojenský arzenál Hizbulláhu rovněž motivoval další náboženské skupiny v zemi k jejich vyzbrojování, a to za situace, kdy se eskaluje napětí a
ozbrojený konflikt v sousední Sýrii. Destabilizujícím faktorem byly ozbrojené frakce palestinských uprchlíků, které se v Libanonu příležitostně zapojovaly do střetů na straně radikálních sunnitských skupin proti stoupencům Hizbulláhu. Křesťané a drúzové v Libanonu zůstávají rozděleni na prosyrské a protisyrské, k napětí mezi sunnity a šíity v zemi však nijak významně nepřispívali. Vojenské zpravodajství průběžně vyhodnocovalo indikátory krizového
vývoje v Libanonu a informovalo o klíčových momentech vývoje i jejich vlivu na regionální
bezpečnost s důrazem na včasné varování před možným vznikem konfliktu většího rozsahu.

6)

Mandát mise UNSMIS byl schválen Radou bezpečnosti OSN 21. dubna 2012, vypršel 19. srpna 2012
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V roce 2012 pokračovala vojenskopolitická a bezpečnostní nestabilita v Egyptě, iniciovaná zejména revolučními změnami, zahájenými na počátku roku 2011. Vojenské zpravodajství hodnotilo bezpečnostní dopady měnící se koncepce egyptského státu, kterou ovlivnil volební úspěch kandidátů spojených s ideologií Muslimského bratrstva v prezidentských, parlamentních i senátních volbách. Egypt, který je svou velikostí i významem klíčovým státem
regionu, směřoval postupně v důsledku politických změn k podobě státu, založeného na
islámském právu a jeho principech. K zajištění dostatečně pevné mocenské pozice činilo nové
vedení státu systematické kroky vedoucí k obsazení rozhodujících pozic ve vedení ozbrojených sil, jejichž nejvyšší velení (s přímými vazbami na bývalý režim Hosního Mubáraka)
bylo rozpuštěno a nahrazeno mladší generací generálů. Tím byl dosavadní významný vliv
egyptských ozbrojených sil na politické dění v zemi podstatně snížen. Loajalitu důstojnického
a praporčického sboru si islamistické vedení získalo finančním navýšením měsíčního platu a
zlepšením zdravotního a sociálního zabezpečení příslušníků armády. Podobný postup pronikání vlastního vlivu aplikovali islamisté i na další státní silové složky, veřejné instituce a rezorty. Tyto skutečnosti, spolu se zhoršenou ekonomickou situací, pak stály za nárůstem počtu
násilných demonstrací, které byly vyjádřením rostoucí nespokojenosti menšinových sekulárních politických proudů se současnou vládou islamistů v čele s prezidentem Mursím, která
prostřednictvím postupného přebírání kontroly nad státními institucemi usilovala o získání
absolutní moci v zemi. V této souvislosti se například ukázalo, že se v Egyptě značně snížila
bezpečnost místních křesťanů (koptů), přičemž projevy náboženské nesnášenlivosti vůči osobám křesťanského vyznání lze očekávat i v roce 2013.
Sinajský poloostrov představoval v roce 2012 oblast trvalé nestability. Po pádu bývalého režimu se odsud stáhla významná část policejních sil v obavě před odplatou místních kmenů za policejní brutalitu v dobách Mubárakovy vlády. Vznikem bezpečnostního vakua se ze
severních částí poloostrova a z prostorů při izraelské hranici stalo nejrizikovější pásmo země.
Zvýšená hrozba provedení teroristických útoku i únosů byla zaznamenána i vůči turistickým
cílům a nepřímo byla také ohrožena i pozorovatelská mise MFO (Multinational Force & Observers), v jejímž rámci působili i tři čeští důstojníci. Základny MFO na Sinaji se v průběhu
roku 2012 stávaly předmětem ozbrojené blokády ze strany místních beduínských kmenů, které tohoto nástroje využívaly k tlaku na egyptské úřady, především v souvislosti s požadavky
na propuštění svých rodinných členů z egyptských věznic.
Vývoj blízkovýchodního mírového procesu, který i v roce 2012 představoval významné
riziko destabilizace bezpečnostní situace v oblasti, byl zásadně ovlivněn dlouhodobým pozastavením společných rozhovorů mezi Palestinci a Izraelem. Důvodem bylo odmítnutí Izraele ukončit výstavbu izraelských osad na okupovaném palestinském území. I přes snahy externích vyjednavačů nedošlo v roce 2012 v izraelsko-palestinských vztazích k žádnému pokroku. Jediným počinem, který měl přiblížit Palestince k vytvoření vlastního státu, byla jednostranná, úspěšná žádost představitelů Palestinské samosprávy o přijetí za člena OSN ve
statutu pozorovatelské země v rámci jednání Valného shromáždění dne 29. listopadu 2012.
Dlouhodobé sporadické napadání příslušníků izraelských ozbrojených sil působících
v blízkosti Gazy, nepravidelné ostřelování izraelského území neřízenými raketami ze strany
palestinských militantů a následné reciproční letecké útoky izraelského letectva na palestinské
cíle vyústily v osmidenní ozbrojený konflikt mezi izraelskou armádou a radikálními palestinskými skupinami v Gaze. V průběhu intenzivních bojů mezi 14. a 22. listopadem 2012 bylo
na straně palestinských ozbrojených skupin zaznamenáno i používání neřízených raket,
schopných zasáhnout hlavní město Izraele.
Bezpečnostní situace v Iráku se v roce 2012 kontinuálně zhoršovala z důvodu hlubokých rozporů v tamní společnosti. Negativnímu vývoji napomohl vznik bezpečnostního vakua
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po stažení amerických jednotek v závěru roku 2011, jejichž kapacity nebyly irácké bezpečnostní síly schopny nahradit. Plné dosažení operačních schopností iráckých silových složek
lze očekávat nejdříve v roce 2020. Nestabilního bezpečnostního prostředí v zemi tak ve snaze
rozložit státní zřízení využívaly skupiny motivované konceptem globálního džihádu, které
účinně těžily z pnutí uvnitř arabské části irácké populace ve středu a na jihu země, zejména pak z averze menšinových sunnitů vůči šíitské vládě a bezpečnostním silám, jimž rovněž
dominují šíité.
Vliv iráckých náboženských radikálů na situaci v sousední Sýrii byl v roce 2012 hodnocen jako mírně rostoucí. Radikálové z Iráku však měli minoritní podíl na celkovém počtu islamistů působících v Sýrii. Jednou z příčin byla rezervovanost iráckých příhraničních kmenů
vůči těmto fundamentalistům a jejich aktivitám v hraničních oblastech. I přes tuto skutečnost
však z Iráku proudily do Sýrie zásilky zbraní. V průběhu roku se postupně zvyšovalo silné
arabsko-kurdské napětí v severních oblastech Iráku, které gradovalo několika lokálními
ozbrojenými střety mezi iráckou armádou a kurdskými polovojenskými oddíly Pešmerga.
Předmětem arabsko-kurdských neshod byl přetrvávající spor o správu sporných území bohatých na ropu a o dělení zisků z prodeje ropy ze severoiráckých nalezišť. Tyto neshody panovaly i na politické úrovni, přičemž se bagdádská centrální vláda navíc pokoušela získat větší
vliv nad oblastmi oficiálně spravovanými kurdskou regionální vládou.
V Jemenu přetrvávala nestabilní bezpečnostní situace, způsobená zejména volným působením radikálů inspirovaných al-Káidou na rozsáhlých územích Jemenu a jejich pokračujícím etablováním v těchto prostorech. V této souvislosti však nebylo zjištěno bezprostřední
ohrožení České republiky ani evropského prostoru.
Vojenské zpravodajství stejně jako v předchozích letech monitorovalo a hodnotilo vojenské aktivity Íránu. V roce 2012 pokračoval Írán v činnostech, jejichž cílem je uspokojení
jeho velmocenských ambicí v regionu a posílení obrany před vnějšími hrozbami. Tyto aktivity zahrnovaly rozvoj schopností íránských ozbrojených sil, vývoj jaderných kapacit, podporu
spřátelených režimů a vměšování se do vnitřních záležitostí dalších regionálních států. Jaderné ambice a nekooperativní postoj Íránu ovšem vtahovaly do bezpečnostních záležitostí Blízkého a Středního východu i mimoregionální státy, což se mj. projevilo zesílením ekonomických sankcí vůči Íránu a s tím souvisejícím nárůstem napětí v Perském zálivu. Írán opakovaně
hrozil zablokováním Hormuzského průlivu, jímž denně proudí přibližně 35 % světové produkce ropy dopravované po moři. S cílem vyslat Íránu jasný signál uskutečnila v září 2012
v prostoru Perského zálivu řada západních a arabských států intenzivní dvanáctidenní námořní cvičení IMCMEX-127).
V souvislosti s aktivitami Íránu nebyly zjištěny skutečnosti, které by představovaly přímé ohrožení bezpečnosti České republiky. Vzhledem k pokračujícímu rozvoji íránských raketových nosičů a jaderných technologií nicméně roste pravděpodobnost, že by Írán mohl ve
střednědobém až dlouhodobém horizontu představovat hrozbu pro bezpečnost České republiky.
Informace k regionu Blízký a Střední východ:
Adresát
Političtí a vojenští představitelé České republiky
Národní součinnost
Mezinárodní součinnost

