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EDITORIAL 

ÚSTAVNÍ SOUD OBCHODNĚ TRŢNÍM ZPŦSOBEM 

Druhý senát Ústavního soudu nálezem z 17. 4. 2019, II.ÚS 3212/18, připustil vázat sluņby 

pro spotřebitele na to, ņe spotřebitel dle poņadavku podnikatele projeví své politické 

názory. V daném případě hotel Brioni v Ostravě nutil v roce 2014 občany Ruska, aby 

podepsali nesouhlas s tím, ņe větńina obyvatel Krymu schválila zruńení rozhodnutí 

o předání Krymu z Ruska Ukrajině z roku 1954 a souhlasila s obnovením připojení Krymu 

k Rusku. Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský se za nález stydí. Je dobré se ozvat 

proti nesprávnosti. Je dobré, kdyņ zazní - ne mým jménem! 

Ústavní soud je kasino 

Ústavní soud má 15 soudcŧ, ale pro nález byli jen dva – Vojtěch Ńimíček a Kateřina 

Ńimáčková, protoņe rozhodoval tříčlenný soudní senát a dalńí soudce Ludvík David byl 

proti. Kdyby dostal věc jiný senát či ji Ústavní soud řeńil v plénu, nález by přijat nebyl. 

Zda někdo vyhraje či prohraje je výsledkem rulety, kterému soudnímu senátu věc připadne. 

Ústavní soud není chrámem spravedlnosti a práva, ale kasinem, kde náhoda rozhodne 

o osudu lidí. 

Podnikatel versus spotřebitel 

Ústavní soud stranil podnikateli-hoteliérovi oproti předchozímu rozhodnutí obchodní 

inspekce i správních soudcŧ, kteří hájili spotřebitele proti podnikateli. Inspekce i správní 

soudy vyńly ze zásady, ņe právo má vyvaņovat přirozené nerovnosti a chránit slabńího. Ve 

vztahu podnikatel-spotřebitel je slabńím spotřebitel. 

Toto druhý senát Ústavního soudu popřel a postavil se na stranu silnějńího-podnikatele. 

Dle V. Ńimíčka mohou být lidé vykázáni z prodejny potravin, protoņe kvŧli rohlíkŧm 

nechtějí podepsat určité politické prohláńení. Ale kdo nabízí potraviny, moravské víno 

nebo ubytování, si dobrovolně vybral uspokojovat potřeby lidí za peníze a nemá to 

podmiňovat nějakou politickou aktivitou. 

Ńimíček na obranu svého postoje uvádí příklad, kdy provozovatel sálu odmítne pronajmout 

sál pro politickou stranu, s jejímiņ postoji nesouhlasí. To je vńak záměna obyčejného 

člověka-spotřebitele za politické strany či jiné subjekty, které nejsou spotřebiteli. 
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Nový prostor pro politický boj, ale jen pro někoho 

Nańe společnost je plná politických pŧtek. Druhému senátu Ústavního soudu to nestačí 

a otevřel pro politický boj nový prostor-prostor spotřebitelský. Vztahy mezi spotřebiteli 

a podnikateli se vnímaly jako vztahy, které slouņí k uspokojení spotřebitelského chování 

lidí. Ústavní soud tento dosud politicky neutrální prostor otevřel pro politický boj. To je 

vńak ńpatné pro samotnou politiku. Mnozí lidé jsou jiņ přesyceni politickými pŧtkami 

a snaņí se ņít ņivot, kde je politika nezajímá. Ústavní soud je vydal vńanc podnikatelŧm 

a jejich politickým choutkám. 

Za nebezpečí pro demokracii se povaņuje pronikání podnikatelských oligarchŧ do politiky. 

Kam to spěje, ukazuje Ukrajina. Druhý senát Ústavního soudu posílil politickou moc 

těchto podnikatelských oligarchŧ, protoņe ti mohou takto své spotřebitele ovlivňovat. 

Tradiční politické strany, které nemají prodejny, kina ani hotely tento zdroj politického 

ovlivňování vyuņívat nemohou. Ńimíček a Ńimáčková posílili politické moņnosti Andreje 

Babińe a podobných podnikatelsko-politických osob. 

Spotřebitelé často mávnou rukou a podepíńi to, co po nich podnikatel chce, přestoņe s tím 

nesouhlasí, aby dostali pivo nebo mohli přespat v hotelu. Nález Ústavního soudu vrací 

politickou přetvářku z doby totality, kde reņim chtěl určité veřejné projevy - tu o podpoře 

boje proti imperialismu, tu kondolenci k úmrtí Leonida Iljiče Breņněva - od lidí, kteří si to 

nemysleli, ale podepsali, aby měli pokoj. Proto je významná tajnost voleb umoņňující 

svobodné politické prohláńení člověka s vlivem na stát. 

Z nálezu čińí, ņe politická orientace hoteliéra je obdobná jako soudce Vojtěcha Ńimíčka. 

Kdyby jiný hoteliér odmítl ubytovat Američany, pokud nepodepíńí nesouhlas s tím, ņe 

v rozporu s mezinárodním právem USA zaútočily v roce 1999 na Jugoslávii a roku 2003 

na Irák, nemyslím si, ņe by u tohoto senátu Ústavního soudu uspěl. A coņ, kdyby nějaký 

hotel dával jako podmínku pro své sluņby, ņe ņidovńtí turisté podepíńí nesouhlas s okupací 

Golanských výńin či Západního břehu Jordánu. To by teprve byla mela. 

Uvedu jiný příklad, v mnoha moravských obcích a krajích ņijí přísluńníci moravské 

národnosti a ze zákona by zde měl být zřízen výbor pro národnostní menńiny. Přesto tak 

kraje usnesením odmítly učinit. Podle Ńimíčka a Ńimáčkové usnesení zastupitelstva prý 

není rozhodnutím a odmítli přísluńníkŧm moravské národnosti poskytnout ústavní ochranu. 
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Kdyby se věc týkala jiné národnosti například romské či německé, jsem přesvědčen, ņe by 

jejich rozhodnutí bylo opačné. 

Petice a volební právo obchodně trţním zpŧsobem 

Ústavní soud připustil, ņe si podnikatel mŧņe vynucovat politická prohláńení pod hrozbou 

odepření poskytnutí určité sluņby. Jednou z forem politických prohláńení jsou petice. 

Petice je součást politických práv stejně jako volební právo. 

Pakliņe druhý senát Ústavního soudu uznává tento zpŧsob vynucování politických 

prohláńení spotřebitelŧ jako legitimní, je přirozenou otázkou, zda to platí i pro petiční 

právo či jiná politická práva, například volební. Tedy, ņe by podnikatel vázal poskytnutí 

sluņby na to, ņe volič podepíńe určitou petici či bude nějak volit. V komunálních volbách v 

malých obcích by majitel hospody takto mohl výrazně ovlivnit politickou soutěņ. Ústavní 

soud judikoval, ņe obchodně trņní zpŧsob vyuņití volebního práva nelze připustit. Ale tímto 

svým nálezem předchozí judikaturu popřel. Petiční právo má totiņ jako politické právo 

stejný charakter s právem volebním a rozdíl mezi peticí a písemným politickým 

prohláńením je jen v názvu a formě listiny. 

Naturální nezdaněné plnění 

Je-li nutnou součástí platby za sluņbu podepsání politického prohláńení, jde o naturální, 

a přitom nezdaněné plnění. Podnikatel mŧņe určitá prohláńení vymáhat s cílem posílit svŧj 

zisk. Řada ekologických iniciativ je spojena s podporou určitého druhu podnikání (solární 

elektrárny, pěstování řepky), kde jde o miliardy na úkor občanŧ. Přitom se vńe halí do 

vzneńených frází o zachování ņivota na planetě, coņ jistě stojí za politické prohláńení. Díky 

Ústavnímu soudu se občané a jejich politická vyjádření mohou stát nástrojem boje 

podnikatelských skupin o peněņní zisk. 

Ústavní soud jako komunistický tajemník Fojtík 

Právo je o určitých obecných řeńeních, která nemají být rozdílná pro konkrétní případy. 

Jsem proti spojování obchodu a politických prohláńení. Pokud vńak tuto cestu uznáme, tak 

ať si kaņdý dělá prohláńení, jaké chce. Soudce Ńimíček vńak usurpuje pro soudy určovat, 

které prohláńení bude dobré a které ńpatné. To je prostor pro mocenskou svévŧli. 

Podle V. Ńimíčka je moņné takové jednání podnikatelŧ akceptovat, pokud bude obsahem 

prohláńení „obecné dobro“. Ovńem co to je v politice, na to jsou rozdílné názory. Z nálezu 
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Vojtěcha Ńimíčka plyne, ņe které prohláńení je pro obecné dobro, bude určovat soud. Ze 

soudní moci tak děláme novodobé ideologické tajemníky a z Ústavního soudu toho 

nejvyńńího ideologa, kterým byl do roku 1989 tajemník Ústředního výboru Komunistické 

strany Československa Jan Fojtík. Soudy mají řeńit reálné právní spory občanŧ, ne se stát 

nástrojem ideologicko-politického boje. 

Soudce stejně jako policista reprezentuje státní moc a státní moc má být v tom, co je 

společenské dobro zdrņenlivá. Je v pořádku, kdyņ soudce napíńe článek, co je podle něj 

politicky dobré a ńpatné, ale pokud to chce stanovit skrze svou mocenskou represivní 

pozici, zneuņívá moc. Ze stejných základŧ o prosazování obecného dobra skrze stát 

vycházel Jean-Jacques Rousseau, ale i nacistické a komunistické totalitní reņimy, které se 

snaņily vnutit své vidění dobra lidem i proti jejich vŧli. 

Nepěkná tečka 

Korunu vńemu nasadilo opravné usnesení k nálezu z 27. 5. 2019, kdy předseda senátu 

Vojtěch Ńimíček změnil část odŧvodnění. V nálezu uvedl: "...mnoho politických stran, 

včetně extremistických, vznikala v restauracích, s nimiţ byla poté spojována - postačuje 

připomenut mnichovský Hofbräuhaus anebo praţskou hospodu U Kaštanu". Dva soudci 

Ústavního soudu v nálezu spojili Hitlerovu NSDAP a českoslovanskou sociální 

demokracii. Dodatečně si soudce zpravodaj a předseda senátu uvědomil, ņe to přehnal, a 

opravným usnesením z nálezu vypustil slova "anebo praţskou hospodu U Kaštanu".  

Oprava zjevné nesprávnosti míří na chyby v počtech, psaní a obdobné chyby - např. 

chybné bydlińtě účastníka řízení. Ústavní soud zneuņil institut opravy zjevné nesprávnosti 

k tomu, aby vypustil z odŧvodnění to, co bylo v diskuzích o nálezu neobhajitelné - 

argumentační spojení NSDAP a sociální demokracie. Dva soudci se vńak pod tento názor 

podepsali. Věděli, co činí. Napravovat ńpatné argumenty soudce opravným usnesením je 

právně nepěkná tečka za tím nańim případem. 

 

Zdeněk Koudelka 

                                Předseda redakční rady 
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ZDANĚNÍ FINANČNÍ NÁHRADY V RÁMCI CÍRKEVNÍCH 

RESTITUCÍ 

Zdeněk Koudelka 

 

Dne 23. dubna 2019 přijala Poslanecká sněmovna zákon č. 125/2019 Sb., který novelizoval 

zákon a majetkovém vyrovnání s církvemi a náboņenskými společnostmi a téņ novelizoval 

zákon o dani z příjmŧ. Zákon byl přijat přes nesouhlas Senátu. Podstatou zákona bylo 

zdanění finanční náhrady církvím vyplácené za státem odňatý majetek v době totality 

1948-89. Na tento zákon reagovaly podáním návrhu Ústavnímu soudu na zruńení dvě 

skupiny senátorŧ
1
 i skupina poslancŧ.

2
 

 

1. CHARAKTERISTIKA RESTITUCÍ CÍRKEVNÍHO MAJETKU 

Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboņenskými společnostmi 

(dále zákon o majetkovém vyrovnání) uznal odebrání pŧvodního majetku církvím 

a náboņenským společnostem (dále jen církve) jako majetkovou křivdu a uznal, ņe daný 

majetek byl pŧvodně ve vlastnictví církví.
3
 Toto uznání za majetkovou křivdu nebylo 

změněno ani novelou zákona č. 125/2019 Sb. (napadený zákon), který zavedl zdanění 

finanční náhrady za církvím odňatý majetek. 

Platný zákon o vyrovnání za hlavní dŧvod svého přijetí uvádí nápravu majetkové křivdy. 

Podstatou vyrovnání státu s církvemi je odčinění ńkody zpŧsobené státem odebráním 

církevního majetku. 

Zákon o vyrovnání neakceptoval výklad, ņe církevní majetek má zvláńtní povahu a ņe stát 

má vŧči tomuto majetku určitá práva předevńím ve vztahu ke katolické církvi, jakoņto 

pŧvodní státní církvi, kdy stát měl vŧči tomuto majetku práva vycházející zejména 

                                                           

 Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. – Ústav bezpečnosti a práva Vysoké ńkoly Ambis, Mezírka 1, 602 00 

Brno, Katedra ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Veveří 70, 611 80 

Brno. zdenek.koudelka@mail.muni.cz. 
1
 Návrh skupiny senátorŧ jednající senátorem Petrem Ńilarem doručený Ústavnímu soudu 24. 5. 2019, Pl.ÚS 

5/19. Návrh skupiny senátorŧ jednající senátorem Zdeňkem Hrabou doručeny 12. 6. 2019, Pl.ÚS10/19. 
2
 Návrh skupiny poslancŧ jednající poslancem Markem Bendou z Občanské demokratické strany doručený 

Ústavnímu soudu 6. 6. 2019, Pl.ÚS 9/19. Článek mu byl pro zpracování návrhu poskytnut a M. Benda 

posyktl autorovi cenné rady a připomínky. 
3
 Preambule a § 1, 5 zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboņenskými společnostmi (dále zákon o 

vyrovnání). 
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z pŧvodních patronátních práv podle feudálního práva. Zákon o vyrovnání je platnou 

součástí právního řádu a musí být respektován. Jeho ústavnost byla potvrzena Ústavním 

soudem.
4
 

 

2. RESTITUCE, PRINCIP PRÁVNÍ JISTOTY, ZÁSADA SMLOUVY 

SE MAJÍ PLNIT A LEGITIMNÍ OČEKÁVÁNÍ 

Stát nemá ústavní povinnost k restitucím majetku zabaveného v době totalitního reņimu. 

Pokud vńak restituční zákony příjme, vzniknou majetkové nároky, které jednostranně stát 

nemŧņe ruńit ani sniņovat, protoņe vznikne majetkové legitimní očekávání oprávněných 

osob, které má ústavní ochranu.
5
 Přitom je při aplikaci restitučních norem nutno vycházet 

z jejich hlavního účelu – tedy nápravy křivd, jako vŧdčího principu restitucí.
6
 Proto podle 

vńech restitučních zákonŧ jsou plnění poskytnutá státem osvobozena od daně z příjmŧ, coņ 

je obecný přístup zákonodárce v restituční legislativě,
7
 neboť zdanění náhrad za zpŧsobené 

křivdy ve svém dŧsledku maří a popírá účel restitucí. 

Smlouvy
8
 o vyrovnání mezi státem a církvemi jsou svou povahou soukromoprávní 

smlouvy o závazkových právních nárocích konkrétních individualizovaných vzájemných 

práv a povinností dluņníka a věřitele, analogické se smlouvami o narovnání
9
. Takto se na 

tyto smlouvy dívá i Ústavní soud: "Pokud jde o vypořádání finanční náhrady, zakládá 

závazkový vztah, v němţ má stát postavení dluţníka a jednotlivé církve a náboţenské 

společnosti postavení věřitelů."
10

 

Stát přistoupil na naturální a finanční restituce a církve se vzdaly svých dalńích 

majetkových nárokŧ. Samotný zákon o vyrovnání podřazuje smlouvy s církvemi pod reņim 

občanského zákoníku, pokud sám nestanoví jinak.
11

 Platí zde obecná římská právní zásada, 

ņe smlouvy se mají plnit (pacta sunt servanda) a v čl. 5.1 smluv se stát výslovně zavázal, ņe 

nebude mařit jejich účel. Ovńem zavedením zdanění finanční náhrady napadeným 

zákonem k maření či omezení jejich účelu dochází. Přitom zásada, ņe smlouvy se mají 

                                                           
4
 Nález Ústavního soudu z 29. 5. 2013, Pl.ÚS 10/13. Ústavní soud vypustil jen jedno slovo "spravedlivé", 

které se netýká posuzované otázky zdanění. 
5
 Nálezy Ústavního soudu Pl.ÚS 2/02, Pl.ÚS 50/04, Pl.ÚS 9/07. 

6
 Nález Ústavního soudu Pl.ÚS 10/13, bod 94. 

7
 § 4 odst. 1 písm. g) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmŧ. 

8
 Smlouvy byly zveřejněny ve sdělení Ministerstva kultury č. 55/2013 Sb. 

9
 § 1903-1905 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Dříve § 585-587 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., za 

jehoņ platnosti byly smlouvy s církvemi uzavřeny. 
10

 Bod 217 odŧvodnění nálezu Ústavního soudu z 29. 5. 2013, Pl.ÚS 10/13, 177/2013 Sb. 
11

 §16 odst. 1 zákona o vyrovnání. 
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plnit je součástí charakteru státu jako demokratického právního státu, coņ výslovně 

konstatoval Ústavní soud.
12

 

Smlouvy vyņadovaly vzájemný konsensus mezi státem a církvemi, včetně otázky 

nezdanění náhrad. Tento konsensus je jednostranně naruńován státem. Přitom zvláńtní 

konsensus projevila Římskokatolická církev, které byl předevńím odňat totalitním reņimem 

majetek, přičemņ jsou při vyrovnání z hodnoty nevydávaného majetku v rámci finanční 

náhrady uspokojeny i církve, kterým majetek odňat nebyl, jelikoņ zákon o vyrovnání 

neplní jen funkci restituční, ale i funkci nového uspořádání vztahŧ mezi státem a církvemi 

v hospodářské oblasti. Dŧvodová zpráva k zákonu o vyrovnání to charakterizovala slovy: 

"menší církve a náboţenské společnosti by v případě naturální restituce nedostaly v 

podstatě ţádný majetek, neboť historicky neměly v českých zemích takové postavení jako 

římskokatolická církev".
13

 

Zákon o vyrovnání mohl být přijat i díky tomu, ņe katolická církev souhlasila s tím, ņe část 

jejích majetkových poņadavkŧ bude postoupena ve prospěch jiných křesťanských církví. 

Takový konsensus by zřejmě nenastal, pokud by předem katolická církev věděla, ņe část 

finanční náhrady si zabere formou daní stát. Pak lze rozumně předpokládat, ņe by trvala na 

plné naturální nezdaněné restituci, kde by povinný osobami nebyl jen stát a jeho právnické 

osoby, ale i samosprávné celky a dalńí subjekty, jak tomu bylo u jiných restitučních 

zákonŧ. 

Ministerstvo kultury ve svém nesouhlasném stanovisku k napadenému zákonu ve vztahu 

k legitimnímu očekávání uvedlo: "Zdanění finanční náhrady by také přestavovalo rozpor 

s principem legitimního očekávání církví a náboţenských společností, které po splnění 

podmínek pro vznik práva obdrţet finanční náhradu ... oprávněně počítají s tím, ţe částku 

stanovenou v zákoně a ve smlouvách o vypořádání skutečně obdrţí a jiţ učinily kroky 

k jejímu vyuţití.".
14

 Tedy samotné resortně přísluńné ministerstvo, které je ústředním 

správním úřadem pro věci církevní, varovalo vládu před tímto neústavním krokem, neboť 

i legitimní očekávání nabytí majetku je předmětem ústavní ochrany.
15

 

Ministerstvo financí sice vyslovilo s návrhem souhlas, ale i ono uvedlo k legitimnímu 

očekávání církví: "V době uzavření smluv přitom zákon o vyrovnání s církvemi 

                                                           
12

 Výrok I nálezu Ústavního soudu z 25. 7. 2017, I.ÚS 34/17. 
13

 Dŧvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o vyrovnání. Tisk Poslanecké sněmovny 580, 6. volební 

období (2010-13), s. 26. 
14

 Stanovisko Ministerstva kultury čj. MK 80914/2017 OLP, sp.zn. MK-S 15921/2017 OLP, s. 2. 
15

 Nálezy Ústavního soudu Pl.ÚS 2/02, Pl.ÚS 9/07, Pl.ÚS 50/04. 
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a náboţenskými společnostmi v § 15 odst. 6 stanovil, ţe finanční náhrada není předmětem 

daně, poplatku ani jiného obdobného peněţního plnění. Navrhované zdanění finanční 

náhrady tak lze povaţovat za opatření, které můţe zasáhnout do legitimního očekávání 

dotčených církví a náboţenských společností, neboť mohly oprávněné očekávat, ţe jim 

budou finanční plnění poskytnuta způsobem stanoveným zákonem, tedy aniţ by příjem byl 

dodatečně sníţen o daňovou povinnost".
16

 

Zákonem o vyrovnání se v rámci konkrétního přezkumu jeho ústavnosti v rámci ústavní 

stíņnosti jiņ zabýval Ústavní soud, přičemņ akceptoval pauńální náhradu s tím, ņe 

ústavněprávní není rozhodující, zda zcela odpovídá hodnotě odňatého majetku, přičemņ 

zákon o vyrovnání a následné smlouvy zaloņili legitimní očekávání obou stran smlouvy: 

"Jak naopak plyne z důvodové zprávy k zákonu o majetkovém vyrovnání s církvemi 

a náboţenskými společnostmi, finanční náhrada měla plnit primárně restituční funkci 

právě vůči historickému majetku, jehoţ vydání zákon neumoţňoval, přičemţ z 

ústavněprávního hlediska nelze povaţovat za podstatné, zda zákonem stanovená výše zcela 

odpovídá hodnotě odňatého majetku, který nelze vydat, neboť ţádnou ústavní povinnost 

státu odčinit všechny majetkové křivdy vzniklé v minulosti vyvodit nelze (viz výše). 

Paušální finanční vypořádání podle § 15 zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a 

náboţenskými společnostmi je tak součástí zmírnění majetkových křivd (tam, kde 

zákonodárce o moţnosti vydání majetku z různých důvodů nerozhodl), přičemţ jeho 

realizace v ročních splátkách byla podmíněna souhlasem dotčených církevních subjektů 

vyjádřeným ve smlouvě o vypořádání podle § 16 tohoto zákona (v tomto případě je 

zaloţeno do budoucna téţ ono legitimní očekávání spočívající v důvěře v právo, které by 

dluţník – stát mohl v budoucnu měnit). Při ústavně konformním výkladu tohoto právního 

institutu proto nutno vycházet z toho, ţe nejde pouze o rozhodnutí zákonodárce, nýbrţ i o 

následné uzavření předmětných smluv (jeho occasio legis), zakládající legitimní očekávání 

obou stran, ţe dosaţená dohoda bude dodrţována jako výsledek jednání s dotčenými 

církevními subjekty."
17

 

 

 

 

 
                                                           
16

 Stanovisko Ministerstva financí k návrhu napadeného zákona, s. 1. 
17

 Bod 37 nálezu Ústavního soudu z 29. 1. 2019, III.ÚS 3397/17. 
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3. OKOLNOSTI PŘIJETÍ ZÁKONA 

Církevní restituce jsou významným politickým tématem. Byly součástí politické diskuse 

i po přijetí zákona o vyrovnání, kdy některé politické strany usilovaly o jeho zruńení skrze 

Ústavní soud anebo o jeho změnu. 

Politické debaty oņívaly i tím, ņe církve podávaly ņaloby na určení vlastnictví státu u 

majetku v drņení krajŧ a obcí, aby tak tento majetek spadl do naturální restituce. V případě 

krajŧ tyto ņaloby stáhly. V případě obcí v nich pokračují. To vńak samo není poruńením 

smlouvy, protoņe o určení státního vlastnictví rozhoduje soud, jakoņto státní, a ne církevní 

orgán, a ten je při svém postupu vázán platným právním řádem. Pokud soud vysloví, ņe 

majetek patří státu, a tedy podléhá naturální restituci, byl v drņení obce protiprávně, coņ 

nelze dávat k tíņi církvi. 

Majetkové přesuny mohou vyvolat chuť zmocnit se majetku. Ńpatným krokem je převzetí 

tradičních církevních institucí cizinci v době, kdy historické kláńtery získávají obrovské 

majetky. Pochybnost vyvolávají některé kroky církve v souvislosti s restitucemi např. kdyņ 

Opatství na Starém Brně přińlo o vlastní správu a chopila se jej praņská provincie 

augustiniánŧ, která pŧvodně o opatství nejevila zájem, dokud nezískalo nárok na restituci 

majetku. V únoru 2015 byl zbaven řízení Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina 

dlouholetý opat Lukáń Evņen Martinec. Aniņ byl odvolán, byl poslán do Anglie a správu 

kláńtera získala skupina polských členŧ řádu, kteří v Brně předtím pobývali jen pár měsícŧ. 

Oficiálním správcem se stal Ńpaněl Juan Provecho stojící v čele praņských augustiniánŧ. 

Před nástupem Lukáńe Evņena Martince bylo v roce 1995 na účtu farnosti asi 30 000 Kč 

a opatství bylo zadluņeno částkou 20 milionŧ. Při jeho odchodu v únoru 2015 bylo bez 

dluhŧ, na účtu opatství bylo asi 65 milionŧ Kč a na účtu farnosti asi 8 milionŧ Kč a v 

mezidobí byly provedeny opravy baziliky a kláńtera za 100 milionŧ. Vedle toho se mu 

podařilo navrátit z ciziny dříve ukradené kláńterní knihy. Za 20 let uspořádal ve spolupráci 

s firmou SNIP&Co rŧzné dobročinné akce, které vynesly přes 10 milionŧ Kč. Tedy dobrý 

hospodář a pastýř, na jehoņ kázání byla bazilika zaplněna. Nepřekvapuje, ņe jiní mohli 

dostat chuť ovládnout dobře hospodařící moravské opatství. V reakci na ńpatné kroky 

církve je kritika církevních restitucí pochopitelná a z toho vyplynul i návrh skupiny 

poslancŧ Komunistické strany Čech a Moravy na zdanění církevních restitucí. 
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4. MOŢNOST ZMĚNY ZDANĚNÍ 

Je základní funkcí státu vybírat daně na své výdaje. V oblasti daní má suverenitu a mŧņe 

během času měnit sloņení i výńi daní. Ústavnost takového postupu byla prokázána v 

případě změny zdanění solární energetiky.
18

 Zde ńlo o případ, kdy stát přímo nebyl 

výrobcem solární energie. Zdaněním tedy stát nevstupoval do soukromoprávních smluv 

jim uzavřených a zdanění bylo zdŧvodněno podstatnými změnami na trhu s elektrickou 

energií a podstatnou změnou výńe nákladŧ na zřízení solárních elektráren. Tyto dŧvody 

byly uznány jako legitimní pro daňové změny. 

Daně vńak nemohou být zneuņity a nemohou například vést k faktickému vyvlastnění. Stát 

mŧņe v oblasti daní určité věci preferovat (daňová osvobození) nebo určité věci 

ekonomicky formou daní znevýhodňovat (spotřební daně). Nelze vńak daní uņít 

neústavním zpŧsobem k zákazu určité činnosti nebo likvidaci majetku např. formou 100 % 

nebo jeńtě vyńńí daňové sazby. Proto Ústavní soud neuznal zavedení 50% daně na státní 

podporu stavebního spoření za rok 2010, kterou vyhodnotil tak, ņe stát zneuņil daňové 

zákonodárství pro faktické sníņení státní podpory,
19

 kdyņ obecná sazba daně z příjmŧ byla 

15 %. 

