
1 

 

  

číslo 2 ročník 2021 

 



2 

 

 

  



3 

 

OBSAH 
PRÁVO A BEZPEČNOST, ČÍSLO 2, ROČNÍK 2021 

Editorial                                                                                                                                   
 

Zdeněk Koudelka 

Kafkovská justice 

 
 

 

5 

 

Články 
 

Tomáš Grygar 

Specifika vyvlastnění podle zákona o zajišťování obrany České republiky 

 

 
 

 

7 

 

Oldřich Krulík 

Terorismus a akciové trhy jako spojité nádoby 

 

 

21 

 

Radoslav Ivančík 

Prístupy vybraných teoretických škôl k bezpečnosti 

 

 

37 

 

Petr Kolman 

Právní aspekty fungování rozkladové komise 

 

 

60 
 

Fábián Péter 

The threat of terrorism in western democracies today 

 

 

68 

 

Vladimír Sergejevič Belych 

Мысли и размышления о конституционной реформе в России: социально-

экономический аспект 

 

 

 

89 

 

Ostatní texty 

 

Zdeněk Koudelka 

Jaroslav Krejčí. Protektorátní premiér a předseda Ústavního soudu 

 

 

 

 

103 

 

 

  



4 

 

CONTENT 
LAW AND SECURITY, ISSUE 2, YEAR 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial                                                                                                                                   
 

Zdeněk Koudelka 

Kafkaesque Justice 

 
 

 

5 

 

Articles 

 

Tomáš Grygar 

The Specifics of Expropriation under the Act on Ensuring the Defense of the 

Czech Republic 

 

 
 

 

 

7 

 

Oldřich Krulík 

Terrorism and Stock Markets as an Interconnected Environments 

 

 

21 

 

Radoslav Ivančík 

Treatise on the Approaches of Selected Theoretical Schools to Security 

 

 

37 

 

Petr Kolman 

Legal Aspects of the Functioning of the Appeals Commission 

 

 

60 

 

Fábián Péter 

The Threat of Terrorism in Western Democracies Today 

 

 

68 

 

Vladimír Sergejevič Belych 

Мысли и размышления о конституционной реформе в России: 

социально-экономический аспект 

 

 

 

89 

 

Other texts 
 

Zdeněk Koudelka 

Jaroslav Krejčí. Protectorate Premiere and President of the Constitutional 

Court 

 

 

 

 

103 



5 

 

 

EDITORIAL 

KAFKOVSKÁ JUSTICE 

Robert Tempel byl odsouzen za dvojnásobnou vraždu na doživotí. Tvrdí, že ji nespáchal. 

Zastal se jej Evropský soud pro lidská práva, který přinutil náš Ústavní soud, aby zrušil 

odsuzující rozsudek. I při ukládání doživotí může dojít k justičnímu omylu. Ve věznicích 

jsou nevinní. Jen nevíme, kdo. Tempel není svatoušek. Ovšem i nesvatí mají právo na právo. 

Ke zprošťujícímu rozsudku musí dojít, když obžalovaný čin nespáchal, ale i když jsou 

pochybnosti o vině. Nevíme, jak to bylo. Tempela Krajský soud v Plzni zprostil obžaloby. 

Opak chtěl odvolací Vrchní soud v Praze. Protože nemohl Tempela uznat vinným sám, nutil 

k tomu krajský soud. A tak nařídil výměnu soudců. Když ani to nepomohlo, odebral věc 

plzeňskému soudu a přidělil ji do Prahy, kde dosáhl svého. To je popření práva na zákonného 

soudce. Že před tím Ústavní soud původně zavřel oči, je ostuda. 

Dle úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod má být trestní řízení dvojinstanční. 

Je to obrana před zneužitím moci i justičními omyly. Ovšem náš zákon dovoluje a Ústavní 

soud to trpí, že si vyšší soud vynucuje uznání viny po soudu první instance, pak ale fakticky 

není řízení dvojinstanční. Požadavek dvou instancí splňují jen soudy, které mohou 

rozhodovat o vině svobodně a ne soud, jenž je nucen k uznání viny nadřízeným soudem, 

který jinak předá kauzu jinému poslušnému soudu. 

Přitom Ústavní soud proti takovému jednání odvolacího soudu dříve zasáhl, když zakročil 

proti snaze Vrchního soudu v Praze vynucovat si po Krajském soudu v Hradci Králové 

odsouzení Lukáše Nečesaného za pokus vraždy. Ale v případě Jany Nečasové Nagyové však 

před touto špatnou praxí opět zavřel oči, když ji obvodní soud zprostil viny a odsouzení si 

vynutil až za cenu změny soudkyně odvolací Městský soud v Praze. Ústavní soud zde šel na 

ruku státnímu zastupitelství a uplatnil heslo: „Komu chceme, pomůžeme. Komu nechcem, 

nemůžeme.“. 

Vrcholem kauzy Tempel je, že po zrušení doživotního trestu, kde si ve vězení odseděl asi 20 

let a kdy nyní ožil rozsudek Krajského soudu v Plzni, který jej zprostil obžaloby, nebyl 

propuštěn z vězení. Prý si má odsedět asi rok za starý podmínečný trest, který mu byl změněn 

na nepodmíněný. Vrchní soud odmítl na roční trest započíst oněch vykonaných 20 let ve 

vězení, které byly vykonány protiprávně. Tempel dostane za nezákonný trest finanční 
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náhradu, ale sedět bude dál. To už je taková nelogičnosti, že by se k tomu mělo jasně postavit 

Ministerstvo spravedlnosti i Ústavní soud. 

 

Zdeněk Koudelka 

Předseda redakční rady
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SPECIFIKA VYVLASTNĚNÍ PODLE ZÁKONA                                

O ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 

Tomáš Grygar 

1. ÚVOD 

Vyvlastnění (expropriace) představuje nejzávažnější zásah do ústavně zaručeného 

vlastnického práva. Tento svou povahou veřejnoprávní institut1  může být přitom chápán 

v různé šíři, zejména pak ve vazbě na expropriační titul (účel vyvlastnění), kterým se též 

fakticky vymezuje předmět vyvlastnění a jeho rozsah.2  Expropriační tituly, jež „stanovují 

primárně účel, kterého má být realizací vyvlastňovacího titulu dosaženo“3 přitom musí být 

vymezeny výhradně zákonem4, neboť vyvlastnění je možné pouze na základě zákona (čl. 11 

odst. 4 Listiny)5, nikoliv podzákonného právního předpisu.  Vedle toho je ústavním 

předpokladem vyvlastnění rovněž veřejný zájem na tomto vyvlastnění a poskytnutí 

náhrady.6   

 

 

 

 

                                                           
1 Zájem o problematiku vyvlastnění v tuzemské i zahraniční právní vědě v minulosti osciloval mezi 

převažujícím pojetím veřejnoprávním a pojetím soukromoprávním, což dnes do jisté míry dokládá i právní 

úprava vyvlastnění v občanském zákoníku (§ 1037 až § 1039). Slovy Hoetzela lze však konstatovat, že „na 

veřejnoprávním charakteru expropriace nic se nemění tím, že některé účinky expropriačního nálezu jsou 

soukromoprávní: vyvlastnitel se stává soukromoprávním vlastníkem vyvlastněné věci“. HOETZEL, J. 

Československé správní právo. Část všeobecná. Praha: Melantrich, 1934, s. 286.  
2 FRUMAROVÁ, K. Expropriační titul jako jedna ze zákonných podmínek vyvlastnění. Acta Iuridica 

Olomucensia. 2020, č. 1, s. 13. 
3 Tamtéž. 
4 Argumentum a fortiori (a minori ad maius) též zákonem ústavním. 
5 Vyvlastnění přímo zákonem (tj. nikoliv na základě zákona individuálním správním aktem) je přitom v našem 

právním řádu vyloučeno. K obdobnému závěru dospěl rovněž slovenský Ústavní soud v Košicích, který ve 

vztahu k ústavním limitům vyvlastnění, takřka stejné textace jako v případě naší Listiny, stanovil, že „Ústava 

… neumožňuje, aby k vyvlastnění nebo nucenému omezení vlastnického práva došlo přímo zákonem. Z 

uvedeného vyplývá, že Národní rada … není oprávněná přímo zákonem vyvlastnit…“ (Nález Ústavního soudu 

Slovenské republiky ze dne 3. 4. 1996 sp. zn. Pl. ÚS 38/95, podobně viz nález ze dne 26. 1. 2011, sp. zn. Pl. 

ÚS 19/09). V podrobnostech: GRYGAR, T. K ústavnímu požadavku zákonného podkladu vyvlastnění. In 

SAKTOROVÁ, L´. (Ed.). Právne rozpravy on-screen II. Sekcia verejného práva. Belianum. Vydavateľstvo 

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Právnická fakulta UMB, 2021, s. 84-94. 
6 Blíže viz GRYGAR, T. Vyvlastnění a jeho ústavní limity. In GRYGAR, T., FRUMAROVÁ, K., HORÁK, 

O., MASARIK, M. Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení. Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 29–43. 



8 

 

V tuzemském právním řádu nejsou expropriační tituly koncentrovaně obsaženy v zákoně                       

o vyvlastnění, ale jsou naopak „roztroušeny“ ve více než desítce zvláštních zákonů.7 Jedním 

z nich je i zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů (dále též jen „ZoZO“), který se oproti jiným zákonům obsahujícím účely 

vyvlastnění, jakož i oproti zákonu o vyvlastnění upravujícím vyvlastňovací řízení, vyznačuje 

řadou specifik. V časopisecké literatuře doposud nebyl věnován problematice vyvlastnění 

podle zákona o zajišťování obrany ČR prostor, stejně tak k tomuto zákonu neexistuje ani 

komentářová literatura. Určitou výjimku tvoří nedávno vydaná monografie Vyvlastnění 

a vyvlastňovací řízení8, na kterou tímto příspěvkem navazuji a rozvíjím (či upřesňuji) 

některé úvahy, kterým jsem ve vztahu k této problematice v monografii věnoval.  

První část příspěvku analyzuje předmět vyvlastnění a jeho rozsah, resp. samotný 

expropriační titul obsažený v § 45 odst. 1 ZoZO. Druhá část článku se již věnuje procesním 

aspektům problematiky, tj. specifikům tzv. zkráceného vyvlastňovacího řízení podle zákona 

o zajišťování obrany ČR, který představuje zcela zvláštní procesní úpravu vyvlastnění. 

Zásadní otázkou přitom je, zda tato právní úprava „zkráceného“ vyvlastňovacího řízení 

skutečně přináší jeho zkrácení a zjednodušení a umožňuje tak vyvlastniteli v případě stavu 

ohrožení či válečného stavu promptně získat vlastnické právo k vyvlastňované věci.     

 

2. ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY STÁTU A EXPROPRIAČNÍ TITUL 

2.1 HISTORICKÝ EXKURZ 

Zakotvení expropriačního titulu v právních předpisech na úseku správy obrany státu není 

ničím novým. Zmínit lze zejména vcelku obsáhlý zákon č. 63/1935 Sb., o vyvlastnění 

k účelům obrany státu, který umožňoval za mobilizace, ve válce nebo za mimořádného 

povolání zálohy v míru9 provést vyvlastnění k účelům obrany státu.  

 

 

                                                           
7 Namátkou jde např. o stavební zákon, energetický zákon, zákon o pozemních komunikacích, zákon                                       

o elektronických komunikacích nebo zákon o vodách.  
8 GRYGAR, T., FRUMAROVÁ, K., HORÁK, O., MASARIK, M. Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení. Praha: 

Wolters Kluwer, 2021. 316 s. Předmětné problematiky se stručně dotýkají zejména strany 154–156 a 239–241, 

jejichž pasáže s jistými úpravami přebírám též do tohoto příspěvku.   
9 Viz § 27 zákona č. 193/1920 Sb., branného zákona republiky Československé, který stanovoval, že „vyžadují-

li toho zvláštní poměry, může naříditi president republiky Československé po slyšení vlády v míru povolání tří 

nejmladších ročníků první zálohy k výjimečné činné službě na dobu nezbytné potřeby“. 



9 

 

Tímto účelem zákon rozuměl zejména budování opevnění nebo jiných vojenských objektů 

anebo válečného vystrojení opevněných míst, budování letišť, železnic, silnic a jiných 

komunikací, telegrafních, telefonních a radioelektrických zařízení, jakož i vybudování 

podniků důležitých pro obranu státu, k jiné podpoře nebo zabezpečení válečných operací. 

Expropriační titul tak byl vymezen poměrně široce, když se výslovně neomezoval pouze na 

vyvlastnění pozemků a staveb, a navíc byl umocněn demonstrativním výčtem („zejména“). 

Nadto zákon umožňoval v taxativně vymezených případech provést vyvlastnění i mimo 

dobu mobilizace, války nebo mimořádného opatření podle § 27 branného zákona.10 Pojem 

vyvlastnění zde přitom nebyl použit pouze v pravém slova smyslu jako odnětí vlastnického 

práva expropriáta (vyvlastňovaného) k vyvlastňované věci a její přechod na exproprianta 

(vyvlastnitele)11, ale též jako pouhé omezení12 vlastnického práva, zejména zřízením 

služebnosti nebo jiného věcného práva.13  

Shora uvedený zákon o vyvlastnění k účelům obrany státu, resp. jeho ustanovení                                         

o vyvlastňovacím řízení a náhradě za vyvlastnění se též subsidiárně použila při vyvlastnění 

podle zákona č. 131/1936 Sb., o obraně státu, který v případě naléhavé potřeby umožňoval 

v zájmu obrany státu vyvlastnit nemovitosti v pohraničním pásmu.14  

Prvorepublikový zákon o vyvlastnění k účelům obrany státu byl zrušen až zákonem 

č. 40/1961 Sb., o obraně Československé socialistické republiky15, který nově upravil též 

expropriační titul(y). Konkrétně v § 25 odst. 1 stanovil, že „vyžaduje-li to zájem obrany 

republiky, je možno potřebné nemovitosti nebo práva k nim vyvlastnit, nelze-li je získat 

dohodou.  

 

                                                           
10 Podle § 2 odst. 1 zákon č. 63/1935 Sb., o vyvlastnění k účelům obrany státu bylo v takovém případě možné 

provést vyvlastnění a) k účelům opevnění nebo jiných vojenských staveb, b) k účelům vybudování podniků 

důležitých pro obranu státu, pokud je takové vybudování naléhavě nutné v zájmu obrany státu, anebo                                     

c) v případech, které určí (ať už obecně, nebo individuálně) vláda. Usnesení vlády obecně (genericky) určující 

tyto případy vyvlastnění přitom bylo nutné vyhlásit ve Sbírce zákonů a nařízení.  
11 K vymezení viz GRYGAR, T. In GRYGAR, T., FRUMAROVÁ, K., HORÁK, O., MASARIK, M. 

Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení. Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 29–35, 46–48; GRYGAR, T. Expropriace 

a práva třetích osob. Jurisprudence. 2020, č. 2, s. 26;  
12 Viz § 2 odst. 3 zákona č. 63/1935 Sb., o vyvlastnění k účelům obrany státu. 
13 Obdobně viz § 2 písm. a) platného a účinného zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického 

práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů, který na rozdíl od Listiny 

užívá pojmu vyvlastnění též pro „pouhé“ omezení vlastnického práva, jakož i práva odpovídajícího věcnému 

břemenu.  
14 Vyvlastnitelem přitom mohl být pouze stát, viz § 34 odst. 8 zákona č. 131/1936 Sb., obraně státu. Vedle toho 

však zákon zakotvoval v § 36 odst. 3 i další expropriační titul „pro elektrická vedení uvedená v tomto odstavci, 

která náležejí jiným elektrickým podnikům než všeužitečným nebo jsou těmito provozována…“. 
15 Viz jeho § 33 písm. e). 
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Vyvlastněním lze dosáhnout strpění opatření, která omezují výkon vlastnického práva 

k nemovitostem nebo jiného věcného práva, zřízení věcných práv k nemovitostem, přechodu 

vlastnického práva k nemovitostem nebo postoupení, omezení nebo zrušení jiného věcného 

práva“. Rozsah a způsob vyvlastnění byl přitom blíže upraven vládním nařízením č. 42/1961 

Sb., o vyvlastnění k účelům obrany. To demonstrativně vymezilo, co se rozumí 

vyvlastněním k účelům obrany16 a umožnilo státu, za určitých podmínek užívání nemovitostí 

ještě před zahájením vyvlastňovacího řízení (!).17 Nařízení rovněž obsahovalo vlastní, byť 

poměrně stručnou úpravu vyvlastňovacího řízení. K vyvlastnění docházelo tzv. 

vyvlastňovacím výměrem, proti němuž sice bylo přípustné odvolání, to však nemělo 

odkladný účinek.18  

 

2.1   EXPROPRIAČNÍ TITUL V ZÁKONU O ZAJIŠŤOVÁNÍ BEZPEČNOSTI ČR 

V současné době upravuje expropriační titul na úseku správy obrany státu zákon 

o zajišťování bezpečnosti České republiky (ZoZO), kterým byl též zrušen výše uvedený 

zákon o obraně ČSSR.19 

Zákon o zajišťování obrany ČR stanovuje povinnosti státních orgánů, územních 

samosprávných celků a právnických a fyzických osob k zajišťování obrany státu před 

vnějším napadením a odpovědnost za porušení těchto povinností (§ 1 ZoZO). Součástí části 

VI. zákona je rovněž vymezení expropriačního titulu a úprava procesu tzv. zkráceného 

vyvlastňovacího řízení (blíže kap. 3). Expropriační titul, tj. účel pro který lze provést 

vyvlastnění, je vymezen v § 45 odst. 1 ZoZO. Podle něj lze za stavu ohrožení státu nebo za 

válečného stavu výjimečně vyvlastnit nemovité i movité věci a práva k nim, a to pro účely 

zajišťování obrany státu, nelze-li tyto věci (práva) získat jinak.  

Obdobně jako v dřívějších právních předpisech na úseku správy obrany státu je tak 

expropriačním titulem zajišťování obrany státu (§ 45 odst. 1 ZoZO). Pokud jde o pojem 

„zajišťování obrany státu“ použitý v § 45 odst. 1 ZoZO, ten je třeba vykládat systematicky 

ve vazbě na ustanovení § 2 odst. 1 ZoZO.  

 

                                                           
16 Srov. § 1 vládního nařízení: „Nemovitosti a práva k nim lze vyvlastnit k účelům obrany, zejména pro 

zřizování obranných zařízení, výcvikových základen a jiných vojenských staveb sloužících k obraně republiky 

a k ubytování ozbrojených sil“. 
17 Blíže viz § 3 vládního nařízení. 
18 § 2 odst. 9 vládního nařízení.  
19 Viz § 74 ZoZO.  
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Podle něj se obranou státu rozumí „souhrn opatření k zajištění svrchovanosti, územní 

celistvosti, principů demokracie a právního státu, ochrany života obyvatel a jejich majetku 

před vnějším napadením“, přičemž „obrana státu zahrnuje výstavbu účinného systému 

obrany státu, přípravu a použití odpovídajících sil a prostředků a účast v kolektivním 

obranném systému“. Expropriační titul je zde formulován poměrně široce, resp. neurčitě. Na 

rozdíl od předchozí právní úpravy obsažené v zákonu o obraně ČSSR, jakož i současném 

zákoně o vyvlastnění20, navíc zákon o zajištění obrany ČR počítá výslovně nejen 

s vyvlastněním pozemků a staveb (resp. nemovitostí obecně), ale rovněž věcí movitých. 

V současném právním řádu jde přitom o jediný zákon umožňující též vyvlastnění movitých 

věcí.   

Samotná „aktivace“ expropriačního titulu je vázána na 1) stav ohrožení státu, anebo                               

2) válečný stav. Byť tak § 45 odst. 1 ZoZO výslovně nestanoví, z věcné působnosti zákona                           

(§ 1 a § 2 odst. 1 ZoZO) vyplývá, že k vyvlastnění může dojít pouze tehdy, pokud má 

tento stav vazbu na probíhající či bezprostředně hrozící vnější napadení státu. 

K vyvlastnění podle zákona o zajišťování obrany ČR tedy nemůže dojít typicky v situaci, 

kdy je sice stav ohrožení státu vyhlášen, avšak pramení například z činnosti vnitrostátní 

separatistické skupiny ohrožující územní celistvost státu (§ 7 odst. 1 ústavního zákona 

o bezpečnosti ČR), která nemá povahu vnějšího napadení.21   

Vyhlášení stavu ohrožení či válečného stavu má přitom z hlediska „aktivace“ expropriačního 

titulu konstitutivní povahu.22 Mimo tyto stavy pak zakotvuje expropriační titul vyvlastnění 

pozemků, staveb a práv odpovídajících věcnému břemenu k nim, stavební zákon23, a to 

konkrétně za účelem stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu. S ohledem 

na některá mediální vyjádření v souvislosti s opatřeními proti čínské chřipce (označované 

jako COVID-19) je třeba zdůraznit, že vyvlastnění podle zákona o zajišťování obrany ČR 

není vůbec možné za trvání nouzového stavu jakožto nejméně „závažného“ mimořádného 

stavu.  

                                                           
20 Zákon o vyvlastnění počítá pouze s vyvlastněním stavby nebo pozemku, resp. práv odpovídajících věcnému 

břemenu.  
21 Lze si představit situaci, kdy stav ohrožení státu pramení např. z činnosti vnitrostátní separatistické skupiny 

ohrožující územní celistvost státu (§ 7 odst. 1 ústavního zákona o bezpečnosti ČR). V takovém případě nebude 

možné vyvlastnění podle ZoZB provést.  
22 Ke sporu o konstitutivní vs. deklaratorní povaze vyhlášení těchto stavů viz SYLLOVÁ, J. In SLÁDEČEK, 

V., MIKULE, V., SUCHÁNEK, R., SYLLOVÁ, J. Ústava České republiky. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016, 

s. 439. 
23 § 170 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 



12 

 

Pokud jde o stav ohrožení státu, ten je upraven v § 7 ústavního zákona o bezpečnosti ČR.24 

Stav ohrožení státu vyhlašuje Parlament na návrh vlády, je-li bezprostředně ohrožena 

svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy25.  

Samotný ústavní zákon o bezpečnosti ČR tedy nerozlišuje, zda je zdroj ohrožení státu 

vnitřní povahy, nebo povahy vnější (pocházející ze zahraniční).26 Jak jsem však uvedl 

výše, pro účely vyvlastnění podle zákona o zajišťování obrany je relevantní pouze vnější 

zdroj ohrožení v podobě vnějšího napadení státu. K přijetí usnesení o vyhlášení stavu 

ohrožení státu je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců i nadpoloviční 

většiny všech senátorů (§ 7 odst. 2 ústavního zákona o bezpečnosti ČR).  

Stav ohrožení státu může být vyhlášen jak pro území celého státu, tak pouze pro část území.27                

Zákon výslovně neřeší, zda lze v případě vyhlášení stavu ohrožení pouze na části území 

vyvlastnit i nemovitosti nacházející se mimo území, na němž je stav ohrožení vyhlášen. 

S ohledem na teleologický výklad a čl. 4 odst. 4 Listiny je však nutné k této možnosti 

přistupovat spíše restriktivně a připustit ji jen ve zcela výjimečných situacích (např. může jít                    

o nemovitosti sousedící s územím, pro něhož byl stav ohrožení státu vyhlášen). 

Vyvlastňovací výměr, kterým by došlo k vyvlastnění nemovitých věcí nacházejících se 

mimo území, pro něhož byl vyhlášen stav ohrožení, by měl být o to lépe odůvodněn, zejména 

pak z hlediska proporcionality takového postupu.   

Válečný stav, který je druhým možným důvodem pro „aktivaci“ expropriačního titulu podle              

§ 45 odst. 1 ZoZO, lze považovat za nejzávažnější formu mimořádného stavu.28. Byť je spolu 

s nouzovým stavem a stavem ohrožení státu zmíněn již v § 2 ústavního zákona o bezpečnosti 

ČR, není v něm režim jeho vyhlašování blíže upraven. Je tak třeba plně vycházet z čl. 43 

odst. 1 Ústavy ČR, podle kterého o vyhlášení válečného stavu rozhoduje Parlament tehdy, 

je-li Česká republika napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky                        

o společné obraně proti napadení. K přijetí usnesení o vyhlášení válečného stavu je třeba 

souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců i senátorů (čl. 39 odst. 3 Ústavy ČR).  

 

                                                           
24 Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů.  
25 § 7 odst. 1 ústavního zákona o bezpečnosti ČR. 
26 UHL, P. In RYCHETSKÝ, P. a kol. Ústava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR. Komentář. 

Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 1156.  
27 § 2 odst. 2 ústavního zákona o bezpečnosti ČR. 
28 PAVLÍČEK, V. In PAVLÍČEK, V. Ústavní právo a státověda. II. Díl. Ústavní právo České republiky. I. 

úplné vydání. Praha: Leges, 2011, s. 1043. 



