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Globalizácia, jej dôsledky a vplyv na bezpenos , extrémizmus
a terorizmus vo svete
Ladislav eri

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá globalizáciou, jej dopadmi na bezpenos a vplyvom na nárast
extrémizmu a terorizmu vo svete. Globalizácia na jednej strane odstrauje colné bariéry,
uahuje presun kapitálu, tovaru, informácií a na druhej strane je tento globálny priestor
terénom v ktorom zúria boje o prežitie a boje o moc. Svet sa nedá rozdeli na dve hermeticky
ohradené asti – bohatú, ochraovanú antiraketovým štítom a as chudobnú – ponorenú do
svojej biedy, vojen, extrémizmu a terorizmu. Cieom príspevku nebolo podrobne popísa
globalizáciu a všetky jej dôsledky, ale v jej kontexte zvýrazni významné udalosti na poli
medzinárodných vzahov, zvýrazni ich vzájomné väzby a vzahy v procese presadzovania
zahraninej politiky štátu.
Kúové slová: globalizácia, medzinárodné vzahy, zahraniná politika, vojenská
diplomacia.
Abstract
This articel deals with the Globalization and its influence on the safety and impact on the rise
of extremism and terrorism in the world. Globalization on the one hand, removes tariff
barriers, facilitating the transfer of capital, goods, information, and on the other hand, the
global area is terrain in which the raging battle for survival and power struggles. The world is
not divided into two parts hermetically enclosed - rich, secure item antimissile shield and
often poor - immersed in his misery, wars, extremism and terrorism. The aim of this articel
was not to describe in detail globalization and all its consequences, but in the context
highlight significant events in the field of international relations, to highlight their mutual ties
and relationships in the process of enforcement of state's foreign policy.
Key words: Globalization, international relations, foreign policy, military/defence diplomacy.
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Úvod

Globalizáciu môžeme skúma z hadiska civilno-vojenských aspektov bezpenosti
v euroatlantickom bezpenostnom priestore na základe jej dôsledkov a vplyvov na
bezpenos, extrémizmus a terorizmus vo svete. Na naše potreby sme dlhodobé globálne
výzvy budúcnosti rozdelili na tieto asti1: bezpenostný, politický a hospodársky rozmer.
Globalizáciu môžeme charakterizova ako celosvetový jav prinášajúci rozvoj
postmodernej spolonosti sprevádzaný obrovským nárastom udskej biedy, zúfalstva,
frustráciou a strádaním 1/5 udstva. Aké sú reakcie udstva na tieto zmeny a aké požiadavky
priniesla globalizácia na udržanie vlastných tradiných istôt, kultúrnej a náboženskej identity
a alšie ekonomické požiadavky na trvalý a udržatený život udskej spolonosti a jej rozvoj.
Svedia o tom viac i menej sofistikované konflikty ahajúce sa modernými dejinami udskej
spolonosti ako ervená ni udskej hlúposti, zúfalstva, chamtivosti a presadzovania
partikulárnych – „národných a životných“ záujmov vemocí.
Kontinuálna vojna vedená „vyspelým západom“ takmer na všetkých kontinentoch
a pokus zatlai Rusko do izolácie – to je cesta ako totalitnú vemoc dosta z izolovanej
totality do totálnej izolácie. Ukrajinská kríza doviedla spojenecké vojská na hranice a až na
hranu možností a možného. Poškodila medzinárodné vzahy tak vážne, že sú najhoršie od
skonenia studenej vojny. Globalizovaný svet bojuje proti dôsledkom svojej vlastnej politiky
v týchto krajinách. Sme presvedení, že základným princípom boja proti globalizácii je
budovanie takého politického a sociálneho systému, ktorý v dostatonej miere zabezpeí
rovnováhu národných a bezpenostných záujmov štátov v celom bezpenostnom prostredí. To
sa však nedá dosiahnu „presadzovaním západných hodnôt ako univerzálnych pre všetky
spoloenstvá.“

Globalizácia – východiská, základné pojmy a dôsledky
„Múdros zaína definovaním pojmov“
Sokrates
BEZPENOS – z hadiska štátu je vnímaná ako abilita štátu ochráni všetko o súvisí
s hodnotami štátu, t.j. územie, štátnu ideu, politický systém, právo, spravodlivos a iné

1

Svet v roku 2025. Európska sie ideí. Dostupné na internete: www.ein.eu.
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hodnoty prostredníctvom funkcií, ktoré má štát na tento úel k dispozícii2.

alej uvádza:

„Bezpenos je možné vníma aj ako proces – budovania stabilizácie“.
TERORIZMUS – metóda vzbudzovania strachu prostredníctvom opakovaných násilných
(nezákonných) aktov, vykonávaných tajným alebo skrytým spôsobom jednotlivcami,
skupinami i štátnymi orgánmi z idiosynkratických, kriminálnych, ideových, sociálnych
a najmä politických dôvodov, priom bezprostredné obete násilia nie sú spravidla pravým
objektom teroru. Nepravými objektmi útoku sú udia, technické systémy, obvykle vyberané
náhodne (príležitostné objekty) z pravého objektu alebo zámerne (reprezentatívny i
symbolický, alebo kúové objekty). Pravým objektom násilných aktov je verejnos s jej
inštitútmi a hlavným cieom je ovplyvovanie, zastrašovanie, donucovanie alebo
propaganda3.
Trestný zákon, ktorý v § 94 nedefinuje terorizmus ako pojem, ale ako konanie toho,
,,kto v úmysle vážne zastraši obyvatestvo, vážne destabilizova alebo znii ústavné,
politické, hospodárske alebo spoloenské usporiadanie krajiny alebo medzinárodnej
organizácie, alebo donúti vládu krajiny alebo medzinárodnú organizáciu, aby nieo konala
alebo sa zdržala konania, hrozí spáchaním alebo spácha úmyselne obzvláš závažný trestný
in (§ 41 ods. 2) ohrozujúci život, zdravie udí, ich osobnú slobodu alebo majetok alebo
neoprávnene vyrobí, získa, vlastní, drží, prepravuje, dodáva alebo inak používa výbušné,
jadrové, biologické alebo chemické zbrane, alebo uskutouje nedovolený výskum a vývoj
takých zbraní alebo zbraní zakázaných zákonom alebo medzinárodnou zmluvou.“
EXTRÉMIZMUS - je definovaný ako neštandardné správanie, prípadne ideológia, ktoré sa
významným spôsobom odlišujú od všeobecne akceptovaných a zaužívaných stanov.
Extrémizmus nemusí automaticky znamena kriminálne konanie, asto mu však je
pripisované popieranie i porušovanie etických, právnych alebo iných významných
spoloenských štandardov. Extrémizmus býva asto spájaný s rasovou, národnostnou,
prípadne náboženskou neznášanlivosou4.
Poda eficiálnej stránky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky „Extrémizmus
oznauje konanie a prejavy vychádzajúce z postojov krajne vyhrotenej, demokratickému
systému nepriateskej ideológie, ktoré i už priamo, alebo v uritom asovom horizonte

2
ŽÍDEK, R., CIBÁKOVÁ, S. Bezpenos štátu. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl generála Milana
Rastislava Štefánika, 2009. 33 s. ISBN 978-80-8040-375-1.
3
KOLEKTÍV AUTOROV. Terorizmus – Destabilizujúci fenomén súasnosti a boj proti nemu /štúdia/,
Bratislava: Inštitút obrany a bezpenosti MO SR, 2002. Dostupné na internete:
http://encyklopediapoznania.sk/data/eknihy/terorizmus/terorizmus-_destabilizujuci_fenomen_sucasnosti.pdf.
4
Dostupné na internete: http://sk.wikipedia.org/.
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deštruktívne pôsobia na existujúci demokratický systém a jeho základné atribúty. Druhou
charakteristickou rtou extrémizmu a s ním spájaných aktivít je, že útoia na systém
základných práv a slobôd garantovaný ústavou a medzinárodnými udsko-právnymi
dokumentmi, alebo sa snažia svojimi aktivitami uplatovanie týchto práv saži, i
znemožni. Za

alšie charakteristické znaky extrémizmu sa považuje snaha o obmedzenie,

potláanie, znemožnenie výkonu základných práv a slobôd pre urité skupiny obyvatestva
definované ich pohlavím, národnosou, rasou, etnikom, farbou pleti, vierovyznaním,
jazykom, sexuálnou orientáciou, príslušnosou k spoloenskej triede, majetkom, ako aj
používanie fyzického násilia namiereného voi názorovým i politickým oponentom alebo ich
majetku“5. Medzi základné druhy extrémizmu patria politický a náboženský extrémizmus.
Vyhranený extrémizmus je asto sprevádzaný verbálnou alebo fyzickou agresivitou.
GLOBALIZÁCIA - pod týmto pojmom si každý lovek predstaví nieo iné. Vo
všeobecnosti možno poveda, že globalizácia je celosvetový proces, založený na
internacionalizácii ekonomiky, to znamená prepojovaní trhov rôznych krajín predovšetkým
v aka obchodu s tovarom a službami a v aka vonému pohybu kapitálu.
Duchovný rozmer globalizácie
Ako ekonomický rast a prosperita, tak aj geopolitický vplyv sú odvodené od stavu
samotnej spolonosti, od toho, ako obania tej i onej krajiny cítia svoju jednotu, nakoko sú
zakorenení vo svojej histórii, v hodnotách a tradíciách, nakoko ich spájajú spoloné ciele
a zodpovednos.
Bezpenostný rozmer globalizácie6
Istoty a zárove nepríjemné situácie, ktoré sprevádzali obdobie studenej vojny,
vystriedali vo svete po studenej vojne neistota a uvonenie. Napriek tomu, že vojnu za
slobodu vyhrali na celej iare „Západné“ mocnosti, a to z hadiska vojenského, ako aj
hospodárskeho, prvé desaroie dvadsiateho prvého storoia sa vyznauje rôznymi obavami
v súvislosti s tým, že sa vynárajú rôzne krajiny, ktoré zaínajú urova globálny vývoj. Náš
spôsob myslenia na „Západe“ formovala hrozba invázie z „Východu.“ Dnes sú však výzvy
rôznorodejšie a neprehadnejšie. Základnú hrozbu predstavuje medzinárodný terorizmus.

5
6

Dostupné na internete: http://www.minv.sk/?extremizmus.
Svet v roku 2025. Európska sie ideí. Dostupné na internete: www.ein.eu.
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Hospodársky rozmer
Globalizácia sa týka aj nás a bude sa nás týka aj v budúcnosti. Vyjadrova sa ku
globalizácii je možno trochu sporné, ale nemožno nespomenú, že predstavuje silný nástroj
vytvárania blahobytu. Je hrozbou najmä pre tých, ktorí na u odmietajú reagova.
V nasledujúcich dvadsiatich rokoch budú najväšie ažkosti zažíva práve tie krajiny, ktoré sa
izolujú od svetových trhov. Prax ukázala, že nová národná idea sa nerodí a nevyvíja poda
trhových pravidiel.
Politický rozmer
V nasledujúcich dvoch desaroiach sa väšia pozornos bude venova týmto trom
oblastiam:
Udržiavanie demokracie: Nie je zatia isté, i bude po víazstve „západných názorov“
v hospodárstve zaznamenaný trvalý úspech pri podnecovaní všetkých krajín, aby prijali
parlamentnú demokraciu poda „západného vzoru“. Okrem toho sily, ako napríklad strach
z terorizmu, strach z kultúrnych rozdielov a prisahovalectva, budú na domácej pôde
znamena, že súasnú sociálnu harmóniu môžu ohrozi autoritárske a xenofóbne hnutia.
Energia a životné prostredie: Bude potrebné nájs riešenia na dvojitú výzvu týkajúcu sa
energetickej bezpenosti a klimatických zmien. Naša závislos od dovozu energií sa do roku
2030 výrazne zvýši. Zvýši sa aj súaž o zdroje energií, priom netreba zabudnú, že najnovšia
správa OSN o klimatických zmenách zaznela ako alarm upozorujúci na obmedzenie rastu
založeného na fosílnych palivách.
Demografický vývoj a pris ahovalectvo: V dôsledku zvyšujúcej sa priemernej d žky života
sa do polovice storoia takmer zdvojnásobí poet obanov Európy v dôchodkovom veku.
Obzvláš problematické bude zmenšenie pracujúcej populácie v pomere k nepracujúcemu
obyvatestvu.
Politické dôsledky sa prejavia napríklad ako nedostatok pracovnej sily, spomalenie
rastu alebo zvýšený nápor na dôchodkové systémy a zvýšenie výdavkov na verejnú zdravotnú
starostlivos. Okrem toho bude potrebné rieši otázky týkajúce sa súasných migraných
modelov, úlohu prisahovalectva v rámci politickej reakcie na demografický vývoj a výzvy
integrácie prisahovalcov do našich spoloností. Svetové obyvatestvo sa bude oraz väšmi
sústre ova v mestách, priom väšina udí bude ži vo vekých mestských aglomeráciách,
o bude ma alekosiahle následky pre politických initeov pri riešení chudoby, kriminality
a vzahov v rámci spoloenstva.
Globalizácia má dve podoby: Globalizácia odstrauje colné bariéry, uahuje presun
kapitálu, tovaru, informácií. Na druhej strane tento globálny priestor je terénom, v ktorom
9

zúria boje o prežitie a boje o moc. So slobodným obchodom sú spojené aj nepredvídané
a neželané udalosti. Uvedomme si, že planéta sa nedá rozdeli žiadnym múrom na dve
hermeticky ohradené asti – bohatú, ochraovanú antiraketovým štítom a chudobnú as –
ponorenú do svojej biedy, vojen, a archaizmov.
Tento neudržatený vývoj znamená, že žijeme na úkor prírody, a budúcich generácií,
ktoré tieto zdroje už nebudú môc už užíva .
Globalizácia poda Juráka prináša aj nové príležitosti. Vysoký rast ekonomiky, ktorý
zaznamenal rozvojový svet na ele s ínou, zbavil milióny udí chudoby. Globalizácia však
predstavuje aj hrozby, ktoré sú komplikovanejšie a navzájom prepojenejšie. Hlavné tepny
spolonosti – informané systémy a dodávky energie – sa stali zranitenejšími. Následkom
globálneho otepovania a degradácie životného prostredia sa mení tvár planéty.
Globalizáciou sa okrem toho urýchuje prerozdelenie moci a prejavujú sa ou rozdiely
v hodnotách. Medzinárodné bezpenostné vzahy predstavujú na zaiatku 21. storoia vemi
zložitú a tiež dynamickú sféru vývoja udstva. Vyvíjajú sa ako výslednica vzájomného
pôsobenia životných záujmov a cieov jednotlivých štátov, medzinárodných organizácií
a neštátnych aktérov. Je v záujme celého udstva, aby v tomto vzájomnom pôsobení boli o
najviac eliminované strety a konfrontácie a aby v o najväšom možnom rozsahu prevládali
vzahy znášanlivosti, porozumenia, kooperácie alebo integrácie7.

Terorizmus ako dôsledok globalizácie

Globálni teroristi sa odvolávajú na záujmy, utrpenie, strádanie a poníženie jednej
pätiny všetkého udstva. Globálny charakter referenného objektu terorizmu sa odvíja od
využívania i skôr zneužívania dvoch skutoností:
Tou prvou je nesporné utrpenie desiatok miliónov prostých udí v islamských krajinách,
v dôsledku ktorého sa v celej oblasti hromadia pocity frustrácie, deprivácie, a úplnej
beznádeje. Druhou skutonos ou je rozporuplnos

politickej situácie v mnohých

islamských krajinách, hlavne v Egypte, Lýbii, Iraku, Iráne, Sýrii, Saudskej Arábii, Pakistane
a Afganistane.
Z historického hadiska je globálny terorizmus výsledkom vývoja posledného
štvrstoroia. V skutonosti vemi skomplikoval regionálnu bezpenostnú situácia vo svete,
v jeho Krízových oblastiach (Bezpenostných komplexoch) akými sú – Severná
7

JURÁK, V. a kol. Organizácie medzinárodného krízového manažmentu. Liptovský Mikuláš: Akadémia
ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2009. 139 s. ISBN 978-8040-378-4.
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a Centrálna Afrika, Blízky a Stredný Východ, periférne oblasti Ruskej Federácie a Kaukaz,
Južná a Stredná Ázia a niektoré krajiny JuhoAmerického kontinentu.
Globálny terorizmus je globálny jav rovnako ako premiestujúci sa kapitál. Výzvou pre
21.storoie sa stala konfrontácia frustrovanej asti sveta s jeho navonok prosperujúcou
asou. Reakciou na tendencie globalizácie sa stáva odpor proti týmto tendenciám. Jedným
z prejavov tohto odporu sa stáva islamský fundamentalizmus zameraný na boj proti dvom
úhlavným nepriateom vekému satanovi a križiakom – personifikovanému USA a ich
spojencami a malému satanovi personifikovanému štátom IZRAEL a svetovým židovstvom.
Hlavné ciele globálneho terorizmu  zmena globálnej politickej situácie vo svete,
destabilizácia režimu cieovej krajiny, vyprovokovanie k násilným odvetným krokom,
spoloenská nespokojnos. Globálny terorizmus má svoj strategický cie, ktorý dosahuje
prostredníctvom zástupných / reklamných cieov.
Hlavným cieom globálneho terorizmu nie je len jeden štát, jeho vnútorná politika...,
prvoradým cieom je vysoký poet obetí, ktorý svojim psychologickými dopadmi presahuje
štátne hranice a ovplyvuje verejnú mienku na celom svete! Tým sa zásadne odlišuje od
doteraz známeho národného i terorizmu na medzinárodnej úrovni.
Globálny terorizmus je historický, sociálny a spoloenský jav, má politické ciele
a vyhranené zameranie vyplývajúce z konkrétnych historických, kultúrnych, národných,
etnických, náboženských alebo ekonomických požiadaviek. Jeho stratégia, taktika,
uplatované metódy a formy a prostriedky sú zamerané na vyvolanie strachu, hrôzy, neistoty.
na destabilizáciu až deštrukciu štátnej moci a jej prevzatie. Vo chvíli teroristického úderu sú
mimo-hry aj tie najsofistikovanejšie systémy – kozmické štíty, rakety, lietadlové lode, ve.
a štábne systémy. Tým teroristi dosahujú vysoké výsledky – pri nízkych nákladoch –
dosahujú vekých niivých úinkov – s ohromnými psychologickými dopadmi, tzv.
ASYMETRICKÝ EFEKT.

iastkový záver

Sme presvedení, že základným princípom boja proti terorizmu je budovanie takého
politického a sociálneho systému , ktorý v dostatonej miere zabezpeí rovnováhu národných
a bezpenostných záujmov štátov v celom bezpenostnom prostredí.. To sa však nedá
dosiahnu

„presadzovaním

západných

hodnôt

spoloenstvá“.
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ako

univerzálnych

pre

všetky

Pôjde o to zmeni pomer vo svete – do takej miery, aby ich globálny teroristi už nemohli
zneužíva ako východisko svojej extrémistickej ideológie a stratégie. Preo považujeme za
prapríinu terorizmu globalizáciu? Teroristom síce poskytla nové nástroje, lenže nástroje ešte
nie sú príinou. Príinou globálneho terorizmu je nenávis voi Amerike a iným bohatým
krajinám.
Globalizácia nie je prapríinou terorizmu, ona iba vytvorila jeho podhubie! Globalizácia
teroristom síce poskytla nové nástroje ale jej pravou príinou je obrovská bieda 1/5 sveta,
frustrácia z budúcnosti a z toho vyplývajúca nenávis voi zvyšku sveta.

Divergentné trendy v medzinárodných vz ahoch

Vonkajšie vz ahy SR a postoj SR ku kúovým tendenciám 21. storoia
Dnešný postmoderný svet je globalizovaný, v dôsledku oho sa marginalizujú
vzdialenosti a priestory. „Udalosti v odahlých kútoch sveta majú vplyv na našu bezpenos
a záujmy. Vzdialenos a hranice nezaruujú ochranu. Žiadna krajina nie je schopná poradi si
so všetkými hrozbami sama. Len kolektívne a komplexné úsilie má šancu na úspech“8.
Z charakteru globálneho bezpenostného prostredia vyplýva, že sa objavili nové
hrozby, na ktoré sa musia štáty pripravova a ak to bude potrebné, eli im. Z hadiska
prostredia (povahy) konfliktov rozoznávame 2 druhy hrozieb: vojenské a nevojenské. Zvláš
druhá skupina, oznaovaná aj ako „netradiné hrozby“ vystupuje v súasnosti do popredia.
Ide predovšetkým o proliferáciu zbraní hromadného nienia, terorizmus, extrémizmus,
pretrvávajúce regionálne konflikty, zlyhávajúce štáty, organizovaný zloin, obchodovanie
s drogami, masová migrácia, ekologická a energetická nestabilita, ale aj energetická
bezpenos. Všetky tieto hrozby sú základom pre vznikajúce krízy a konflikty a zaslúžia si
zvýšenú pozornos. Nezastupitené miesto pri riešení kríz a konfliktov vo svete má MKM
a jeho organizácie, predovšetkým OSN, NATO, EÚ a OBSE9.
Medzinárodné vz ahy, tak ako ich poznáme za posledných min. 20 rokov sa nachádzajú
v bode zásadného rozvratu.
USA ohlásili strategickú re-orientáciu, ktorá znamená zánik priority Európskeho
kontinentu ako hlavného bojiska a presmerovanie svojich kapacít do Tichomorskej oblasti.
Pentagon stiahne 2 bojové brigády v Európe a celkový poet amerických vojakov poklesne

8

SOLANA, J. Generálny tajomník NATO.
BUKA, P., RIŠIANOVÁ, A. Úas OSSR v MKM. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl generála
Milana Rastislava Štefánika, 2010. XXX s. ISBN 978-80-8040-412-3.
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z 80 na70000. Poas 5 rokov sa stav OS USA zníži o 70000 a má dosiahnú 490000 vojakov.
Investova budú naopak do svojich spravodajských spôsobilostí, ako aj jednotiek zvláštneho
urenia, bezpilotných lietadiel a kybernetickej bezpenosti.
Inštitút pre ekonomiku a mier konštatuje, že piaty rok za sebou klesá miera
bezpenosti vo svete. Tento klesajúci trend bol spôsobený sociálnymi a politickými
turbulenciami na Blízkom východe, v Severnej Afrike a na Ukrajine, ktoré sa odohrali na
zaiatku roku 2014. Tieto udalosti odrážajú širší, globálny fenomén – nárast miery a intenzity
konfliktov medzi obanmi danej krajiny a ich vládou na jednej strane, a pokles konfliktov
medzi krajinami na strane druhej.
Najmarkantnejšie zhoršenie je sledované u indikátorov ako: politická nestabilita,
pravdepodobnos násilných demonštrácií, miera a intenzita vnútorných organizovaných
konfliktov, potenciál pre teroristický akt a vnímanie kriminality v spolonosti. Napriek vojne
proti teroru sa v 29 krajinách zvýšila pravdepodobnos teroristického inu (Afrika, Blízky
východ, Európa). V 33 krajinách sa zvýšila pravdepodobnos vzniku násilných demonštrácií.
K všeobecnému poklesu miery bezpenosti najviac prispeli krajiny Severnej Afriky
a Blízkeho východu, nasledované krajinami Sub-saharskej Afriky a Južnej Ameriky.
Súasné, globálne bezpenostné prostredie sa vyznauje vysokou mierou
globalizácie, využívaním moderných technológii, nepredvídatenos ou, vysokou mierou
dynamiky niektorých hrozieb a možnos ou mobilizova veké masy v krátkom ase.
V rámci tohto globálneho prostredia vznikajú rôzne vojenské i nevojenské hrozby.
Väšina uvedených nevojenských hrozieb je generovaných v oblastiach kde dochádza
i už k zlyhávaniu, alebo poiatonému budovaniu štátov. Dopady hospodárskej krízy
rozhodujúcejším spôsobom ohrozujú ekonomicky vyspelejšie štáty sveta. Práve tento faktor
bude z nášho pohadu dominantne vplýva na pocit bezpenosti (ako aj reálnu bezpenos)
v Európe. Spomenú je potrebné aj narastajúce množstvo kybernetických útokov opä hlavne
proti vyspelejším krajinám, kde je vyššia miera zasieovania rôznych inštitúcií.
Rovnako je dôležité uvies, že uvedené hrozby nemusia vznika samostatne, alebo bez
vzájomného vplyvu. Práve naopak, svet poas uplynulého roka zaznamenal vekú
rôznorodos vývoja a mohli sme sledova udalosti, ktoré prekvapili aj vyspelé spravodajské
služby.
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Snahy o kovergentné trendy v medzinárodných vz ahoch

SR je geograficky a svojimi historickými, kultúrnymi, politickými, ekonomickými
a inými väzbami súasou euroatlantického priestoru. Individuálne alebo v spolupráci s inými
krajinami a medzinárodnými organizáciami chráni a bráni slobodu, demokraciu, právny štát
a udské práva v súlade so zásadami Charty OSN a alšími normami medzinárodného práva.
SR vyznáva hodnoty slobody, mieru, demokracie, právneho štátu, spravodlivosti, plurality,
solidarity a udských práv a základných slobôd10.
V oblastiach pôsobnosti slovenskej diplomacie a Vojenskej diplomacie ( alej aj
„Defence diplomacy“) SR a v súlade so Zameraním zahraninej politiky SR do roku 2015
bude SR venova stálu pozornos potrebám efektívne eli „novým“ bezpenostným hrozbám
a výzvam. Ministerstvo zahraniných vecí a európskych záležitostí SR vo svojom „Zameraní
zahraninej politiky na rok 201411“ ( alej aj „ZZP SR 2014“) deklarovalo „dôsledné
presadzovanie požiadaviek SR v oblastiach prioritného a strategického záujmu“...
Potom sa musíme opýta , i naše požiadavky (MO SR – pozn. autora) v oblasti
rozvoja ozbrojených síl boli spoloensky akceptované a riadne zapracované do týchto
záväzkov, cieov a stratégie EÚ 2020 a hlavne našou zahraninou službou dôsledne
realizované. Našim alším a v zrkadle udalostí roku 2014 pravdepodobne alším
nerealizovaným záväzkom SR bude naša neschopnos prispieva k rozvoju strategického
partnerstva medzi EÚ a Ukrajinou a Ruskou federáciou. Kúovou v bilaterálnych vzahoch
bude oblas energetiky (zabezpeenie trvalo stabilných dodávok energetických surovín,
maximálne využitie potenciálu SR ako tranzitnej krajiny) a rozvoj hospodárskych vzahov.“
Už v decembri 2013 sa lídri lenských krajín Európskej únie po piatich rokoch stretli, aby
opä rokovali o Spolonej bezpenostnej a obrannej politike. Téma spolonej obrany EÚ
je skôr rozpaitá mala by hlavným motívom summitu, ktorý však do znanej miery
zostal iba na papieri. Znepokojujúcim omylom poda Andrea FRONTIHO (CEP – Brusel)
„je však hlboko zakorenené myslenie, že Európska únia sa musí v prvom rade zaobera
vnútornými problémami. A až potom rieši zahraninú a bezpenostnú politiku“. Má to by
naopak.