Ústavní soud uvedl: "Právní závěr, ţe předmětnou daň je třeba v rámci přezkumu 

ústavnosti povaţovat nikoliv za daň, nýbrţ za změnu právního nároku, se promítá do 

ústavních kritérií pro její posouzení. Slouţí-li určité ústavní principy a základní práva k 

ochraně jednotlivce před zásahem ze strany veřejné moci, nemůţe míra této ochrany být v 

jednom ze dvou srovnatelných případů niţší jen z toho důvodu, ţe zákonodárce pouţil pro 

stejnou regulaci odlišné označení.".
20

 

Legitimitou pro mimořádné změny v oblasti daní jsou mimořádné události. Například 

hrozící krach státu mŧņe vést k zásadním daňovým změnám. Pokud budou tyto změny 

obecné a dopadnou na vńechny daňové poplatníky (zruńení vńech daňových osvobození), 

bude legitimní i zdanění konkrétní úzké skupiny-církví. Pokud vńak je významná daňová 

změna přijímána pro nesouhlas nové politické reprezentace s pŧvodním rozhodnutím 

předchozí demokratické reprezentace a míří na faktické sníņení zákonných a smluvních 

povinností státu, jde o postup nelegitimní. 

 

                                                           
18

 Nález Ústavního soudu z 16. 5.2012, Pl.ÚS 17/11. 
19

 Nález Ústavního soudu z 19. 4. 2011, Pl.ÚS 53/10, část VIII odŧvodnění, body 167-184. 
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5. POSTAVENÍ STÁTU V RÁMCI ZÁKONA O VYROVNÁNÍ 

Stát je ve dvojím postavení. Jednak pŧsobí jako vrchnostenský subjekt, který daně ukládá 

a vybírá a zpravidla je jejich příjemcem. Ovńem také se jako právnická osoba podílí na 

činnostech, které jsou daněmi zatíņeny. Přitom je správné, aby stát v soukromoprávních 

vztazích nezneuņíval svého vrchnostenského postavení. Toto dvojí postavení státu se 

projevuje i v oblasti vyrovnání vztahŧ s církvemi, kde stát ve vrchnostenské pozici jako 

zákonodárce přijal zákon nabízející církvím určitý zpŧsob vyrovnání.  

Následně stát jako právnická osoba uzavřel s církvemi smlouvy, kde jsou si smluvní 

subjekty rovny, pokud církev takovou smlouvu uzavřít chtěla. Stát a církve museli 

dosáhnout konsensu o majetkovém vyrovnání včetně otázky nezdanění náhrady, coņ 

výslovně uznal i Ústavní soud.
21

 Ovńem stát přijetím napadeného zákona tento konsensus 

jednostranně poruńil. Postavení státu jako tvŧrce daňových zákonŧ není nezávislé od 

dopadu těchto zákonŧ na jeho povinnost plnit podle smluv o vyrovnání s církvemi. 

Ke zdanění finanční náhrady dochází proto, ņe nová reprezentace státu není spokojena 

s pŧvodním rozhodnutím vlády a Parlamentu při vyrovnání s církvemi v roce 2012. Cílem 

návrhu je dosáhnout sníņení pŧvodního finančního zákonného i smluvního závazku státu 

formou přijetí úzce zaměřené daňové změny. Aktuální poslanecké větńině se zdá vyplacená 

částka nepřiměřeně vysoká, coņ plyne z obecné části dŧvodové zprávy návrhu zákona jako 

cíl návrhu: "Předkládaný návrh zákona předpokládá zdanění finanční náhrady jako jediný 

moţný krok vedoucí k tomu, aby finanční náhrada ve svém konečném důsledku byla 

přiměřená.". 

To plyne i ze souhlaseného stanoviska vlády a Ministerstva financí k návrhu posuzovaného 

zákona. Ve stanovisku vlády je výslovně uvedeno, ņe motivací pro podporu zákona jsou 

pochybnosti o výńi finanční náhrady: "Vláda si je vědoma rizika, ţe navrţené řešení můţe 

být napadeno u Ústavního soudu s ohledem na moţný zásah do legitimního očekávání 

církví a náboţenských společností, ţe jim bude stanovená finanční náhrada vyplacena, aniţ 

by tento příjem byl dodatečně sníţen o daňovou povinnost, nicméně vzhledem k 

pochybnostem o pouţitém způsobu výpočtu a výši finančních náhrad povaţuje návrh 

zákona za věcně správný.".
22

  

                                                                                                                                                                                
20

 Nález Ústavního soudu z 19. 4. 2011, Pl.ÚS 53/10, bod 181. 
21

 Body 101 a 217 odŧvodnění nálezu Ústavního soudu z 29. 5. 2013, Pl.ÚS 10/13, 177/2013 Sb. Dŧvodová 

zpráva k zákonu o vyrovnání – zvláńtní část k § 1, s. 50, tisk Poslanecké sněmovny 580, 6. volební období 

(2010-13). 
22

 Stanovisko vlády – tisk Poslanecké sněmovny 38/1, VIII. volební období. 
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Ministerstvo financí ve svém stanovisku uvedlo: "Ministerstvo financí z věcného hlediska 

souhlasí s tím, aby byly tyto náhrady sníţeny, neboť tak, jak byly stanoveny v § 15 odst. 2 

uvedeného zákona, značně převyšují skutečnou hodnotu majetku (zejména pozemků), který 

je jejich prostřednictvím kompenzován.".
23

 Ovńem vláda i Ministerstvo financí změnily 

svŧj postoj, protoņe při přijímání zákona o vyrovnání v roce 2012 ńlo o vládní návrh, na 

jehoņ zpracování se hlavně podílelo Ministerstvo financí. S uvedenou výńi náhrad tehdy 

souhlasily. Ke změně názoru dońlo jen z dŧvodu změny politické reprezentace. 

Ministr kultury Antonín Staněk v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes 2. 4. 2019 přiznal, ņe 

motivací pro daňovou změnu ze strany státu jako vrchnosti je faktická nespokojenost nové 

vládní větńiny s tím, jak dřívějńí vláda uzavřela soukromoprávní smlouvy s církvemi. 

Ministr uvedl: "Někdo uzavře s někým smlouvu a ta smlouva je z pohledu někoho, kdo 

přichází po tom druhém, evidentně nevýhodná. Tak je legitimní přijmout opatření, které 

nám umoţní tu smlouvu změnit. A nám všem je jasné, ţe ty smlouvy nemohou být změněny 

jednostranně. Pouze se tu vytváří prostor pro změnu smluv. Kdyţ zjistím, ţe některé 

smlouvy jsou pro stát nevýhodné, tak se musím pokusit je narovnat.". Ministr dále uvádí: 

"Taková je realita demokracie. Parlament je suverén, který můţe přijímat zákony".
24

 

Ovńem Parlament nemŧņe vńe a nemŧņe přijímat protiústavní zákony. 

Rovněņ předseda vlády Andrej Babiń a předseda nejsilnějńího poslaneckého klubu ANO 

Jaroslav Faltýnek uvedli, ņe finanční náhrada církvím je nadhodnocená, a to jako argument 

pro přijetí napadeného zákona. Zpráva ČTK z 16. 9. 2018 praví: "Cena za zemědělské a 

lesní pozemky, za které při restitucích dostávají církve kompenzace, byla podle předsedy 

poslanců ANO Jaroslava Faltýnka několikanásobně nadhodnocená. Uvedl to v neděli v 

diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Tuto argumentaci jiţ před 

několika lety pouţil i současný premiér Andrej Babiš (ANO), podle nějţ 

jsou restituce "předraţené" zhruba o 54 miliard korun.".
25

 

Navrhovatelé napadeného zákona i vláda přiznávají, ņe motivací k přijetí zákona je věcný 

nesouhlas s pŧvodní výńí finanční náhrady. Tato náhrada je pauńální. Na její výńi mohou 

být rozdílné názory z hlediska věcné správnosti. Pauńálnost náhrady v sobě z povahy věci 

zahrnuje určitou míru neurčitosti při jejím stanovení, kdy církevního majetku, za který je 

                                                           
23

 Stanovisko Ministerstva financí k návrhu napadeného zákona. 
24

 ROBERT OPPELT, ONDŘEJ LEINERT: Ministr kultury Antonín Staněk. Debaty o mém odvolání 

skončily. Mladá fronta Dnes 2. 4. 2019, ISSN 1210-1168, s. 2. 
25

 Faltýnek: Ceny pozemkŧ u restitucí církví jsou nadhodnocené. E15.cz 16. 9. 2018. 

https://www.e15.cz/domaci/faltynek-ceny-pozemku-u-restituci-cirkvi-jsou-nadhodnocene-1351221, zpráva 

ČTK z obsahu vysílání České televize, Otázky Václava Moravce 16. 9. 2018. 
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vyplácena finanční náhrada, je značné mnoņství. Mnohdy se jedná o pozemky, které dříve 

byly zemědělskou pŧdou, nyní se vńak nacházejí v zastavitelném území a mají charakter 

stavebních pozemkŧ. Pokud by k majetkové křivdě nedońlo a byly v neruńené drņbě církve, 

tak by s nimi nyní církev mohla jako se stavebními pozemky nakládat. 

Z hlediska právního je rozhodující, ņe s pauńální částkou stát souhlasil zákonem i ve 

smlouvách o vyrovnání s církvemi. Církvím vznikl majetkoprávní nárok, byť jeńtě není 

zcela splatný, a mají legitimní očekávání, ņe v době splatnosti jim postupně budou částky 

vyplaceny ve smluvené výńi. Postupné plnění v ročních splátkách na 30 let zavedl sám stát 

v zákoně,
26

 splatnost splátek vńak nemá vliv na jiņ vzniklý majetkoprávní nárok církví. 

Změna politického sloņení Parlamentu ani vlády není legitimním ústavně akceptovatelným 

dŧvodem pro změnu majetkových pohledávek osob, včetně církví, vŧči státu. Samotní 

navrhovatelé a vláda přiznávají, ņe pravým dŧvodem zdanění nejsou změny v daňové 

politice státu, ale věcný (politický) nesouhlas s výńí pauńální finanční náhrady. Protoņe 

vláda nemŧņe dosáhnout změny smlouvy bez souhlasu s církvemi, vyuņívá se 

vrchnostenské úpravy zdanění jako cesta, jak dosáhnout faktické změny výńe peněņité 

náhrady. Taková motivace státu pro úpravu daní, tedy jako nástroj realizace 

soukromoprávní výhody formou daňové politiky, je nelegitimní. Církvím uzavřením smluv 

o vyrovnání se státem vznikl právní nárok na finanční náhradu v určité výńi a kdyby ji stát 

zaplatil ihned, nebyla by zdaněna. Církve tedy byly v legitimním očekávání, ņe stejné 

daňové podmínky budou platit po celou dobu splácení finanční náhrady. 

Vláda i Parlament mohou v prŧběhu času změnit svou vŧli. Pokud vńak na základě 

pŧvodního rozhodnutí vlády vznikly soukromoprávní smlouvy, nová vláda je nemŧņe 

jednostranně zruńit či změnit. Je pak nepřípustné tohoto cíle dosahovat cestou 

vrchnostenského pŧsobení státu v rámci jeho pŧsobnosti tvŧrce práva, včetně práva 

daňového. 

 

6. FINANČNÍ NÁHRADA V RÁMCI ZÁKONA O VYROVNÁNÍ 

Obsah vyrovnání s církvemi se skládá z naturální restituce, finanční náhrady (finanční 

restituce) včetně úročení finanční náhrady a sniņující se příspěvek státu na činnost církví. 

Napadený zákon se týká zdanění finanční náhrady. 

                                                           
26

 § 15 odst. 3 a 4 zákona o vyrovnání. 
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6.1 FINANČNÍ NÁHRADA 

Restituce majetku není příjmem, ale obnovením pŧvodní majetkové podstaty. V případě 

naturální restituce jde o vrácení věci, v případě finanční restituce jde o nahrazení v 

penězích. Byla-li věc odebrána protiprávně státem, coņ stát zákonem o vyrovnání uznal, je 

v rozporu s principem právního státu
27

 i se zdravým rozumem vrácení takového majetku 

zdaňovat. Je to stejné, jako kdyby stát zdaňoval to, kdyņ zloděj okradenému vrátí ukradené 

peníze nebo jinou hodnotu. Ani v případě jiných restitucí (soudní rehabilitace, mimosoudní 

rehabilitace, zemědělské a jiné restituce) nebo jiného návratu protiprávně odňatého 

majetku (vrácení odcizené věci) není restituce majetku zdaňována. Odlińný přístup vŧči 

církvím v oblasti zdanění restitucí tedy není legitimní a zakládá nedŧvodnou daňovou 

nerovnost. 

Finanční náhrada je vyplácena za církvím odňatý majetek, který vńak jiņ není ve vlastnictví 

státu, ale československý stát v roce 1991 chtěl zachovat moņnost jeho vydání církvím, 

a proto blokačním paragrafem zákona o pŧdě
28

 znemoņnil jeho převedení na dalńí subjekty. 

Pokud k tomuto převodu dońlo, bylo tak činěno v rozporu s kogentním zákonným 

ustanovením. Díky blokačnímu paragrafu věděli vńichni, kdo drņeli pŧvodní církevní 

majetek, ņe bude předmětem dalńího jednání státu a církví, včetně moņnosti restitutce. 

Je nutno říci, ņe v procesu restitucí fyzických osob nebo i sportovních organizací, vydávaly 

věci v naturální restituci nejen stát, ale i ostatní povinné osoby-obce, státní podniky, 

druņstva atd. To, ņe stát namísto naturální restituce od nestátních osob, na které přeńel 

pŧvodní majetek církví, vyplatil peněņní náhradu je dobrodiním státu ve prospěch těchto 

ostatních osob. 

 

6.2  ÚROČENÍ FINANČNÍ NÁHRADY 

Finanční náhrada se vyplácí ve splátkách, přičemņ se zvyńuje (úročí) o míru inflace.
29

 Úrok 

není restitucí majetku, ale přírŧstkem majetku za to, ņe určitá finanční částka bude 

vyplacena později. Přírŧstek majetku lze běņně dani z příjmŧ podrobit a obecně jsou úroky 

daněny. 

                                                           
27

 Čl. 1 odst. 1 Ústavy č. 1/1993 Sb. platné v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 
28

 § 29 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahŧ k pŧdě a jinému zemědělskému majetku. 
29

 § 15 odst. 5 zákona o vyrovnání. 
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Ovńem výńe úroku v rámci majetkového vyrovnání státu s církvemi není výsledkem 

dvoustranného právního jednání se státem, ale jednostranného rozhodnutí státu formou 

zákona. Je-li úrok jen ve výńi inflace, nejde o reálný majetkový přírŧstek, ale jen 

nominální. Fakticky jeho zdaněním dochází k znehodnocení jistiny ve výńi zaplacené daně. 

Pokud stát nechce platit úrok, je logické to, ņe zaplatí dluņnou finanční náhradu hned. 

Splacení dluhu je moņné i před splatností, protoņe tuto skutečnost smlouvy s církvemi 

nevylučují. 

Postupné splácení vńak je dobrodiním ve prospěch státu, aby finanční náhrada nebyla 

značnou zátěņí pro státní rozpočet. Nedotkne se práv církví, kdyņ náhradu zaplatil stát 

ihned celou. V takovém případě je v rozporu s dobrými mravy a principem právní jistoty, 

kdyņ dluņník, v jehoņ prospěch je odloņeno splácení dluhu formou zákonného splátkového 

kalendáře, rozhodně o zdanění, přičemņ daň je jeho příjmem, takņe se sniņuje jeho dluh. 

Kdyby byl dluh státu splatný, jiņ účinností zákona, nebyl by takový postup moņný. V době 

přijetí zákona o vyrovnání i podpisu smluv se státem bylo toto plnění od daně osvobozeno, 

a tedy u církví vzniklo legitimní očekávání, ņe tato situace zŧstane zachována. 

 

7. MATERIÁLNÍ NEROVNOST 

Napadený zákon splňuje formální rovnost, kdyņ se zdanění týká vńech církví, které 

dostávají finanční náhradu, ale zavádí intenzivní materiální nerovnost mezi církvemi, která 

dosahuje neústavní intenzity. Materiální nerovnost je dána tak, ņe některé církve dostávají 

významnou část restitucí v naturální podobě, která zdanění nepodléhá (staré církevní 

právnické osoby katolické církve), zatímco jiné převáņně či výlučně v podobě finanční, 

protoņe jim stát nemovitý majetek podléhající restituci nezabavil. Materiální nerovnost je 

zintenzivněna tím, ņe finanční náhrada jako podstatná část či jediná forma majetkového 

vyrovnání, která je nově zdaňována, je vyplácena církvím menńím (Federace ņidovských 

obcí, malé protestantské křesťanské církve). 

Napadený zákon tedy vede k dŧsledku, ņe suma restitucí pro danou církev bude zatíņena 

rozdílně daní podle toho, v jakém poměru dostala církev restituci v naturální a finanční 

podobě. Tím zákon ve znění napadeného zákona zavádějící zdanění, který je určen pro 

napravení křivd minulosti zpŧsobených totalitním státem, zakládá daňovou křivdu novou 

rŧzností svého materiálního dopadu na jednotlivé církve. 
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Zákon o vyrovnání není pouze zákonem restitučním, ale i zákonem o hospodářské odluce 

církví od státu. Státní příspěvek se, po uplynutí přechodného období, zruńuje a církve musí 

zajistit svou existenci z finančních částek poskytnutých na základě zákona o vyrovnání. Je 

pak logickým dŧsledkem, ņe malé církve bez historického nemovitého majetku, musí svou 

budoucnost zajistit jen z finančního vyrovnání, přičemņ překvapivé cca 20% zdanění, tedy 

podstatné sníņení dohodnuté částky se státem, mŧņe mít pro ně rdousící efekt, neboť 

nemají kromě finančního plnění právo na restituce nemovitého majetku. Tím je popřen 

účel zákona o vyrovnání, který neměl jen řeńit restituci totalitním reņimem zabaveného 

majetku církví, ale i hospodářské zajińtění vńech církví, které, ke dni přijetí zákon o 

vyrovnání, byly poņivateli státního příspěvku na činnost církví. 

 

8. NEGATIVNÍ ÚČELOVOST ZÁKONA Z POHLEDU VLÁDNÍCH 

STRAN 

Vládní strany jiņ vyjádřily politický nesouhlas s církevními restitucemi dříve. Sociální 

demokracie při přijetí zákona o vypořádání formou zákonného ohrazení s tím, ņe se tímto 

zákonem necítí být vázána do budoucna. Hnutí ANO 2011 Andreje Babińe po vstupu do 

vlády Bohuslava Sobotky (2013-17) vyjádřilo námitky k výńi finanční náhrady. Přestoņe 

obě strany byly nejsilnějńími vládními stranami ve vládě Bohuslava Sobotky, nepřistoupily 

k zákonnému omezení výńe finanční náhrady v době této vlády 2014-17, protoņe si 

uvědomovaly, ņe bez souhlasu církví by ńlo o zásah neústavní. 

K zásahu dońlo aņ v roce 2019 za situace, kdy strany ANO a sociální demokracie tvoří 

menńinovou vládu, která potřebuje podporu navrhovatele napadeného zákona- 

Komunistické strany Čech a Moravy. Motivem vládních stran pro schválení zákona je 

udrņení si této podpory, za kterou zaplatí přijetím zákona sniņujícího finanční pohledávky 

církví vŧči státu. 

 

 

Abstract: Taxation of Financial Compensation within Church Restitutions 

The text is about the reasons for the unconstitutionality of taxation of financial 

compensation to churches within restitution. Taxation was introduced by the law of 

April 2019. The main reason for unconstitutionality is that the state has used taxes to 

reduce its contractual obligations. 
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OCHRANA OBYVATELSTVA V PROSTORECH 

VYBRANÝCH MĚKKÝCH CÍLŦ 

Petra Beňová, Šárka Hošková-Mayerová
 

 

Měkké cíle 

Právní předpisy a normy zatím neupravují přesnou charakteristiku měkkých cílŧ a opatření 

k ochraně obyvatelstva, které se v prostorech měkkých cílŧ nachází,nejsou vņdy 

odpovídajícím zpŧsobem implementována.   

Měkké cíle (soft targets, crowded places) obecně označují objekty, prostory nebo akce 

s vysokou přítomností obyvatelstva a současně absencí či nízkou úrovní zabezpečení proti 

mimořádným událostem (Ministerstvo vnitra – MV, 2017a). Z těchto dŧvodŧ jsou v 

poslední době velmi atraktivním cílem předevńím teroristických organizací.  

Terminologický slovník Ministerstva vnitra definuje měkké cíle jako „veřejně 

frekventovaná místa, snadno napadnutelné objekty nebo místa nevojenského charakteru, 

která nejsou permanentně střeţena ozbrojenými sloţkami nebo jiným způsobem, případně 

nejsou střeţena vůbec. Takováto místa a objekty se vyznačují zejména stálou nebo dočasně 

vysokou koncentrací osob, symbolickým, kulturním či náboţenským významem nebo tvoří 

významnou součást infrastruktury státu, jejíţ narušení má negativní dopad na fungování 

systému a tím i na společnost“ (MV, 2016). 

Lze konstatovat, ņe měkké cíle jsou místa, ať uņ otevřená či uzavřená, na která má 

veřejnost volný přístup a která mohou být vzhledem k vysoké koncentraci obyvatelstva zde 

se nacházejících označena za potenciálně vhodný cíl v případě výskytu mimořádné 

události. Do této kategorie je moņné zařadit jakékoli místo či budovu, kde se sdruņuje 

určitý počet lidí.  

Příkladem těchto míst jsou nákupní centra, ńkoly, kina, divadla, zábavní centra, sportovní 

haly, stadióny, restaurace, kluby, diskotéky, vlaková a autobusová nádraņí, ale také 

prŧvody, demonstrace, veřejná shromáņdění, vánoční trhy apod. (Kalvach, 2016).   
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Opakem měkkých cílŧ jsou tzv. tvrdé cíle (hard targets), které jsou odpovídajícím 

zpŧsobem chráněné a střeņené. Jedná se např. o některé státní objekty, vojenské objekty, 

objekty dalńích bezpečnostních sloņek, ale i některé dobře chráněné či střeņené nestátní či 

komerční objekty (MV, 2018) 

Pro lepńí pochopení pojmu měkký cíl slouņí následující obrázek.  

 
Obrázek 1: Vymezení pojmu měkký cíl k ostatním pojmům (Kalvach, 2017) 

Měkké cíle (sektor C) jsou součástí skupiny cílŧ nazývaných crowded places (sektory 

B+C+D), tedy míst s velkou koncentrací obyvatelstva. Vedle měkkých cílŧ existuje 

i významná kategorie subjektŧ kritické infrastruktury (sektory A+B), které mají určitá 

bezpečnostní specifika a jsou řeńeny zvláńtními právními předpisy. Mezi měkké cíle tak 

podle Institutu Soft Targets Protection Institute, z.ú. není zařazena ani ta část objektŧ 

kritické infrastruktury, kde se shromaņďuje větńí mnoņství osob (sektor B). Sektor D 

vyznačuje skupinu cílŧ, kde se shromaņďuje veřejnost, ale na rozdíl od měkkých cílŧ mají 

zabezpečení proto násilným útokŧm. Sektor E pak ukazuje dobře zabezpečená, mnohdy 

neveřejná prostředí s malým mnoņstvím osob. Těmto dvěma skupinám (sektory D+E) se 

systematicky bezpečnostní komunita nevěnuje, proto je její vymezení spíńe teoretické, 

pracovně jsou nazývány tvrdé cíle. Sektor A představuje kritickou infrastrukturu bez 

přítomnosti větńího mnoņství veřejnosti. Nejde proto jiņ ani o crowded places (Kalvach, 

2017). S ohledem na výńe uvedené vymezení pojmu měkký cíl dle Institutu Soft Target 

Protection Institute, z. ú. je zřejmé, ņe vymezení je pouze obecné a je třeba stanovit 

parametry pro jeho určení. 

Problematika měkkých cílŧ je spojována předevńím s hrozbou teroristických útokŧ. 
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Teroristické útoky vedené na měkké cíle 

Na rozdíl od minulosti, kdy teroristické útoky byly vedeny spíńe na zabezpečené objekty, 

dnes je jejich pozornost věnována jednoduńńím, méně zabezpečeným cílŧm. Tuto 

skutečnost dokládá i Obrázek 2, kde je vidět zaměření teroristických organizací právě na 

měkké cíle.  

 
Obrázek 2: Cíle teroristických útoků (GTD, 2018) 

Informace o vńech teroristických útocích v celém světě od roku 1970 do roku 2017 

poskytuje Globální databáze terorismu . Tato databáze je otevřená zdrojová databáze 

obsahující informace o domácím, nadnárodním i mezinárodním teroristickém incidentu, ke 

kterému dońlo v tomto časovém období, a zahrnuje více neņ 180 000 případŧ. Pro kaņdou 

událost jsou k dispozici informace o datu a místě útoku, pouņitých zbraních, počtu obětí, 

zraněných, odpovědné osobě nebo skupině, ale i povaze cíle (GTD, 2018). 

Zameření teroristŧ na měkké cíle je viditelné předevńím ve zvýńení počtu obětí, neņ 

v samotných teroristických útocích. Jak jiņ bylo zmíněno, cílem teroristŧ jsou místa, kde se 

koncentruje velký počet obyvatelstva  a tento cíl je pro ně velice snadný.  
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Teroristické útoky vedené na zábavní centra 

Celkový počet teroristických útokŧ od roku 1970 do roku 2017 byl celkem 182 438 útokŧ. 

Z celkového počtu útokŧ bylo 21 923 útokŧ vedeno na měkké cíle. Na zábavní centra bylo 

směřováno 941 násilných útokŧ.    

Následující graf znázorňuje zaměření teroristických útokŧ na zábavní centra od roku 2000 

do roku 2017.   

 

Obrázek 3: Počet obětí teroristických útoků v letech 1970 – 2017 (GTD, 2018) 
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Největńí počet obětí při teroristických útocích na zábavní centra si vyņádal útok 23. října 

2002 v Moskvě v divadle Dubrovka. Čtyřicet čečenských útočníkŧ zajalo 912 rukojmí. 

Obléhání trvalo do 26. října 2002, kdy ruské speciální jednotky vypustili do budovy 

neidentifikovaný plyn, jehoņ cílem bylo “uspat” pachatele. Plyn zabil vńech 40 pachatelŧ 

a 125 rukojmí. Pět dalńích rukojmí bylo zabito útočníky během přestřelky. Po tomto útoku 

byly nejtragičtějńí útoky v Paříņí roku 2015, kdy při útocích na koncertní sál Bataclan 

a stadion bylo usmrceno celkem 97 návńtěvníkŧ (GDT, 2018).  

I kdyņ v posledních letech dochází ke sníņení počtu teroristických útokŧ, je třeba s jejich 

moņností neustále počítat. V zábavních centrech se v době konání akcí zpravidla vyskytuje 

velký počet osob a někdy je velice obtíņné tato místa kvalitně zabezpečit proti násilným 

útokŧm.   

Ochrana obyvatelstva v prostorách měkkých cílŧ 

Měkké cíle jsou snadným a z hlediska koncentrace osob i zajímavým cílem nejen teroristŧ, 

ale i cílem jiných pachatelŧ násilné trestné činnosti, jejichņ motivace je odlińná od teroristŧ 

(duńevně nemocní, atd.) Následky jejich útokŧ vńak mohou být stejně tragické, a proto je 

ochrana obyvatel nacházejích se v prostorách měkkých cílŧ nezbytná. 

V České republice vydalo Ministerstvo vnitra “Bezpečnostní standardy pro pořadatele 

sportovních, kulturních a společenských akcí”, které slouņí těmto pořadatelŧm 

k efektivnějńímu zabezpečení jejich pořádané události (MV, 2017b). 

Kromě výńe zmíněného standardu existují dalńí prvky, které slouņí ke zvýńení bezpečnosti 

měkkého cíle. Jedná se předevńím o bezpečnostní personál, který jako první zabraňuje 

nebo zajińťuje obtíņný přístup neoprávněných osob do prostoru měkkého cíle. V zábavních 

centrech, jako jsou divadla, kina, stadiony, kluby atd., je vņdy nejméně jeden člen 

bezpečnostní agentury, který kontroluje vstupenky a obvykle i tańky či kabelky 

vstupujících, tudíņ jako první mŧņe zabránit potenciálnímu útoku v prostoru konané 

události. Zŧstává otázkou, zda by mohl odvrátit chystaný teroristický i jakýkoliv jiný útok. 