7)

Počet zaslaných informací
34
37
69

IMCMEX – International Mine Countermeasures Exercise, účast více než 30 zemí
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Region Afghánistán – Pákistán
Vojenské zpravodajství v uplynulém roce pokračovalo ve vyhodnocování a sdílení zpravodajských informací o vývoji bezpečnostní
situace v Afghánistánu, a to zejména
s důrazem na zájmové provincie Kábul, Lógar, Nangarhár a Vardak, ve kterých působili
příslušníci AČR. Vzhledem k postupnému
snižování počtu koaličních sil ISAF8)
a pokračujícímu předávání odpovědnosti za
bezpečnost afghánské vládě byla pozornost
věnována výstavbě a hodnocení schopností a
připravenosti Afghánských národních bezpečnostních sil (ANSF9)). Sledovány byly aktivity
protivládních sil v oblastech působení příslušníků AČR se záměrem včas odhalovat možné
hrozby českým a koaličním jednotkám.
V roce 2012 se na území Afghánistánu ve srovnání s rokem 2011 snížil celkový počet
bezpečnostních incidentů, nebyl však provázen poklesem vlivu a operačních schopností povstaleckých skupin. Jejich aktivity se soustředily převážně na jižní a východní oblasti země, kde
narostlo množství útoků proti představitelům afghánské vládní administrativy a zvýšil se počet
zabitých příslušníků afghánských bezpečnostních sil, což pravděpodobně souvisí s postupným
předáváním odpovědnosti afghánským bezpečnostním silám. Zdvojnásobil se počet incidentů,
při kterých příslušníci afghánských bezpečnostních sil útočí na koaliční vojáky,
tzv. Green-on-Blue útoky. Incidenty byly zaznamenány i v prostorech působení příslušníků
AČR, žádný z nich však nebyl namířen přímo proti českým vojákům. V oblastech působení
AČR bylo monitorováno navýšení počtů zahraničních bojovníků. Dalším registrovaným trendem v zemi je zvýšená íránská angažovanost.
Na centrální i provinční úrovni afghánské politické scény zesiluje mocenský boj
v souvislosti s prezidentskými volbami v roce 2014 a parlamentními volbami v roce 2015.
V rámci tohoto boje se významní afghánští politici a další vlivné osobnosti snažili dosáhnout
výhodných pozic a spojenectví pro své další působení. V červnu 2012 byla zahájena třetí fáze
(z celkových pěti) procesu předávání odpovědnosti afghánským bezpečnostním silám, po jejímž ukončení by mělo být území, na kterém žijí téměř tři čtvrtiny afghánské populace, pod
afghánskou správou. Personální změny na pozicích ministrů silových rezortů obrany a vnitra
v září 2012 významně neovlivnily pokračující výstavbu a výcvik afghánských bezpečnostních
sil. Vycvičenost těchto složek zůstává přes dílčí zlepšení na nízké úrovni, stejně jako schopnosti samostatně udržet stabilitu v již předaných oblastech bez pomoci koaličních jednotek.
Tento stav vyžaduje pokračující zahraniční finanční pomoc, materiální podporu a asistenci
mezinárodních ozbrojených sil při výcviku.

8)
9)

International Security Assistance Force
Afghan National Security Force
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Procesy usmíření s představiteli hlavních povstaleckých skupin a reintegrace jejich příslušníků do společnosti nedosáhly ani v roce
2012 významnějšího úspěchu. Byla však patrná snaha afghánské vlády prezentovat dílčí
posuny ve vyjednávání za významné kroky
v rámci mírového procesu. V celoafghánském
měřítku zaznamenalo Vojenské zpravodajství
vznik celé řady protitálibánských hnutí, a to
zejména ve východních oblastech země. Jejich
schopnost dlouhodobě odolávat tlaku protivládních povstaleckých sil lze považovat za
nízkou.
V průběhu roku 2012 se bezpečnostní situace v Pákistánu i přes celkový pokles počtu
bezpečnostních incidentů ve srovnání s rokem 2011 mírně zhoršila. V zemi narůstá sektářské
násilí, zhoršuje se ekonomická situace obyvatelstva a ve společnosti se častěji než dříve objevují protizápadní postoje. Personální změny na významných pozicích v pákistánské vládě a
v ozbrojených složkách v roce 2012 neměly vliv na bezpečnostní směřování země. Ve vztahu
k Afghánistánu je záměrem Pákistánu nadále udržovat větší vliv než Indie. Pákistán navyšuje
svůj jaderný arzenál, a to pravděpodobně v souvislosti s konvenčním zbrojením Indie a se
snahou zvýšit věrohodnost svého strategického odstrašování.
Vzrůstá význam Nejvyššího soudu, avšak soudní moc stále vykonává svou činnost
v mezích udávaných armádou. Pákistánská armáda ani v roce 2012 neuskutečnila avizovanou
vojenskou operaci proti povstaleckým skupinám působícím v Severním Vazíristánu a nadále
využívá příslušníky povstaleckých skupin k ovlivňování vývoje bezpečnostní situace a prosazování vlastních zájmů v Afghánistánu.
V pákistánsko-afghánské spolupráci dochází jen k pozvolnému posunu, který byl negativně ovlivněn vzájemným obviňováním z přeshraničních útoků. Pákistánská vláda sice afghánský mírový proces na oficiální úrovni podporuje, ovšem až do propuštění vězněných afghánských povstalců v listopadu 2012 chyběly konkrétní kroky. Pozemní zásobovací trasy
pro jednotky ISAF pákistánská vláda znovuotevřela začátkem července 2012 po déle než
sedm měsíců trvajících jednáních.
V průběhu roku 2012 nebyly zjištěny natolik závažné informace, které by vyžadovaly
modifikaci dosavadních rozhodnutí ústavních činitelů České republiky o vojenské přítomnosti
v oblastech, v nichž působí jednotky AČR. 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 České republiky
Národní součinnost
Mezinárodní součinnost