10

Bezpenostná stratégia SR Hl. II, lánok 7.
Zameranie zahraninej politiky Slovenskej republiky na rok 2014. Dostupné na:
https://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_CCDA4C778C8470ADC1257C7F0048B977_SK/$File/
Zameranie%20zahrani%C4%8Dnej%20a%20eur%C3%B3pskej%20politiky%20Slovenskej%20republiky%20n
a%20rok%202014.pdf.
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Globalizácia si vyžaduje ambicióznu a viacúrov ovú agendu. Je potrebné zamera sa na
riešenie vnútorných a vonkajších problémov súasne.
„Je v tom aj dôležitý ekonomický aspekt. Európsky obranný a vesmírny priemysel
vytvára hodnotu okolo 172 miliárd eur rone. Je to 734-tisíc priamych pracovných miest
a alších viac ako 90-tisíc, ktoré sú na to nadviazané nepriamo“. (Igor Merheima - EYR –
Kentská univerzita). Znamená to, že bezpenostná a obranná politika je podstatná aj
hadiska prehlbovania vnútorného trhu, investícií, zamestnanosti a hospodárskeho rastu.

Americká, Ruská kampa a EÚ
EÚ je vláená vývojom udalostí, nevstupuje aktívne do svetového diania
a politikári. Vytvárajú sa nové aliancie (Euroázijská – Putin, Lukašenko, Nazarbayev), sú
podpisované silné zmluvy (Európsko-americká obchodná zmluva TTIP – Transatlantic Trade
and Investment Partnership) s presahom niekokých generácií a geopolitickými dôsledkami –
ekonomicky odreza EÚ od RUS12 a obnovi ekonomickú dominanciu USA v regióne.
Transatlantické obchodné a investiné partnerstvo (TTIP) je obrovská obchodná
dohoda medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými, ktorá prinesie doslova
neoliberálnu revolúciu. Základný problém TTIP je, že Európa má

aleko vyššie sociálne,

zdravotné a environmentálne štandardy než USA. Americké produkty sa teda na európsky trh
zatia nevedia dosta. Napríklad, 70 % amerických potravín obsahuje geneticky modifikované
potraviny (GMO). Ako ale prinúti Európanov, aby TTIP bez reptania podporili.
Poda

uboša Blahu13 - „treba vyvola strach. Takto totiž funguje kapitalizmus.“

Kanadská analytika Naomi Kleinová v tejto súvislosti hovorí o katastrofickom kapitalizme
(disaster capitalism). Treba vyvola katastrofy v podobe vojen i sociálnych otrasov, aby sa
udia nebránili nesociálnym reformám, ktoré by bez pocitu ohrozenia nikdy nepodporili.
Amerian Paul Creig Roberts ide ešte alej a hovorí o poškodzovaní ekonomiky
EÚ - „USA potrebujú rotáciu kríz v rôznych regiónoch, aby nezmizol dôvod na
investície do kolosálneho komplexu vojenskej sily NATO a Pentagonu“.
V každom prípade bez seriózneho záujmu Washingtonu a Moskvy nebude existova žiadne
riešenie konfliktu na našich hraniciach. Ako zodpovedný spojenec SR a jeho zahraniná
12

BLAHA, . Koniec Európy - rútime sa do pekla. Dostupné na internete:
http://www.aktuality.sk/clanok/262090/komentar-lubosa-blahu-koniec-europy-rutime-sa-dopekla/?utm_source=azet.sk&utm_medium=boxmagazinyaktuality&utm_content=clanok1&utm_campaign=HP#.
13
CHMELÁR, E. Európa ako pasívna koris geopolitického zápasu. Dostupné na internete:
http://www.aktuality.sk/clanok/258912/komentar-eduarda-chmelara-europa-ako-pasivna-korist-geopolitickehozapasu/.
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služba nesmie stá v pozadí a necha sa vliec vývojom udalostí. Dúfame, že na

alšom

summite NATO 2016 v Posku budeme môc Slovensko a jeho ozbrojené sily, spravodajské
služby a diplomaciu ukáza ako dospelého, modernizovaného a schopného spojenca so
silným hlasom.

Príspevok SR a jej medzinárodné aktivity ako spoahlivého spojenca EÚ a NATO

Aktivity prijímané Alianciou (za SR parafované prezidentom Andrejom Kiskom) budú
zhrnuté do nového Akného plánu pripravenosti ( alej aj „RAP“ – Readines Action Plan)
jedného z hlavných dokumentov prijímaných na summite NATO 2014 vo WALESE. Ide
hlavne o opatrenia zamerané na zrýchlenie reakcieschopnosti Aliancie, vrátane zvýšenia jej
vojenskej prítomnosti na východe. Táto schopnos by mala by pravdepodobne dosiahnutá
silami K NATO v krajinách okolo Baltického mora, ale pravdepodobne aj prepodriadením
amerických jednotiek v Európe pod velenie NATO.
Na posilnenie bezpenosti Aliancie ako globálneho hráa je potrebné zamera sa aj na
schopnos NATO eli novému spôsobu boja, ktorý Rusko uplatnilo na Ukrajine, tzv.
HYBRIDNEJ VOJNE. Okrem posilnených vojenských spôsobilostí, kybernetickej
obrany, spravodajstva si hybridný spôsob boja vyžaduje aj väšiu flexibilitu
rozhodovania, nevojenské nástroje a komplexný prístup. Kybernetická obrana - Cyber defence
sa tak od summitu vo Walese radí do kolektívnej obrany NATO podliehajúcej l. 5
Washingtonskej zmluvy). Tie budú schvaované vo forme balíka „Budúce NATO“.
Tak ako sme spomínali Strategická koncepcia NATO 2010 bola prijatá na summite
Aliancie v Lisabone v roku 2010. Implementácia tohto zásadného spojeneckého dokumentu
bola/je orientovaná na 3 hlavné úlohy: (1) Zaistenie bezpenosti spojencov prostriedkami
kolektívnej ochrany; (2) Zvládnutie bezpenostných kríz kombináciou politických
a vojenských nástrojov; (3) Formovanie Bezpenostného prostredia medzinárodnou
spoluprácou.
Realizácia STRATCON bola podporená aj nasledujúcim summitom NATO 2012
v Chicagu (20.-21.5.2012). Ministri zahraniných vecí a obrán štátov Vyšegradskej skupiny
spolone vyhlásili deklaráciu V-4 „Zodpovednos

za silné NATO„ (Responsibility for

a Strong NATO), ktorej obsahom je rozhodnutie spolone a individuálne prispieva
k posilneniu bezpenosti v Európe s dôrazom na „Inteligentnú obranu“ (Smart Defence).
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Nádej nám dáva prísub delegácie SR na summite NATO 2014 vo Wallese na navýšenie
financií na 1,6 % HDP do roku 2020. Od Slovenska sa právom oakávalo oznámenie
kladného postoja k záväzku vyleni 2 percentá HDP na obranu, alebo sa k tomuto záväzku
aspo postupne približova. Kým investície do obrany K NATO klesli o 20 %, výdavky
Ruska za posledných 5 rokov stúpli o 50 %.
SR sa na summite NATO 3-4.9.2014 prihlásila aj k opatreniam „Akného plánu
pripravenosti“ (RAP- Readiness Action Plan), ktorý posiluje vojenskú prítomnos na
východe a reakcieschopnos vojsk NATO a ktorý jednoznane posilní bezpenos
a obranyschopnos SR. Zárove si však budú vyžadova dodatoné náklady na obranu. Tie sú
vynútené hlavne požiadavkou na nasadenie síl v ešte kratšom ase (IAAF – Immediate
Alliance Assurance Force), ako bolo doteraz štandardom v prípade síl rýchlej reakcie NRF
(NATO Response Force). To sa nezaobíde bez investícií do udí, ich výcviku a výzbroje.
GLOBÁLNA BEZPENOS JE NEDELITE NÁ - NIE JE ZADARMO
A NIEO STOJÍ .USA upozorujú, že finanné bremeno nebude môc by rozdelené tak
nerovnomerne, ako doposia (výdavky USA na obranu predstavujú 75 percent celkových
výdavkov NATO).
Pre SR je dôležitá deklarácia potvrdenia prominentného postavenia lánku 5
Washingtonskej zmluvy (o kolektívnej obrane) medzi základnými úlohami Aliancie.
Obhajujeme tiež, aby deklarácia obsahovala potvrdenie otvorenosti Aliancie vo vzahu
k partnerom a potenciálnym budúcim lenom.
Reakcie na vývoj globálnej bezpenostnej situácie v podmienkach SR
Rýchlos zmien v bezpenostnej situácii sa zvyšuje a problémy sa stávajú globálnymi,
preto vyžadujú aj globálne riešenia. Týka sa to aj úasti Slovenskej republiky v operáciách
a misiách medzinárodného krízového manažmentu je jedným z dôležitých nástrojov
zahraninej a obrannej politiky Slovenskej republiky. Nap a záväzky vyplývajúce
z lenstva Slovenskej republiky v OSN, NATO a EÚ a významnou mierou prispieva
k dosahovaniu priorít Slovenskej republiky.
Angažovanos SR v globálnych konfliktoch je prejavom schopnosti a snahy Slovenskej
republiky primeraným spôsobom ovplyvova medzinárodné dianie. Dôležitým aspektom
pôsobenia našich OS SR v operáciách a misiách v súasnej globalizovanej spolonosti je
priame prispievanie k bezpenosti obanov Slovenskej republiky, ke že ovplyvuje riešenie
konfliktov a kríz a eliminuje negatívne dosahy ozbrojených konfliktov.
Vývojom globálnej bezpenostnej situácie a situácie na našich hraniciach sa zaoberalo
viacero rokovaní BR SR. BR SR prijala viaceré opatrenia na zvýšenie ochrany štátnej hranice,
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preverovanie systémov vasného vyrozumenia, aktualizáciu situaných plánov pre krízové
situácie a na preverenie kapacít na podporu civilných orgánov v prípade humanitárnej krízy
väšieho rozsahu.
Aké sú priority Slovenskej republiky na obdobie predsedníctva rady EÚ v roku 2016
v oblasti zahraniných vzahov a formovania „pozitívnej globalizácie“ v prospech obanov?
Urite to bude zvyšovanie rastu a konkurencieschopnosti ekonomiky a vytváranie nových a
lepších pracovných miest, upevovanie sociálnej súdržnosti; posilovanie vnútorného trhu,
zastavenie zmeny klímy; riešenie otázok spojených s energiou a environmentálnych
problémov; riešenie otázky udržateného ponohospodárstva; posil ovanie bezpenosti
Európy pre svojich obanov; zvládanie výziev a nap anie príležitostí v oblasti migrácie;
posil ovanie SZPB, regionálnej spolupráce a vz ahov so susediacimi krajinami; pokrok
pri procese rozširovania, ako aj ráznejšie presadzovanie silnejšej globálnej úlohy
a nástrojov pre Európu.

Ambície SR v globalizovanom svete v boji proti terorizmu a extrémizmu

Rozvinutie pozitívnych prvkov globalizácie, rozvoj globálních spôsobilostí SR v rámci
medzinárodných organizácií musí vychádza z ich budúcich ambícií (OSN, NATO, EÚ a
OBSE) priom názory na zodpovednos za globalizáciu sa u týchto organizácií v niektorých
dimenziách rozchádzajú. Poda Vojtecha Juráka (EBOP – implikácia pre Slovenskú
republiku) „EÚ nemá jasne definované svoje globálne záujmy a vzhadom na malú
pravdepodobnos že EÚ by bola schopná zjednoti sa na nejakom širšom spektre spoloných
záujmov, mala by sa zamera na záujmy v oblasti bezpenosti a v tejto súvislosti na
definovanie záujmov najmä vo vzahu k NATO, USA“ a Rusku (poznámka autora).
„SR pristúpila ku všetkým medzinárodné právnym nástrojom v systéme OSN
týkajúcich sa nejakým spôsobom terorizmu. Od roku 1963 medzinárodné spoloenstvo pod
záštitou Organizácie Spojených národov vypracovalo 13 univerzálnych právnych nástrojov
vzahujúcich sa na prevenciu a potlaenie medzinárodného terorizmu, ktorých zmluvnou
stranou je aj Slovenská republika.
Prvým komplexným programovým dokumentom v boji proti terorizmu bol Národný
akný plán boja proti terorizmu ( alej len „NAP“), schválený vládou Slovenskej republiky
10. mája 2005. Obsahoval opatrenia potrebné na zvýšenie bezpenosti štátu – jeho územia a
obyvateov a vytvoril širokú platformu pre boj s terorizmom po stránke legislatívnej,
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inštitucionálnej a výkonnej. Cieom dokumentu bolo vytvori v Slovenskej republike vhodné
podmienky na dôsledné nap anie a implementáciu viacerých medzinárodných zmlúv a
záväzkov, ako sú rezolúcie Bezpenostnej rady OSN, nariadenia a rámcové rozhodnutia
inštitúcií EÚ, výnosy medzinárodných inštitúcií i konkrétnych štátov, v ktorých sú
vyhlasované sankcie voi osobám a skupinám podozrivým z terorizmu a z podpory
terorizmu“14.
Najmä v oblasti globálnej bezpenosti bude dôležité ovplyvova rovnováhu medzi
tým ako štáty využívajú svoje lenstvo v OSN, NATO a EÚ na presadzovanie vlastných
záujmov a tým ako toto lenstvo využívajú na podporu a vytváranie spoloných politík
a stratégií. Charakteristika hrozieb vyžaduje skôr príklon k jednote. Väšina názorov
expertov vyjadrila súhlas s tým, že vplyv globalizácie a vznik nových hrozieb si logicky
vyžiadali nielen reformu NATO, ale aj posilnenie bezpenostnej a obrannej dimenzie EÚ.
V roku 2015 môžeme oakáva

alšiu diskusiu o „globalizácii“ NATO, resp. jej

expanzii - regresii alebo degresii. Je pravdepodobné, že

alší summit NATO, ktorý sa

uskutoní v Posku v roku 2016 bude kúovým z hadiska

alšieho pôsobenia tohto

globálneho hráa v globalizovanom bezpenostnom prostredí.
Je nevyhnutné aby významné ekonomiky sveta a medzinárodné organizácie mali
dlhodobú politiku, ktorá by riešila disparity v rámci svetovej ekonomiky. V prípade EÚ to
znamená najmä alšie uvonenie dovozu potravín z nelenských a najmä rozvojových krajín.
Politická nestabilita, terorizmus a klimatické zmeny spolu so zhoršujúcim sa postavením
obyvatestva v menej vyspelých krajinách môžu vyvola tlak na migráciu populácie z týchto
krajín. lenské krajiny únie nemusia by schopné vyrovna sa následnými problémami15.

Záver

Globalizácia predstavovaná medzinárodnou integráciou trhov, tovaru, služieb
a kapitálu spolu so zasieovaným globálnym informaným priestorom vyvoláva vážne obavy
mnohých krajín kvôli jej dopadom na integritu štátu - jeho nezávislos, ekonomiku a
bezpenos. Diskusia o globálnych výzvach budúcnosti naberá na intenzite. Ide o témy, ako je
potreba inovácie a schopností nevyhnutných na udržanie kroku s rýchlym vývojom

14

LABUZÍK, M. Slovenská republika a terorizmus – Národný akný plán boja proti terorizmu na roky 2011 –
2014 . Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2011. 154 s. ISBN
978-80-8040-429-1.
15
Panorama Globálneho bezpenostného prostredia (2005-2006). III kapitola, 750 s.
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globalizácie, demografické zmeny a prisahovalectvo, terorizmus a bezpenos, a v
neposlednom rade aj energetická sebestanos a klimatické zmeny.
Vzhadom na lenstvo Slovenska v globálnych svetových organizáciách a pôsobenie
v nich, je potrebné bra do úvahy, že aj SR, ktorá sa nachádza v súasnosti v stave mieru,
bude ohrozená alebo inak „vtiahnutá“ do vojenského konfliktu. Nemôžeme s istotou tvrdi, že
tento stav bude trvalý, stály. Práve preto sa SR stala lenom medzinárodného spoloenstva,
ktorého hlavným cieom je riešenie konfliktov a udržanie mieru a bezpenosti vo svete.
GT NATO Anders Fogh RASMUSSEN na summite vo Walese pred novinármi
prehlásil, že Aliancia je obklopená „oblúkom krízy“, v strede ktorej NATO predstavuje
„ostrov bezpeia, stability a prosperity“. S ohadom na aktuálne dianie vo svete si musia
globálni aj slovenskí politickí lídri uri priority a smer, ktorým sa má svet do budúcnosti
ubera, aby bol schopný zabezpei vlastné prežitie a trvale udržatený rozvoj.
Z hadiska Slovenskej republiky je európsky geopolitický a geostrategický priestor v
súasnej dobe zdanlivo bezpený. Ale stále je nevyhnutné efektívne uplatovanie a
presadzovanie bezpenostných záujmov SR z pozície lena EÚ, euroatlantickej orientácie
práve využitím zahraninej služby a diplomacie/Defence Diplomacy. Úinne realizova
výkon práv a systémovo zabezpei plnenie povinností, ktoré pre SR vyplývajú z
medzinárodných právne i politicky záväzných zmlúv, dohôd a dokumentov v oblasti kontroly
zbrojenia, odzbrojenia a opatrení na budovanie dôvery a bezpenosti v Európe
a globalizovanom svete.
Zatia o zmeny v procese tvorby politík sa v mnohých ohadoch sústredili v rámci
hraníc SR, významný vývoj sa udial vo svetovom systéme, na ktorý však Slovensko
reagovalo len zriedkavo, z oho vznikol dojem, akoby reagovalo iba na udalosti a nepokúšalo
sa vopred ich formova na základe dôkladne premyslenej národnej stratégie. Dostali sme sa
do vleku udalostí a tak ako aj ostatní spojenci nemáme žiadnu úinnú agendu v oblasti boja
proti negatívnym vplyvom globalizácie. Výnimkou potvrdzujúcou pravidlo je prijatý Národný
akný plán boja proti terorizmu na roky 2011-2014.
„Ako lídri máme povinnos voi celej svetovej populácii, voi tým najviac
zraniteným a hlavne deom sveta, ktorým patrí budúcnos. Preto iba cez rozsiahle, trvalo
udržatené snahy vytvori spolonú budúcnos založenú na našej spolonej udskosti v celej
jej rozdienosti môže by globalizácia plne inkluzívna a spravodlivá“ (Tom Sanders).
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Strategie boje proti terorismu
Štefan Danics
Abstrakt
Autor v p íspvku p iblíží rzné strategie boje proti terorismu ze strany demokratických stát.
Bude komparovat aktuální protiteroristickou politiku USA a Evropské unie. Upozorní i
našpanlskou kontroverzní vládní strategii proti terorismu reprezentovanou použitím
organizace GruposAntiterroristas de Liberación v boji s teroristickou organizací Euskadi Ta
Askatasuna. V neposlední ad p iblíží snahy nkterých autor rozší it koncept militantní
demokracie o protiteroristické zákony.
Klíová slova:Terorismus, protiteroristické nástroje Evropské unie, politické protiteroristické
nástroje Evropské unie, právní protiteroristické nástroje Evropské unie, válka s terorismem,
militantní demokracie, dilemaobranydemokracie.
Abstract
Author in his article describes various strategies of counterterrorism in democratic states. He
compares actual counterterrorist policy of the USA and European Union. He points out also
Spain controversial government counterterrorist strategy, represented by using of Grupos
Antiterroristas de Liberación organization against terrorist organization Euskadi Ta
Askatasuna. Last but not least he describes efforts of some authors to spread the concept of
militant democracy about counterterrorist laws.
Keywords:Terrorism, anti-terrorist instruments of the European Union, political anti-terrorist
instruments of the European Union, legal anti-terrorist instruments of the European Union,
War on Terror, Militant democracy, defense of democracy dilemma.
Úvod

Autor nejprve p edstaví snahy odborník o minimální definici pojmu terorismus. A na
základ toho bude komparovat dv strategie boje proti terorismu ze strany USA a EU, které se
vyprofilovaly po útocích na americké symboly moci z 11. zá í 2001. Analyzována bude i
protiteroristická strategie španlské vlády v letech 1983 – 1987, která je oznaována jako tzv.
špinavá válka demokrat. Cílem je upozornit, že demokratický stát by ml mít ujasnné
zásady protiteroristické strategie, aby jeho innost nebyla v této oblasti kontraproduktivní.
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Dále bude prezentována snaha nkterých autor rozší it koncept militantní demokracie o
protiteroristické zákony, které by mly umožnit efektivnjší postup vi teroristm.