Tyto osoby nejsou zpravidla dostatečně vyńkolené a zkuńené. Neví jak na moņnou 

krizovou situaci správně reagovat. Dle zkuńeností policie (Hrdlička, 2018), dobře 

vyńkolený bezpečnostní personál je velmi účinným bezpečnostním nástrojem, který odradí 

potenciální útočníky a okamņitě reaguje na zmírnění dopadu mimořádné události spojené 

zejména s masovým zdravotním postiņením. 
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Mezi dalńí bezpečnostní prvky patří předvńím komplexní kamerové systémy, které dokáņí 

identifikovat a rozpoznat podezřelé chování osoby vstupující do objektu nebo mohou 

napomoci při identifikování pachatele útoku.  

V zábavních centrech, do kterých se vstupuje za pomocí platné vstupenky, je moņné vyuņít 

také turniketŧ, které při předchozí elektronické registraci vstupenky, zabrání vstupu 

neoprávněné osoby do prostoru měkkého cíle.  

Z hlediska zabezpečení měkkých cílŧ je dŧleņité zvaņovat bezpečnostní opatření na 

konkrétní měkký cíl a ve vńech třech časových fázích.  

 před incidentem – zmírnění předevńím pravděpodobnosti výskytu, př. opatření ke 

sníņení následkŧ; 

 během incidentu – opatření v momentě, kdy dońlo k útoku; 

 po incidentu – zmírnění dopadŧ, obnova organizace (Kalvach, 2016). 

ZÁVĚR 

Měkké cíle a jejich vymezení je vágní a je nezbytné se danou problematikou více zabývat. 

Do budoucna bude tedy nezbytné přistoupit k navrņení kritérií, která budou slouņit pro 

určení měkkého cíle a za pomocí těchto kritérií identifikovat skupiny měkkých cílŧ a 

stanovit pořadí dŧleņitosti z hlediska jejich ochrany. Z hlediska moņných hrozeb, které se v 

daném měkkém cíli mohou vyskytnout, bude zapotřebí navrhnout opatření k ochraně 

obyvatelstva před, v prŧběhu a po mimořádné události u stanovené skupiny měkkých cílŧ. 
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Abstract: Population Protection in the Space of Selected Soft Objectives 

Nowadays, the protection of soft targets is a current global issue. Due to their nature, 

soft targets are a sought-after target of terrorist organizations. The term soft targets has 

been used to generalize certain subjects, events, or public locations which have become 

or are the target of violent crimes. The choice of a target and the way in which the attack 

is carried out show that the attackers intentionally choose these locations for tactical 

reasons. They allow them to easily gain access to a large number of people because of 

their concentration and weak security measures against violent attacks. 

One of the advantages for attackers is the possibility to continue the attacks over a 

longer period of time with one aim only – to cause as large number of casualties as 

possible. These locations differ greatly based on their function – they are mainly 

shopping centers, schools, hotels, railway stations etc. However, from the point of view 

of securing their safety they have many similar features. In addition, the safety approach 

to securing soft targets differs from safety features of critical infrastructure.  

http://www.mvcr.cz/cthh/clanek/ke-stazeni-bezpecnostni-standardy-pro-poradatele-sportovnich-kulturnich-a-spolecenskych-akci.aspx
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The topic of soft targets protection has been discussed in general within the Counter-

Terrorism Strategy of the Czech Republic. However, the development of the security 

situation in recent years has required a complex solution to the topic of soft targets. 

Therefore, by Government Resolution no. 293 of 19 April 2017, the government 

approved the Soft Targets Protection Policy for the years 2017 – 2020. The aim of this 

approved policy is to create a functioning national soft-target protection system that will 

allow a global increase in the resilience of soft targets. The increasing frequency and 

intensity of terrorist attacks on soft targets leads to concerns about securing these high-

risk locations. 

Keywords: Safety, security, soft targets, terrorist attacks, terrorism 
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APLIKÁCIA PRÁVNYCH AKTOV EU A OCHRANA KRITICKEJ 

INFRAŠTRUKTÚRY V SLOVENSKOM ENERGETICKOM SEKTORE 

Zoltán KÖRNYI

 

 

ÚVOD 

Koncept kritickej infrańtruktúry sa objavil v priebehu posledného desaťročia v slovenskom 

odbornom ņivote, ktorý sa pravdepodobne rozńíri do vńeobecného jazyka, keďņe dôleņitosť 

ochrany kritických infrańtruktúr sa stáva čoraz známym a vedomým aj pre verejnosť. 

Slovenská republika patrí tieņ k vyspelým ńtátom. Je vysoko závislá na technike 

a technológiách a prísune energií. Preto je potrebné si uvedomiť, ņe okrem celého radu 

prirodzených rizík a ohrození, ako sú zemetrasenia, povodne a poņiare, existujú riziká, 

ktoré pramenia z fungovania ekonomiky, z prevádzky priemyslu, dopravy, výroby, 

spotreby tovarov a sluņieb. A v neposlednom rade je to aj existencia terorizmu, proti čomu 

treba byť pripravený.  

V dôsledku teroristických útokov z 11. septembra 2001 začala byť otázka ochrany kritickej 

infrańtruktúry výraznejńia aj v Európe. Napriek tomu ņe ochrana tohto sektora je uņ známa 

niekoľko rokov vo svete a je jedným z kľúčových prvkov prípravy na obranu – v 

Spojených ńtátoch, v Kanade, v Spojenom kráľovstve alebo dokonca v Nemecku – musela 

sa stať séria teroristických útokov, aby sa preukázalo, ņe dnes hlavným cieľom týchto 

organizácií je popraviť čo najviac ľudských obetí, pôsobiť čo najväčńí chaos a vńeobecnú 

paniku, veľké materiálne ńkody, ale predovńetkým otriasť vieru vo vláde v danej krajine. 

Tento proces môņe viesť aņ k vyhláseniu mimoriadneho stavu vtedy, ak táto eskalácia 

bráni fungovaniu vlády.  

Kritické infrańtruktúry, ktoré zabezpečujú plynulý priebeh kaņdodenného ņivota alebo 

niektoré jeho prvky, sú vhodné na dosiahnutie týchto cieľov. V Európskej únii existuje rad 

kritických infrańtruktúr, ktorých naruńenie alebo zničenie by ovplyvnilo dva alebo viaceré 

členské ńtáty. Taktieņ sa môņe stať, ņe výpadok kritickej infrańtruktúry v jednom členskom 

ńtáte bude mať účinky v inom členskom ńtáte. Takéto kritické infrańtruktúry nadnárodnej 
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povahy by sa mali identifikovať, a označiť ako európske kritické infrańtruktúry
1
. V 

dôsledku publicity, verejného pouņívania a ťaņkej fyzickej ochrany tento sektor je ľahkým 

cieľom, lebo moņný útok si nevyņiada ņiadne ńpecifické vedomosti alebo schopnosti od 

útočníkov. V dôsledku toho čelí obranná sféra výzve na úrovni Európskej Únie ako aj na 

úrovni členských ńtátov, ktorú moņno dosiahnuť prostredníctvom vybudovania dlhodobých 

strategických cieľov, jednotným prístupom spoločného zastúpenia záujmov a prísnym 

očakávaním dôsledného vykonávania. 

 

1.  ROZVOJ OCHRANY KRITICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V 

EURÓPSKEJ ÚNII 

Z hľadiska ochrany kritickej infrańtruktúry môņe Slovenská republika vyuņiť niekoľko 

prístupov, medzinárodných príkladov a skúseností v prípade prípravy vlastného programu 

na ochranu tohto sektora.  

Ochranou kritickej infrańtruktúry sa začali zaoberať v Spojených ńtátoch amerických, 

o ktorej sa hovorilo na výskumnej ako aj na vedeckej úrovni v deväťdesiatych rokoch 

minulého storočia. Hoci názory toho času boli stále rozdielne ohľadne dôleņitosti kaņdej 

oblasti, ale najvýznamnejńou sa predsa sa stalo informatické hľadisko tejto témy. 

Teroristický útok spáchaný 11. septembra 2001 v New Yorku ńokoval celý svet, ale 

napriek tomu Európa eńte stále nepočítala s tým, ņe by sa jeden z členských ńtátov EÚ tieņ 

mohol stať cieľom takýchto útokov. 

V novembri 2002 Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) zaloņil nový výbor pre 

civilné núdzové plánovanie a začal definovať ochranu kritickej infrańtruktúry na základe 

kľúčových aspektov aliancie. Pod záńtitou SCEPC pracuje osem plánovacích tímov 

a výborov zodpovedných za ńtúdium a interpretáciu činností kaņdého spojeneckého ńtátu 

na ochranu kritickej infrańtruktúry. 

Ńtúdie ukázali, ņe členské ńtáty majú rôznu úroveň pripravenosti v tejto téme, dokonca aj 

v interpretácii existujú výrazné rozdiely v daných definíciách. Z tohto dôvodu bol prijatý 

jednotný koncept predloņený Výborom pre civilnú ochranu, v ktorom boli určené úlohy 

pre výbory a komisie, ako napríklad operácia komunikačných platforiem na nepretrņitú 

výmenu skúseností v tejto oblasti. 

                                                           
1
 http://www.minv.sk/?drogy 
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Relevantnosť pre vytvorenie jednotnej európskej koncepcie a význam potreby 

komplexného programu sa ukázali po teroristických útokoch druhého tisícročia s váņnymi 

dôsledkami. Prvým veľkým teroristickým činom, ktorý otriasol Európou, bol teroristický 

útok v Madride v marci 2004, kde zomrelo 191 ľudí. Doteraz je to počtom obetí druhý 

najväčńí teroristický útok v západnej Európe po atentáte na lietadlo, ktoré spadlo pri 

ńkótskom mestečku Lockerbie v roku 1988. Tieto udalosti pripomenuli Európanom, ņe aj 

oni sú vo vojne proti terorizmu.
2
 Následky tejto udalosti poukázali na organizované 

teroristické siete, na zraniteľnosť nańej spoločnosti, a na fakt, ņe naruńenie sluņieb a 

infrańtruktúr spôsobené vzájomnou závislosťou by mohli viesť k masívnemu zničeniu 

v nańej spoločnosti aj z ľudského aj hospodárskeho hľadiska. Následne sa na zasadnutí 

Európskej rady v Bruseli 17. – 18. júla 2004 začali konzultácie o ochrane kritických 

infrańtruktúr. Najdôleņitejńími úlohami sa stali posilnenie existujúcich aktivít a činností, a 

spustenie nových mechanizmov. 

Dňa 20. októbra 2004 Komisia prijala oznámenie o ochrane kritickej infrańtruktúry v boji 

proti terorizmu, v ktorom navrhla spôsoby zlepńenia v európskej prevencie, v pripravenosti 

a v reakciách v prípade teroristických útokov na kritickú infrańtruktúru. 

V decembri 2004 Európska Rada po prvý krát navrhla program na ochranu kritickej 

infrańtruktúry (European Programme for Critical Infrastructure Protection – EPCIP) 

a Komisia schválila vytvorenie výstraņnej informačnej siete (Critical Infrastructure 

Warning Information Network – CIWIN). Zámer Komisie navrhnúť Európsky program na 

ochranu najdôleņitejńej infrańtruktúry (EPCIP) bol podporený aj závermi Rady o 

pripravenosti, prevencii a reakcieschopnosti na teroristický útok ako aj materiálom 

,,Program solidarity EÚ o dôsledkoch teroristických hrozieb a útokov“ prijatom Radou v 

decembri 2004.
3
  

Po bombových útokoch v Londýne v roku 2005, kde zahynulo 52 ľudí a ďalńích 700 bolo 

zranených, Európska Rada opätovne potvrdila svoj záväzok
4
 bojovať proti terorizmu 

a zdôraznila potrebu zníņiť hrozbu a zraniteľnosť útokov ochranou občanov a kritických 

infrańtruktúr.  

V novembri 2005 Komisia prijala Zelenú knihu o Európskom programe na ochranu 

kritickej infrańtruktúry (EPCIP), v ktorej sa stanovujú moņnosti, podľa ktorých by mala 

                                                           
2
 https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/eu-terrorism-situation-and-trend-report 

3
 Politika EÚ v oblasti boja proti terorizmu: hlavné úspechy a budúce výzvy, Brusel, 2010 
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Komisia zriadiť EPCIP a CIWIN. V reakciách na Zelenú knihu sa zdôraznila potreba 

zvýńenia ochrany kritickej infrańtruktúry v Európe a zníņenia počtu zraniteľných miest 

kritickej infrańtruktúry. Zdôraznil sa aj význam zásad proporcionality, subsidiarity, 

komplementárnosti, ako aj dialógu so zainteresovanými stranami
5
.  

Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci vo svojich záveroch o ochrane kritickej 

infrańtruktúry, ktorá bola prijatá v decembri 2005, vyzvala Komisiu, aby predloņila návrh 

európskeho programu na ochranu tohto sektora. 

Toto oznámenie predstavuje zásady, postupy a nástroje navrhnuté na implementáciu 

EPCIP. Implementácia EPCIP bude v prípade potreby doplnená sektorovo ńpecifickými 

oznámeniami, ktoré predstavia prístup Komisie ku konkrétnym sektorom kritickej 

infrańtruktúry. 

Proces, ktorý začal pred tromi rokmi, dosiahol svoje najnegatívnejńie obdobie po svojom 

vypracovaní. Nepretrņitou prekáņkou bolo ďalńie zmierenie, koordinácia záujmov a 

hodnôt. Hoci členské ńtáty začali zostavovať svoje vlastné národné programy, hodnotiť 

svoje ńpecifické črty, a individuálne charakteristiky, neukázali v čase ich počiatočného 

nadńenia intenzívny prístup k Jednotnej európskej iniciatíve. Je jasné, ņe Európska únia 

čelí aj skutočnosti, ņe rastúci počet jej členských ńtátov spôsobuje rastúce problémy 

zmierenia. Pri objasňovaní formálnej smernice členské ńtáty zamietli alebo uľahčili hlavné 

návrhy, ktoré uņ boli uvedené v Zelenej knihe a ktoré uņ vymedzovali finalizáciu 

jednotného európskeho programu. Výsledok je v mnohých smeroch sklamaním. Vďaka 

ńpecifickým legislatívnym systémom ńtátov, ńirokej ńkály vlastníkov a prevádzkovateľov 

infrańtruktúry a drvivej väčńine fungujúcich systémov v súkromnom vlastníctve viedli 

rokovania k tomu, aby Komisia postupne umoņnila rozhodnutia v prvých verziách s 

cieľom zaviesť povinné prvky. Nakoniec, prísne očakávania stanovené v prvej fáze 

procesu sa zmiernili do neformálnejńích, vńeobecne akceptovaných, racionálnych, ale 

nezáväzných usmernení. 

Rozhodnutie o implementácii EPCIP bolo nakoniec prijaté v decembri 2008, kedy bola 

zverejnená smrenica Rady 2008/114/ES o identifikácii a označení kritických infrańtruktúr 

a zhodnotení potreby zlepńiť ich ochranu, ktorej termínom implementácie pre členské ńtáty 

bol 12. január 2011. Smernica v podstate stanovuje postup konania na identifikáciu 

                                                                                                                                                                                
4
 SMERNICA RADY 2008/114/ES o identifikácii a označení európskych kritických infrańtruktúr a 

zhodnotení potreby zlepńiť ich, Brusel, 2008 
5
 OZNÁMENIE KOMISIE o Európskom programe na ochranu kritickej infrańtruktúry, Brusel, 2006 
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a označenie európskych kritických infrańtruktúr (ECI). Revízia smernice sa začala v 

januári 2012 na základe skúseností s právnou harmonizáciou a spätnou väzbou zo ņiadostí 

členských ńtátov. 

Ciele smernice moņno definovať v troch hlavných smeroch: prevencia, príprava a 

odolnosť. Konzultačný proces medzi členskými ńtátmi a hodnota zároveň pridaná v 

priebehu tohto procesu umoņnili, aby sme sa od boja proti terorizmu dostali na úroveň 

ochrany proti akýmkoľvek hrozbám, najmä k programe EÚ zameraného na terorizmus. 

Základné body európskeho úsilia
6
: 

 Spoločný rámec EPCIP – metóda strategického riadenia, body vytvárania 

kontaktných miest v členských ńtátoch, spoločné zásady, koncepcie, odvetvové 

charakteristiky, úlohy; 

 ECI – nominovanie po identifikácii na národnej úrovni a na základe komplexných 

ńtúdií, ochranné opatrenia zaloņené na zásadách spoločenstva;  

 NCI – nominovaný národnými inńtitúciami v rámci procesu identifikácie a určovania 

v programoch členských ńtátov; 

 Akčný plán – metóda na realizáciu dobrovoľných a povinných prvkov, je významný 

z hľadiska  a uľahčenie procesu preskúmania a určovania časových interval 

realizácie; 

 Úlohy a zodpovednosť účastníkov – v prípade prevádzkovateľov, vlastníkov, vlád, 

ńtátnych orgánov, orgánov EÚ; 

 Systém oznamovania a varovania – CIWIN, jeho vytvorenie a objasnenie jeho 

funkcií boli odkladané; 

 Financovanie – financovanie existujúcich činností sa poskytuje prostredníctvom 

osobitného rámca a bude doplnené zdrojmi poskytnutými prostredníctvom projektu 

„Prevencia, pripravenosť a riadenie následkov terorizmu“ v rámci programu 

„Bezpečnosť a ochrana základného práva a slobody“. 

Podľa definície uvedenej v smernici kritická infrańtruktúra sa povaņuje za prostriedky, 

systémy alebo ich časti nachádzajúce sa v členských ńtátoch, ktoré sú nevyhnutné na 

                                                           
6
 Smernica Rady 2008/114/ES o identifikácii a označení európskych kritických infrańtruktúr a hodnotení 

potreby zlepńiť ich ochranu, Brusel, 2008 
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plnenie ņivotne dôleņitých sociálnych úloh, zdravotníctva, bezpečnosti, hospodárskeho a 

sociálneho blahobytu ľudí a naruńenie alebo zničenie ktorých by z dôvodu nepretrņitého 

poskytovania týchto úloh mali váņne následky v niektorom z členských ńtátov. 

V porovnaní s uvedenou vńeobecnou koncepciou sa v smernici zdôrazňuje priame spojenie 

so zdravotníctvom, bezpečnosťou a hospodárskou a sociálnou pohodou ľudí. Podľa tejto 

smernice sa kritickosť musí odráņať vo svojom dopade, teda treba brať zreteľ na 

nastávajúci následok. Ako napríklad: kritický nie je komplexný systém zásobovania 

elektrickým prúdom, ale zlyhanie systému zásobovania a negatívna zmena situácie 

uņívateľov sluņby, ktorá v extrémnych prípadoch môņe dokonca ohroziť aj ľudské ņivoty. 

Európsky program sa zameriava najmä na rozlińovanie a identifikáciu vnútrońtátnych 

a európskych kritických infrańtruktúr, pričom sa zohľadňuje zásada subsidiarity, podľa 

ktorej je ochrana infrańtruktúr vnútrońtátnou zodpovednosťou. 

Ochrana a obrana kritickej infrańtruktúry sa stáva významnou v celosvetovom meradle. Jej 

zabezpečenie smeruje k intenzívnej spolupráci na medzinárodnej úrovni a k intenzívnym 

rokovaniam medzi medzinárodnými inńtitúciami. Pri súčasných hrozbách, ku ktorým sa 

čoraz výraznejńou mierou pripája i terorizmus, sa predpokladá, ņe hlavným smerom 

ochrany kritickej infrańtruktúry bude globalizácia problematiky, zintenzívnenie 

medzinárodnej spolupráce, zdokonalenie riadiacich systémov a posilnenie výskumu
7
. 

 

2.  KRITICKÉ INFRAŠTRUKTÚRY V ENERGETICKOM SEKTORE 

V záujme občanov Európskej únie je nesmierne dôleņité, aby kritická infrańtruktúra na ich 

území fungovala s osobitnou pozornosťou. V Slovenskej republike je táto obrana a ochrana 

chápaná ako súhrn činností a opatrení
8
: 

 na prevenciu pred rizikovými faktormi 

 na odvrátenie útoku na prvok kritickej infrańtruktúry 

 na zabránenie negatívnym vonkajńím alebo vnútorným vplyvom ohrozujúcim 

existenciu 

 na odstránenie následkov 

                                                           
7
 European Commission, European Defence Action Plan. Brussels, 2016 

8
 https://www.mhsr.sk/uploads/files/c2CSdqQ5.pdf 
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Musíme byť schopní zabrániť akýmkoľvek ńkodám, ktoré sa môņu vyskytnúť 

v zariadeniach, ktoré môņu byť dokonca zničené teroristickými činmi, prírodnou 

katastrofou, zanedbaním, nehodou, počítačovým hackingom alebo zločinom. Kritické 

infrańtruktúry sú vńetky inńtitúcie, ktoré sú nevyhnutné na plnenie ņivotne dôleņitých 

sociálnych úloh, zdravia, bezpečnosti, ekonomického a sociálneho blahobytu a ktoré, ak by 

boli naruńené alebo zničené, pôsobili by v členskom ńtáte závaņné následky z dôvodu 

nepretrņitého poskytovania týchto úloh. Ukazuje sa, ņe bude nutné budovanie 

integrovaných systémov, kde sú schopné jednotlivé zloņky spolupracovať, a zapájať do 

rieńenia krízových situácií, spájať svoje úsilie podľa rozsahu a charakteru ohrozenia. 

Európska Únia spolu s mnohými členskými ńtátmi závisí na dovoz energií, a vo veľmi 

vysokej miere od obmedzeného počtu dodávateľov. Dováņame 53 % vńetkej energie, ktorú 

spotrebujeme, a napríklad ńiestim členským ńtátom zabezpečuje celý dovoz plynu jediný 

vonkajńí dodávateľ
9
, čo spôsobí zloņitú situáciu závislosti. Opatrenia energetickej 

bezpečnosti sú mimoriadne dôleņité, pretoņe paralýza európskych dodávok energie je dosť 

slabá, a môņe mať trvalé následky. Zastavenie dodávok energie preto vņdy slúņilo ako 

atraktívny cieľ pre teroristické útoky, pretoņe môņu úplne naruńiť fungovanie krajiny. 

Okrem toho zastavenie hospodárenia s energiou v rámci krajiny môņe nepriamo ovplyvniť 

aj fungovanie iných dôleņitých inńtitúcií. Keď je napríklad jadrová elektráreň pońkodená, 

stovky ľudí môņu byť vystavené ņiareniu, dodávky pitnej vody a poľnohospodárske 

plodiny môņu byť kontaminované. Samostatný národný plán na Slovensku preto zabezpečí 

ochranu kritických infrańtruktúr v krajine, vrátane bezpečnosti energetického sektora. 

Ńtátnu správu a dohľad vykonáva spoločne Ministerstvo hospodárstva Slovenskej 

republiky spolu s ostatnými ústrednými ńtátnymi orgánmi (Úrad verejného zdravotníctva 

SR, Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Ńtátna správa SR). Tento sektor 

energetiky je rozdelený do ńtyroch dôleņitých oblastí: sektor elektriny, plynárenský 

priemysel, ťaņba ropy a baníctvo. 

Systém ochrany významných objektov energetického sektora je mimoriadne komplexný, 

pretoņe zahŕňa technické prostriedky ochrany, fyzickú ochranu, organizačné a 

systematické opatrenia a hlavnou úlohou predmetu je zabrániť neoprávnenému vniknutiu 

do priestoru objektu. Dôkladná analýza rizík a podrobná znalosť ich obsahu sú nevyhnutné 

na zabezpečenie a prevádzku bezpečnostného systému. 

                                                           
9
 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Energy_production_and_imports/sk#Viac_ako_polovicu_energetick.C3.BDch_pot

rieb_E.C3.9A28_uspokojuje_dovoz 
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2.1   SEKTOR ELEKTRICKEJ ENERGIE 

Podkategória odvetvia elektrickej energie zahŕňa výrobu, vývoz a dovoz, prepravu 

a distribúciu elektriny, ako aj likvidáciu rádioaktívneho odpadu vznikajúceho pri výrobe 

jadrových materiálov a elektriny. 

Zahŕňa aj ďalńie spracovanie rádioaktívneho odpadu a výrobu rádioaktívneho odpadu 

z elektrární, prenosových sústav elektriny a transformačných staníc, a nakladanie s 

jadrovým palivom. 

Pre niektoré teroristické skupiny sú veľmi atraktívnymi cieľmi aj elektrárne, a systémy na 

prenos energie a transformátory. V prípade najzávaņnejńieho pońkodenia odvetvia môņe 

zásah do prevádzky elektrárne naruńiť jeden jediný útok, a jeho prevádzka môņe byť úplne 

odstránená. Z týchto dôvodov si vyńńie uvedené sektory vyņadujú najvyńńiu moņnú 

ochranu. 

Pońkodením systémov na prenos energie elektrická energia nemôņe byť s najväčńou 

pravdepodobnosťou stratená, pretoņe existuje niekoľko ďalńích spôsobov na jej prepravu. 

Transformátory sú jedným z vhodných cieľov, ale aj v tomto prípade moņno rátať 

s existenciou niekoľko ďalńích zariadení, ktoré môņu byť pouņité na prepravu elektrickej 

energie. Z hľadiska energetickej bezpečnosti sa javí ako najmenej závislá od výpadkov 

dodávok primárnych palív výroba elektriny z jadrového paliva, nakoľko je tu moņnosť 

zabezpečenia jeho dostatočných zásob v predstihu, alebo aj zmeny dodávateľa. Dodávky 

týkajúce sa uránu sú diverzifikované zo stabilných regiónov a cena uránu má na cenu 

elektrickej energie iba obmedzený vplyv
10

.  

Na základe mojich hodnotení sú najúčinnejńími opatreniami na ochranu sektora elektrickej 

energie nasledovné:  

 Dôkladná ochrana elektrární s dôrazom na fyzickú ochranu, organizačné opatrenia a 

bezpečnosť elektronického systému; 

 Ostraņitosť a predvídavosť v personálnej práci, nepretrņitý dohľad nad 

zamestnancami a vyhýbanie sa rutinnému prístupu; 

 Dokonalá a proaktívna spolupráca so ńtátnou spravodajskou sluņbou; 

 

                                                           
10

 Ministerstvo hospodárstva SR, Návrh Energetickej politiky Slovenskej republiky, Bratislava, 2014. 
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 Integrácia kľúčových prvkov v budovách s primeranou ochranou, prenos 

zodpovednosti za ochranu týchto prvkov (integrácia transformačných staníc do 

rozsahu budovy, ktorému slúņia); 

 Diverzifikácia potenciálnych dodávateľov a trás elektrickej energie a rozvoj 

systematického merania týchto opatrení pre informatívnosť; 

 Vytvorenie alternatívnych moņností dodávky elektrickej energie pre ostatné odvetvia 

kritickej infrańtruktúry (solárne kolektory, palivové kazety atď.) Na najnutnejńie 

obdobie pravidelná aktualizácia systémových informácií, pričom sa uprednostňujú 

odvetvia kritickej infrańtruktúry pre dodávku elektrickej energie v rôznych krízových 

situáciách 

2.2   PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL 

Podkategória plynárenského priemyslu zahŕňa dovoz zemného plynu, ťaņbu, prepravu 

plynu, tvorbu zásob, a prepravu plynu do tepelných elektrární. Súčasťou tohto sektora sú aj 

plynovody, distribučné stanice, domáce stanice, plynové nádrņe a domáce zdroje plynu 

v rámci zásobovacieho systému. Najcitlivejńími časťami systému sú plynovody 

a uskladňovacie zariadenia. Plynová kríza posledných rokov jasne ukázala, ņe Slovensko 

musí venovať väčńiu pozornosť stabilite dodávok v krajine
11

. Krajina je v súčasnosti 100% 

závislá na dovoz plynu z Ruska, a je vystavená rizík spojenými s touto činnosťou. Treba 

vytvoriť v prvom rade podmienky bezpečného zásobovania. Čo najskôr treba podporovať 

výstavbu plynárenského koridora Sever – Juh (Poľsko – Slovensko – Maďarsko). Je tieņ 

potrebné vypracovať nové moňosti v bezpečnostnom systéme pre zásoby plynu, pretoņe 

v prípade ich pońkodenia budeme čeliť váņnym hospodárskym ťaņkostiam. Keďņe 

plynovody môņu byť obnovené v relatívne krátkom časovom období, povaņujem 

posilnenie zásob plynu za kľúčovú prioritu v kategórii plynárenského priemyslu. 