Počet zaslaných informací
43
45
26
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Region států bývalého Sovětského svazu
Ruská federace je významným geopolitickým činitelem a tuto pozici se snaží dále
upevňovat pomocí politických, ekonomických a vojenských nástrojů. Jedním z vojenských
nástrojů jsou moderní a mobilní ozbrojené síly, u kterých v roce 2012 pokračovala reforma
započatá v předchozích letech. Tato reforma spojená s modernizací výzbroje všech složek
ozbrojených sil se uskutečňuje s cílem zvýšit operační a bojové schopnosti a zatraktivnit vojenskou službu. Dalším nástrojem, který Ruská federace používá k prosazování svého vlivu,
je dominantní postavení v regionálních organizacích - Organizaci Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (OSKB) a Šanghajské organizaci spolupráce (ŠOS).
Na Ministerstvu obrany se uskutečnily v listopadu 2012 významné personální změny.
Z důvodu korupční aféry spojené s firmou Oboronservis a problémů při plnění Státního plánu
vyzbrojování ozbrojených sil Ruské federace byl
odvolán ministr obrany Anatolij Serďukov, kterého nahradil Sergej Šojgu. Následně byli odvoláni
náčelník Generálního štábu a většina náměstků
ministra obrany. Nově byl náčelníkem Generálního štábu a zároveň 1. náměstkem ministra obrany
jmenován genplk. V. Gerasimov. Jedním z cílů
personálních změn bylo zlepšení spolupráce Ministerstva obrany Ruské federace s vojenskoprůmyslovým komplexem a pokračovat v reformě ozbrojených sil Ruská federace. Uvedené personální změny neměly zásadní vliv na probíhající reformu ozbrojených sil Ruské federace.
Reforma a modernizace ozbrojených sil Ruské federace je úzce spjata s trvalým zvyšováním ruských obranných výdajů a s realizací Státního plánu vyzbrojování ozbrojených sil
Ruské federace na období 2011 - 2020 (SPV). Hlavním garantem dodávek vyspělé vojenské
techniky je ruský vojenskoprůmyslový komplex, který však dosud nedisponuje dostatečnými
výrobními kapacitami a kvalitním technologickým vybavením. K odstranění těchto nedostatků byla zahájena restrukturalizace a modernizace většiny výrobních provozů ruského obranného průmyslu. Splnění všech odsouhlasených projektů SPV v plném rozsahu je však diskutabilní.
Na mezinárodní úrovni se Ruské federaci podařilo prosadit rozvoj expedičních schopností jednotek OSKB a dosadit svého kandidáta na nově vytvořený, stálý post náčelníka společného štábu jednotek OSKB, čímž došlo k demonstraci a zároveň posílení vlastního vlivu.
OSKB i ŠOS se rovněž intenzivně věnovaly otázce možného zhoršení bezpečnostní situace
zejména ve Střední Asii po ukončení mise ISAF v Afghánistánu po roce 2014.
Ruská federace prosazovala své zájmy také na bilaterální úrovni především vůči Bělorusku, Ukrajině, Tádžikistánu, Arménii a Kyrgyzstánu, a to s důrazem na ekonomickou a vojenskou oblast. V bývalých sovětských republikách regionu Střední Asie se ruská zahraniční
politika zaměřuje na oslabení vlivu USA.
Ve vojenskopolitické oblasti se na Ukrajině uskutečnily personální změny na postu ministra obrany a následně na funkci náčelníka Generálního štábu. Vzhledem ke zhoršující se
ekonomické situaci Ukrajiny došlo k reálnému snížení obranných výdajů, které vyústilo ve
vynucenou reformou ozbrojených sil Ukrajiny. Výsledkem je snižování počtu jejich příslušníků a kontinuální zastarávání výzbroje, což bude mít negativní vliv na obranyschopnost
Ukrajiny.
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V důsledku parlamentních voleb v Gruzii v roce 2012 se uskutečnily změny nejen v politickém vedení země, ale také na klíčových postech v ozbrojených silách. Tyto změny však neovlivnily vojenskopolitickou orientaci země. I nadále pokračují přístupové rozhovory o členství
v NATO. Problematiku separatistických provincií Abcházie a Jižní Osetie má nová gruzínská
vláda zájem řešit diplomatickou cestou, což je zřetelným posunem vůči původní oficiální rétorice vlády prezidenta Michaila Saakašviliho. V oblasti Jižního Kavkazu zůstávala největší bezpečností hrozbou možnost opětovného vypuknutí konfliktu o Náhorní Karabach mezi Arménskou a Ázerbájdžánskou republikou. Nadále byly registrovány dílčí incidenty podél linie dotyku
a přetrvávající neústupnost obou stran při řešení situace na politické úrovni.
Informace k regionu států bývalého Sovětského svazu:
Adresát
Političtí a vojenští představitelé České republiky
Vnitřní součinnost
Mezinárodní součinnost

Počet zaslaných informací
11
15
35

Region Afrika
Oblast západního Sahelu a severní Afriky (zejména jižní Alžírsko, Mali, Niger a Libye)
byla v roce 2012 poznamenána negativními jevy, včetně proliferace a terorismu, které dlouhodobě ovlivňují nejen regionální bezpečnostní situaci, ale i
bezpečnost v Evropě. Zpravodajský zájem o vývoj bezpečnostní situace v Africe se v roce 2012 odvíjel i od
vzrůstající pravděpodobnosti zapojení mezinárodního
společenství do řešení místních bezpečnostních problémů.
Vzhledem k významným bezpečnostním souvislostem byl sledován vývoj v Mali. Vnitropolitický boj neumožnil řešit problémy malijských ozbrojených sil, zejména zlepšit jejich nedostatečnou vycvičenost a schopnost
operovat na severu země. Na severu Mali se mezitím rozvinul konflikt mezi tuaregskými povstalci z MNLA10) a
islamistickými skupinami MUJAO11), AQIM12) a Ansár
Díne, v němž brzy islamisté získali významné úspěchy.
Tato situace přiměla vnější aktéry (zejm. státy
ECOWAS13), USA a Francii) vyjednávat o možné podobě
zahraniční pomoci, včetně ozbrojeného zásahu, která vyústila v plánování vojenské intervence mezinárodních sil
a přípravu výcvikové mise EU.
V Libyi pokračoval s vážnými problémy proces postkonfliktní konsolidace. Přechodné vládě se sice podařilo
dosáhnout úspěchu, když v zemi řádně proběhly demokratické volby, ale v bezpečnostní rovině byla situace
hodnocena nadále jako nestabilní. Jednoznačným důvodem je minimální pokrok ve výstavbě ozbrojených a bezpečnostních sil. Vláda se tak musela během sledovaného
období spoléhat na autonomní revoluční brigády, které
10)
11)
12)
13)

MNLA – Mouvement national de liberation de l´Azawad
MUJAO – Hnutí za monotheismus a džihád v západní Africe Mouvement pour l´unicité et le jihad en Afrique de l´Ouest
AQIM – Al-Qaida in the Islamic Maghreb
ECOWAS – Economic Community of West African States
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ovšem plně nepodléhaly centrálnímu velení. Neméně významným faktorem je narůstající aktivita radikálních islamistů, kteří by v budoucnu mohli v Libyi přistoupit k únosům západních
občanů nebo k útokům na místa, v nichž se zdržují cizinci.
V oblasti Afrického rohu byla soustředěna pozornost na vývoj v Somálsku, kde byla za
mezinárodní pomoci provedena vojenská operace proti militantní islamistické skupině
aš-Šabáb, která tím ztratila kontrolu nad strategickým přístavem ve městě Kismayo. Aš-Šabáb
zareagovala položením důrazu na asymetrické formy boje, v důsledku čehož se mj. zvýšila
hrozba teroristických útoků i v sousední Keni.
V další části Afrického rohu dočasně eskaloval dlouhodobý konflikt mezi Eritrejí a
Etiopií, když etiopské jednotky napadly eritrejskou vojenskou základnu. Etiopie zdůvodnila
svůj postup jako reakci na zabití pěti evropských turistů na svém území teroristy, kteří měli
být vycvičeni v Eritreji. Po tomto omezeném příhraničním střetu se vztahy obou zemí vrátily
na úroveň klidného, byť napjatého nepřátelství.
V hodnoceném období se výrazně projevily neshody mezi Súdánem a Jižním Súdánem. Nevyřešené územní spory a absence smlouvy o spolupráci při vývozu jihosúdánské ropy vedly k nárůstu napětí, které v březnu a dubnu 2012 eskalovalo v omezený ozbrojený konflikt mezi oběma státy. Následné vyjednávání vyústilo v uzavření příměří a podepsání několika dohod, na jejichž základě Jižní Súdán opět začal produkovat a prostřednictvím Súdánu
vyvážet svou ropu. Kromě vzájemné ekonomické závislosti obou zemí nedošlo podle Vojenského zpravodajství k obnovení rozsáhlého ozbrojeného konfliktu také proto, že ani jedna ze
stran nedisponuje ozbrojenými silami schopnými případný konflikt vyhrát.
Informace k regionu Afrika:
Adresát
Političtí a vojenští představitelé České republiky
Vnitřní součinnost
Mezinárodní součinnost