Problémy s vymezením pojmu terorismus

Vymezení terorismu v rámci akademické sféry je spojeno se snahou ady autor,
p iemž nkte í už rezignovali a snaží se pouze postihnout charakteristické rysy tohoto
fenoménu, který se brání konceptualizaci. Objevují se však pokusu o tzv. minimální definici
terorismu, tj. postižení minima, na kterém se shoduje vtšina autor p i vymezování tohoto
fenoménu. Nap íklad odborník Ganor navrhuje definovat terorismus jako „úmyslné užití nebo
hrozbu užití násilí proti civilistm nebo civilním cílm za úelem dosáhnout politických
zámr.“ V tomto ohledu dále Ganor sytematizuje t i prvky: násilný aktivismus, s politickým
zámrem

a

zacílený

na

civilní

cíle

–

osoby

nebo

objekty

(http://www.instituteforcounterterrorism.org/).
Laquer s odvoláním na definici Ministerstva obrany Spojených stát rozši uje tuto
Ganorovu systematizaci terorismu: na nezákonný násilný aktivismus; s politickým,
náboženským i ideologickým zámrem; zacílený na civilní cíle – osoby nebo objekty. A
skepticky p itom namítá, že „snad jediná obecn odsouhlasená charakteristika terorismu
spoívá v zahrnutí násilí nebo hrozby násilím“ (Laquer 1999, s. 5). Laquer zdrazuje
náboženské motivy terorismu, nebo v posledním desetiletí dvacátého století došlo k jeho
vzestupu po celém svt. P ipomíná, že v roce 1980 bylo na seznamu teroristických skupin
uve ejovaném ministerstvem zahranií Spojených stát jen jedno náboženské uskupení,
kdežto o dvacet let pozdji, p edstavovaly náboženské organizace více než polovinu
uvedených skupin (Juergensmeyer 2007, s. 24).
Kushner se zase snaží formulovat minimální shodu vtšiny definic a to velmi
lapidárn, nebo podle nj vtšina definic terorismu závisí na t ech faktorech:na metod,
tj.násilí, na cíli, tj. civilista nebo vláda a na úmyslu, tj. vštípit strach a vynutit politickou nebo
sociální zmnu (Kushner 2003, s. 359). Kushner i Hofman se shodují v tom, že terorismus
p edstavuje:promyšlenou metodu/ promyšlený zpsob produkce a fruktifikace strachu, které
jsou aplikovány na civilních cílech a jejichž úelem je dosažení uritých zmn.V úmyslech
nositel násilného aktivismu musí být vždy obsaženy prvky „vytvoení, maximalizace a
trvalého stídání parametr nejistoty, zmatku, nebezpeí a strachu, nebo jistota, poádek,
bezpeí a duševní komfort jsou parametry normality lidské osobní existence“. Násilný
aktivismus úmysln destruuje legáln zajišovanou formu spoleenského stavu: „Vztah mezi
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osobním pocitem a spoleenským stavem, jak tomu je v terorismu, vytváí dležité spojení
mezi tmito obma oblastmi. Vytváí fenomén Janusova oblieje se dvma tváemi - jednou
osobní/ intrapsychickou a druhou neosobní/ kolektivní“ (Papadopoulos 2006, s. 90-100).
Snahy akademik p i definování terorismu a samotného konceptu terorismu obsahují
kulturní výpov i sebevýpov (identitu), což dokládá asto opakovaná fráze: pro jednoho
terorista, pro druhého bojovník za svobodu. Definice terorismu, má-li být na ní dosaženo
minimální shody, musí vylouit jak p íliš pružné používání, tak i omezit významový rozsah
tohoto pojmu, který by ml získat jistou rigiditu. Terorismus se tedy prozatím jeví jako
nezákonný násilný aktivismus, politicky, nábožensky, ideologicky i jinak zam ený, zacílený
na civilisty nebo civilní objekty s cílem vštípit strach a vynutit si politickou nebo sociální
zmnu.

Definování terorismu ze strany Rady bezpenosti OSN

Rezoluce Rady bezpenosti OSN . 1566 ze dne 8.

íjna 2004 pokládá za

terorismus:„každý kriminální akt spáchaný se zámrem zpsobit smrt nebo vážná zranní s
cílem vyvolat v zasažené spolenosti pocit strachu, zastrašovat obyvatelstvo…a nutit vlády
nebo mezinárodní organizace k njakým opatením, nebo je naopak od nkterých opatení i
in odrazovat“ (S/RES/1566, 2004).

Evropská unie a její vymezení trestného inu

Evropská unie se rovnž pokusila vymezit, ale ne pojem terorismus, nýbrž teroristický
in. Právním výsledkem tchto snah bylo p ijetí dokumentu s názvem spolený postoj Rady
EU pro užití zvláštních opat ení k boji s terorismem (2001/931/SZBP). Podle tohoto
spoleného vyjád ení lze za „teroristický in“ považovat jeden z následujících in, který
mže poškodit njakou mezinárodní organizaci nebo njakou zemi, podle vnitrostátních
p edpis definovaný jako trestný in, pokud je spáchán s cílem:
- zastrašit obyvatele,
- nutit njakou vládu nebo organizaci ke zmn jednání nebo upuštní od jednání,
- vážn poškodit a rozvrátit ekonomické, politické nebo spoleenské strukturynkteré zem:
1) útoky na život osoby, které mohou zpsobit smrt;
2) vyvíjet nátlak na vládu, aby jednala uritým zpsobem nebo se jednání zdržela;
3) únosy nebo braní rukojmích,
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4) zmocnní se rzných dopravních prostedk ke spáchání teroristického inu;
5) vedení skupiny podezelé z teroristických aktivit;
6) perušení dodávek plynu, vody, elektrické energie a jiných dležitých zdroj(Spolený
postoj Rady (ES) . 2001/931/SZBP ze dne 27. prosince 2001, o uplatnní zvláštních opat ení
k boji proti terorismu (EU L 344, 2001).
V p íloze zmínného dokumentu je také obsažen seznam p esných informací, který
obsahuje skupiny, osoby nebo subjekty spojené s terorismem. U tchto osob nebo subjekt
soudní orgán p ijal rozhodnutí bez ohledu na to, zda se týká podntu šet ení nebo stíhání za
teroristický in nebo napomáhání k jeho spáchání na základ vrohodných dkaz nebo
odsouzení za takové iny. Tento seznam je pravideln každý pl rok obmován. Tím lze
zjistit, zda dané osoby, subjekty nebo skupiny mají njaké vazby na teroristické skupiny.

Politické a právní protiteroristické nástroje EU a jejich koordinace

O spolupráci na úrovni Evropského spoleenství zam eného na potlaení terorismu
lze hovo it již od roku 1975, kdy vznikla skupina TREVI (z angl.terrorism, radicalism,
extremism, violenceinternational). Skupina TREVI však nebyla orgánem ES, p estože se na ní
podílely státy jako - Nmecko, Belgie, Dánsko, Španlsko, Francie, ecko, Irsko, Itálie,
Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko a Velká Británie - a dohodly se na spolené výmn
informací a zkušeností pokud jde o terorismus. Skupina TREVI tedy na jedné stran
prokázala schopnost kooperace lenských zemí ES v policejní oblasti, na stran druhé však
ješt nep edstavovala institucionalizovaný prvek vnit ní bezpenosti ES. Protiteroristická
spolupráce vetn nástroj ES/EU vznikla až díky schengenské spolupráci a Maastrichtské
smlouv a dále byla precizována v Amsterodamské smlouv a v prbhu dalšího vývoje EU.
V rámci Evropské unie sice byly udržovány urité spolené postupy v boji proti
terorismu, ale po útocích na USA (11. zá í 2001) a následných teroristických akcí v Madridu
(11. b ezna 2004) a v Londýn (7. ervence 2005) se tato agenda dostala do pop edí zájmu
lenských zemí a Unijních institucí. Nadto pro úely boje s mezinárodním terorismem p ijala
EU adu nástroj vetn pvodních opat ení institucionálních a organizaních, které mají
zvyšovat úinnost spolupráce v rámci Unie vetn její rychlosti a pružnosti. Protiteroristické
nástroje EU lze v zásad rozdlovat: na politické a právní.
Politické nástroje p ijímají p íslušné orgány EU k zajištní komplexního zvládání
rizikových situací zpsobem p edstavujícím vytyování cíl a programových úkol. Pokud se
jedná o opat ení v boji proti terorismu, p ijala EU politické nebo právní nástroje, které se
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p ímo týkají eliminace terorismu nebo se ho týkají v širších souvislostech. Jedná se o
následující politické nástroje Unie, respektive dokumenty p ijaté po 11. zá í 2001. V první
ad jde o dokumenty komplexního charakteru: Evropská bezpenostní strategie (2003), kde
byl terorismus oznaen za nejvtší bezpenostní hrozbu pro Evropskou unii a o Haagský
program s Akním plánem k jeho provádní (2004). Dále se jedná o specifické
protiteroristické dokumenty: Prohlášení k boji proti terorismu (Madrid 2004), Akní plán EU
na boj proti terorismu, Prohlášení Rady k útokm v Londýn (2005), Strategie EU pro boj
proti terorismu s Akním plánem (2006), Strategie EU v boji proti radikalizaci a náboru
terorist s Akním plánem (Pikna 2010, s. 312).
Pokud jde o p ijaté právní nástroje, ty jsou zam eny do oblasti policejní a justiní
spolupráce, civilní ochrany a na úsek prevence. Za nejdležitjší lze považovat: Europol,
Eurojust, Úmluvu EU o právní pomoci ve vcech trestních, Spolené vyšet ovací týmy,
Evropský zatýkací rozkaz,Prümskou smlouvu, Opat ení proti praní penz, Opat ení k urení
teroristických organizací a terorist (Pikna 2010, s. 321).
Co se týe koordinace protiteroristických opat ení EU, tak Evropská rada jmenovala
v b eznu 2004koordinátora, který má koordinovat práci Rady a monitorovat implementaci
p ijatých právních nástroj v jednotlivých lenských státech a také p ispívat k lepší spolupráci
v oblasti boje proti terorismu mezi Evropskou komisí a Radou. Rovnž by ml napomoci
k posílení operativní spolupráce mezi Europolem a Eurojustem, aby více p ispívala k boji
proti terorismu zvlášt ve spolených vyšet ovacích týmech nebo p i zjednodušení výmny
informací a zpráv mezi donucovacími orgány lenských stát (Pikna 2010, s. 315).
V rámci EU vydává Europol každý rok výroní zprávy týkající se terorismu na jeho
území, které vycházejí z informací poskytnutých lenskými státy, ale i ze strany t etích zemí
mimo EU. Tyto zprávy se oznaují TE-SAT (z angl. TerrorismSituation and Trend Report),
p iemž klasifikují teroristické aktivity do následujících skupin: nábožensky motivovaný
terorismus, etnonacionalistický a separatistický terorismus, levicový a anarchistický
terorismus, pravicový terorismus a tzv. jednopoložkový i monotematický terorismus(singleissue).Ve výroních zprávách TE-SAT se objevují i informace o kyberterorismu, kdy je
internet užíván jednak jako prost edek pro umocnní propagandistického úsilí teroristických
skupin, nebo slouží jako nástroj konkrétního útoku (Europol TE-SAT 2013).
Koordinátor se aktivn snaží zapojit do vytvá ení protiteroristické agendy, kterou
p ipravují jednotlivé p edsednické zem a reprezentovat Unii na tomto poli v zahranií, což se
nkterým lenským zemím zejména Velké Británii, p íliš nezamlouvá. I když se spolupráce
jednotlivých aktér v Rad zlepšuje vetn propojení mezi lenskými státy, SitCen a
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Europolem, k ideálnímu stavu je stále ješt daleko. Co se týe spolupráce s Evropskou
komisí, nkte í ú edníci se ke snahám protiteroristického koordinátora staví rezervovan už
jen proto, že prý pracuje pro národní vlády lenských zemí. Obávají se totiž, že koordinátor
by mohl omezit roli Komise, nebo protiteroristická agenda mj. zahrnuje boj proti financování
terorismu, což zasahuje do oblasti Generálního editelství pro vnit ní trh, ale i do oblasti
Generálního editelství justice a vnit ní vci. Své místo v rámci protiteroristických opat ení si
hledá i Evropský parlament, nebo nedávno zaznly návrhy, aby protiteroristický koordinátor
každých šest msíc informoval Evropský parlament o stavu a efektivit evropské
protiteroristické politiky.
Podle odborník lze strategii Evropské unie v boji proti terorismu, mj.identifikovat i
v následujícíchopat eních:
- permanentní úsilí o mezinárodní spolupráci v boji proti terorismu;
- znemožnní p ístupu terorist k finanním zdrojm;
- posilování prevence Evropské unie vi teroristickým útokm;
- posilování vnjší hraniní unijní kontroly a zvyšování bezpenosti mezinárodní dopravy;
- posílit bezpenostní opat ení ve t etích zemích, kde mohou být teroristé rekrutováni;
- posilovat schopnosti zvládání dsledk teroristických útok;
- znesnadnit p ijímání nových len do teroristických organizací (Eichler 2009, s. 252).
Takto aplikovaná strategie boje proti terorismu ze strany Evropské unie nabízí ucelený
p ístup a umožuje postihovat nejenom dsledky terorismu, ale i jeho p íiny, tj. preventivn
psobit prost ednictvím zákonných norem, ekonomické a humanitární pomoci, vetn
krizových oblastí mimo prostor Evropské unie.

Aktuální opat ení v boji proti terorismu ze strany EU a prevence

Tato opat ení uvádí dokument s názvem:„Sdlení Komise Evropskému parlamentu,
Rad, Evropskému hospodáskému a sociálnímu výboru a Výboru region pi pedcházení
radikalizaci vedoucí k terorismu a násilnému extremismu“. Zde se uvádí, že Evropská komise
podporuje unijní státy, které se snaží o vtší prevenci p i potírání extremismu a terorismu, a
proto v roce 2011 založila sí pro zvyšování povdomí o radikalizaci (z angl.
RadicalisationAwareness Network - RAN), která v souasnosti sdružuje p es 700 odborník
z celé

Evropy

(http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation

awarene55 network/ index en.hhtm).
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Komise také reaguje na závry Rady z ervna 2013 a p ispívá k rozsáhlé aktualizaci
strategie EU pro boj proti radikalizaci a náboru terorist v deseti vymezených oblastech:
1. lenské státy mají vypracovat vnitrostátní strategie pro pedcházení radikalizaci.
2. Shromáždit znalosti, jak pedcházet radikalizaci.
3. Lépe sladit RAN pro zvyšování povdomí o radikalizaci s potebami unijních stát.
4. Pipravit odborníky z praxe pro pedcházení radikalizaci.
5. Vypracovat strategie pro osoby, které chtjí opustit násilnická extremistická uskupení.
6. Propojit spolupráci s obanskou spoleností proti eliminaci hrozeb ze sociálních sítí a
internetu.
7. Zapojit pímé obti do procesu pedcházení radikalizaci ve spolenosti.
8. Vést mladé lidi ke kritickému myšlení ve vztahu k extremismu a terorismu.
9. Dkladnji analyzovat trendy radikalizace a vyhodnocovat preventivní opatení.
10. Spolupracovat se zemmi i mimo Evropskou unii pi pedcházení a potírání radikalizace
(eurlex.europa.eu/Result.do?direct=yes&lang=cs&where=EUROVOC:001708…).
V tomto ohledu bude p istoupeno i k revizi strategie EU pro boj proti radikalizaci a
náboru terorist v prbhu roku 2014. Komise spolu s vysokou p edstavitelkou Unie pro
zahraniní vci a bezpenostní politiku spolu s protiteroristickým koordinátorem EU p edloží
koncem roku 2015 zprávu o realizaci výše uvedených opat ení.
Strategie v boji proti terorismu – p ístup USA a EU

V oblasti boje proti terorismu v období po 11. zá í 2001 lze identifikovat dv základní
strategie, ze kterých potom vyplývají i dva základní zpsoby ešení problematiky terorismu.
Vymezení strategií v boji proti terorismu je v dnes pro každý stát velmi dležité, nebo
deklaruje jeho filosofii a p ístup jak se bude chovat v mezinárodní politice v boji proti této
globální bezpenostní hrozb.
Hovo íme-li o dvou základních protiteroristických strategiích, jedná se o p ístup USA,
tzv. válka s terorismem (z angl. War on Terror), což je ada vojenských, politických a
právních akcí jako odpov na útoky z 11. zá í 2001. Americký p ístupvychází ze základní
teze, že „s teroristy se nejedná, ale bojuje“ p iemž se nep ipouští žádné jednání s teroristy a
neiní se jim žádné ústupky. Koncepní pojetí evropské protiteroristické strategie se naopak
zase snaží v co nejvtší možné mí e dodržovat lidská práva v souladu s Evropskou úmluvou o
ochran lidských práv a základních svobod z roku 1950 a Listinou základních práv Unie, a to
i v p ípad boje s mezinárodním islamistickým terorismem(Pikna 2006, s. 33).
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Situace v Evropské unii aktuáln dospla do stadia, kdy je problematické v rámci
maximálního dodržování lidských práv v boji proti terorismu „nco vymyslet“ a ješt vtším
problém je „nco efektivního udlat“.Je zajímavé, že každá z uvedených strategií definuje
terorismus a psobí proti nmu odlišn, p estože se jedná o demokratické státy, které elí
stejné bezpenostní hrozb. Viditeln se potom tyto strategie odlišují, zvlášt v rozsahu a
hloubce legislativních opat ení týkajících se omezení nkterých základních práv pro úely
efektivního boje s terorismem.
Nkte í auto i upozorují, že vyhlašovat válku globálnímu terorismu je koncepn
chybné. Za prvé, ve válce se nebojuje proti taktice, ale proti nep átelským politickým entitám a
v rámci pravidel váleného práva. Za druhé, válka proti teroristm nemá konkrétní vojenský
cíl, který by mohl být v krátkém ase dosažen. Nadto válka s teroristy se nedá vyhrát, nebo
nelze porazit amorfního nep ítele a vymýtit nep ímou strategii boje, která je stará jako
lidstvo samo. Za t etí, válka vnucuje p íliš úzký p ístup k ešení dané problematiky, protože
postihuje dsledky a nikoli p íiny. Za tvrté, v dsledku dlouhodobé války se výkonné a
represivní pravomoci státu nebývalé posilují, a to na úkor uritých obanských práv a svobod.
Je z ejmé, že nelze zajišovat bezpenost a svobodu oban soubžn, nebo vždy posilujeme
jednu hodnotu na úkor druhé. Za páté, díky válenému tažení vi teroristm zejména
islamistického ražení, z nich dláme bojovníky a civilizaní vyzyvatelé Západu, zatímco
bychom k nim mli p istupovat jako ke zloincm a eliminovat jep edevším policejními a
justiními prost edky (Danics, Dubský, Kamín, Urban 2014).
Je proto dležité, aby v boji proti hrozbterorismu liberáln demokratické vlády
usilovaly o udržení legitimity právního státu. Pokud by tak neinily, byla by podkopána
autorita i oprávnnost státní moci a vlády by se ocitly na stejné morální rovin jako teroristé,
kte í v í, že „úel svtí prost edky“.

Kontraproduktivní strategie boje proti terorismu

Vzpomeme jenom tzv. „špinavou válku demokrat“, tj. španlskou kontroverzní
vládní strategii proti terorismu reprezentovanou použitím organizace GruposAntiterroristas de
Liberación (dále GAL) v boji s teroristickou organizací Euskadi Ta Askatasuna (dále ETA)
mezi lety 1983 – 1987. Úkolem paramilitární organizace GAL bylo psobit proti organizaci
ETA i pomocí smrtících prost edk v šedé zón zákona. Je z ejmé, že toto pojetí boje proti
terorismu v rámci liberáln demokratického státu p ekroilo hranici únosnosti. Zárove došlo
k diskreditaci celého demokratizaního procesu, který zapoal ve Španlsku v letech 1974 –
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1975. A na základ zjištného propojení paramilitární organizace GAL a španlské vlády
zaala organizace ETA obviovat stát ze státního terorismu a ospravedlovat své iny p ed
ve ejností, aby si získala podporu. Tuto kontroverzní španlskou strategii GAL lze považovat
za ukázkový p íklad fatálního selhání, které mlo v boji proti terorismu zcela opaný úinek.
Markus Thiel v této souvislosti konstatuje, že vytvo ením paramilitární organizace
GAL proti organizaci ETA ze strany španlské vlády zaaly být nadmrn omezovány
obanské svobody a práva, p iemž docházelo i k narušení princip právního státu. Ústava a
zákony byly zámrn desinterpretovány nebo opomíjeny, p esn v duchu myšlenek Otty
Kircheimera, pokud demokratický stát zane v rámci protiteroristické politiky uplatovat
„politickou spravedlnost“ (Thiel 2009, s. 10).
Peter Chalk v tomto ohledu zdrazuje, že jedno z nejvtších nebezpeí, kterému elí
liberáln demokratický stát v boji proti terorismu je p ehnaná reakce na nj. Pod tíhou
okolností spjatých s potíráním terorismu se nkdy vládní p edstavitelé uchylují k radikálním
metodám, odlišným od konvenního zpsobu prosazování práva, a tím se dostávají do šedé
zóny ilegality, v jejímž rámci pracují práv i teroristické skupiny. V duchu tzv. „politické
spravedlnosti“, kdy vláda bu

princip spravedlivého procesu zámrn desinterpretuje nebo

úpln p ehlíží. Tím se demokratický stát ocitá nebezpen blízko situaci, kdy je ohrožován
terorismem „zespoda“, ale i „zeshora“ (Chalk 1998, s. 377).
K tomu je možné doplnit, že razantní a nep im ená protiteroristická politika
demokratického státu mže paradoxn napomáhat p i realizaci strategického cíle terorist, tj.
napomáhá jim zmnit demokratický systém v njakou podobu represivního autoritativního
režimu, který ospravedluje teroristické násilí.

Protiteroristické zákony a rozší ení konceptu militantní demokracie

P ipomeme, že bezpenostní opat ení státu pro vyrovnání se s mimo ádnými
situacemi by mla být krátkodobá, p iemž pravomoci státu by mly být omezené na urité
asové období a tyto výjimené situace. V tomto ohledu se zdá být problematické prohlášení
americké vlády o „válce proti terorismu“ s tím, že tento vládní p ístup byl postupn p evzat i
dalšími demokratickými státy, nap íklad Velkou Británií, p iemž má dlouhodobjší
charakter. Ukazuje se, že protiteroristické zákony jsou na základ tohoto nekompromisního
politického rozhodnutí p ijímány netradin rychle a nap í politickým spektrem v rámci
národních parlament. Nap íklad p ijetí USA PATRIOT ACT, který podstatn rozší il
pravomoci a diskreci bezpenostních složek; mj. v oblasti telefonních odposlech, kontroly e31

mail a finanních transakcí, vetn zadržování a deportaci imigrant. Podobn tomu bylo ve
Velké Británii, kde nový protiteroristický zákon vstoupil v platnost již v únoru 2001, poté o
rok pozdji p edložila britská vláda parlamentu 118 stránkový Anti-Terrorism, Crime and
Security Bill, který prošel dolní komorou za pouhých 16 hodin. Navíc protiteroristická
opat ení psobí dlouhodob a siln narušují práva a svobody. P ipomeme jenom nechvaln
známou americkou základnu Guantánamo, nebo tvrdé výslechové techniky, vetn „muení“
vodou. V tomto ohledu se nabízí otázka, zda má vbec právní vda vnovat zvláštní
pozornost politickým a bezpenostním krizím a diskutovat o speciálních opat eních pro
mimo ádné stavy. Podle zastánc konceptu „militantní demokracie“ je to nutnost, pokud má
mít demokracie úinné nástroje k obran.Dále zastánci militantní demokracie argumentují i
tím, že teroristický in narušuje i základní demokratické hodnoty a právní stát. Teroristé se
snaží destabilizovat i zniit klíové politické, ústavní, hospodá ské nebo ve ejné instituce a
objekty v dané zemi. Terorismus je možné na základ oficiálních definic považovat za jasnou
hrozbu vi státnímu z ízení, tj. hrozbu vi jeho demokratickým hodnotám a principm.
Nkte í auto i však nesouhlasí s tím, aby byla protiteroristická opat ení souástí
konceptu „militantní demokracie“, nebo argumentují, že teroristé se nesnaží o „zniení
demokracie parlamentními prost edky“, jak to iní krajn-pravicové a krajn-levicové
subjekty. Tito kritici nehodlají koncept militantní demokracie rozši ovat, ale trvají na tom, že
má pokrývat pouze obranu vi antidemokratickým politickým stranám. Nap íklad András
Sajó striktn rozlišuje mezi konceptem „militantní demokracie“ a „bojem proti terorismu“
(Sajó 2004, s. 214).
V tomto ohledu je dležité ukázat další odbornou snahu o vymezení militantní
demokracie. Otto Pfersmann ji chápe jako politickou a právní strukturu s cílem zachovat
demokracii v boji proti tm, kte í ji hodlají zevnit rozvrátit nebo otev en zniit zvení,
p iemž k tomu využívají demokratické instituce a podporu ve ejnosti. Dále upozoruje, že
koncept militantní demokracie mže být v souasném bezpenostním prost edí vzhledem ke
globální teroristické hrozb vnímán mnohem ší eji. Na druhé stran však zdrazuje, že
militantní demokracie neusiluje o ochranu bezpenosti státu v obecném smyslu, ale soust edí
se na velmi specifický aspekt bezpenosti, tj. na ochranu demokratických hodnot, princip,
práv a svobod (Pfersmann 2004, s. 47).
Politologicko-právní koncept militantní demokracie je pomrn „novým“ termínem
v právní a politické vd, p iemž je i rzn aplikován v ústavách a bezpenostní politice
jednotlivých evropských demokratických stát.Demokracie, která hodlá efektivn bojovat
proti bezpenostním hrozbám je nucená se pohybovat mezi dvma konfliktními hodnotami.
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Na jedné stran jde o garanci základních lidských práv a svobod, na druhé o obranu
základních hodnot samotného demokratického z ízení a práv oban.Sice militantnost a válka
jsou astji spojovány s autokratickými režimy, ale pravá, skutená (a ne pouze formální)
ústavní demokracie, pokud má být zachována, tak se hlásí k militantní demokracii.
Samoz ejm, že právní nástroje militantní demokracie omezují základní práva, ale tato
omezení slouží jako záruka jejího zachování. Militantní demokracie netoleruje své vlastní
zrušení, p iemž její „bojovnost“ by nemla být zneužita k omezení práv úelov. Blíže je
možné se s tímto konceptem a jeho aplikací v bezpenostní politice vybraných evropských
stát seznámit nap . (Danics 2014, s. 170-180).