13 

 

Na rozdíl od vyhlášení stavu ohrožení státu není vyžadován návrh vlády na vyhlášení 

válečného stavu.29 Pouze pro úplnost zdůrazněme, že možnost vyvlastnění za účelem 

stanoveným zákonem o zajišťování obrany ČR je vázána na vyhlášení válečného stavu coby 

vnitrostátního právního stavu30, a nikoliv na vyhlášení války ve smyslu mezinárodního 

práva.31 Samotné vyhlášení války je totiž aktem směřujícím navenek, který bývá (nejen) 

historicky pojímán jako součást, resp. podmnožina pravomoci prezidenta republiky 

zastupovat stát navenek podle čl. 63 odst. 1 písm. a) Ústavy ČR.32  

 

3.   ZKRÁCENÉ VYVLASTŇOVACÍ ŘÍZENÍ 

Zákon o zajišťování obrany ČR zakotvuje kromě expropriačního titulu, kterému byla 

věnována pozornost výše, též úpravu vyvlastňovacího řízení. Spolu s tzv. liniovým 

zákonem33 jde o zákon obsahující speciální procesní úpravu vyvlastnění vůči zákonu 

o vyvlastnění. Zatímco liniový zákon však v zásadě stanovuje pouhé procesní odchylky od 

obecné právní úpravy vyvlastňovacího řízení, a ve zbytku odkazuje na použití zákona 

o vyvlastnění34, zákon o zajišťování obrany ČR obsahuje vlastní, zcela specifickou úpravu 

tzv. zkráceného vyvlastňovacího řízení, který počítá toliko se subsidiárním použitím 

správního řádu,35 nikoliv již zákona o vyvlastnění. Vyvlastňovací zákon, resp. vyvlastňovací 

řízení v něm upravené, je navíc již s ohledem svou na věcnou působnost jen stěží subsidiárně 

použitelné na vyvlastnění podle zákona o zajišťování obrany ČR. Vyvlastňovací zákon totiž 

v zásadě dopadá pouze na pozemky, stavby a práva odpovídající věcných břemenů k nim, 

nikoliv tedy na vyvlastnění nemovitých věcí en bloc, natož snad na vyvlastnění mocí 

movitých.  Podle § 1 odst. 2 vyvlastňovacího zákona pak „vyvlastnění a vyvlastňovací řízení 

upravená zvláštními právními předpisy nejsou tímto zákonem dotčena“. K tomu se blíže 

vyjadřuje též důvodová zpráva k vyvlastňovacímu zákonu, podle níž se zákon „vztahuje ke 

všem účelům vyvlastnění, pro které je zvláštní zákony připouští.  

                                                           
29 Obdobně: UHL, P. In RYCHETSKÝ, P. a kol. Ústava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR. 

Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 1157. 
30 Blíže: KOUDELKA, Z. Prezident republiky. 2. vyd. Praha: Leges, 2018, s. 116. 
31 Již rakouský internacionalista moravského původu Ignaz Seidl-Hohenveldern upozorňoval na to, že 

vnitrostátní pojem války, resp. válečného stavu se nemusí nutně krýt s pojmem války ve smyslu práva 

mezinárodního (SEIDL-HOHENVELDERN, I. Mezinárodní právo veřejné. Reedice 3. vyd. Praha: ASPI, 

2006, s. 355, marg. 1833) 
32 KOUDELKA, Z. Prezident republiky. 2. vyd. Praha: Leges, 2018, s. 116, s. 116–117.   
33 Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury 

elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
34 § 3 odst. 1 liniového zákona.  
35 Viz např. § 50 odst. 2 ZoZO a zejména § 1 odst. 2 správního řádu zakotvujícího tzv. princip subsidiarity 

správního řádu.   
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Pokud jiné zvláštní zákony upravují vyvlastnění a vyvlastňovací řízení, nejsou tímto zákonem 

dotčeny. Například se jedná o právní úpravu zkráceného vyvlastňovacího řízení podle 

zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky. Jde o specifickou úpravu za 

stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu…“.   

Nezpochybňuji v tomto případě nutnost speciální právní úpravy vyvlastňovacího řízení, 

vyplývající již z nutnosti rychlého a „operativního“ vyvlastnění (typicky v době válečného 

stavu). Otázkou však je, zda je současná právní úprava vhodně nastavena, resp. zda 

promptnější vyvlastnění skutečně umožňuje.  

Zkrácené vyvlastňovací řízení lze zahájit výlučně na návrh správního úřadu.36 Tímto 

správním úřadem bude zpravidla Ministerstvo obrany (§ 46 ve spojení s § 6 odst. 1 ZoZO). 

V případě, že návrh na vyvlastnění podá jiný správní úřad než Ministerstvo obrany, je 

nezbytnou náležitostí návrhu na vyvlastnění také potvrzení Ministerstva obrany o tom, že 

jde o vyvlastnění za účelem zajišťování obrany státu (§ 46 odst. 2 ZoZO).  V návrhu na 

vyvlastnění je třeba vždy přesně specifikovat nemovitou nebo movitou věc, jejíž vyvlastnění 

se navrhuje, uvést důvody vyvlastnění, účastníky, jichž se vyvlastnění týká37 a konečně také 

důvody, pro které nelze věc získat jinak (§ 46 odst. 2 ZoZO). Zákon bohužel vůbec neuvádí, 

co se tímto jiným způsobem získání věci myslí. S ohledem na shora uvedené, jakož i smysl 

a účel zákona o zajišťování obrany ČR patrně nepůjde použít obecnou úpravu subsidiarity 

vyvlastnění tak, jak ji pojímá vyvlastňovací zákon, zakotvující lhůtu 90 dnů k uzavření 

smlouvy o získání práv k věci.38 

Věcná příslušnost je vždy dána obecním úřadům obcí s rozšířenou působností [§ 49 odst. 

1 ve spojení s § 7a písm. n) ZoZO].39 Místní příslušnost se odvíjí od toho, zda má být 

předmětem vyvlastnění věc nemovitá, nebo věc movitá. Je-li předmětem vyvlastnění věc 

nemovitá, řídí se místní příslušnost určovatelem forum loci (resp. forum rei sitae), 

příslušným tedy bude ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu se 

nachází vyvlastňovaná nemovitost (§ 47 ZoZO).40  

                                                           
36 Řízení je zahájeno právě okamžikem podání návrhu příslušnému obecnému úřadu obce s rozšířenou 

působností (§ 49 odst. 1 ZoZO). 
37 Tuto formulaci je nutné vyložit jako povinnost vymezit hlavní i vedlejší účastníky řízení (§ 27 odst. 1 a 2 

správního řádu). 
38 Viz § 5 odst. 1 vyvlastňovacího zákona. Blíže FRUMAROVÁ, K., GRYGAR, T. Aplikační problémy 

zákonných podmínek vyvlastnění. Právní rozhledy, 2020, č. 15-16, s. 522–528. 
39 Naroveň je třeba po vzoru § 15 vyvlastňovacího zákona postavit rovněž Magistrát hl. m. Prahy a magistráty 

územně členěných statutárních měst.  
40 V případě vyvlastnění nemovitosti evidované v katastru nemovitostí pak tento úřad rovněž podává 

k příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad do katastru nemovitostí (§ 51 odst. 2 ZoZO). 
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Pokud se nemovitost nachází ve správním obvodu několika obecních úřadů obcí s rozšířenou 

působností41, návrh je třeba podat k Ministerstvu vnitra, které usnesením určí, který obecní 

úřad obce s rozšířenou působností bude zkrácené vyvlastňovací řízení vést (§ 47 ZoZO). 

S ohledem na to, že by zkrácené řízení mělo být vedeno promptně, se tato úprava jeví jako 

značně nešťastná. De lege ferenda by bylo z hlediska zásady procesní ekonomie řízení42 

mnohem vhodnější, aby v tomto případě byla založena místní příslušnost daná na výběr. Je-

li předmětem vyvlastnění věc movitá, určovatelem je forum domicili – příslušný tedy bude 

ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má vlastník místo trvalého 

pobytu nebo právnická osoba sídlo (§ 48 ZoZO). 

O zahájení vyvlastňovacího řízení je vyvlastňovací úřad povinen bezodkladně uvědomit 

účastníky řízení a současně jim stanovit alespoň 3denní lhůtu k vyjádření. Před uplynutím 

této lhůty je však podle § 49 odst. 3 ZoZO nutné uskutečnit místní šetření, v jehož průběhu 

úřad podle zvláštních předpisů43 ocení věc, která má být předmětem vyvlastnění. Požadavek 

místního šetření, které je ze zákona obligatorní, lze v řadě případů shledat jako nadbytečné 

až nesmyslné, obzvláště má-li být předmětem vyvlastnění movitá věc. Ostatně ani zákon                              

o vyvlastnění s nutností provést místní šetření před vydáním rozhodnutí nepočítá. De lege 

ferenda zastávám názor, že by mělo být na úvaze vyvlastňovacího správního orgánu, aby 

posoudil, zda je nařízení místního šetření nutné, resp. vhodné a účelné, a zda jej tedy nařídit.  

Ustanovení § 49 odst. 4 ZoZO stanovuje, že rozhodnutí o vyvlastnění, pro které zákon patrně 

pod vlivem předchozího zákona o bezpečnosti ČSSR užívá pojem vyvlastňovací výměr, 

který je třeba vydat do 7 dnů ode dne zahájení řízení. Jde však pouze o lhůtu pořádkovou, 

která není spojena např. s fikcí vydání rozhodnutí.  

Rozhodnutí o vyvlastnění (vyvlastňovací výměr) obsahuje jak výrok o vyvlastnění, tak 

i výrok o náhradě za toto vyvlastnění (§ 49 odst. 5 ZoZO). Zákon o zajišťování obrany ČR 

tak na rozdíl od liniového zákona výslovně nepočítá s vydáváním tzv. mezitímních 

rozhodnutí, kdy je nejprve rozhodnuto o základu věci (samotném vyvlastnění) a až následně 

s odstupem času o náhradě za toto vyvlastnění.44  

                                                           
41 Ustanovení § 47 věta druhá ZoZO stále hovoří o „obvodu okresních úřadů“. Ustanovení je tak třeba 

interpretovat ve výše uvedeném smyslu (obdobně srov. § 16 odst. 2 VyvlZ), jinak by bylo zcela obsoletní.  
42 K této zásadě blíže srov. GRYGAR, T. In FRUMAROVÁ, K., GRYGAR, T., POUPEROVÁ, O., ŠKUREK, 

M. Správní právo procesní. Praha: C. H. Beck, 2021, s. 40–41. 
43 Srov. vyhlášku č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění 

pozdějších předpisů. 
44 Viz § 4a liniového zákona.  
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Na druhou stranu je však možnost vydání mezitímního rozhodnutí v obecné rovině „kryta“ 

již správním řádem45, umožňuje-li to 1) povaha věci a současně 2) je-li to účelné. Zatímco 

o účelnosti tohoto postupu, alespoň nahlíženo optikou zásady rychlosti řízení, není většího 

pochybu, totéž se již nedá říci o prvním kritériu. Nejen s ohledem na nutnost kumulativního 

splnění všech ústavních podmínek vyvlastnění, mezi které patří i poskytnutí náhrady za 

vyvlastnění, je v právní nauce značně sporné, zda k vyvlastnění může dojít mezitímním 

rozhodnutím, resp. zda to umožňuje „povaha věci“.46 

Jde-li o samotnou náhradu za vyvlastnění, tu vyplácí Ministerstvo financí na návrh 

příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který je povinen návrh podat do 

6 měsíců ode právní moci rozhodnutí o vyvlastnění (§ 51 odst. 1 ZoZO). Téže ustanovení 

zákona výslovně stanovuje, že se nárok na náhradu nepromlčuje.  

Na rozdíl od mezitímního rozhodnutí podle liniového zákona47 lze proti vyvlastňovacímu 

výměru vydanému podle zákona o zajišťování obrany ČR podat odvolání, a to do 15 dnů od 

jeho doručení (§ 50 odst. 1 ZoZO). Obzvláště v porovnání s liniovým zákonem jde o jistý 

paradox, neboť v případě vyvlastnění podle zákona o zajišťování obrany ČR (tím spíše, 

dochází-li k němu za válečného stavu) lze vysledovat řádově vyšší potřebu dosáhnout 

pravomocného rozhodnutí co nejdříve. Jistou nekonzistentnost lze navíc nalézt i v rámci 

samotného zákona o zajišťování obrany ČR, neboť tento nepřipouští odvolání proti 

rozhodnutí o určení věcného prostředku podle § 14 odst. 4 ZoZO nebo proti rozhodnutí 

o povolání k pracovní povinnosti podle § 23 odst. 6 ZoZO.  

Za spornou lze označit otázku, zda má odvolání proti vyvlastňovacímu výměru ex lege 

vyloučen odkladný účinek. Zákon pouze v § 49 odst. 5 in fine stanovuje, že „poučení 

o odvolání obsahuje označení správního úřadu, ke kterému se lze odvolat, lhůtu pro odvolání 

a poučení o tom, že odvolání nemá odkladný účinek“. Je přitom spíše neobvyklé, aby 

zákonodárce, pokud chtěl ex lege (a nikoliv rozhodnutím správního orgánu) vyloučit 

odkladný účinek, použil tuto formulaci toliko v ustanovení týkající se poučení.  

 

                                                           
45 § 148 odst. 1 písm. a) správního řádu. Správní řád tedy neomezuje využití institutu mezitímního rozhodnutí 

jen na situace, kdy tak stanoví zvláštní zákon. K tomu srov. FRUMAROVÁ, K. (Ne)způsobilost vyvlastnění 

být předmětem mezitímního rozhodnutí. Správní právo. 2019, č. 3, s. 135. 
46 Podrobně pak FRUMAROVÁ, K. (Ne)způsobilost vyvlastnění být předmětem mezitímního rozhodnutí. 

Správní právo. 2019, č. 3, s. 129-140. 
47 Srov. § 4a odst. 2 liniového zákona, který vylučuje možnost podat proti mezitímnímu rozhodnutí odvolání.  
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Současně přitom hned následující ustanovení § 50 odst. 1 přiznává účastníkům právo podat 

odvolání, aniž by vylučovalo jeho odkladný účinek a § 50 odst. 2 ZoZO výslovně stanovuje, 

že se při řízení o odvolání použije správní řád48, který v § 85 odst. 1 správního řádu 

suspenzivní (odkladný) účinek odvolání zakládá. Nutnost poučení o tom, že odvolání 

nemá odkladný účinek přitom může být jak důsledkem vyloučení odkladného účinku ex lege, 

tak i rozhodnutím správního orgánu. Je totiž v obecné rovině možné, aby odkladný účinek 

odvolání proti vyvlastňovacímu výměru vyloučil svým rozhodnutím sám správní orgán, zde 

zpravidla pro naléhavý veřejný zájem.49 To však klade na správní orgány (ve stavu ohrožení 

státu či dokonce válečného stavu) další požadavky, neboť vyloučení odkladného účinku 

rozhodnutím správního orgánu, které by mělo být vždy výjimečné, je třeba náležitě 

odůvodnit.50 Výrok o vyloučení odkladného účinku odvolání podle § 85 odst. 2 správního 

řádu je navíc přezkoumatelný správními soudy v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního 

orgánu.51 Byť je ustanovení § 49 odst. 5 in fine ZoZO formulováno (obzvláště ve vazbě na 

§ 50 téhož zákona) nešťastně a nesystematicky, přikláním se s ohledem na smysl a účel 

právní úpravy spíše k vyloučení odkladného účinku odvolání ex lege.52 Aby se rozptýlily 

pochyby o (ne)vyloučení odkladném účinku odvolání ex lege, bylo by de lege ferenda 

vhodné odkladný účinek vyloučit přímo v § 50 odst. 1 ZoZO, který účastníkům řízení 

přiznává právo odvolání.  Pro odvolací řízení pak zákon o zajišťování obrany ČR 

nestanovuje žádnou lhůtu, v níž musí odvolací správní orgán (krajský úřad) vydat rozhodnutí 

o odvolání. Uplatní se tak obecné lhůty podle správního řádu.  

Samotná právní úprava vyvlastnění a vyvlastňovacího řízení zakotvená v zákoně 

o zajišťování obrany ČR je navíc, poměřováno se zákonem o vyvlastnění, značně kusá. 

Zmínit lze například to, že zákon o zajišťování obrany ČR vůbec nepočítá se zánikem práv 

třetích osob v důsledku vyvlastnění.53 V zájmu zajištění právní „čistoty“ vyvlastňované věci 

tak nezbyde nic jiného, než i tato práva tzv. třetích osob váznoucích na vyvlastňované věci 

vyvlastnit, což celé řízení paradoxně komplikuje a prodlužuje. 

 

                                                           
48 I kdyby tak však § 50 odst. 2 ZoZO výslovně nestanovil, použití správního řádu by vyplynulo již z § 1 odst. 

2 správního řádu.  
49 § 85 odst. 2 písm. a) správního řádu. 
50 § 85 odst. 4 správního řádu.  
51 Rozsudek rozšířeného senátu NSS ze dne 7. 9. 2010, č. j. 7 As 26/2009-58. 
52 Přiznávám tak tímto názorový posun oproti závěru publikovanému v GRYGAR, T. In GRYGAR, T., 

FRUMAROVÁ, K., HORÁK, O., MASARIK, M. Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení. Praha: Wolters Kluwer, 

2021, s. 156, kde kritizuji, že má odvolání odkladný účinek. 
53 Viz § 6 až § 8 vyvlastňovacího zákona. Podrobně pak: GRYGAR, T. Expropriace a práva třetích osob. 

Jurisprudence. 2020, č. 2, s. 26-39. 
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4.   ZÁVĚR 

Vymezení expropriačního titulu v zákoně o zajišťování obrany ČR v mnohém ideově 

navazuje na dřívější právní předpisy z oblasti správy obrany státu. Současně se však zřetelně 

odlišuje od expropriačních titulů zakotvených zákony na jiných úsecích veřejné správy, a to 

již tím, že umožňuje rovněž vyvlastnění movitých věcí.  Účelem vyvlastnění je zde 

zajišťování obrany státu za válečného stavu nebo stavu ohrožení státu, za předpokladu, že 

má tento stav vazbu na probíhající či bezprostředně hrozící vnější napadení státu. Mimo tyto 

stavy je možné provést vyvlastnění pozemků, staveb a práv odpovídajících věcnému 

břemenu k nim, v režimu zákona o vyvlastnění, a to na základě expropriačního titulu 

zakotveného ve stavebním zákonu, který umožňuje vyvlastnění za účelem stavby a opatření 

k zajišťování obrany a bezpečnosti státu.  

Za zcela specifickou lze pak označit právní úpravu tzv. zkráceného vyvlastňovacího řízení, 

kterou v mnoha odhledech shledávám jako vysoce nekoncepční. Jde navíc o úpravu poměrně 

kusou, přičemž je pochybné, zda by podle ní bylo možné v případě stavu ohrožení či 

dokonce válečného stavu promptně a efektivně postupovat.   
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Abstrakt: 

Příspěvek se věnuje vymezení expropriačního titulu v zákoně o zajišťování obrany České 

republiky a specifikům tzv. zkráceného vyvlastňovacího řízení. Upozorňuje přitom na jistou 

neurčitost při vymezení expropriačního titulu, a to i z historické perspektivy. Současně 

poukazuje na nekoncepčnost procesní úpravy a přináší některé návrhy de lege ferenda.  

Klíčová slova: vyvlastnění – bezpečnost státu – správní řízení 

 

Abstract: 

The Specifics of Expropriation under the Act on Ensuring the Defense of the Czech 

Republic 

This paper deals with the definition of the expropriation title according to the Act on 

Ensuring the Defense of the Czech Republic and with the specifics of the so-called 

abbreviated expropriation procedure. At the same time, this article points out the uncertainty 

in the definition of the expropriation title, and does so also from a historical perspective. 
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The paper is also invested in pointing out the conceptual flaws in the procedural regulation 

and presents de lege ferenda solutions. 
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JEL: H83. 

 

JUDr. Tomáš Grygar – doktorand na Katedře správního práva a finančního práva 

Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, asistent soudce Ústavního soudu, 

Joštova 8, 660 83 Brno, tgrygar@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tgrygar@gmail.com


21 

 

TERORISMUS A AKCIOVÉ TRHY 

JAKO SPOJITÉ NÁDOBY 

Oldřich Krulík 

 

1. ÚVOD 

Problematika vzájemné vazby teroristických incidentů a vývoje na akciových trzích (vývoje 

ekonomických ukazatelů celkově) patří mezi relativně často zmiňované – a stejně tak málo 

exaktně prostudované – aspekty bezpečnostní agendy posledních desetiletí. Nakolik je 

současná doba (počátek roku 2021) spíše ve znamení jiných bezpečnostních výzev než 

terorismus, není vhodné tento aspekt pouštět ze zřetele. 

V této souvislosti není od věci připomenout mezinárodní výzkumný projekt „Ekonomie 

bezpečnosti – bezpečnost ekonomiky: Nová agenda pro evropskou bezpečnostní 

ekonomiku“ („EUSECON – A New Agenda for European Security Economics“). Jednalo 

se o jeden z mezinárodních projektů, spuštěných v kontextu 7. rámcového programu 

Evropské unie. Projekt, který spadal do Tématu 10: „Bezpečnost“, probíhal od března 2008 

do počátku roku 2012 a zaměřoval se na ekonomické aspekty konkrétních bezpečnostních 

politik. Zadání operovalo snahou zjistit, jak ekonomika odolává bezpečnostním výzvám, 

stejně jako to, které ekonomické nástroje mohou být aplikovány při zajišťování bezpečnosti. 

Vycházelo se přitom z předpokladu, že v souvislosti s teroristickými incidenty jsou veřejně 

známá spíše makrodata (kde se útok udál; kolik způsobil obětí; kdo byl útočník) ale ne 

mikrodata (dopad incidentu na konkrétní malé komunity a firmy; údaje o tom, kdo se po 

útoku například odstěhoval; případně i související psychologická traumata a náklady na 

snahu „začít jiný život“). 

Koordinací projektu byl pověřen Německý institut pro hospodářský výzkum (Deutsches 

Institut für Wirtschaftsforschung, DiW). Na samotném řešení se vedle expertů  

z Německa podílely kapacity z Nizozemska, Spojeného království, Irska, Řecka, Španělska 

a Rakouska a České republiky. Ze zemí mimo Evropskou unii se jednalo  

o Izrael, Norsko, Spojené státy americké a na bázi individuálních expertů i Švýcarsko.  
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Česká republika tak v uvedené množině byla jediným „novým členským státem Unie“, 

kterému se dostalo této cti. Autor, jako člen badatelského konsorcia, zastupující Českou 

republiku (respektive Centrum pro sociální a ekonomické strategie Univerzity Karlovy), o to 

více považuje za svou povinnost seznámit domácí publikum s výsledky projektu.1 

Jedna z koordinátorek projektu, Hella ENGERER z Německého institutu pro hospodářský 

výzkum, vyjádřila ambici po samotném definování pojmu „bezpečnostní ekonomie“ 

a „ekonomie bezpečnosti“. Téma projektu bylo nicméně zredukováno na „human induced 

insecurity“, tedy člověkem úmyslně způsobené bezpečnostní incidenty (zejména pak jejich 

motivace a související dopady na politický rozhodovací proces). Zároveň byly akcentovány 

aspekty politického rozhodování, související s bezpečností, zejména dilemata, týkající se 

stanovení relevance celospolečenských priorit (bezpečnostní versus „jiné“ kapitoly 

veřejných rozpočtů). (Engerer, 2009, s. 4–10) 

Předkládaný příspěvek si dovoluje indikativně nastínit příklady dosavadních zjištění 

některých zahraničních kolegů, zejména k tématu vazeb mezi teroristickými útoky  

a akciovými trhy.  

 

2. TERORISMUS A JEHO DOPADY 

2.1 TERORISTICKÁ AKTIVITA, SENTIMENT INVESTORA A DOPAD ŠOKŮ NA  

AKCIOVÉ VÝNOSY 

Předmětem studie Konstantinose DRAKOSE z Athénské univerzity hospodářství 

a obchodu (Řecko) je dopad terorismu na makroekonomické ukazatele po roce 2001. 

Dopady incidentů je možné dělit na lokální a globální (což je v textu demonstrováno na 

dopadech na globální a lokální trhy). Propady trhů s akciemi konkrétně provázely většinu 

větších teroristických útoků s „islámskou motivací“. Zdá se být například zřejmé, že 

s růstem počtu teroristických incidentů v konkrétní zemi reakce trhů na tyto 

skutečnosti otupí – a pohne jimi jen skutečně spektakulární útok (to platí přinejmenším 

pro země jako Irák, Indie, Kolumbie atd.). (viz Drakos, 2009a, s. 12–15, 22-31) 

  

                                                           
1 Centrum pro sociální a ekonomické strategie Univerzity Karlovy projekt a jeho výsledky propagovalo spíše 

jen v omezené míře. Po skončení projektu s jeho zjištěními dále pracovali spíše jen jednotliví autoři.   
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Obrázek 1: Srovnání zemí se spíše menším psychologickým dopadem teroristických 

incidentů (Indie, Izrael, Kolumbie atd.) a zemí, kde je tento psychologický dopad daleko 

větší (Spojené státy americké atd.). 

Zdroj: Drakos, 2009a, s. 31. 

2.1  POSTOJE VEŘEJNOSTI K ŠOKŮM ZPŮSOBENÝM TERORISMEM 

Studie Carlose BOZZOLIHO a Cathérine MÜLLER z Německého institutu pro hospodářský 

výzkum (Berlín, Německo) potvrzuje obecně akceptovaný předpoklad, že diskuse 

o investicích do protiteroristických opatření nejlépe akceleruje úspěšný teroristický incident 

(stejně jako investice do protipovodňových opatření dokáže nastartovat náležitě ničivá 

povodeň atd.).2 Totéž platí o ochotě širší veřejnosti k radikálním řešením (méně vlastní 

osobní svobody, důrazný postup vůči podezřelým). Ale i tato ochota časem opadává, pokud 

není „oživena“ dalším útokem. Téma je mimo jiné názorně demonstrováno na grafech, 

odvozených z výzkumů veřejného mínění. (Bozzoli; Müller, 2009, s. 3–8, 11–13) 

 

 

 

 

 

                                                           
2 V dané souvislosti je nesmírně ilustrativní rozhovor autora s jedním nejmenovaným expertem, odpovědných 

za bezpečnostní opatření v rámci jedné vrcholné schůzky státníků ve Švýcarsku, v roce 2004: „Jednu věc 

víme jistě. My jsme ti zlí, ti nehorší. I když konáme, i když nekonáme. Ti stejní, kteří demonstrovali 

proti našim opatřením, by žádali naši hlavu na stříbrném podnose, kdyby  

k nějakému útoku došlo. Potřebujeme bombu. Nebo dvě.“ (Krulík, 2006). 
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Obrázek 2: Graf, který v čase hodnotí „ochotu veřejnosti vyměnit svobodu za bezpečí“ (po 

londýnských útocích z července 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Bozzoli; Müller, 2009, s. 13. 