4.2

Počet zaslaných informací
5
6
4

Terorismus a extremismus
Terorismus

Riziko provedení teroristického útoku proti zájmům Západu bylo v roce 2012 vyšší
mimo Evropu, a to v rámci prostoru regionální působnosti teroristických organizací, především pak na půdě zemí Blízkého a Středního východu a severní Afriky. Tyto prostory znamenají trvalou hrozbu i pro zájmy České republiky a její občany, kteří jsou na základě mandátu OSN, NATO či EU vysíláni k plnění protiteroristických a protipovstaleckých úkolů v mezinárodních misích.
Hlavní entitou, která se uchyluje k využívání nábožensky motivovaného terorismu, zůstala i v uplynulém období al-Káida spolu se svými odnožemi (skupinami i jednotlivci), které
se inspirovaly její ideologií. Očekávání, podle nichž měl fenomén al-Káidy postupně zaniknout, se nenaplnila. Výrazně se však snížily možnosti ústředí al-Káidy provádět mediálně
přitažlivé teroristické útoky proti cílům ležícím na území států NATO a EU. Důvodem bylo
nejen zabití řady jejích významných představitelů, včetně druhého nejvyššího činitele
al-Káidy Abú Jahjá al-Libího v červnu a jeho nástupce Abú Zaída al-Kuwaitího v prosinci
2012, ale i nepříliš efektivní řízení al-Káidy jejím nejvyšším velitelem Ajmánem az-Zavahrím
z afghánsko-pákistánského pomezí.
V uplynulém období poklesly i bojové možnosti většiny odnoží al-Káidy. Do defenzivy
byly zatlačeny skupiny působící v Somálsku a Jemenu. Somálská odnož aš-Šabáb a jemenská
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al-Káida na Arabském poloostrově (AQAP) přitom ztratily kontrolu nad dříve získanými
územími. Kromě toho aš-Šabáb přišel o významnou logistickou základnu Kismayo a AQAP
v důsledku protiteroristických opatření vlády a účinnosti bezpilotních prostředků o řadu velitelů. Značné ztráty utrpěly i skupiny al-Káidy v zemích islámského Maghribu (AQIM), které
operují převážně v severovýchodním Alžírsku.
Své možnosti zvýšily a postavení si upevnily pouze skupiny AQIM, které operují
v Sahelu a další sahelské odnože hlásící se k ideologii al-Káidy, jako například MUJAO,
Ansar aš-Šaría a částečně i Ansar ad-Dín. Hlavními příčinami výrazného posílení pozic teroristů a radikálů v Sahelu bylo zhroucení Libye a skutečnost, že jejich uskupení získala pod
svou kontrolu důležitá území severního Mali.
Al-Káida se snažila vytěžit ve svůj prospěch maximum z politického vývoje situace
v arabských zemích. Značnou pozornost ve svém propagandistickém, radikalizačním a rekrutačním úsilí věnovala především bojům probíhajícím v Sýrii. Přestože se v Sýrii dosud žádná
odnož al-Káidy oficiálně neetablovala, bojů proti režimu se v ní účastní jednotlivci i skupiny,
např. Džabhat an-Nusra, s nezpochybnitelnými vazbami na její jádro či odnože, zejména pak
na al-Káidu v Iráku (AQI).
Kromě Sýrie jsou předmětem radikalizačních a rekrutačních kampaní al-Káidy i nadále
země severní Afriky, v nichž v rámci tzv. arabského jara tamní autoritářské režimy, které se
mimo jiné vyznačovaly nesmlouvavostí vůči jakýmkoli projevům militantního islamismu,
prošly zásadní liberalizací. Tato liberalizace však zároveň vytvořila prostor, který rychle začaly obsazovat nově zakládané skupiny řídící se do značné míry ideologií al-Káidy. Výrazem
tohoto vývoje byl vznik několika nových uskupení, která sice nejsou organizačně na al-Káidu
navázána, ale mnohdy pod názvem Ansar aš-Šaría s al-Káidou sdílejí řadu ideologických cílů.
Záříjový útok na velvyslanectví USA v Tunisku, útok na konzulát USA v libyjském Benghází
v září 2012, ale i pokusy o ustavování teroristických skupin na Sinajském poloostrově ukazují
na skutečnost, že zdrojem růstu bezpečnostních rizik v severní Africe se stávají i uskupení
tohoto druhu. O intenzifikaci militantního islamismu a geografické expanzi nábožensky motivovaného terorismu v Africe svědčí i vývoj v Sahelu, pokračující útoky bojovníků z Boko
Haram proti křesťanům a bezpečnostním složkám v Nigérii a stále častější uplatňování teroristických metod v Keni.
Analýzy, které vypracovávalo Vojenské zpravodajství na základě poznatků získaných
v rámci řešení případů, které byly spojeny s reálnými hrozbami teroristických útoků proti objektům a zájmům České republiky či jejím spojencům, průběžně zasílalo oprávněným adresátům.
Uvedené poznatky byly poskytovány rovněž národní zpravodajské komunitě na pravidelných
schůzkách Společné zpravodajské skupiny a příslušným partnerům v rámci NATO a EU. Informačně spolupracovalo i s Národním kontaktním bodem pro terorismus.
Podle poznatků Vojenského zpravodajství je velice pravděpodobné, že terorismus vycházející z účelové interpretace islámu zůstane pro Českou republiku a její spojence významnou bezpečnostní hrozbou i v blízké budoucnosti. Vzhledem k možným důsledkům probíhající ekonomické a společenské krize není vyloučen ani vzestup rizika souvisejícího s hrozbou terorismu, ve
který by v případě absence pozitivního vývoje v Evropě mohl přerůst levicový nebo pravicový
extremismus.
Zpravodajská podpora jednotek AČR nasazených v zahraničních operacích patřila také
mezi jednu z aktivit, kterým přikládá Vojenské zpravodajství velký význam. V případě úkolového uskupení AČR v misi ISAF se jedná především o ochranu kontingentu AČR před působením ZSCM a získávání informací k operační bezpečnosti nasazených jednotek. V hodnoceném období byly získány a předány velitelským orgánům informace o aktivitách povstaleckých skupin a hrozbách IED útoků. Dále byly realizovány prověrky uchazečů o zaměstnání
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z řad místních obyvatel a následné periodické prověrky přijatých zaměstnanců z řad místního
obyvatelstva, s cílem vyloučit u těchto osob bezpečnostní rizika, např. spolupráci
s opozičními povstaleckými skupinami. V roce 2012 byla taková rizika zjištěna u několika
uchazečů o zaměstnání u úkolového uskupení AČR ISAF.
Extremismus
Z hlediska možných vazeb na prostředí extremismu zůstává prioritou činnosti Vojenského
zpravodajství jak identifikace nových příznivců pravicového extremismu, zejména při jejich vstupu do Armády České republiky, tak monitoring činnosti již v minulosti identifikovaných sympatizantů. Vojenské povolání je u příznivců krajní pravice atraktivní zejména z důvodu možnosti
získat speciální výcvik. V porovnání s předchozími roky byla míra výskytu těchto rizik srovnatelná. O zjištěných skutečnostech informovalo Vojenské zpravodajství vedení Ministerstva obrany.
Hlavním trendem pravicového extremismu v roce 2012 byl postupný útlum jeho vlastní
činnosti v rámci útvarů AČR a částečně i na veřejnosti. V rámci opatření všech zainteresovaných
bezpečnostních složek a v reakci na kritický pohled veřejnosti dochází k semknutí extremistů do
účelových skupin mimo objekty AČR, kde však otevřené projevy pravicového extremismu pod
záštitou domnělého soukromí pokračují a často gradují.
Další prověřovanou oblastí byly struktury aktivních záloh AČR. Vojenské zpravodajství zaznamenalo nové případy, kdy příslušníci a sympatizanti pravicového extremismu byli identifikováni právě v řadách aktivních záloh. Zpravidla se jednalo o bývalé vojáky z povolání, kterým
z různých důvodů skončil služební poměr nebo o neúspěšné uchazeče o přijetí do AČR.
Jako okrajová byla Vojenským zpravodajstvím vyhodnocena hrozba ze strany levicově orientovaného extremismu, stejně tak jako náboženského extremismu, což je způsobeno zejména
základní charakteristikou vojenského prostředí, pevným řádem a pravidly.
Informace k problematice terorismu a extremismu:
Adresát
Političtí a vojenští představitelé České republiky
Vnitřní součinnost
Mezinárodní součinnost

4.3

Počet zaslaných informací
9
11
19

Proliferace zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a materiálů dvojího užití

Mezi nejvýznamnější oblasti zájmu Vojenského zpravodajství v roce 2012 patřily stejně
jako v předchozích letech proliferace jaderných, chemických a biologických zbraní (zbraní
hromadného ničení) a jejich nosičů a nelegální obchodování s vojenským materiálem a konvenčními zbraněmi.
Hlavní bezpečnostní rizika zneužití zbraní hromadného ničení proti členským státům
EU jsou spatřována především v nestabilním bezpečnostním prostředí a politickém vývoji
v problémových státech v oblasti jižní a východní Asie, na Blízkém a Středním východě a
v severní Africe.
Aktuálně se jednalo o oblast Sýrie, která disponuje rozvinutým programem vývoje bojových chemických látek, kde s postupně se zhoršující bezpečnostní situací narůstá riziko
možného ukořistění chemických zbraní uložených v armádních skladech a jejich následné
proliferace ve prospěch extremistických skupin zejména v rámci Blízkého a Středního východu.
Obdobnou hrozbu představuje nestabilní poválečná situace v Libyi a zabezpečení jejich
skladů s chemickou municí nebo nekontrolovatelné šíření ručních zbraní, včetně protiletadlo19