Závr

Strategie boje proti terorismu demokratického státu eší základní dilema, na jedné
stran eliminaci této dnes již globální bezpenostní hrozby a na druhé stran problém
úelového pošlapání základních lidských práv a svobod s cílem efektivní eliminace terorist.
Jde o záležitost zásadního významu, nebo protiteroristická strategie, která úelov svými
razantními postupu narušuje lidská práva a svobody, nep ímo napomáhá realizovat konený
cíl terorist a to je zmna liberáln-demokratického režimu.Dilema nadále p etrvává a s ním i
diskuse jak úinn bojovat s terorismem, který zneužívá práv demokratických institut ve
form rule oflaw, kterými jsou demokratické zem vázány. Jde vlastn o nalezení právní
únosnosti omezení základních procesních práv osob zadržených nebo stíhaných pro podez ení
z terorismu.Z toho je patrné, že efektivní boj s aktuálními projevy terorismu a ochrana
základních práv a svobod oban na sebe siln narážejí. ešení tohoto dilematu je složité,
nebo svobodu a bezpenost nelze posilovat zárove, nebo vždy je jedna hodnota posilována
na úkor druhé, dle míry ohrožení demokratické zem a jejich oban.
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Analýza rizika vzniku mimoriadnej udalosti v dôsledku prepravy
ropy a preverenie innosti hasiských jednotiek pri zásahu
Juraj Fabian

Abstrakt
Da 9. 10. 2014 sa realizovalo taktické cvienie súinnosti krízového štábu Transpetrol, a.s.
PS 5 Buany v súinnosti s krízovým štábom KR PZ Trnava, OR HaZZ Skalica, Obvodného
úradu Senica a SVP, š.p. OZ Správy POVODIA Moravy, Malacky pri odstraovaní následkov
po narušení potrubia ropovodu pri križovaní s vodným tokom rieky Morava v katastri obce
Vradište, okres Skalica. Cieom príspevku je popísa priebeh zrealizovaného cvienia,
innos záchranných zložiek a ukáza súasný stav vecných prostriedkov, ktoré existujú k
dispozícii na záchranné akcie.
Abstract
Field training exercise of Transpetrol company in cooperation with PS 5 Buany, KR PZ
Trnava, OR HaZZ Skalica, magistracy of Senica a SVP, š.p. OZ Správy POVODIA Moravy
was realized on 9.10.2014. The field training was focused on, how to react, when pipeline
crossing the watercourse (river Morava, Vradiste cadaster, Skalica region) is damaged. The
focus of this report, is to describe filed training exercise, performance of the emergency
organs and to show actual status of nowadays material equipment assigned to emergency
situations.

Úvod

Energetické suroviny ako napr. ropa sú v súasnosti najdôležitejšími zdrojmi energie
pre Európsku úniu. Hovoríme bezpochyby o strategickej surovine, ke že je spotrebovávaná
v sektoroch priemyslu. Kvôli nedostatku vlastných zdrojov (ropa), EÚ väšinu svojej spotreby
ropy dováža. Zásobovanie jednotlivých štátov ropou, a najmä bezpenos dodávok, tvorí dnes
neoddelitenú súas prioritných záujmov každého z nich, priom lenské štáty EÚ nie sú
nijakou výnimkou. Ropa a zemný plyn tvorili v roku 2004 asi 87 % celkových dovozov
primárnej energie EÚ, o len potvrdzuje ich dôležitos tak v oblasti zahraninej politiky ako
aj hospodárskej politiky.
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Pokia ide o ropu, poda posledných zistení, sa rozhodujúci podiel preverených zásob ropy
nachádza na Strednom východe (61,9 % celosvetových zásob). Rusko pritom disponuje 6,2 %
zásob ropy a štáty kaspického regiónu 3,9 % [1].

Preprava ropy

Ropovody predstavujú vhodný spôsob transkontinentálnej prepravy ropy, sú v
podstate nevyhnutné v prípade, že sa ložisko a ažba nachádzajú vo vnútrozemí. Avšak
ropovody sú kúové v alších dvoch prípadoch: v niektorých úžinách i na „chokepoints“,
kde doprevádzajú dopravu tankermi a v prípadoch, ke

dokážu výrazne skráti prepravnú

trasu a zníži tak náklady prepravy.

Obr. 1 Ropovod Družba [17]

Ropa je prepravovaná na území Slovenskej republiky prostredníctvom ropovodu
Družba. Ropovod Družba dali do prevádzky v roku 1963 a v súasnosti je dlhý viac ako 5 000
kilometrov (km). Je tak jedným z najdlhších ropovodov na svete. Prevádzkuje ho ruská
spolonos Transnef. Ropovod vedie jedným smerom (severným) z Ruska cez Bielorusko a
Posko do východnej asti Nemecka a aj do pobaltských štátov. Druhá vetva vedie a zásobuje
zase ukrajinské pobrežie ierneho mora a tretia (južná) prechádza cez západnú Ukrajinu na
Slovensko, do Ma arska a eska. Rusko pokrýva napríklad 20 % nemeckej spotreby ropy,
pripomína nemecká agentúra DPA. Slovenský ropovodný systém pozostáva z 2 ropovodov.
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Prepravná kapacita slovenského úseku ropovodu Družba je 20 miliónov ton za rok. V 90.
rokoch sa rekonštruoval a modernizoval poda najnovších dostupných technológií a zaala sa
pravidelne vykonáva jeho inšpekcia s inteligentnými ježkami s následnými preventívnymi
opravárenskými zásahmi. Súbežne s ropovodom bol položený optický kábel, ktorý slúži na
prenos a monitorovanie prevádzkových parametrov ropovodu a na diakové ovládanie
uzatváracích trasových armatúr. Druhým ropovodom je pôvodná vetva ropovodu Družba
vedúca zo Šiah do Ma arska, ktorou bolo v poiatkoch zásobované Ma arsko. Na
ma arskom území sa táto vetva napája na ropovod Adria. Ropovod Adria bol vybudovaný
kvôli prípadnej diverzifikácii zdrojov ropy a do prevádzky ho uviedli v roku 1980. Zaína sa
v chorvátskom prístave Omišaj, pokrauje cez Chorvátsko a Ma arsko a po prekonaní 606
km prechádza na územie Slovenska, kde má d žku 8,5 km. V Šahách sa napája na ropovod
Družba. Jeho maximálna roná kapacita po prípadnej rekonštrukcii na úseku Šahy
Szazhalombatta je 4,5 milióna ton/rok. Smerom z Chorvátska do SR sa už dlhší as
nevyužíva, slúži však na transport ruskej ropy smerom na juh [2].

Obr. 2 Mapa ropovodu Družba v Európe [17]

Právne predpisy týkajúce sa nebezpených látok

Preprava nebezpených látok má na dopravnom trhu osobitné postavenie. Výbušné,
jedovaté, žieravé, samozápalné alebo inak nebezpené látky a predmety sa v oraz väšom
rozsahu prepravujú [4]. Nebezpené látky je možné charakterizova ako látky, ktoré pri
svojom nekontrolovanom úniku do životného prostredia môžu spôsobi znané materiálne a
ekologické škody, ale najmä zranenia alebo usmrtenia zasiahnutých živých organizmov.
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Všetky nebezpené látky a predmety majú svoje špecifické vlastnosti a v dôsledku toho aj
rozdielny stupe nebezpenosti v rôznych podmienkach. Tieto skutonosti sú rozhodujúce pri
preprave a manipulácii s týmito látkami a predmetmi. Z toho vyplýva, že všetci úastníci
prepravy nebezpených látok musia by dostatone pouení o manipulácii a preprave a musia
sa riadi všetkými bezpenostnými opatreniami, ktoré sú pre túto innos potrebné [3].
Právna úprava oblasti nebezpených látok na medzinárodnej úrovni vedie svet k
bezpenejšiemu používaniu chemických látok. Nariadenia REACH, CLP, GHS bližšie
upravujú výrobu, dovoz a používanie výrobkov a výrobné procesy chemických látok ako aj
plnenie požiadaviek právnych predpisov.
Cieom právnych predpisov EÚ je [7]:
x

zabezpei, aby spolonosti, ktoré vyrábajú alebo dovážajú chemické látky, jasne
vysvetlili vlastnosti svojich chemických látok a uviedli o nich informácie,

x

zabezpei, aby tie isté spolonosti vysvetlili, ako danú látku používajú (môžu ju používa
v mnohých rozliných výrobkoch alebo pri mnohých priemyselných procesoch) a kto by
mohol by jej pôsobeniu vystavený,

x

kontrolova riziká, ktoré pre zdravie udí a životné prostredie predstavujú
najnebezpenejšie chemické látky, znižovaním ich množstva, ktorému sme vystavení,

x

zabezpei, aby boli nebezpené látky klasifikované a zaradené do verejne dostupného
zoznamu na webovej stránke agentúry ECHA a aby každý výrobok, ktorý ich obsahuje,
bol oznaený a zabalený tak, aby spotrebitelia a zamestnanci boli o tejto skutonosti dobre
informovaní a aby ich mohli bezpene používa,

x

zabezpei, aby sa najnebezpenejšie chemické látky asom postupne prestali používa.

Globálny harmonizovaný systém - GHS

Klasifikácie a oznaovania chemikálií ( alej „GHS“) je systém Organizácie Spojených
národov ( alej „OSN“) pre identifikáciu nebezpených chemikálií a na informovanie
používateov o týchto nebezpeenstvách prostredníctvom symbolov a viet na štítkoch obalov
a prostredníctvom bezpenostných listov [8]. Európsky parlament a Rada Európskej
únie prijali Nariadenie o klasifikácii, oznaovaní a balení látok a zmesí, ktoré zosúla uje
súasnú legislatívu Európskej únie so systémom GHS [9]. Staré smernice budú neplatné od 1.
júna 2015 a kompletne ich nahradí systém GHS. Poas prechodného obdobia zabezpeuje
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predpis existenciu starého aj nového systému [10]. GHS v rámci oblasti úpravy nebezpených
látok má nasledovné ciele:
x

jednotný systém klasifikácie a oznaovania chemických látok a KBU v rámci OSN
pre

x

zabezpeenie ochrany udského zdravia a životného prostredia pri zaobchádzaní,

x

doprave a používaní chemických látok a prípravkov,

x

realizácie filozofie udržateného rozvoja,

x

zjednodušený a efektívny medzinárodný obchodný styk.

Nariadenie by malo zabezpei vysokú úrove ochrany udského zdravia a životného
prostredia aj voný pohyb chemických látok a zmesí. Oproti minulému systému klasifikácie
nariadenie GHS prináša niektoré zmeny a alšie rozšírenia [11]:
x

dochádza k rozšíreniu nebezpených fyzikálnych vlastností a nebezpených
vlastností pre zdravie a životné prostredie,

x

pojem zmes nahrádza pojem prípravok,

x

pojem trieda nebezpenosti nahrádza pojem kategória nebezpenosti,

x

nové výstražné symboly nebezpenosti.

CLP

Nariadenie CLP (Classification, Labelling & Packaging) je nové európske nariadenie
o klasifikácii, oznaovaní a balení chemických látok a prípravkov. Právna úprava zavádza
nový systém pre klasifikáciu a oznaovanie chemických látok, založený na globálne
harmonizovanom systéme Spojených Národov [12].
CLP informuje o nebezpenosti chemických látok a prípravkov. Úlohou výrobcov je
uri nebezpené látky a prípravky ešte predtým, než budú uvedené na trh a uvies ich do
súladu so zisteným nebezpeenstvom. V prípade, že je látka alebo prípravok nebezpený,
musí by oznaený tak, aby pracovníci a spotrebitelia vedeli o jeho úinkoch pred tým, než s
ním zanú pracova [13].
Výrobcovia majú urité lehoty pre oznaenie a klasifikovanie látok a prípravkov v
súlade s CLP pravidlami. Priemyselné podniky musia okrem iného podáva správy o
nebezpených látkach a prípravkoch, ktoré majú v zásobách.
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Chemický zákon (Zákon . 67/2010 Z.z.)

Chemický zákon vo svojom predmete upravuje klasifikáciu, oznaovanie, balenie
chemických látok a chemických zmesí, karta bezpenostných údajov, testovanie látok, zásady
správnej laboratórnej praxe, podmienky uvedenia látok a zmesí na trh, podmienky uvedenia
detergentov na trh, podmienky vývozu a dovozu vybraných nebezpených látok a vybraných
nebezpených zmesí, práva a povinnosti výrobcov, dovozcov, následných užívateov a
dodávateov látok a zmesí, pôsobnos orgánov štátnej správy vrátane kontroly, dohad nad
dodržiavaním ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov, ukladanie a vymáhanie sankcií
za porušenie tohto zákona a osobitných predpisov. Nevzahuje sa na látky a zmesi uvedené v
osobitných predpisoch. Okrem výrobcov a dovozcov sú dotknutí aj priemyselní používatelia
chemických látok, zahajúc aj malých a stredných podnikateov.

Karta bezpenostných údajov

Karta bezpenostných údajov, inak aj v skratke „KBÚ“ je hlavným nástrojom
sprostredkovania informácií na bezpené používanie chemických látok a zmesí. Poskytuje
informácie v dodávateskom reazci smerom nadol ale aj nahor vrátane informácií z
relevantných správ o chemickej bezpenosti bezprostredným následným užívateom v
dodávateskom reazci, platí, že musia by v súlade. Ak bola správa o chemickej bezpenosti
vypracovaná - príslušné expoziné scenáre sa uvedú v prílohe ku KBÚ.

3 Charakteristika ropy

UN kód

1267

íslo nebezpeia (Kemler)
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Trieda nebezpeia

ADR 3

Klasifikaný kód

F1

Ropa ako svetlohnedá až tmavohnedá kvapalina s flouresenciou v dopadajúcom svetle
môže by pri normálnej teplote hustá s charakteristickým zápachom, asto s nepríjemným
zápachom sírnych a dusíkatých zlúenín [14].
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Obsahuje kvapalné a plynné uhovodíky a menšie množstvo kyslíkatých, sírnych a dusíkatých
organických zlúenín. Okrem týchto zložiek môžu by prítomné mechanické neistoty
kvapalné (ložisková voda) ako aj pevné (piesok, íl, so a iné popoloviny) [14].
Požiarno-technické charakteristiky ropy (tab. 1) ako ukazovatele jej správania sa, dávajú
informácie potrebné pre správny odhad rizika pri nakladaní s ropou.
Tab. 1 Požiarno-technické charakteristiky ropy
Charakteristika

Experimentálna hodnota

Postup stanovenia

bod vzplanutia

- 28 °C

STN 65 6065
STN EN 22592
STN EN 22719
STN 65 6065

bod vzplanutia

- 11 °C

poda STN 65 6212

bod horenia

- 11°C

STN 65 6212

teplota vznietenia

235°C

STN 33 0371

teplotná trieda

T3

STN 33 0371

trieda nebezpenosti

I.

Vyhláška 96/2004 Z. z.

výhrevnos

40,0 až 48,0 MJ/kg

STN 65 6169

dolná medza horavosti:

281,42 g/m3 pri T = 100°C, P ASTM E681-85
= 99,32 kPa

dolná medza výbušnosti:

281,42 g/m3 pri T = 100°C, P
= 99,32 kPa

Ako vidno z uvedených charakteristík, ropa je mimoriadne horavá kvapalina z nízkou
teplotou vzplanutia, o ju preduruje do prvej triedy nebezpenosti. Preto pri akejkovek
manipulácii s ou je nutné dba na bezpenos.
Ropa ako látka patrí poda Zákona . 67/2010 Z. z. medzi extrémne horavé
kvapaliny, pri jej preprave a spracovaní je nutné postupova v zhode so zákonom . 261/2002
Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií v znení neskorších predpisov [16].
Ropa ako surovina má najväší význam pre získavanie mechanickej a elektrickej
energie tepla a ako surovina na výrobu celej škály rafinérskych a petrochemických výrobkov.
Význam ropy vo svete sa odzrkaduje v zvyšovaní jej ažby, o súvisí s intenzívnym
rozvojom automobilovej, leteckej, lodnej a železninej dopravy, ako i s rozvojom
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petrochemického priemyslu a s ním spojenou výrobou celého radu medziproduktov a
hotových výrobkov [14,15].
Jediným prevádzkovateom ropovodného systému v SR je spolonos Transpetrol, a.
s. Zaoberá sa prepravou ropy a jej skladovaním pre svojich odberateov. Spolonos
Transpetrol, a.s. využíva tzv. Ropovodný informaný systém. Ropovodný informaný systém
(RIS) je vyvinutý ako environmentálno-technický informaný systém s využitím technológie
geografického informaného systému GIS MAPINFO. Systém pracuje ako rozhranie
klient/server. Existuje však aj webová aplikácia RIS urená pre širší okruh užívateov. Systém
je urený na podporu prevádzkových inností, ktoré súvisia s prácami na ropovode, podporou
havarijného plánovania, technologickými prácami v preerpávacích staniciach a všetkými
prácami zabezpeujúcimi celistvos a bezpenos ropovodného systému. RIS modeluje
ropovodný systém s okolitým územím v šírke 2 km pozd ž celej trasy ropovodu od hranice s
Ukrajinou až po hranicu s eskou republikou. Databáza RIS je rozdelená do dvoch
základných skupín. Tvoria ju [18]:
x údaje o ropovodnom systéme
x údaje o území

Obr. 3 Ropovodná sie na území SR [18]
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Na základe uvedených skutoností organizácia nakladajúca s ropou je povinná
organizova taktické cvienia.
Cieom príspevku je prezentácia a zhodnotenie taktického cvienia v súinnosti
krízového štábu Transpetrol, a.s. PS 5 Buany v súinnosti s krízovým štábom KR PZ Trnava,
OR HaZZ Skalica, Obvodného úradu Senica a SVP, š.p. OZ Správy POVODIA Moravy,
Malacky pri odstraovaní následkov po narušení potrubia ropovodu pri križovaní s vodným
tokom rieky Morava v katastri obce Vradište, okres Skalica.

Popis mimoriadnej udalosti

Da 9.10.2014 o 09.00 hod. bolo na dispeing Transpetrol, a.s., PS 5 Buany
nahlásené neznámou osobou porušenie armatúry na trase tranzitného ropovodu v katastri obce
Vradište, okres Skalica v mieste križovania ropovodu s riekou Morava ažkým lesným
mechanizmom vozidlom. Táto mimoriadna udalos bola prezentovaná ako únik nebezpenej
látky – ropy v dôsledku narušenia potrubia ropovodu DN 500 pri križovaní s vodným tokom
rieky Morava (obr.4). Po vzniku mimoriadnej udalosti bol zvolaný krízový štáb Transpetrol,
a.s. PS 5, kde sa prítomní oboznámili so vzniknutou situáciou a prejednali spoloný postup
s príslušníkmi polície, hasiského zboru, obvodného úradu a SVP, OZ Správy POVODIA
Moravy Malacky.
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Obr. 4 Grafická schéma situácie

Príinou vzniku havárie bolo poškodenie potrubia po náraze ažkým lesným
mechanizmom. Náraz spôsobil prasknutie potrubia s následným únikom ropných produktov.
Do doby zásahu prevádzkovatea uniklo celkom cca 2200 l ropy poas 10 minút. Na
elimináciu úniku boli použité utesovacie obrue a odstavenie ropovodu prevádzkovateom.
Na zabránenie šírenia po vodnej hladine boli použité norné steny, sorbné materiáli
a erpadlá na zber ropných látok vo vzdialenosti 2285 m od miesta úniku. Tvorenie norných
stien bolo vykonané s asovým posunom po ukonení ukážky utesnenia a výmeny poškodenej
asti ropovodnej armatúry.

Zdôvodnenie urenia spôsobu likvidácie udalosti

Rieka Morava je svojím charakterom bezrežimovým tokom. Výška hladiny, rýchlos
toku ako prietokové množstvá sú nestále v bezrežimovom systéme. Nie je možné
predpoklada veliiny charakteru toku. Tieto sú ovplyvované množstvom zrážok ale najviac
ovplyvuje režim práca vodnej elektrárne, ktorej innos je závislá od prípadného odberu
vyrobenej elektrickej energie a innos vodnej elektrárne je závislá na ekonomických
ukazovateoch. Z uvedeného dôvodu je režim rieky Morava nestály.
Brehy rieky Morava majú v mieste kríženia s ropovodom sklon cca 75° , výšku 2 – 3 m
nad hladinou toku. Šírka toku je cca 80 m. V prípade havárie ropovodu sa bude zneistenie
šíri rýchlosou v = 0,7 m/s-1.
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Vzhadom na uvedené skutonosti je pre havarijný zásah v prípade vzniku udalosti
najvhodnejšie miesto na vytvorenie norných stien as hate Hodonín ( prístavisko Hodonín )
Zárove sú v týchto priestoroch vhodné podmienky na zber a likvidáciu ropných látok.
Rýchlos vodného toku sa mení so šírkou koryta vodného toku. Optimálna rýchlos vodného
toku je do 0,5 m/s-1 u norných stien inštalovaných kolmo na vodný tok. Pri šikmom
umiestnení nornej steny na tok v uhle 60° dochádza k poklesu vzniku vírov a rýchlos
vodného toku môže by až o 50 % vyššia. Pre zväšenie úinnosti zachytenia ropnej látky
môžu by inštalované dve steny i viac stien za sebou. Vzdialenos medzi stenami nesmie by
menšia než pänásobok ponoru prvej z nich v smere prúdu vodného toku, aby ani pod druhou
stenou ropná látka nepodplávala.