2.3   ROPNÝ PRIEMYSEL 

Ropný priemysel zahŕňa dovoz ropy, ťaņbu, dopravu a tvorbu zásob ropy. Do tejto 

kategórie patria aj dopravné systémy, potrubia, distribučné stanice, ťaņobné stanice a 

núdzové skladovacie zariadenia. Zásoby ropy a ropa sú mimoriadne dôleņité pre 

fungovanie krajiny a bezpečný prístup k nim je jedným z najdôleņitejńích cieľov pre tento 

                                                           
11

 Protimonopolný úrad SR, Sektorová správa o fungovaní trhu so zemným plynom SR, Bratislava, 2010. 
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sektor. Minimálna rezerva musí byť dostatočná na 90 dní, čo je v súlade nielen so zákonmi 

krajiny, ale aj s očakávaniami EÚ a NATO. Pre armádu musia existovať osobitné rezervy, 

z ktorých väčńina je uskladnená v ropnej spoločnosti SLOVNAFT, ale je vo vlastníctve 

Slovenskej republiky. V dôsledku toho môņe byť spoločnosť hlavným cieľom pre 

teroristov, a preto má významnú úlohu pri ochrane kritickej infrańtruktúry. Po moņnej 

katastrofe by pońkodenie ropovodu neviedlo ku kolapse krajiny, pretoņe existuje veľa 

iných spôsobov na prepravu tejto suroviny. 

2.4   BANÍCTVO A HUTNÍCTVO 

Tento sektor zahŕňa výrobu a spracovanie ņeleznej rudy, minerálov a rádioaktívnych 

surovín. Medzi uvedenými kritickými infrańtruktúrami sú výbuńniny, chemické činidlá, 

rádioaktívne suroviny a skladovacie jednotky pre toxické látky, ktoré sú asi najcitlivejńie 

pre teroristické útoky. Zánik takého zariadenia vńak nemá priamy vplyv na fungovanie 

krajiny, ale skôr na dlhodobý nedostatok surovín pre priemysel. V dôsledku toho a v 

porovnaní so zariadeniami ostatných uņ spomínaných kategórií tie by neboli primárnym 

cieľom pre útoky. 

ZÁVER 

Stručne si môņeme povedať, ņe kritickú infrańtruktúru moņno povaņovať za ņivotne 

dôleņitý systém, ktorého zlyhanie alebo naruńenie prevádzky by spôsobilo veľké ńkody 

v nańom kaņdodennom ņivote, vrátane súkromného vlastníctva, verejného zdravia a voľne 

ņijúcich ņivočíchov okolo nás. 

Podľa môjho názoru majú spoločnosti v týchto sektoroch obrovskú zodpovednosť voči 

obyvateľstvu a iným sektorom, ktoré s nimi úzko spolupracujú. Pri pohľade na 

ekonomický vývoj Slovenskej republiky posledné obdobie výrazne zvyńovalo vzájomnú 

závislosť a prepojenie rôznych nevyhnutných sektorov a národných infrańtruktúr. 

Cieľom mojej súhrnnej práce bolo objasniť problematiku energetického sektora v kritickej 

infrańtruktúre, sumarizovať ich opisy v ńtruktúrovanej jednotke, vypracovať odporúčania 

na zlepńenie potenciálnych problematických prvkov a na posilnenie fungujúcej 

infrańtruktúry. 

Vo väčńine prípadov, vychádzajúc z psychológie ľudského správania, existujúce problémy 

súvisiace so systémovým nedostatkom zaznamenávame aņ vtedy, keď sme uņ uprostred 

krízy a sme vystavení bezprostrednému nebezpečenstvu ohľadom nevyhnutnej 
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infrańtruktúry. V plnej miere je preto na nás, či máme potrebnú ochotu a obetavosť na 

venovanie dostatočných finančných prostriedkov na posilnenie týchto kritických systémov 

a na odstránenie akýchkoľvek chýb. V súčasnosti je tento sektor stále zraniteľný, preto je 

nańím prvoradým cieľom rozvíjať účinne fungujúce ochranné opatrenia aj v prípade váņnej 

hrozby alebo inej núdzovej situácii, ktoré nás a nańe ņivotné prostredie chránia a nie 

ohrozujú. 

 

Abstract: Application of EU Legal Acts and Protection of Critical Infrastructure in the 

Slovak Energy Sector 

In the interest of the citizens of the European Union, it is of paramount importance that 

critical infrastructure in their territories operate with particular attention. We must be 

able to prevent any damage that may occur in the equipment. Energy security measures 

are therefore of particularly important as European energy supply paralysis is rather 

weak and can have lasting consequences. Stopping the supply of energy has therefore 

always served as an attractive target for terrorist attacks because it can completely 

disrupt the functioning of a country. 
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ORGANIZAČNÝ KONFLIKT A JEHO RIADENIE 

ELIMINÁCIA STRESU V PRÁCI ZDRAVOTNÍCKEHO 

ZÁCHRANÁRA 

Marek Wiater, Jarosław Kosoń, Ivana Ţumárova

 

 

ÚVOD 

Kaņdému človeku prinesie ņivot občas nejaké ťaņkosti, sklamania a komplikácie, kaņdý 

z nás musí prekonávať rôzne prekáņky a dostáva sa do situácií, v ktorých sa cíti bezbranný. 

Samozrejme, často by sme sa takýmto situáciám najradńej vyhli, ale väčńinou im musíme 

čeliť tvárou v tvár a hľadať primerané spôsoby ich rieńenia. Obťaņné situácie vńak 

zasahujú do ņivota človeka odjakņiva, a tak sa stali prirodzenou súčasťou jeho bytia, ktoré 

formuje ľudskú osobnosť. No v konečnom dôsledku pozitívne dopady závaņných 

ņivotných situácii sú základným stavebným prvkom rozvoja osobnosti kaņdého jedinca. 

Prekonávaním týchto ņivotných prekáņok si kaņdý jedinec buduje v sebe schopnosť ľahńie 

sa vysporiadať s prekáņkami, ktoré mu ņivot prináńa. Dalo by sa povedať, ņe tu ide o rast 

po stránke osobnostnej, duchovnej, sociálnej a emocionálnej. Zamestnanci záchranných 

zloņiek Integrovaného záchranného systému sa stretávajú s rôznymi situáciami v kaņdom 

zásahu. Je veľmi ńpecifické, ako sa s nimi jednotlivci vyrovnajú. Stres je totiņ individuálny 

a vlastné hodnotenie rozhoduje o tom, čo bude preņívané ako stres, a čo nie. Cieľom teho 

clanku je: 

- popísať stres, jeho príčiny a fázy,  

- harakterizovať osobnosť zdravotníckeho záchranára a záťaņové situácie v práci  

  zdravotníckeho záchranára, 

- popísať prevenciu následkov stresu v práci zdravotníckeho záchranára, 

- zistiť elimináciu stresu zdravotníckych záchranárov počas výkonu svojho povolania. 

 

 

 

                                                           

 Mgr. Marek Wiater – Kliniczny Szpital Wojewódzki, nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, Mgr. 

Jarosław Kosoń – RCKiK w Rzeszowie, Polsko. 

Bc. Ivana Ņumárova Vysoká ńkola bezpečnostného manaņerstva, Końice, Kukučínova 17, Slovensko. 
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1.   STRES 

Na svete ņije mnoho ľudí a kaņdého trápi niečo iné. Kaņdý z nás sa so stresom stretáva, ale 

nevieme, ako ho ovládať. Stres je aj príčinou mnohých chorôb, ktoré tvoria 

práceneschopnosť ľudí. Ak sa chceme teńiť zo ņivota, musíme, byť uvoľnenejńí 

a odolnejńí, nebyť vystresovaní zo ņivota, nerobiť si priveľké starosti. Kaņdé telo ma 

prirodzenú schopnosť upokojiť sa, či ponoriť sa do stavu hlbokej relaxácie. Stres ľudia 

v ņivote potrebujú, aby boli priebojnejńí, ale zároveň musíme dbať o to, aby nám neuberal 

z nańich schopností. Ak sa naučíme zvládať stres a meniť svoje reakcie naň, obmedzovať 

zbytočnosti a relaxovať aj počas kaņdodenných činností a povinností, budeme ńťastnejńí, 

aktívnejńí a budeme podávať vyńńie výkony. Kľúčom ku zvládnutiu stresu je udrņanie si 

správnej miery pokoja, bdelosti [15, s. 26]. 

Pojem stres sa v 17. storočí dával do súvislosti s preņívaním ņiaľu a napätia, postupne 

počas 18. a 19. storočia označoval napätie a tlak vo vzťahu k rôznym osobám alebo 

materiálnym predmetom. Aņ na začiatku 20. storočia priniesli vedci názor o strese (záťaņi) 

ako o príčine naruńeného zdravia a psychických chorôb. Stres je zaťaņ, tieseň, stav napätia, 

do ktorého sa dostáva organizmus ohrozený pôsobením silných nepriaznivých činiteľov 

v oblasti telesnej a duńevnej. V jednoduchosti povedané, stres predstavuje individuálnu 

reakciu na zaťaņ.  

Aj R.S. Lazarus rozlińoval dve kategórie stresu – eustres a distres. Eustres, tzv. dobrý stres, 

zvyńuje, zlepńuje psychické, fyzické funkcie organizmu. Distres, tzv. zlý stres, ktorý nie je 

odbúraný adaptačnými mechanizmami, môņe viesť aņ k jeho pońkodeniu [8, s. 24]. 

Poznáme eńte hyperstres – stav neustáleho distresu, ktorý narúńa nańe vzťahy a pracovné 

výkony a vedie k syndrómu vyhorenia. Podnet, ktorý stres vyvoláva, nazývame stresor. 

Z psychologického hľadiska sa stres chápe ako stav nadmerného zaťaņenia alebo ohrozenia 

[21, s. 34]. 

 

2.   PRÍČINY STRESU 

Stres spôsobujú dva základné zdroje, a to vnútorné a vonkajńie. Vnútorné sú tie, ktoré 

pramenia z nás, a sú to spôsoby, ako vieme rieńiť problém, ovládať sa, náń temperament, 

endogénne konflikty z rozhodovania sa, náhlivosť, neistota, a aj človek sám je si 

stresorom. K vonkajńím radíme tie, ktoré vychádzajú z vonkajńieho ņivotného prostredia, 

rodinného a pracovného, medziľudských vzťahov [21, s. 35]. 
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Fázy reakcie na stres 

Najvýznamnejńím predstaviteľom v definícii stresu je H. Selye, ktorý stres popisuje ako 

globálnu, neńpecifickú odpoveď organizmu na podnety prostredia (obvyklé i extrémne), 

ktoré naruńujú jeho homeostázu. Homeostázu ako stav relatívnej rovnováhy človek 

dosiahne, keď bude neustále reagovať a bude zvládať neustále sa meniace stránky 

ņivotného prostredia. Vńeobecný adaptačný syndróm (GeneralAdaptationSyndrom GAS) je 

podľa Selyeho rovnaký, bez vplyvu na typ naruńenia homeostázy organizmu, mení sa iba 

jeho intenzita [16, s. 24]. 

Ak na stres reaguje iba jeden orgán, organizmus reaguje lokálne, ide o lokálny adaptačný 

syndróm LocalAdaptationSyndrom (LAS), ktorého charakteristickým obrazom je zápal. 

Podľa Selya majú GAS a LAS tri fázy: 

 prvá fáza GAS – poplachová fáza je prvá reakcia organizmu na pôsobenie stresora, 

kde organizmus zareaguje odpoveďou- boj alebo útek. 

 druhá fáza GAS – adaptačná fáza sa spúńťa, keď pôsobenie stresora trvá dlhńiu dobu, 

organizmus sa musí s jeho pôsobením vyrovnať a kompenzovať účinok stresora. 

 tretia fáza GAS – je to fáza vyčerpania, kedy uņ organizmus vyčerpal vńetky svoje 

rezervy a nedokáņe udrņať v norme fyziologické funkcie. Ak stresor pôsobí aj 

naďalej, môņe dôjsť k vyčerpaniu, chorobe a aņ k smrti [12,  s. 16]. 

Ako popisuje Guľáńová [8, s 16], pri strese a dlhodobejńom dráņdení dochádza 

k nadmernej funkcii nadobličiek, ktoré pôsobením stresu zvyńujú svoju hmotnosť. 

Na základe poznatkov povaņuje za neńpecifickú kaņdú stresovú reakciu, ktorá vzniká 

u vńetkých cicavcov za rôznych podmienok. Medzi charakteristické znaky negatívne 

preņívaných stresových situácií patria: 

 pocit neovplyvniteľnosti situácie – človek vníma s väčńou pravdepodobnosťou určitú 

situáciu ako stresujúcu, je presvedčený, ņe sa nedá zabrániť tomu, aby vznikla, 

 pocit nepredvídateľnosti vzniku stresovej situácie – nemoņnosť odhadnúť, kedy by 

táto situácia mohla vzniknúť, preto sa na ňu nedá pripraviť, zvyńuje pocit intenzity 

stresu, 

 pocit nezvládnuteľnosti situácie–kladie subjektívne neprimerané nároky; napr. 

človek nie je schopný zvládnuť poņiadavky určitého zamestnania alebo je 

presvedčený, ņe sa nemôņe ubrániť ńikanovaniu na pracovisku, 
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 nepríjemný tlak okolnosti vyņadujúci príliń mnoho zmien – vyvoláva pocit 

dezorientácie, zásadná zmena ņivotných zvyklostí kladie veľké nároky na adaptáciu 

a znehodnocuje význam doposiaľ fungujúcich stratégií chovania [19, s. 35].  

Kaņdý človek je vystavený situáciám, ktoré pôsobia na ľudský organizmus ako stresujúci 

faktor. Ako tvrdí autor nesmieme sa zamýńľať nad kaņdou situáciou, ktorá sa nás priamo 

netýka [15, s. 26]. 

Typy správania sa osobnosti vo vzťahu k stresu 

Podľa správania sa vo vzťahu ku stresu rozlińujeme nasledujúce typy správania sa 

osobnosti: 

  osobnosť typu A (hnev, nepriateľstvo, útočnosť) a charakteristické správania – 

úspeńní ľudia v práci, neúspeńní v manņelstve, pokoj a nečinnosť je pre tento typ 

záťaņ, je u nich zvýńený rizikový faktor ischemickej choroby srdca, sú aktívni, 

energicky snaņiví, túņia po vysokom výkone, súťaņiví, nespokojní, agresívnejńí, 

ľahńie vzruńiteľnejńí, častí sťaņovatelia, výrazne gestikulujúci, rýchle rozprávajúci 

a skáčuci do reči, majúci okamņitú odpoveď, hlučný smiech, 

 osobnosť typu B (pokoj, vyrovnanosť) a charakteristické správanie – ľudia so 

sebakontrolou, niņńie tempo a aktivita, pokojní, vyrovnaní, s tichńím hlasom, niņńou 

agresivitou, málo sa sťa-ņujúci, pokojná, tichńia reč, smiech, bez výraznej 

gestikulácie, niņńím upriamením na úspech; sú spokojní v práci a v manņelstve, sú 

trpezliví, na negatívne stimuly odpovedajú len málo vegetatívnymi symptómami; 

jedna tretina osôb tohto typu trpí ischemickou chorobou srdca, 

 osobnosť typu C (depresia, beznádej) a charakteristické správanie podľa Bańteckej 

a Goldmana (2001), Kačániho a Buckovej (2001) – epicentrom ņivota človeka je 

milovaný objekt, či uņ osoba alebo práca; strata alebo odmietnutie u neho 

predstavuje bezmocnosť, beznádej, depresiu; tento typ má blízko k onkologickým 

ochoreniam. 

Nadmernému stresu podľahnú skôr ľudia typu A a C, ktorí majú vlastnosti ako 

konfliktnosť, netrpezlivosť, impulzivita, agresivita. Ľudia typu A, ktorí sú rozváņni 

a trpezliví, s vyńńou dávkou sebaregulácie majú väčńiu danosť stres prekonávať [2, s 12]. 
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Preţívanie a hodnotenie stresu 

Keďņe ľudia na záťaņ a stres nereagujú rovnako, aj ich preņívanie a hodnotenie stresu bude 

rozdielne. Ako bude stresor spracovaný, preņívaný a hodnotený závisí od osobnosti daného 

človeka. Podľa Kozierovejetal, zraniteľnosť a citlivosť na stresor súvisí obvykle 

s predchádzajúcimi skúsenosťami, záņitkami zo ņivota, s vekom, so zdravím 

a so stratégiami zvládania stresu. Symptómy stresu sú individuálne my je rozdelili na: 

 behaviorálne symptómy–zahŕňajú nedostatočný alebo nadmerný príjem potravy, 

poruchy spánku, izolovanie sa od ľudí, zanedbávanie sa, kvôli uvoľneniu sa uņívanie 

návykových látok, nadmerné vykonávanie niektorých aktivít, na nepredvídané 

problémy neprimerané reakcie. 

 emocionálne symptómy – zahŕňajú rozčúlenie, podráņdenie a hnev, nepokoje, 

náladovosť a agitovanosť, netrpezlivosť, neschopnosť relaxácie, pocit viny, napätia, 

 plač, osamelosť, izolácia a depresia . 

 kognitívne symptómy – zahŕňajú problémy s pamäťou, neschopnosť sústrediť sa, 

nerozhodnosť, úzkosť, negatívny pohľad na svet, obavy a predtucha, ņe sa niečo 

stane. 

 fyzické symptómy – zahŕňajú bolesť hlavy, chrbta, stuhnutosť a svalové napätie, 

hnačky, obstipáciu, nevoľnosť, nespavosť, závrate, pokles hmotnosti alebo nadmerné 

priberanie, zrýchlený pulz, koņné problémy, strata libida, časté prechladnutia [2, s. 

13].  

Situácie vyplývajúce zo stresu spôsobujú negatívne emócie, ktoré sa spájajú s nárastom 

úzkosti, zmätenosťou vo vlastných pocitoch a presunom sústredenia sa na tieto pocity. 

Z tohto ohľadu je dôleņité optimistické a pesimistické ladenie osobnosti. Optimizmus je 

spojený s nádejou a dôverou vo vlastné schopnosti v prítomnosti, posilňuje nádej 

do budúcnosti. Pesimizmus sa spája s bezbrannosťou a bezmocnosťou, obavou 

z budúcnosti [20, s, 8-9]. 

Mechanizmy zvládania stresu 

Starostlivosť o psychiku záchranárov by sme mohli rozdeliť do dvoch kategórií. V prvej sú 

techniky, ktoré sú beņné a vńetci, nielen zdravotnícki záchranári, by sa o seba mali starať 

formou relaxácie, autogénnym tréningom, záujmami, pozitívnym myslením. Druhou 



44 

 

kategóriou sú uņ techniky priamo spojené s prácou záchranárov. Ako ńpecificky reagujeme 

na stres, aj spôsoby jeho zvládania sú ńpecifické. Eliminovaním negatívnych dôsledkov 

stresu v beņných situáciách, o spôsoboch zvládnutia stresu hovoria spôsoby adaptácie, kde 

sa vyrovnávame so záťaņou, ktorá je beņná a v normálnych ņivotných situáciách, ako napr. 

vlastná svadba, choroba, odchod do dôchodku a coping, ktorý vyjadruje boj s nadmernou, 

pre človeka nadlimitnou záťaņou [8, s.  56]. 

Coping – od polovice 20. storočia sa v odbornej literatúre skúma stres a záťaņové situácie, 

spôsob, ako im predchádzať, bojovať s nimi alebo sa im prispôsobiť. Je dôleņité vedieť, čo 

nám v strese najviac pomáha a ako ho vieme čo najskôr odbúrať, aby sme sa dostali do 

pohody. To vńetko sa dá vńak naučiť. Pre úspeńné zvládnutie stresu alebo záťaņovej 

situácie je potrebné sebapoznanie a schopnosť vedieť akceptovať svoje moņno-

sti schopnosti. Druhým krokom je prevencia, ako napr. vzdelávanie sa ohľadom vlastného 

psychického zdravia, jeho sanácia. V treťom rade si musíme uvedomiť, ņe záchranár 

taktieņ potrebuje pomoc so situáciou ktorá presahuje uņ beņné hranice a jej zvládnutím. 

Ńtvrtým krokom je odvaha o poņiadanie odbornej pomoci a posledným je uņ samotná 

pomoc psychológa. Týchto päť zásad má aj svoje prekáņky a vyņaduje si mnoho námahy. 

Záchranár, ktorý ich prekonáva, sa stáva zrelńou osobnosťou, zniņuje riziko fyzického, 

psychického nepokoja, profesionálneho zlyhania. Ak chce záchranár pomáhať iným, je 

nevyhnutné, aby bol v poriadku po kaņdej stránke on sám [9, s. 6-8]. 

Existuje viacero definícii copingu. Niektorí rozprávajú o copingu aņ pri nadmernej záťaņi, 

iní ho definujú ako prejav osobnosti v záťaņi. Podľa Vágnerovej je coping vedomou 

voľbou určitej stratégie, kedy jeho zmyslom je zlepńenie celkovej bilancie, či uņ 

v dôsledku zmeny postoja, situácie, hodnotenia, či preņívania danej situácie. Coping často 

bywa vnímaný ako sprostredkovateľ vzťahu medzi emóciami a stresom. Spôsoby 

vyrovnávania sa so záťaņovými situáciami sa delia podľa toho či sú vedomé, či 

neuvedomované. Medzi obidvoma spôsobmi existuje plynulý prechod.  

Zmyslom copingu je zlepńenie celkovej bilancie, či uņ k nemu dôjde v dôsledku zmeny 

situácie, alebo zmeny postoja, hodnotenia a preņívania problémovej situácie. Rozlińujeme 

dva spôsoby rieńenia záťaņových situácií [9, s. 6-8]: 

 Coping zameraný na rieńenie problému – problém sa dá rieńiť a jedinec je schopný 

takýto cieľ dosiahnuť. Pokiaľ si človek zvolí túto stratégiu a to dokáņe, obvykle 

záťaņ aj lepńie zvládne. Niekedy je dosiahnuteľné len limitované rieńenie. Človek sa 
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môņe zamerať ibana zlepńenie aktuálnej situácie a nie je schopný vziať do úvahy 

negatívne následky, ktoré z jeho voľby vyplývajú. Tento jeho postoj vyjadruje 

presvedčenie o obťaņnosti, nedosiahnuteľnosti účelnejńieho spôsobu. 

 Coping zameraný na udrņanie prijateľnej subjektívnej pohody – problém nie je 

moņné rieńiť, treba sa s ním zmieriť. Rieńenie spočíva v zmene postoja, nachádzaní 

dostupných a vyhovujúcich interpretácií a z toho vyplývajúceho prístupu. Napríklad 

strata niečoho vzácneho sa nedá zmeniť, treba sa s tým vyrovnať. Zmieriť sa so 

situáciou nie je vņdy rieńením. Vzdať sa toho, čo je nedosiahnuteľné, vedie 

k vyrovnaniu, a aņ potom sa dá hľadať uspokojenie či zmysel ņivota [9, s. 6-8]. 

Ńpecifickým variantom je seba znevýhodňujúca stratégia, kde zmyslom je vyhnúť sa 

pomoci eńte pred vylúčením moņnosti pozitívneho rieńenia nepríjemného preņitku zlyhania 

[9, s. 7-8]: 

 Obranné reakcie, ktoré nie sú plne uvedomované – jednotlivé obranné reakcie sa líńia 

mierou skreslenia skutočnosti a spôsobom, ako človek s touto informáciou naloņí, 

aký k nim zaujme postoj, ako sa bude v dôsledku toho chovať. Rozlińujú sa i podľa 

toho, aké sú účinné, do akej miery pomáhajú k vyrovnaniu sa so záťaņou, či naopak. 

 Popieranie – človek sa bráni tým, ņe prijíma len také informácie, ktoré pre neho nie 

sú ohrozujúce. Napríklad popiera svoju chorobu, nechce o nej hovoriť, nemyslí na 

ňu. Skutočnosť, ktorá by pre neho bola traumatická, neakceptuje. 

 Potlačenie a vytesnenie – funguje v oblasti vlastného vedomia. Jedinec má tendencie 

zbaviť sa pocitov, myńlienok, ktoré sú subjektívne neprijateľné. Zbavuje sa 

myńlienok na traumatizujúce záņitky. 

 Fantázia – pomáha nahradiť neznesiteľné záņitky inými, uspokojujúcimi, pretoņe nie 

sú reálne. 

 Racionalizácia – predstavuje pokus o zvládnutie záťaņovej situácie jeho zdanlivo 

logickým prehodnocovaním. Umoņňuje zastierať jeho ťaņivé problémy prijateľ-

nejńími. 

 Sublimácia – predstavuje transformáciu nedostupného spôsobu uspokojovania, ktorý 

je dostupný a prijateľný.  

 Regresia – je únik na vývojovo niņńiu úroveň chovania, obvykle vyjadruje 

odmietanie samostatnosti a väčńiu potrebu závislosti na podpore okolia. 
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 Identifikácia – je pokus o zvýńenie vlastnej hodnoty stotoņnenou s niekým, koho 

obdivuje. Človek si pripisuje vlastnosti a úspechy danej osoby. 

 Substitúcia – znamená náhradu jedného nedosiahnuteľného uspokojenia iným, ktorý 

sa mu zdá dostupným. 

 Projekcia – sa prejavuje tendenciou premietať svoje vlastné obavy či názory do 

jednania iných ľudí. Často sa prisudzujú vlastné chyby druhým. 

 Rezignácia – je to reakcia na dlhodobú záťaņovú situáciu, kedy sa jedinec niečoho 

vzdáva uņ predtým, lebo to povaņuje za nedosiahnuteľné. Vyjadruje bezmocnosť, 

pasivitu, apatiu. Obranný efekt spočíva v tom, ņe keď človek nič neočakáva nemôņe, 

byť sklamaný. 

Defusinga debriefing – Dr. Jeffrey a T. Mitchell zaviedli metódy psychologického 

debriefingu a defusingu, ktoré sa zakladajú na ńtruktúrovanom skupinovom rozhovore 

s moņnosťami vyjadriť svoje myńlienky a pocity, zdieľať stratégie vyrovnávania sa 

so zásahom. Táto metóda je zaloņená na kolegiálnom zdieľaní záņitkov z akcie. Defusing 

je proces malej skupiny, ktorý sa robí po kaņdej traumatickej udalostičím skôr, ideálne tri 

aņ osem hodín po nej. Skupina hovorí o svojej skúsenosti eńte skôr, ako môņe mať trauma 

vplyv na danú skúsenosť. Postačuje, ak ho vedie zańkolený záchranár-defuser [20, s. 5].  

Debriefingsú skupinové stretnutia o traumatických udalostiach. Týka sa osôb, ktoré 

spolupracujú na zásahoch. Robí sa v čase, kedy uņ sú účastníci pripravení ho akceptovať 

emocionálne a vedieť ho správne vyuņiť. Optimálny čas je 24-72 hodín po danej udalosti, 

alebo aņ do 7 dní. Ak od udalosti preńlo uņ veľa času, ideálne sú individuálne stretnutia. 

Účelom defusingu a debriefingu je vzdelávanie, roztriedenie, sociálna podpora, 

konńtruktívna terapeutická akcia v čase krízovej situácie. 