vých, směrem do severní Afriky, oblasti Sahelu a Blízkého a Středního východu, využitelné
především teroristickými skupinami.
Charakteristickým problémem spojeným s proliferací je možné obnovování zájmu některých zemí o zahájení civilních jaderných programů a naplňování svých jaderných ambicí. Dlouhodobé a stále trvající riziko představují v proliferaci zbraní hromadného ničení státy, které nejsou
členy mezinárodních kontrolních režimů nebo porušují jejich závazná ustanovení, rezoluce OSN a
embarga uvalená mezinárodním společenstvím. Mezi tyto státy patří zejména Írán, Korejská lidově demokratická republika a Pákistán, které mezi sebou spolupracují při rozvoji svých civilních
i vojenských jaderných programů a vývoji balistických řízených střel.
U některých vytipovaných států s významným potenciálem proliferace jaderných technologií existuje podezření o předávání know-how o důležitých a dosud nezvládnutých součástech jaderného výzkumu nebo transferu kompletních technologií, což by mohlo být v konečném důsledku využito i k výrobě jaderné nálože. V takovém 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. Část pokusů o transfer technologií byl
pravděpodobně uskutečněn také přes fiktivní obchodní společnosti, které se budou podílet na
technologických a zbrojních projektech obsahujících zájmové informace. Vzhledem k vyspělé
průmyslové základně a rozvinutému technickému školství představuje také Česká republika cíl
aktivit v oblasti získávání zboží dvojího užití a transferu technologií.
Získané informace potvrzují trend vývoje v rámci proliferace zbraní hromadného ničení,
který přináší zvýšení pravděpodobnosti zneužití chemických či biologických látek případně přímo
zbraní hromadného ničení nestátními subjekty. S růstem této pravděpodobnosti může růst i riziko
státní podpory terorismu za účelem cílené destabilizace okolních zemí (zejména v oblasti
MENA), což může mít následně vliv na přímé ohrožení NATO, a tedy i České republiky.
Aktivity Vojenského zpravodajství byly proto i nadále zaměřeny na získávání informací týkajících se chování proliferačních sítí, metod obcházení kontrolního systému a praktik používaných proliferačními subjekty. Specialisté Vojenského zpravodajství se v roce 2012 intenzivně
podíleli na činnosti orgánů mezinárodních kontrolních režimů a tvorbě dokumentů jejich expertních skupin. Nicméně řada zemí světa nadále zůstává mimo mezinárodní kontrolní režimy, což
působí problémy při koordinaci společného postupu a umožňuje tak vytváření rozdílných pravidel
exportní politiky vzhledem k divergenci trhu.
Jedním z důležitých úkolů Vojenského zpravodajství je podíl na státní kontrole obchodu
s vojenským materiálem v rámci zákonů České republiky (zejména zákon 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 2012 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:
a) v souladu se zákonem č. 38/1994 Sb.
- 129 stanovisek k udělení licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem, z toho
10 s výhradami v souvislosti s embargem nebo vojenskopolitickou situací v daném státě,
- 54 stanovisek k udělení povolení k obchodu s vojenským materiálem, z toho 48
s výhradami v souvislosti s embargem nebo vojenskopolitickou situací v daném regionu,
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- 15 stanovisek k rozšíření povolení, z toho 8 s výhradami v souvislosti s embargem nebo
vojenskopolitickou situací v daném státě;
b) souladu se zákonem č. 61/1988 Sb.
- 71 povolení k opakovanému vývozu výbušnin, z toho 6 s výhradami;
c) v souladu se zákonem č. 19/1997 Sb.
- 13 stanovisek k žádosti o licenci k nakládání s vysoce nebezpečnými látkami bez výhrad.
Informace k problematice proliferace zbraní hromadného ničení:
Adresát
Političtí a vojenští představitelé České republiky a
vnitřní součinnost
Mezinárodní součinnost

4.4

Počet zaslaných informací
1
3

Kybernetické hrozby

Vojenské zpravodajství přiřazuje hrozbě narušování bezpečnosti kybernetického prostoru České republiky střední riziko s potenciálem velmi rychlého růstu. Byl zaznamenán významný nárůst kybernetické špionáže s cílem získat informace vojenského, politického či
ekonomického charakteru. Vojenské zpravodajství také zaznamenalo zvýšenou aktivitu a snahy o průnik směrem do systémů Ministerstva obrany a AČR.
Kybernetické útoky za použití sofistikovaných virů, např. Flame, miniFlame a Shamoon,
ukázaly v roce 2012 na narůstající schopnosti aktérů působit proti kritické infrastruktuře vybraných zemí. Sledován je taktéž narůstající zájem státních subjektů využívat kybernetické
operace k ovlivňování svých vojenskopolitických a mezinárodních zájmů, o kterém svědčí
skutečnost, že tyto činnosti se stávají součástí národních vojenských a bezpečnostních strategií a doktrín.
Nejvyšší frekvence útoků v roce 2012 byla zaznamenána ze strany aktivistů (nebo haktivistů), kteří se zaměřují primárně na ovlivňování veřejného mínění formou různých protestních akcí a vedení informačních operací. Největší aktivitu vyvíjelo především hnutí Anonymous, které stálo za protesty proti dohodě ACTA (Anti Counterfeiting Trade Agreement)
v Evropě a České republice a za vedením útoků proti webovým stránkám parlamentních politických stran.
Další vážné riziko přestavovaly různé aktivity kriminálních skupin a jednotlivců, jež se
zaměřují primárně na generování finančního zisku a na získávání citlivých informací
z neveřejných informačních systému, účtů a webových stránek za využití různých metod kybernetické špionáže a zejména pak podvodným vylákáváním údajů (tzv. phishing).
Vojenské zpravodajství hodnotí, že rozsah i frekvence aktivit těchto subjektů budou
strmě narůstat podobně jako kybernetický potenciál ozbrojených sil řady států. Kybernetické
útoky budou propracovanější, čímž porostou náklady na ochranu proti nim a odstranění jejich
následků.
Informace k problematice kybernetických hrozeb:
Adresát
Političtí a vojenští představitelé České republiky,
vnitřní součinnost
Mezinárodní součinnost

Počet zaslaných informací
2
3
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4.5

Aktivity zpravodajských služeb cizí moci na území České republiky v oblasti obrany

Mezi hlavní úkoly Vojenského zpravodajství patří odhalování činnosti zpravodajských služeb cizí moci v oblasti obrany, které
jsou namířeny proti zájmům České republiky
a jejich spojenců. V roce 2012 představovaly
nejvýznamnější špionážní hrozbu aktivity
ruských zpravodajských služeb Hlavní správa
vojenské rozvědky (GRU - Главное
разведывательное управление) a Služba
vnější rozvědky (SVR - Служба внешней
разведки). Ve srovnání s předchozími roky
došlo k dílčímu poklesu aktivit těchto služeb
zaměřených na získávání informací a vytváření využitelných kontaktů v prostředí rezortu Ministerstva obrany.
Jako tradiční krycí pozice příslušníků ruských zpravodajských služeb v České republice
jsou využívány pozice diplomatů na velvyslanectví a konzulátech Ruské federace. Příslušníci
ruských zpravodajských služeb však působí také pod tzv. nelegálním krytím. Řada v zahraničí
medializovaných případů odhalení nelegálů svědčí o tom, že ruské zpravodajské služby pokračují v jejich využívání.
Vojenské zpravodajství v roce 2012 věnovalo pozornost také aktivitám čínských
zpravodajských služeb. Čínská vojenská rozvědka (2PLA - 2nd Department of the People‘s Liberation Army General Staff) i civilní
rozvědka (MSS - Ministry of State Security)
patří mezi velmi aktivní zpravodajské služby
operující na území České republiky. Jejich
příslušníci působí především pod diplomatickým krytím čínského velvyslanectví. České
ozbrojené síly nepatří mezi jejich prioritní oblasti zájmu. Hlavní úsilí soustřeďují spíše do politicko-ekonomické sféry.
V průběhu roku 2012 nebyly získány žádné informace o aktivitách čínských zpravodajských
služeb, které by představovaly hrozbu pro rezort Ministerstva obrany nebo obranyschopnost České
republiky.
Na území České republiky se v roce 2012 zpravodajsky angažovaly i další země, získány byly informace o působení zpravodajských služeb některých zemí bývalého Sovětského
svazu, ale také Blízkého a Středního východu.

Informace k činnosti zpravodajských služeb cizí moci na území České republiky v oblasti obrany:
Adresát
Političtí a vojenští představitelé České republiky
Součinnost s BIS a ÚZSI
Mezinárodní součinnost

4.6

Počet zaslaných informací
1
38
28

Záměry a činnosti namířené proti zabezpečování obrany České republiky
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V souladu se svou zákonem vymezenou působností monitorovalo Vojenské zpravodajství
záměry a činnosti namířené proti zabezpečování obrany České republiky. Rozličné domácí
i zahraniční podnikatelské skupiny, ale i jednotlivé osoby se stejně jako v minulosti snažily
o nepřiměřený zisk na úkor rezortu Ministerstva obrany. Vojenské zpravodajství se proto snažilo
v maximální možné míře zabezpečovat zpravodajské informace o aktivitách, které směřovali k nehospodárnému vynakládání finančních
prostředků z rozpočtové kapitoly Ministerstva
obrany.
Zjištěné poznatky byly vždy včas předány odpovědným funkcionářům v rezortu k přijetí adekvátních opatření. Kromě toho byla
některá závažnější zjištění postoupena Inspekci
ministra obrany nebo Vojenské policii.