Metodika zachytávania ropných látok na vodnej hladine

Norná stena je zariadenie na zachytávanie uniknutých škodlivých látok, najastejšie
ropných produktov z vodnej hladiny. Ide spravidla o k bovú pevnú stenu z dreva v tvare
písmena „T“, pevný chodník z ahkých kovov, jednokomorovú plastovú vzdušnicu s
priemerom 30 cm alebo o dvojkomorovú plastovú stenu, kde sa jedna komora nachádza pod
hladinou vody.
Norná stena v dolnej asti môže by opatrená hradiacou zásterkou. Nafukovacie steny
sú zložené z dielov d žky 5 m a 10 m alebo nekonený pás d žky 100 alebo 200 m; pevné
steny z dreva alebo ahkých kovových prefabrikátov alebo s výplou polyuretánovej peny
majú diely d žky 2 m až 5 m, ktoré sú vzájomne spájané v „k be“, ím sa vytvorí pevná norná
stena. Diely sa spájajú poda potreby na šírku vodného toku, ktorý treba prehradi.
V prípade zachytávania látok ropného pôvodu na hladine vodných tokov sa postup
volí tak, aby bola plávajúca ropná látka o najrýchlejšie ohraniená alebo aby sa úinne
zabránilo jej vonému šíreniu do okolia, a následne aby sa dala úinne odstráni z vodnej
hladiny. Na ohranienie a na obmedzenie zneistenia sa najastejšie používajú rôzne typy
prekážok konštruovaných na princípe norných stien v podobe kruhovo-špirálovej hrádze
alebo položením kolmej hrádze do profilu vodného toku.
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Obr. 5 Norná stena REO 777

Použitenos a efektivita norných stien závisí od prúdenia vody a na vzniku vlnobitia.
Pri väšej rýchlosti prúdenia vody ako je 0,75 m/s môže by olejový film vytvorený pred
stenou hrádze strhnutý prúdom vody pod zanorený okraj nornej steny. Z praktických
aplikáciách norných stien bolo pozorované, že ke

hrúbka olejového filmu dosiahne dve

tretiny výšky zanorenej asti steny hrádze (najastejšie sa používa výška zanorenia hrádze 10
cm), zanú by vodným prúdom z tohto vytvoreného filmu strhávané kvapôky oleja pod
zanorenú stenu hrádze na druhú stranu hrádze.
Z týchto dôvodov sa úinnos zachytávania ropnej látky z hladiny vody zvyšuje
zošikmením polohy nornej steny na profile alebo zaradením niekokých stien za sebou na
jednom profile. V prípade použitia šikmej nornej steny sa využíva úinok splavenia
vytvoreného olejového filmu po jej stene k brehu, kde sa ropnou látkou dá lepšie
manipulova.
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Nasadenie síl a prostriedkov na TC

Nasadenie síl a prostriedkov je prezentované v tab. 2 a pozostávalo z nasledujúcich
hasiských jednotiek:
x ZHÚ Transpetrol, a.s. (PS5 Buany, PS4 Tupá).
x Jednotka OR HaZZ Skalica.
x Jednotka OR HaZZ Skalica hasiská stanica Holí.
x Jednotka OR HaZZ Skalica hasiská stanica Holí.
x OHZ Skalica.
x OHZ Holí.
x Jednotka HZS Hodonín.
Tab. 2 Nasadenie síl a prostriedkov
Jednotka

Typ

Poet

Ochrana ,

Vzdialenos

as dojazdu

techniky

osôb

prostriedky ,

k miestu

k miestu udalosti

IDP

udalosti

74 km

99 min

189 km

252 min

8 km

11 min.

5 km

7 min.

ZHÚ TRANSPETROL,
a.s.

Nissan Pathfinder

1+2

Norné steny,

PS5 Buany

Škoda Fábia

1+2

sorbné

Nissan Patrol

1

prostriedky na

Mercedes Benz

1+1

likvidáciu

a erpacie

PS4 Tupá

Actros + ln

ekologických
havárií

Jednotka OR HaZZ
Skalica

Utesovacie
Mercedes Benz
Atego – AHZS

prostriedky ,OOP
1+1

1000 l voda
100 l penidlo

Norné steny,
Jednotka OR HaZZ

sorbné

Skalica hasiská stanica

MB Actros EK +

a erpacie

Holí

ln

prostriedky na
1+1

likvidáciu
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ekologických
havárií

Jednotka OR HaZZ
Skalica hasiská stanica

Nisaan + ln

1+1

5 km

7 min.

OHZ Skalica

MB Vario

1+4

5 km

7 min.

OHZ Holí

CAS 25 L 101

1+4

5 km

7 min.

Jednotka HZS Hodonín

CAS 24 MAN

1+5

TA-L1CH IVECO

1+2

príslušenstvo

1+3

Príves-separátor

5 km

7 min.

1+2

REO 100

Holí

OA Škoda
OA Škoda

Norné steny +

ln

Materiálna výbava zasahujúcich jednotiek ku úniku NL :
 prístroj na meranie koncentrácie uhovodíkov v ovzduší,
 norné steny, sorbné hady,
 laserový zameriava,
 tesnostné nádoby,
 erpacie prostriedky na likvidáciu ekologických havárií,
 penidlo.
Popis inností hasiských jednotiek

Popis innosti hasiských jednotiek pozostáva z prezentácie inností velitea zásahu a
hodnotenia innosti na jednotlivých zásahových úsekoch.
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Velite zásahu :
OR HaZZ Skalica – po príjazde ZHÚ Transpetrol, a.s. velite výjazdu
Úlohy velitea zásahu:
x vykona prieskum, uri zásahové úseky a ich veliteov,
x rieši nasadenie síl a prostriedkov a ostatných zúastnených zložiek na mieste zásahu
Operaný dôstojník :
OR HaZZ Skalica
Hlavný smer :
likvidácia úniku, tvorba norných stien, minimalizácia poškodenia životného prostredia
Poet zásahových úsekov: 4

Obr. 6 Vytvorenie nornej steny

Prezentovaná innos na jednotlivých úsekoch:
ZÚ . I
x prieskum, zabránenie úniku, dekontaminácia, havarijná ata Transpetrol, a.s.,
x velite zásahového úseku: Transpetrol, a.s.,
x vykonala : havarijná ata Transpetrol, príslušníci KR PZ Trnava,
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x innos a miesto - ZÚ . I:
o ZÚ .I zriadil VZ v mieste úniku, zamestnanci zabezpeili miesto pred
prípadným vznikom požiaru a vstupu neoprávnených osôb, vymedzili
nebezpenú zónu,
o vytvorili provizórne jazero za pomoci improvizovaných prostriedkov (lopaty ,
zemina),
o spolupráca s povodím Moravy, odborom životného prostredia OÚ.

Obr. 7 Separátor
ZÚ . II
x tvorenie norných stien, erpanie a zber ropných látok,
x velite zásahového úseku : OR HaZZ Skalica,
x vykonali : OR HaZZ Skalica + OHZ Holí,
x innos a miesto - ZÚ . II:
x ZÚ .II zriadil VZ v priestore prístaviska Hodonín cca 1 km od miesta úniku,
x innos a miesto - ZÚ . II:
o príslušníci stavajú jednu nornú stenu a zabezpeovali zber a erpanie ropných
látok z vodnej hladiny + zabránili úniku ropných látok do prítokov hlavného
toku rieky,
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o príslušníci za pomoci sorbných hadov zabranili vnikaniu ropy do prítokov
a zabezpeovali zber ropných látok z vodnej hladiny s použitím prostriedkov
vo výbave (sorbent).
ZÚ . III
x tvorenie norných stien, zber ropných látok – separátor,
x velite zásahového úseku: HZS Hodonín,
x vykonalo : HZS Hodonín,
x innos a miesto - ZÚ . III:
o ZÚ .III zriadil VZ v priestoroch prístaviska Hodonín,
o príslušníci stavali jednu nornú stenu a zabezpeili separáciu ropných látok
z vodnej hladiny pomocou separátora.

Obr. 8 ZÚ . 3
ZÚ . IV
x tvorenie norných stien, zber ropných látok,
x velite zásahového úseku: ZHÚ Transpetrol, a.s.,
x vykonal: ZHÚ Transpetrol, a.s.,
x innos a miesto - ZÚ .IV:
x ZÚ .IV zriadil VZ v priestoroch prístaviska Hodonín,
x innos a miesto ZÚ . IV:
o zamestnanci stavali jednu nornú stenu a zabezpeili zber ropných látok
z vodnej hladiny,
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Obr. 9 ZÚ . 4
Odporúanie pre velitea zásahu:
x

zisti rozsah úniku látky,

x

stanovi postup pri vykonávaní prieskumu s ohadom na špecifikáciu nehody,

x

nebezpeenstvo vzniku požiaru,

x

zisti rozsah zneistenia okolitej pôdy,

x

podmienky a spôsoby nasadenia síl a prostriedkov,

x

pokyny o použití OOP, dodržiavanie BOZP, dekontaminácia,

x

aktívna spolupráca s riadiacim štábom,

x

zisti iné závažné skutonosti, ktoré môžu ma vplyv na zásah hasiských jednotiek.
Na zaistenie maximálnej bezpenosti a minimalizácie dôsledkov udalosti a následnej

likvidácie bolo potrebné stanovi alebo aspo odborne odhadnú jej nebezpeenstvo pre
zasahujúce jednotky a dosah na životné prostredie. Velite zásahu po príchode na miesto
udalosti v prvom rade zhodnotil situáciu a zabezpeil miesto pred vznikom požiaru – zákaz
fajenia a manipulácie s otvoreným ohom, používanie neiskriaceho náradia, vstupom
neoprávnených osôb a zabezpeil vymedzenie nebezpeného a bezpeného priestoru. VZ
zistil rozsah nehody. Jednotlivé innosti si vyžadovali zriadenie zásahových úsekov
a riadiaceho štábu pre potreby koordinácie a kontroly VZ . Taktické cvienie bolo vykonané
silami a prostriedkami uvedenými v dokumentácii. Použité prostriedky sa nachádzajú vo
výbave zasahujúcich jednotiek . Urený spôsob riešenia a likvidácie udalosti je potrebný na
zosúladenie innosti jednotlivých zložiek IZS, medzinárodnú spoluprácu, spoluprácu
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jednotiek z iných krajov, spoluprácu s dotknutými orgánmi štátnej správy resp. súkromného
sektora.

Vyhodnotenie cvienia
x bola preverená funknos informaného systému pri vyrozumení lenov krízového
štábu a cviiacich subjektov,
x preh bili sa vedomosti a návyky pri rozhodovacom procese – riešení vzniknutej
mimoriadnej udalosti a vyhlásení mimoriadnej situácie,
x zistil sa stav vycvienosti a akcieschopnosti jednotiek HOS, oddelenia diakovodov,
oddelenia údržby TZ v mieste zásahu,
x bolo preverené u veliteov zasahujúcich jednotiek pripravenos a schopnos:
o posúdi hlavné rizikové faktory, ktoré vyplývajú z ekologickej havárie a úniku
ropných produktov do okolia (zamorenie blízkeho vodného toku , možnos
poškodenia zdravia zasahujúcich , požiarne nebezpeenstvo)
o vymedzi priestor úniku, zamedzenie alšieho šírenia.
x na alej sa upevnil pocit zodpovednosti u riadiacich pracovníkov (ochrana okolia,
financovanie, spolupráca s inými zložkami a pod.),
x zistil sa stav vecných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii na záchranné akcie, potreby
ich modernizácie a obmeny.

Záver

Zámerom cvienia bolo precvienie organizácie záchranných prác pri likvidácii
následkov ekologickej havárie, minimalizovanie škôd a zamedzenie poškodenia životného
prostredia Poas taktického cvienia bola preverená schopnos zasahujúcich zamestnancov
zastavi únik nebezpenej látky a velitea zásahu riadi priebeh zásahu. Celý priebeh cvienia
priniesol požadovaný efekt.
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Vnímanie obsahu práva na ochranu súkromia v recentnom
prostredí boja proti terorizmu a extrémizmu v Európe
Branislav Fridrich
Abstrakt
Tento príspevok najprv analyzuje jednotlivé aspekty ochrany súkromia poda príslušných
medzinárodných záväzkov vo vzahu k prostriedkom boja proti terorizmu a potláania
extrémizmu. Pri jeho vypracovaní bol využitý manuál Countering Terrorism, Protecting
Human Rights od Coopera J. editovaného Eicherom P. vydaný OSCE/ODIHR v roku 2007.
Následne vo vybranom prípade riešenom na Európskom súde pre udské práva porovnáva
vnímanie práva na súkromie zo strany sudcov najvyšších súdov Anglicka a Spojeného
kráovstva na jednej strane a Európskym súdom pre udské práva na strane druhej.

Poda lánku 17 ods. 1 a 2 Medzinárodného paktu o obianskych

a politických

právach:
„(1) Nikto nesmie by predmetom svojvoného alebo neoprávneného zásahu do jeho
súkromia, rodiny, domova alebo korešpondencie, ani neoprávneného útoku na jeho es
a dôstojnos. (2) Každý má právo na ochranu zákona proti takému zásahu alebo útokom.“
Poda lánku 8 ods. 1 a 2 Dohovoru o ochrane udských práv a základných slobôd:
„(1) Každý má právo na rešpektovanie jeho súkromného a rodinného života, jeho
domova a jeho korešpondencie. (2) Nesmie existova žiaden zásah verejného orgánu do
výkonu tohto práva okrem takého, ako je v súlade so zákonom a je nevyhnutný
v demokratickej spolonosti v záujme národnej bezpenosti, verejnej bezpenosti alebo
hospodárskeho dobra krajiny, na zabránenie neporiadku alebo zloinu, na ochranu zdravia
alebo morálky, alebo na ochranu práv a slobôd iných.“
Poda záverov moskovskej schôdzky udskej dimenzie OBSE z roku 1991, bod 24:
„Úastnícke štáty znovu potvrdzujú právo na ochranu súkromného a rodinného života,
domova, korešpondencie a elektronickej komunikácie. S cieom vyhnú sa akémukovek
nevhodnému alebo svojvoného vniknutiu štátu do domény jednotlivca, ktoré by bolo
škodlivé v akejkovek demokratickej spolonosti, výkon tohto práva bude predmetom iba
takých obmedzení ako sú predpísané zákonom a sú konzistentné s medzinárodne uznanými
udskoprávnymi štandardami. Predovšetkým, úastnícke štáty zabezpeia, že prehliadky
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a zadržania osôb a súkromných zariadení a majetku sa bude uskutoova iba v súlade so
štandardami, ktoré sú súdne uplatnitené.
Právo na rešpektovanie súkromného života je teda zaruené lánkom 17
Medzinárodného paktu o obianskych a politických právach a lánkom 8 Dohovoru o ochrane
udských práv a základných slobôd. Právo na súkromie je kvalifikované právo, preto môže
by zákonne obmedzené za uritých okolností pre špecifické úely stanovení v zmluvách
o udských právach. Ke

je jednotlivec formálne vyšetrovaný orgánom inným v trestnom

konaní pre podozrenie zo spáchania trestného inu alebo zo zapojenie do terorizmu,
rešpektovanie jeho súkromného života sa takmer isto pripája. Vyšetrovacie a sledovacie
systémy sa vzrastajúco sofistifikujú, o zodpovedajúco vytvára potrebu ochrany súkromného
života dokonca významnejšou. Európsky súd pre udské práva predovšetkým umiestuje
vysokú hodnotu na súkromie a potrebu chráni ho pred bezdôvodným štátnym zásahom. Preto
existujú záväzky rešpektova princípy nevyhnutnosti, proporcionality a nediskriminácie
poas vyšetrovaní teroristickej alebo súvisiacej innosti. Súkromný život je relevantný faktor,
ktorý musí by zobratý do úvahy, ke

sa informácia o jednotlivcovi uchováva a spracúva.

Zdieanie informácie o jednotlivcoch je tiež zásahom do práv na súkromie, ktoré, ak má by
oprávnené, musí by ospravedlnitené. Rasové a náboženské profilovanie môže tiež nastoli
závažné otázky vo vzahu k súkromiu a ochrane pred diskrimináciou.
Rada Európy vytvorila odporúania, ktoré požadujú uzákoni princípy zavedené caselaw Európskeho

súdu pre udské práva, ke

sa vzahujú na sledovacie a vyšetrovacie

policajné operácie, ide o odporúanie Rec(2005)10 Výboru ministrov o „špeciálnych
vyšetrovacích technikách“ vo vzahu k závažným trestným inom vrátane aktov terorizmu
z 20.4.2005. Toto odporúanie by malo by považované za kritériu pri stanovovaní
štandardov vo vzahu k právam na súkromie v rozsahu, v akom spravodajsky vedený
policajný dohad je dotknutý. Niekoko

alších nástrojov Rady Európy sa zaoberá otázkou

špeciálnych vyšetrovacích techník. Tieto zahajú, napríklad lánok 4 Dohovoru o praní,
vyhadávaní, zhabaní a konfiškácii výnosov z trestných inov . 141, lánok 23
Trestnoprávneho dohovoru o korupcii . 173, lánky 17-20 Druhého dodatkového protokolu
k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach . 182 alebo odporúanie
Výboru ministrov Rec (2001) 11 týkajúce sa vedúcich princípov v boji proti organizovanému
zloinu. Avšak tieto nástroje oslovujú otázky spojené s použitím odporúania o špeciálnych
vyšetrovacích technikách iba v rozsahu, v akom sa tieto používajú vo vzahu k ich
príslušnému rozsahu, kým odporúanie o špeciálnych vyšetrovacích technikách ponúka
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vyerpávajúci prístup k použitiu špeciálnych vyšetrovacích techník v spojitosti so všetkými
formami závažných zloinov vrátane aktov terorizmu.
Súkromie bolo definované ako „predpoklad, že jednotlivec by mal ma oblas
autonómneho rozvoja, interakcie a slobody, „súkromná sféra“ s alebo bez interakcie s inými
a vonej od štátnej intervencie a vonej od nadmernej nevyžiadanej intervencie inými
nepozvanými jednotlivcami“1. Pojem skromného života preto inkorporuje klasický pojem
obianskych slobôd v tom, že štát by nemal by pripustený vniknú do súkromnej sféry pri
absencii prísneho ospravedlnenia. Podstata práva na súkromie je „právo by ponechaný
samým“2.
Táto široká definícia súkromného života je reflektovaná v udskoprávnom case-law.
Rešpektovanie súkromného života obsahuje širšie práva by sám, ži ako sám a drža sa sám.
Pojem práv na súkromie nemôže by úzko konštruovaný. Pretože práva na súkromie majú
sklon obmedzi innos štátu, práva na súkromie sú politicky kontroverzné3. Súkromie je tiež
podstatné pre udržiavanie funkného spoloenstva. Napríklad, rodiny potrebujú súkromie, aby
fungovali tak, ako to robia priatelia, pracovné miesta a dokonca politické strany. Súkromie
dovouje skupinám formova sa a fungova bez nenáležitého zásahu. Verejné a skromné sféry
nevyhnutne interagujú a navzájom sa nevyluujú. Takmer každý musí vies svoj život sasti
na verejnosti. Ako vec práva udských práv, pojem súkromného života je tvorený sústrednými
kruhmi. V ich jadre, práva na súkromie poskytujú jednotlivcovi podstatné a základné právo na
existenciu, ako kto je. Avšak, pojem súkromia potom sa rozširuje, aby zahal osobné vzahy,
sociálne vzahy a iné širšie interakcie. Vrátane toho, preto, v rámci myšlienky súkromného
života sú osobné slobody, osobná autonómia, osobná integrita a osobné vzahy. Tieto
myšlienky tvoria as širšieho pojmu obmedzenej úlohy štátu v rámci súkromnej sféry, kde
rozvoj jednotlivca je dotknutý. Tento širší pojem súkromia zaha obmedzenia štátnej
kontroly jednotlivcov v rámci spolonosti, rovnako ako obmedzenia regulácie skromného
správania a sledovanie.

1
Lord LESTER of HERNE HILL QC - PANNICK, D., QC (Eds.), Human Rights Law and Practice, 2nd edition
(London, Butterworth, 2004), para. 4.82.
2
Pôvod tohto práva môže by nájdený v COOLEY, T., A Treatise on the Law of Torts, 2nd edition (Chicago,
Callaghan and Co., 1888), s. 29. Princíp bol potom vyvinutý, rozšírený a posilnený v prínosnej práci WARREN,
S.D., BRANDEIS, L.D., The right to privacy. In: Harvard Law Review, vo. 4, 1890, s.193-220.
3
FELDMAN, D., Civil Liberties and Human Rights in England and Wales, 2nd edition, (Oxford, 2002, s.511).
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Vývoj práv na súkromie pred medzinárodnými súdmi a tribunálmi

Ohnisko tejto asti je založené na case-law Európskeho súdu pre udské práva. Kde je
vhodné, je urobený odkaz na judikatúru od iných medzinárodných udskoprávnych orgánov.
Všeobecné princípy súkromia sú stanovené takto:
-

Fyzická a morálna integrita. Zákony, ktoré vhodne nezabezpeia fyzickú integritu
jednotlivcov proti zásahu iných skromných strán, porušujú práva na súkromný život4.
Podobne, nechcené a nútené lekárske prehliadky môžu porui toto právo5.

-

Osobná identita. Toto zaha právo na meno a právo na zmenu mena6 rovnako ako
rodové znovu uznanie a právo na identitu pre transsexuálov7. Súkromný život zaruuje
právo na sexuálnu identitu vrátane právo na lesbickú a homosexuálnu identitu8.

-

Skupinové práva ako práva na súkromie. Právo na osobnú identitu tiež zaha právo
na takú identitu ako len menšinovej skupiny. Napríklad, rómski a pôvodní udia
severného Fínska našli ochranu v rámci práva na rešpektovanie súkromného života9.
Pokusy obmedzi alebo kontrolova práva menšinovej skupiny alebo spoloenstva
môžu by neoprávnené poda práva na rešpektovanie súkromného života, dokonca ak

4
Prípad X. a Y. v. Holandsko, . 8978/80, 26.3.1985, bod 23 a M.C. v. Bulharsko, .39272/98 zo 4.12.2003,
body 152-153 a tiež na strane 166: „.. akékovek rigidný prístup k stíhaniu sexuálnych trestných inov, takých
ako vyžadujúcich dôkaz fyzického odporu za všetkých okolností, riskuje ponechanie uritých typov znásilnenia
nepotrestaných, a tak ohrozujúcich úinnú ochranu sexuálnej autonómie jednotlivca. V súlade so súasnými
štandardami a trendmi v tejto oblasti, pozitívne záväzky lenských štátov poda lánku 3 a 8 Dohovoru musia
by videné ako vyžadujúce potrestanie a úinné stíhanie akéhokovek neodsúhlaseného sexuálneho aktu, vrátane
absencie fyzického odporu obete“.
5
ES P zistil porušenie lánku 8 v prípade, kde „... vláda nepreukázala existenciu lekárskej nevyhnutnosti alebo
okolností definovaných právom. Ani nenaznaila, že žiados o lekárske vyšetrenie bola urobená verejným
prokurátorom. Nakoniec, kým ES P akceptuje, že vládne podanie, že lekárske vyšetrenie zadržaných forenzným
lekárom môže preukáza, že je významnou zárukou proti falošnému obvineniu zo sexuálneho obažovania alebo
zo zlého zaobchádzania, má za to, že akýkovek zásah do fyzickej integrity osoby musí by predpísaný zákonom
a vyžaduje súhlas tejto osoby. Inak, osoba v zranitenej situácii, takej ako zadržaný, by bola pozbavená právnych
záruk proti svojvoným aktom.“ ES P, Y.F. v. Turecko, .24209/94 z 22.7.2003, bod 43.
6
„lánok 8 neobsahuje žiadne výslovné ustanovenie o krstných menách. Avšak, pretože tvoria prostriedok
identifikovania osôb v rámci ich rodín a spoloenstva, krstné mená, ako aj priezviská (...) sa dotýkajú
súkromného a rodinné života. Navyše, výber krstného mena dieaa jeho rodimi je osobnou, citovou vecou
a preto vchádza do rámci ich súkromnej sféry“. ES P, Guillot v. Francúzsko . 52/1995/558/644, 23.9.1996,
body 21-22, v rovnakom tóne pozri Výbor OSN pre udské práva, Coeriel a Aurik v. Holandsko, oznámenie .
453/1991, doc.CCPR/C/52/D/453/1991, 9.12.1994, bod 10.2 („priezvisko osoby tvorí významný prvok jej
identity a že ochrana proti svojvonému alebo nezákonnému zásahu do jej súkromia zaha ochranu proti
svojvonému alebo nezákonnému zásahu do práva na výber alebo zmenu jej vlastného mena. Napríklad, keby
štát nútil všetkých cudzincov zmeni ich priezviská, tvorilo by to zásah v rozpore s lánkom 17“).
7
ES P, B. v. Francúzsko, .13343/87, 25.3.1992, body 43-63, ES P, Christine Goodwin v. Spojené kráovstvo,
. 28957/95, 1.7.2002, bod 90.
8
ES P, Norris v. Írsko, . 10581/83, 26.10.1988, bod 46 (citujúc prípad Dudgeon), Dudgeon v. Spojené
kráovstvo, .7525/76, 22.10.1981, Výbor OSN pre udské práva, Toonen v. Australia, oznámenie . 488/1992,
doc. CCPR/C/50/D/488/1992, 4.4.1994, bod 8.6.
9
EK P, G. a E. v. Nórsko, .927881 a 9415/81, 3.10.1983, s.35-36, ES P, Buckley v. Spojené kráovstvo, .
23/1995/529/615, 26.8.1996, body 78-84.
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ospravedlnenie pre tento zásah je národná bezpenos alebo zabránenie neporiadku
alebo zloinu. Napríklad, ak od usadeného spoloenstva sa vyžaduje opusti alebo
vráti sa, k ich majetku, toto musí by ospravedlnené princípmi práv na súkromie,
vrátane vyhovenia testom nevyhnutnosti, proporcionality a nediskriminácie.
-

Osobný alebo súkromný priestor. Súkromný priestor je nevyhnutný, aby sa mohli
formova vzahy s inými10. Právo na súkromný život zaha osobitne pojem domova
niekoho. To zaha obchodné priestory rovnako ako súkromné domovy. Avšak, tento
pojem súkromného priestoru je širší, než myšlienka domova niekoho. Zaha pojem
osobnej domény, kde niekto by mal smie vykonáva svoj obchod, dokonca na
verejnosti, bez neospravedlneného zásahu.