 

2.3   MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ REAKCÍ AKCIOVÝCH TRHŮ NA VELKÉ   

         TERORISTICKÉ INCIDENTY 

Další studie Konstatninose DRAKOSE sleduje akciové trhy (burzovní indexy) ve  

29 zemích (všechny tehdejší členské státy Evropské unie, tehdy ještě nečlenské Chorvatsko, 

Turecko) s cílem zjistit, jak na nich odrazily velké teroristické útoky. Snaha o pohled do 

minulosti je založena na existujících otevřených zdrojích v rozmezí let 1980 až 2004. 

Sledován je vztah mezi vnímáním terorismu v daných zemích a faktickou intenzitou tohoto 

fenoménu (výskyt, respektive frekvence konkrétních incidentů). 

Podíl akcií, na jejichž kurzu se odrazily moskevské (Divadlo na Dubrovce, 2002), madridské 

(příměstská doprava, 2004), istanbulské (synagogy, konzulát Spojeného království, banka 

HSBC, 2003) a londýnské (podzemní dráha, 2005) útoky, se pohyboval mezi 81 až 88 %. 

Výnosy těchto titulů klesly o 0,63 – 1,51 %. Londýnská burza se po útocích ve vlastní zemi 

zachvěla relativně málo, protože zde existovala zkušenost (paměť burzy), související 

s teroristickými útoky Irské republikánské armády. Burzy v jiných zemích na londýnský 

útok reagovaly kolikrát citlivěji než burza v Londýně samotném. Teroristické útoky 

v Pákistánu nebo Iráku se na euro-amerických burzách zpravidla vůbec neodrazí. Pokud ano, 

pak jen v dlouhodobých trendech. 
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Trendem se rozumí pozvolný a setrvalý vývoj, šokem se rozumí okamžitý výkyv, který se 

postupně vrací „do původních kolejí“. Dopady teroristických útoků (šoky) na hospodářství 

jsou přitom mnohem méně drastické než dopady trendů, které s terorismem nesouvisejí 

(například tzv. globální hospodářská krize nebo současný vývoj, související s pandemií 

COVID-19). 

Faktor rizika je integrální součástí ekonomických úvah. Nelze předpokládat, že budeme 

svědky trvalého růstu. Na burze se hraje i s tímto rizikem, hraje se na krach. Kdo odhadl 

a do svých úvah započítal riziko, vyhrál. Stejně tak se vyplatí diverzifikovat portfolio 

(komoditně či teritoriálně). 

Výzkumy veřejného mínění, jako například Eurobarometer, se pravidelně veřejnosti ptají na 

obavy z terorismu – v porovnání s dalšími fenomény, jako je nezaměstnanost, obecná 

kriminalita nebo znečištění životního prostředí. A právě tyto, někdy značně iracionální  

a de facto nepodložené obavy, jsou pro ekonomiku a rozhodování jednotlivce často 

důležitější než „objektivní“ fakta. (Kommová, 2017, s. 34–35) 

Země zmítaná teroristickými útoky se záhy potýká s nestabilitou a odlivem investic v řadě 

hospodářských odvětví, i když útoky tato odvětví přímo nezasáhly. 

 

2.4     DETERMINANTY MEZINÁRODNÍHO PŘENOSU OTŘESŮ ZPŮSOBENÝCH 

TERORISMEM 

Poslední, primárně matematicky pojatá, studie Konstatninose DRAKOSE, se pokouší 

vysledovat abnormality ve fungování celkem 68 národních akciových trhů na celém světě, 

v souvislosti s klíčovými teroristickými útoky nedávné minulosti. S určitým zjednodušením 

je možné konstatovat, že nejvíce záleží na tom, kde se teroristický útok odehrál (respektive 

na jeho vzdálenosti od konkrétní burzy), kdo zaútočil (o jak motivovanou skupinu se jednalo, 

zda existovalo „lokální“ podhoubí útočníků nebo zda bylo zřejmé kulturně-civilizační, 

obvykle islamistické, pozadí incidentu), či zda jsou v konkrétním místě útoky časté nebo ne. 

Evropské (západní) burzy (a ekonomika či společnost jako celek) mnohem citlivěji reagují 

na „nové“ teroristické skupiny (které reprezentuje islámská eschatologie sítě Al-Qáida, 

respektive nejnověji takzvaný „islámský stát“), než na „tradiční“ teroristy (jako například 

baskické skupiny). Konkrétně v případě útoků v Madridu se celosvětový odraz na burzách 

ve chvíli, kdy podezření z útoku, původně zaměřené na baskické teroristy, vystřídala 

„islámská stopa“, výrazně prohloubil.  
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Země, kde jsou teroristické incidenty málo časté, na ně reagují mnohem citlivěji než 

země, kde k nim dochází častěji.  

I relativně malý teroristický útok v Evropě se na akciových trzích odrazí více než ničivé 

zemětřesení v Asii nebo Africe. (Drakos, 2009c, s. 5–7) 

 

2.5    VÝZKUM „NOVÉHO“ A „STARÉHO“ TERORISMU ZA POUŽITÍ 

PROMĚNLIVÝCH DAT 

Ambicí „mikrostudie“ Johna GARVEYE a Martin MULLINSE z Univerzity Limerick 

(Irsko) bylo změřit cenu akcií pět dní před a pět dní po teroristickém útoku v Madridu (11. 

březen 2004) na londýnské burze, s důrazem na 100 vybraných obchodovaných společností. 

Ačkoli studie je omezena na relativně krátké časové období a vychází jen z veřejně 

dostupných údajů (které mohou být zkreslující), je sama o sobě nesmírně inspirativní. Je 

konstatováno, že existují akcie, které jsou vůči terorismu bezmála imunní (obchodní 

řetězce atd.), ale některé akcie reagují na změny v mezinárodní bezpečnostní situaci velmi 

citlivě (aerolinky, hotelové řetězce, cestovní kanceláře). 

Již útok na Světové obchodní centrum ukázal zranitelnost světových trhů ze strany 

terorismu. Al-Qáida sice zaútočila ve Španělsku s a priori lokálními ambicemi (vypudit zemi 

z Iráku), ale zároveň „nepohrdla“ vedlejším efektem akce, tedy rozkolísáním hospodářských 

ukazatelů ve světovém měřítku. 

Konkrétní incident zpravidla znamená dopad na stabilitu ekonomiky, cestovní ruch  

a investiční rating země. Při úvahách o nákladech, způsobených možným teroristickým 

útokem či šokem je případný investor na vážkách. Stabilita je budována velmi pomalu, 

kdežto negativní emoce mohou převážit ráz naráz a udržují se velmi dlouho. Nejistota 

plodí další nejistotu, multiplikuje se. Psychologie je důležitější než „tvrdá data“  

o výrobě nebo nákupech. Objektivní pravda v ekonomii často neexistuje, jedná se  

o dominantně subjektivní záležitost. (Garvey; Mullins, 2009, s. 2, 7–8) 
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Obrázek 3 a 4: Výkyvy cen některých akcií ve vztahu k datu madridských útoků. Jako 

citlivější jsou hodnoceny British Airways (BAY), Hilton Group (HG) a International Hotel 

Group (IHG). Totéž platí pro akcie ropných společností British Petroleum /Beyond 

Petroleum/ (BP) a Imperial Chemical Industries (ICI). Naopak „imunní“ jsou akcie 

Barclays Bank (BARC), Cadburys (CBRY), Diageo (DGE), Marks and Spencers (MKS) a 

Tesco (TSCO). 

Zdroj: Garvey; Mullins, 2009, s. 12, 14. 
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2.6    TERORISMUS A KAPITÁLOVÉ TRHY, EFEKT BOMBOVÝCH ÚTOKŮ V 

ISTANBULU 

Studie týmů z Univerzity Leyden (Nizozemsko) a Thessalské univerzity Volos (Řecko) si 

kladla za cíl zkoumat dopad některých teroristických útoků na akciový trh v Turecku. Studie 

se omezuje na istanbulské útoky z let 1999, 2003 a 2008. 

Případ Turecka je zároveň ilustrací toho, jak se konkrétní teroristické či jiné incidenty mohou 

odrazit v geopolitickém směřování země (nálad ve společnosti). Turecko je přitom typickou 

„torn country“ (jak ji chápe koncepce „střetu kultur“ Samuela Huntingtona) (Huntington, 

1993, p. 21–23), respektive zemí, kterou prochází řada tzv. linií zlomu (fault lines), například 

mezi stoupenci sekulárního státu a stoupenci islamizace; ve vztahu ke konfliktu v Iráku; ve 

vztahu ke Spojeným státům americkým, angažmá země v Severoatlantické alianci nebo 

ohledně postojů s ohledem na proces přistoupení k Evropské unii). Turecko je na jednu 

stranu globálně napojenou ekonomikou, na stranu druhou tu přetrvávají mnohé dávné 

resentimenty v tradičně smýšlejících osobách a komunitách. Sebevíc sekulární vláda 

nemůže, alespoň mediálně, tyto nálady zcela ignorovat. 

„Objektivní“ versus psychologický dopad konkrétního útoku nemusí nutně korelovat 

s dopady na zahraničněpolitickou orientaci země nebo dopady na počáteční turistiku 

(citlivost odvětví cestovního ruchu na teroristické události je v Turecku enormně vysoká). 

Záleží do značné míry i na tom, kdo útok provedl: kurdské skupiny v roce 1999, radikální 

turecká skupina nazvaná Velká východní fronta islámských nájezdníků v roce 2003  

a, pravděpodobně, Al-Qáida nebo Turecký hluboký stát (Turkey‘s Deep State; derin devlet) 

v roce 2008 – ačkoli vládní kruhy z útoku obvinily kurdské skupiny. (Christofis 

et al, 2010, s. 5–6) 

 Útok z roku 1999 znamenal negativní dopad na výnosy všech indexů, 

s výjimkou bank, obchodu a průmyslu. Pokud se jedná o abnormální výnosy, největší 

negativní a statisticky významný abnormální výnos se týkal odvětví cestovního 

ruchu. Všechny ostatní indexy byly schopné rychlého zotavení (v horizontu dvou 

dnů). 

 Výbuchy v roce 2003 byly pro Istanbulskou burzu více zničující. Index bank  

a sektoru cestovního ruchu klesl o 11 %.  
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 Po útoku v roce 2008 nedošlo k významné negativní ekonomické reakci. Rozhodnutí 

státu přičíst dvojitý bombový útok kurdským skupinám byl sice nepřesvědčivý, ale 

z ekonomického hlediska sehrál pozitivní úlohu. 

Důležitou roli sehrávají i „zahraniční prohlášení“ týkající se bezpečnostní úrovně v té které 

zemi (aniž by zde nutně muselo dojít k teroristickému útoku). „Úroveň bezpečnosti“ 

konkrétních zemí i regionů je předmětem hodnocení ze strany řady pojišťoven a zajišťoven 

(například AON a další). (Harazin et al, 2016, s. 32–36) 

2.7 MĚNÍ SE REAKCE AKCIOVÝCH TRHŮ NA TERORISTICKÉ ÚTOKY V ČASE 

Tématem studie týmu z Thessalské univerzity Volos (Řecko) je dopad nedávných 

teroristických útoků na finanční trhy. Autoři srovnávají „velkou“ (Londýn) 

a „mnohonásobně menší“ (Atény) burzu a její reakce na konkrétní incidenty. Vedle využití 

celé řady starších studií o tématu citlivosti finančních trhů a krátkodobých negativních 

efektech teroristických útoků na světovou ekonomiku, jsou vzaty do úvahy příklady 

související s vývojem v zemích a regionech, kde se teroristické útoky odehrávají relativně 

často (Izrael, Baskicko). 

Studie konkrétně hodnotí 19 útoků (9 ve Spojeném království, 10 v Řecku)  

a jejich dopad na burzovní výkyvy. Dopady jsou sledovány s ohledem na šesti až 

jedenáctidenní interval. Ačkoli obě burzy vykazují řadu odlišností, jejich reakce na podobně 

strukturované incidenty se podobá a je zřejmě do určité míry přenositelná i na další případy 

(jiné burzy ve světě). 

Výsledná zjištění mimo jiné konstatují, že určitou roli sehrává čas (dopady útoků  

o víkendu nebo v době, kdy burza neobchoduje v plném rozsahu, jsou relativně menší;  

i „akciový“ dopad incidentu v Lockerbie, kde zahynulo mnoho osob, ale který se odehrál 

okolo Vánoc, do okamžiku otevření londýnské burzy po Novém roce značně zeslábl); místo 

(robustnější reakci obvykle způsobují například útoky na vojenská zařízení); cíl  

v případě Řecka burza mnohem citlivěji reaguje na útoky proti cizím státním příslušníkům 

– diplomaté, vojenský personál; velmi citlivá byla reakce londýnské burzy na pokus útoku 

na britskou předsedkyni vlády v roce 1984) a útočník (méně zásadní dopad zpravidla 

představují domácí „tradiční“ teroristé, nežli globálně koncipovaná islamistická uskupení). 

(Kollias et al, 2010, s. 6, 13) 
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2.8 DOPADY TERORISMU A VÁLEK NA CENY ROPY  

Předmětem studie autorů z Thessalské univerzity Volos a Makedonské univerzity 

Thessaloniki (Řecko) je vazba mezi cenami ropy a vývojem na čtyřech významných 

akciových trzích (tři evropské burzovní indexy a jeden americký burzovní index). Je 

zjišťováno, jak tyto trhy reagují na politické otřesy a vývoj v oblasti mezinárodní 

bezpečnosti (války, teroristické útoky). V kontextu globální vzájemné závislosti 

(interdependence) byl sledován dopad první a druhé kampaně v Iráku, teroristických 

incidentů ve Spojených státech amerických 2001, Madridu 2004, Londýně 2005, zničení 

letadla nad Lockerbie 1988, útok v Oklahoma City 1995 a útoky v Nairobi a Daressalamu 

1998. (viz Kollias, 2011, s. 7–8) 

Je přitom nesnadné rozlišit skutečné dopady konkrétního mezinárodního vývoje  

a dopady sekundární, způsobené strategií obchodníků. Cena se tak může zvyšovat nikoli 

v důsledku incidentu, ale z důvodu snahy obchodníka na incidentu vydělat (business 

performance). Nejistota v mezinárodních vztazích způsobená teroristickými útoky vytváří 

některé nepředvídatelné reakce na trzích. 

Tyto reakce však mohou trvat jen krátkou dobu (dny) a po nich se trhy opětovně stabilizují. 

Vzhledem k tomu, že ceny ropy jsou vytvářeny v delším časovém období (vytváření zásob, 

relativně dlouhá cesta ropy k některým zákazníkům), jednorázové šoky je příliš významně 

neovlivňují. To alespoň tvrdí některé dosavadní studie.  

Po irácké invazi do Kuvajtu 1990 ceny ropy vzrostly. Podepsaly se na tom obavy spotřebitelů 

a trvalo relativně dlouho, než u cen došlo opět k poklesu. Souvislosti jsou nelineární. Reakce 

na teroristické útoky je ze strany burzy střízlivější. 

Zdá se, že vztah mezi sledovanými burzovními indexy a cenami ropy citlivěji reaguje 

na dlouhotrvající incidenty (permanent attack), jakými jsou války, než na jednorázové 

incidenty (transitory attack), jakými jsou teroristické útoky. Celkem dva ze čtyř sledovaných 

indexů na teroristické a jiné násilné incidenty zásadněji nereagovaly (různé burzy jsou různě 

citlivé – i v závislosti na místě útoku). Rozdíl v této reakci na dané incidenty je možné 

vykládat tak, že určitá skupina burzovních indexů dokázala efektivněji vstřebat zprávy 

o teroristických útocích, čímž prokázala větší stabilitu a odolnost. 
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3.  FINANČNÍ TOKY NADNÁRODNÍHO ZLOČINU – PRANÍ PENĚZ 

VERSUS FINANCOVÁNÍ TERORISMU 

Trojice studií Friedricha STEINERA (a Ursuly WINDISCHBAUER) z Univerzity 

Johannese Keplera (Linec, Rakousko) se z různých úhlů věnuje problematice „rozdílů 

priorit“ mezi terorismem a organizovaným zločinem – respektive rozdíly mezi financováním 

terorismu a praním špinavých peněz. 

3.1 PRANÍ PENĚZ: NĚKTERÉ SKUTEČNOSTI 

Sama definice pojmu „praní peněz“ je zřejmá: snaha o začlenění zisků z nelegální činnosti 

do legální ekonomiky. Jedná se o tak velké objemy prostředků (byť se opíráme jen 

o odhady), že nelze pominout přímé a nepřímé dopady tohoto fenoménu na 

makroekonomické proměnné v globálním měřítku (ceny, směnné kurzy, alokace zdrojů  

a hospodářský růst jako takový). Nestabilní ekonomiky mohou být těmito přesuny silně 

ovlivněny. Není snadné proti tomuto fenoménu bojovat, ale nelze na tento úkol rezignovat. 

V rámci studie je uveden popis souvisejícího právního rámce Rakouska  

a Německa. Studie zároveň věnuje pozornost řadě technik, týkajících se krytí či naopak 

rozkrytí praní peněz (vystopování původu a cesty finančních prostředků). Nejnovější vývoj 

v této oblasti je ve znamení předplacených karet či virtuálních kybernetických platebních 

prostředků, které se však mohou snadno změnit ve „skutečné“ peníze. Ale ani tradiční 

metody (kurýři) neztrácí své místo. (Schneider; Windischbauer, 2010, s. 13-14) 

3.2     PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ A FINANČNÍ PROSTŘEDKY ORGANIZOVANÉHO 

ZLOČINU 

Existuje zde úzká vazba na předchozí text (některé pasáže se duplikují, jedná se tak o de 

facto dvojjedinou studii). Zaznívá otázka, zda je vůbec možné odhadnout objem zisků skupin 

organizovaného zločinu (a objem škod, těmito skupinami působených), stejně jako objem 

„praných“ („vypraných“) prostředků – a to jak celosvětově nebo v kontextu konkrétních 

ekonomik (největší pozornost je věnována opět situaci v Rakousku 

a Německu). V rámci studie jsou uvedeny některé nejvíce relevantní odhady (například 

z prostředí Světové banky). Řada citovaných autorů přitom neskrývá skepsi o možnosti více 

podchytit, natož potlačit sledovaný fenomén. Je rovněž otázkou, jakým způsobem je možné 

praní peněz zvládat po důkazní stránce. (Schneider, 2010, s. 4) 
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3.3    FINANČNÍ TOKY NADNÁRODNÍHO ZLOČINU: PŘEDBĚŽNÁ EMPIRICKÁ 

ZJIŠTĚNÍ 

Studie si klade za cíl zodpovědět dvě stěžejní otázky: (viz Schneider, 2011, s. 1, 7)  

 Jak je financován nadnárodní organizovaný zločin (respektive jaké jsou dostupné 

informace o jeho financování)? 

 Jaké jsou ekonomické dopady (ztráty), způsobené existencí nadnárodního 

organizovaného zločinu. 

Tak jako u financování zločinu (výnosu zločinu), tak u financování terorismu převažují 

faktory ryze racionální. Studie tvrdí, že převažují podobnosti mezi oběma jevy 

(organizovaným zločinem a terorismem), s tím, že obě motivace jsou schopny užívat krajní 

násilí a operují spíše skrytě.  

Oba fenomény jsou průkopníky využívání moderních technologií pro bankovní 

a nebankovní transakce. Existují mnohé aliance mezi „obyčejnými“ zločinci a teroristy 

(obchod s drogami, obchod s lidmi, drahými kovy, diamanty, pašování cigaret, únosy). Oba 

fenomény mohou využívat stejné kanály, osoby a instituce pro znesnadnění rozkrytí 

konkrétních finančních kroků.  

Mezi terorismem a organizovaným zločinem zároveň existují zásadní odlišnosti. Některé 

teroristické útoky jsou vyloženě levné. Teroristické sítě se mohou skládat z drobných 

samofinancujících se buněk. Finanční prostředky pro teroristické útoky mohou pocházet  

i ze zcela legálních zdrojů.  

Nadpoloviční většina takto odhadovaných prostředků ve světovém měřítku zřejmě protéká 

přes dvacet zemí, jejichž legislativně-organizační rámec je pro tento účel zvláště vhodný. 

Pasáž 2.3 se navíc konkrétně zamýšlí nad největšími zdroji zisků organizovaných 

zločineckých skupin (obchod s drogami, nelegální operace související s pohonnými 

hmotami nebo topnými oleji, obchod se zbraněmi a diamanty). 

 

4.   ZÁVĚR 

Současná doba je spíše ve znamení jiných bezpečnostních výzev než terorismus, a někdy se 

v souvislosti se současným stavem používá pojem „pax covidiana“. Terorismus, násilný 

extremismus a organizovaný zločin, jsou fenomény, které nezmizí, nanejvýše se 

transformují, co se týče metod, nástrojů, respektive modu operandi. Socioekonomicky 
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rozkolísané prostředí, které je v současné Evropě spíše pravidlem než výjimkou, může 

představovat „pařeniště“ osob, náchylných k radikálním metodám boje proti objektivním či 

subjektivním křivdám. I z tohoto důvodu není vhodné, aby závěry tak robustního 

mezinárodního vědeckého projektu zanikly, ale by bylo vhodné je dále rozpracovávat. 
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Abstrakt:  

Příspěvek, koncipovaný jako „metarecenze“ zmiňuje několik studií z prostředí 

mezinárodního vědeckého projektu. Jeden z jeho rozměrů se týkal možných dopadů 

teroristických incidentů, respektive toho, jakým způsobem tyto dopady měřit či predikovat. 

Klíčová slova: Terorismus, protiteroristická opatření, dopad, ekonomická teorie. 
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PRÍSTUPY VYBRANÝCH TEORETICKÝCH ŠKÔL  

K BEZPEČNOSTI 

Radoslav Ivančík 

1.   ÚVOD 

V priebehu historického vývoja ľudskej civilizácie sa objavilo viacero teórií, ktoré skúmajú 

otázky moci, vzťahov medzi štátmi alebo v rámci štátov, a snažia sa riešiť problémy 

bezpečnosti, identifikácie a eliminácie bezpečnostných rizík a hrozieb, vývoja a zmien 

v bezpečnostnom prostredí, a v neposlednom rade aj problémy spojené s jej zaisťovaním. 

Tradičná bezpečnostná paradigma pritom vychádza z realistického konštruktu bezpečnosti, 

v ktorom primárnym referenčným objektom bezpečnosti je štát. Prevalencia tohto prístupu 

dosiahla vrchol v období studenej vojny, počas ktorej hlavné svetové mocnosti takmer 

polstoročie koncentrovali, v záujme zaistenia svojej bezpečnosti, svoju pozornosť a úsilie na 

udržanie rovnováhy síl medzi štátmi, resp. medzi západným a východným blokom. V tomto 

zmysle sa viaceré teórie opierali o premisu, že ak sa zachová bezpečnosť štátu, bude 

zachovaná aj bezpečnosť občanov.1 Tradičný prístup k bezpečnosti bol založený na 

anarchistickej rovnováhe síl medzi dvomi vtedajšími superveľmocami (Spojenými štátmi 

americkými a Sovietskym zväzom) a na absolútnej suverenite národného štátu.2 Štáty boli 

považované za racionálne subjekty, ktoré prostredníctvom svojich vojenských spôsobilostí 

a kapacít zaisťovali svoju bezpečnosť a obranu pred inváziou zvonku a zabezpečovali 

ochranu svojich národných záujmov. 

V rámci analýzy prístupov jednotlivých teoretických škôl (smerov) k bezpečnosti je 

potrebné uviesť, že v historickej diskusii o tom, ako dosiahnuť čo najvyššiu úroveň 

bezpečnosti štátu, mali myslitelia ako Hobbes, Macchiavelli alebo Rousseau tendenciu 

vykresľovať pomerne pesimistický obraz dôsledkov štátnej suverenity. Medzinárodný 

systém považovali za brutálnu arénu, v ktorej sa štáty usilujú o dosiahnutie vlastnej 

bezpečnosti na úkor svojich susedov. Medzištátne vzťahy považovali za vzťahy silne 

poznačené bojom o moc, pretože štáty sa neustále pokúšajú navzájom využívať (v mnohých 

prípadoch aj zneužívať) poskytnuté výhody. Podľa nimi prezentovaných názorov je 

nepravdepodobné, že bude niekedy dosiahnutý trvalý mier.  

                                                           
1  BAJPAI, K. Human Security: Concept and Measurment. 2010, s. 3. 
2  OWEN, T. Challenges and opportunities for defining and measuring human security. 2014, s. 16. 
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Preto jediné, čo môžu štáty pre svoju bezpečnosť robiť, je pokúšať sa vyvážiť moc ostatných 

štátov, aby sa zabránilo tomu, že by niektorý z nich dosiahol celkovú hegemóniu. Tento 

názor, ako uvádza Baylis3, zdieľajú vo svojich dielach viacerí ďalší význační myslitelia, ako 

napríklad Carr4 alebo Morgenthau.5  

V ostatných desaťročiach bola táto tradičná koncepcia bezpečnosti zameraná na štát 

nahradená holistickejšími (celostnejšími, komplexnejšími, viacdimenzionálnejšími) 

a modernejšími prístupmi k bezpečnosti, ktoré sa snažia analyzovať a riešiť predovšetkým 

nevojenské hrozby pre bezpečnosť ľudí a ktoré zahŕňajú kooperatívne, komplexné 

a kolektívne opatrenia zacielené na zaistenie bezpečnosti pre jednotlivca a v konečnom 

výsledku aj pre štát. Z hľadiska komplexného prístupu ku skúmaniu fenoménu bezpečnosti 

je preto dôležité priblížiť si jednotlivé teoretické školy a ich pohľad na bezpečnosť. 