Defusing a debrie-fing sa nevykonávajú po beņných výjazdoch, ale po vyhrotených 

situáciách, ako sú napríklad udalosti s hromadným postihnutím osôb, ekologické havárie, 

povodne a pod [20, s. 5]. Základným krokom k poskytnutiu kvalifikovanej pomoci je 

umenie postarať sa o vlastné potreby. Nejde tu pritom o sebectvo, ale nezvratnú 

podmienku. Iba ten, kto sa dokáņe postarať sám o seba, poskytuje záruku, ņe sa bude 

vedieť postarať aj o druhých. 
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2.   OSOBNOSŤ ZDRAVOTNÍCKEHO ZÁCHRANÁRA 

Odbor zdravotnícky záchranár sa ńtuduje na zdravotníckych ńkolách, je to nadstavbové 

dvojročné ńtúdium, ukončené maturitnou skúńkou. Vysokońkolské ńtúdium, odbor 

Urgentná zdravotná starostlivosť, je ukončený ńtátnou skúńkou a titulom Bc. urgentnej 

medicíny. Ak mladý človek ukončí vzdelanie a zamestná sa v odbore, je to jeho povolanie, 

ale zároveň aj poslanie. Nie kaņdý môņe toto povolanie vykonávať vzhľadom na fyzickú 

a psychickú záťaņ. Človek s takýmto povolaním je neustále vystavený vplyvom, ako je 

strach, neistota, bolesť, bezmocnosť postihnutých osôb. Veľký vplyv na záchranára má aj 

prostredie, v ktorom vykonáva záchranársku činnosť [20, s. 5]. 

Zdravotnícky záchranár v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti v záchrannej 

zdravotnej sluņbe pracuje ako člen posádky ambulancie Rýchlej lekárskej pomoci, Rýchlej 

zdravotníckej pomoci, Mobilnej intenzívnej jednotky alebo Vrtuľníkovej záchrannej 

zdravotnej sluņby, v Hasičskom a záchrannom zbore ako hasič záchranár a v Horskej 

záchrannej sluņbe ako horský záchranár (vyhláńka č. 334/2010 Z.z.). 

Poţiadavky na osobnosť zdravotníckeho záchranára 

K základným poņiadavkám, ktoré sú kladené na prácu a osobnosť zdravotníckeho 

záchranára, sú znalosti, skúsenosti, zručnosti, rýchlosť a chladnokrvnosť. Je dôleņité, aby 

vedeli komunikovať s klientmi, ich príbuznými, potlačovali svoje emócie [4, s. 16]. Musia 

improvizovať, spolurozhodovať o ņivote a smrti postihnutého, musiabyť empatickí, citliví, 

ohľaduplní k sebe a k pacientovi, byť zodpovední. Záchranár by mal byť nielen človek, 

odborník, ale aj manaņér, kolega, pedagóg.  

Musí si byť vedomý, ņe svoju prácu bude vykonávať aj počas sviatkov, ktoré nebude 

oslavovať s rodinou, musí byť fyzicky zdatný, obratný, vytrvalý, musí byť erudovaný vo 

svojom odbore-teoreticky a prakticky zručný, áročný na seba a druhých, ctiņiadostivý, 

sebavedomý, psychicky a sociálne zrelá osoba [20, s. 5]. 

Musí byť dobre fyzicky zdatný a psychicky zdravý. K osobnostným predpokladom patrí 

pevný charakter, vyspelosť rozumová, emocionálna, vôľová, rebríček hodnôt, empatia, 

vôľa pomáhať ľuďom, objektívnosť, pozitívne hodnoty a optimistický postoj k ņivotu, 

dôslednosť, svedomitosť, taktnosť, ochota sa neustále vzdelávať, získavať nové vedomosti 

a zručnosti. 

K odborným predpokladom zasa patria vedomosti odborné a praktická zručnosť získaná 
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počas ńtúdia a z praxe, myslenie multidisciplinárne, porozumenie vplyvom okolia a ich 

modifikácia, dodrņiavanie profesionálnych poņiadaviek. Účasť na seminároch, 

prednáńkach, kongresoch, ńpecializovaných kurzoch, domácich a zahraničných 

konferenciách, celoņivotné vzdelávanie a publikovanie, doklady o dosiahnutom vzdelaní, 

vodičský preukaz sú dôkazom jeho odborných predpokladov [20, s. 5]. 

Keď je záchranár chladný, odmeraný, bezohľadný, človek bez úprimného záujmu 

o postihnutého, postihnutý stráca dôveru k záchranárovi. Záchranár je ľudská bytosť, ktorá 

sa od pacienta líńi vzdelaním, pacientovi nechce ńkodiť a zdravie pacienta je preňho 

najvyńńím zákonom [20, s. 5].  

Poţiadavky na pracovný výkon zdravotníckeho záchranára 

Záchranári vńetkých zloņiek sa pri svojej práci stretávajú so stresujúcimi situáciami 

pravidelne. Buď sú to beņné výjazdy, alebo také, ktoré si zapamätajú na celý ņivot. 

Záchranári pracujú na zmeny, vo dne a v noci a svoju prácu berú ako poslanie. Stretávajú 

sa s ľuďmi v najhorńích situáciách, ale aj s najhorńími ľuďmi, ktorí málokedy poďakujú 

a prejavia vďaku. Často sú ohrození, vo vlastnom nebezpečenstve, nasadzujú vlastné 

ņivoty. Nikdy nevedia, čo sa stane. Nie vńetko funguje na sto percent, často potrebujú 

improvizovať [5, s. 12]. 

Strava a osobná hygiena sa vykonáva za chôdze. Musia sa udrņiavať vo fyzickej kondícii, 

dbať na ņivotosprávu. Pracujú v dvojčlennom, trojčlennom kolektíve, hasiči a horskí 

záchranári vo väčńích skupinách, musia mať vysokú mieru zodpovednosti, vysokú 

odbornosť, praktické zručnosti, musia byť psychicky stabilní a kultivovaní v správaní.  

Aj operátori na linke tiesňového volania myslia na človeka, jeho hodnotu a hodnotu ņivota. 

Ich základným prostriedkom jazykovej komunikácie je slovo a podstatou je aktívne 

počúvanie [5, s. 12]. 

Kompetencie zdravotníckeho záchranára 

Medzi zdravotníckych záchranárov podľa vyhláńky č. 334/2010 Z. z. Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky z 9.7.2010, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláńka 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe 

v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorńích predpisov pribudli 

aj zdravotnícki záchranári vo vojenskom zdravotníctve ozbrojených síl Slovenskej 

republiky a v ambulanciách Hasičského záchranného zboru a Horskej záchrannej sluņby. 
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Aby zdravotnícky záchranár mohol podať výkon, musí vedieť, chcieť a musí môcť urobiť 

poņadovaný výkon na základe svojich kompetencií. Kompetencie sú rozdelené na 

spoločné, ktoré vykonávajú vńetci zdravotnícki záchranári, špeciálne, rozdelené podľa 

druhu a stupňa dosiahnutého vzdelania: 

 zdravotnícky záchranár so špecializáciou a diplomovaný zdravotnícky záchranár – 

samostatne odoberajú anamnézu, sledujú, hodnotia a zaznamenávajú ņivotné funkcie, 

posudzujú zdravotný stav,  stanovujú pracovnú diagnózu, vykonávajú prvotné 

ońetrenia, zastavujú krvácanie, zaisťujú priechodnosť a vyčistenie dýchacích ciest, 

vykonávajú kardiopulmonálnu resuscitáciu, pouņívajú automatický 

a poloautomatický defibrilátor, zaisťujú periférny ņilový, intraoseálny prístup, 

podávajú fyziologický roztok na udrņanie priechodnosti ņilového prístupu, podávajú 

kyslíkovú liečbu, odvádzajú pôrod, ońetrujú novorodenca a rodičku, ońetrujú 

pneumotorax, zavádzajú ņalúdočné sondy, močové katétre u ņien, odoberajú 

biologický materiál, kapilárnu krv, polohujú a imobilizujú, znehybňujú, 

vyslobodzujú, ohrievajú alebo chladia, ońetrujú amputáty, zabezpečujú transport, 

sledujú a zabezpečujú uspokojovanie potrieb postihnutej osoby, ońetrujú sondy, 

drény, intravenózne katétre, močové katétre, stómie, zaisťujú bezpečnosť zásahu, 

pristávacej plochy a navigujú vrtuľníkovú záchrannú sluņbu, zabezpečujú 

starostlivosť o mŕtve telo. Podávať lieky môņu aņ po písomnom poverení, a to: 

kryńtaloidné roztoky, roztok glukózy a adrenalínu pri zastavení obehu, 

so ńpecializáciou a aņ po písomnom poverení a po konzultácii s lekárom so ńpecia-

lizáciou v odbore urgentná medicína, anesteziológia a intenzívna medicína môņe 

podávať aj nitráty, kyselinu acetylsalicylovú, clopidogrel,  

perorálne neopiátové analgetiká, perorálne, intramuskulárnefrakcionovane, 

intravenózne a adrenalín pri anafylaktickom ńoku. 

 zdravotnícky záchranár s vysokoškolským vzdelaním Bc. urgentnej zdravotnej 

starostlivosti – po písomnom poverení a tieņ po konzultácii môņe podávať liečbu pri 

kardiopulmonálnej resuscitácii, analgetiká, furosemid, diazepam, magnesiumsul-

furicum, metylprednizolon, antidotá, antiemetiká, antihistaminiká a heparín a pri 

medziklinickom transporte podáva liečbu pacientovi podľa ordinácie lekára. Písomné 

poverenie sa záchranárom dáva po preskúńaní komisiou, podrobnosti si určuje kaņdý 

poskytovateľ záchrannej zdravotnej sluņby. Pri podávaní liekov musia ovládať 

základy farmakológie, dávkovanie, indikácie, kontraindikácie a najváņnejńie 



50 

 

vedľajńie účinky, ako aj zvládnutie problémov pri ich výskyte alebo pri 

predávkovaní. 

 Členovia zásahovej skupiny ambulancie záchrannej zdravotnej sluņby sú povinní 

absolvovať v rámci sústavného vzdelávania aj vzdelávanie so zameraním na udalosti 

s hromadným postihnutím osôb (Zákon NR SR č.579/2004 Z.z.). 

 

ZÁŤAŢOVÉ SITUÁCIE V PRÁCI ZDRAVOTNÍCKEHO ZÁCHRANÁRA 

Kaņdý deň sa zdravotnícki záchranári pri výkone svojho povolania stretávajú so záťaņou 

nárazovou i chronickou, negatívnymi pocitmi, emóciami a smrťou. Tieto náročné 

podmienky spájané s nepravidelnou pracovnou dobou (zmenovosť), zvýńená pracovná 

zaťaņ, cesta na miesto udalosti za kaņdého počasia, neustála kontrola, bezohľadnosť 

kolegov, nespravodlivosť nadriadených, nesúlad medzi hodnotovým systémom pracovníka 

a firmy môņe viesť u jedinca k vyvolaniu stresu [9, s. 7]. K zdravotníckym záchranárom 

patria aj ņeny, ktoré musia byť v dobrej fyzickej kondícii, aby sa vyrovnali svojim 

kolegom-muņom. Sú vystavené stresu z väčńej fyzickej záťaņe pri nosení ťaņkých bremien 

a ako ņeny sú častejńie vystavené terčom verbálnych útokov.  

Vodiči – záchranári musia v rôznych dopravných situáciách dbať na bezpečnosť posádky 

a pacienta. Sú zodpovední za technický stav ambulancie, za plynulú jazdu bez ohrozenia 

a obmedzenia cestnej premávky, aby nepońkodili ambulanciu, nespôsobili dopravnú 

nehodu [9, s. 8-9]. Vńetko, čo negatívne pôsobí na pohodu človeka, povaņujeme za 

stresory. Situácie náročné, osobitne náročné a kritické vedú k preņívaniu zvýńenej, 

hraničnej pri traumati-zujúcich udalostiach aņ extrémnej psychickej záťaņe. 

Náročné situácie 

Hodnotenie náročných zásahov a náročných situácií sa líńi aj medzi profesionálmi. Záleņí 

to od rozvoja osobnosti, získaných skúsenosti, nárokov prostredia. K ńpecifickým 

zaťaņujúcim faktorom sa zaraďuje: 

 zodpovednosť za ņivot a zdravie pacientov, 

 kvalitný výkon pod tlakom času a nedostatku informácií, 

 pri pochybení trestno-právna zodpovednosť, 

 materiálno technické vybavenie, 
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 práca v teréne, 

 ohrozenie vlastného zdravia a ņivota, 

 úspeńná a neúspeńná kardiopulmonálna resuscitácia, 

 fyzické ataky na záchranárov, 

 zneuņitie záchrannej zdravotnej sluņby, 

 dopravné nehody, popálené a zohavené telá, 

 ońetrovanie rodinných prísluńníkov, 

 dieťa v ohrození ņivota a zdravia, 

 psychiatrickí, agresívni pacienti, narkomani, opilci,  

 bezdomovci a rôzne etnické skupiny [20, s. 12]. 

 

Mimoriadne náročné situácie 

Pri mimoriadne náročných zásahoch môņu nańe obranné mechanizmy zlyhať. Podľa  mnie 

k typom mimoriadne náročných zásahov patria: 

 zranenia detí, mladistvých, prípadne ich smrť, 

 osobný vzťah s obeťou, 

 vlastné zranenie alebo ohrozenie, 

 zásah, pri ktorom sú pouņité strelné zbrane, 

 udalosť s hromadným postihnutím osôb, 

 záujem médií, 

 nedostatok informácií [20, s. 12]. 

 

Situácie, ktoré sú uņ kritické, traumatizujúce vedú k poruchám psychiky, fyziologickým 

zmenám v organizme, majú často trvalé následky na zdraví jedinca. Vtedy hovoríme 

o posttraumatickej stresovej reakcii či poruche, kde hlavným prejavom je znovu preņívanie 

traumatizujúcej udalosti v snoch, myńlienkach či fantáziách. Okrem kritických situácií, 

ktoré vedú k posttraumatickej stresovej reakcii na preņívanie záchranárov, má vplyv aj 

dlhodobo pôsobiaci chronický stres, mnoņstvo záťaņových situácií niņńej intenzity, ktoré 
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zasa vedú k syndrómu vyhorenia, čo je dlhotrvajúci stav emočného, fyzického vyčerpania 

so zníņením pracovného výkonu, zhorńením medziľudských vzťahov, beznádej, 

bezmocnosť [11, s. 23].  

By sa členovia záchranného tímu mali systematicky udrņiavať v dobrej telesnej, psychickej 

kondícii, mali by vedieť úspeńne rieńiť kaņdodenné starosti, konflikty, mali by udrņiavať 

rovnováhu medzi pracovným vyťaņením a relaxáciou. Nielen pozerať na profesionálny 

výkon a nemať oblasť, kde by načerpali silu a energiu. 

Riziká pracovného prostredia 

V záchrannej zdravotnej sluņbe sa kumuluje veľa rizikových prvkov. Sú rôzne svojimi 

mechanizmami, prostredím, časom pôsobenia, mierou ofenzívnosti na psychické a fyzické 

zdravie záchranárov. Základným princípom je tu interdisciplinárne poňatie ņivotných 

funkcií, nevyhnutné sú určité osobnostné predpoklady, entuziazmus a schopnosť rýchlej 

adaptácie v neustále meniacom sa pracovnom prostredí“. Profil pracovného prostredia  

záchrannej zdravotnej sluņby podľa [20, s 34]: 

 neńtandardné, nemedicínske podmienky, 

 v časovej tiesni s nedostatkom informácií, 

 s obmedzenými diagnostickými, terapeutickými, technickými moņnosťami, 

 pod psychickým a fyzickým tlakom, 

 kontrolou a tlakom verejnosti. 

 Riziká pracovného prostredia: 

 dopravné nehody, 

 klimatické podmienky, 

 hluk –výstraņné sirény, vo vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej sluņbe vrtuľa, 

 úrazy, 

 agresívni pacienti, 

 stavy ohrozenia – kaņdý výjazd (alkohol, drogy, akútne psychózy, úmrtie, 

resuscitácia, neskorý príchod), 

 infekcie, 
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 prenosy parazitov, 

 alergie, 

 kontaminácia jedmi, 

 čakanie na prácu – výjazd 

 inhalačné traumy 

 elektrotraumy, 

 fyzická záťaņ, 

 psychická záťaņ a stres. 

Uvádzané stresory sú záťaņou pre organizmus záchranára a jeho psychiku. No nie 

u kaņdého z nich sa stretneme s rovnakou reakciou. Miera vplyvu stresorov závisí aj od: 

 veku, pracovnej pozície, 

 ndividuálnej psychickej, somatickej pohody, 

 predchádzajúce skúsenosti so stresormi a ich zvládnutie, 

 kompenzáciou rizika [20, s. 23]. 

V poslednej dobe sa vyskytujú čoraz častejńie prípady agresivity u zachraňovaných osôb 

voči zdravotníckym záchranárom. Tento útok často prichádza zo strany intoxikovaného 

alebo psychotického pacienta. Podľa Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov bolo 

len počas ostatných troch rokov zdokumentovaných 32 prípadov napadnutí zdravotníckych 

pracovníkov v posádkach záchrannej zdravotnej sluņby. Zdravotnícky pracovník, ktorý 

pri výkone svojho povolania prichádza pacientovi pomáhať, neraz musí chrániť svoju 

bezpečnosť a zdravie. S náročnými, ņivot zachraňujúcimi zásahmi sa v práci záchranára 

počíta, no často vykonávajú výjazdy, ktoré im z tohto hľadiska nedávajú zmysel. Sú to 

najmä výjazdy k simulujúcim alebo opitým jednotlivcom, ktorí od ambulancie očakávajú 

sluņby bezplatnej lekárne alebo taxíka. V takýchto prípadoch sa psychická zaťaņ eńte 

znásobuje a môņe mať trvalé následky na zdraví záchranára [12, s. 4]. Poslanci Národnej 

rady Slovenskej republiky dňa 25.10.2016 v rámci návrhu zákona o uznávaní a výkone 

majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii schválili právnu 

úpravu, podľa ktorej zdravotnícky pracovník pri výkone svojho povolania dostáva ńtatút 

chránenej osoby v zmysle Trestného zákona [7, s. 4]. 
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PREVENCIA NÁSLEDKOV STRESU V PRÁCI ZDRAVOTNÍCKEHO 

ZÁCHRANÁRA 

„Profesionálny stres je definovaný ako vnímaná nerovnováha medzi pracovníkom a jeho 

schopnosťou vykonávať pracovnú činnosť s konkrétnymi poņiadavkami kladenými na jeho 

pracovné miesto“[19. s. 48]. Aj zdravotnícki záchranári potrebujú pomoc psychológa, ale 

nie sú zvyknutí, ņe aj im môņe byť poskytnutá pomoc. Vedia, ņe oni sú tí, ktorí pomáhajú, 

ktorí dávajú a sami pomoc niekedy potrebujú. Aj v tejto profesii sa práca prenáńa do 

súkromia a súkromie do práce. Vo výjazdoch sú atakovaní agresivitou, neúctou, ktorú berú 

uņ ako ńtandard v správaní okolia. Musia sa naučiť chrániť seba. Ich úlohou je pomáhať 

a právom vrátiť sa zdraví domov k vlastnej rodine [19, s. 48].  

Z praxe vyplýva, ņe mimoriadnym záņitkom je spravidla postihnutý aj partner 

zasiahnutého záchranára, ktorý pociťuje neistotu. Z jeho strany ja nutné vytvorenie 

atmosféry pochopenia a ochrany, čím pomôņe svojmu partnerovi vyrovnať sa 

s mimoriadnym záņitkom [11, s.  35]. Stres lepńie zvládajú jedinci z fungujúcich rodín 

i fungujúcich ńirńích sociálnych skupín, ako jedinci z rozvedených rodín. Ak chceme 

zvládnuť stres, musíme poznať sami seba, svoje moņnosti a obmedzenia. Poznať svoje 

fyziologické a psychické reakcie na stresory pri modelových situáciách. Vedieť si vybrať 

správnu copingovú stratégiu, takú, ktorá danému človeku vyhovuje najviac. Vńetko sa dá 

naučiť a závisí to aj od náńho aktuálneho stavu, stresora a danej situácie [19, s. 48]. 

Prevencia zo strany zamestnávateľa 

Prvá pomoc pri strese zdravotníckeho záchranára je kolegiálna podpora (peersupport). 

Záchranárovi ju môņe poskytnúť kolega záchranár, ktorý ho vie pochopiť prostredníctvom 

psychickej bolesti alebo zdieľanej emocionálnej skúsenosti. Hovoríme o kolegiálnej 

podpore, ktorá je postavená na podmienkach akceptácie, autenticite a empatii, kde ide 

o rovnocenný vzťah vńetkých osob v skupine. Medzi jej benefity patrí podpora kolegiálnej 

súdrņnosti, verbalizácia problémov a schopnosť rieńiť problémy, skupinová atmosféra, 

zvýńené sebavedomie skupiny a jej členov, zvýńená efektivita výkonov, zlepńená 

skupinová a firemná kultúra [19, s. 48].  

Veľkým benefitom je, ak sú tieto sedenia pravidelné, kde sa diskutuje o problémoch členov 

skupiny, o problémoch medzi kolegami, o súkromných problémoch, ktoré si prenáńajú na 

pracovisko. V prípade potreby, peeri, zańkolení zdravotnícki záchranári, vedia zvládnuť 
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beņné stresové situácie, prípadne svoj postup konzultujú s psychológom, alebo dohodnú 

stretnutie u psychológa. Na udrņanie, obnovenie psychickej rovnováhy profesionálnych 

záchranárov po náročných zásahoch a preņitou traumou z nich sa zaviedol postup, ktorý 

tvorí ucelený systém preventívnych a intervenčných techník Critical Incident 

stressmanagement (CISM). Jeho hlavným cieľom je prevencia nadmerného pôsobenia 

stresu s psychologickou morbiditou, ako syndróm vyhorenia, posttraumatická stresová 

porucha, iné psychopatologické príznaky [20, s. 43].  Cieľom krízovej reakcie sú: 

 stlmenie emocionálneho preņívania, 

 zorganizovanie kognitívnych procesov, 

 integrovanie stresujúcej situácie do svojho ņivota, 

 dať význam, zmysel stresovej situácii,  

 Charakteristika Critical incident stressmanagement techniky: 

 nie je to psychoterapia, 

 je to skupinová pomoc poskytovaná počas alebo krátko po stresovej situácii, 

 slúņia k potvrdeniu normálnych reakcií jednotlivca na nenormálnu situáciu, 

 slúņia k naučeniu a osvojeniu si efektívnych stratégií copingu, 

 sú súčasťou celkovej starostlivosti záchranárov a ich mentálneho zdravia, 

 nadväzujú na predchádzajúce kurzy zvládania stresu [8, s. 16]. 

 

Preventívne programy sú zamerané na nácvik komunikácie, zvládania stresu a rieńenie 

krízových situácií s priamym taktickým nácvikom a s nácvikom likvidácie následkom 

udalosti hromadného neńťastia a katastrofy. Intervenčné programy sa realizujú 

individuálne alebo v skupine pomáhajúcim profesionálom, ktorí preńli kritickou udalosťou 

po mimoriadnej situácii a vedené sú v spolupráci psychológa a vedenia. Podporou 

profesionálneho rastu, zlepńením schopnosti pomáhať ľuďom, podporou pri vyrovnávaní 

sa s emocionálne ťaņkými situáciami, rozvojom profesionálnych kompetencií sa zaoberá 

supervízia. Tá môņe, byť individuálna, skupinová alebo tímová. Supervízor prináńa 

skúsenosti, rady, inńpirácie, nadhľad [8, s. 16].  
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Prevencia zo strany zamestnanca 

K tomu, aby zdravotnícki záchranári mohli adekvátne pomáhať, potrebujú relax a moņno 

aj pomoc iných. Podľa Atkinsonovej (2003) stres má vplyv na vńetky zdravotné ťaņkosti 

a ak je jedinec v strese, ovplyvňuje to jeho zdravie zniņovaním správania prispievajúceho 

k zdraviu, a naopak zvyńuje sa výskyt neprospeńného správania, na ktoré má vplyv 

subjektívne preņívaný stres. Na zvládanie stresu odporúča behaviorálne a kognitívne 

techniky. Aj Křivohlavý (2002) k taktikám na zvládanie ņivotných ťaņkostí uvádza 

relaxáciu, hudbu, meditáciu, dychové cvičenia, beletriu, imagináciu, humor, sociálnu oporu 

[8, s. 16].  Vlastnou mentálnou psychohygienou, ktorá zahŕňa:  

 zníņenie vlastných nárokov a nárokov okolia, 

 asertivitou v správaní,  

 plánovaním a stanovovaním priorít, 

 delegovaním zodpovednosti a činnosti, 

 pozitívnym myslením, 

 neodmietaním pomoci a podpory, 

 vedieť si dopriať čas na relax a odpočinok, 

 vedia predchádzať rôznym stupňom syndrómu vyhorenia [10, s. 49]. 

 

Psychohygiena 

Predmetom psychohygieny sú problémy ľudí – nesprávna ņivotospráva, vyčerpanosť, 

starosti, duńevná záťaņ, nevyhovujúce sociálne prostredie a moņnosti eliminácie alebo 

aspoň zmiernenia, pričom do úvahy berie celého človeka, ktorého vnímame ako bio-

psycho-sociálno – spirituálnu bytosť. K základným pravidlám psychohygieny podľa [1, s. 

5] patrí: 

 zdravý ņivotný ńtýl a fyzická aktivita, 

 správna ņivotospráva a dostatok spánku,  

 vyhýbanie sa alkoholu, nikotínu, drogám, 

 aktívne trávenie voľného času, relaxácia, ńport,  
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 sociálna opora rodiny, partnera, kamarátov, 

 pozitívna motivácia v práci a humor. 

            K psychohygiene patrí aj sebareflexia, kde rozpoznávame skoré varovné signály 

a venujeme im pozornosť, alebo si vieme priznať, ņe stresové reakcie nevieme správne 

vyhodnotiť, ņe chápeme rozdiel medzi profesionálnym vzťahom a priateľstvom, 

rozpoznáme situácie, keď skúsenosť s katastrofou uņ negatívne ovplyvňuje vlastnú 

výkonnosť [1, s. 5].  

Psychohygiena je určená pre vńetkých ľudí, ktorým poskytuje návod na zdravý spôsob 

ņivota, posilňuje ich duńevné, telesné zdravie, ich sebapoznanie, sebavedomie a pocity 

spokojnosti. Má nepopierateľnú úlohu v prevencii somatických a psychických chorôb. 

Duńevne zdravý, vyrovnaný človek je odolnejńí aj proti telesným chorobám. Somatické 

choroby vznikajú primárne poruchou duńevnej rovnováhy. Taktieņ pozitívne vplýva na 

koncentrovanosť a výkonnosť pri duńevnej a manuálnej práci, na čo zabúdajú aj viacerí 

zamestnávatelia. Človek, ktorý je vyrovnaný, duńevne zdravý, na svoje okolie vplýva 

pozitívne. Nevyrovnaný človek, do medziľudských vzťahov vnáńa podráņdenosť 

a konflikty. Ak poznáme a prakticky realizujeme pravidlá psychohygieny, zvyńujeme 

vyrovnanosť a subjektívnu spokojnosť jedinca. Nespokojný, nevyrovnaný človek sa často 

stáva „stresorom“ sám sebe, preņíva veľké citové napätia, nedokáņe svoj ņivot preņívať 

naplno, čo mu bráni dosiahnuť stav radosti a spokojnosti. Psychohygiena sa zaoberá 

vńetkými oblasťami ņivota človeka a kladie dôraz na duńevnú pohodu, psychickú 

vyrovnanosť. Poukazuje na to, ako ņiť dlhńie, a súčasne aj ako ņiť lepńie [7, s. 17]. 