-

Súkromie a vnikajúce publikácie. Známi udia, lenovia kráovských rodín a celebrity
žiadali sa oprie o práva na súkromný život na ochranu ich súkromného života pred
mediálnym vniknutím11. Toto môže tiež by relevantné vo vzahu k mediálnemu
vniknutiu do životov bežných udí. Tieto nároky ilustrujú, že štát môže ma záväzok
zabezpei, aby tretia strana neospravedlnitene nezasahovala do súkromia niekoho
iného.

-

Osobné údaje. Tento problém je pokrytý vo väšej h bke alej. V ohade k jednému
aspektu problému, je nepravdepodobné, že sítanie udu alebo vnútroštátna
identifikaná schéma per se, hoci sa dotýka práva na rešpektovanie súkromného
života, by bola porušením tohto práva.

-

Záznamy národnej bezpenosti. Spôsob, ktorým štát uchováva informácie o u och,
ktorí môžu by považovaní za bezpenostné riziko, bude tiež zapája práva na
súkromie. Je akceptované, že držanie relevantnej informácie o uritých u och môže

10
„(...) ES P nepovažuje za možné alebo nevyhnutné pokúsi sa o vyerpávajúcu definíciu pojmu „súkromný
život“. Avšak, bolo by príliš obmedzujúce obmedzi pojem na „vnútorný kruh“, v ktorom jednotlivec môže ži
svoj vlastný osobný život ako si vyberie a vylúi z neho plne vonkajší svet nezahrnutý v rámci tohto kruhu.
Rešpektovanie súkromného života musí tiež pozostáva k uritému stupu práva na zriadenie a rozvoj vzahov
s inými udskými bytosami. Javí sa, navyše, že nie je žiadna príina princípu, preo toto chápanie pojmu
„súkromný život“ by malo by prijaté na vylúenie inností profesionálnej alebo podnikateskej povahy, pretože
to je, nakoniec, v priebehu ich pracovných životov, že väšina udí má významnú, ak nie najväšiu, príležitos
rozvíjania vzahov s vonkajším svetom. Tento názor je podporený skutonosou, že (...) nie je vždy možné
rozlíši jasne, ktoré innosti jednotlivca tvoria as jeho profesionálneho alebo podnikateského života a ktoré
nie. A tak, osobitne v prípade osoby vykonávajúcej slobodné povolanie jej práca v tomto kontexte môže tvori
as a úsek jej života k takému stupu, že sa stáva nemožným pozna, v akom objeme ona koná v danom
okamihu asu.“ ES P, Niemetz v. Nemecko,.13710/88, 16.12.1992, bod 29, pozri tiež ES P, Roemen a Schmit
v. Luxembursko, . 51772/92, 25.2.2003, bod 64, Elci a iní v. Turecko, . 23145/93 a 2509194, 13.11.2003, bod
696.
11
O rovnováhe, aby bola trafená medzi právom na súkromný život a slobodou prejavu pozri medzi inými EK P,
Earl Spencer a Countess Spencer v. Spojené kráovstvo, . 28851/95 a 28852/95, 16.1.1998 a ES P, von
Hannover v. Nemecko, .59320/00, 24.6.2004, body 56-60.
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by nevyhnutné. Kúové otázky sú aká informácie je držaná, ako dlho je uchovávaná,
o sa s ou robí, a i existuje širší prístup k nej12.
-

Domov a životné prostredie. Práva súkromného života môžu ma priamu relevanciu
na zákony o plánovaní a ochranu pred vážnymi narušeniami životného prostredia
dotýkajúcimi sa osobného blahobytu13. Kontroly plánovania, ktoré sa dotýkajú
koovníkov a rómskej komunity budú tiež zaha práva na súkromný život14.
V extrémnom prípade, ES P zisuje, že znienie sažovateovho domova
bezpenostnými zložkami porušilo jeho právo na domový život15.

-

Zdravotná starostlivos a prístup k zdravotníckym informáciám. Nezaobchádzanie,
a zaobchádzanie s u mi bez ich súhlasu, bude zapája lánok 8 ED P. Odhalenie
dôverných zdravotníckych informácií je striktne kontrolované poda ES P16. Kde
jednotlivci sú vystavení konkrétnemu zdravotnému riziku, štát smie ma povinnos
poskytnú primerané zdravotnícke poradenstvo a informácie17.

Práva obetí a ochrany súkromia

Štát má povinnos chráni obete zloinu, dokonca ke súkromní jednotlivci vykonali
tieto zloiny18. Tento záväzok štátu bude zaha zavedenie právneho rámca na stíhanie
zloinov. Existuje tiež povinnos chráni súkromné práva obetí v súdnej sieni. Usmernenia
Rady Európy o ochrane obetí teroristických aktov sa zaoberajú touto otázkou. lánok VIII
usmernení s nadpisom „Ochrana súkromného a rodinného života obetí teroristických aktov“
uvádza:

12

ES P, Segerstedt-Wiberg a iné v. Švédsko, . 62332/00, 6.6.2006, body 70-103.
Pozri Guerra a iní v. Taliansko, .116/1996/735/932, 19.2.1998, body 56-60, López Ostra v. Španielsko,
.41/1993/436/515, 23.11.1994, body 44-58, Hatton a iné v. Spojené kráovstvo, .36022/97, 8.7.2003, body 96
(„Neexistuje žiadne výslovné právo v Dohovore na isté a pokojné životné prostredie, ale kde jednotlivec je
priamo a vážne dotknutý hlukom alebo inou zneisujúcou látkou, otázka môže vzniknú poda lánku 8“).
14
ES P, Buckley v. Spojené kráovstvo, .23/1995/529/615, 26.8.1996, body 75-76.
15
„ES P zistil to ustáleným, že sažovateov domov a majetok bol zniený bezpenostnými zložkami, a tak
pozbavili sažovatea jeho živobytia a nútili ho a jeho rodinu opusti Yukarigören (...) Nemôže existova žiadna
pochybnos, že tieto akty tvorili vážne a neospravedlnitené zásahy do sažovateových práv na rešpektovanie
jeho súkromného a rodinného života a domova, a na pokojné užívanie jeho majetku“. ES P, Bilgin v. Turecko,
.23819/94, 16.11.2000, body 108.
16
ES P, Z. v. Fínsko, .9/1996/627/811, 25.1.1997, bod. 95.
17
Vo vzahu k lánku 2, ES P, L.C.B. v. Spojené kráovstvo, .14/1997/798/1001, 9.6.1998, bod 41.
18
„(...) hoci cieom lánku 8 je podstatne cie ochrany jednotlivca proti svojvonému zásahu verejných orgánov,
nenúti púho štát, aby sa zdržal od takého zásahu: popri tejto primárne negatívnej povinnosti môže existova
pozitívne záväzky inherentné v efektívnom rešpektovaní súkromného alebo rodinného života (...). Tieto záväzky
môžu zaha prijatie opatrení urených na zabezpeenie rešpektovania skromného života dokonca vo sfére
vzahov jednotlivcov medzi nimi samými“, ES P, X. a Y. v. Holandsko, .8978/80, 26.3.1985, body 23.
13
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1. Štáty by mali prija vhodné kroky, aby sa vyhli, v rozsahu, v akom je to možné,
podkopaniu rešpektovania súkromného a rodinného života obetí teroristických aktov,
predovšetkým, ke sa vykonávaj vyšetrovania alebo sa poskytuje pomoc po teroristickom
akte rovnako ako v rámci konaní iniciovaných obeami.
2. Štáty by mali, kde je to vhodné, pri plnom dodržaní princípu slobody prejavu,
podporova médiá a novinárov, aby prijali samoregulané opatrenia s cieom zabezpei
ochranu súkromného a rodinného života obetí teroristických aktov v rámci ich
informaných inností.
3. Štáty musia zabezpei, aby obete teroristických aktov mali úinné prostriedky
nápravy, kde vzniesli preukázatený nárok, že ich právo na rešpektovanie súkromného
a rodinného života bolo porušené.

Súkromie a antiterorizmus

Ako praktická vec, akékovek inná protiteroristická stratégia pravdepodobne
zasiahne do práva na súkromie. Je, preto, dôležité pochopi rozsah, v ktorom je oprávnené
zasiahnu do týchto práv. Orgány inné v trestnom konaní majú k ich dispozícii komplexný
súbor nástrojov a procedúr, ktoré môžu by použité pri protiteroristických operáciách. Tieto
sa rôznia od tradiných policajných metód – takých ako vykonávanie fyzickej prehliadky
podozrivého – po použitie vysoko sofistifikovaného odpoúvacieho sledovacieho zariadenia.
Všetky tieto budú zapája v rôzniacich sa stupoch právo na rešpektovanie súkromného
života. Aby boli oprávnené, musia by ospravedlnené ako predpísané zákonom nevyhnutné
v demokratickej spolonosti a primerané19. Techniky, ktoré musia by ospravedlnené na
týchto základoch, zahajú:
-

zhromaž ovanie a systematické podržanie si súkromných informácií štátnymi
bezpenostnými službami20,

-

uzavreté okruhové televízne schémy, kde akékovek obrázky sú nahrávané,
spracované a uchovávané21,

-

použitie sledovacích zariadení,

19

ES P, Malone v. Spojené kráovstvo, . 8691/79, 2.8.1984, bod 65 a Halford v. Spojené kráovstvo, .
73/1996/692/884, 27.5.1997, body 49-60.
Toto je osobitne tak vo vzahu k informáciám týkajúcim sa vzdialenej minulosti jednotlivca. Podržanie si
osobných údajov je odlišné od zhromaž ovania a musí by osobitne ospravedlnené, pozri ES P, Rotaru v.
Rumunsko, .28341/95, 4.5.2000, bod 43.
21
ES P, Peck v. Spojené kráovstvo, . 44647/98, 28.1.2003, body 76-87.
20
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-

zhromaž ovanie vzoriek takých ako odtlaky prstov a DNA22.

Sledovacie operácie vyžadujú nezávislý, najlepšie súdny, dohad23.
Ak tradiné policajné metódy sú schopné odpoveda na identifikovanú hrozbu, malo
by sa vyhnú narúšajúcejším zásahom so súkromia. Všeobecné princípy, ktoré sa majú
dodrža, sú nasledovné:
-

výraz „súkromný život“ nesmie by interpretovaný reštriktívne: zaha práva na
zavedenie a rozvíjanie vzahov s inými udskými bytosami a tiež innosti
profesionálnej alebo podnikateskej povahy24.

-

Existencia

uritej

legislatívy

udeujúcej

právomoc

utajenému

sledovaniu

prostredníctvom pošty, mailu a telekomunikácií môže by, za výnimoných okolností,
nevyhnutné v demokratickej spolonosti v záujme národnej bezpenosti a/alebo na
zabránenie neporiadku alebo zloinu. Avšak predmetná legislatíva musí by dostupná
a predvídatená, o sa týka jej úinkov25.

22

„V case-law orgánov Dohovoru, aj uchovávanie aj sprístupovanie informácie týkajúcej sa súkromného života
jednotlivca v tajnom policajnom registri bolo zistené, že tvorí zásah do práva osoby na rešpektovanie jeho
súkromného života (...) Navyše, povinné verejné sítanie udu vrátane otázok týkajúcich sa osobných
podrobností obyvateov konkrétnej domácnosti, alebo požiadavka, sledujúc relevantnú daovú legislatívu,
vyrobi zoznam niekoho súkromných výdavkov sa rovná takému zásahu (...) Výsluch osoby v priebehu jeho
zadržania, vrátane opatrení takých ako jeho prehliadka, pýtanie sa na jeho skromný život, vzatie odtlakov
prstov a fotografií, a podržanie si nahrávok tohto výsluchu, bolo tiež považované za zásah do práva osoby na
rešpektovanie jej súkromného života (...)“, EK P, Friedl v. Rakúsko, . 15225/89, 19.5.1994, bod 46, pozri tiež
Murray v. Spojené kráovstvo, . 14310/88, 28.10.1994, bod 83-95.
23
„(...) relevantná legislatíva musí špecifikova podrobne presné okolnosti, za ktorých také zásahy môžu by
pripustené. Rozhodnutie urobi použitie takého autorizovaného zásahu musí by urobené iba orgánom ureným
poda zákona a na case-by-case základe. Dodržanie lánku 17 vyžaduje, aby integrita a dôvernos
korešpondencie bola zaruená de iure a de facto. Korešpondencia by mala by doruované príjemcovi bez
zachytenia a bez otvorenia alebo inak ítania. Sledovanie, i elektronické alebo iné, zachytenie telefonických,
telegrafických a iných foriem komunikácie, odpoúvanie a nahrávanie konverzácií by malo by zakázané.
Prehliadky domova osoby by mali by obmedzené na prehliadku nevyhnutného dôkazu a nemalo by by
pripustené, aby sa rovnalo obažovaniu.“ Výbor OSN pre udské práva, Všeobecný komentár . 16 (právo na
súkromie, rodinu, domov a korešpondenciu a ochranu cti a povesti (l. 17), 8.4.1988, bod 8.
24
ES P, Amann v. Švajiarsko, . 27798/95, 16.2.2000, bod 44, ES P, Rotaru v Rumunsko, .28341/95,
4.5.2000, bod 43.
25
„(...) fráza „v súlade s o zákonom“ neodkazuje púho spä na vnútroštátne právo, ale tiež sa vzahuje na kvalitu
zákona, vyžadujúc od neho, aby bol zluitený s vládou práva, ktorá je výslovne spomenutá v preambule
Dohovoru (...) Fráza tak implikuje – toto sleduje z ciea a úelu lánku 8 – že musí existova opatrenie právnej
ochrany vo vnútroštátnom práve proti svojvonými zásahom verejných orgánov do práv zaruených odsekom 1
(...) Osobitne kde právomoc exekutívy je vykonávaná utajene, riziká svojvonosti sú zjavné (...) Pretože
implementácia v praxi opatrení utajeného sledovania komunikácií nie je otvorená pre prieskum dotknutými
jednotlivcami alebo verejnosti všeobecne, bolo by v rozpore s vládou práva pre zákonnú diskréciu udelenú
exekutíve, aby bola vyjadrená pojmami neobmedzenej moci. Následne, zákon musí indikova rozsah akejkovek
takej diskrécie udelenej príslušným orgánom a spôsob jej výkonu s dostatonou jasnosou, po zohadnení
legitímneho úelu dotknutého opatrenia, poskytnú jednotlivcovi adekvátnu ochranu proti svojvonému zásahu“,
ES P, Malone v. Spojené kráovstvo, . 8691/79, 2.8.1984, bod 67-68, pozri tiež Amann v. Švajiarsko, .
27798/95, 16.2.2000, bod 55-56, Rotaru v Rumunsko, .28341/95, 4.5.2000, bod 52, Silver a iní v. Spojené
kráovstvo, . 5947/72, 6205/73, 7052/75, 7061/75, 7107/75, 7113/75, 7136/75, 25.3.1983, body 86-88, Sunday
Times v Spojené kráovstvo, . 6538/74, 26.4.1979, bod 47-49. Navyše „nahrávanie a iné formy zachytenia
telefonickej konverzácie tvoria vážny zásah so súkromného života a korešpondencie a musí v súlade s tým by
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-

Zákon musí indikova stupe diskrécie udelenej príslušným orgánom a spôsob jej
výkonu s adekvátnou presnosou26.

-

Štáty nepožívaj neobmedzenú diskréciu k podliehajúcim osobám v rámci ich
právomoci na utajené sledovanie. ES P potvrdil, že štáty nesmú, v mene boja proti
špionáži a terorizmu, prija akékovek opatrenia, ktoré považujú za vhodné. ES P
zdôraznil, že sa musí vyhovie, aby, pri akomkovek prijatom systéme sledovania,
existovali adekvátne a úinné záruky proti zneužitiu. i také záruky sú úinné, závisí
od všetkých okolností prípadu, takých ako povaha, rozsah a trvanie opatrení, dôvody
požadované pre nariadenie opatrení, orgány príslušné na povolenie, vykonanie
a dohad nad takými opatreniami a druhu prostriedku nápravy stanoveného
vnútroštátnym právom27.

-

Právne záruky by mali by zavedené týkajúce sa dohadu inností relevantných
služieb. Dohadové procedúry musia sledova hodnoty demokratickej spolonosti tak
lojálne ako je to možné, predovšetkým vládu práva. V súlade s tým, súdnictvo je
najlepšie postavené, aby kontrolovalo akýkovek zásah do práva na súkromný život28.

založený na „zákone“, ktorý je predovšetkým presný. Je podstatné ma jasné, podrobné pravidlá o predmete,
osobitne pretože technológia dostupná na použitie sa kontinuálne stáva sofistifikovanejšou“, ES P, Kopp v.
Švajiarsko, .13/1997/797/1000, 25.3.1998, bod 72.
26
ES P, Rotaru v Rumunsko, .28341/95, 4.5.2000, bod 55. Výbor OSN pre udské práva zdôraznil, že
„svojvoný zásah môže tiež sa rozšíri na zásah stanovený poda zákona. Uvedenie pojmu svojvonosti je
zamerané na záruku, že dokonca zásah stanovený zákonom by mal by v súlade s ustanoveniami, úelmi
a ciemi Dohovoru a mal by, v každom prípade, by opodstatnený konkrétnym okolnostiam. Všeobecný
komentár . 16 (právo na súkromie, rodinu, domov a korešpondenciu a ochranu cti a povesti (l. 17), 8.4.1988,
bod 4.
27
ES P, Klass a iní v. Nemecko, .5029/71, 6.9.1978, body 49-50 a tiež bod 42, Leander v. Švédsko, .9248/81,
26.3.1987, bod 60, Malone v. Spojené kráovstvo, . 8691/79, 2.8.1984, bod 81, Chahal v. Spojené kráovstvo .
70/1995/576/662, 25.10.1996, bod 131 („ES P uznáva, že použitie dôverného materiálu môže by nevyhnutné,
kde je národná bezpenos v stávke. To neznamená, však, že vnútroštátne orgány môžu by voné od úinnej
kontroly vnútroštátnymi súdmi, kedykovek si vyberú tvrdi, že národná bezpenos a terorizmus sú zapojené
(...) existujú techniky, ktoré môžu by použité, ktoré aj zodpovedajú legitímnym bezpenostným obavám
s povahou a zdrojmi spravodajskej informácie aj ešte poskytujú jednotlivcovi substanciálne opatrenie procesnej
spravodlivosti“), a ES P, Tinnelly and Sons LTD a iné a McElduff a iné v. Spojené kráovstvo, .
62/1997/846/1052-1053, 10.7.1998, bod 77.
28
„Prieskum sledovania môže zasahova do troch štádií: ke sledovanie je prvýkrát nariadené, ke je
vykonávané, alebo po tom, o bolo ukonené. o sa týka prvých dvoch štádií, skutoná povaha a logika
utajeného sledovania diktujú, že nielen sledovanie samé ale tiež sprievodný prieskum by sa mal by uskutoni
bez znalosti jednotlivca. Následne, pretože jednotlivcovi bude nevyhnutne zabránené od požadovania inného
prostriedku nápravy sám od seba alebo od priamej úasti v prieskumnom konaní, je podstatné, že zavedené
procedúry by mali samé poskytova adekvátne a ekvivalentné záruky zabezpeenia práv jednotlivca. Okrem
toho, hodnoty demokratickej spolonosti musia by sledované tak lojálne, ako je to možné v dohliadacích
procedúrach, ak hranice nevyhnutnosti, v rámci významu lánku 8 ods. 2, nemajú by prekroené. Jedným zo
základných princípov demokratickej spolonosti je vláda práva, ktorá je výslovne uvedená v preambule
Dohovoru (...) Vláda práva implikuje, medzi iným, že zásah exekutívnych orgánov do práv jednotlivca by mal
podlieha úinnej kontrole, ktorá by mala bežne by zaruená súdnictvom, aspo ako posledný prostriedok,
súdnej kontrole ponúkajúcej najlepšie záruky nezávislosti, nestrannosti a náležitého procesu“, ES P, Klass a iní
v. Nemecko, .5029/71, 6.9.1978, bod 55.
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Nezákonne získaný dôkaz

Ako všeobecný princíp, akýkovek dôkaz získaný pri porušení práv na skromný život
by nemal tvori súas trestného stíhania, pretože zahrnú taký dôkaz môže poruši právo na
spravodlivý proces29. Ako bolo ukázané, štandardy udských práv vyžadujú, aby konanie ako
celok, vrátane spôsobu, akým je dôkaz predkladaný, bolo spravodlivé30. Európsky súd pre
udské práva však akceptoval, že právo na spravodlivý proces nie je nevyhnutne porušené
dôkazom získaným porušením práva na rešpektovanie súkromného života. Napríklad, kde
napadnutý dôkaz (nezákonné telefonická nahrávka) nebola jediným dôkazom proti
obvinenému v prípade zahajúcom vážny zloin, neexistovalo porušenie práva na
spravodlivý proces, kde tento dôkaz bol prijatý31. Podobne, kde polícia nekonala nezákonne
ako vec vnútroštátneho práva, ale predsa porušila právo na rešpektovanie súkromného života
prostredníctvom použitia odpoúvacích zariadení, sažovateove práva na spravodlivý proces
neboli porušené vo vážnom drogovom prípade, v ktorom vyhlásil sa vinným k trestnému inu.
Neexistovalo žiadne porušenie práva na spravodlivý proces; napriek tomu, že to bol jediný
dôkaz proti sažovateovi32. Následné prípady pred ES P zistili porušenie práva na
spravodlivý proces, kde existoval nezákonný zásah do súkromia. Toto sa uskutonilo, ke
polícia použila sledovacie metódy na získanie dôkazu proti sažovateovi, kým bol zadržaný
v policajnej väzbe pre podozrenie so spáchania vraždy33. Na rozdiel od dôkazu získaného

29

ES P, Allan v. Spojené kráovstvo, . 48539/99, 5.11.2002, body 50-51, pozri tiež Khan v. Spojené
kráovstvo, . 35394/97, 12.5.2000, body 29-40; Schenk v. Švajiarsko, . 10862/84, 12.7.1988, bod 45-46.
ES P, Teixeira de Castro v. Portugalsko, . 44/1997/828/1034, 9.6.1998, body 34, Allan v. Spojené
kráovstvo, . 48539/99, 5.11.2002, body 42-44.
31
ES P, Schenk v. Švajiarsko, . 10862/84, 12.7.1988, bod 48.
32
ES P, Khan v. Spojené kráovstvo, . 35394/97, 12.5.2000, body 38-40.
33
„(...) v jeho interview s políciou nasledujúcom jeho uväznenie sažovate, na radu svojho právneho zástupcu,
konzistentne využíval svoje právo by ticho. H., ktorý bol dlhotrvajúci policajný informátor, bol umiestnený do
sažovateovej cely v Stredfordskej policajnej stanici a neskôr v tej istej väznici pre konkrétny úel vyzvedania
od sažovatea informáciu poukazujúcu naho v trestných inoch, z ktorých bol podozrivý. Dôkaz uvádzaný na
sažovateovom procese ukázal, že polícia viedla H. a inštruovala ho „tlai ho ako môžeš“. V kontraste
k pozícii v prípade Khan, priznania údajne urobené sažovateom voi H., a ktoré tvorili hlavný alebo
rozhodujúci dôkaz proti nemu v procese, neboli nenútené a nepodnietené vyhlásenia zdobrovonené
sažovateom, ale boli vyvolané stálym pýtaním sa H.-om, ktorý, na úrovni polície, smeroval ich konverzáciu do
diskusií o vražde za okolností, ktoré môžu by považované ako funkný ekvivalent vypoúvania, bez
akýchkovek záruk, ktoré by sa pripojili k formálnemu policajnému interview, vrátane prítomnosti právneho
zástupcu a vydania zvyajného varovania. Kým je pravda, že neexistoval žiaden osobitný vzah medzi
sažovateom a H. a že žiadne faktory priameho nútenia neboli identifikované, ES P má za to, že sažovate by
bol býval podliehal psychologickým tlakom, ktoré sa dotkli „dobrovonosti“ odhalení údajne urobených
sažovateom voi H.: bol podozrivý v prípade vraždy, vo väzbe a pod priamym tlakom od polície pri
vypoúvaniach o vražde, a by bol ahko ovplyvnitený k presvedeniu prija H., s ktorým zdieal celu po
niekoko týždov, do svojej dôvery. Za týchto okolností, informácia získaná použitím H. týmto spôsobom môže
by považovaná za získanú v rozpore s vôou sažovatea a jej použitie v procese dotýkajúcom sa
30
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prostredníctvom muenia alebo zlého zaobchádzania – ktoré nikdy nie je prípustné – dôkaz
získaný

prostredníctvom

porušenia

súkromia

nebude

nevyhnutne

robi

proces

nespravodlivým. Relevantné otázky v urení spravodlivosti procesu budú zaha:
-

kto autorizoval porušenie súkromia a ako,

-

i dôkaz mohol by zhromaždený iným spôsobom, a

-

závažnos a dôkazná hodnota dôkazu.