 

2.   REALIZMUS 

Realizmus predstavuje teóriu, ktorá sa zameriava na problematiku moci a národných 

záujmov. Existuje viac obmien tejto teórie, ale všetky vychádzajú z tézy, že pri neexistencii 

celosvetovej vlády, ktorá by hrala úlohu globálneho policajta, sa jednotlivé štáty v záujme 

vlastnej obrany budú správať racionálne. Súčasné anarchické pomery vo svete ich nútia, aby 

na ochranu vlastnej bezpečnosti využívali všetky silové prostriedky, ktoré majú k dispozícii. 

Hlavným z nich je armáda, pričom realisti očakávajú, že ozbrojené konflikty vyvolané úsilím 

štátov posilniť svoju vojenskú pozíciu na úkor iných štátov tu budú vždy. Ďalšou súčasťou 

moci štátov je, okrem vojenskej sily, ekonomický potenciál, zásoby surovín a v neposlednom 

rade kultúrna hegemónia.6 

Realizmus zaznamenal najväčší rozmach v druhej polovici 20. storočia. V tom čase, hlavne 

počas obdobia studenej vojny, bol veľmi dlho dominantnou teóriou, pretože ju dokázal zo 

všetkých teoretických smerov najlepšie vysvetliť a zároveň predstavoval kľúčový koncept 

na porozumenie a vysvetlenie medzinárodných bezpečnostných vzťahov a javov v nich sa 

                                                           
3  BAYLIS, J. – SMITH, S. – OWENS, P. The Globalization of World Politics: An Introduction to International 

Relations. Oxford: Oxford University Press, 2014, s. 61. 
4  Bližšie pozri: CARR, E. H. The Twenty Years' Crisis, 1919-1939: An Introduction to the Study of 

International Relations. Reissued with new introduction. London : Palgrave Macmillan, 2001. 233 s. ISBN 

978-0-33396-375-3. 
5  Bližšie pozri: NEACSU, M. Hans J. Morgenthau's Theory of International Relations. New York: Palgrave 

Macmillan, 2010. 
6  BUČKA, P. – TURAJ, M. Teória realizmu a jej prístup k skúmaniu bezpečnosti. In Jurčák, V. a kol.: 

Teoretické prístupy ku skúmaniu bezpečnosti. Ostrava : Key Publishing, 2020, s. 20. 
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odohrávajúcich. Dodnes patrí medzi najvýznamnejšie a najkoherentnejšie teórie a jeho 

základné premisy aj v súčasnosti ovplyvňujú rozhodovanie mnohých aktérov. Podľa 

Lasicovej a Ušiaka realizmus vychádza z troch základných postulátov:  

a) štruktúra medzinárodného prostredia je anarchická,  

b) najdôležitejším aktérom medzinárodnej politiky je štát, ktorý vykonáva racionálne 

rozhodnutia,  

c) mocenská rovnováha v anarchickom prostredí sa udržiava pomocou bezpečnostnej 

dilemy.7  

Jednoznačne patrí k tradičnému prístupu ku skúmaniu bezpečnosti.  

Prvky realizmu sa objavovali už v starodávnych vojenských teóriách a spisoch starých 

čínskych a gréckych mysliteľov, napríklad v dielach generálov, čínskeho Sun Tzu 

a gréckeho Thucydidesa, a neskôr v dielach významných mysliteľov ako boli Machiavelli, 

Hobbes alebo Rousseau.  

Klasický realizmus je základom súčasných medzinárodných bezpečnostných štúdií. 

Vychádza z toho, že hlavným cieľom štátov je dosahovanie ich vlastných záujmov, pričom 

na ich dosiahnutie sú odhodlané použiť vojenskú silu.8 Podľa Morgenthaua túžbu vládnuť 

majú štáty vrodenú a tá ich núti alebo nabáda viesť vojny.9 Klasický realizmus je odvodený 

hlavne z Morgenthauovho a Carrovho diela, ktorí považujú anarchiu a absenciu právomoci 

regulovať interakcie medzi štátmi za charakteristické črty medzinárodnej politiky. Z dôvodu 

anarchie alebo neustáleho stavu antagonizmu sa medzinárodný systém líši od domáceho, 

národného systému.  

Realizmus ponúka aj vysvetlenie, prečo sa svetu tak dlho darí vyhýbať naozaj veľkému 

vojnovému konfliktu. Za celú studenú vojnu nenastala napriek viacerým krízam žiadna 

priama ozbrojená konfrontácia medzi Spojenými štátmi a Sovietskym zväzom a ich 

spojencami, pretože obe mocnosti vedeli, že druhá strana vlastní jadrové zbrane a vojna by 

skončila vzájomnou deštrukciou, čo by nezvratne, katastroficky poškodilo aj vlastnú 

bezpečnosť tej či onej strany.  

Niektorí poprední realisti tvrdia, že rozšírenie jadrových zbraní do viacerých krajín nemusí 

byť až taká zlá vec, pretože ak ich budú mať všetky, nepoužije ich ani jedna.10  

                                                           
7  LASICOVÁ, J. – UŠIAK, J. Bezpečnosť ako kategória. Bratislava : Veda, 2012, s. 251. 
8  EICHLER, J. Mezinárodní bezpečnost na počátku 21. století. Praha : AVIS, 2006, s. 7. 
9  LASICOVÁ, J. – UŠIAK, J. Bezpečnosť ako kategória. Bratislava : Veda, 2012, s. 30. 
10  TAYLOR, S. L. 30 sekúnd politiky. Bratislava : Fortuna Libri, 2012, s. 138. 
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Tento názor sa označuje ako bezpečnostná dilema. Prvýkrát tento termín použil Herz vo 

svojej knihe Politický realizmus a politický idealizmus z roku 1951.11 Ide o jeden zo 

základných postulátov realistickej teórie, vypovedajúci o tom, že keď jedna strana zvyšuje, 

resp. prijíma ďalšie dodatočné bezpečnostné opatrenia môže to viesť k eskalácii napätia 

alebo konfliktu s jednou, prípadne viacerými ďalšími stranami, čo nakoniec vedie 

k výsledku, ktorý si žiadna strana v skutočnosti nepraje. Kroky (opatrenia) štátu zamerané 

na zvýšenie bezpečnosti, ako napríklad na zvýšenie vojenskej sily (zvýšenie vojenských 

výdavkov, zvýšenie počtov príslušníkov ozbrojených síl, modernizácia a nákup nových 

zbraní a zbraňových systémov a pod.) alebo vytvorenie spojenectva (aliancie) s iným 

štátom, resp. viacerými štátmi, totiž môžu viesť iné štáty k obdobnej reakcii, t. j. k prijatiu 

podobných opatrení (krokov), ktoré vyvolajú zvýšené napätie, ktoré môže vyústiť až do 

ozbrojeného konfliktu.12 Bezpečnostná dilema je kľúčovým pojmom v teórii realizmu ktorý 

vysvetľuje, ako môžu štáty snažiace sa o zaistenie bezpečnosti o ňu prísť a skončiť 

v konflikte.  

2.1 DEFENZÍVNY REALIZMUS 

Jednou z realistických teórií, ktorá pojednáva o bezpečnosti, je defenzívny realizmus. 

Vychádza zo skutočnosti, že v medzinárodnom bezpečnostnom systéme neexistuje žiadny 

dominantný suverén, ktorý by bol schopný zabrániť konfliktným vzťahom medzi aktérmi 

a vojenským stretom. Podľa Jervisa, jedného z predstaviteľov defenzívneho realizmu „je pre 

aktérov najvýhodnejším správaním spolupráca s ostatnými štátmi, pretože v medzinárodnom 

systéme absentuje autorita dohliadajúca na dodržiavanie určitého spoločného právneho 

rámca. Spolupráca medzi štátmi teda prináša výhody, avšak keď zlyhá, následky sú 

deštruktívne“.13 Miller zasa poukazuje na to, že „podstatným prvkom medzinárodného 

systému, ktorý výraznou mierou ovplyvňuje správanie jednotlivých aktérov, je 

nebezpečenstvo“.14 

Vychádzajúc z teórie defenzívneho realizmu je možné vymedziť tri konkrétne situácie, ktoré 

pre aktérov znamenajú potenciálne nebezpečenstvo: 

                                                           
11  HERZ, J. Idealist Internationalism and the Security Dilemma. In World Politics, 1950, roč. 2, č. 2, s. 175. 
12  JERVIS, R. Cooperation under the Security Dilemma. In World Politics, 1978, roč. 30, č. 2, s. 167–174. 
13  JERVIS, R. Perception and Misperception in International Politics: Revised Edition. New Jersey: Princeton 

University Press, 2017, s. 171. 
14  MILLER, B. 2007. States, Nations, and the Great Powers: The Sources of Regional War and Peace. 2. vyd. 

Cambridge : Cambridge University Press, 2012, s. 92. 
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a) Prvé nebezpečenstvo predstavuje situácia, keď štát, doteraz podporujúci status quo, 

začne meniť svoju zahraničnú a bezpečnostnú politiku, keď jeho konanie prestáva 

byť umierneným a mení sa na agresívne, čo vyvoláva strach v ostatných štátoch.  

b) Druhé nebezpečenstvo predstavujú špecifické partikulárne záujmy jednotlivých 

štátov, často krát presahujúce ich hranice. Ich vôľa zaistiť svoju bezpečnosť, 

zachovať si svoju suverenitu a teritórium, ako aj snaha zabezpečiť si a chrániť nielen 

vlastné zdroje, ale  aj zdroje mimo svojho teritória, môže byť v mnohých prípadoch 

presadzovaná aj mimo ich územia.  

c) Tretia situácia, ktorá pre aktérov predstavuje nebezpečenstvo, je vyššie spomenutá 

bezpečnostná dilema. Ide o situáciu, kedy sa štát, resp. jeho predstavitelia rozhodujú 

medzi politickými krokmi, ktoré majú potenciálne negatívne následky. Napríklad 

snaha o zvyšovanie úrovne vlastnej bezpečnosti prostredníctvom rastu vojenskej sily 

štátu môže vyvolať konfliktné správanie ostatných aktérov, ktorí sa začnú cítiť 

ohrození a tiež začnú zvyšovať svoju vojenskú silu, čiže výsledkom je namiesto 

vyššej bezpečnosti vyššie nebezpečenstvo. A, naopak, v prípade rozhodnutia 

nezvyšovať vojenskú silu štátu, dochádza k poklesu jeho postavenia (moci) na 

medzinárodnej scéne v porovnaní s rastúcim postavením (rastúcou mocou 

a vojenskou silou) iných štátov, a tým pádom tiež k zvýšeniu nebezpečenstva.15, 16, 17 

Jervis na margo uvedeného, v súvislosti s bezpečnostnou dilemou, prezentuje názor, že ide 

o veľmi riskantnú voľbu, a to najmä preto, že aktér v snahe zaistiť, resp. zvýšiť svoju 

bezpečnosť sa uchyľuje k takým krokom, ktoré znižujú bezpečnosť ostatných aktérov. 

Zvýšenie úrovne bezpečnosti jedného štátu tak znamená zníženie úrovne bezpečnosti 

u ostatných aktérov, a tým predstavuje hrozbu.18 

2.2 OFENZÍVNY REALIZMUS 

Ofenzívny realizmus je, v porovnaní s defenzívnym realizmom, založený na tvrdení, že 

medzinárodné spoločenstvo aktérov, ktorými sú jednotlivé štáty, možno charakterizovať ako 

anarchické, pretože v ňom nie sú spomínaní aktéri riadení dominujúcou autoritou. Takýto 

                                                           
15  LAŠANDOVÁ, A. Štyri svety Roberta Jervisa - predstaviteľa defenzívneho realizmu. In. e-Polis.cz, 2006.  
16  TANG, S. The Security Dilemma: A Conceptual Analysis. In Security Studies, 2009, roč. 18, č. 3, s. 587-

623. 
17  Pozri aj: BUČKA, P. – TURAJ, M. Teória realizmu a jej prístup k skúmaniu bezpečnosti. In Jurčák, V. a 

kol.: Teoretické prístupy ku skúmaniu bezpečnosti. Ostrava : Key Publishing, 2020, s. 27-28. 
18  JERVIS, R. Perception and Misperception in International Politics: Revised Edition. New Jersey : Princeton 

University Press, 2017, s. 172. 
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systém celkom prirodzene v štátoch a ich predstaviteľoch vyvoláva strach a obavy o ich 

vlastnú bezpečnosť, existenciu a suverenitu. Z toho logicky vyplýva, že takáto forma 

usporiadania medzinárodného systému v štátoch vyvoláva silnú vzájomnú nedôveru 

a nespoliehanie sa na výhody vzájomnej spolupráce. Následkom je, že jednotlivé štáty, 

predstavujúce aktérov vytvárajúcich medzinárodnú scénu, neorientujú svoju zahraničnú 

a bezpečnostnú politiku na kooperáciu s inými štátmi, ale skôr na vytváranie armády, 

zbrojenie a zvyšovanie svojej vojenskej sily, ktorá im pri potencionálnom konflikte môže 

pomôcť udržať si suverenitu. Hlavnou motiváciou správania sa štátov je teda ich nedôvera 

a strach, a snaha o maximalizáciu sily štátu v závislosti na jeho existencii v medzi-národnom 

systéme, ktorý funguje ako anarchický.19 

Na rozdiel od predstaviteľov defenzívneho smeru v realizme, predstavitelia ofenzívneho 

realizmu považujú štáty za agresívnych maximalizátorov moci a nie za maximalizátorov 

bezpečnosti.20 Podľa Mearsheimera sa neistote ohľadom zámerov iných štátov nedá vyhnúť, 

čo znamená, že štáty si nikdy nemôžu byť isté, že ostatné štáty nemajú útočné úmysly 

a nevyužijú svoje útočné schopnosti. Dosiahnutie hegemónie akýmkoľvek štátom je 

v súčasnom anarchickom medzinárodnom systéme vysoko nepravdepodobné, pretože nič 

také ako status quo neexistuje a svet je odsúdený na večnú konkurenciu veľmocí.21 Ofenzívni 

realisti sú presvedčení, že anarchia povzbudzuje všetky štáty, aby vždy zvyšovali svoju 

vlastnú moc a silu, pretože jeden štát si nikdy nemôže byť istý zámermi iných štátov.  

 

3.    NEOREALIZMUS 

Neorealizmus je teoretický smer nadväzujúci na realizmus. Jeho počiatky siahajú do 60. 

rokov 20. storočia, keď sa Waltz22 a neskôr ďalší autori vo svojich prácach snažili 

vysporiadať s narastajúcou kritikou klasického realizmu a pokúsili sa oživiť tradičnú 

realistickú teóriu prevedením niektorých základných realistických myšlienok do 

deduktívneho teoretického rámca zhora nadol, ktorý sa začal nazývať neorealizmus.23 Teória 

                                                           
19 BUČKA, P. – TURAJ, M. Teória realizmu a jej prístup k skúmaniu bezpečnosti. In Jurčák, V. a kol.: 

Teoretické prístupy ku skúmaniu bezpečnosti. Ostrava : Key Publishing, 2020, s. 28-29. 
20 BAYLIS, J. – SMITH, S. – OWENS, P. The Globalization of World Politics: An Introduction to 

International Relations. Oxford : Oxford University Press, 2014, s. 89 
21  MEARSHEIMER, J. J. The Tragedy of Great Power Politics. New York : W. W. Norton & Company, 2003, 

s. 125 
22 Bližšie pozri: WALTZ, K. N. Man, the State, and War: A Theoretical Analysis. New York : Columbia 

University Press, 2018.  
23 WOHLFORTH, W. C. Realism and Security Studies. In Cavelty, M. D. – Mauer, V. The Routledge 

Handbook of Security Studies. New York : Routledge. 2010. 
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objasnila mnoho predchádzajúcich realistických predstáv o tom, ako vlastnosti celkového 

systému ovplyvňujú spôsob, akým štáty interagujú.  

Štáty podľa neorealistov konajú v súlade s logikou egoizmu, to znamená, že majú svoje 

vlastné záujmy a nebudú preto podriaďovať svoje záujmy záujmom iných štátov.24 Chcú si 

zaistiť svoje vlastné prežitie, pretože len to je predpokladom sledovania a dosahovania ich 

ďalších cieľov. Táto hybná sila prežitia je primárnym faktorom ovplyvňujúcim ich správanie 

a zaisťuje im rozvoj útočných vojenských schopností ako prostriedok na zvýšenie ich 

relatívnej sily. Túžba a schopnosti každého štátu maximalizovať relatívnu moc sa navzájom 

obmedzujú, čo vedie k „rovnováhe síl“, ktorá formuje bezpečnostné prostredie. Z toho tiež 

pramení bezpečnostná dilema, ktorej čelia všetky štáty. Existujú dva spôsoby, ktorými štáty 

vyvažujú moc: vnútorné vyvažovanie a vonkajšie vyvažovanie. K vnútornému vyváženiu 

dochádza vtedy, keď štáty rozvíjajú svoje vlastné schopnosti zvyšovaním hospodárskeho 

rastu a/alebo zvyšovaním vojenských výdavkov, a k vonkaj-šiemu vyrovnávaniu zasa vtedy, 

keď štáty vstupujú do aliancií, aby preverili silu mocnejších štátov, veľmocí alebo aliancií.25  

Neorealisti tvrdia, že v zásade existujú tri možné systémy podľa zmien v distribúcii 

schopností, definovaných počtom veľmocí v medzinárodnom systéme: 

a) unipolárny systém, ktorý obsahuje iba jednu veľmoc, 

b) bipolárny systém, ktorý obsahuje dve veľmoci, 

c) multipolárny systém, ktorý obsahuje viac ako dve veľmoci. 

Neorealisti v tomto kontexte dospeli k záveru, že bipolárny systém je stabilnejší (menej 

náchylný na vojny o moc a systémové zmeny) ako systém multipolárny, pretože 

k vyrovnávaniu môže dôjsť iba prostredníctvom vnútorného vyvažovania, keďže neexistujú 

žiadne ďalšie veľmoci, s ktorými by bolo možné vytvárať aliancie. Pretože v bipolárnom 

systéme existuje iba vnútorné vyvažovanie, existuje menej príležitostí na veľkú mocenskú 

vojnu.26 Vojna veľkých mocností má teda tendenciu opakovať sa častejšie v období 

multipolarity, kedy je medzinárodný bezpečnostný systém formovaný mocou troch alebo 

viacerých hlavných štátov, ako v období bipolarity, kedy je medzinárodný systém 

formovaný dvomi hlavnými štátmi – dvomi superveľmocami.27 

                                                           
24 MEARSHEIMER, J. J. The Tragedy of Great Power Politics. New York : W. W. Norton & Company, 2003, 

s. 3. 
25 WALTZ, K. N. Structural Realism after the Cold War. In International Security, 2000, roč. 25, č. 1, s. 15 
26 WALTZ, K. N. Theory of International Politics. London : McGraw-Hill, 1979, s. 132-133. 
27 REUS-SMITH, Ch. – SNIDAL, D. The Oxford Handbook of International Relations. Oxford : Oxford 

University Press, 2008. 
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4.   LIBERALIZMUS 

Liberalizmus má síce kratšiu históriu ako realizmus, ale od konca 1. svetovej vojny je 

považovaný za prominentnú teóriu. Jeho pramene siahajú do doby osvietenstva, vzniku 

slobodného pohľadu na svet, a jeho uplatnenie možno nájsť vo filozofii, politike a ekonómii. 

Liberalizmus chce oslobodiť spoločnosť od neslobody. Základom jeho politickej filozofie je 

indivíduum, občan, ktorý má čo najväčšiu slobodu. Sloboda je podľa liberálneho 

presvedčenia základom spoločnosti, na ktorom štát, politika a hospodárstvo spočívajú 

a ktorý štát chráni. Kde začína osobná sloboda, končí štátna moc, ktorá môže zakročiť iba 

vtedy, keď je porušená osobná sloboda. 

Liberalizmus vychádza z diel filozofov ako boli Paine a Kant, pričom najmä Kantova 

koncepcia „večného mieru“28 sa považuje za základný východiskový bod súčasného 

liberálneho myslenia.29 Hoci liberalizmus presadzuje predovšetkým požiadavky politickej 

a ekonomickej voľnosti, jednou z ústredných tém liberalizmu bola vždy aj bezpečnosť. 

Základ predstavujú Kantove myšlienky o mierovom spolužití štátov a snahách štátov 

o zaistenie blahobytu a rozvoj spoločnosti a občanov, pretože práve vysoké výdavky štátov 

na vojny a vojnové konflikty vedú k znižovaniu prosperity tých štátov, ktoré sú zapojené do 

konfliktu.  

Ďalším predpokladom je šírenie demokracie vo svete, pretože štáty s demokratickým 

politickým systémom oveľa viac inklinujú k mieru a vzájomnej spolupráci ako štáty 

s autoritatívnym politickým zriadením.30  

V záujme zvýšenia bezpečnosti, predovšetkým na medzinárodnej úrovni, je veľmi dôležité 

a potrebné aj ustavičné zvyšovanie vzájomnej ekonomickej závislosti štátov, regulované 

prostredníctvom organizácií, akými sú napríklad Medzinárodný menový fond alebo Svetová 

banka. Východiskovým bodom liberalizmu je zaisťovanie kolektívnej bezpečnosti, pretože 

spolupráca medzi štátmi v rámci medzinárodného spoločenstva vedie k znižovaniu rizík 

a zabraňuje vzniku vojnových konfliktov.31 

                                                           
28 KANT, I. Zum Ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf. 2010. 
29 NAVARI, C. Liberalism. In Williams, P. D. – McDonald, M.: Security Studies: An Introduction. London: 

Routledge, 2018. 
30 WALT, S. M. International Relations: One world, many theories. In Special Edition: Frontiers of Knowledge 

1998, s. 32. 
31 LASICOVÁ, J. – UŠIAK, J. Bezpečnosť ako kategória. Bratislava : Veda, 2012, s. 30. 
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Liberalizmus sa zaoberá nielen bezpečnosťou na úrovni štátov, ale aj bezpečnosťou na 

úrovni jednotlivca, keďže jedným z hlavných cieľov liberalizmu je zaistenie jeho 

bezpečnosti. Owen v tejto súvislosti argumentuje, že bezpečnosť je predovšetkým 

záležitosťou jednotlivca a vnútorná (národná) a vonkajšia (medzinárodná) bezpečnosť sú 

dôležité práve pre jeho individuálnu bezpečnosť.32 Bučka a Machynová dodávajú, že 

zaručovanie bezpečnosti v rámci štátu, ale aj v medzinárodnom prostredí, je z pohľadu 

liberalizmu jednou z výsad, ktoré sú poskytované jednotlivcovi.33 Liberáli tiež tvrdia, že 

bezpečnosť jednotlivca je neoddeliteľná od slobody jednotlivca, oveľa viac sa zhodujú, než 

si navzájom konkurujú. Vyplýva to podľa nich z toho, že jednotlivci oceňujú najmä osobnú 

bezpečnosť a slobodu viac ako iné hodnoty. Bezpečnosť je zaručovaná štátom, ako 

inštitúciou tvorenou jednotlivcami samotnými.34 

 

5.   NEOLIBERALIZMUS 

Neoliberalizmus predstavuje politickú a ekonomickú teóriu, ktorá kladie dôraz na súkromné 

vlastníctvo a slobodné zmluvné vzťahy a snaží sa o posun hospodárstva smerom ku 

kapitalizmu a voľnému trhu.  

Cieľom je znižovanie účasti štátu na chode ekonomiky, čoho chcú zástancovia tohto smeru 

dosiahnuť prostredníctvom privatizácie a deregulácie ekonomiky, úzkosťou štátneho aparátu 

a strohosťou sociálneho štátu, voľným trhom, znižovaním daní a štátnych výdavkov za 

účelom posilnenia úlohy súkromného sektora nielen v ekonomike, ale aj celkovo 

v spoločnosti.35 Súčasťou tohto prístupu je aj silný apel na individualizmus.36 Tým sa 

neoliberalizmus vracia k pôvodným ideám liberalizmu, pričom za zakladateľa týchto 

myšlienok je považovaný škótsky ekonóm a filozof Adam Smith.  

Ekonomický liberalizmus sa čiastočne vytratil v prvej polovici dvadsiateho storočia 

s rozvojom sociálneho liberalizmu. Neskôr bol nahradený keynesiánskymi ekonomickými 

teóriami, ktoré preferujú ekonomiku s výraznými štátnymi zásahmi.37 Po tom, čo tieto teórie 

                                                           
32 OWEN, M. J. 2018. Liberal Approaches. In Gheciu, A. – Wohlforth, W. C.: The Oxford Handbook of 

International Security. Oxford : Oxford University Press, 2008, s. 2. 
33 BUČKA, P. – MACHYNOVÁ, M. Teória liberalizmu a jej prístup k skúmaniu bezpečnosti. In Jurčák, V. a 

kol.: Teoretické prístupy ku skúmaniu bezpečnosti. Ostrava : Key Publishing, 2020, s. 52. 
34 De BENOIST, A. 2008. Kritika ideológie liberalizmu. In Filozofia, 2008, roč. 63, č. 9, s. 818. 
35 SPRINGER, S. – BIRCH, K. – MacLEAVY, J. Handbook of Neoliberalism. New York : Routledge, 2016 
36 PALLEY, T. From Keynesianism to Neoliberalism: Shifting Paradigms in Economics. In Foreign Policy in 

Focus, 2004, s. 2 
37 Bližšie pozri: SABAYOVÁ, M. 2016. Základy ekonómie pre neekonomické študijné odbory. Bratislava : 

Akadémia Policajného zboru, 2016. 
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zlyhali, nastal návrat liberálnych ekonomických teórií. Najznámejšími teoretikmi 

neoliberalizmu boli Friedman a Hayek, ktorí sa v čase po veľkej hospodárskej kríze a druhej 

svetovej vojne sa snažili vylepšiť liberalizmus, ktorý týmto krízam nedokázal predísť.  