Informace o záměrech a činnostech namířených proti zabezpečování obrany České republiky:
Adresát
Političtí a vojenští představitelé České republiky
Součinnost s BIS a ÚZSI

4.7

Počet zaslaných informací
13
3

Záměry a činnosti ohrožující utajované informace v oblasti obrany České republiky

Vojenské zpravodajství i v roce 2012 monitorovalo porušování ochrany utajovaných informací a sdílení citlivých informací na veřejných úložištích. Přestože se nejednalo o zásadní
pochybení, v součinnosti s odpovědnými velitelskými orgány byly provedeny potřebné korekce a protagonisté náležitě poučeni s cílem další rizika eliminovat.
V oblasti administrativní bezpečnosti stejně jako v oblasti bezpečnosti informačních
systémů nebyly zjištěny žádné relevantní poznatky nasvědčující ohrožení utajovaných informací rezortu obrany nebo informací, které poskytly rezortu obrany NATO, EU a partnerské
státy, k jejichž ochraně se Česká republika zavázala.
Informace o záměrech a činnostech ohrožujících utajované informace v oblasti obrany ČR:
Adresát
Političtí a vojenští představitelé České republiky

Počet zaslaných informací
3
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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 České republiky.
Podobně jako v předchozích letech pokračovalo Vojenské zpravodajství ve spolupráci
s Bezpečnostní informační službou, Úřadem pro zahraniční styky a informace, Ministerstvem
zahraničních věcí, Ministerstvem vnitra, Policií České republiky a Generálním ředitelstvím
cel. V roce 2012 byla tato spolupráce v souvislosti s vývojem bezpečnostní situace v Evropě a
ve světě dále zintenzivněna. Spolupráce probíhala především formou pravidelné, ale i ad hoc
výměny zpravodajských výstupů (informací) a dále v rámci bilaterálních a multilaterálních
jednání. Experti Vojenského zpravodajství se pravidelně účastnili odborných jednání
k problematice vývozu senzitivních technologií, materiálů a zařízení, které nespadají pod mezinárodní kontrolní režimy. Všechna tato jednání proběhla na základě uzavřených dohod a se
souhlasem vlády České republiky. V rámci Policie České republiky se jednalo především
o Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, kde Vojenské zpravodajství spolupracovalo
s Národním kontaktním bodem pro terorismus.
Vojenské zpravodajství se rovněž aktivně podílelo na práci Společné zpravodajské skupiny, která koordinuje bezpečnostních opatření zejména zpravodajských služeb České republiky, Ministerstva vnitra, Ministerstva zahraničních věcí a Policie České republiky. Hlavním
úkolem skupiny je shromažďování a analýza všech informací souvisejících s možným teroristickým ohrožením České republiky.
Spolupráce Vojenského zpravodajství se zpravodajskými službami a ostatními orgány státní
správy České republiky (mimo požadavky Národního bezpečnostního úřadu):
Adresát
Bezpečnostní informační služba
Úřad pro zahraniční styky a informace
Ministerstvo zahraničních věcí
*

Počet zaslaných informací
73
625*
582

V celkovém počtu je zahrnuto 500 informací z OSINTu, čtyři žádosti o informaci (RFI) a jedna informace
organizačního charakteru.
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6

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

V oblasti spolupráce Vojenského zpravodajství se zahraničními partnery se hlavní úsilí
zaměřuje na spolupráci se zpravodajskými službami spojeneckých a partnerských zemí, orgány NATO a EU, která přispívá ke zvýšení schopnosti Vojenského zpravodajství plnit úkoly
stanovené zákonem a vládními prioritami zpravodajské činnosti. Tato spolupráce byla organizována v souladu s § 10 zákona č. 153/1994 Sb. Dvoustranná spolupráce Vojenského zpravodajství a zpravodajských služeb ostatních států v roce 2012 probíhala na více úrovních. Jednalo se zejména o bilaterální jednání s výměnou zpravodajských informací, operativní spolupráce expertních týmů a vzájemné předávání zkušeností v konkrétních oblastech zpravodajské
činnosti.
Odborná příprava a vzdělávací aktivity se zpravodajskou problematikou byly organizovány se
zaměřením na osvojení a prohloubení profesionálních dovedností v krizových prostředích
směřované na zdokonalení kontrarozvědné činnosti při plnění úkolů v mezinárodním prostředí
NATO a EU, vyplývajících z členství České republiky v těchto mezinárodních organizacích.
Významnou součástí dvoustranné spolupráce byla oblast odborné přípravy a vzdělávacích
aktivit zaměřených především na analytickou problematiku s cílem prohloubení
profesionálních dovedností při práci s informacemi a tvorbě analýz.

6.1

Multilaterální spolupráce

Vojenské zpravodajství plnilo své závazky směrem k hlavním zpravodajským orgánům
NATO a EU, a to především Zpravodajské divizi mezinárodního vojenského štábu Velitelství
NATO.
Spolupráce na multilaterální úrovni pokračovala především v zasílání zpravodajských
výstupů (informací), v podílu na zpracování společných zpravodajských dokumentů NATO a
v aktivní účasti na konferencích NATO a EU. Jednalo se například o konference analytiků
k hodnocení krizových oblastí a regionů, o tematické konference analytiků k vybraným regionům a konference k optimalizaci procesů multilaterální výměny zpravodajských informací
v rámci NATO a zahraničních operací. Dále byla významnou oblastí mezinárodní spolupráce
účast expertů Vojenského zpravodajství na konferencích a zasedáních k situaci v krizových
oblastech a na konferencích k otázkám proliferace zbraní hromadného ničení a prostředků
jejich dopravy v rámci jednotlivých mezinárodních kontrolních režimů.
Analytické zpravodajské informace Vojenské zpravodajství zasílalo v rámci informační
spolupráce se zpravodajskými strukturami NATO prostřednictvím systému automatizovaného
přenosu dat. Informace byly odesílány buď přímo zpravodajským orgánům velitelství NATO
nebo zveřejňovány na informačním serveru NATO.
Další informační spoluprací bylo rozvíjení společné činnosti Vojenského zpravodajství
s Vojenským štábem EU. Jejím základem byly reakce na dotazy – požadavky na informace
k situaci v krizových a bezpečnostně problematických oblastech světa. Příslušníci VZ se rovněž účastnili tematické konference analytiků k regionu Sýrie.
Vojenské zpravodajství rozvíjelo informační spolupráci s partnerskými službami, která
spočívala především ve zpracovávání odpovědí na žádosti o informace z krizových oblastí a
informační výměně v oblastech společného zpravodajského zájmu.
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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. Významná je též vzájemná výměna zkušeností a účast na
specializovaných odborných kurzech.
Z důvodu rozšíření svých schopností a možností Vojenské zpravodajství v roce 2012
pokračovalo v jednání a navázalo na úspěšnou spolupráci s několika dalšími vojenskými
zpravodajskými službami cizí moci, se kterými Česká republika sdílí obdobné hodnoty a Vojenské zpravodajství společný zpravodajský zájem. Příkladem této spolupráce bylo prohloubení a zefektivnění aktivit v kontrarozvědné činnosti a ve společných zpravodajských operacích, jenž představují nejvyšší úroveň spolupráce.
Nejintenzivnější spolupráce probíhala tradičně se zpravodajskými službami členských
států NATO.
Spolupráce se zahraničními zpravodajskými službami cizí moci a orgány NATO a EU:
Adresát

Počet zaslaných informací
161
298
887

NATO
EU
Zpravodajské služby

Na operativní úrovni bylo realizováno 17 společných expertních jednání s partnerskými
zahraničními službami cizí moci.