Špeciálne vyšetrovacie techniky, sledovanie a policajný dohad

Špeciálne vyšetrovacie techniky sú metódy, ktoré zahajú vážny zásah do práv
jednotlivca na súkromie, bežne prostredníctvom skrytých praktík na strane orgánov inných
v trestnom konaní. Tieto zahajú praktiky identifikované vyššie, z ktorých najbežnejšie môže
by zachytenie komunikácie. Pred tým, než niekto je zaradený pod špeciálne vyšetrovacie
techniky, existuje potreba, aby boli „dostatoné dôvody veri“, že jednotlivec je zapojený do
spáchania alebo pravdepodobného spáchania teroristickej innosti34. Esenciálne subjektívna
povaha „dostatoných dôvodov veri“ robí právnu definíciu toho takmer nemožnú. Aby sa
pomohlo vyjasni pojem, právo na slobodu môže by nejako nápomocné. Toto právo na
slobodu zaha požiadavku „opodstatneného podozrenia“ pred uväznením niekoho35. Takýto
test, alebo nejaká as z neho“ by mohla by použitá na ospravedlnenie umiestnenia niekoho
pod dohad. ES P zistil, že „opodstatnené podozrenie“ predpokladá existenciu skutoností
alebo informácií, ktoré by uspokojili objektívneho pozorovatea, že dotknutá osoba možno
spáchala trestný in. o môže by považované za „opodstatnené“, bude však závisie na
všetkých okolnostiach36. Zachytenie komunikácií musí vyhovie minimálny požiadavkám

sažovateovho práva by ticho a privilégia proti sebaobvineniu.“ Allan v. Spojené kráovstvo, . 48539/99,
5.11.2002, body 52.
34
Odporúanie Rec(2005)10 Výboru ministrov o „špeciálnych vyšetrovacích technikách“ vo vzahu k závažným
trestným inom vrátane aktov terorizmu z 20.4.2005, bod 4.
35
Zo spáchania trestného inu.
36
„V tomto vzahu, teroristické zloiny spadajú do špeciálnej kategórie. Z dôvodu sprievodného rizika straty
života a udského utrpenia, polícia je povinná kona s maximálnou neodkladnosou v sledovaní všetkých
informácií, vrátane informácií z utajených zdrojov. alej, polícia môže asti musie uväzni podozrivého
teroristu na základe informácie, ktorá je spoahlivá, ale ktorá nemôže, bez vloženia do ohrozenie zdroja
informácie, by odhalená podozrivému alebo produkovaná na súde na podporu obvinenia.“ ES P, Fox,
Campbell a Hartley v. Spojené kráovstvo, . 12244/86, 12245/86, 12383/86, 30.8.1990, bod 32. Zistenie
porušenia lánku 5, ES P zdôraznil, že sažovatelia „majú predchádzajúce usvedenia pre akty terorizmu
spojené s IRA (...) hoci by to mohlo posilni podozrenie spájajúce ich so spáchaním trestných inov
teroristického druhu, nemôže tvori jediný základ podozrenia ospravedlujúceho ich uväznenie v roku 1986,
nejakých sedem rokov neskôr. Skutonos, že všetci sažovatelia, poas ich uväznenia, boli vypoúvaní
o konkrétnych teroristických aktoch, nerobí ni viac, než potvrdzuje, že väzniaci dôstojníci mali skutoné
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dôvernosti, integrity a dostupnosti. Tieto požiadavky znamenajú, že informácia by mala by
prístupnou iba uritým autorizovaným osobám (dôvernos), že informácia by mala by
autentická a úplná, a tak udeujúca minimálny štandard spoahlivosti (integrita) a že
technický systém na mieste na zachytenie telekomunikácií je prístupný, kedykovek je to
nevyhnutné (dostupnos).

Kedy je primerané zasahova do súkromných práv ?

Sledovanie alebo telefonické nahrávanie ako súas boja proti terorizmu bude asto
uspokojova požiadavku, aby existovala naliehavá spoloenská potreba na zásah do práva na
súkromný život. Avšak, i konkrétny zásah je primeraný, bude závisie na množstve
kontextovo-konkrétnych faktorov. Tieto zahajú:
-

špeciálne vyšetrovacie techniky by mali by použité iba vtedy, ke

je dostatoný

dôvod veri, že závažný trestný in bol spáchaný alebo pripravovaný, alebo je práve
pripravovaný,

jednou

alebo

viac

konkrétnymi

osobami

alebo

ako

ešte

37

neidentifikovaným jednotlivcom alebo skupinou jednotlivcov .
-

„lenské štáty Rady Európy by mali zabezpei, aby príslušné orgány používali menej
narúšajúce vyšetrovacie metódy, než špeciálne vyšetrovacie techniky, ak také metódy
umožujú, aby bol trestný in odhalený, zabránený alebo stíhaný s adekvátnou
innosou“38.

Vo vzahu k telefonickému nahrávaniu, zákon by mal:
-

stanovi kategórie osôb, ktorých telefóny môžu by nahrávaná,

-

objasni povahu trestných inov ospravedlujúcu použitie nahrávania,

-

ukáza trvania opatrenia,

-

vysvetli procedúru pre vyhotovenie súhrnných správ obsahujúcich zachytené
konverzácie,

-

identifikova preventívne opatrenia, aby boli prijaté s cieom komunikova nahrávania
nedotknuté a v ich úplnosti pre možný dohad sudcom a obhajobou, a

podozrenie, ktoré bolo zahrnuté v týchto aktoch, ale to nemôže uspokoji objektívneho pozorovatea, že
sažovatelia možno spáchali tieto akty“. Tamže, bod. 35.
37
Odporúanie Rec(2005)10 Výboru ministrov o „špeciálnych vyšetrovacích technikách“ vo vzahu k závažným
trestným inom vrátane aktov terorizmu z 20.4.2005, bod 4.
38
Tamže, bod 6.
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-

vyjasni okolnosti, za ktorých maj by vymazané alebo zniené (predovšetkým
nasledujúc ukonenie alebo oslobodenie obvineného)39.

ES P založil princíp, že telefonické nahrávanie musí vyhovie zákonu. Kde to nie je, je to
zakázané, bez ohadu na to, i je to pre súdne úely alebo z dôvodov národnej bezpenosti40.

Súdny dohad špeciálnych vyšetrovacích techník

ES P tiež zdôraznil, že dovoli nesúdnemu orgánu samému rozhodova o špeciálnych
vyšetrovacích metódach môže tvori porušenie Dohovoru. Závisiac na rozsahu opatrení
a zárukách stanovených vnútroštátnym právom41, štáty by mali preto prija primerané
legislatívne opatrenia na zabezpeenie adekvátnej kontroly súdnymi orgánmi alebo inými
nezávislými orgánmi na implementáciou špeciálnych vyšetrovacích techník, školenie
o trestnoprocesnej legislatíve v spojení s nimi, a relevantné školenie v udských právach42.
Kúom k obavám ES P je uznanie, že narúšajúce techniky nemusia sa dotknú iba práv
osoby, ktorá je podozrivá zo spáchania alebo prípravy trestného inu, ale tiež priamo alebo
nepriamo, práv iných osôb. Z tohto dôvodu je dôležité, že predmetný trestný in je osobitne
závažný, a že žiadna iná metóda získania dôkazu nie je dostupná. Z prehadu case-law ES P
týkajúceho sa rešpektovania súkromného života v kontexte protiteroristických stratégií, môžu
by narysované dve stratégie. Prvá, právo na rešpektovanie súkromného života, ako
kvalifikované právo, môže poskytova opatrenia na uahenie úinnej protiteroristickej akcie.
Druhá, osoby rozvíjajúce protiteroristické stratégie by mali pochopi požiadavky, ktoré

39

ES P, Huvig v. Francúzsko, .41989/164/220, 27.3.1990, body 32-33, Kruslin v. Francúzsko, .11801/85,
24.4.1990, bod 35, Greuter v. Holandsko, .40045/98, 13.3.2002.
ES P, A. v. Francúzsko, .14838/89, 23.11.1993, body 33-39.
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„V relevantnom ase (...) colné orgány mali vemi široké právomoci: predovšetkým mali výlunú pôsobnos
zhodnoti prospešnos, množstvo, d žku a škálu dohadov. Nadovšetko, pri absencii akejkovek požiadavky
súdnej záruky sa obmedzenia a podmienky stanovené zákonom, ktoré boli zdôraznené vládou (...) javia príliš
voné a plné medzier pre zásahy do sažovateových práv, aby boli striktne primerané sledovanému
legitímnemu úelu.“, ES P, Funke v. Francúzsko, .10828/84, 25.2.1993, bod 57, Crémieux v. Francúzsko, .
11471/85, 25.2.1993, bod 40, Miailhe v. Francúzsko (.1), . 12661/87, 25.2.1993, body 38-40.
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trestným inom vrátane aktov terorizmu z 20.4.2005, bod 3. Jeho vysvetujúce memorandum poznamenáva, že
medzi rôznymi predvídanými typmi kontroly najúinnejší by bol systém predchádzajúcej autorizácie, hoci by
nebolo vždy primerané zavies takú kontrolu (doc. CM/2005)41 Addendum 2, 23.3.2005, bod 42). i
predchádzajúca autorizácia alebo ex post facto prieskum sa požaduje, môže závisie od povahy operácie
a dotknutej právomoci. Avšak je jasné z prípadu Klass, že predchádzajúca súdna autorizácia nemusí vždy by
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dosahovaní tohto záveru ES P uznal závažnú povahu zásahu a skutoné možnosti zneužitia, avšak snažil sa
akceptova to, pretože bol presvedený, že záruky boli aj adekvátne aj úinné v okolnostiach.“, ES P, Klass a
iní v. Nemecko, .5029/71, 6.9.1978, body 47-60.
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princípy udských práv budú robi. Napríklad, ak vzah medzi adekvátnymi a úinnými
zárukami a test proporcionality nie je vzatý do úvahy, opatrenia prijaté ako súas stratégie
pre získanie protiteroristického dôkazu nemusia by povoné udským právam.

doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD.
Právnická fakulta UMB Banská Bystrica
Katedra ústavného práva
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Elementy kultury bezpieczestwa narodowego. Wybrane
zagadnienia koncepcji japoskiej
Marek Hoborowicz

Abstrakt
Artyku odwoujc si do pojcia kultury bezpieczestwa definiowanego przez pryzmat
dorobku materialnego i niematerialnego danego spoeczestwa (lub jednostki) stara si
przedstawi na przykadzie Japonii denia tego kraju do okrelenia swojego poziomu
bezpieczestwa narodowego w ramach geopolityki ksztatowanej w relacjach z innymi
mocarstwami. Poniewa, jak zauwaaj znawcy przedmiotu, kultura bezpieczestwa
nierozerwalnie zwizana jest z trzema pozostajcymi w cisym zwizku paszczyznami:
mentaln, organizacyjno – prawn i materialn, naleao odwoa si do japoskiego systemu
oddziaywania spoecznego, poprzez wychowanie klasy wojowników, najbardziej powizanej
z pojciem kultury bezpieczestwa poprzez jej udzia w ksztatowaniu japoskiej zdolnoci
militarnej, bdcej gwarantem realizacji narodowych planów rozwoju w kierunku
mocarstwowoci. Zaprezentowanie pokrótce idei i wartoci kulturowych akcentowanych w
procesie ksztatowania postaw samurajów byo pewnego rodzaju koniecznoci, gdy, jak
zauwaa Juliusz Piwowarski, poziom siy moralnej ma decydujcy wpyw na kultur
bezpieczestwa i przyznaje jej prymat nad zdobyczami techniki.
Sowa kluczowe: Japonia, kultura bezpieczestwa, buddyzm zen, samurajowie, zasady
konfucjaskie, Yamatotakeru, bushid

Przystpujc do omówienia kwestii kultury bezpieczestwa naley przybliy jej
zakres znaczeniowy oraz wskaza paszczyzny, na których odgrywa ona kluczow rol.
Specjalista od spraw bezpieczestwa Juliusz Piwowarski tak zdefiniowa to pojcie: „ Kultura
bezpieczestwa to ogó utrwalonego, materialnego oraz pozamaterialnego ludzkiego dorobku,
który tworzy szeroko rozumiana, militarn i pozamilitarn saoobronno czowieka; suy ona
utrzymywaniu, odzyskiwaniu ( wtedy, gdy bezpieczestwo utracono) i podwyszaniu
poziomu bezpieczestwa okrelonego indywidualnego lub zbiorowego podmiotu, dziki
odpowiedniej jakoci jego egzystencji i moliwoci cigego rozwoju”1.

1

PIWOWARSKI, J. Fenomen Bezpiecze stwa. Kraków 2014, s. 135.
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Zarówno w przypadku bezpieczestwa indywidualnego, jak równie zbiorowego –
odnoszcego si do okrelonej grupy spoecznej, niezwykle istotny jest czynnik ludzki,
któremu w procesie wychowania nadaje si mniej lub bardziej elitarny charakter.
Juliusz Piwowarski kadzie dodatkowo nacisk na poziom siy moralnej, piszc: „ W
zaoeniach japo skiej kultury bezpiecze stwa czynnik ten ( ludzki – przyp. M.H. ) jest
decydujcy dla poziomu bezpiecze stwa danej spoecznoci, gdy bez osignicia wysokiego
poziomu siy moralnej, na nic si nie przydaje nowoczesna technika”2.
To, co nierozerwalnie zwizane jest z pojciem kultury bezpiecze stwa, to jej trzy
filary: mentalny – stanowicy uporzdkowany system wierze, pogldów i postaw
jednostkowych i zbiorczych, organizacyjno – prawny – powizany z filarem mentalnym, oraz
filar materialny3.
Analizujc zatem japo sk kultur bezpiecze stwa; klanow, rodow, czy wreszcie –
narodow naley wskaza, e oparta ona bya na klasie wojowników – samurajach, którzy
dziki „…cigoci midzypokoleniowego przekazu…”4 otrzymywali wyksztacenie bdce
spucizn rodzimej kultury japoskiej, na któr w V i VI wieku silnie oddziaywaa kultura
Chin, bdcych w owym czasie orodkiem politycznym i kulturowym. Podstaw
wyksztacenia wojownika, wynikajc z tradycji japoskiej bya jego czno z rodzimymi
bóstwami kami. System wierze ujty w ramy religii zwanej shint stanowi pozamaterialny
dorobek kulturowy, na który w póniejszym okresie naoya si filozofia konfucjaska i
buddyzm.
Przy okazji omawiania rodzimego dorobku kultury naley wskaza na czynnik
spajajcy t kultur, którym by cesarz, potomek bogów, jedyne yjce bóstwo, czce w
swojej osobie funkcje polityczne i sakralne. Rola cesarza, jako czynnika scalajcego nabraa
szczególnego znaczenia po roku 1868, kiedy tzw. Restauracja Meiji nadaa mu nowy wymiar
– ideologiczny, bdcy uzasadnieniem dla realizacji polityki wielkomocarstwowej.
O istocie i znaczeniu shint dla rozwoju japoskiej pastwowoci pisa na pocztku
XX wieku czoowy intelektualista i badacz problematyki religii japoskich okresu Meiji
Masaharu Anesaki (1873-1930):

2

Ibidem, s. 136
systematyka kultury bezpieczestwa podana za Marianem Cielarczykiem [w:] PIWOWARSKI, J. Fenomen
Bezpiecze stwa, s. 8
4
PIWOWARSKI, J. Fenomen Bezpiecze stwa, s. 136.
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„Podstawowym wyznacznikiem religii shint od najdawniejszych czasów by kult
bogini soca, który dominowa nad lokalnymi bóstwami i duchami. Byo to moliwe dziki
rosncej sile rodziny cesarskiej (jako potomków bogini soca), która to sia zostaa
wykorzystana do podporzdkowania sobie lokalnych kultów klanowych, nadrzdnemu
kultowi bogini soca. Ten wzrost jednoci narodowej by kwesti polityczn i religijn”5.
Znawca kultury japoskiej Hajime Nakamura dodaje: „ Kult cesarza nie pojawi si
nagle po Restauracji Meiji ( 1868 ). Pierwotne jego elementy zaistniay ju w gbokiej
staroytnoci”6. Kult cesarza w tradycji i kulturze Japonii czy w sobie aspekt polityczny z
mitem kosmologicznym. Wnioski badaczy staroytnych poda, mitów i legend skadajcych
si na Nihonshoki i Kojiki s nastpujce: „Badajc mity i legendy w Kojiki i Nohonshoki,
zauwaymy, e opowieci o bogach nie znalazy si tam dla pokazania wielkoci, mocy i
potgi bóstw, w które wierzyli staroytni, ale dla udowodnienia boskoci cesarza, którego
pokrewiestwo z bogami jest dokadnie opisane”7.
Na rodzimy system wierze od VI wieku zacz oddziaywa buddyzm, który
wzbogaci japoski system o nowe wartoci. Przedstawiciel buddyjskiej sekty zen - Suzuki
Daisetsu8 oceniajc z perspektywy kilku stuleci wpywy buddyzmu na kultur Japonii
stwierdza:
„Nie mona mówi o kulturze Japoskiej, nie uwzgldniajc buddyzmu, poniewa w
kadej fazie jej rozwoju moemy odnale róne formy buddyjskiego sposobu odczuwania.
W istocie nie ma takich dziedzin w japoskiej kulturze, które ominoby buddyjskie
oddziaywanie, tak wszechogarniajce, e my, którzy yjemy w samym jego centrum, nie
jestemy tego w ogóle wiadomi. Od czasu oficjalnego sprowadzenia go w VI wieku do
Japonii, buddyzm jest najbardziej inspirujcym czynnikiem w historii kultury tego kraju.
Mona by powiedzie, e sam fakt wprowadzenia buddyzmu niejako z rekomendacji klas
rzdzcych tamtej epoki uczyni z niego wany czynnik postpu kulturowego i konsolidacji
5
MASAHARU ANESAKI, History of Japanese Religion: With Special Reference to the Social and Moral life of
the Nation, London 1930, s.32
6
NAKAMURA, H. Systemy my lenia ludów Wschodu, Indie Chiny Tybet Japonia, s. 447
7
Ibidem, s. 447
8
Suzuki Daisetsu Teitaro (1870-1966) nalea do klasy samurajów. Jest jednym z najbardziej znanych
japoskich mylicieli. By profesorem filozofii buddyjskiej, pierwszym i najwaniejszym propagatorem filozofii
zen na Zachodzie. Swoimi - licznymi opracowaniami na temat myli buddyjskiej, a szczególnie filozofii zen
zapocztkowa na Zachodzie badania naukowe i filozoficzne nad istot buddyzmu i zen oraz wpywu na kultur i
histori narodów Azji. Na pocztku XX wieku przebywa w Stanach Zjednoczonych oraz Europie, gdzie
uczestniczy w licznych konferencjach naukowych powiconych rozwojowi religii, prowadzi wykady i
seminaria, a take publikowa liczne prace naukowe na temat buddyjskiej szkoy mahajana i zen. Zajmowa si
przekadami literatury buddyjskiej z jzyka japoskiego i chiskiego na jzyk angielski. W publikacjach i
pracach naukowych Suzuki D.T. zgbianiem metafizycznej i filozoficznej natury religii oraz dokonywa
porównania mistyki chrzecijaskiej i filozofii buddyjskiej.
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politycznej. Buddyzm szybko zacz by utosamiany z pastwem. …. buddyzm zosta w
peni wczony w polityk kolejnych rzdów i na róne sposoby pomaga w jej umacnianiu”9.
To, co nabiera istotnego znaczenia dla wyjanienia istoty rozwoju kultury
bezpieczestwa narodowego opartego na klasie samurajów, to wpyw filozofii buddyjskiej, a
szczególnie sekty zen10 na postawy etyczne i moralne wojowników japoskich, które zdaj si
mie szczególny charakter. Zwizek zen z samurajami szczegóowo wyjania wspomniany
ju D. Suzuki. Pisze on: „Naley w tym miejscu wspomnie o wewntrznym zwizku midzy
samurajskim sposobem odczuwania a zen. Obecnie uznaje si, e elementami okrelajcymi
busido s: postulat niezomnego postrzegania godnoci samuraja, wyraonej w lojalnoci,
oddaniu synowskim, szlachetnoci, dobroci i szczodroci”11.
Analizujc przyczyny cisego zwizku Zen z klas wojowników Suzuki Daisetsu tak
to wyjania: „Moe si wydawa dziwne, e zen zosta w jaki sposób powizany z duchem
samurajskim lub z warstw samurajów spoeczestwa Japonii. Bez wzgldu na form, jak
buddyzm przybiera w rónych krajach, w których si rozwija, jest on religi wspóczucia i
w swoich zmiennych dziejach nigdy nie by zaangaowany w wojny”12.
Zdaniem D. Suzuki powodów byo kilka. Brak jednoznacznej zachty do walki
„…biernie podtrzymywa ducha walki, gdy wojownicy – z jakich powodów musieli
wkroczy na wojenn ciek. Zen czyni to na dwa sposoby: etyczny i filozoficzny. Etyczny,
poniewa zen jest religi, która naucza, aby nie patrze wstecz, gdy si ju podejmie jakie
dziaanie, filozoficzny, poniewa z równ obojtnoci traktuje zarówno ycie, jak i
mier”13. Tym, co warte jest podkrelenia, to silnie akcentowana przez zen dyscyplina i
samodoskonalenie. Oczyszczony i skoncentrowany na walce umys by gwarantem
zwycistwa. Przeszkod w uzyskaniu wewntrznej koncentracji byo denie do posiadania
bogactwa, nadmierna emocjonalno oraz zbdne spekulacje intelektualne. Wszystko to
utrudniao osignicie celu. Zen ze swoim kultem prostoty by tym, czego potrzebowa
wojownik ze swoim prostym i nienawykym do filozofowania umysem.