Autoregulácia 

„Cieľom kaņdého zdravotníckeho záchranára by mala byť snaha o celoņivotný osobnostný 

aj profesionálny rozvoj. Nevyhnutným predpokladom tohto procesu je zdokonaľovanie 

schopnosti sebareflexie, sebapoznávania a sebaregulácie“ [6, 18]. Podľa Andrńovej, keď sa 

chce človek v niečom zlepńiť, posunúť sa dopredu, musí vedieť, kde sa práve nachádza. 

Autoregulácia je samoriadenie, samoregulácia, riadenie vlastného stavu organizmu a iného 

systému, zamerané na optimalizáciu uņ jestvujúceho stavu. K sebaregulačným 

vlastnostiam osobnosti v prvom rade patrí: 
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 sebauvedomenie si vlastnej existencie, ktoré spočíva v poznaní vlastného ņivota, 

vedieť si vybaviť a pouņiť získané skúsenosti a vedieť si uvedomiť, ņe je sám sebou 

vnímajúcim a vnímaným. 

 sebapoznávanie v čase svojho preņívania a správania, uvedomuje si vlastné klady 

a nedostatky, hodnotí iných ľudí, ľudské vlastnosti, ktoré potom hodnotí aj u seba, 

spoznáva sa aj na základě hodnotenia okolia, k sebapoznávaniu dochádza buď 

ņivelne alebo postupne. Môņe dôjsť aj k chybám, ako je sebapreceňoavnie 

sebapodceňovanie. Tu si vytvára aj vzťah k iným ľuďom, váņi si u nich preňho 

sympatické veci a nesympatické odsudzuje. 

 svedomie je veľmi silným sebaregulačným mechanizmom, ktorý odzrkadľuje 

konflikt medzi vnútornými mravnými zásadami a aktuálnym konaním, správaním. 

Impulzívne správanie, konanie, osobné nedostatky uvedú do pohybu svedomie. 

 sebakritika – na jej základe hodnotíme vlastné nedostatky, je nezávislá od vôle a je 

výsledkom zámeru. 

 Vôľa – je psychický proces, ktorým človek riadi činnosť na dosiahnutie vedome 

stanovených cieľov a prekonáva prekáņky. Vôľa ma fázu prípravy – motív, fázu 

rozhodovania prípadne zábrany, fázu rozhodnutia a uskutočnenia [7, s. 18].  

 Sebavýchova a sebavzdelávanie je dôleņitou zloņkou duńevnej hygieny. Ide o celoņi-

votné úsilie, kde chceme rozvíjať svoje schopnosti, vedomosti, charakterové 

vlastnosti, vôľu, odstraňovať neņiaduce črty a zlozvyk a upevňovať tie pozitívne. 

Sebaovládaním sa snaņíme prinútiť splniť si prijaté rozhodnutie, čin a naopak 

premôcť to, čo nás od toho odrádza. Ak človek pôsobí sám na seba, hovoríme o 

autoregulácii [7, s. 18].  

ZÁVER 

Povolanie zdravotníckych záchranárov je namáhavé, stresujúce z pohľadu výkonu ich 

práce. Prácu vykonávajú na vysokej profesionálnej a morálnej úrovni. Sú to záchranári 

rôznych vekových skupín, so svojimi zdravotnými problémami, v dôchodkovom veku, 

ktorí sa obávajú aj svojho následného ņivota. Práci obetovali svoj ņivot, niekedy aj 

súkromný. 

Na záchrannej zdravotnej sluņbe pracujú aj zdravotné sestry so ńpecializáciou 

v ńpecializačnom odbore ńpecializovaná urgentná starostlivosť, alebo so ńpecializáciou 
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v odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť, ktoré do roku 2010 vykonávali prácu 

v záchrannej zdravotnej sluņbe. Tie sa eńte pri zhorńení vlastného zdravotného stavu, 

prípadne v dôchodkovom veku môņu stále vrátiť k lôņku pacienta.  

Vodiči záchranári, ktorí nemajú úplné zdravotnícke vzdelanie sa obávajú čo s nimi bude 

v prípade choroby. Dlhńia práceneschopnosť je pre záchranárov existenčným problémom.  

Na výjazdoch sa stretávajú so vńetkými zloņkami integrovaného záchranného systému, 

preņívajú rovnaký stres, počet výjazdov je vyńńí, počet úmrtí ich traumatizuje. Pracujú za 

kaņdého počasia. Zdravotnícki záchranári by tieņ radi prijali ńtatút ńtátneho zamestnanca 

a výhody s tým spojené. Zdravotnícky pracovník pri výkone svojho povolania dostal 

v roku 2016 ńtatút chránenej osoby v zmysle Trestného zákona. Záchranná zdravotná 

sluņba sa priblíņila k pacientom, kaņdý ma rovnakú ńancu na adekvátnu pomoc v ohrození 

zdravia a ņivota. Výsledky prieskumu poukázali na úskalia práce záchranárov, týkajúce sa 

najmä psychickej a fyzickej záťaņe, na stres, jeho príčiny a zvládanie, na záťaņové situácie 

a profil pracovného prostredia, na následnú prevenciu a elimináciu stresu. 

Práca záchranárov vńetkých záchranných zloņiek by mala byť spoločnosťou a ľuďmi 

cenená a ocenená, občania by si mali váņiť tých, ktorý im dennodenne pomáhajú a riskujú 

svoje ņivoty tam, kde ich pomoc práve niekto potrebuje na záchranu svojho ņivota. Práca je 

určená nielen pre ńtudentov zdravotníckych odborov v ńtudijnom odbore urgentná 

zdravotná starostlivosť, ale aj pre profesionálnych zdravotníckych záchranárov, ktorá im 

má poslúņiť na motiváciu k ich vlastnej psychohygiene ako aj schopnosti vedieť a dokázať 

eliminovať stres pri vykonávaní svojho povolania. 
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Abstract: Organizational conflict and its management; Elimination of stress in the work 

of the healthy rescue 

Conflicts are a standard part of human existence. They naturally occur within 

organizational life. In most of us, they create unfavorable connotations, but conflicts to 

a certain extent also help organizational development. They can not be eliminated, they 

can be minimized, reasonably and purposefully manage. Nowadays, when capitalism 

and its democratic framework have entered the crisis, it is necessary to look for the non-

existent sources  

of growth and efficiency of organizations. Without personal resources of business, that 

is, workers, it is not possible. But employees are also struggling to keep their jobs.  

The character of work changes in today's postmodern society. Every man brings life at 

times some difficulty, disappointment and complications, each of us has to overcome 

various obstacles and gets into situations in which he feels defenseless. Of course, we 

often prefer to avoid such situations, but we must face them face-to-face and look for 

appropriate ways to deal with them. However, difficult situations interfere with a 

person's life from time to time, and thus become a natural part of his being, which forms 

a human personality. But, ultimately, the positive impacts of serious life situations are 

the basic building blocks of personality development for each individual. By overcoming 

these life barriers, each individual builds in himself the ability to cope more easily with 

the obstacles his life brings.  
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EVROPSKÁ UNIE, NÁRODNÍ STÁTY A BEZPEČNOST 

Petr Roţňák

 

 

1.  PŘÍSTUPY K EVROPSKÉ BEZPEČNOSTI 

Liberálně-idealistický přístup  

Liberálně-idealistický přístup k evropské bezpečnosti uplatňuje dvě základní metody: 

kolektivní bezpečnost a kontrolu zbrojení. Zastáncem a propagátorem této metody je 

(Karen Mingst). Klade dŧraz na kolektivní bezpečnost, kolektivní obranu a tvrdou obranu-

Hard security a kontrolu zbrojení. Zastánci realistické ńkoly tvrdí, ņe přeci je jasné, ņe státy 

se vyznačují vrozeným nesouladem a hlavním rysem v jejich chování je trvalé úsilí 

o naplňování jejich národních zájmŧ. Konstruktivisté hlásají, ņe v mezinárodních 

bezpečnostních vztazích neexistují pevné, neměnné, přirozené struktury. Chování státŧ 

a dalńích činitelŧ bezpečnostní politiky není předem dáno nějakými zákony mechanické 

povahy. Mezinárodní bezpečnostní vztahy jsou závislé na interpretaci aktérŧ a jsou tedy 

sociálně konstruovány. Proto dochází k více či méně výrazným změnám mezinárodního 

bezpečnostního prostředí. Zastánci kritické teorie si kromě otázky: „Co je bezpečnost?“ 

kladou dalńí 2 otázky. 1. „Kdo a před kým má v nastávajícím mezinárodním uspořádání 

zajińtěnou bezpečnost?“ 2. „Čí bezpečnost by nás měla zajímat?“ Radikální teorie posuzuje 

uspořádání mezinárodních bezpečnostních vztahŧ jako výsledek historického vývoje. 

Velký význam připisují ekonomickým a sociálním souvislostem, které současně povaņují 

za determinanty bezpečnostních vztahŧ. 

Realistická škola 

Zastánci realistické ńkoly tvrdí, ņe přeci je jasné, ņe státy se vyznačují vrozeným 

nesouladem a hlavním rysem v jejich chování je trvalé úsilí o naplňování jejich národních 

zájmŧ. Existuje jasná hierarchie zájmŧ: 1. Ņivotních, 2. přeņití, 3. zachování územní 

celistvosti a 4. politické svrchovanosti. Ať tvrdí kdokoliv cokoliv, prvořadá je síla a 

odhodlání státŧ ji k dosaņení jejich cílŧ pouņít. K výrazným představitelŧm realistické 

ńkoly patří (Robert Cooper), který tvrdí, ņe být dobrý mŧņe nakonec být ńpatné pro lid, 

kterému slouņíte. Morálních cílŧ lze dosahovat také tím, ņe uvaņujete v rovině síly a jejího 
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uchování místo soustředění se pouze na to, co povaņujete za morálně dobré, a mír mŧņe 

existovat pouze na základě rovnováhy sil. Zastáncem teorie rovnováhy sil a odstrańování 

byl (J. F. Kennedy), který vycházel ze tří předpokladŧ: 1. Racionality těch, kdo jménem 

státŧ rozhodují, 2. ņádný politik neodhodlá pouņít zbraně, které mají takovou ničivou sílu, 

3. válka má vņdy nějakou alternativu. Tak také vyvozuje, ņe válka není nevyhnutelná, 

základním předpokladem zajińtění bezpečnosti je racionalita a konečně za třetí, ņe existují i 

schŧdná nevojenská řeńení střetu zájmŧ. Slabinou této realistické bezpečnostní ńkoly je, ņe 

naráņí tvrdě nejen na liberálně-idealistický přístup evropské bezpečnosti. Proč? Její 

odpŧrci argumentují tím, ņe přece nelze dokázat, ņe mezinárodní anarchie musí mít právě 

takové dŧsledky, jak tvrdí realisté. Kaņdý musí souhlasit s názorem, ņe realisté a 

neorealisté popisují mezinárodní bezpečnostní vztahy příliń statickým a cyklickým 

zpŧsobem a přeceňují význam státních preferencí. 

Konstruktivistický přístup 

V mezinárodních bezpečnostních vztazích neexistují pevné, neměnné, přirozené struktury. 

Chování státŧ a dalńích činitelŧ bezpečnostní politiky není předem dáno nějakými zákony 

mechanické povahy. Mezinárodní bezpečnostní vztahy jsou závislé na interpretaci aktérŧ 

a jsou tedy sociálně konstruovány. Proto dochází k více či méně výrazným změnám 

mezinárodního bezpečnostního prostředí. Konstruktivisté hlásají bezpečnostní metodu tzv. 

2+1. Struktury umoņňující zmírňování mezinárodního napětí a rozńiřování prostoru pro 

neagresivní chování. Činitelé bezpečnostní politiky jsou zpravidla státy. A pak přece 

existuje nějaká bezpečnostní kultura. 

Kritická teorie 

Má návod ke strategické akci směřující k alternativnímu uspořádání bezpečnosti. Vychází 

z toho, ņe stávající bezpečnostní uspořádání je plné nerovností a nespravedlností 

globálního rozměru. Má takříkajíc v rukávě alternativní vize světového řádu. Odlińuje se 

tím, ņe se staví „kriticky k bezpečnostním studiím“. A kromě otázky: „Co je bezpečnost?“ 

klade dalńí dvě otázky. 1.„Kdo a před kým má v nastávajícím mezinárodním uspořádání 

zajištěnou bezpečnost?“ 2. „Čí bezpečnost by nás měla zajímat?“ 

Radikální teorie 

Posuzují uspořádání mezinárodních bezpečnostních vztahŧ jako výsledek historického 

vývoje. Velký význam připisují ekonomickým a sociálním souvislostem, které současně 

povaņují za determinanty bezpečnostních vztahŧ. 
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2.  INSTITUCIONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ SPOLEČNÉ ZAHRANIČNÍ A 

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY EU 

Ve Smlouvě o EU (dále SEU) jsou zmíněny institucionální aspekty SZBP. Koordinátor 

SZBP EU je Evropská rada. Evropskou radu tvoří hlavy státŧ nebo předsedové vlád 

členských státŧ společně s jejím předsedou a předsedou Komise. V tomto sloņení Evropská 

rada dává Unii nezbytné podněty pro její rozvoj a vymezuje její obecné politické směry 

a priority; určuje strategické zájmy, stanoví cíle a vymezuje obecné směry společné 

zahraniční a bezpečnostní politiky včetně věcí souvisejících s obranou. Evropská rada 

přijímá nezbytná rozhodnutí (čl. 15. 1. a čl. 26. 1. SEU). Společnou zahraniční 

a bezpečnostní politiku vykonávají od Lisabonské smlouvy nově vysoký představitel 

a členské státy za vyuņití vnitrostátních prostředkŧ. Komise je také oprávněna adresovat 

Radě ministrŧ otázky, doporučení a dávat podnět ke svolání mimořádného zasedání Rady 

do 48 hodin. Podnět ke svolání zasedání mohou dát také členské státy a předsedající země 

EU. Hlavním aktérem je v rámci SZBP Rada EU. Ministři zahraničních věcí mají za úkol 

přijímat nezbytná rozhodnutí, provádět politiku SZBP EU, zajińťovat její „jednotu, 

soudrņnost a účinnost postupŧ“. Má-li se Rada usnést prostou větńinou, usnáńí se větńinou 

hlasŧ svých členŧ. Kvalifikovaná větńina je od 1. listopadu 2014 vymezena jako nejméně 

72 % členŧ Rady zastupujících členské státy, které představují nejméně 65 % obyvatelstva 

Unie. Pokud se na hlasování nepodílejí vńichni členové Rady, pak je kvalifikovaná větńina 

vymezena jako 55 % členŧ Rady zastupujících členské státy, které představují 65 % 

obyvatelstva. Blokační menńinu musí tvořit nejméně tolik členŧ Rady, kolik jich zastupuje 

nejméně 35 % obyvatelstva zúčastněných členských státŧ, a jeńtě jeden člen, jinak se 

kvalifikovaná větńina povaņuje za dosaņenou. Navíc, zdrņení se hlasování není překáņkou 

přijetí usnesení Rady poņadující jednomyslnost. Budete překvapeni, co ta ustanovení 

primárního práva EU po Lisabonu vlastně znamenají. Rada EU je orgánem, v němņ jsou 

přijímány společné postoje a akce, pro jejichņ schválení je nutno dosáhnout 

jednomyslnosti. Výjimkou mohou být pouze procedurální otázky a případy, kdy se Rada 

EU rozhodne pouņít kvalifikovanou větńinu při hlasování o jednotlivých konkrétních 

poloņkách společné akce. Kvalifikovanou větńinou Rada rozhoduje, přijímá-li rozhodnutí, 

které vymezuje akci nebo postoj Unie na základě rozhodnutí Evropské rady týkající se 

strategických zájmŧ a cílŧ Unie, dále přijímá-li rozhodnutí, které vymezuje akci nebo 

postoj Unie na návrh, jenņ předkládá vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a 
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bezpečnostní politiku, anebo přijímá-li rozhodnutí k provedení rozhodnutí, které vymezuje 

akci nebo postoj Unie (čl. 31 SEU). Asistentem Rady je Politický a bezpečnostní výbor, 

který vykonává politickou kontrolu a strategické řízení při operacích k řeńení krizí. Bez 

pikantnosti jistě není, ņe Rada mŧņe za účelem operace k řeńení krizí a po dobu trvání, jak 

sama určí, zmocnit výbor k přijímání vhodných rozhodnutí týkajících se politické kontroly 

a strategického řízení operace (čl. 38 SEU). Ve Smlouvě o EU je také v souvislosti se 

SZBP zcela konkrétně vymezeno postavení Evropského parlamentu. Předsedající stát má s 

EP konzultovat hlavní aspekty a základní alternativy SZBP. EP má být pravidelně 

informován Komisí a Radou o SZBP, má právo interpelovat Radu a dávat jí doporučení, 

má za povinnost 1x za rok uspořádat diskusi o dosaņených výsledcích SZBP (čl. 7 SEU). 

Smlouva o EU se dotkla i komplikovaných otázek správních a operačních výdajŧ. Tyto by 

měly být hrazeny z rozpočtu Unie. Je umoņněn i opačný proces, kdy Rada mŧņe 

rozhodnout, ņe náklady operativních akcí ponesou členské státy. Nejsou-li výdaje hrazeny 

z rozpočtu Unie, hradí je členské státy podle klíče hrubého národního produktu, pokud 

Rada jednomyslně nerozhodne jinak (čl. 41 SEU). Společná zahraniční a bezpečnostní 

politika EU je rozporuplná a problematická. Její výsledná podoba 

(SZBP EU) je označována v odborných kruzích jako „propast mezi očekáváním a 

výsledky“ a jako rozpor „mezi společnými cíli a schopnostmi orgánů EU je zrealizovat.“ O 

II. pilíři se hovoří jako o „neuspokojivém kompromisu“ nebo jako o dokumentu, který 

„vytvořil tolik otázek, kolik jich zodpověděl“(jak z hlediska finančního, institucionálního, 

tak i vazeb mezi jednotlivými organizacemi – ZEU, NATO a EU. „Maastrichtský 

kompromis“ se projevuje ve třech základních rysech SZBP EU: 

1. Samotné pilířové konstrukci tzv. maastrichtského chrámu. Čímņ bylo potvrzeno 

oddělení těch vnějńích vztahŧ, které jsou dŧsledkem společné obchodní politiky a SZBP 

EU. Navzdory opakovaným výzvám k udrņení maximální konzistence obou aktivit. 

2. Vńeobecné stanovení cílŧ SZBP (posílení demokracie, ochrana hodnot apod.) bez bliņńí 

specifikace. Bez upřesnění, jaká mají být prováděna konkrétní opatření v oblasti SZBP EU 

a jakým zpŧsobem. 

3. Smlouva o EU v otázkách SZBP nabízí příliń mnoho prostoru pro státy, které se nechtějí 

podílet na akcích a postojích SZBP. Tímto se oslabuje akceschopnost celého systému. 

SZBP EU v současnosti má „smíšený charakter“ (nezruńení zahraniční politiky ČS na 

straně jedné, a na straně druhé přesahující rámec mezivládní aktivity). Smlouva o EU 
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otevřela řadu otázek směrem ke společné zahraniční a bezpečnostní politice. Spor o to, zda 

je SZBP koncipována dostatečně efektivně, jak schvalovat a realizovat společné akce 

v oblasti SZBP EU, jak zlepńit komunikaci s třetími subjekty, jakým zpŧsobem řeńit 

kompatibilitu členství v EU a NATO (Uńiak, 2018) a neposlední řadě problém 

personifikace a zpŧsob financování SZBP EU27. Evropská unie díky výlučným (sdíleným 

a doplňujícím) pravomocem svěřeným a přiděleným jejím institucím ve smlouvách 

(primárním právu EU) ovlivňuje řadu oblastí nańeho ņivota. EU má právo přijímat a 

určovat pravidla a členské státy mohou v těchto oblastech zasahovat jen s povolením Unie. 

Maastrichtská smlouva je prŧlomem do spolupráce členských státŧ do nových dvou oblastí 

1. Společné zahraniční a bezpečnostní politiky a 2. Spolupráce v oblasti justice a vnitřních 

věcí. Vynořuje se nová strategie, tzv. Lisabonská. Tato strategie se týká předevńím vztahŧ 

s novými sousedy. Rada EU mŧņe rozhodnout, ņe některé konkrétní aktivity v rámci SZBP 

EU nebudou hrazeny ze společného rozpočtu, a to i v případě, ņe se nejedná o vojenské a 

obranné akce. Pokud jde o výdaje na vojenské a obranné operace pak náklady ponesou ČS 

EU podle klíče daného výńí HNP (HDP). Členské státy EU mohou na základě 

jednomyslného hlasování v REU rozhodnout jinak. Pokud některý stát vyuņil ustanovení 

čl. 23 Smlouvy o EU…, nemusí se na financování dotyčné aktivity podílet (čl. 28 Smlouvy 

o EU…). Byl mj. přijat nový model hlasování tzv. „konstruktivní abstence“. Nová 

moņnost hlasování členským státŧm EU umoņňuje vyslovit nesouhlas s konkrétní aktivitou 

v oblasti SZBP EU ńířené Evropské unie pod názvem politika evropského sousedství. 

Smyslem této „nové“ politiky je zdokonalení konkurenceschopnosti celkové ekonomiky 

EU ve světě. Politika EU počínaje Maastrichtem se zaciluje na problém antidiskriminace, 

boj proti podvodŧm, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, daně, duńevní vlastnictví, 

finanční sluņby, hospodářskou a měnovou unii, koordinaci systémŧ sociálního zabezpečení 

migrujících osob, kulturu, mnohojazyčnost a audiovizi, lidská práva, hospodářskou a 

sociální soudrņnost, oblast justice a vnitra, výzkumu, právo obchodních společností, 

rovnost ņen a muņŧ, rozpočet a rozńiřování EU, sociální ochranu, společnou obchodní 

politiku, společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, společnou zemědělskou politiku, 

vzdělávání a odbornou přípravu, zaměstnanost a zdravotnictví. 
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3.  SPOLEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNÁ POLITIKA EU  

Společná bezpečnostní a obranná politika Evropské unie jejích členských státŧ je nedílnou 

součástí společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Zajińťuje Unii operativní schopnost, 

která se opírá jak o civilní, tak i vojenské prostředky. Unie je mŧņe pouņít pro mise vedené 

mimo území Unie k udrņení míru, předcházení konfliktŧm a posílení mezinárodní 

bezpečnosti v souladu se zásadami Charty Organizace spojených národŧ. Pro provádění 

SBOP EU dávají členské státy Unii k dispozici civilní a vojenské schopnosti, aby přispěly 

k plnění cílŧ vymezených Radou, přičemņ členské státy se zavazují, ņe budou své vojenské 

schopnosti postupně zdokonalovat. (čl. 42 SEU). Společná bezpečnostní a obranná politika 

EU podléhá zvláńtním pravidlŧm a postupŧm. Je vymezována Evropskou radou a Radou 

jednomyslně, nestanoví-li Smlouvy jinak. Přijímání legislativních aktŧ je vyloučeno. 

Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku vykonává v souladu se Smlouvami vysoký 

představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a členské státy EU. Do 

podpisu Lisabonské smlouvy byla zahraniční politika, bezpečnostní a obranná politika v 

nezávislé kompetenci členských 

státŧ EU a členské státy si také zachovávaly nezávislou kontrolu této oblasti. Po 

Lisabonské smlouvě se tato oblast přesouvá pomaličku ale jistě jinam. Lisabon zdŧrazňuje, 

ņe členské státy aktivně a bezvýhradně podporují zahraniční a bezpečnostní politiku Unie v 

duchu loajality a vzájemné solidarity a respektují činnost Unie v této oblasti (čl. 24. 3. 

SEU). Zdá se, ņe architekti bývalé Varńavské smlouvy by to lépe nenapsali. ER se 

rozhodla na summitu v Helsinkách jiņ v r. 1999 o „vytvoření sil rychlého nasazení“. Tvoří 

je aņ 60 000 přísluńníkŧ ozbrojených sil. Tuto „evropskou jednotku rychlého nasazení“ je 

moņné rozmístit během 60 dnŧ a současně tuto aktivitu nezablokovat na úrovni EU vetem. 

Členský stát nehlasuje, ale v případě, ņe rozhodnutí je přijato, akceptuje fakt, ņe rozhodnutí 

zavazuje EU jako celek. Současně členský stát, který nehlasoval, „má povinnost zdrţet se 

jakékoliv akce, která by se mohla dostat do rozporu s akcí Unie.“ čl. 23 Smlouvy o EU…). 

Přitom zdrņet se hlasování se mŧņe skupina státŧ, která v součtu svých váņených hlasŧ 

tvoří max. 1/3 celkových hlasŧ v Radě. Překročí-li se tento limit, pak rozhodnutí v oblasti 

SZBP EU není přijato a udrņovat v činnosti po dobu nejméně jednoho kalendářního roku 

(nejedná se o evropskou armádu). Přísluńníci těchto sil rychlého nasazení podléhají 

národnímu velení. Jejich úloha je prozatím omezena na plnění humanitárních a 

záchranných úkolŧ. Má se podílet na udrņování míru a plnit dalńí úkoly při řeńení 

krizových situací – s dŧrazem na EU. Zásadním zlomem pro bezpečnostní a obrannou 
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politiku EU se stává dalńí summit v NICE v prosinci 2000. Kdy se rozhodlo o vytvoření 

nové stálé politické a vojenské struktury v rámci REU a vzniká: 

1. Politický a bezpečnostní výbor (PSC). 

2. Vojenský výbor EU (EUMC). 

3. Vojenský ńtáb EU (EUMS). 

 

4.  VOJENSKÉ VÝDAJE 

V oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky dokázala Unie v posledních dvou letech více, 

neņ se jí podařilo za předcházející desítky let své existence. Přestoņe zvyńování národních 

rozpočtŧ na obranu, na kterém trvá Washington v rámci Severoatlantické aliance, 

zpŧsobuje v mnoha zemích rozhořčení, více peněz do evropské obrany je přijímáno 

pozitivněji. Přípravy na odchod Spojeného království z EU vytvářejí prostor pro zavádění 

nových nástrojŧ společné evropské obrany. Rok 2019 bude obdobím, kdy by se tyto 

nástroje měly začít plně implementovat. Pokud evropské země investují do nákupu 

amerických systémŧ, Bílý dŧm aktivity chválí. Jakmile Brusel otevírá debatu o 

„strategické autonomii“, ozývají se hlasy upozorňující na duplikaci evropských obranných 

struktur a NATO.
1
 Diskusí o tom, jak mŧņe společná evropská obrana efektivně doplnit 

NATO, s nárŧstem projektŧ a plánŧ v následující dekádě přibude.  

Brusel se chystá v letech 2021 aņ 2027 vyčlenit na společnou evropskou obranu aņ 13 

miliard € (v přepočtu 338 miliard korun). Otázkou ovńem zŧstává, zda se peníze rozdělí jen 

mezi zbrojní giganty, anebo i menńí firmy. Obranný rozpočet je nezbytné navýńit kvŧli 

novým bezpečnostním hrozbám. Ať uņ jde o islámský terorismus, či migrační krizi. 

Návrh Evropské komise na konci listopadu podpořili europoslanci z výboru pro prŧmysl, 

výzkum a energetiku (ITRE). Evropský parlament by se měl k věci jeńtě vyjádřit. 

„Evropské peníze, v tomto případě 13 miliard eur, půjdou do výzkumu, vývoje a výroby 

špičkových bezpečnostních a obranných technologií. Pomohou Evropě přiblíţit se k 

strategické autonomii.“ Miliardové investice jsou součástí tzv. Evropského obranného 

fondu,
2
 který zřídila Evropská komise. Do fondu mají vlády členských zemí přispívat a 

                                                           
1
 Stockholmský mezinárodní ústav pro výzkum míru (údaje z roku 2016), Mezinárodní ústav strategických 

studií (vojenská bilance roku 2017), Evropské centrum politické strategie 2017. 
2
 Evropský obranný fond: 5,5 miliardy € ročně na posílení obranných schopností EU. Evropská komise.  