6.3

Vojenská diplomacie

Vojenská diplomacie představovaná úřady přidělenců obrany patří mezi významné
zdrojové součásti Vojenského zpravodajství.
Jakkoli činnost vojenské diplomacie v rámci oficiálních zahraničních zastoupení České
republiky vytváří poměrně značné nároky na rozpočet Vojenského zpravodajství, vzhledem k šíři
úkolů plněných vojenskou diplomacií a podmínkám v zemích působení jsou vyčleněné finanční
prostředky úměrné.
Osvědčila se nová koncepce optimalizace úřadů přidělence obrany do krizových zemí a
regionů, kdy toto opatření umožnilo zvýšit kvalitu i kvantitu relevantních informací zasílaných
nejen ústavním činitelům, kteří zodpovídají za obranu a bezpečnost České republiky a
představitelům Armády České republiky, ale také k informačně-zpravodajské podpoře jednotek
nasazených v zahraničních operacích. V průběhu roku 2012 byly v rámci zmíněné koncepce
uzavřeny úřady přidělence obrany v Belgii a Itálii. Ke konci roku 2012 tak mělo Vojenské
zpravodajství akreditováno přidělence obrany ve 27 zemích a dalších 29 zemí bylo přiakreditováno.
V rámci struktury vojenské diplomacie působí též stálý bezpečnostní poradce při Stálé
misi OSN v New Yorku a dále dva styční zpravodajští důstojníci.
V součinnosti s jednotlivými sekcemi rezortu Ministerstva obrany a kabinety nebo
kancelářemi jeho nejvyšších představitelů se úřady přidělenců obrany podílely na zabezpečení
vrcholných akcí zahrnujících zahraniční služební cesty a návštěvy, pietní akce, péči o válečné
hroby a veterány apod.
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7

7.1

OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

Personální bezpečnost

V roce 2012 bylo přijato 253 žádostí o vydání Osvědčení fyzické osoby, vydáno 196
Osvědčení fyzické osoby a vedena 2 řízení o zrušení platnosti Osvědčení fyzické osoby.
Nemalá pozornost byla věnována také školicí a kontrolní činnosti.
V oblasti personální bezpečnosti Vojenské zpravodajství také úzce spolupracovalo
s Národním bezpečnostním úřadem.

7.2

Bezpečnost komunikačních a informačních systémů

Oddělení komunikačních a informačních systémů a kryptografické ochrany informací
v rámci Vojenského zpravodajství zabezpečovalo bezpečnostní správu celkem 9 certifikovaných informačních a komunikačních systémů Vojenského zpravodajství určených pro zpracování utajovaných informací a s tím spojenou kryptografickou ochranou utajovaných informací.
V rámci výkonu bezpečnostní správy stávajících systémů se činnost zaměřovala především na realizaci akreditačního řízení, kontrolu a posuzování bezpečnostních aspektů souvisejících s realizací požadavků uživatelů. Byla organizována školení bezpečnostních správců,
provozních správců a nových příslušníků Vojenského zpravodajství.
Mezi nejvýznamnější úkoly plněné v roce 2012 patřilo rozšíření nástrojů zaměřených na
provádění automatizované bezpečnostní kontroly a vyhodnocování bezpečnostních záznamů
v reálném čase.
Na základě dohody mezi Národním bezpečnostním úřadem a Vojenským zpravodajstvím probíhalo zónové měření prostřednictvím vlastního pracoviště.
V oblasti kybernetické bezpečnosti byla činnost v rámci Vojenského zpravodajství zaměřena převážně na oblast preventivních opatření (školení uživatelů a návrh technických a
organizačních opatření proti některým aktuálním hrozbám).

7.3

Fyzická bezpečnost

V oblasti fyzické bezpečnosti byla u Vojenského zpravodajství v roce 2012 zaměřena
pozornost 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 č. 19/2008 Sb., v souvislosti se zajištěním opatření fyzické bezpečnosti v průběhu reorganizace a redislokace jeho součástí a při
zavádění prostředků utajovaného spojení na zahraničních pracovištích. Vojenské zpravodajství řídilo, popř. přímo realizovalo, instalace, servis a opravy bezpečnostních systémů a kontrolovalo nepoužívají-li se ve sledovaných prostorech nedovolené prostředky k získávání informací.
Při plnění úkolů v oblasti fyzické bezpečnosti Vojenské zpravodajství spolupracovalo se
smluvními partnery, zejména s odbornými orgány Ministerstva obrany, Ministerstva zahraničních věcí, Národního bezpečnostního úřadu, Vojenské police, Policie České republiky a
Bezpečnostní informační služby.
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7.4

Administrativní bezpečnost

V druhé polovině roku 2012 byl přepracován vnitřní řídící akt - Spisový řád Vojenského
zpravodajství, který upravuje organizaci spisové služby, archivnictví a administrativní bezpečnosti v podmínkách Vojenského zpravodajství.
Ve vojensko-odborné přípravě příslušníků jednotlivých organizačních celků se uskutečnila školení z oblasti spisové služby a administrativní bezpečnosti pro všechny zaměstnance
Vojenského zpravodajství. Speciální školení proběhla pro příslušníky vysílané na zahraniční
pracoviště a do zahraničních misí. Byly poskytnuty odborné konzultace na žádost jednotlivých zaměstnanců nebo v rámci kontrolní činnosti.

7.5

Spisová služba

V roce 2012 pracoviště ochrany informací vyřídilo celkem 23 748 národních dokumentů (spisů). Bylo odesláno 9 115 dokumentů, přijato 14 633 dokumentů, z toho přijato prostřednictvím datových schránek 1 030 datových zpráv od státních subjektů, např. od Ministerstva vnitra a Policie České republiky.
V průběhu roku se uskutečnila dokumentační kontrola u všech subjektů Vojenského
zpravodajství. Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.
Pracoviště Registru Vojenského zpravodajství v roce 2012 vyřídilo celkem 5 861 dokumentů poskytovaných v mezinárodním styku. Z tohoto počtu bylo 3 961 dokumentů NATO
a 1 900 dokumentů EU.
V roce 2012 pracoviště Registru Vojenského zpravodajství uskutečnilo inventarizaci
dokumentů NATO a EU a dokumentů ATOMAL. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Během roku 2012 provádělo pracoviště ochrany informací Vojenského zpravodajství a
pracoviště registrů Vojenského zpravodajství preventivní výchovnou a kontrolní činnost a
odborné řízení pracovníků EM/SEM a pomocných registrů.
V rámci zefektivnění systému spisové služby došlo k širšímu využívání elektronického
podpisu.

7.6

Archivní služba

Bezpečnostní archiv Vojenského zpravodajství vede od roku 1990 v evidenci Národního archivního dědictví 8 archivních fondů. Vyhodnocení plnění úkolů Bezpečnostního archivu Vojenského zpravodajství je předmětem Výroční zprávy Bezpečnostního archivu Vojenského zpravodajství.
V Bezpečnostním a Správním archivu Vojenského zpravodajství je uloženo celkem
290 bm dokumentů a archiválií.
V průběhu roku 2012 bylo do Bezpečnostního archivu a Správního archivu Vojenského
zpravodajství převzato celkem 90 bm dokumentů od původců a právních předchůdců Vojenského zpravodajství.
Bezpečnostní archiv Vojenského zpravodajství v roce 2012 vydal 28 protokolů
o odborné archivní prohlídce a povolil skartaci dokumentů v rozsahu 71,4 bm.
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Centrální skartační místo Vojenského zpravodajství u Bezpečnostního archivu Vojenského zpravodajství a u Správního archivu Vojenského zpravodajství v roce 2012 fyzicky
zničilo 5 100 kg dokumentů.

7.7

Základní úkoly plněné v oblastí zpřístupnění dokumentů bývalé Vojenské kontrarozvědky a Zpravodajské správy Generálního štábu Československé lidové armády a realizace evidenčních dotazů oprávněných subjektů v roce 2012

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 uskutečňuje digitalizace dokumentů.
Digitalizace dokumentů za účelem naplňování Dohody:
Úkol
Předání digitalizovaných dokumentů VKR a ZS GŠ pro MO SR – rok 2012
Předání digitalizovaných dokumentů VKR a ZS GŠ pro MO SR – celkem
(2007 – 2012)

Počet
osob
436

Počet
snímků
94 014

4 140

326 109

Na základě požadavků oprávněných subjektů byly v roce 2012 zpřístupněny dokumenty
Vojenské kontrarozvědky a Zpravodajské služby Generálního štábu uložené v Bezpečnostním
archivu Vojenského zpravodajství k níže uvedenému počtu lustrovaných osob. Zároveň se
uskutečnilo podrobné šetření v evidencích bývalé Vojenské kontrarozvědky a Zpravodajské
služby Generálního štábu k 1 081 osobám.
Zpřístupnění dokumentů pro oprávněné lustrační subjekty
Úkol

Počet osob

Vyhotovení a postoupení digitálních kopií a fotokopií z dokumentů VKR a ZS GŠ
(po 15. únoru 1990)

118

Na základě 4 875 žádostí oprávněných žadatelů bylo provedeno šetření k 1 259 973
osobám v evidencích Vojenského zpravodajství.
Realizace lustračních požadavků v evidencích VZ
Lustrace v evidencích
Vojenského zpravodajství
NBÚ
ÚZSI
BIS
MV ČR
ŘSCP- VIZA
PP PČR- IS Schengen
MZV ČR
BIS - VIZA
MO SR
Celkem

Požadavky

Subjekty

Pozitivní

490
192
230
26
182
121
25
3559
50
4875

16147
3423
5058
5945
1805
1013
76
1226363
143
1259973

557
59
80
12
0
0
0
3
119
830
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KONTROLA ČINNOSTI VOJENSKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ

8

8.1

Vnější kontrola a její výsledky

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.
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.
20. listopadu 2012 zahájil Nejvyšší kontrolní úřad kontrolu na akvizičním pracovišti
Vojenského zpravodajství se zaměřením na „peněžní prostředky určené na pořizování vybrané výstroje a techniky pro pozemní a speciální síly Armády České republiky“. Kontrola je
plánována do 31. srpna 2013.
V doprovodu Národního bezpečnostního úřadu uskutečnila Inspekce NOS NATO14)
kontrolu u Vojenského zpravodajství. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.