Z pohľadu bezpečnosti neoliberalizmus predpokladá, že hospodárska otvorenosť, vzájomná 

spolupráca, previazanosť a tým aj vzájomná závislosť medzi krajinami ich robí pokojnejšími 

ako izolované krajiny. Podľa Gartzkeho je hospodárska sloboda pri vytváraní mieru 50-krát 

účinnejšia ako demokracia.38 Neoliberáli ako Keohane a Nye, ktorí čiastočne revidovali 

Kantovu teóriu večného mieru, síce tvrdili, že aj demokracie vedú vojny, avšak nie medzi 

sebou. A to preto, že sú na sebe ekonomicky závislé, a tak je pravdepodobnejšie, že 

problémy vyriešia diplomaticky. Navyše podľa nich u občanov v demokraciách existuje 

menšia pravdepodobnosť, že budú občanov iných demokratických štátov považovať za 

nepriateľov.39 

Na druhej strane, neoliberalizmus sa najmä pod vplyvom globálnej hospodárskej a finančnej 

krízy, ktorá naplno prepukla v roku 2008, stretáva z tvrdou kritikou od mnohých 

akademikov, publicistov aj aktivistov, a to tak z ľavice, ako aj z pravice.40  

Podľa viacerých kritikov neoliberalizmus uprednostňuje ekonomické ukazovatele, ako 

napríklad rast HDP alebo znižovanie inflácie, pred sociálnymi ukazovateľmi, ktoré nemožno 

tak jednoducho kvantifikovať. Primárne zameranie na ekonomické faktory podľa nich vedie 

k prehliadaniu negatívnych spoločenských ukazovateľov ako sú napríklad vykorisťovanie, 

prehlbujúca sa sociálna nerovnosť v spoločnosti, zvyšujúca sa miera kriminality, strachu 

a obáv obyvateľov o ich bezpečnosť a pod.41  

 

6.   LIBERÁLNY INŠTITUCIONALIZMUS 

Liberálny inštitucionalizmus (niekde uvádzaný aj ako inštitucionálny liberalizmus) 

predstavuje pokrok v liberálnom myslení. Ide o moderný teoretický smer, ktorý považuje 

medzinárodné inštitúcie za hlavný faktor zaistenia bezpečnosti zabraňujúci konfliktom 

medzi národmi. Liberálni inštitucionalisti tvrdia, že medzinárodné inštitúcie ako napríklad 

                                                           
38 GARTZKE, E. 2005. Economic Freedom and Peace. In Gwartney, J. D. – Lawson, R.: Economic Freedom 

of the World, Annual Report, 2005, s. 29. 
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Organizácia spojených národov, Európska únia, Africká únia, Severoatlantická aliancia, 

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a ďalšie môžu národom pomôcť 

v prehĺbení úspešnej vzájomnej spolupráce a pomoci v medzinárodnom systéme a môžu 

pozitívne ovplyvniť správanie štátov.42 Medzinárodné vládne organizácie (IGO – 

International Govern-mental Organisations) aj medzinárodné mimovládne organizácie 

(INGO – International Non-Governmental Organisations) považujú za prispievateľov 

k svetovému mieru. 

Liberálny inštitucionalizmus sa líši od ostatných teórií, ako je napríklad realizmus, tým, že 

neignoruje vnútornú politiku. Nadväzuje na myšlienku, že demokracia a kapitalizmus 

vytvárajú systémy, ktoré nielen udržiavajú bezpečnosť a mier, ale tiež vytvárajú prospešné 

ekonomické príležitosti pre zúčastnené strany. Liberálni inštitucionalisti sa domnievajú, že 

demokracie prirodzene vedú k mieru a bezpečnosti vo svete, a vzájomné spory, ak vzniknú, 

riešia mierovými cestami.43 To je v príkrom rozpore s monarchiami a diktatúrami, ktoré sú 

bojovnejšie a vedú vojny.  

Okrem toho liberálni inštitucionalisti bránia kapitalizmus v medzinárodnom meradle, 

pretože veria, že ak budú dva národy priateľské, demokratické a kapitalistické, budú tieto 

dva štáty nevyhnutne rokovať o vzájomne výhodných obchodných dohodách.44 

Niektorí autori sa však domnievajú, že medzinárodné inštitúcie vedú k postmodernému 

imperializmu, nakoľko prostredníctvom nich dochádza k vzájomnému prepojeniu medzi 

silnými a slabými národmi (štátmi) po konflikte. V situácii, keď je zrútený a slabý štát bez 

prostriedkov na vlastné autonómne zotavenie, medzinárodné inštitúcie prispievajú 

k zapojeniu silnejšieho národa (štátu) do pomoci pri zotavovaní.45 Keďže ale neexistuje 

jednoznačná medzinárodná bezpečnostná politika, vedú sa diskusie o tom, či medzinárodná 

intervencia je tým najlepším inštitútom na pomoc slabým alebo povojnovým národom a či 

nevedie k neželanej závislosti. Mnohé medzinárodné zásahy vedené pod hlavičkou 

                                                           
42 NAVARI, C. Liberalism. In Williams, P. D. – McDonald, M.: Security Studies: An Introduction. London: 

Routledge, 2018.  
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medzinárodných inštitúcií totiž boli, resp. sú neefektívne a podporujú diskusie 

o (ne)účinnosti medzinárodných inštitúcií pri udržiavaní mieru a bezpečnosti.46 

 

7.   TEÓRIA DEMOKRATICKÉHO MIERU 

Liberálny pôvod má aj teória demokratického mieru, ktorá sa utvárala už od 18. storočia, ale 

do svojej terajšej podoby sa sformovala až v druhej polovici 20. storočia. Hlavnými 

teoretikmi teórie demokratického mieru sú Russett a Doyle, ktorí tvrdili, že najdôležitejšími 

faktormi ovplyvňujúcimi vznik a eskaláciu konfliktu sú demokracia, úroveň 

inštitucionálnych obmedzení moci a demokratické normy. Vedľajšími faktormi sú 

bohatstvo, ekonomický rast, spojenectvo, spoločné hranice a pomerná sila armád štátov. To, 

že po druhej svetovej vojne došlo k relatívne málo konfliktom spočíva podľa Russetta v tom, 

že: 

 čím demokratickejšie sú štáty, tým menšia je šanca, že medzi nimi vznikne vojenský 

spor, a keď už aj vznikne, tak neprerastie do väčšieho konfliktu, 

 čím hlbšie sú demokratické normy zakorenené v politických procesoch štátov, tým 

menšia je šanca na eskaláciu konfliktu, 

 čím väčšie sú inštitucionálne obmedzenia moci štátov, tým menšia je šanca na 

eskaláciu konfliktu.47 

Doyle definuje oblasť bezpečnosti ako oblasť založenú na spolupráci kompatibilných 

demokratických režimov, ktoré sú schopné sa brániť pred neliberálnymi režimami. Zaistenie 

bezpečnosti je podľa neho založené najmä na koordinácii zahraničnopolitických stratégií 

tak, aby existovala rovnováha moci tak v oblasti bezpečnosti, ako aj v oblasti ekonomiky. 

Liberálna zóna musí mať k dispozícii adekvátne nástroje: diplomatické, ekonomické, 

mierotvorné, legitímne a štrukturálne, pretože práve reštrukturalizáciou dovtedajších 

nástrojov (vojna, agresia, sankcie) môže mať ľudstvo nádej na mierovú koexistenciu.48 

Na bezpečnosť na medzinárodnej úrovni významným spôsobom vplýva aj vnútorné 

usporiadanie štátu a lídri v jednotlivých štátoch. Demokratický mier by mal podporovať 
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mier medzi demokraciami, ale jeho nesprávna interpretácia môže mať veľmi neblahé 

následky a môže spôsobiť, že demokratické štáty by mohli napádať štáty nedemokratické, 

autoritárske v snahe o prevrat (zmenu režimu), ktorým by získali hegemonickou nadvládu 

nad ich ekonomikami a zabezpečili si výhodný diplomatický vzťah.49 Z takéhoto jednania 

môžu byť podľa Owena v dnešnej dobe obviňovaní napríklad George W. Bush alebo Tony 

Blair po invázii do Iraku.50 Správnym riešením by podľa Russetta malo byť pevné zavedenie 

demokratických noriem a inštitúcií do okolitých demokratických režimov a následne 

pomalým procesom integrácie vyvážať demokratické hodnoty do autoritárskych krajín.51 

 

8.   KONŠTRUKTIVIZMUS 

Od svojho založenia v 80. rokoch minulého storočia sa konštruktivizmus stal vplyvným 

teoretickým smerom v rámci bezpečnostných štúdií. Podľa McDonalda je to teória, ktorá 

ponúka, ako by sme mohli pristúpiť k štúdiu bezpečnosti.52  

Kľúčovým prvkom konštruktivizmu je viera v to, že medzinárodná politika je formovaná 

presvedčivými myšlienkami, kolektívnymi hodnotami, kultúrou a sociálnymi identitami. 

Konštruktivisti tvrdia, že realita je sociálne konštruovaná kognitívnymi štruktúrami, ktoré 

dávajú zmysel hmotnému svetu. Bezpečnosť predstavuje podľa nich sociálnu konštrukciu, 

a preto sa často používa aj termín sociálny konštruktivizmus.53  

Konštruktivizmus, resp. sociálny konštruktivizmus má ambíciu skúmať a vysvetľovať 

otázky bezpečnosti na vnútornej, štátnej i vonkajšej, medzištátnej (medzinárodnej) úrovni. 

V rámci bezpečnostných teórií má veľký význam aj v tom, že ponúka diferencovanejší 

pohľad na bezpečnostných aktérov. Aktérmi už totiž nie sú len štáty, ale aj ďalšie prvky 

pôsobiace v reálnom svete, napríklad národy, etniká, sociálne, kultúrne, náboženské 

skupiny, ekologické hnutia, vojenská loby atď., ktoré svojimi aktivitami vstupujú do procesu 

konštruovania bezpečnosti.  

                                                           
49 RUSSETT, B. M. Grasping the democratic peace: Principles for a post-cold war world. Princeton : 

Princeton University Press, 1995, s. 136. 
50 OWEN, J. M. Iraq and the democratic peace. In Foreign Affairs, 2005, roč. 84, č. 6, s. 125. 
51 RUSSETT, B. M. Grasping the democratic peace: Principles for a post-cold war world. Princeton : 

Princeton University Press, 1995, s. 137. 
52 McDONALD, M. 2018. Constructivism.  2018. In Williams, P. D. – McDonald, M.: Security Studies: An 

Introduction. London : Routledge, 2018. 
53 KAUFMAN, J. P. 2013. Introduction to International Relations: Theory and Practice. Lanham : Rowman 

& Littlefield Publishers, 2013, s. 129 
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Sociálny konštruktivizmus je podľa Lasicovej a Ušiaka ʻkonštruovanýʼ z pozície, že svet 

a medzinárodné vzťahy v ňom sú produktom našich sociálnych interakcií a ich výskum 

a vedecká analýza vysvetľujú aj politické a bezpečnostné vzťahy na medzinárodnej scéne. 

Tieto vzťahy sú budované ako subjektívno-ontologické (svet je sociálna konštrukcia 

existujúcich subjektov) a objektívno-epistemologické (tento svet, táto konštrukcia môžu byť 

objektívne vedecky analyzované).54 

Na rozdiel od realizmu, ktorý sa sústreďuje na moc jednotlivých štátov a neexistenciu 

svetovej vlády, a od liberalizmu, ktorý vyzdvihuje hodnotové hľadiská, konštruktivizmus 

tvrdí, že objektívnym činiteľom, ktorý v danom časovom úseku určuje vývoj v oblasti 

bezpečnosti na medzinárodnej scéne, nie je moc a jej anarchickosť, ale vzájomné 

ovplyvňovanie štátov a chápanie vlastných identít a záujmov.55 

Ako uvádzajú Jurčák a Hargaš56 hlavným a intelektuálne najvýznamnejším kritikom 

konštruktivizmu je neorealizmus. Neorealisti sú skeptickí predovšetkým v dôraze, ktorý 

kladie konštruktivizmus na normy a hodnoty v medzinárodnej oblasti. Podľa nich sú normy 

a hodnoty už historicky nerešpektované silnými štátmi, ak sú v rozpore s ich záujmami. 

 Neorealisti zároveň neakceptujú stav, že štáty sa ľahko stávajú „priateľmi“ prostredníctvom 

sociálnej interakcie. Takýto cieľ je podľa neorealistov síce chcený, ale v reálnej praxi 

nerealizovateľný, pretože medzinárodný systém je nastavený tak, aby štáty, s cieľom prežiť, 

konali egoisticky. Anarchia, útočné možnosti a neisté záujmy štátov vo svojej kombinácii 

dávajú štátom len malú možnosť súťažiť medzi sebou inak než agresívne. Pre realistov je 

beznádejnou snaha motivovať štáty komunikačnými normami a hodnotami.57  

 

9.   KRITICKÁ TEÓRIA 

Kritická teória je produktom viery, že svet a medzinárodné (politické, bezpečnostné, 

ekonomické atď.) vzťahy sa nemôžu analyzovať vedeckými prostriedkami, aké sa používajú 

v spoločenských vedách, pretože už samotná povaha vedy spochybňuje ich existenciu. 

Kritická teória je založená na objektívnej ontológii (svet je tu, taký, aký je, preto treba 

využívať dané fakty) a subjektívnej epistemológii (neuznáva absolútnu a univerzálnu 

                                                           
54 LASICOVÁ, J. – UŠIAK, J. 2012. Bezpečnosť ako kategória. Bratislava : Veda, 2012, s. 34 
55 TAYLOR, S. L. 2012. 30 sekúnd politiky. Bratislava : Fortuna Libri, 2012, s. 150 
56 JURČÁK, V. – HARGAŠ, M. Teória konštruktivizmu a jej prístup k skúmaniu bezpečnosti. In Jurčák, V. a 

kol.: Teoretické prístupy k skúmaniu bezpečnosti. Ostrava : Key Publishing, 2020, s. 66-67 
57 MEARSHEIMER, J. J. 1995. The False Promise of International Institutions. In International Security, 1995, 

roč. 19, č. 3, s. 9-10 
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objektivitu vedeckého poznania), čo sa premieta napríklad do kontradikcie medzi 

univerzálnymi a súkromnými záujmami v modernom štáte, ktoré veda nie je schopná 

vysvetliť a ktorá vedie k intersociálnemu odcudzeniu, permanentnej hrozbe vojny 

a sociálnemu vylúčeniu.58 

Kritická teória vplývala na formovanie bezpečnostných teórií najmä z hľadiska zmeny uhla 

pohľadu na bezpečnosť. Jej základná myšlienka spočíva v tom, že bezpečnosť treba vždy 

skúmať ako bezpečnosť niekoho konkrétneho a z hľadiska určitého konkrétneho zámeru. 

Bezpečnosť teda predstavuje zovšeobecnenie určitých snáh alebo aktivít, ktoré slúžia cieľom 

určitej skupiny ľudí alebo štátov. Existuje však aj názor, a to opodstatnený, že kritická teória 

súvisí s behaviorálnou revolúciou, ktorá umožnila analyzovať správanie (konanie) ľudí, 

skupín alebo štátov na základe rôznych kritérií, čo podporilo vznik rôznych teoretických 

škôl a najmä rôznych typov strategických a bezpečnostných štúdií.59 

Kritické teórie sa zaoberajú aj koncepciou ľudskej bezpečnosti, pričom pozornosť sa 

sústreďuje na človeka, jeho ochranu a prežitie. Skúma sa bezpečnosť potravinová, osobná, 

ekonomická, environmentálna, politická a komunitná.  

V súvislosti s nemožnosťou oddeliť ľudskú bezpečnosť od bezpečnosti štátu je podľa 

Škvrndu potrebné, aby sa v globálnom rozmere pozornosť okrem zaistenia bezpečnosti 

štátov a medzinárodného spoločenstva venovala aj problémom svetovej populácie. 

V koncepcii ľudskej bezpečnosti sa optikou kritickej teórie zvýrazňuje, že je potrebné prejsť 

od skúmania bezpečnosti na medzinárodnej či národnej úrovni ku skúmaniu bezpečnosti 

v rovine komunitnej a lokálnej. Musí byť zaistená bezpečnosť celej populácie, všetkých 

skupín či jednotlivcov.60 

V súčasnej kritickej teórii sa vyprofilovali tiež nové bezpečnostné štúdie. V rámci nich sa 

zdôrazňuje nevojenská bezpečnosť a pozornosť sa sústreďuje najmä na tzv. nové oblasti 

bezpečnosti, ktorých význam narastá (napríklad environmentálna bezpečnosť, energetická 

bezpečnosť, kybernetická bezpečnosť, potravinová bezpečnosť, biologická bezpečnosť či 

pandemická bezpečnosť. Pozornosť sa zameriava aj na skúmanie bezpečnosti v oblasti 

komercie, politických a etických otázok (najmä otázky rovnosti, uznania a spravodlivosti) 

a na fenomény, ako sú prežitie a neistota života v mestách (najmä veľkých), migrácia, 

                                                           
58 LASICOVÁ, J. – UŠIAK, J. 2012. Bezpečnosť ako kategória. Bratislava : Veda, 2012, s. 34 
59 LINKLATER, A. 2007. Critical Theory and World Politics: Citizenship, Sovereignty and Humanity. New 

York : Routledge, 2007, s. 157 
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52 

 

bezpečnostné technológie, nová kriminalita súvisiaca s využívaním sociálnych sietí, 

mobilných telefónov a pod.61 

 

 10.   ZÁVER 

Bezpečnosť je už oddávna jednou z najsilnejšie pociťovaných ľudských potrieb. S vývojom 

ľudskej spoločnosti sa jej percepcia neustále rozširuje. Postupne sa zvyšujú aj požiadavky 

na bezpečnosť ľudí – jednotlivcov alebo skupín, na bezpečnosť štátov, zoskupení štátov 

i bezpečnosť celej ľudskej civilizácie. Postupne dochádza k čoraz väčšiemu prepájaniu 

vnútornej a vonkajšej bezpečnosti, individuálnej a kolektívnej bezpečnosti, a taktiež 

národnej a medzinárodnej bezpečnosti. Problematika týkajúca sa bezpečnosti je, ako 

vyplýva z vyššie uvedeného, nesmierne široká, a preto je nevyhnutné, aby sa v rámci 

prehlbovania bezpečnostnej agendy prehlbovala aj teória bezpečnosti, aby sa analyzovali 

jednotlivé prístupy k nej a aby sa výsledky moderného bezpečnostného výskumu úspešne 

aplikovali do praxe a priniesli kvalitatívne vyššiu úroveň bezpečnosti pre všetkých a vo 

všetkých oblastiach života ľudskej spoločnosti. 

Teória, ale aj prax v sektore bezpečnosti tak predstavujú neustále sa vyvíjajúcu diskusiu 

s neohraničeným rámcom. Kým naše fyziologické potreby sa historicky výrazne nezmenili, 

naše vnímanie bezpečnosti sa mení neustále. Inak vnímal totiž bezpečnosť človek žijúci 

staroveku, inak človek žijúci v stredoveku a inak človek žijúci v novoveku. Inak vnímali 

bezpečnosť ľudia počas oboch svetových alebo akýchkoľvek iných vojen, inak počas 

obdobia studenej vojny a inak ju vnímajú dnes na začiatku tretej dekády tretieho milénia. 

Počas zmieneného obdobia studenej vojny boli bezpečnostné štúdie, teórie a stratégie 

definované a ovplyvnené najmä teóriou realizmu. V tomto období bola agenda bezpečnosti 

determinovaná predovšetkým problematikou týkajúcou sa bezpečnosti štátu a výsadné 

postavenie v nej zaujímal vojenskej sektor.  

Po skončení studenej vojny a rozpade bipolárneho usporiadania sveta teoretické školy 

neorealizmu, neoliberalizmu a ani neomarxizmu neboli schopné predpokladať a ani 

vysvetliť systematické zmeny vo vnútri štátov a ani zásadné zmeny v oblasti bezpečnosti. 

Preto sa po skončení studenej vojny objavilo viacero nových prístupov rôznych teoretických 

škôl (smerov) ku skúmaniu bezpečnosti ako napríklad Kodanská škola, Anglická škola, 
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rôzne feministické, mierové, kritické a ďalšie teórie, ktoré sa snažia skúmať a vysvetliť 

problémy a otázky bezpečnosti prostredníctvom skúmania relevantných faktorov 

vplývajúcich na bezpečnosť jednotlivca, skupiny, národa, štátu i celého ľudstva. Každá 

z týchto a ďalších teórií, resp. každý z jednotlivých teoretických prístupov je v niečom 

ovplyvnený inými teóriami, v niečom je jedinečný, prináša niečo nové, rozširuje pohľad na 

bezpečnosť, jej percepciu, predkladá návrhy na jej zaistenie, na elimináciu rizík a hrozieb 

a zároveň vyvoláva novú, podnetnú diskusiu. Tá je nesmierne potrebná, pretože svet, 

spoločnosť i ľudia sa menia, vyvíjajú, a tým sa mení a vyvíja aj oblasť bezpečnosti.  
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Abstrakt 

Pojednanie o prístupoch vybraných teoretických škôl k bezpečnosti 

Bezpečnosť je už dlho jednou z najviac pociťovaných ľudských potrieb. S rozvojom ľudskej 

spoločnosti sa zvyšuje jej vnímanie a požiadavky na jej zabezpečenie. Bezpečnosť je zároveň 

pojmom, ktorý nie je ľahké pochopiť a definovať. Spravidla je vnímaná ako synonymum slov 

bezpečie, spoľahlivosť, bezstarostnosť, stabilita a pod. V odbornej literatúre je preto možné 

nájsť množstvo rôznych definícií bezpečnosti od rôznych autorov. Tak, ako je možné naraziť 

na rôzne definície, je možné stretnúť sa aj s rôznymi prístupmi k jej štúdiu. Primárnym 

cieľom autora je preto pomocou relevantných metód vedeckého výskumu predstaviť 

čitateľom z odbornej i laickej verejnosti niekoľko teórií, teoretických škôl (napr. realizmus, 

neorealizmus, liberalizmus, neoliberalizmus, konštruktivizmus, kritická teória, teória 

demokratického mieru atď.) a ich názory na bezpečnosť, vývoj koncepcie a agendy 

bezpečnosti, jej zabezpečenie, aktérov, úrovne atď. 

Kľúčové slová: bezpečnosť, teória, výskum, ľudstvo, civilizácia, spoločnosť. 

 

Abstract 

Treatise on the approaches of selected theoretical schools to security  

Security has long been one of the most felt human needs. With the development of human 

society, the perception and requirements for its provision increase. At the same time, security 

is a concept that is not easy to grasp and define. It is generally combined, resp. perceived as 

synonymous of the words of security, safety, reliability, carefree, stability and with several 

others. Therefore, it is possible to find a few of different definitions of security from different 

authors in the professional literature. Just as it is possible to come across several definitions, 

it is also possible to come across various approaches to its study. Therefore, the primary 

goal of the author is, with the use relevant methods of scientific research, to introduce 

readers from the professional and lay public the several theories, theoretical schools (e.g., 

realism, neorealism, liberalism, neoliberalism, constructivism, critical theory, theory of 

democratic peace, etc.) and their views on security, the development of security concept and 

agenda, its provision, actors, levels, etc. 

Key words: Security, theory, research, mankind, civilization, society. 

JEL: Z00. 
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PRÁVNÍ ASPEKTY FUNGOVÁNÍ ROZKLADOVÉ KOMISE 

Petr Kolman 

1.  ÚVOD 

K správně-právnímu institutu rozkladu nutno na úvod stručně uvést, že se jedná se o dlouhou 

dobu v českém (resp. československém) právu existující řádný opravný prostředek, který se 

používá u prvoinstančních rozhodnutí, jež vydal ústřední správní úřad – ministerstvo nebo 

vedoucí jiného ústředního správního úřadu. Spolu s předním administrativistou a taktéž 

dlouholetým členem několika rozkladových komisí Pavlem Matesem připomeňme, že 

i když jde o řádný opravný prostředek, je zařazen do části třetí správního řádu upravující 

zvláštní ustanovení o správním řízení, což samo o sobě naznačuje jeho určitá specifika. 

V této souvislosti bývá zvláště zdůrazňována skutečnost, že rozklad má zásadně účinek 

suspenzivní (zvláštní zákony jej ovšem někdy expressis verbis vylučují), nikoli účinek 

devolutivní.1 Absence devolutivního účinku je zcela logická a souvisí s organizací veřejné 

správy, zjednodušeně řečeno neexistuje žádné druhoinstanční „nadministerstvo“, kam by se 

napadené rozhodnutí „odvalilo“.2 

 

2.   ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ROZKLADU 

 Zahájení rozkladového řízení se řídí zásadou dispoziční. K jeho začátku dochází na základě 

podaného rozkladu účastníka, který tak uplatňuje svůj subjektivní zájem na tomto řízení. Pro 

zjištění okamžiku zahájení rozkladového řízení se aplikují obecná ustanovení správního řádu 

týkající se zahájení řízení o žádosti, podle nichž je zahájeno dnem, kdy rozklad dojde věcně 

a místně příslušnému správnímu orgánu (tedy příslušnému ústřednímu správnímu úřadu). 