Tisková zpráva. Brusel 7. června 2017 
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následně si z něj mohou pŧjčovat na společné obranné programy. Evropský obranný fond 

má dvě sloņky:  

1. Výzkum. Výzkumná sloņka fondu jiņ přináńí výsledky. EU letos poprvé nabídne granty 

na kooperativní výzkum inovativních obranných technologií a produktŧ, financované plně 

a přímo z rozpočtu EU. Projekty zpŧsobilé pro financování EU se zaměří na prioritní 

oblasti, na nichņ se členské státy dříve dohodly a mezi něņ by mohly typicky patřit 

elektronika, meta-materiály, ńifrovací software nebo robotika. Financování bude 

následující: 90 milionŧ € do konce roku 2019, 500 milionŧ € ročně po roce 2020.
3
   

2. Vývoj a akvizice. Fond vytváří pro členské státy pobídky ke spolupráci na společném 

vývoji a akvizicích obranného materiálu a technologií prostřednictvím spolufinancování 

z rozpočtu EU a praktické podpory ze strany Komise. Členské státy mohou například 

společně investovat do vývoje technologií bezpilotních prostředkŧ nebo satelitní 

komunikace, nebo hromadně pořizovat vrtulníky, aby sníņily náklady. Zpŧsobilé budou 

pouze kooperativní projekty a určitá část celkového rozpočtu bude vyčleněna na projekty 

s přes-hraniční účastí malých a středních podnikŧ. EU nabízí spolufinancování s těmito 

prostředky: celkem 500 milionŧ € na roky 2019 a 2020 v rámci dnes navrņeného 

specializovaného programu rozvoje obranného prŧmyslu. V období po roce 2020 bude 

fungovat program s odhadovaným ročním rozpočtem ve výńi 1 miliardy €. Program 

umoņní členským státŧm pákové financování s očekávaným pětinásobným multiplikačním 

účinkem. Mohl by tedy generovat celkové investice do rozvoje obranných schopností ve 

výńi 5 miliard eur ročně v následující dekádě. „Nepochybujme o tom, ţe konečným cílem 

evropských centralistů v dlouhodobé perspektivě je vytvoření jednotného unijního sboru 

pohraniční stráţe pod centrálním vedením. (Břicháček, 2016, s. 176). 

Jeden z návrhŧ komise je-zruńit zákaz – a umoņnit, aby unijní rozpočet a investice 

rozvojových bank mohly být vyuņívány na vojenský výzkum. Dalńím krokem Evropské 

komise k realizaci plánu na oņivení vojenského výzkumu v rámci EU je ukončit miliardové 

vládní ńkrty v rozpočtech na obranu v jednotlivých členských zemích.
4
 Přijetí tohoto plánu 

a jeho následná realizace má ukázat Spojeným státŧm severoamerickým, ņe Unie je za 

svou vlastní obranu ochotná platit. Nová iniciativa je součástí ńirńí ńkály návrhŧ na 

obnovení obranné spolupráce v EU. Poslanci Evropského parlamentu, přijali v této 

                                                           
3
 V roce 2018 Komise navrhla program obranného výzkumu EU s odhadovaným ročním rozpočtem ve výńi 

500 milionŧ €, čímņ se EU stane jedním z největńích investorŧ do obranného výzkumu v Evropě. 
4
 Členy Severoatlantické aliance je v současnosti 22 zemí EU, nicméně pouze Británie, Estonsko, Polsko a  

Řecko plní své závazky a na svou obranu vyčleňují alespoň 2 % HDP. 
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souvislosti nezávaznou rezoluci ohledně posílení vojenské spolupráce mezi členskými 

státy.  

Dalńí dŧleņitou součástí je také ukončení regulací, které rozpočtu EU a jednotlivým 

rozvojovým bankám neumoņňují investovat do vojenského výzkumu. Zřízený fond vládám 

členských zemí umoņňuje, aby do něj jednak přispívaly, jednak si z něj i pŧjčovaly. 

Finanční prostředky do něj vloņené by měly být k dispozici zejména pro společné obranné 

programy, mezi které mŧņeme zahrnout například nákup a vývoj dronŧ, vojenských 

helikoptér či válečných lodí. Jádro fondu tak tvoří dva základní €-měńce. První, slouņí 

výhradně k podpoře kooperativního výzkumu inovativních obranných technologií, jako 

jsou například elektronika, metal-materiály či ńifrovací software a robotika. Druhý, „€-

měšec“ je vyčleněn na společný nákup vojenského vybavení, aby státy uńetřily své 

náklady. Dle Komise by země mohly náklady sniņovat například společnými investicemi 

(např. do technologií dronŧ nebo hromadného nákupu bojových vrtulníkŧ apod.). 

Základem plánu je efektivní financování a větńí spolupráce v obranném sektoru. Nejde 

vńak jen o samotné státy, dŧleņitá je i podpora malých a středních podnikŧ, které se 

zaměřují na vojenskou obranu.
5
 Podmínkou vńak je jiņ zmíněné zruńení zákazu podporovat 

vojenský výzkum z unijního rozpočtu a z investic rozvojových bank, na čemņ se musí 

shodnout vlády napříč celou Unií. Například Francie a Německo shodně tvrdí, ņe je na čase 

povolit, aby alespoň část z unijního rozpočtu mohla být vyuņívána právě na vojenský 

výzkum. Rozpočet v současnosti zahrnuje 150 miliard eur a Komise by z něj potenciálně 

mohla v letech 2021 aņ 2027 na tyto účely vyčlenit aņ 3,5 miliardy. Mnoho zemí se proto 

musí spokojit se zastaralou vojenskou technikou, včetně vojenských letounŧ a helikoptér. 

Znepokojující je v tomto ohledu připravenost k okamņitému nasazení vojenské techniky. 

„Evropa musí být velmi opatrná, aby se nedostatečné investice nepřeměňovaly ve stále 

větší technologické nedostatky. Pokud s tím něco neuděláme, mohou následovat politické 

důsledky v podobě ztráty unijního vlivu v zahraniční politice,“ uvedla v Praze 

2017 Federica Mogherini, zvaná madame PECI-Vysoký představitel Unie pro zahraniční 

věci a bezpečnostní politiku. 

                                                           
5
 „Evropská unie se musí stát poskytovatelem bezpečnosti. Nový fond bude podporovat kooperativní obranný 

výzkum a společný rozvoj obranných schopností. Bude tak původcem zásadních změn pro strategickou 

autonomii EU a konkurenceschopnost evropského obranného průmyslu – včetně mnoha malých a středních 

podniků a společností se střední trţní kapitalizací, které tvoří dodavatelský řetězec evropského obranného 

odvětví.“ Elżbieta Bieńkowska, komisařka odpovědná za vnitřní trh, prŧmysl, podnikání a malé a střední 

podniky (2017). 
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Vladimír Andrassy, Matúń Grega a Pavel Nečas ve vědecké monografii „Krízový 

manaţment a simulácie = Crisis management and simulations“ plasticky vykreslují 

poņadavky na výcvik a přípravu bezpečnostní komunity, s tím ņe jde o neustálý proces 

zobecňování řeńení jiných krizových situací jejich začleněním do podpŧrných dokumentŧ, 

norem a předpisŧ. Zdŧrazňují potřebu pouņití podpŧrných nástrojŧ pro zvýńení účinnosti 

a proveditelnosti přípravy a připravenosti v následující dekádě. Definují nástroje na 

podporu simulace, které poskytují zdroje informací pro účely posouzení rizik, doplňují a 

dotvářejí model jeho moņného vývoje z hlediska bezpečnostního prostředí, definují příčiny 

ovlivňující pŧvod, prŧběh a samotný proces krize. Autoři ve shodě, konstatují potřebu 

pouņítí naprogramovaných algoritmŧ a připravených krizových scénářŧ, coņ umoņňuje 

uskutečnit simulaci navrhovaných opatření, resp. řeńení zaměřených na zabránění 

negativním dŧsledkŧm krizového jevu na lidský ņivot a zdraví, jakoņ i na ņivotní prostředí 

nebo společnost. Simulační technologie jsou poņadavkem doby a měly by být plně 

zavedeny a začleněny do vzdělávacího a výcvikového procesu ozbrojených sil národních 

unijních státŧ, jako účinný prostředek a nástroj podporující přípravu krizových manaņerŧ.  

V nadcházející dekádě 21. století ńiroké spektrum hrozeb a rizik spojených s lidskou 

činností (nechtěné dŧsledky krizových jevŧ, mimořádných událostí, krizových situací, 

katastrof, nehod) vyņaduje potřebu vytvoření nových a konkrétních postupŧ, definování 

jednotlivých krokŧ, vyčleňování prostředkŧ a zvyńování schopností vyčleňování sil. 

Bezpečnost se stává klíčovým termínem v problematice řeńení rizik, definování jejich 

charakteru, jakoņ i minimalizace dŧsledkŧ. Bezpečnost je specifickým stavem systému v 

konkrétních časových a ekologických podmínkách, kterou ovlivňuje mnoho vnějńích a 

vnitřních faktorŧ. Pro zajińtění základních úkolŧ je naprosto nezbytné vytvořit kompaktní 

komplexní systém s definovanými schopnostmi na identifikaci rizik, stanovení krokŧ na 

jejich předcházení nebo odstranění, zajistit připravenost, velení a řízení. Krizové scénáře se 

zdají být vhodným nástrojem k udrņení fungování bezpečnostního systému. Samozřejmě, 

abychom dokázali spojení mezi praktickými a teoretickými zkuńenostmi tvŧrcŧ, je třeba 

ověřit jejich. Pro ověření navrhovaných krizových scénářŧ se správným nástrojem a 

platformou jeví simulační technologie. (Andrassy, Grega, Nečas, 2018, s.68). 

Větńí spolupráce v oblasti výdajŧ na obranu mezi členskými státy EU má silné ekonomické 

a politické opodstatnění. Odhaduje se, ņe nedostatečná spolupráce mezi členskými státy 

v oblasti obrany a bezpečnosti s sebou nese náklady ve výńi 25 aņ 100 miliard eur ročně.
6
 

                                                           
6
   EPRS, Evropský parlament, 2013 
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Jelikoņ 80 % zakázek a více neņ 90 % výzkumu a technologického rozvoje probíhá 

na vnitrostátní úrovni
7
, sdruņeným zadáváním veřejných zakázek by se dalo ročně uńetřit 

aņ 30 % výdajŧ na obranu
8
. 

Tato roztříńtěnost, pokud jde o obranu, rovněņ vede ke zbytečným duplicitám a ovlivňuje 

schopnost nasazení obranných sil. V EU existuje 178 rŧzných zbraňových systémŧ oproti 

30 ve Spojených státech. Máme 17 typŧ hlavních bojových tankŧ, zatímco USA pouņívají 

jen jeden
9
. V případě některých vrtulníkových programŧ máme v Evropě víc typŧ 

vrtulníkŧ, neņ vlád schopných je koupit. 

V pátek 9. června 2017 jednal v Praze předseda vlády Bohuslav Sobotka s předsedou 

Evropské komise (Jean-Claud Junckers) a zástupkyní generálního tajemníka NATO (Rose 

Gottemoeller). Hlavními tématy Praņské konference o obraně a bezpečnosti DESCOP, 

které se sutor stati účastnil, byla spolupráce NATO a EU, Bezpečnostní unie a ochrana 

hranic. Tehdy, český předseda vlády zdŧrazňuje (plně si vědom faktu, ņe končí), a tvrdí 

předním představitelŧm EU a NATO, ņe Česká republika podporuje posilování evropské 

spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany, stejně tak je pro ni dlouhodobou prioritou 

zvyńování spolupráce mezi Severoatlantickou aliancí a Evropskou unií. Vzájemná 

spolupráce je klíčová zejména pro udrņení stability v sousedních regionech. Druhá oblast, 

jak zdŧrazňuje předseda české vlády, kde je tato spolupráce zásadní, jsou hybridní hrozby. 

To, ņe Aliance zŧstává nadále základním pilířem společné euroatlantické obranné 

architektury a ČR je připravena dále plnit své závazky. Nejbliņńím cílem ČR je dosáhnout 

úrovně obranného rozpočtu 1,4 % HDP do roku 2020 a čeńtí vojáci se budou účastnit 

zahraničních operací EU a NATO.
10
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Abstract: The Euopean Union, National Countries and Security 

Several serious circumstances have led to the writing of this essay: since 2015, the 

migration crisis remains, albeit with varying degrees of intensity, international security, 

as well as debt and institutional and personnel crises are worsening not only in the 

eurozone. Migration is shared by the EU Member States. Between "old" and "new" EU 

countries, scissors are opened. In addition, in some regions of Europe there are closed 

communities where the majority law is not valid. Our current socio-political and 

economic existence is based on a traditional understanding of security.  

Key Words: Challenges and perspectives, security. 
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FALEŠNÝ LESK A BÍDA ISTANBULSKÉ ÚMLUVY 

Petr Kolman

 

 

Úmluva Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ņenách a domácímu násilí (tedy 

v novinářské zkratce „Istanbulská úmluva“) je mezinárodní smlouva Rady Evropy 

posuzující předevńím vńechny druhy násilí vŧči ņenám jako formu historicky a kulturně 

podmíněné diskriminace. Zde chci jen pedagogicky podtrhnout, ņe jde o úmluvu Rady 

Evropy, ne Evropské unie, jak se mnohdy mylně domnívá část laické veřejnosti, a moņná 

i nejeden nedbalejńí politik. Před závorku nutno vytknout, ņe se nyní máme v české kotlině 

dobře, pakliņe mŧņeme celospolečensky řeńit věci jako je „Instanbulka“, co by za to dali 

nańi předkové třeba ve válečném roce 1915.  

Zajímavostí je, ņe jako první ratifikovalo úmluvu Turecko, tedy stát s dlouhodobě 

vzorovým přístupem k ņenám (resp. ņenským právŧm) od kterého se mají ostatní státy – 

předevńím ze západní Evropy mnohému co učit, konstatuji v laskavé nadsázce.  

ZDÁNÍ KLAME 

V souladu s právníkem Pavlem Hasenkopfem podotýkám, ņe tzv. Istanbulská úmluva de 

facto není ņádná „opravdová Úmluva“, maximálně tak jen dle svého pojmenování a 

formy.
1
 Kterak je známo i studentŧm a studentkám prvních ročníkŧ právnických fakult, 

úmluvy mají obsahovat zejména právní normy (hypotéza, dispozice, sankce), ne politická 

prohláńení, proklamace anebo politické nenormativní mudrování.  

Nalejme si čistého sojového latté: Istanbulská úmluva (IÚ) je předevńím politický manifest 

genderismu a dalńích spřátelených-ismŧ, ne skutečná právní Úmluva. Vńe právní, co je 

v IÚ obsaņené, je jiņ přece dávno zakomponováno do nańeho právního řádu. Například 

v České republice je dlouho trestné domácí násilí, znásilnění, sexuální obtěņování i 

stalking ņen (nadto trestný je u nás dokonce i stalking a sexuální obtěņovánímuņŧ). Pravda 

chybí nám zatím zákaz ņenské obřízky, coņ je aktuálně problém zejména na Bruntálsku a 

Lounsku, nicméně jiný právní přínos nám zmíněná Úmluva opravdu nepřinese. 

                                                           

 JUDr. Petr Kolman, Ph.D., Vysoká ńkola Ambis Praha, Lindnerova 1, petr. kolman@ambis.cz. 

1
 Viz stanovisko Pavla Hasenkopfa na sociální sítí Facebook k této věci, 18. 10. 2018 – in 

https://www.facebook.com/pavel.hasenkopf.5 – volná citace.   

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_smlouva
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rada_Evropy
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APLIKAČNÍ PRAXE 

Zastánce úmluvy namítne, to je sice hezké, ale česká aplikační praxe vázne. Dotaz na 

aplikační praxi (nejen) orgánŧ činných v trestním řízení je zcela legitimní, a to přirozeně 

nejen v této oblasti, nicméně jedná se o pláč na ńpatném pohřebním místě. 

Jestliņe se nějaká česká anebo moravská ņena setkala s nedbalou prací policistŧ či státních 

zástupcŧ, tak v tom ji Istanbulská úmluva reálně nepomŧņe. Vím, zní to cynicky, ale je to 

tak. 

Dodejme, ņe české orgány činné v trestním řízení nepracují v zásadě nijak méně kvalitně 

neņ přísluńné orgány v jiných členských zemích EU, o tzv. třetích státech nemluvě. A to 

včetně nového feministického ráje leņícího v Malé Asii a z menńí části v jihovýchodní 

Evropě-  zvaného Turecko. 

POTŘEBUJEME NYNÍ PŘEVÝCHOVU SPOLEČNOSTI? 

V předmětné úmluvě spatřuji největńí nebezpečí v „riziku převýchovy společnosti“, o čemņ 

hovoří následující články: čl. 12 odst. 1 IÚ („Strany podniknou nezbytná opatření pro 

podporu sociálních a kulturních vzorců chování ţen a muţů s cílem vymýtit předsudky, 

zvyky, tradice a další praktiky, jeţ jsou zaloţeny na předpokladu podřízenosti ţeny anebo 

na stereotypním pojímání rolí ţen a muţů.“), čl. 12 odst. 4 IÚ („Strany učiní vše nezbytné 

pro to, aby kaţdý se občan, obzvláště pak muţi a chlapci, aktivně zapojili do prevence 

všech forem násilí, jeţ spadají do působnosti této úmluvy.“), čl. 14 odst. 1 („Strany 

podniknou kroky k tomu, aby ve formálních osnovách na všech úrovních vzdělávání 

existoval materiál k tématům, jako je rovnoprávnost ţen a muţů, nestereotypní genderové 

role …“).  

Pro informační komplexnost dodávám, ņe z citovaných příčin se proti ratifikaci IÚ 

vyjádřila mj. i Unie rodinných advokátŧ.
2
 

KNĚZ PETR PIŤHA A REPRESE  

Pokud by někdo chtěl např. ņenám v ČR sebrat volební právo či omezit jejich sociální 

zabezpečení, tak budu první, kdo bude podněcovat, aby se tak perfidně nedělo. Nicméně 

neuvěřitelný poprask, který určité kruhy vytvořily okolo citované IÚ mi přijde hodně za 

                                                           
2
 http://www.bulletin-advokacie.cz/cak-proti-istanbulske-umluve 

Unie rodinných advokátŧ je zapsaný spolek – je to odborná platforma pro advokáty a dalńí odborníky, 

zaměřená na ochranu tradiční rodiny, mimosoudní řeńení sporŧ, výchovu a vzdělávání odborné i ńiroké 
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linkou zdravého rozumu. Ovocem z tohoto nemocného stromu je i trestní oznámení na 

pana kněze Petra Piťhu, který si dovolil „zostudit přínosy“, které nám IÚ do Česka údajně 

poskytne.
3
  

Hodně mnou otřáslo, ņe na známého katolického kněze Petra Piťhu, podala za jeho výroky 

o Istanbulské úmluvě trestní oznámení Česká ņenská lobby (ČŅL). Zmíněná ČŅL na 

konzervativního duchovního podala trestní oznámení kvŧli ńíření poplańné zprávy!  

Ačkoliv s mnohým, co exministr a dneńní kněz P. Piťha řekl a říká, nesouhlasím, nikdy 

bych nikomu nedoporučil na něj podat trestní oznámení. To je v demokratickém státě, dle 

mého názoru, zákeřný faul!  

Proč členky ČŅL a dalńí oponenti neńli cestou demokratické polemiky? Proč hned 

„atomovka“ v podobě trestního oznámení? Jiņ výńe zmínění studenti prvních ročníkŧ 

právnických fakult ví, ņe trestní právo je tzv. ultima ratio, které má nastupovat aņ jako 

krajní (poslední) prostředek. Vím, ņe dnes se institut trestního oznámení velice často 

naduņívá, ale to není pro členky ČŅL omluva. 

Pragmatické hledisko – jak mají policisté a státní zástupci s citovaným trestním 

oznámením fakticky naloņit? Mají si objednat znalecké posudky od politologŧ, religionistŧ 

a bŧhvíkoho, aby posoudili a vyhodnotili knězovo vyjádření? Kdo to vńe zaplatí? Jak říká 

mŧj takřka osmdesátiletý soused – právník na zaslouņené penzi: To nemá nańe policie nic 

jiného na práci, neņ vyńetřovat takové „politické“ věci? A propos snańe ukradli před pŧl 

rokem auto a pachatele jeńtě nenańli, dodal zkuńený soused.  

ZÁVĚR 

Ostře nesouhlasím, aby se do politického boje, a co jiného je zápolení o (ne)přijetí nějaké 

úmluvy, vměńovalo trestní právo. Na druhou stranu zdvořile apeluji na zastánce názorŧ 

pana P. Piťhy, aby neopláceli „feministickým kruhŧm“ stejnou mincí a nepodávali na ně 

trestní oznámení za jejich sporné výroky. Jak stojí i v knize knih – nečiň jinému, co 

nechceš, aby jiní činili Tobě.
4
 

 
                                                                                                                                                                                

veřejnosti. Spolek byl zapsán do spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vloņka 

69709 dne 8. ledna 2018. 
3
 PIŤHA PETR: Kázání v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha ve svátek sv. Václava, dostupné na 

http://kapitulavsv.cz/wp-content/uploads/2018/10/Mons.-Petr-Pi%C5%A5ha-

K%C3%A1z%C3%A1n%C3%AD-o-sv%C3%A1tku-sv.-V%C3%A1clava-L.P.-2018.pdf 
4
 Kniha Tóbijáš 4,15. 
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Abstract: False Shine and Misery of the Istanbul Convention 

The article deals with the dangers of the Istanbul Convention. In particular, the author 

points to its uselessness. Czech law, in the opinion of the author, already overwhelms 

most of the points in the Istanbul Treaty. 

Key words: Istanbul Convention, law, public law, criticism. 
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PRÁVO A BEZPEČNOST MÁ DŦVOD K OSLAVĚ – ČLEN JEJÍ 

REDAKČNÍ RADY PROFESOR PETR PRŦCHA SEDMDESÁTNÍKEM 

Petr Kolman

 

 

Je aņ neskutečné, kterak ten čas letí. V první polovině měsíce února oslavil krásné ņivotní 

jubileum významný moravský právník, dlouholetý vysokońkolský pedagog a soudce 

Nejvyńńího správního soudu váņený pan prof. Petr Prŧcha. 

Prof. JUDr. Petr Prŧcha, CSc. v roce 1976 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy 

univerzity (tehdy jeńtě Universita Jana Evangelisty Purkyně v Brně), kde je od té doby 

pilířem a dobrým duchem katedry správního práva a správní vědy.  

Oslavenec více neņ čtyřicet let vyučuje jeden z nejdŧleņitějńích právních oborŧ, kterým 

správní právo bezesporu bylo a je. Dodejme, ņe prof. P. Prŧcha brilantně přednáńel a 

nadále přednáńí jak správní právo hmotné, tak i procesní. Na konto Prŧchova fakultního 

pŧsobení nutno uvést, ņe od post-revolučního roku 1990 do roku 2003 byl vedoucím 

katedry správní vědy, správního práva a finančního práva. 

P. Prŧcha se nesmazatelně zapsal do povědomí i srdcí tisícŧ studentŧ a studentek, jinak 

relativně nezáņivného oboru, kterým bylo a je správní právo ze své prapodstaty. Studenti 

oceňovali předevńím Prŧchovu přísnost, která vńak nikterak nepostrádala spravedlnost 

a smysl pro empatii. V neposlední řadě je generacím českých studentŧ a absolventŧ práv, 

mezi kterými jsou i mnozí dneńní čtenáři tohoto časopisu, znám oslavencŧv 

neopakovatelný smysl pro hledání nových odborných souvislostí, ale i suchý humor a 

dŧstojné oblékání. 

Bylo by vńak hrubou chybou zjednoduńovat Prŧchovu profesní dráhu jen na akademické či 

vědecké pŧsobení. Profesor P. Prŧcha rozhodně nebyl a není nějaký nepraktickým 

akademickým pracovníkem odtrņeným od praxe. P. Prŧcha je váņeným a respektovaným 

soudcem Nejvyńńího správního soudu (NSS), kde zastává pozici předsedy senátu. Jak říkají 

s oblibou asistenti a mladńí soudci z NSS, bez pana profesora by náń soud nebyl 

plnohodnotným a správným správním soudem.  

                                                           

 JUDr. Petr Kolman, Ph.D. – Vysoká ńkola Ambis Praha, Lindnerova 1, petr.kolman@ambis.cz, člen 

redakční rady PaB a upřímný gratulant. 
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Komplexnost Prŧchovy odbornosti mj. dokládá, ņe v letech 1998–2003 byl členem 

Legislativní rady vlády ČR, dále pak v letech 1994 –2003 byl členem konzultačního sboru 

při Ministerstvu pro místní rozvoj ČR pro otázky územního plánování a stavebního řádu. 

Do mozaiky doplňme, ņe v letech 1992 – 2003 byl členem představenstva České 

společnosti pro stavební právo. Citované činnosti posléze prof. Prŧcha musel logicky 

ukončit pro neslučitelnost s výkonem funkce soudce NSS. 

P. Prŧcha je drņitelem prestiņního uznání Právník roku 2014, jak jinak neņ v kategorii 

Správní právo. Čtenářŧm nańeho časopisu netřeba myslím představovat desítky odborných 

a vědeckých prací z oblasti správního práva, jejichņ je oslavenec autorem či spoluautorem. 

Za redakční radu časopisu Právo a bezpečnost vinńujeme ze srdce panu profesorovi Petru 

Prŧchovi mnoho zdraví, ńtěstí, a jeńtě hodně odborně plodných let.  
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INTERNATIONAL CONFLICTS AND WAYS OF THEIR 

PREVENTION 

- SELECTED ISSUES 

Antoni Olak, Rastislav  Kazanský
 

 
 

1.  INTRODUCTION 

Conflicts within the environment of international relations, whether these are domestic 

or interstate, have become one of the most intensely perceived security problems of the 

contemporary world. Their nature is usually violent, accompanied by human casualties, 

which may escalate to humanitarian crises and may cause enormous material, population 

and ecological damage. Regions in conflict are the source of population migration, 

increasing pressure and they become a suitable environment for the formation of radical 

and terrorist groups. The destructive force of conflicts causes an economic decline 

of countries and, thus, increases the differences between stable regions and countries and 

those regions and countries with ongoing conflicts. The resolution and prevention 

of conflicts within international relations is a multidisciplinary approach, which draws 

on psychology, sociology, mass communication, development studies, studies 

of international institutions and political science, security studies and, in particular, on the 

study of international relations.  

The resolution and prevention of conflicts is most commonly understood as a part 

of the study of international relations, which touches upon the aforementioned disciplines. 

The study, analysis, and research of the theory and practice in the field of conflict 

resolution and prevention has had its place within the framework of international relations 

on a global scale for several years now.  

This deals with preventing conflict formation within international relations, which is also 

one of the possibilities for conflict resolution. Prevention of disputes represents preventive 

programs, policies and strategies, aimed to prevent conflicts from escalating into a stage 

when the participants consider using force as an adequate solution. Prevention as a way 
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of conflict resolution has been used to a greater extent since the end of the Cold War. 

When comparing the number of casualties caused by natural disasters and violent conflicts, 

on a global scale, the number of conflict casualties is evidently higher. The goal 

of the international community was therefore to define tools, which would decline 

or eliminate the probability of emergence of violent encounters, humanitarian disasters 

and instabilities in various regions of the world. 

 

2.  CONTEMPORARY PROBLEMS.  INTERNATIONAL CONFLICTS 

AND THEIR PREVENTION 

Most theorists and experts in the field of conflictology agree that it is necessary to define 

conflicts -- that is to exactly and precisely determine the type of conflict. This definition 

is the prerequisite for the study of conflicts. Thanks to this, we can study them further 

and determine the causes of conflicts, the development and goal of the parties involved 

and the progress and a possible solution of conflicts.  

Countries and international organizations started using the possibility of preventing 

the emergence of violence in disputes within international relations. This usage was 

conditioned especially by postwar reconstruction, enormously expensive humanitarian aid, 

and destabilization of a great number of regions. The goal of the international community 

is to prevent the emergence and extension of violence, eliminate the suffering of civilians 

and potential casualties, and prevent damages.  One of the primary tasks is to find 

an effective conflict resolution in its initial stage, i.e. in the stage that does not include 

violence (Waisová, 2005).  