8.2

Vnitřní kontrola a její výsledky

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.
Vnitřní kontrolu Vojenského zpravodajství zajišťují vlastní odborné prvky. Kontrolní
činnost se zaměřuje zejména na oblast vnitřní bezpečnosti, ochrany utajovaných informací a
hospodaření s majetkem státu. Kromě prověřování dodržování ustanovení právních předpisů
České republiky se dohlíží i na dodržování vnitřních předpisů a dalších vnitřních řídících aktů
Vojenského zpravodajství.
Velký počet kontrolních akcí byl věcně zaměřen na hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu a majetkem státu s důrazem na dodržování principu hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. V této oblasti nebyly v roce 2012 zaznamenány zásadní nedostatky, kontrolní činnost však v několika případech napomohla k zlepšení transparentnosti a efektivnosti
hospodaření s majetkem.
Kontroly v oblasti ochrany utajovaných informací byly prováděny především
v souvislosti se zákonem č. 412/2005 Sb., příslušnými prováděcími vyhláškami, vnitřními
předpisy a vnitřními řídícími akty Vojenského zpravodajství. Velký počet kontrol administrativní, personální, fyzické bezpečnosti, bezpečnosti komunikačních a informačních systémů a
kryptografické ochrany informací v roce 2012 napomohl k zajištění bezpečnosti této stěžejní
oblasti ovlivňující činnost Vojenského zpravodajství.
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. Ani zde nedošlo k zaznamenání zásadních nedostatků.
14)

NOS – NATO Office of Security
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Kontrolní činnost v roce 2012 probíhala v souladu s plánem činnosti Vojenského zpravodajství a ročního plánu kontrol nebo operativně na základě rozhodnutí ředitele Vojenského
zpravodajství. Naprostá většina plánovaných kontrol byla realizována. V některých případech
byly naplánované kontroly operativně přizpůsobeny aktuálním potřebám a poznatkům. Stabilně velký počet kontrolních úkolů, především plánovaných, se realizuje formou tématické
kontroly.
S oblastí vnitřní kontroly a vnitřní bezpečnosti Vojenského zpravodajství je bezprostředně provázána i činnost 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 dozorují příslušní
státní zástupci.
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9

601. SKUPINA SPECIÁLNÍCH SIL PROSTĚJOV
Úkolové uskupení speciálních sil ISAF - II. rotace (prosinec 2011 – červen 2012)

II. Úkolové uskupení speciálních sil (ÚUSS) ISAF bylo zasazeno v síle 100 osob
s mandátem provádět celé spektrum speciálních operací (v NATO terminologii - speciální
průzkum, úderné akce a vojenskou asistenci) na území Afghánistánu.
ÚUSS celkem provedlo téměř 150 operací. Podařilo se zadržet velké množství hledaných osob, z toho několik vysoce postavených polních velitelů. Dále došlo k osvobození
2 rukojmí. V průběhu bojových operací bylo zabaveno 1312 kg hašiše, 50 kg marihuany,
1300 kg chemikálií pro výrobu improvizovaných výbušných zařízení a velké množství zbraní
a munice. Jednotky ÚUSS byly nuceny v průběhu operační činnosti vést přímou bojovou
činnost proti nepříteli, kterému způsobily velké ztráty. Bojová činnost byla vedena v souladu
s platnými pravidly použití síly (ROE). Vysokou profesionalitu prokázaly jednotky II. ÚUSS
při obraně napadené základny FOB FINLEY SHIELDS dne 14. dubna 2012, kde v počáteční
fázi útoku nepřítele byly jedinou efektivní bojovou silou čelící útoku na základnu.
V rámci plnění bojových úkolů distribuovalo II. ÚUSS humanitární pomoc místnímu
obyvatelstvu zejména v podobě přikrývek, zimního ošacení a školních potřeb.
ÚUSS ISAF svůj operační úkol v roce 2012 splnilo beze zbytku, a to bez vážných zranění a ztrát na lidských životech.
Úkolové uskupení speciálních sil KAMBA
V souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 6. října 2010 č. 722 byla prodloužena
mise ÚUSS pro plnění úkolů ostrahy a ochrany zastupitelského úřadu (ZÚ) a jeho zaměstnanců
v Kábulu na území státu Afghánistán na rok 2012. V souladu s tímto usnesením byla provedena
výstavba, příprava a vyslání dalších ÚUSS složených z příslušníků 601. skupiny speciálních sil
v počtu do 20 osob se čtyřměsíční rotací.
Za rok 2012 se vystřídala v ochraně ZÚ celkem tři uskupení, své úkoly stanovené mandátem pod operačním velením ředitele Vojenského zpravodajství splnila. Profesionální přístup příslušníků ÚUSS KAMBA zajistil i ve složité bezpečnostní situaci ochranu zaměstnanců ZÚ. Plnění tohoto úkolu bude nadále pokračovat i v roce 2013.
NATO Response Force
Vyčleněné síly a prostředky tohoto ÚUSS byly zařazeny do RFP (Response Force Pool)
k plnění úkolů speciálních operací, které mohou být vedeny napříč celým operačním spektrem od míru přes vznikající ozbrojený konflikt až po bojové operace vysoké intenzity
a následnou stabilizační činnost. RFP je definováno jako záložní síly připravené v případě
potřeby posílit IRF (Immediate Response Force).
Úkoly vyplývající z povinností jednotky zařazené do sil rychlé reakce NATO byly beze
zbytku splněny.
Zahraniční cvičení a zahraniční spolupráce
Příslušníci 601. skss úspěšně absolvovali celkem 4 zahraniční cvičení:
- LION 2012 v termínu 9. října až 16. prosince 2012. Výcvik a podpora speciálních sil Keni;
- JACKAL STONE v termínu 8. až 26. září 2012 Chorvatsko. Cvičení speciálních sil
NATO bylo zaměřeno na teorii, společný výcvik a sladění operačních procedur a koordinaci
při plnění úkolů speciálních operací;
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- PUMA 2012 v termínu 6. až 16. listopadu 2012 Polsko. Velitelsko-štábní cvičení ve
výcvikovém zařízení JFTC (Joint Force Training Centre) pod záštitou NATO. Cílem bylo
procvičit komponentní velitelství speciálních sil SOCC a bylo přípravou na provedení mezinárodního cvičení COBRA v roce 2013;
- EAGLE 2012 v termínu 29. května až 23. června 2012. S USA ODA na území České
republiky. Výcvik byl zaměřen na teorii v oblasti vyspělé výsadkové přípravy, dozásobení,
pokročilé techniky taktického zasazení, dále na praktický výcvik ve střelecké a taktické přípravě, CQB a bojových drilů.
Rozvoj schopností speciálních sil
Speciální síly v roce 2012 pokračovaly v rozvoji a budování svých schopností. Rozvoj
schopností probíhal plně v souladu s určením speciálních sil. Pro dosažení interoperability se
speciálními silami členských států NATO byly schopnosti speciálních sil rozvíjeny také
v souladu s požadavky stanovenými v dokumentech NATO – MC 437/II, AJP 3.5 a ACO
standards Vol X a XI. Vytvářená ÚUSS jsou tak schopna nasazení nejen pro plnění národních
úkolů, ale i plné integrace v aliančních operacích.
V rámci procesu rozvoje schopností se podařilo zdokonalit a zrychlit proces předávání
poznatků a zkušeností (lessons learned) z působení v operacích speciálních sil. Již v průběhu
plnění úkolů ÚUSS v operaci ISAF byly cílevědomě shromažďovány poznatky a následně
vyhodnocovány, zpracovávány a implementovány získané zkušenosti. Tyto pak byly předávány zpět do České republiky a ihned zahrnuty do přípravy dalších jednotek a využity pro
činnost Rady rozvoje schopností speciálních sil.
K financování rozvoje bylo využito i zahraničních projektů Foreign Military Funding a
Foreign Military Sales.
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