Účastník řízení má samozřejmě ve své dispozici rovněž eventuální zpětvzetí rozkladu, které 

má za svůj zákonitý následek zastavení správního řízení. 

 

 

 

                                                           
1 MATES P. Řízení o rozkladu, Právní rádce 7/2007, Economia, Praha, 2007. 
2 V rámci komplexnosti pohledu nutno konstatovat, že absence devolutivního účinku snižuje objektivitu při 

posuzování prvostupňového rozhodnutí. Avšak ne stoprocentně, čemuž mj. napomáhá účast externích členů 

rozkladových komisí.  
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3.   ROZHODOVÁNÍ O ROZKLADU 

Podle § 152 odst. 2 a 3 správního řádu o rozkladu rozhoduje ministr nebo vedoucí jiného 

ústředního správního úřadu.3 Návrh na rozhodnutí předkládá ministrovi nebo vedoucímu 

jiného ústředního správního úřadu rozkladová komise. Rozkladová komise ve věci meritorně 

nerozhoduje, ale připravuje „pouze a jenom“ návrh rozhodnutí, který vedoucí ústředního 

orgánu státní správy (nebo ministr) není povinen přijmout. Jestliže by místo ministra (nebo 

jiného vedoucího ústředního orgánu státní správy) rozhodla sama rozkladová komise šlo by 

o postup contra legem – in concreto o porušení funkční příslušnosti, která má za následek 

nezákonnost předmětného správního aktu.4 Rozkladové řízení můžeme v teoreticko-právní 

rovině označit jako zvláštní typ odvolacího řízení a pro právní praxi je významné, že pro 

rozkladové řízení platí obecná ustanovení o odvolacím řízení. 5 

Dodejme, že rozkladová komise má ex lege nejméně pět členů. Předsedu a taktéž všechny 

ostatní členy rozkladové komise jmenuje ministr nebo vedoucí jiného ústředního správního 

úřadu. Tuto kompetenci nesmí ministr delegovat nikomu jinému. Řízení o rozkladu je 

modifikováno tak, aby (de facto fiktivně) došlo k pomyslnému roztřídění jednoho správního 

orgánu na dvě instance. Z čehož jednoznačně plyne, že nesmí být pravomoc výběru členů 

(nebo dokonce i předsedy) rozkladové komise transponována na útvary ústředního správního 

úřadu rozhodující v první instanci. Takový delegační postup by byl zcela proti smyslu právní 

úpravy rozkladového řízení jako řádného nikoliv mimořádného opravného prostředku. 

Z důvodu posílení relativní nezávislosti a nestrannosti, v zájmu objektivity a k realizaci 

zásady materiální pravdy, ze zákona vytváří většinu členů rozkladové komise odborníci, 

kteří nejsou zaměstnanci zařazení do ústředního správního úřadu, u kterého rozkladová 

komise realizuje svoji činnost. Jeden expert může být současně členem i více rozkladových 

komisí u více ústředních správních úřadů. To žádný právní předpis nezakazuje ani nijak 

neomezuje počet rozkladových komisí, ve kterých může zasedat jedna a tatáž osoba. 

Rozkladová komise může jednat a přijímat usnesení v nejméně pětičlenných senátech, 

a i nadpoloviční většina přítomných členů musí být externí odborníci, kteří nejsou 

zaměstnanci ústředního správního úřadu. 

 

                                                           
3 Např. předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 
4 Viz jud. Vrchní soud v Praze – SJS 410/1999, zmíněné soudní rozhodnutí bylo sice ještě ke „starému“ 

správnímu řádu, nicméně má relevantní význam i pro dnešní právní stav. 
5 Srov. VEDRAL, J.:  Správní řád – komentář, Bova Polygon, 2006, s. 864. 
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4.   PODJATOST ČLENA ROZKLADOVÉ KOMISE 

Podjatost je takový vztah úřední osoby k účastníkům řízení, jejich zástupcům nebo 

k předmětu řízení, jenž může vyvolat pochybnosti o objektivitě projednávání a rozhodování 

ve věci. Pro podjatost má být ze správního (resp. rozkladového) řízení vyloučena každá 

úřední osoba, o které lze důvodně předpokládat, že může mít osobní zájem na výsledku 

řízení. Účastník správního řízení může napadnout podjatost úřední osoby. Z poslední věty 

§ 152 odst. 3 a § 14 odst. 1 správního řádu plyne, že i členové rozkladové komise musí být 

legitimně pokládáni za úřední osoby se všemi důsledky z toho plynoucími.  

Pakliže členy rozkladové komise považujeme za zmíněné úřední osoby, mají účastníci, dle 

mého názoru, právo namítat jejich podjatost.6 Mohla by se vyskytnout námitka, že je tomu 

naopak, jelikož rozkladová komise ve věci sama meritorně nerozhoduje, ale připravuje 

pouze návrh rozhodnutí, který vedoucí ústředního orgánu není povinen obligatorně uznat. 

A další argument je, že členové rozkladové komise nejsou, a většinou ani z povahy právní 

úpravy být nemohou, zaměstnanci příslušného ústředního orgánu.  

Nicméně kterak již shledal Nejvyšší správní soud v roce 20097 „úřední osobou je totiž každý 

zaměstnanec žalovaného, který se bezprostředně podílí na řízení... Vedle osoby, která 

písemnosti v řízení schvaluje a podepisuje, jsou to také ti, kteří připravují podklady pro 

rozhodování nebo provádějí jednotlivé procesní úkony ve věci. Naopak úředními osobami 

z povahy věci nejsou ti, kdo pouze technicky manipulují se spisem, přepisují jednotlivé 

přípisy podle předlohy nebo písemnosti vypravují.“. 

Z charakteru a systematiky rozkladového řízení musíme na členy rozkladové komise nahlížet 

jako na úřední osoby, které připravují návrh na rozhodnutí o rozkladu. A tím se 

logicky bezprostředně podílejí na výkonu pravomoci správního orgánu. Členové rozkladové 

komise provádějí zejména odborné, analytické a hodnotící operace, takže je rozhodně 

nemůžeme pokládat za osoby neúřední, které jen pouze technicky manipulují se spisem, 

přepisují jednotlivé přípisy podle předlohy nebo písemnosti vypravují. Členy rozkladové 

komise tedy nutno považovat za úřední osoby ve smyslu § 14 odst. 1 správního řádu 

a účastníci mohou namítat jejich podjatost s následkem jejich vyloučení z projednávání 

a rozhodování (resp. předrozhodování) ve věci.  

 

                                                           
6 Viz též stejný názor jud. Krajského soudu v Brně 62Af 1/2011. 
7 Viz jud. Nejvyššího správního soudu 2As 83/2008–124. 
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Kterak trefně vyjádřil Krajský soud v Brně ve svém rozhodnutí 62Af 1/2011: Je-li za úřední 

osobu považován ten, kdo připravuje pouze podklady pro rozhodnutí, tím spíše jí musí být 

člen rozkladové komise, který připravuje přímo návrh rozhodnutí. Do sféry účastníka totiž 

může zasáhnout silněji než ten, kdo pouze připravuje podklady anebo ve věci činí jen 

procesní úkony. Postavení člena rozkladové komise je silnější, než by se na první pohled 

mohlo zdát.  

Výhradu, že většina členů komise nejsou zaměstnanci ústředního orgánu, u kterého je 

rozklad realizován, též nemožno pokládat jako relevantní k vyloučení možnosti namítat 

jejich podjatost. Tato námitka je své podstatě příliš formalistická a jdoucí proti smyslu právní 

úpravy garantující objektivitu řízení a směřující k realizaci zásady materiální pravdy při 

rozkladovém řízení. To, že někdo není zaměstnancem ústředního správního orgánu, ještě 

neznamená, že nemůže mít osobní zájem na výsledku řízení. 

O námitce podjatosti by měl rozhodnout přímo ministr nebo vedoucí jiného ústředního 

správního orgánu odlišného od ministerstva, a nikoliv rozkladová komise sama. Mělo by se 

tak stát formou usnesení o námitce podjatosti člena rozkladové komise.8 Při posouzení 

podjatosti ze strany ministra by měl být uplatněn princip legitimního očekávání (resp. 

předvídatelnosti), tj. ministr nebo vedoucí ústředního správního orgánu by při rozhodování 

shodných nebo podobných případů podjatosti měl dbát, aby nevznikaly nedůvodné rozdíly. 

Tedy aby nebyla narušována právní jistota členů rozkladových komisí i účastníků správních 

řízení. 

 

5.   JE MOŽNÉ ZJISTIT JMÉNA ČLENŮ ROZKLADOVÉ KOMISE?  

Na předešlou problematiku logicky navazuje otázka – zda má účastník správního řízení 

právo zjistit jména členů rozkladové komise? Lidově napsáno, těžko namítat podjatost proti 

někomu, jehož identifikaci nemožno reálně určit. Na základě zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím toto oprávnění má. Dle tohoto 

právního předpisu, sloužícího k realizaci ústavního práva na informace,9 platí, že každá 

informace je primárně určená k poskytnutí, pokud se nenajde relevantní legální důvod 

k neposkytnutí. Informace o složení rozkladové komise nespadá pod žádné z omezení 

uznaných zákonem a je tudíž povinně poskytnutelná.  

                                                           
8 Obdobný názor VEDRAL J.:  Správní řád–komentář, Bova Polygon, 2006, s. 864. 
9 Čl. 17 Listiny základních práv a svobod. 

https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-11-kvetna-1999-o-svobodnem-pristupu-k-informacim-1547.html
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Dle mého soudu, jde informaci „jednoduchou“ tudíž je nutné ji poskytnout v základní lhůtě 

– bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne přijetí žádosti.10 

Odborné veřejnosti myslím netřeba zdůrazňovat, že ústřední orgány státní správy jsou 

nepopiratelně povinnými subjekty dle zákona č. 106/1999 Sb. Právo na informace je přímo 

právem ústavním, tedy právem té nejvyšší právní síly. Dodejme, že právo žádat informace 

dle citovaného zákona má nejen účastník správního řízení ale každý, žadatelem může být 

i cizinec nebo dokonce i nezletilá osoba.  

Pakliže tedy právo znát složení rozkladových komisí má každý, tak to právo má samozřejmě 

i účastník správního řízení, a to jak ze zmíněného zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, tak i interpretací přímo správního řádu. Pokud by takové právo 

účastník neměl, stala by se jeho obrana proti podjatosti členů rozkladové komise zcela 

nerealizovatelnou a ustanovení zabraňující podjatosti členů, a tím pádem i nesprávnému 

podjatému jednání, obsoletním. Právo na informace o členech rozkladových komisí také 

úzce souvisí s principem demokratické kontroly veřejné správy ze strany veřejnosti, což platí 

obzvláště u ústředních správních orgánů, u kterých jsou rozkladová řízení jako zvláštní typ 

odvolacího řízení vedena.  

 

6.   ÚČAST PŘI HLASOVÁNÍ ROZKLADOVÉ KOMISE  

Kdo může být reálně přítomen hlasování rozkladové komise? Jak jsme zjistili 

„z veřejnosprávního terénu“ aplikační praxe je zde nejednotná. Což nutno pokládat za 

nedobrý stav, a to zejména proto, že se jedná o ústřední úroveň veřejné správy. 

Správní řád v § 134 odst. 1 autoritativně určuje podmínku – pakliže nestanoví zvláštní zákon 

jinak, při poradě a hlasování mohou být přítomni pouze členové kolegiálního orgánu. 

Jedinou legální výjimku tvoří ex lege osoba, která je pověřena sepsáním protokolu, tedy 

v našem případě pokud jej nesepisuje přímo některý ze členů rozkladové komise.11 

V praxi vyvstává problém, zda je nutné toto ustanovení aplikovat rovněž v případě 

rozkladové komise, která sice není správním orgánem, který by vydával správní rozhodnutí, 

ale „jen“ poradním orgánem ministra nebo vedoucího jiného ústředního správního úřadu.  

 

                                                           
10 § 14 odst. 5 zákona č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
11 JEMELKA L. a kol.: Správní řád, 3. vydání, 2011, C.H.Beck s. 556. 

https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-11-kvetna-1999-o-svobodnem-pristupu-k-informacim-1547.html
https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-11-kvetna-1999-o-svobodnem-pristupu-k-informacim-1547.html
https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-11-kvetna-1999-o-svobodnem-pristupu-k-informacim-1547.html
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Máme za to, že pokud se má § 134 použít podle § 152 odst. 3 obdobně,12 je nepřípustné, aby 

při hlasování byly přítomni další osoby – nečlenové rozkladové komise. V praxi se stává, že 

jde zejména o zaměstnance ústředního správního úřadu, kteří jsou přítomni hlasování (či 

diskuzi před vlastním hlasováním), tuto praxi nutno odmítnout jako nesouladnou s dnešním 

pozitivním právem.13 

Smysl tohoto ustanovení je zřejmý, jde o ochranu (resp. posílení) nezávislosti jednání 

rozkladové komise. Taktéž napomáhá k plnohodnotnější realizaci zásady materiální pravdy, 

na které je správní proces postaven. Relevantní ohrožení citované zásady materiální pravdy 

a nezávislosti nutno spatřovat zejména v tom, kdyby se hlasování zúčastňovali úřední osoby, 

které se podílely na vydání napadeného rozhodnutí v prvním stupni. Kdyby zasahovaly či 

jakkoliv ovlivňovaly citované osoby jednání, ustanovení o nezávislosti rozkladové komise 

by se stávala obsoletními. 

Přemýšlivějšího čtenáře jistě už napadla navazující otázka, zda může být na jednání 

a zejména při hlasování přítomen přímo samotný ministr, resp. vedoucí jiného ústředního 

správního úřadu. Vzato čistě v režimu gramatické interpretace § 134 odst. 1 správního řádu 

by měla být jeho účast při poradě a hlasování rozkladové komise ex lege vyloučena.14 

Žádnou výjimku zde správní řád nestanoví. 

Nicméně teleologickým a systematickým výkladem správního řádu můžeme dojít 

a docházíme k závěru opačnému. Rozkladová komise je ministrovým poradním orgánem. 

Z prapodstaty a smyslu řešené problematiky je případnější možnost účasti ministra při 

poradě a hlasování rozkladové komise.15 Právní odpovědnost nese za rozhodnutí této komise 

ministr, resp. vedoucí jiného ústředního správního úřadu, pakliže se s názorem komise 

ztotožní, proto zákaz jeho účasti nevidím jako smysluplný. De lege ferenda bych plédoval 

za novelizaci správního řádu ve smyslu výslovného umožnění účasti ministra, resp. 

vedoucího jiného ústředního správního úřadu při poradě a hlasování „jeho“ rozkladové 

komise.16  

 

                                                           
12 Cit.: Ustanovení § 14 a 134 platí obdobně s tím, že rozkladová komise může jednat a přijímat usnesení v 

nejméně pětičlenných senátech a že většina přítomných členů musí být odborníci, kteří nejsou zaměstnanci 

ústředního správního úřadu. 
13 Výjimku tvoří nečlen – zapisovatel  rozkladové komise. 
14 JEMELKA L. a kol.: Správní řád, 3. vydání, 2011, vyd. C.H.Beck, Praha,  s. 557. 
15 K obdobnému (byť ne tak vyhraněnému) závěru dochází i Jemelka, L. in op.cit. (2011). 
16 Přirozeně zcela nepřípustná je účast ministra ne jednání „cizí“ rozkladové komise – např. na jiném 

ministerstvu či jiném ústřed. orgánu státní správy. 



 

66 

 

7.   ZÁVĚR 

Na závěr si dovoluji poukázat ještě na jeden opomíjený problémový fakt. Jednání rozkladové 

komise probíhá podle jednacího řádu daného ústředního správního úřadu. Právní úprava 

správního řádu přitom výslovně nestanoví, kdo má vlastně předmětný jednací řád schválit – 

zda kolegiální orgán (rozkladová komise) či subjekt zřizující zmíněný kolegiální orgán 

(ministr nebo vedoucí úřadu). V úvahu tedy připadají do jisté míry obě varianty, nicméně 

vzhledem k povaze rozkladové komise zastávám spíše názor, aby jednací řád přijímal ministr 

či vedoucí jiného ústředního správního úřadu. Jednací řád rozkladové komise nesmí být 

v rozporu se zákony (resp. ústavními zákony), za to odpovídá ten, kdo stojí v čele správního 

úřadu.  
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Abstrakt:  

Předložený článek je z oblasti správního práva procesního. Zaobírá se především tématikou 

rozkladu. Rozklad je řádný opravný prostředek ve správním řízení v České republice. Text 

řeší několik opomíjených problémů týkající se fungování citovaných komisí, například 

podjatosti členů rozkladových komisí. Anebo přístupnost informací o složení a fungování 

komisí. Autor předkládá i několik svých úvah de lege ferenda. 
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Abstract: 

Legal Aspects of the Functioning of the Appeals Commission 

The presented article is in the field of administrative procedural law. It deals mainly with 

the topic of decomposition. An appeal is a proper remedy in administrative proceedings in 

the Czech Republic. The text addresses several neglected issues concerning the functioning 
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of the commissions cited, such as the bias of the members of the appeals commissions. Or 

the accessibility of information on the composition and functioning of commissions. Among 

other things, the author presents several of his reflections de lege ferenda. 
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THE THREAT OF TERRORISM IN WESTERN 

DEMOCRACIES TODAY 

Fábián Péter 

Most security experts agree that the terrorist threat to a region or country is usually not 

unreasonable, and especially not a coincidence. Following the Madrid and London 

bombings, there has been a lively debate in the press, but also within the industry, as to 

whether the involvement of EU Member States in Iraq has played any role in the attacks. It 

is a fact that both al-Qaeda and similar organizations have indicated in their various 

statements that the attacks were intended as punishment for the state's involvement, in some 

form, in the international Iraq dispute. In any case, it can be said that this new type of 

terrorism is “highly political”.1 This, however, begs the question: to what extent is terrorism 

a security threat today? It is indisputable that the phenomenon of terrorism is also constantly 

changing, and findings that were valid even a decade ago should now be treated with 

reservation.  

 

1.   TERRORIST THREAT UNTIL 2014 

In its 2011 analysis, the Wordwide Incident Tracking System (WITS) examined the extent 

of the global terrorist threat between 2004 and 2010 and how many countries were directly 

affected by terrorism. Table 1 shows how many of the 192 UN member states had at least 

one terrorist attack or death during the period under review. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 TÁLAS PETER: Kelet-Közép-Európa és az új típusú terrorizmus. In: Tálas Péter (szerk.): A terrorizmus 

anatómiája. Budapest, Zrínyi Kiadó, 2006. 5–42. old. 36–37. old. 
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Table 1: Number and proportion of countries affected by terrorism, 2004-2010 

Source: WITS / Rich 2011, p. 178.2 

 

In the seven years under review, WITS counted 77,134 terrorist acts, with 413,621 victims, 

of which 108,746 were fatal. Most attacks took place in 2005 and 2006, respectively, 

followed by year-on-year declines: between 2006 and 2009 the number of terrorist attacks 

fell by almost a quarter and the number of fatalities by 42 percent. However, between 2001 

and 2006, the terrorist threat was not at the same level: the number of terrorist acts increased 

in the Middle East, South Asia and the Soviet successor states, and fell in the United States 

and Western Europe.3 

Europol's annual Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) distinguishes four types 

of terrorists (terrorist groups) on the basis of motivation and orientation: 1) Islamist, 2) 

Separatist, 3) far-left or far-right, 4), single issue, an individual motivated by a personal 

grudge or perceived injustice unconnected to a wider ideology.4  

 

                                                           
2  GAZDAG FERENC (szerk.): Biztonságpolitika – Biztonsági tanulmányok. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 

Egyetem. Budapest. 2011. 178. old. 
3  Gazdag 2011, 179. old. 
4  Gazdag 2011, 179-180. old. 

 Number and percentage of countries 

involved in a terrorist offense 

Number and percentage of countries affected 

by the victim  

Number (p) rate (%) Number (p) rate (%) 

2004 85 44 71 36 

2005 101 52 77 40 

2006 98 51 83 43 

2007 89 46 73 38 

2008 87 45 77 40 

2009 83 43 68 35 

2010 78 41 64 33 
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According to TE-SAT reports, up to and including 2010, the vast majority of fatalities 

in terrorist attacks in Europe (88%, 252 people) were killed in just one of two attacks: In 

Madrid on 11 March 2004 and the London bombings of July 7th 2005.  

A total of thirty-six people died as a result of all other incidents (1490 in number). Europol 

concluded from all this that the terrorist attacks of the period under investigation were 

symbolic, that the perpetrators had not intended to kill as many people as possible. Europol's 

other conclusion was that the terrorist attacks of the period under investigation were largely 

nationalist in nature. This is also supported by the fact that 1750 of the 2036 incidents 

registered between 2006 and 2010 were the responsibility of Basque and Corsican 

separatists, 189 attacks were attributable to left-wing anarchists, and there were only seven 

cases committed by Islamists.5 

Today, the situation has changed, with nationalist, secessionist terrorist groups largely 

abandoning their violent activities, with the exception of some IRA successor organizations. 

By 2010, ETA had weakened and on 20 October 2011, it had unilaterally declared a 

ceasefire. In Northern Ireland, the Good Friday Agreement was concluded in 1998, as a 

result of which several Protestant and Catholic paramilitary organizations surrendered their 

weapons and gave up violent activities. Separated groups - such as the Continuity IRA, the 

Real IRA and the Soldiers of Ireland – are trying to continue the “liberating” struggle against 

British rule, although they no longer necessarily enjoy the support of society. Nevertheless, 

they pose a real threat, especially since July 2012, when the Real IRA joined forces with a 

self-appointed “law enforcement” organization known as the Republican Action Against 

Drugs (RAAD).6 

Brexit gave another impetus to the anti-British movement. According to the Irish 

Government, it cannot be ruled out that the reintroduction of border controls as a result of 

an unsettled withdrawal will lead to a recurrence of denominational violence. The New IRA 

(NIRA) committed an assassination attempt on a prison officer in Belfast in 2012, and in 

January 2019 carried out a bomb attack in Londonderry, the citadel of the Catholic 

movement.  

 

 

                                                           
5  Gazdag 2011, 179-180. old. 
6 REPÁSI KRISZTIÁN: A terrorizmus az Európai Unióban. Nemzet és Biztonság. Biztonságpolitikai Szemle. 

– 7. évf. 3. sz. (2014.) 20-40. old. 20-21. old. 
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A shooting broke out in the same place in April 2019, when a journalist, Lyra McKee, was 

fatally wounded in an action classified as a terrorist incident by the police. The New IRA 

took responsibility for what happened.7 

Efforts to break away are also the driving force behind the Resistência Galega (RG) 

movement, which has been active in north-western Spain since 2005. It carries out attacks 

with explosive devices and incendiary bombs, which do cause great material damage - but 

not personal injuries - mainly against national companies, television companies and local 

branches of banks.8  

 

2.   NEW TERRORIST ATTACKS 

We have previously examined the evolution of the phenomenon of terrorism and found that 

today’s terrorism is vastly different from what we have experienced in the past. Below is a 

brief overview of the direction of change in Europe. 

On January 7, 2015, a terrorist attack was carried out by jihadists in Paris, in the editorial 

office of the critical newspaper Charlie Hebdo. Shouting the phrase “We avenged the 

Prophet,” they opened fire on reporters. The death toll was twenty (three terrorists also died). 

The day after the assassination attempt on the editorial office, another incident took place in 

the French capital, this time an armed Islamist occupied a kosher shop, taking fifteen people 

hostage and killing five of them.9 

On October 10, 2015, two terrorists carried out an armed attack in Ankara, Turkey, both of 

whom were ISIS sympathizers. The incident had 102 fatalities and at least four hundred 

injuries.10 

On November 13, 2015, another terrorist attack took place in Paris, terrorists with 

submachine guns carried out bombings in three different parts of the city, and shootings took 

place in six other places.  

                                                           
7  MTI / Origo.hu: Terroristák lőttek le egy fiatal újságírónőt Észak-Írországban. 2019.04.19.  

https://www.origo.hu/nagyvilag/20190419-terroristak-lottek-le-egy-fiatal-ujsagirot-eszak-irorszagban.html 

Ambrus Máté: Az ír Trianon felszakadó sebei: máris gyilkol az új IRA. 2019.06.18.  

https://www.valaszonline.hu/2019/06/18/irorszag-ira-brexit/ 
8  Répási 2014, 22-23. old. 
9   Három nap terror Franciaországban. 2015.01.09.  

http://index.hu/kulfold/2015/01/10/terror_parizsban_osszefoglalo/ 
10  Azonosították a török robbantás egyik gyanúsítottját. Indx.hu. 2015.07.21.  

http://index.hu/kulfold/2015/07/21/gyanusitott_torok_merenylet_isis/ 



 

72 

 

During the incident at the Bataclan Theatre, hostages were also taken and became involved 

in a firefight with the arriving police officers. In all, at least one hundred and twenty people 

died and at least two hundred were seriously injured.  This act can be credited to the ISIS 

account. Eight terrorists also died.11 

On January 12, 2016, a Syrian citizen committed suicide in a tourist-favored part of Istanbul, 

near the Blue Mosque and the Hagia Sophia. The death toll was ten and the number of 

wounded was fifteen. The perpetrator was a member of ISIS.12 

On 22 March 2016, Islamists carried out a coordinated bombing blast attacks at Brussels 

International Airport and then at the Maelbeek Metro Station. Thirty-two lost their lives and 

the three perpetrators also died. ISIS assumed responsibility for the attacks.13 

On 14 July 2016, a parade was held on the seafront promenade in Nice on the occasion of 

the national holiday, when a Tunisian citizen residing in Nice with a residence permit drove 

into the crowd in a rented truck. The perpetrator drove about two kilometers at high speed 

in a zigzag pattern with the 19-ton truck to get more victims. As early as 2010, this method 

was recommended by al-Qaeda to Islamist terrorists as a “killer lawnmower” method. 