During the Cold War, activities of the UN and the Security Council were limited because 

their members often used the power of veto. After this period, the situation in international 

relations changed rapidly. The UN should become a perspective and contributive 

organization. Its main goals should be early recognition of conflict situation and 

appropriate and purposeful reaction. Means of prevention should primarily be preventive 

diplomacy and other tools of violent conflicts prevention. Peace enforcement, which is the 

subject of Chapter VII of the United Nations Charter (Action with Respect to Threats to 

the Peace, Breaches of the Peace, and Acts of Aggression), is also an important possibility. 

Another goal of the organization should be post-war reconstruction of affected areas and 
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regions, which is a decisive condition for perspective and long-term maintenance of peace 

and stability (Hofreiter, 2008). 

Some unsuccessful UN missions aroused discussion about the significance of preventive 

diplomacy and the UN's ability to perform preventive activities. The second half of the '90s 

represented a reform of preventive diplomacy and greater efficiency of its practical use 

within the UN. Conflict prevention within the international community represents one of 

the conditions for ensuring individual security. K. Annan, UN former Secretary General, 

characterized the shift from a culture of reaction to a culture of prevention as considerably 

more effective both from the humanitarian and financial perspectives. In the initial stage 

of a dispute, participants and their standpoints are less polarized and more flexible than 

after the outbreak of violence. This fact is fundamental for the willingness to solve 

conflicts in a peaceful way. Conflict prevention is the most effective means of identifying 

the causes of a conflict, not only its consequences, which creates realistic conditions for 

permanent peace (Annan, 2000). 

Various international and regional organizations have implemented violence prevention 

into their agendas. As an example, we can mention the Organization for Security and 

Cooperation in Europe (OSCE), which created an early-warning system, including e.g. the 

High Commissioner on National Minorities and the so called human dimension 

mechanism. Other examples are the World Bank groups, which use a similar early-warning 

system, or the Organization of American States, which uses the system of non-violent 

dispute resolution among the members of the organization. 

In the last decade of conflict prevention, a complex interactive approach has been 

advanced (abandoning the term preventive diplomacy, which is too narrow for this new 

approach), which tries to minimize the suffering and losses of inhabitants and the risk of 

destabilizing the area. This approach uses long-term multi-discipline activities (Waisová, 

2005). 

 

3.  AREAS UTILIZING CONFLICT PREVENTION 

One of the basic conditions for conflict prevention is choosing appropriate tools 

and mechanisms. When studying these tools, we must take into account that international 

and internal conflicts differ from each other, and that is why, in a particular situation, 

different tools and mechanisms must be used for their prevention.  
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The basic framework of tools and mechanisms is stated in Chapter VI of the UN Charter – 

Pacific Settlement of Disputes. It includes various programs, approaches, proposals 

and policies. The goal of all tools is to influence particular situations and displays, 

so that the outbreak of violence is avoided. Methods used as a part of prevention try to 

make the participants find a non-violent resolution of the dispute, and offer material or 

political help. Their use changes depending on a particular type of dispute, type of parties 

involved  

and possibilities of their success. Governments are able to implement some 

of the mechanisms using own sources, but other mechanisms depend on international 

cooperation.  

Tools of conflict prevention can be divided into seven functional areas (Waisová, 2005): 

 Official diplomacy – negotiation, mediation, conciliation, good offices, peace 

conferences, informal consultations, conflict prevention centres, one-sided goodwill 

gestures, diplomatic sanctions, special envoys, international appeal, crisis and 

coercive diplomacy and diplomatic recognition or non-recognition. 

 Unofficial diplomacy – peace committees, civilian observers, supporting traditional 

conflict resolution methods (e.g. council of elders), testimonies of important 

personalities, non-violent campaigns, round-table talks, workshops, civil 

investigating missions and cultural exchange. 

 Politics – democratization of political system, creation of political parties 

and institutions, securing the position of minorities or particular groups in a political 

system, monitoring elections, development of civil society, supporting human rights, 

anti-corruption measures, battle against human trafficking (Prŧcha, 2011), 

decentralization, protectorates. 

 Army – professionalization of armed forces, restructuring, preventive deployment 

of armed forces, military aid, demobilization, non-attack agreements, security 

regimes and arrangements instigating confidence, organizations of collective 

security, deterrence, no-flight and demilitarized zones, blockades and embargoes on 

import of weapons and military material, restricted military intervention, coordinated 

reduction of military expenses. 

 Economic and social sphere – economic reforms and supporting economic 

development, development aid and simpler access to the world market, 
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diversification of industry and trade structure, economic co-operation and economic 

regimes or organizations, economic sanctions, common projects, relocating refugees, 

suppressing the negative influence of diaspora, decreasing unemployment, 

international agreements adjusting and simplifying trade with strategic resources 

including verification measures, rationalized flow of financial sources. 

 Legal system – war crime tribunals, police reforms, arbitration, adjudication 

and investigating process (Adańková, 2010).  

 Media and education – extending access to education, multicultural and national 

education programs, international and multi-ethnic broadcast, existence of alternative 

information sources (Adańková, 2009).  

 The above mentioned tools and mechanisms can be combined in various ways, 

depending on the particular conflict, nature of its participants, and environment it 

takes place in. 

 

4.  WAYS TO PREVENT CONFLICTS 

The term "conflict prevention" is perceived and interpreted in various ways both in theory 

and in practical use, and there is no clear-cut formulation for an exact definition of this 

phenomenon. Most conflict prevention theoreticians agree that the term "preventive 

diplomacy" is too restricted and does not satisfy contemporary requirements for conflict 

prevention. Prevention also contains foreign policy, intervention, development aid, 

creating and enforcing international standards etc. 

There are many definitions from various authors, but the most general was given by the 

former UN Secretary General Butrus Butrus-Ghálí in „An Agenda for Peace“. Conflict 

prevention is an activity focused on preventing creation of disputes and their escalation 

into armed conflicts, and restricting their expansion in case they have already emerged 

(Hofreiter, 2008). This definition emphasizes the necessity of preventing all disputes, 

because that is the best way of eliminating the probability of their escalation into a 

destructive conflict.  

Conflict prevention is neither a specific political sector on its own, nor a simple 

intervention method. It is a political and bureaucratic "cultural prevention", which 

advances with different force on a wide scale of major political areas and organizations, 
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such as dipol-macy and interactive conflict resolution, economic development, 

development of democracy, human rights, military relations, environment, education, 

health, agriculture, commercial activities, international trade, financial sources, and natural 

resources development (Lund, 2002).  

The goal of conflict prevention is to prevent international conflicts, internal conflicts 

and tense situations from resulting into greater violence and usage of armed forces. 

Conflict prevention is an activity, which is aimed to prevent the outbreak of armed 

conflicts and mass violence (Miall, Ramsbotham, Woodhouse, 2011). Conflict prevention 

is a constructive procedure, which tries to decrease the probability of threatening, using or 

deploying armed forces by participants of a political dispute (Wallersteen, Möller, 2003).  

L. Hofreiter defines prevention as a purposeful action focused on eliminating precon-

ditions and causes of conflicts. It expresses both direct and indirect conflict participants' 

abilities to generalize existing theoretical and empirical data about possible disputable 

ques-tions, and on the ground of that to anticipate, predict and influence the future 

development (Hofreiter, 2008). 

More suitable terms are violent conflict prevention, or crisis prevention, because we speak 

rather about an effort to prevent violence than the conflict itself. According to the  

UN, conflict prevention consists of long-term activities focused on structural causes 

of conflicts, aiming to build strong foundations for peace. On the other hand, EU 

institutions emphasize the use of short-term activities to reduce and eliminate open 

tensions, or prevent the outbreak or reemergence of a violent conflict (Mihálik, Ondruńek, 

2009). In contemporary international relations, theoreticians distinguish between two basic 

approaches towards conflict resolution (Waisová, 2005): 

     1. Direct or "light" prevention, which is aimed to prevent violent or armed escalation 

of conflicts and to reduce greater polarization. Basic tools of direct prevention are 

mediation, long-term missions, diplomatic intervention, and coercive devices (embargoes, 

sanctions etc.)  

     2. Structural or "deep" prevention represents the classic approach towards conflict 

prevention. Its goal is to permanently eliminate conflict-causing factors and to create 

conditions suitable for minimizing conflict occurrence and the risk of conflict escalation. It 

tries to directly affect the key causes of conflicts and influence the opponents' 

contradictory interests. Structural conflict prevention in international relations involves 
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solving recurring ideas and problems, which create the foundations of conflicts in 

international system. Some of the structural prevention devices and strategies are: 

economic, technical, development, political, cultural cooperation and long-term support of 

civil society development, preventing poverty, respecting human rights and civil liberties, 

good relationships between countries, permanent dialogue, international and interstate 

cooperation. 

One of the important preconditions for emergence and escalation of conflicts is the 

existence of causes and conditions for a dispute. From the point of view of prevention, it is 

necessary to (Hofreiter, 2008): 

 Constantly evaluate the relevant environment, 

 Identify possible conflict causes and conditions, 

 Make timely steps towards eliminating or limiting the possibility of conflict causes 

emergence. 

To reach success in conflict prevention, several basic requirements must be met; first of all 

being the knowledge of complex principles, functioning and managing social units 

(organizations, social groups) and the ability to use them within the process of conflict 

situation analysis. The second condition is achieving a high level of general-theoretic 

knowledge about the primary nature of conflicts, their causes, types and course dynamics. 

Inevitable are also: the ability to deeply analyse a particular situation and ability to identify 

conflict-causing phenomena, which represent a unique, creative and unrepeatable process, 

because each situation is unique, unrepeatable in time, space, participants and other 

conditions.  

The extent of adaptation, or the choice of correct methods is equally important. It 

eliminates the causes and preconditions of conflict-causing factors depending on a specific 

situation. Another condition for successful prevention is a sufficient amount of material, 

military, human and other resources, which are inevitable for a particular realization of 

preventive actions. Last but not least, the parties involved must actively participate in the 

process of negotiations and accept the decisions of international authorities (Hofreiter, 

2008). 
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5.  PREVENTION AND PREVENTION VS. EXISTING CONFLICTS 

The beginning of the chapter is focused on a wide scale of mechanisms, devices and 

factors, which influence and participate in conflict prevention. Persons involved also form 

a large group. Preventing the outbreak of violence represents an area of multilateral 

relations, where none of the participants (countries, international governmental or non-

governmental institutions and individuals) have an exclusive possibility to intervene (with 

a certain exception of the UN Security Council).  

A wide scale of participants take part in this action – parties of international system (world 

powers, UN), regional (neighbouring states or regional organizations) and local partakers 

(local non-governmental organizations and important individuals). The proportion of their 

participation in conflict prevention and crisis diplomacy depends on their interests, goals, 

involvement in disputes and mainly the capacities they have at their disposal. 

The most common partakers in international diplomacy are international and regional 

organizations (both governmental and non-governmental). The special function 

of the United Nations in preventive diplomacy was already defined in Chapter II. Activity 

of regional organizations within preventive diplomacy and conflict resolution is specified 

mainly in Chapter VIII of the UN Charter about Regional Arrangements and by statutes 

of particular organizations, which define the member duties, conflict resolution 

mechanisms, sanctions etc. Mechanisms of conflict prevention and management were 

created e.g. within OSCE, Organization of American States, African Union and Economic 

Community of West African States. Other regional organizations, such as ASEAN, were 

able to create ad hoc initiatives for crisis situations and conflicts resolution (Waisová, 

2005). 

The advantage of regional organizations is that because of their geographical scope 

of activity and detailed information about the region they function in, the situation and 

relations in it, they are able to identify the dispute in a short time margin and react to it 

faster and more effectively.  

They dispose of a framework of experts, who know the environment and problems 

of the region and who are able to accept political, cultural and other specificities of the area 

in diplomatic talks. International organizations function as distributors of information 

between their members, they create standards and rules for behaviour and negotiation, 

represent a place for socialization of countries, allow creation of coalitions, aggregate 
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and articulate interests of member countries and last but not least, allow space for 

negotiations and non-violent conflict resolution (Waisová, 2005). 

Regional and international economic organizations play a specific role. When applying 

activities of conflict prevention, they use economic devices, such as technical aid, 

advantageous access to the market, support of trade liberalization etc. The strategy 

of supporting economic development is nowadays used by the European Union. 

International non-governmental organizations (INGO„s) also take part in conflict 

prevention. Their impartiality is the main advantage. While regional organizations are 

sometimes perceived as tools of enforcing policies and interests of countries, particularly 

regional powers, non-governmental organizations do not fall into this characteristic.  

When compared to international governmental organizations, they are in advantage. 

INGO„s have good knowledge of local problems, because their representatives are actually 

present in the conflict area. Regional organizations are also more trusted by the inhabitants 

then representatives of distant governmental organizations.  

In contrast to governmental organizations, which are limited by a complicated system 

of approvals and decision-making, INGO„s are able to take action quickly and more 

effectively in case of urgency. An important part of regional organizations' agenda 

is participation in post-conflict reconstruction along with preventive activity, which is 

aimed to prevent recurrence of conflictual situations. 

A disadvantage of non-governmental regional organizations is that their usage of specific 

mechanisms and tools of prevention is limited in terms of a real scope of activity. Their 

activity is focused on sub-state prevention, e.g building relations between different 

countries' societies, cultural and scientific contacts, and subvention of economic 

development. In terms of devices, non-governmental organizations are limited by own 

abilities, resources and international regulations (e.g., INGO„s cannot use coercive 

devices). They play important role in (Waisová 2005): 

1.  Prevention and early warning, particularly when collecting data, 

2.  Monitoring observance and violations of human rights and civil liberties, 

3. Return of refugees and supporting economic development, 

4. Arranging negotiations. 
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Non-governmental organizations are often first to get to the area of conflict in its initial 

stages. Nowadays, they represent an important part of conflict prevention and many of 

them have an affiliated or consultative status in the UN system. Individuals also play an 

important role in preventive diplomacy.  

These are usually representatives of a country or government. However, they do not 

represent their government or its official policy, but offer personal abilities and knowledge. 

The UN Secretary General takes significant action in preventive activities. This post 

is a guarantee of impartiality, expertness and great personal prestige and confidence. 

Competences of the Secretary General are: providing the so-called good offices, where he 

can act as a mediator and proposer between the opponents, arranging investigating 

missions and allowing the possibility to inform the UN Security Council about a particular 

conflict.  

Besides the UN Secretary General, an important role in preventive diplomacy is played by 

political powers' elites, respected representatives of cultural sphere, or personalities whose 

position guarantees certain approach and values, e.g. important representatives of churches. 

The problems of early reaction or preventive intervention in conflict-affected regions are 

dealt with by the EU within European Security and Defence Policy (ESDP). The goal 

is to create and provide European Rapid Reaction Forces (ERRF) for preventive actions 

in international conflicts and crisis management (European Security and Defence Policy, 

2010). ERRF should consist of approximately 60,000 members with a sixty day stand-by 

period, who could be maintained in the area of deployment for one year. In November 

2004, secretaries of defence agreed on creation of thirteen battle groups as basic units of 

the ERRF. A battle group can be created by one country or a group of states. These battle 

groups can co-operate in five types of operations (Hofreiter, 2008):  

  averting the conflict, 

  separating the sides of a conflict (using force), 

  stabilization, reconstruction and military help for third countries, 

  evacuation operations in hostile territory, 

  providing assistance to humanitarian operations. 

EU battle groups are being created to take action in conflict resolution or humanitarian aid 

at the request of the UN. These battle forces should be able to solve crisis situations of both 
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military and non-military nature, as well as engage in war. The goal is not to create 

a European army. National armed forces stay under control of their national commanders – 

democratically elected bodies of member countries. They would come under a higher 

military commander only during a particular EU mission (European Security and Defence 

Policy, 2010).  

 

6.  DIPLOMACY AS A METHOD OF CONFLICT PREVENTION 

Within preventive actions, various methods are used, aiming to achieve peace and maintain 

peace situation in long-term perspective. These are: 

 Peacekeeping operations – preventive operations for maintaining peace. They are 

perceived as last-resort conflict prevention possibility and represent deploying third-

party military forces in crisis areas. These operations are provided in accordance with 

Chapter VI of the UN Charter – Pacific Settlement of Disputes. For this kind 

of operation, agreement of all sides of the conflict is necessary. Their goal 

is to discourage the opponents from creating a conflict, or to prevent the outbreak 

of violence by the presence of international forces. Monitoring teams are sent into 

the area to report on the current situation while the dispute is not considerably 

polarized and permanent armed encounters do not take place. Their competence 

is to assess whether there is a need for further intervention. As an addition to 

observation missions, special troops protect civilians from danger, which threatens 

them in particular environment. In case of an observation mission, use of weapons is 

forbidden except in the case of self-defence, and such forces do not have a mandate 

to intervene in ongoing conflicts. Deployment of military forces within peacekeeping 

missions creates conditions for political conflict resolution, allows the parties 

involved to seek reciprocally acceptable options and minimizes the possibility for the 

conflict to escalate into destructive phase (Hofreiter, 2008).  

 Peacebuilding – building peace according to the original concept of Johan Galtung 

represents one of the three pillars of peace activities (along with peacekeeping and 

peacemaking). The goal of peacebuilding is to identify key causes of the conflict. 

Some theoreticians link it with the stage of post-conflict reconstruction. However, 

key factors of the conflict can be analysed in any of its stages. Understanding this 

term, commonly used in the EU, is close to Galtung's definition. He defines 
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peacebuilding as activities of medium-term and long-term nature, aimed at the key 

causes of a violent conflict (Mihálik, Ondruńek, 2009).  

 Peacemaking – creation of peace. Various meanings are attached to this term. 

Galtung has defined peacemaking as activities aimed to intervene and to mutually 

influence conflictual standpoints. The United Nations uses this term in its agenda and 

understands it in connection with the activities described in Article 33 of the UN 

Charter (negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, 

resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means). As a synonym, 

the term "peace enforcement" is used. It is used to describe armed, military 

operations, the main goal of which is to force the opponents to agree to peaceful, 

non-violent conflict resolution. Peacemaking is often used in relation to negotiations. 

It extends beyond peacekeeping because it deals with particular disputable subjects, 

but does not reach as far as peacebuilding, which makes efforts for actual 

reconciliation and therapy between civilians and not just for a written agreement 

(Mihálik, Ondruńek, 2009). 

 When analysing preventive diplomacy and the activities aimed at conflict prevention, 

we must also define some limitations that complicate the course of the preventive 

actions as such. These are (Hofreiter, 2008): 

 The existence of legal regulations which guarantee human rights and civil liberties 

and which must be observed even if considering a reaction to behaviour evidently 

focused on provoking a conflict (e.g. the need to restrict registration or activity 

of groups and movements which support or propagate racial, religious or ethnic 

hatred collides with the protection of freedom of speech, association, assembly, etc.).  

 International law, including international military law stagnates because of the needs 

and demands of the modern world. This problem is most apparent if there is a need to 

react to internal conflicts where human rights are being seriously violated, 

humanitarian disaster is taking place, or when dealing with non-governmental 

participants (terrorists, religious radicals, political extremists), and thus it is hard to 

determine how big a threat they represent. Contemporary definitions and opinions on 

preventive and pre-emptive action are in conflict with regulations and enactments of 

the Hague Convention. According to this agreement, such actions are considered an 
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aggression, as it refuses the possibility of making preventive intervention against 

a sovereign state. 

 Inconvenient system and structure of global security organizations, such as the UN 

and its Security Council. Contradictory interests of its permanent members decrease 

the ability to precisely, accurately and effectively react to emerging conflictual 

situations and to take appropriate actions. Reaching agreement is usually problematic 

in cases when the conflict area is in the interest or under the influence of one of the 

world powers, who are also members of the UN Security Council. 

It is not easy to characterize the contemporary situation and security environment 

in the world politics. It is full of disputes, conflicts and contradictions, which are social-

economically, or geopolitically determined. It is a fact, that in global understanding, the 

world has never been as developed as it is nowadays. The level of advancement of 

developed countries is in contrast with the backwardness of third-world countries.  

The world has never been as wealthy as it is now. However, wealth on one side is 

confronted with poverty in other regions. We must realize, that almost three billion people 

(which is nearly a half of the world's population) struggle with less than two euros per day. 

Many people die annually as a result of starvation and malnutrition. 

The modern world is characterized as safe, because the probability of a global war has 

decreased, but on the other hand, new global security threats occurred. They are less 

predictable, and strongly diversified. From this point of view, we could claim that world 

is stable and organized, but from a different perspective, it is unstable, anarchic 

and fragmented.  

The evolution of civilization has not brought only success in the technical development 

and progress making life easier, but also many problems, which, in some cases, threaten 

our lives. These are mainly inequality in global development, destruction of ecological 

stability, effects of globalization, regional conflicts, wars, etc. These influences affect each 

one of us, and their resolution will not be easy if the international community does not 

focus on prevention. 

 

BIBLIOGRAPHY 

ADAŃKOVÁ, D. 2010. Transnacionálny organizovaný zločin a jeho dopad na bezpečnosť 

Európskej Únie. In Bezpečné Slovensko a Európska únia: zborník príspevkov zo 



 93 

 

4. medzinárodnej vedeckej konferencie, 11. – 12. november 2010, Końice: Vysoká ńkola 

bezpečnostného manaņérstva v Końiciach, 2010, s. 11-16. ISBN 978-80-89282-44-9. 

ANNAN, K. 2000. Common Destiny. New resolve. Annual Report on the Work of the 

Organization 2000. United Nations, 2000, 133 s. ISBN 978-9-2110-0851-7. 

HOFREITER, L. 2008. Teória a rieńenie konfliktov. Liptovský Mikuláń: Akadémia 

ozbrojených síl generála M. R. Ńtefánika Liptovský Mikuláń, 2008. 206 s. ISBN 978-80-

8040-347-8. 

KZANSKY R., The teoryof conflict. Matej Bel University Faculty of Political Sciences 

and Interna-tional Relations 2015, Banská Bystrica. 

LUND, M. 2002. Preventing Violent Intrastate Conflict and Bilding Peace. In RENNER, 

M. 2002. The Anatomy of Resource Wars. Worldwatch Institute.: 

<http://www.worldwatch.org/system/files/EWP162.pdf 

LABUZIK M., OLAK A., Europska Unia. Vybrané Témy.  Stowarzyszenie „EDUKACJA 

NAUKA ROZWÓJ” Ostrowiec Św. 2013. 

MIALL, H. – RAMSBOTHAM, O. – WOODHOUSE, T. 2011. Contemporary Conflict 

Resolution. Third edition. Camridge: Polity Press, 2011. 487 s. ISBN 978-0-7456-4973-3. 

MIHÁLIK, J., ONDRUŃEK, D. 2009. Peacework – Práca pre mier. [online]. Bratislava: 

PDCS, o. z., 2009. 80 s. ISBN 978-80-969431-8-0.:<http:// www. 

pdcs.sk/files/file/Publikacie/Peacework% 20_%20Praca_pre_mier.pdf>.  

PRŦCHA J. 2011. Obchodování s lidmi – globální hrozba. In Bezpečnostné fórum 2011. 

Banská Bystrica: FPVaMV UMB, 2011, s. 143 -152, ISBN 978-80-557-0136-3. 

ROŅŇÁK, Petr. Politologie pro vńechny. Ostrava: KEY Publishing, 2014. ISBN ISBN 

978-80-7418-214-3. 

Tyrała P., Olak A., Prakseologia w edukacji dla bezpieczeństwa.AMELIA Rzeszów 2012, 

ISBN: 978-83-63359-04-1 

WAISOVÁ, Ń. 2005. Řeńení konfliktŧ v mezinárodních vztazích. Praha: Portál, 2005. 206 

s. ISBN 80-7178-390-0. 

WALLENSTEEN, P. – MÔLLER, F. 2003. Understanding Conflict resolution. War, Peace 

and the Global System. London: SAGE Publications, 2003. 298 s. ISBN 10 1-4129-28583. 

 



94 

 

 

 

Abstract: International conflicts and ways of their prevention – selected issues 

Conflicts in the environment of international or domestic relations have become one of 

the most intensely felt security problems in the modern Word and above all Europe as a 

community. Their character is usually violent, often with victims, usually fatal, that can 

become humanitarian crises and cause great material, population and ecological 

damage. The destructive force of conflicts causes a decline in the economic development 

of countries, and thus increases the differences between stable regions and countries 

and those regions in which conflicts occur. 

Conflict resolution and prevention is most often understood as part of the research on 

international relations that concern the above-mentioned disciplines. Studies, analyzes 

and studies of theory and practice in the field of conflict resolution and prevention of 

this phenomenon have been taking place in international relations on a global scale for 

several years. A deeper analysis of conflict prevention is a key issue for European States 

and their Governments. The emphasis in these activities should be placed not only on the 

theory and philosophy of the conflict, but the practice, because of the importance of 

preventing the escalation of conflicts in the initial phase before the conflict, the 

transformation phase of the conflict and during the reconstruction process after the 

conflict. 



 95 

 

Redakční rada časopisu 

 

 

doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.  

Předseda 

Vysoká škola Ambis, Právnická fakulta Masarykovy 

univerzity 

prof. Vladimír Belych, Dr.Sc. Právnická fakulta, Uralská státní univerzita 

Jekatěrinburg 

prof. JUDr. Jozef Čentéš, Ph.D. Generální prokuratura Slovenska Bratislava, 

Univerzita Komenského Bratislava 

doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc. Střední škola informatiky, poštovnictví a 

bankovnictví Brno 

JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D. Fakulta stavební, Vysoké učení technické Brno 

prof. Ivan Halász, Ph.D. Národní univerzita veřejné sluţby Budapešť, Ústav 

práva Maďarské akademie věd 

JUDr. Milan Hodás, Ph.D. Ředitel Parlamentního institutu Národní rady SR 

Bratislava, Právnická fakulta Univerzity 

Komenského v Bratislavě 

JUDr. Jakub Chromý, Ph.D. Nejvyšší státní zastupitelství Brno 

doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D. Mendelova univerzita Brno 

doc. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše Brno 

JUDr. Alena Kandalcová, Ph.D. Ústavní soud Brno 

Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D. Právnická fakulta, Masarykova univerzita Brno 

JUDr. Petr Kolman, Ph.D. Vysoká škola regionálního rozvoje a bankovní 

institut Ambis Praha 

doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D. Vysoká škola Ambis Praha 

prof. JUDr. Petr Prŧcha, Ph.D. Nejvyšší správní soud, Právnická fakulta, 

Masarykova univerzita Brno 

doc. Ing. Milan Jan Pŧček, Ph.D. Vysoká škola Ambis Praha 

JUDr. Filip Rigel, Ph.D. Univerzita Hradec Králové 

RSDr. Petr Roţňák, CSc. Vysoká škola Ambis Praha 

doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. Právnická fakulta, Masarykova univerzita Brno 

prof. Dr. Boguslaw L. Ślusarczyk Řešovská univerzita, Rzeszów - Polsko 

JUDr. Renata Vesecká, Ph.D Vysoká škola finanční a správní Praha 



96 

 

 

Adresa redakce 

Právo a bezpečnost 

Vysoká ńkola Karla Englińe, a.s. 

Mezírka 775/1, 602 00 Brno 

pravoabezpecnost@vske.cz 
 

 

 

Vydavatelství: 

 

 

 

Tisk: 

KEY Publishing s.r.o. 

Nádraņní 733/176 

702 00 Ostrava – Přívoz 

  

  

  

 

  

 

Registrováno Ministerstvem kultury pod číslem E 21228. 
 

ISSN 2336−5323 

 
 

Datum vydání: 30.4.2019 
 

Objednávky předplatného přijímá vydavatel, cena předplatného je 600 Kč ročně, 

jednotlivé číslo stojí 200 Kč a lze jej zakoupit v sídle vydavatele. Vychází 3x ročně. 
 

 

Vysoká ńkola Karla Englińe, a.s. 

Mezírka 775/1 

602 00 Brno 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 