Eighty-four people died and more than two hundred were seriously injured as a result of the 

attack. The perpetrator was shot by police. The action was undertaken by ISIL.14 

On July 24, 2016, in Ansbach, Bavaria, a Syrian asylum seeker carried out a suicide bombing 

with a bomb because his asylum application was rejected by the authorities. He originally 

wanted to carry out the attack at a music festival in the city, he was, however, not allowed 

in without a ticket, he therefore blew himself up near the entrance. It was only by chance 

that he was the only fatal victim. Twelve were injured. The perpetrator swore allegiance to 

ISIS before the attack.15 

 

                                                           
11  Legalább 140 halottja van a párizsi lövöldözésnek és robbantásnak. 2015.11.13.  

http://www.origo.hu/nagyvilag/20151113-parizs-lovoldozes.html  
12  Isztambuli terror. Az Iszlám Állam tagja volt a merénylő. Mno.hu. 2016.01.12.  

http://mno.hu/kulfold/az-iszlam-allam-tagja-volt-a-merenylo-1323206 
13  Isis supporters claim group responsible for Brussels attacks: 'We have come to you with slaughter'. 2016. 

03. 22. http://www.independent.co.uk/news/world/europe/isis-supporters-claim-responsibility-for-brussels-

attacks-bombings-belgium-airport-maalbeek-metro-we-a6945886.html 
14 Attentat de Nice : ce que l’on sait, deux jours après. 2016. 07. 16.  

http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/07/16/l-organisation-etat-islamique-revendique-l-attentat-de-

nice_4970604_3224.html 
15 MTI / Origo.hu: Az Iszlám Államnak tett hűségesküt a magát felrobbantó migráns. 2016.07.25. 

https://www.origo.hu/nagyvilag/20160725-ansbachi-robbantas-bajor-belugyminiszter-iszlamista-ongyilkos-

merenylet-tortenhetett.html 
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All of this was videotaped with the perpetrators claiming that “you Christians, you are 

liquidating us”. Eventually, the attackers tried to escape while shouting “Allah the Most 

Powerful”, at which point the police shot them. ISIS claimed that the perpetrators were their 

soldiers.16 

On the evening of June 3, 2017, three perpetrators in central London drove a van among 

passers-by on a London Bridge, then stormed several nearby restaurants and pubs and held 

people.  

Eight people were killed, with the number of injured at approximately fifty. The Islamic 

State later claimed responsibility for the attack.17 

On 17 and 18 August 2017, two terrorist attacks were carried out by Islamic State fighters 

in Spain, in both cases by driving cars at passers-by: first in the afternoon on a pedestrian 

street full of tourists in Barcelona, and the next morning on a seaside promenade. Fifteen 

people died and more than a hundred were injured in the two interconnected attacks.18 

On November 2, 2020, one or more perpetrators opened fire with on machine guns 

in downtown Vienna, four people died in the attack, approximately thirty were injured. One 

of the perpetrators, who was eventually shot by police, had already been punished for acts 

linked to terrorism due to having wanted to travel to Syria to join the Islamic State there. 

ISIL later took responsibility for on the attack and called the perpetrator a “soldier of the 

caliphate”.19 

 

3. TERRORISM IN NUMBERS 

Since the 2015 assassination at Charlie Hebdo’s Paris editorial office, there has been a clear 

increase in the number of jihadist terrorist attacks for which ISIS is directly or indirectly 

responsible. Although the figures do not in themselves express the extent of the terrorist 

threat, they do indicate certain trends. 

                                                           
16 Origo.hu: Nyilvántartott radikális iszlamista a francia pap egyik gyilkosa. 2016.07.26.  

https://www.origo.hu/nagyvilag/20160726-nyilvantartott-bunozo-adel-kermiche-francia-pap-gyilkosa.html 
17 Origo.hu: A terroristák egy sokkal nagyobb teherautót akartak bérelni a londoni gázoláshoz. 2017.06.10.  

https://www.origo.hu/nagyvilag/20170610-a-tamadok-egy-sokkal-nagyobb-teherautot-akartak-berelni-a-

gazolashoz.html 
18 Origo.hu: Mit tudunk eddig a merényletekről? 2017.08.18.  

https://www.origo.hu/nagyvilag/20170818-barcelona-chambrils-gazolasos-merenylet.html  
19 Reuters.com: Vienna attacker was born and raised in the city, newspaper editor says. 2020.11.03. 

https://www.reuters.com/article/uk-austria-attack-gunman/vienna-attacker-was-born-and-raised-in-the-city-

newspaper-editor-says-idUKKBN27J0SC?edition-redirect=uk 

https://www.origo.hu/nagyvilag/20170818-barcelona-chambrils-gazolasos-merenylet.html
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3.1. REPORTS FROM THE INSTITUTE FOR ECONOMICS AND PEACE (IEP) 

Each year, the Institute for Economics and Peace (IEP) defines the so-called Global 

Terrorism Index (GTI) by the University of Maryland and the National Consortium for the 

Study of Terrorism and the Response to Terrorism. Based on data collected by the Institute 

for Terrorism and Responses to Terrorism (START).20 

On the concept of terrorism, the Institute's definition is that; "terrorism is a strategy of using 

or threatening to use violence with the aim of forcing certain political, ideological 

and religious goals through incitement to fear".21 

3.1.1. FIGURES ON TERRORIST INCIDENTS 

The Global Terrorism Database (GTD) records more than 170,000 terrorist incidents 

between 1970 and 2020. According to a report published in December 2020, since the 2014 

summit, 2020 is now the fifth year in which the number of deaths from terrorist acts has 

fallen worldwide. Considering 2014 as the base year (when most people died as a result of 

terrorist behavior), the number of deaths related to terrorism of any kind decreased by 59 

percent.  

According to the 2018 report, the terrorism index in 94 countries of the world has improved 

compared to the previous year. The improving trend can be explained mainly by the decline 

in the activities of the Islamic State, and more specifically by the fact that the organization 

has lost a significant part of its territories and that its financial resources have also 

dwindled.22 

According to 2019 statistics, 13,826 people died in connection with a terrorist attack. The 

impact of terrorism has been most pronounced in Afghanistan, where 1,654 fewer deaths 

have been reported than a year earlier (corresponding to a decrease of 22.4 percent), 

however, this has not changed the fact that Afghanistan remains the country most affected 

by terrorism.  

                                                           
20 MTI / Euronews.com: Csökken a terrorizmus áldozatainak száma, de egyre több a szélsőjobboldali támadás. 

2018.12.05. https://hu.euronews.com/2018/12/05/csokken-a-terrorizmus-aldozatainak-szama-de-egyre-tobb-

a-szelsojobboldali-tamadas 
21 MTI / Euronews.com: Csökken a terrorizmus áldozatainak száma, de egyre több a szélsőjobboldali támadás. 

2018.12.05. https://hu.euronews.com/2018/12/05/csokken-a-terrorizmus-aldozatainak-szama-de-egyre-tobb-

a-szelsojobboldali-tamadas 
22 Institute for Economics and Peace (IEP): Global Terrorism Index 2020. Measuring the impact of terrorism. 

2. old. https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/11/GTI-2020-web-1.pdf (a továbbiakban: 

IEP: Global Terrorism Index 2020). 
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As the suppression of the Islamic State continued in 2019, the Islamist contagion migrated 

to sub-Saharan Africa, from the Middle East, causing an increase in terror related acts in this 

area: Globally, there were ten countries with an increase in terrorist acts, seven of which are 

in this region. The most intense increase was seen in Burkina Faso, where the number of 

deaths in attacks increased by 590 percent compared to a year earlier (86 in 2018 and 593 in 

2019). Forty-four percent of deaths in sub-Saharan Africa can be attributed to the Islamic 

State or one of its “subsidiaries”.23 

 

Figure 1: Number of fatalities of terrorism, 2016–2019 (persons) 

 

Own editing, Source: IEP: Global Terrorism Index 2018 / IEP: Global Terrorism Index 

2020 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 IEP: Global Terrorism Index 2020, 2.old. 
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As Figure 1 illustrates, Afghanistan and Iraq were still the most affected in 2017, and in 

2018, 2019, the focus of terrorist activity shifted to sub-Saharan Africa. 2019 was the first 

year that Burkina Faso and Mali were among the five countries hardest hit by terrorism. 

  

Figure 2: Percentage distribution of victims of terrorism in relation 

to the total number of deaths linked to terrorism, worldwide, in 2017 

 

Own editing, Source: IEP: Global Terrorism Index 2018 

 

Figure 2 and Figure 3 show in which countries in 2017, respectively, terrorism claimed the 

most victims. For both years, it is true that most deaths were distributed among ten countries, 

yet the focus is different: while in 2017 Afghanistan and Iraq were roughly equally infected 

in this respect (25 percent of all terrorists attacks this year in Afghanistan, 23 percent in Iraq 

by 2019, no significant deaths were recorded in Iraq until 2019, but (despite the trends 

mentioned earlier) the situation in Afghanistan deteriorated, accounting for 41% of all deaths 

due to terrorist attack. Thus, in 2019, Afghanistan was still the most affected country 

with 5,725 victims of terrorism. As I mentioned earlier, the cells of the Islamic State began 

to expand towards Africa, which can also be seen in the data: the number of deaths in other 

African countries (Burkina Faso, Mali) has also jumped significantly (apart from Niger). 
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Figure 3: Percentage distribution of deaths in terrorism in relation 

to the total number of deaths linked to terrorism, globally, in 2019 

 

Own editing, Source: IEP: Global Terrorism Index 2020 

 

Examining the reports of previous years, we can see that, despite the general trend in the 

world, the number of deaths due to terrorism has increased in some countries. Compared to 

the previous year, the number of people killed in terrorist attacks jumped significantly 

in Somalia in 2017. 

 

Figure 4: Maximum increase in deaths from terrorism, 2016–2017 (persons) 

 

Own editing, Source: IEP: Global Terrorism Index 2018 

 

Figure 5, however, draws attention to the growing influx of Islamist Militants in the sub-

Saharan region. Special mention should be made of Burkina Faso, where the number of 

deaths due to the terrorist act increased six fold in 2019 compared to the previous year. So, 

we can’t say at all that terrorism will have shrunk in the world by 2019, the focus has shifted, 

and Africa has become a much more significant focal point than the Middle East. 
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Figure 5: Maximum increase in terrorist deaths between 2018 and 2019 (persons) 

 

Own editing, Source: IEP: Global Terrorism Index 202 

As for regional trends in terrorist activity, we see that the Middle East and North Africa 

Region and South Asia are the most affected; the number of terrorist incidents in both regions 

exceeded 37,000 between 2002 and 2019. At the same time, there were a total of 204 terrorist 

attacks in Central America and the Caribbean during the period under review, with a total 

death toll of 237. 

 

Figure 6: Number of attacks and deaths related to terrorism by regional distribution, 2002 

- 2019 (number and people) 

 
Own editing, Source: IEP: Global Terrorism Index 2020 
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At the same time, it is instructive to look at the evolution of the proportion of terrorist attacks 

registered between 2002 and 2019 and the number of deaths associated with them. Although 

the number of terrorist incidents and fatalities is extremely high in the most affected areas, 

there have been relatively more terrorist attacks in Europe in the eighteen years in question 

than in the number of deaths. For example, in Sub-Saharan Africa, 0.25 people died in a 

terrorist attack, compared to 1.77 in Europe. 

 

Figure 7: Development of the rate of terrorist attacks and deaths, by regional breakdown, 

2002-2019 

 

Own editing, Source: IEP: Global Terrorism Index 2020 

 

 

At the same time, it is important to point out that the number of far-right terrorist actions 

in Western Europe and North America increased alarmingly between 2014 and 2018: 

compared to 2014, there was a 250 percent increase in the number of terrorist actions 

committed and the number of people killed in these attacks rose 709 percent. There were 

more than 35 far-right terrorist incidents in the West during the period under review, and, as 

the 2020 report points out, far-right terrorist attacks have claimed more lives than far-left 
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Between 1970 and 2019, 60 percent of far-right attacks were carried out by ‘lone terrorists’, 

and the proportion of attacks attributable to the far left and to the account of separatist 

terrorist groups was less than 10 percent.24 

In 2019, the deadliest terrorist groups were the Taliban movement, the Islamic State, Al-

Shabaab and Boko Haram; in this single year alone, these four groups were responsible for 

7,578 deaths (accounting for 55 percent of all annual deaths). While the Taliban attacked 

mainly military targets and focused on crushing the stability of the Afghan government, 

other organizations preferred to carry out suicide bombings, while Boko Haram also 

preferred to take hostages. It can be seen that ISIL has significantly shrunk since 2016, 

Taliban-induced killings have also declined, but Boko Haram has managed to increase the 

number of deaths it is responsible for. Al-Shabaab’s activity (and thus the number of deaths) 

has remained stable.25 

3.1.2. THE GLOBAL TERRORISM INDEX 

Iraq was at the top of the list based on the Global Terrorism Index (GTI) in 2017, with a 

terrorism index of 9,746. 4271 people died (the vast majority of the victims were civilians), 

4086 people were injured and a total of 1956 incidents occurred.26 

In 2018, Afghanistan topped the GTI list with a terrorism index of 9,592. Since 2001, a total 

of 39,358 people have died in the country as a result of a terrorist attack. In 2019, there were 

5,275 fatalities, 6,221 injured, and 1,422 terrorist incidents.27  

Figure 8: Countries most affected by terrorism in 2017 

(broken down by number of dead, wounded and total incidents) 

 
Own editing, Source: IEP: Global Terrorism Index 2018, pp. 19 - 28. 

                                                           
24  IEP: Global Terrorism Index 2020, 2. old. 
25 IEP: Global Terrorism Index 2020, 15. old. 
26 IEP: Global Terrorism Index 2018, 19. old. 
27 IEP: Global Terrorism Index 2019, 20. old. 
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Iraq topped the GTI list in 2019, with a terrorism index of 8,682 in this year. 564 people died 

in connection with a terrorist attack, the number of registered injuries was 1029 and the 

number of incidents was 495.28 Nigeria ranked third, with a terrorism index of 8,314, 1245 

deaths from terrorist attacks, 419 injuries and 411 terrorist attacks. 

 

Figure 9: Countries most affected by terrorism in 2018 

(broken down by number of dead, wounded and total incidents) 

 

Own-editing, Source: IEP: Global Terrorism Index 2020, pp.19–28. 

 

The Global Terrorism Index (GTI) is calculated on the basis of four weighted indicators, 

averaged over five years.  

These indicators are: 

1. how many terrorist incidents occurred in the country in a given year; 

2. how many people lost their lives as a result of terrorist attacks; 

3. how many were injured as a result of terrorist attacks; 

4. what is the total property damage. 

Each indicator is not considered equally, but using weights ranging from one to three. The 

multiplier is one-fold for the number of incidents, three-fold for deaths and half-fold for 

injuries. In the case of pecuniary damage, the multiplier depends on the extent of the damage:  

for small damage (less than USD 1 million) it is single, for large damage (more than USD 1 

million and USD 1 billion) it is doubled, and for catastrophic damage (more than USD 1 

billion) it is triple.29 

                                                           
28 IEP: Global Terrorism Index 2020, 20. old. 
29 IEP: Global Terrorism Index 2018, 83 
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The 2017 index was the highest in South Asia, with no terrorist offenses registered in Bhutan 

alone in the region this year. Compared to 2016, the situation deteriorated the most in North 

America (the GTI value was 4,204 in 2016, 4,797 in 2017).  

 

Table 2: Rankings of some countries in the list based on the Global Terrorism Index, 2004, 

2010, 2014 and 2019 

 2004 2010 2014 2019 

Afganistan 1 3 3 1 

Iraq 1 1 1 2 

Nigéria 26 11 2 3 

Syria 55 56 6 5 

Somalia 42 6 6 5 

 

Own editing, Source: IEP: Global Terrorism Index 2020 

 

As for the European Union, Turkey had the highest GTI in 2020 (6.11, ranking 18th in the 

global rankings), followed by the United Kingdom (GTI: 5.16; 30th on the list), France (GTI: 

4.61; 38th place), Greece (GTI: 4.18; 44th place), Germany (GTI: 3.96; 48th place), Belgium 

(GTI: 3.04; 59th place) . Hungary's Global Terrorism Index was 0.363 in 2017, ranking 

110th in the world and 103rd in 2019 with 0.55 GTI.30 

In Europe, the number of deaths linked to terrorism fell by 75 per cent in 2017 compared to 

the previous year, while in Western Europe the decline was 52 per cent. In 2016, 168 and 

in 2017, 168 people died as a result of a terrorist act.31 The 2020 IEP report recorded 

improvements in 2019 for 23 of Europe’s 36 countries. This year, the GTI value deteriorated 

in eight countries, while there was no change in the score at five. In 2019, there were 58 

terrorist deaths in Europe, of which 40 occurred in Turkey. Turkey remains the country most 

affected, although the situation has definitely improved since 2015 in terms of the number 

of terrorist attacks and deaths.  

 

                                                           
30 IEP: Global Terrorism Index 2018, 40. o.; IEP: Global Terrorism Index 2020, 93. o. 
31 IEP: Global Terrorism Index 2018, 40. o. 
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In Europe, the proportion of attacks on governments and law enforcement targets fell by 60 

per cent, while attacks on civilians increased by eight per cent in 2019.32 

The UK was the second most affected country, but even here, terrorist attacks fell by 17 per 

cent in 2019; four deaths were registered this year, compared to two in 2018.33 The IEP 2020 

report does not, by definition, include the November 2020 attack in Vienna.  

Statistics clearly show that the number of deaths due to the terrorist attack jumped first 

in 2007 and then during the years of the Syrian civil war, before reaching its highest levels 

in 2014. “It is not a new realization that war breeds further violence.”  

The fact that Iraq and Afghanistan are the nations most affected by terrorism suggests that 

"foreign military intervention cannot eradicate terrorist violence,” said Kathy Gilsinan, an 

analyst at The Atlantic, when presenting the current Global Terrorism Report.34 

The fact that the number of terrorist incidents was highest in the main arenas of 

counterterrorism during this period (see Figure 6) shows that the US military intervention 

in Afghanistan and Iraq, not only did not weaken but even strengthened the role of terrorists. 

In 2013, for example, the number of deaths linked to terrorist acts increased by 62 percent 

over the previous year, but in Iraq, the increase reached 162 percent. In 2013, the number of 

deaths due to terrorist attacks was around 18,000 worldwide, with 17 per cent of the victims 

being Afghan and 34 percent Iraqi. 

It is also telling that barely five per cent of all fatalities in the thirteen years between 2000 

and 2013 lived in a developed country, and in 2013 this proportion was only 0.6 percent.35 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 IEP: Global Terrorism Index 2020, 46. o. 
33 IEP: Global Terrorism Index 2020, 46. o. 
34 Metazin.hu: A terrorizmus politikai megoldása. 2014.12.21.  

https://www.metazin.hu/index.php/item/3032-a-terrorizmus-politikai-megoldasa 
35 Metazin.hu: A terrorizmus politikai megoldása. 2014.12.21.  

https://www.metazin.hu/index.php/item/3032-a-terrorizmus-politikai-megoldasa 
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Figure 10: Terrorist incidents in the world, 2000 - 2013 

 

Source: Theatlanthic.com 201436 

 

The question arises: if no action is expected from military action, what could be an effective 

solution in the fight against terrorism? In its 2008 report, the IEP examined 268 terrorist 

organizations that ceased their violent activities between 1968 and 2006. This was due to 

military intervention in only seven percent of the cases. In 43 per cent of the organizations 

surveyed, the political solution (negotiations, compromises) proved to be expedient, 

and in 40 per cent of the organizations, the organizations withdrew from violence due to the 

activities of the law enforcement agencies operating in the given country.37 

 

4. SUMMARY 

In summary, when it comes to trends in terrorism, we need to pay attention to three types of 

threats. On the one hand, the manifestations of terrorism, and the phenomenon of terrorism 

in general, are constantly changing, with some terrorist groups abandoning violence, others 

disappearing, new terrorist groups emerging or previously inactive organizations re-

energizing (an example of which has been mentioned earlier: this is the case with the IRA 

                                                           
36  GILSINAN, KATHY: The Geography of Terrorism. 2014.11.18.  

https://www.theatlantic.com/international/archive/2014/11/the-geography-of-terrorism/382915/ 
37 Gilsinan 2014, i.m. 
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or its ‘successors’). On the other hand, it is to be expected that the activities of far-right 

organizations will increase, and “political terrorism” will come to the fore. 

The third threat correlates with today’s most pressing problem, the new type of coronavirus 

pandemic. As the iep 2020 report points out, the covid-19 epidemic is expected to exacerbate 

terrorism in certain regions and pose complex challenges to national and international 

counter-terrorism forces.38 this is because there is a chance that terrorist organizations will 

take advantage of governments focus on fighting the epidemic and, in the meantime, expand 

their jurisdiction to new areas. Indeed, where the presence of the state is weak or disputed, 

it may be possible for terrorist organizations to become some kind of alternative public 

service, simply by providing basic health and social services to the local population. 

In addition, the heightened emotional mood caused by a pandemic may promote 

radicalization among those susceptible to it. Al-qaeda, for example, directly suggested in a 

statement that non-muslims in the west use this period to convert to islam. It can also be 

observed that some far-right groups are trying to promote their racist, anti-semitic, 

islamophobic or anti-immigrant views on the pretext of a pandemic.  

On the other hand, it is also true that the epidemic is also a challenge for terrorist groups, as 

travel bans and travel restrictions make it difficult for them to move, conduct their normal 

activities, earn income, recruit and, in the absence of mass events, they are unable to exploit 

the possibility of spectacular attacks. At the same time, we cannot lose our vigilance, as the 

fight against the epidemic will involve considerable public spending, which will also have a 

negative impact on the fight against terrorism in the long term.  
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Abstract:  

In the twentieth century, humanity has already faced many new security risks, with terrorism 

being one of the most serious security challenges of our time. At the local level, we can find 

news about terrorist attacks every day. In many cases, traditional instruments of criminal 

law (for prevention and deterrence) seem completely ineffective. The characteristics of the 

new type of terrorism are, among other things, different groups of perpetrators and 

procedures. However, the goal remains the same: to instill fear at the societal level, and to 

achieve this, to shake the trust of citizens in their state. The question rightly arose, given the 

terrorist attacks of recent years, to what extent is the terrorist threat to Western democracies 

in fact? In my dissertation, I attempt to process the issue using an evaluative-analytical 

method. 

Keywords: Terrorism, Western democracy 
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МЫСЛИ И РАЗМЫШЛЕНИЯ О КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЕ 

В РОССИИ: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Владимир Сергеевич Белых 

В Российской Федерации завершена огромная работа по внесению объемных 

поправок в Конституцию Российской Федерации. Следующий основной этап – 

общероссийское голосование, которое первоначально было объявлено на 22 апреля. 

Однако по известным причинам перенесено на более поздний срок. «Общероссийское 

голосование» отличается от референдума или «всенародного голосования», о котором 

говорится в первой главе Конституции (ст.2). Поправки будут считаться одобренными 

и смогут вступить в силу при большинстве голосов «за» – от тех, кто пришел 

голосовать. Кстати, Конституционный Суд РФ теперь одобрил такую процедуру 

голосования1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Поправки в Конституцию охватывают различные сферы государственной и 

общественной жизни. Достаточно посмотреть сравнение действующей редакции 

Конституции РФ и текста Закона РФ «О совершенствовании регулирования 

отдельных вопросов организации публичной власти» (окончательная редакция). 

Безусловно, указанные поправки – предмет особого изучения и комментирования. Но 

в любом случае они (поправки) были внесены быстро, хотя о том, что Основной закон 

нуждается в корректировке, говорили давно.    

Большинство поправок в Конституцию касаются вопросов организации публичной 

власти. И лишь незначительная их часть посвящена социально-экономическому 

блоку. В частности, добавлены в ст. 75 Конституции (о финансовой системе) 

следующие пункты:   

«5. Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. 

Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской 

Федерации. 

 

                                                           
1 МОРЩАКОВА Т. Комментарий к заключению Конституционного Суда Российской Федерации от 

16 марта 2020 года, https://academia.ilpp.ru/kommentariy-k-zacklyucheniyu-konstitutsionnogo-suda-

rossiyskoy-federatsii/. 
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6. В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан 

на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и 

поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется 

индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным 

законом. 

7. В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируются 

обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и 

индексация социальных пособий и иных социальных выплат». 

Другой пример: добавить ст. 75-1 Конституции (об экономическом росте и доверии 

между народом и государством): «В Российской Федерации создаются условия для 

устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для 

взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства 

граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и 

обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическая, политическая и 

социальная солидарность».  

Перечень аналогичных поправок в Конституцию можно продолжить. Однако пора 

перейти от них к отдельным положениям текста Основного закона. Прежде всего, 

особо отмечу, что на фоне происходящих реформ Главы 1 и 2 Конституции – 

составляющие ядро Основного закона – не претерпели каких-либо изменений и 

дополнений. Тем не менее, ряд положений Конституции, на мой взгляд, нуждаются в 

дополнительном изучении и корректировке.   

В соответствии с п. 2 ст. 8 Конституции, в Российской Федерации признаются и 

защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные 

формы собственности. Отметим, что ни в Конституции РФ, ни в ГК РФ не 

раскрывается смысл словосочетания «иные формы собственности». Это вызвало в 

юридической литературе различного рода предположения. Чаще всего указывается на 

смешанную форму собственности, хотя называются политэкономические построения 

типа «коллективной», «арендной» или «общинной» собственности. Так, академик 

В.В. Лаптев пишет: «Можно предположить, что к ним (иным формам собственности 

– В.Б.) относятся смешанные формы, в которых имущество принадлежит как 

государству, так и муниципальным образованиям, частным лицам и организациям»2.   

                                                           
2  ЛАПТЕВ В.В. Предпринимательское право: понятие и субъекты. М., 1997. С.10. 
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На наш взгляд, категория «смешанная форма собственности» имеет право на 

существование. Но вряд ли она применима к ситуациям, связанным с созданием 

юридических лиц. Например, при учреждении акционерного общества публичным 

образованием и частными лицами не происходит образование смешанной формы 

собственности. В соответствии с п.3 ст.48 ГК РФ между юридическим лицом (в нашем 

случае – акционерном обществом) и его участниками возникают корпоративные 

правоотношения, а потому имущество акционерного общества принадлежит ему на 

праве собственности. Нельзя говорить о смешанной форме собственности и в 

отношении унитарных предприятий, в том числе казенных. В силу ст.ст.114, 294 ГК 

РФ унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, создается 

по решению уполномоченного на то государственного органа или органа местного 

самоуправления. Правовая модель унитарного предприятия исключает какую-либо 

возможность формирования смешанной собственности.    

Практически отсутствуют юридические предпосылки к образованию смешанной 

формы и применительно к некоммерческим организациям. Например, организация, 

созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных 

и иных функций некоммерческого характера и финансируемая им полностью или 

частично, может существовать как публичное (государственное и муниципальное), 

так и частное (общественное и т.д.) учреждение. В соответствии с п. 3 ст. 48 ГК РФ (в 

ред. ФЗ от 05.05.2014 № 99-ФЗ), к юридическим лицам, на имущество которых их 

учредители имеют вещные права, относятся также учреждения. Более того, согласно 

ст. 123.21 ГК РФ при создании учреждения не допускается соучредительство 

нескольких лиц. Учреждение, созданное до дня вступления в силу ФЗ от 05.05.2014 

№ 99-ФЗ несколькими учредителями, не подлежит ликвидации по указанному 

основанию. Такое учреждение (за исключением государственного или 

муниципального учреждения) по решению своих учредителей может быть 

преобразовано в автономную некоммерческую организацию или фонд. Итак, даже на 

первый взгляд видно, что формулировка «иные формы собственности» вызывает и в 

литературе, и на практике ряд спорных вопросов. 

Далее, в силу п. 1 ст. 9 Конституции земля и другие природные ресурсы используются 

и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории. Иначе говоря, природные ресурсы – 

это общенародное достояние граждан России. 
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Однако сказанное не означает, что природные богатства России есть общенародная 

собственность. В отношении их (природных ресурсов) применяется также правило 

п. 2 ст. 8 Конституции о формах собственности. Главный вопрос – справедливое 

распределение доходов от использования и реализации природных ресурсов. Поэтому 

с позиции обеспечения социально-экономического развития страны и общества 

архиважная проблема – рентный доход России. По оценкам академика Д.С. Львова, 

ежегодная чистая народнохозяйственная прибыль страны составляет 60–80 млрд. 

долл. США, что в 2–2,5 раза больше объема нынешних бюджетных средств. Отсюда, 

если нераспределенный доход составляет 60–80 млрд. долл., то на долю ренты 

приходится где-то 45–60 млрд. долл.3 Таким образом, сегодня большая часть рентного 

дохода России оказалось приватизированной (например, в теневом бизнесе, 

офшорных зонах, криминальных структурах). По справедливому замечанию ученого-

экономиста, рентный доход не является результатом непосредственной 

предпринимательской деятельности, коммерческих рисков, а это то, что в России от 

Бога. Следовательно, рентный доход должен принадлежать всем гражданам России с 

момента рождения. 

Перераспределение рентного дохода позволит, с одной стороны, устранить (или, по 

крайней мере, сократить) разрыв в имущественном положении граждан России – 

между бедными и очень богатыми. Здесь не до коммунистического призыва «Грабь 

награбленное». Рентный доход принадлежит народу с морально-этической и 

нравственной точек зрения, надо придать ему ранг закона, т.е. включить в 

Конституцию РФ. С другой стороны, указанное перераспределение позволит 

несколько уменьшить количество отечественных миллиардеров, присваивающих 

значительную часть рентного дохода4.      

Для сравнения: в США на Аляске житель этой северной территории получает по 1 

тыс. долл. в месяц только от того, что в штате добывается золото! На Аляске создан 

специальный нефтяной фонд, на счету которого 30 млрд. долл. Из этого фонда 

ежегодно населению штата выдаются дивиденды.  

 

 

                                                           
3 Управление социально-экономическим развитием России: концепции, цели, механизмы/ Рук. авт. кол. 

Д.С. ЛЬВОВ, А.Г. ПОРШНЕВ. М., 2002. С.13-14. 
4 БЕЛЫХ В.С. Россия: вчера, сегодня, завтра. -2-е изд, перераб.и доп. М., 2020. С.229-230. 



93 

 

В Арабских эмиратах новорожденному детство обеспечено суммой в 150 тыс. долл. 

отчислений от продажи нефти5. Чем россияне хуже американцев или граждан 

Арабских эмиратов? Как поговаривал бывший министр финансов Александр 

Яковлевич Лифшиц: «Делиться надо!». Если не сейчас, то хотя бы в обозримом 

будущем. Вера в Бога не означает отказа от светского образа жизни россиян!  

Теперь перейду к ст. 75 Конституции, где речь идет о Банке России. Согласно п.1 

данной статьи, денежной единицей в Российской Федерации является рубль. 

Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской 

Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не 

допускаются. Итак, первый вопрос: статус Банка России? 

Закон о ЦБ не дает определения понятия Банка России. В литературе правовой статус 

Центрального банка РФ является предметом оживленной дискуссии. Особенность 

Банка России – его двойственное положение: с одной стороны, он выступает как 

государственный орган, с другой – как хозяйствующий субъект6. Мы согласны с 

мнением о том, что в соответствии с Конституцией РФ Банк России не является 

государственным органом, его нельзя назвать органом исполнительной власти7. 

Вместе с тем Банк России наделен значительными властными полномочиями. Именно 

здесь усматривается парадоксальная ситуация, а не в противопоставлении статуса 

Банка России как органа, наделенного властными полномочиями, и юридического 

лица. Правда, резонно возникает вопрос: зачем Банку России, наделенному 

властными полномочиями, при этом обладать статусом юридического лица?  

Если это необходимо для осуществления публичных функций, то едва ли данный 

аргумент заслуживает поддержки. Практически любой орган публичной власти может 

осуществлять свои функции без статуса юридического лица. Зачем, скажем, 

Правительству России статус юридического лица, если  в соответствии с 

Конституцией РФ, федеральным конституционным законом  Правительство РФ 

обладает всеми необходимыми полномочиями,  а также механизмами их  реализации?  

Другой пример: в нормотворческой практике субъектов РФ известен случай, когда 

                                                           
5 Кому принадлежат природные ресурсы России?, http://slavyanskaya-kultura.ru/blogs/blog-boica/komu-

prinadlezhat-prirodnye-resursy-rossii.html 
6 См.: АГАРКОВ М.М. Основы банковского права. Курс лекций. Изд. 2-у. Учение о ценных бумагах. 

Науч. исследование. Изд. 2-е. С.26; ТОСУНЯН Г.А., ВИКУЛИН А.Ю. Постатейный комментарий к 

Федеральному закону от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)». Учебно-практическое пособие. М., 2003. С.12-13.    
7 См.: БРАТКО А.Г. Центральный банк в банковской системе России. М., 2001. С. 96. 
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губернатор одного из сибирских регионов хотел получить статус юридического лица. 

Представьте себе: губернатор – юридическое лицо. Если пойти в этом направлении, 

то Россия может обогнать старую Англию, в которой монарх, архиепископ и 

некоторые лица обладают статусом единоличной корпорации (corporation sole). На 

этом фоне почему-то приходит в голову крылатое выражение советских классиков: 

«Я пришел к Вам как юридическое лицо к юридическому лицу». Добавим: «Сказать, 

что жить стало лучше, жить стало веселее!». Здесь тоже не обойтись без чувства 

юмора, особенно в условиях цифровой экономики и короновируса. 

Итак, мы считаем, что статус юридического лица органам публичной власти для 

осуществления публичных функций не нужен. Органы публичной власти, участвуя в 

гражданском обороте, нуждаются в таком статусе для решения вопросов 

хозяйственного обеспечения своей деятельности. Все выглядит весьма прозаично: 

надо приобрести канцелярские принадлежности, оргтехнику, мебель и т.д. В данном 

случае конструкция «юридическое лицо публичного права» - фикция. Если бы 

гражданское законодательство позволяло органам публичной власти участвовать в 

хозяйственном обороте без образования юридического лица, то, как мы полагаем, эта 

надуманная конструкция не вызвала бы столь широкого юридического резонанса. 

Идет процесс юридизации субъектов! Но вряд ли законодатель пойдет по этому пути.   

Что касается Банка России, то для него статус юридического лица необходим не 

только для обеспечения указанных выше целей. Согласно главе VIII Закона о ЦБ Банк 

России имеет право осуществлять банковские операции и сделки с российскими и 

иностранными кредитными организациями, Правительством РФ для достижения 

целей, предусмотренных настоящим Законом. То есть Банк России действует в 

качестве банка (кредитной организации)8. 

Спорным до сих пор является вопрос о принадлежности Банка России либо к 

коммерческой, либо некоммерческой организации. Наиболее распространенно 

мнение о том, что Банк России является государственным учреждением9. По 

утверждению Л.Г. Ефимовой, ЦБ РФ, государственное унитарное предприятие, 

основанное на праве хозяйственного ведения10.  

                                                           
8 Банковское право: учебник для бакалавров/ отв. ред. В.С. БЕЛЫХ. М., 2013. С. 104-110 (автор главы 

4 – Белых В.С.). 
9 ГЕЙВАНДАЛОВ Я.А. Центральный банк Российской Федерации: юридический статус, функции, 

правомочия. М., 1997; Банковское право: Учебное пособие/ Отв. ред. А.А. Травкин. М., 2005. С38.  
10 Такая точка зрения была высказана: см.: Правовое регулирование банковской деятельности/ под ред. 

Е.А. Суханова. М., 1997. С.20-26. В настоящее время она пересмотрена. 
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О.М. Олейник считает, что Банк России представляет собой юридическое лицо 

публичного права11. Такой же точки зрения придерживается В.Е. Чиркин, автор 

монографического исследования «Юридическое лицо публичного права»12.        

На мой взгляд, Банк России относится к некоммерческим организациям (п.1 ст.50 ГК 

РФ). Получение прибыли не есть цель его деятельности (ст. 3 Закона о ЦБ). Возникает 

вопрос об организационно-правовой форме Банка России как некоммерческой 

организации? И не только. Налицо внутреннее противоречие норм Закона о ЦБ и их 

несогласованность с нормами ГК РФ.  

Центральный банк РФ нельзя в полной мере отнести к учреждению, поскольку в силу 

ст.50, 120 ГК РФ учреждение определяется как организация, финансируемая 

собственником полностью или частично. В соответствии со ст.2 Закона о ЦБ Банк 

России осуществляет свои расходы за счет собственных доходов, т.е. в финансовом 

отношении не зависит от собственника – государства. Наоборот, Банк России вправе 

осуществлять различного рода операции с Правительством РФ, в том числе 

предоставлять кредиты, за исключением финансирования дефицита федерального 

бюджета (ст. 22 Закона о ЦБ). Иногда в литературе эта особенность ЦБ РФ просто 

игнорируется.  

При определении статуса Банка России важно определить и форму принадлежности 

имущества. Статья 2 Закона о ЦБ гласит, что имущество Банка России является 

федеральной собственностью. ГК наряду с правом собственности к вещным относит 

и другие права (ст.216). Понятие «право оперативного управления» в большей 

степени соответствует правовому режиму имущества Банка России. Налицо 

некоторое разночтение между ГК РФ и Законом о ЦБ. Право оперативного управления 

в отношении закрепленного имущества принадлежит казенному предприятию и 

учреждению (ст. 296 ГК). 

Более предпочтительной выглядит точка зрения, согласно которой Банк России - 

федеральное юридическое лицо публичного права13. Вместе с тем такой взгляд на 

природу Центрального банка РФ нуждается в уточнении. Действительно, Банк 

России, будучи юридическим лицом, учреждается в особом порядке: отсутствие 

                                                           
11 ОЛЕЙНИК О.М. Основы банковского права. Курс лекций. М., 1997. С.130-131. 
12 ЧИРКИН В.Е. Юридические лица публичного права. М., 2007. С. 215-244. 
13 Такая точка зрения была высказана и автором см.: БЕЛЫХ В.С., СКУРАТОВСКИЙ М.Л. 

Гражданский кодекс и банковское законодательство, Хозяйство и право. 1997. №4. С.63.   
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государственной регистрации, учредительных документов и др. Такого рода 

образования (равно, министерства, ведомства) не вписываются в общее 

представление о юридических лицах (гл. 4 ГК РФ). В то же время сказать, что Банк 

России, обладая статусом юридического лица, выходит из зоны частноправового 

регулирования, трудно хотя бы потому, что другой зоны просто нет2. Если в этой 

ситуации рассматривать Банк России в качестве юридического лица публичного 

права, то закономерно появляется вопрос: какого публичного права 

(конституционного, административного и т.д.). В.Е. Чиркин предлагает включить 

само понятие юридического лица публичного права в конституционное или 

административное законодательство. Он предлагает принять общий закон о 

юридических лицах. Конечно, предложение смелое и неоднозначное. В России нет 

закона о холдингах, закона о предпринимательских объединениях. Может быть, у 

закона о юридических лицах будет более счастливая судьба! Поэтому правильно (с 

учетом реального положения) называть Банк России публичным юридическим лицом. 

В заключении хочу остановиться на национальные идеи России, которая не получила 

отражение в Конституции и соответствующих поправках. Возможно, пока еще не до 

нее, имеются более важные задачи реконструкции публичной власти. Тем не менее, 

считаю, что в современных условиях развития государства и общества тема о 

национальные идеи весьма актуальна!   

Даже беглый обзор и анализ современного понимания национальной идеи 

свидетельствуют об отсутствии четких границ в исследовании столь сложного 

общественного явления. Каких только предложений не звучало по поводу 

национальной идеи, что еще раз подтверждает не только актуальность, но сложность 

определения. Итак, национальная идея – это развитие новых технологий образования 

и психологии как науки, обеспечивающей данный процесс (профессор, доктор 

психологических наук В. М. Аллахвердов); национальная идея – это уважение; это то, 

чего жаждет российское население всех слоев и регионов (лидер политической партии 

«Яблоко» Григорий Явлинский. Президент России В.  

 

                                                           
2 См.: БЕЛЫХ В.С. О соотношении частного и публичного права в правовом регулировании 

общественных отношений. Цивилистические записки: Межвуз. сб. научн. труд. Вып. 3. К 80-летию 

С.С. Алексеева. С.71.  
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Путин 30 января 2003 г. на заседании Государственного совета Российской 

Федерации, при обсуждении вопросов повышения роли физической культуры и 

спорта для формирования здорового образа жизни россиян, считает, что физкультура 

и спорт становятся частью национальной идеи. Тоже интересный ракурс в 

определении национальной идеи! 

Несколько позже, 12 февраля 2004 г., Владимир Владимирович Путин в своем 

выступлении перед доверенными лицами в МГУ назвал в качестве национальной идеи 

конкурентноспособность человека, коллектива и общества. «Нам нужно быть 

конкурентноспособными во всем. Человек должен быть конкурентноспособным, 

город, деревня, отрасль производства и вся страна»14. Правда, причем здесь 

конкурентноспособность? Ведь речь идет о национальной идее, а не о конкуренции в 

сфере материального производства. 

Далее, Владимир Владимирович Путин и Дмитрий Анатольевич Медведев несколько 

скептически высказались в адрес национальной идеи: «А у нас с вами, в России, есть 

еще такая старинная русская забава - поиск национальной идеи. Это что-то вроде 

поиска смысла жизни. Занятие в целом небесполезное и небезынтересное. Этим 

можно заниматься всегда и - бесконечно. Не будем сегодня открывать дискуссию по 

этим вопросам» (В. В. Путин). А вот высказывание Дмитрия Медведева: «Мне 

неоднократно приходилось отвечать на вопросы о национальной идее. Дискуссию на 

эту тему я считаю малоэффективной. Но уверен, что у каждой нации должен быть 

набор понятных принципов и целей, которые объединяют людей, живущих в одной 

стране. И строятся эти принципы на вполне реальных задачах, востребованных 

обществом». Итак, национальная идея – старинная русская забава! Здорово! 

В 2012 г. Президент России В.В. Путин вновь вернулся к теме о национальной идее 

как некого компромисса разных точек зрения сторон в обществе. Кроме того, 

Владимир Путин акцентировал внимание на русском «едином культурном коде», а 

также на том, что «самоопределение русского народа - это полиэтническая 

организация, скрепленная русским культурным ядром»15. Однако это мысли о 

русском народе, русской культуре, самоопределении, а где же национальная идея? 

  

                                                           
14 http://www.zlev.ru/153/153_30.htm 
15 См.: http://vl-club.com/6125-vladimir-putin-rossiya-samoopredelenie-russkogo-naroda.html    
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Национальная идея есть компромисс, т.е. разрешение конфликтных ситуаций в 

обществе путем взаимных уступок ради достижения какой-либо цели.  Новый аспект 

национальной идеи России! 

Вопрос о национальной идее не прошел мимо Александра Исаевича Солженицына, 

русского писателя, общественного и политического деятеля. Симптоматично, что А. 

И. Солженицын в интервью журналу «Шпигель» сказал в отношении национальной 

идеи следующее: «Когда дискуссия о «национальной идее» довольно поспешно 

возникла в послекоммунистической России, я пытался охладить ее возражением, что, 

после всех пережитых нами изнурительных потерь, нам на долгое время достаточно 

задачи Сбережения гибнущего народа». Таким образом, дальнейшему истреблению 

народа противопоставлена формула А. И. Солженицына «Сбережение народа». Иначе 

говоря, когда народ России будет сбережен и преумножен, тогда снова встанет вопрос 

- какой идеей ему руководствоваться. Но надо отметить, что формула «Сбережение 

народа» - это не национальная идея, а лишь формула16. 

Как любая идея, национальная идея может овладеть массами в добровольной форме, 

если народные массы созрели до ее понимания и реализации. Пока (в обозримом 

будущем) необходимого «поворота мозгов» нет. За то в изобилии промывание мозгов 

в форме политических деклараций и громких заявлений. Вместе с тем, бедность 

народа (помноженная на высокий уровень безработицы, смертности и т.д.) порождает 

нищету философии и взглядов. 

Президент России В.В. Путин не пропагандирует растворение русских в «толерантной 

российской нации». Напротив, он называет русский народ государствообразующим 

по факту существования России. «Великая миссия русских – объединять, скреплять 

цивилизацию. Языком, культурой, «всемирной отзывчивостью», по определению 

Федора Достоевского…»17. Огромная (объ-единяющая) роль здесь принадлежит 

русскому языку, русской культуре, отечественной истории, образованию как «основы 

самоидентичности» народа18.  

 

 

                                                           
16 БЕЛЫХ В.С. Россия: вчера, сегодня, завтра. -2-е изд, перераб.и доп. С.196-204. 
17 См.: http://vl-club.com/6125-vladimir-putin-rossiya-samoopredelenie-russkogo-naroda.html   
18 ГАГАРИН А.С. Что такое национальная идея? - Национальная идея как основа сплочения 

российского общества. Екатеринбург, 2013. С. 78.    
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Равно и религия не ради религиозности и соборности. Следует согласиться, что 

национальная идея России не может быть религиозной, хотя бы из-за 

множественности конфессий в нашей стране. Поэтому национальная идея должна 

быть не русской, а общероссийской. Что касается государственной идеи, то она, на 

наш взгляд, представляет собой построение новой великой России. Однако не всякая 

государственная идея способствует реализации и национальной идеи народа. 

Статья 671 Конституции дополнена следующим содержанием: «Российская 

Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, 

передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии 

Российского государства, признает исторически сложившееся государственное 

единство». 

В частности, статья 68 Конституции изложена в обновленной редакции: 

«Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является 

русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в 

многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации». 

Как видно, в этих статьях Конституции содержатся мысли, созвучные на-циональной 

идеи. Первый шаг в нужном направлении сделан. Ждем второй! 

Итак, попытаемся сформулировать некоторые промежуточные выводы. 1. Идея как 

прообраз общественного сознания зреет внутри народа, нации. Она должна родиться 

«изнутри», исходя из выработанных веками ценностных ориентиров. Она 

формируется интеллектуальной элитой. 2. Второй тезис: идея идее рознь. Надо 

различать государственную, национальную и русскую идеи. Конечно, при 

сопоставлении они могут перекрещиваться и пересекаться. Вместе с тем сказанное не 

означает, что указанные виды совпадают. 3. Национальная идея не абстрактна, она 

конкретна, а ее содержание должно соответствовать конкретным условиям развития 

общества. Она должна быть адекватной времени, отвечать на его вызовы. Однако при 

этом не следует исключать накопленный опыт народа и нации. Слишком 

непозволительная роскошь забывать (не замечать) исторического прошлого. 4. 

Необходим баланс религиозного и светского наполнения идеи. 5. Национальная идея 

имеет внутреннее и внешнее измерение. Первое является представлением о свое 

стране, второе – идеей, направленной на окружающий мир. Только всемирная 

значимость идеи поднимет нацию до мирового масштаба.  



 

100 

 

6. Национальная идея обязана быть направленной в будущее. 7. Национальная идея 

должна быть жизнеспособной, чтобы выстоять в течение десятилетий и столетий. 

Различные варианты национальной идеи: «Закон. Справедливость, Процветание», 

«Восток и Запад объединяя», «Одна жизнь, одна Отчизна», «Вера. Надежда. Любовь» 

и др. В 2010 г. Центр проблемного анализа и государственно-управленческого 

проектирования провел Всероссийский конкурс по поиску национального девиза в 

общественном сознании наших соотечественников. Были зафиксированы около 200 

версий национального девиза.19 Мне импонирует национальная идея «Закон. 

Справедливость, Процветание». Предлагаю организовать общественное обсуждение 

разных вариантов. 
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Аннотация: 

В статье рассматриваются некоторые поправки в Конституцию РФ и в первую 

очередь те, которые имеют непосредственное отношение к экономике и 

социальному развитию общества. На взгляд автора статьи, ряд положений 

Конституции нуждаются в дополнительном изучении и корректировке. В 

частности, анализируется п. 2 ст. 8 Конституции, где речь идет о формах 

собственности. На практике вызывает вопросы так называемые «иные формы 

собственности». 

 

Abstract: 

The article discusses some questions to the Constitution of the Russian Federation and, first 

of all, those that are directly related to the economy and social development of society. In 

the opinion of the author of the article, a number of provisions of the Constitution require 

additional study and adjustment. In particular, clause 2 of Art. 8 of the Constitution, which 

deals with the forms of ownership. In practice, the so-called "other forms of ownership" 

raise questions. 

https://academia.ilpp.ru/kommentariy-k-zacklyucheniyu-konstitutsionnogo-suda-rossiyskoy-federatsii/
https://academia.ilpp.ru/kommentariy-k-zacklyucheniyu-konstitutsionnogo-suda-rossiyskoy-federatsii/
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Nakladatelství Leges, s.r.o., ISBN 978-80-7502-475-6, 146 stran 

https://www.knihyleges.cz/jaroslav-krejci-protektoratni-premier-a-predseda-ustavniho-

soudu  

 

Kniha seznamuje s osudy ústavního právníka a politika 

Jaroslava Krejčího (1892-1956). Původně teoreticky 

zaměřený Krejčí se zajímal o politiku a již jako student patřil 

k Masarykovým podporovatelům. Dal se do služeb 

Československé republiky, nejprve v moravské zemské 

správě a s nástupem moravského zemského prezidenta Jana 

Černého do funkce předsedy vlády přešel do Prahy. Zde 

působil v Předsednictvu vlády a jako tajemník Ústavního 

soudu. Věnuje se i odborné činnosti na Právnické fakultě 

Masarykovy univerzity, kde se v roce 1936 habilituje na 

docenta a v roce 1938 je jmenován mimořádným bezplatným profesorem. V roce 1939 je 

profesorským sborem schválen návrh na jmenování řádným profesorem, k čemuž však již 

pro uzavření vysokých škol nedošlo. 

V roce 1938 se stává předsedou Ústavního soudu a též ministrem spravedlnosti. Po zatčení 

premiéra Aloise Eliáše se ujímá řízení vlády a v lednu 1942 je jmenován předsedou 

protektorátní vlády. Krejčího život je tak osudově spojen s těžkým obdobím německé 

okupace. Po válce byl za spolupráci s Němci odsouzen k 25 letům vězení, kde také v roce 

1956 zemřel. 

Jde o první knihu věnovanou druhé osobě Protektorátu Čechy a Morava po státním 

prezidentu Emilu Háchovi. Sám Hácha se souhlasem K. H. Franka označil Krejčího za svého 

nástupce v úřadu prezidenta.  

https://www.knihyleges.cz/jaroslav-krejci-protektoratni-premier-a-predseda-ustavniho-soudu
https://www.knihyleges.cz/jaroslav-krejci-protektoratni-premier-a-predseda-ustavniho-soudu
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