9

SUZUKI, D. Zen i kultura japo ska, t. B. Szymaska, P. Mróz, A. Zalewska, Kraków 2009, s.141
Przyjmuje si, e zen dotar do Japonii w XII wieku ( okres Kamakura ) za spraw buddyjskiego mnicha Eisai
( 1148-1215 ). Nowa filozofia znalaza uznanie w oczach rodu samurajów Hj. Ród ten syn z mstwa,
dyscypliny i ascetycznego wrcz sposobu ycia. Nic wic dziwnego, e Eisai i jego filozofia minimalizmu i
pustki zyskaa mu uznanie w oczach przedstawicieli rodu, a jemu samemu zapewnia pozycj przewodnika
duchowego.
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SUZUKI, D. Zen i kultura japo ska, s. 43.
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Ibidem, s. 37.
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Ibidem, s. 37.
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Mimo przesania pokoju, jaki niesie filozofia zen, jednym z istotnych jego symboli jest
miecz. Wprawdzie utosamia si go z walk ze zem, ale w warstwie podstawowej, by
symbolem mocy wojownika, jego lojalnoci i gotowoci do powicenia ycia dla swojego
pana. Znaczenie miecza w tym przypadku wie si cile z pojciem ducha patriotyzmu i
byo silnie akcentowane, przyczyniajc si do ksztatowania postaw nacjonalistycznych i
militarystycznych w Japonii po 1868 roku.
Do symboliki miecza odwoywao si równie shint , ale zdaniem Suzuki Daisutsu nie
ma on tam tak znaczcego wymiaru duchowego, jak w buddyzmie. „W shint miecz zawsze
zdradza swe naturalistyczne ródo pochodzenia. Nie jest symbolem, ale przedmiotem
obdarzonym pewn tajemnicz moc”.14 Mimo pewnych zastrzee D. Suzuki nie mona
pomin faktu, e symbol miecza w shint

mia w okresie Restauracji Meiji - oraz

póniejszym - równie doniose znaczenie ideologiczno - polityczne dla legitymizmu wadzy
cesarskiej oraz tworzenia podstaw dla japoskiego nacjonalizmu i ekspansjonizmu. Zatem
uwagi D. Suzuki poczynione z pozycji przedstawiciela sekty zen mona rozumie jako
zaakcentowanie silnego wpywu tej filozofii na ksztatowanie ducha bojowego kolejnych
pokole wojowników, co wytworzyo bliski i nierozerwalny zwizek tej klasy spoecznej i
zen. Sens pogldów Suzuki naley rozpatrywa z perspektywy czasu, w jakim byy one
wygaszane, to jest okresie silnego oddziaywania ideologii Kokutai, która w sposób
zinstytucjonalizowany dya do minimalizacji wpywów buddyzmu na spoeczestwo
japoskie, a zatem uwagi D. Suzuki miay w tamtym okresie wymiar szczególny, gdy
wskazyway na ogromny wkad zen w ksztatowanie ducha walki i postawy licznej klasy
wojowników, która staa si zalkiem armii, realizujcej w praktyce zaoenia ideologiczne
Cesarstwa Wielkiej Japonii.
W procesie wychowania wojownika ogromne znaczenie miaa lojalnoci, postrzegana
jako jedna z najistotniejszych cnot. W Kodeksie Modego Samuraja – Bud Shoshinshu
zasada opisujca mio synowsk K K napisano: „ Niezalenie od tego, czy od urodzenia
bdzie uzdolniony, mdry, elokwentny i przystojny, to jeeli jest nielojalny, szybko zejdzie na
z drog i stanie si bezuyteczny”15. Istotne s równie dalsze wskazania: „ I chocia sowa:
„rodzic”, „wadca”, „synowskie przywizanie” i „lojalno” róni si midzy sob, w
znaczeniu maj co wspólnego”16.
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ibidem, s. 55.
DAIDOJI YUZAN SHIGESUKE, Kodeks Modego Samuraja Bud Shoshinshu, prze. D. Marczewska,
Bydgoszcz 2004, s. 18.
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Ibidem, s. 19.
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W rozwaaniach nad zasadami wychowania i ksztatowania postaw samurajów, a
take pozostaych warstw spoecznych docieramy do istoty filozoficznego przesania idei
konfucjaskich. Conrad Totman oceniajc zakres oddziaywania zasad konfucjaskich na
ksztatowanie japoskiego systemu politycznego twierdzi, e czas pojawienia si filozofii
Konfucjusza przypada na okres, kiedy w Japonii doszo do wyranej dominacji rodu znanego
jako Yamato, który czc w osobie cesarza funkcj polityczn i religijn doprowadzi do
centralizacji wadzy i znacznego poszerzenia swoich wpywów.
„Z chwil, kiedy przywódcy Yamato rozszerzyli swoj wadz na wschód i zachód
napotkali bardziej zoone wewntrzne problemy polityczne i zostali uwikani w problemy
dyplomatyczne z now i potn dynasti T’ ang w Chinach. W celu zaradzenia tym
problemom przeprowadzili reformy polityczne, które poczyy zasady legitymizacji i
praktyki biurokratyczne stosowane przez przez dynasti T’ang. Zawieray one konfucjask
koncepcj cesarza, jako jedynego wadcy, biurokratycznego organu rzdu regionalnego i
lokalnego, systemu wojskowego opartego na powszechnym poborze, systemu podatkowego,
cile odpowiadajcego zdolnociom produkcyjnym kraju”17.
Adaptacja zasad konfucjaskich nie sprowadzaa si tyko do administracyjnej
organizacji pastwa. Filozofia konfucjaska, zawierajca do istotne podobiestwo do
tradycyjnego, japoskiego systemu wartoci, kadcego silny nacisk na hierarchiczny
porzdek spoeczny, z dominujc rol rodziny, by pocztkowo traktowany przez dwór
cesarski jako uzasadnienie dla tych wartoci, a nawet wzmocnienie ich znaczenia ze wzgldu
na jego pochodzenie. Przyjcie przez japoskie krgi dworskie chiskiego systemu
filozoficznego byo czym doniosym i nobilitujcym, a przy tym miao niezwykle praktyczny
wymiar, przez swój wydwik ideowy. Przedstawienie w konfucjaskim systemie
pojciowym pastwa jako odwzorowania rodziny, z jej zalenociami, hierarchicznoci,
podkreleniem znaczenie szacunku i oddania dla ojca rodziny, a w rozumieniu szerszym, dla
wadcy, poszanowanie starszych i wyszych rang, w zupenoci odpowiadao potrzebom
dworu japoskiego do utrwalenia w spoeczestwie tych zasad, które znaczco wpyway na
wzmocnienie pozycji politycznej samego wadcy.
Nie naley przypuszcza, e konfucjanizm zosta przyjty bez zastrzee i w caoci.
Rónice midzy japoskim, a chiskim systemem sprawowania wadzy byy istotne i
niezwykle znaczce. W Japonii nieznane byo pojcie mandatu niebios, co stanowio wany
element filozofii konfucjaskiej. W Chinach sprawowanie wadzy miao charakter
17

TOTMAN, C. Early Modern Japan. University of California Press 1995, s. 16.

75

warunkowy, o ile wadca – penicy swój urzd z mandatu niebios postpowa zgodnie z wol
niebios, kroczc ciek nieba ( tao ). Przestrzeganie cnót i zapewnienie harmonii, byo
gwarancj jego pozycji. Rzdy despotyczne koczyy si obaleniem wadcy przez lud, co byo
nakazem niebios. Ta chiska metoda ograniczenia despotyzmu wadcy bya zupenie obca i
ideowo odlega od japoskiej zasady sprawowania wadzy. Cesarz japoski nie sprawowa
rzdów z czyjego mandatu, sprawowa urzd w wyniku boskiego polecenia: „… Ty mój
wnuku, id tam i zaprowad rzdy”, japoski cesarz sam by bogiem i nie podlega ludzkim
prawom, nie mówic ju o kaprysach ludu w zakresie obierania tego czy innego wadcy. Dla
Japoczyków, chiski mandat niebios by bezwarunkowym przekazaniem wadzy, bez adnej
moliwoci jej odebrania, gdy zamach na wadz sprawowan przez boskiego potomka by
dziaaniem niezgodnym z wol niebios.
Bez wzgldu na poziom akceptacji jego podstawowych zaoe etyczno-moralnych w
rónych okresach czasu i przez róne orodki wadzy w Japonii,

wpyw filozofii

konfucjaskiej na ksztat rodzimej tradycji religijnej, kulturowej, politycznej i spoecznej by
olbrzymi. Historycy, kulturoznawcy i badacze reprezentujcy pokrewne dziedziny wiedzy,
zgodnie przyznaj, e konfucjaski system filozoficzny „…odegra gówn rol w ewolucji
japoskiej religii, nadajc specyficzny charakter wspóczesnemu shinto”18.
Jego niezwyke zalety w ksztatowaniu postaw spoecznych zostay dostrzeone we
wczesnym okresie Edo19. Rzdy rodu Tokugawa od pocztku swojego istnienia, tj. od roku
1603 dostrzegy jego niezwyky potencja. Legitymizacja wadzy shoguna w zakresie
sprawowania rzdów wojskowych i administrowania krajem dokonaa si (podobnie jak
kilkanacie wieków wczeniej ) w oparciu „… o konfucjaskie wartoci i ideay”20. „Dla
konfucjanistów bardzo wana jest znajomo wasnego miejsca, traktowanie relacji
spoecznych z honorem, przestrzeganie porzdku i wypenianie obowizków”21. Majc na
wzgldzie konieczno wzmocnienia pozycji wadzy wojskowej rodu Tokugawa konieczne
byo dokonanie istotnych zmian: „ Pewne aspekty tej filozofii zostay jednak zmodyfikowane,
tak by bardziej pasoway do rzeczywistoci Japonii. Na przykad, chiski konfucjanizm

18

BOCKING, B. A Popular Dictionary of Shinto, Psychology Press 2005, s.17. O wpywie Konfucjanizmu na
rozwój innych paszczyzn ycia spoecznego w Japonii pisze Tu-Wei-Ming w pracy Confucian Traditions in
East Asian Modernity: Moral, Education and Economic Culture in Japan and the Four Mini-Dragons, Harvard
Uniwersity Press 1997, s. 21-37.
19
Okres Edo ( Edo jidai ) przypada na okres wadzy rodu Tokugawa, który rozpocz si w roku 1603 i trwa
nieprzerwanie do 1868 roku, kiedy wadza polityczna ponownie zosta przywrócona cesarzowi, rozpoczynajc
okres w dziejach Japonii zwany Restauracj Meiji.
20
TOTMAN, C. Early Modern Japan. s. 21.
21
KENNETH. G. HENSHALL. Historia Japonii. Warszawa 2011, s. 78.
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dopuszcza okazywanie wiernoci przekonaniom, w Japonii zostao to ograniczone do
wiernoci zwierzchnikowi”22.
Filozofia konfucjaska, kadca nacisk na hierarchiczno, podporzdkowanie i
znalezienie wa ciwego miejsca – zalenego od roli i pozycji spoecznej przyczynia si do
utrwalenia japoskiego systemu zalenoci spoecznej, na czele której znajdowa si cesarz,
bdcy uosobieniem ojca wielkiej rodziny, jak byo spoeczestwo, któremu z racji funkcji i
pozycji nalene byo cakowite posuszestwo.
Przedstawiciel rodowisk buddyjskich Inoue Enry tak scharakteryzowa t postaw:
„…w odrónieniu od Chin i Zachodu, lojalno wobec monarchy i mio synowska s
jednym. Dzieje si tak, poniewa wszyscy Japoczycy s potomkami rodziny cesarskiej. Ród
cesarski jest prarodem wszystkich Japoczyków, co czyni cesarza i wszystkich jego
poddanych czci jednej rodziny”23.
Z kolei H. Nakamura piszc o japoskiej postawie lojalnoci i cakowitego
posuszestwa pisze: „Kogo oznacza „suweren”? Jest to wadca poddanych, przewodzcy
okrelonej grupie, w której obowizuje podporzdkowanie si wadzy. Suwerenem moe by
zatem cesarz. Szacunek dla suwerena móg wic zosta przeksztacony w wiadomo statusu
spoecznego i hierarchii w spoeczestwie feudalnym oraz kult cesarza. […] Cakowite
poddanie si suwerenowi stanowio podstaw moralnoci w caej historii Japonii”24. Na ten
zespó cnót i najwyszych wartoci naoya si wiara w boskie pochodzenie cesarza, co byo
jedn z zasadniczych rónic midzy systemami; chiskim i japoskim. „Szoguna
identyfikowao si z bakufu (rzdem feudalnym), cesarza z pastwem”25. Cnoty te
kultywowane byy przez konfucjanizm i buddyzm, które w znaczcy sposób wpyny na
prymitywn u swoich pocztków, animistyczn religi, jaka by shintoizm. „Japoczycy jako
spoeczestwo cakowicie podporzdkowuj si okrelonej osobie – cesarzowi, panu
feudalnemu, przeoonemu, kierownikowi w pracy. Postawa ta w religii przejawia si w
wyej opisany sposób. Oczywicie, mona wskaza podobne zachowania religijne take w
innych krajach. Jako przykady mona poda postawy przyjmowane w redniowieczu przez
katolików wobec witych lub przez Hindusów wobec guru. W tych przypadkach czci si
jednak cechy religijne, wartoci witych. Nie pojawia si kwestia pochodzenia, genealogii.
Na tym wanie polega jedna z cech waciwych jedynie Japoczykom”26.
22

Ibidem, s. 78.
Ibidem, s. 19.
24
NAKAMURA, H. Systemy my lenia ludów Wschodu, Indie Chiny Tybet Japonia, s. 414.
25
Ibidem, s. 430.
26
Ibidem, s. 435.
23
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To wzajemne przenikanie idei, wierze, rytuaów miao istotne znaczenie dla
utrwalenia wzorców spoecznych takich jak wierno, oddanie, wiara w bosko Japonii jako
kraju bogów oraz wyszo rodu Yamato, majcego boskie korzenie. Nade wszystko jednak
konfucjaskie zasady lojalnoci w poczeniu z akcentowan silnie w zen obojtnoci wobec
mierci uksztatoway postaw japoskich wojowników. Warto raz jeszcze odwoa si do
sów D. Suzuki, który tak to wyjania: „Po pierwsze, od zarania dziejów zen w Japonii by
bardzo silnie zwizany z yciem samurajów. Chocia nigdy nie zachca aktywnie do
gwatownych dziaa, to jednak biernie podtrzymywa ducha walki, gdy wojownicy – z jaki
powodów – musieli wkroczy na wojenn ciek. Zen czyni to na dwa sposoby: etyczny i
filozoficzny. Etyczny, poniewa zen jest religi, która naucza, aby nie patrze wstecz, gdy si
ju podejmuje jakie dziaanie, filozoficzny, poniewa z równa obojtnoci traktuje zarówno
ycie, jak i mier”27.
Elementem

czcym

w

sobie

pojcie

kultury

bezpiecze stwa,

poziomu

bezpiecze stwa i siy moralnej by miecz, który peni funkcje obronne w odniesieniu do
jednostki i okrelonej zbiorowoci ( klan, naród ). Do istoty i symboliki miecza odnosi si
konfucjanizm, buddyzm, a szczególnie zen a take shint . Równie tutaj posuymy si
wykadem tej idei w ujciu D. Suzuki:
„Miecz zatem powinien spenia dwa zadania: musi usuwa wszystko, co staje na
przeszkodzie woli jego posiadacza oraz prowadzi do stumienia wszystkich impulsów, które
rodz si z instynktu samozachowawczego. To pierwsze zadanie dotyczy bezporednio ducha
patriotycznego, a niekiedy te militarnego, to drugie ma swoje religijne odniesieni do
lojalnoci i powicenia. W pierwszym przypadku miecz moe czsto oznacza po prostu
destrukcj. Moe te by

symbolem mocy, niekiedy demonicznej. Miecz musi zatem

pozostawa pod kontrol i peni t drug funkcj. wiadomy tego posiadacz miecza zawsze
o tym pamita. Destrukcja powinna by skierowana przeciwko zemu duchowi. Miecz
utosamia si wtedy z unicestwieniem tego, co niesie zagroenie dla pokoju, sprawiedliwoci,
postpu i humanizmu – wszystkiego, co jest wane dla duchowego szczcia caego wiata”28.
Shint

równie darzyo miecz szczególnym kultem, ale odmiennym nieco od

konfucjanizmu i buddyzmu. Mia on boskie pochodzenie i by darzony przez samurajów
najwiksz czci. Jego donioso podkrelaj wszystkie „boskie ksigi” – Kojiki i Nihongi.
W procesie wychowania modego samuraja wan rol odgryway przekazy, mity i legendy

27
28

SUZUKI, D. Zen i kultura japo ska, s. 43.
Ibidem, s. 54.
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zawarte

w ksigach,

co

podkrela

miao

doniose

znaczenie

symboliki

i

jej

niekwestionowan cigo genealogiczn.
Jednym z przykadów najlepiej oddajcym przesanie jest opowie o bohaterze
narodowym Yamatotakeru. Historia ta jest o tyle istotna, e czy w sobie kilka
najwaniejszych elementów: odwoania do gównej wityni shint w Ise – miejsca kultu
jedynego potomka bogów - cesarza i jego boskich przodków, symbolu miecza oraz genealogii
rodu Yamato29.
Bardzo wanym elementem postawy samuraja wiadczcym o jego sile moralnej bya
gotowo do powicenia. Transformacja polityczna, gospodarza i spoeczna, która dokonaa
si w Japonii po przywróceniu penej wadzy cesarskiej w roku 1868 nie wpyna na
przewartociowanie w obrbie moralnoci i powinnoci klasy wojowników, wrcz przeciwnie
– tradycyjnym cnotom nadaa nowe znaczenie. Badacz Hajime Nakamura tak to ujmuje: „Po
Restauracji Meiji, a do klski w II wojnie wiatowej, gotowo do powicenia ( którego
adresatem w epoce feudalnej by senior ) deklarowano wobec cesarza. „Duch bushid , który
przez dugi czas ksztatowany by przez klas wojowników – susznie zauway w 1907 roku
Haga Yaishi – jest obecnie skierowany wycznie na tron cesarski”30.
Relacje midzyludzkie uksztatowane pod wpywem tradycji wpyway na ksztat inne
j wanej postawy, bdcej immanentn czci kodeksu bushid – obrony. „ Nadawanie rangi
najwyszej wartoci okrelonym i konkretnym relacjom midzyludzkim pociga za sob silne
poczucie koniecznoci bronienia i rozwijania takiej postawy. Gdy zagroone jest istnienie
okrelonego systemu zwizków midzyludzkich, do jakiego naley jednostka, skonna jest
ona broni go nawet przy uyciu siy. W japoskim sposobie mylenia nie postrzega si
uycia brutalnej siy jako etycznie zego lub dobrego bd te jako usprawiedliwionego lub
nie w danych warunkach. Nalece do grup jednostki d do religijnego uzasadnienia
samego aktu obrony grupy”31
Kolejnym elementem kultury bezpiecze stwa charakterystycznej dla koncepcji
japoskiej byo poczenie poszczególnych komponentów czy te filarów: mentalnego i
organizacyjno - prawnego skadajcych si na system wychowania spoecznego utrzymanego
w duchu shint i nadanie im nowego wymiaru – religii politycznej.

29
Omówienie podania o Yamatotakeru mona znale m.in. w opracowaniu Jolanty Tubielewicz, Od mitu do
historii, Wykady o Japonii, Warszawa 2006, s. 115 – 121.
30
Ot Fuji, Edo bungaku kenkyu ( Studia nad literatur okresu Edo), s. 70 [w:] NAKAMURA, H. Systemy
my lenia ludów Wschodu, Indie, Chiny, Tybet, Japonia, pod red. P. P. Wienera, t. M. Kenert, W. Szkudlarczyk
– Brki, Kraków 2005, s. 446.
31
Ibidem, s. 463 – 464.
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Konieczno dokonania takiego zabiegu wyjani jeden z twórców reformy Meiji - It
Hirobuni, stwierdzi on, e: „… w Europie religia stanowi jedn z wytycznych, która peni
wan rol w yciu spoeczestwa i jednoczy ludzi. W naszym kraju jest tylko jedna religia,
która jest jednak zbyt saba, by by czynnikiem, wpywajcym na rozwój polityki …”32.
Powsta zatem problem dla nowego rzdu japoskiego, dodania religii ideologicznej siy,
zdolnej odegra tak znaczc rol w formowaniu struktur pastwa.
Analizujc ten problem, historyk religii, Helen Hardacre dosza do zaskakujcych
wniosków: „Po raz pierwszy w historii, pastwo pokusio si o autorstwo doktryny religijnej i
zobowizao si do systematycznego jej goszenia jako Narodowej Ewangelii …”33. Wzorce
europejskie przeniesione na grunt japoski, a nastpnie wzmocnione ideologi Kokutai34,
majc swoje ródo w shint , stay si nadrzdn wartoci polityczn, której mona byo
uy w deniem pastwa do realizacji przyszych zamierze. Wzorce te wywodzce si
bezporednio z idei odwoujce si do religii, posuyy jako wzór dla budowy japoskiego
pastwa moralnego, które wychodzc od teologii politycznej, i z jej pomoc, za swój
ostateczny cel uznao budow pastwa w myl hasa - „wzbogacenie narodu oraz
wzmocnienie armii” (Fukoku Ky hei)35, dlatego te religia przestaa by celem sama w sobie,

32

M. uczko, It Hirobuni i Yamagata Arimoto, Czoowi politycy Japonii okresu Meiji, Warszawa 2006, s. 22
H. Hardacre, Shint and the State, Princeton Uniwersity Press 1989, s.7 – 8.
Restauracja wadzy cesarskiej po roku 1868 zmierzaa ponownie do scalenia funkcji religijnej i politycznej, co
w konsekwencji suy miao wzmocnieniu autorytetu wadzy samego cesarza. Byo to niezwykle istotne dla
okrelenia ideologicznego podoa pastwa japoskiego w jego nowoczesnym ksztacie. Suy temu miaa idea
33
34

Kokutai ( ব৬ - skrót od Kokumin Taiku naikai ), w której cesarz zosta okrelony jako najwyszy autorytet
religijno – polityczny w pastwie. Wspomniana idea zostaa zdefiniowana i uznana w konstytucji z 1889 roku.
Stwierdzaa, e : „ Kokutai oznacza form pastwa, w którym stojcy niezomnie na stray linii cesarz, askawie
sam sprawuje nadzór nad wadz pastwow.” Definicja ta, której nadano charakter wicy, zostaa w maju
1929 roku powtórzona przez Najwyszy Sd Cesarski, gdzie ponownie potwierdzono znaczenie i rol cesarza
jako autorytetu strzegcego porzdku prawnego pastwa. Pierwotnie sowo Kokutai oznaczao w jzyku
japoskim stan lub charakter narodowy i nie miao tak jednoznacznego wydwiku politycznego. Znaczenia
takiego nabrao dopiero w procesie przemian spoeczno – politycznych jakie zachodziy w Japonii od drugiej
poowy XIX w. Badacz fenomenu ideologii Kokutai– Masao Maruyama w swojej publikacji z roku 1961
zatytuowanej: „Denken In Japan” stwierdzi, e wyraenie to pod koniec XIX w. uzyskao nowe, „magiczne
znaczenie” i przeksztacio si w „yw wiadomo” oraz przybrao „religijny charakter”
35
Fukoku-Ky hei byo hasem politycznym rzdu Meiji o silnym zabarwieniu nacjonalistycznym,
ukierunkowanym na mobilizacj si caego narodu w celu dokonania szybkiej transformacji gospodarczej i
politycznej, która posuy do budowy kraju mogcego stan w jednym szeregu z potgami zachodnimi. Haso
to wpisywao si ogólnonarodowy trend dominujcy w Japonii w pocztkowym okresie tzw. Restauracji Meiji.
Polega on pozyskiwaniu, na szerok skal, zachodnich zdobyczy cywilizacyjnych, przenoszonych na grunt
japoski, a nastpnie wprowadzanych niemal w kady aspekt ycia spoecznego. Fukoku – Ky hei pozwolio na
szybk transformacj polityczn i modernizacj Japonii. W Fukoku - Ky heiuwag zwraca aspekt militarny.
Moe to posuy jako wskazówka, co do priorytetów, jakimi kierowa si rzd Meiji. Budowa silnej armii bya
warunkiem niezbdnym, który umoliwia wyrównanie si Japonii w konfrontacji z potgami zachodnimi, a
nastpnie walk o umocnienie pozycji na arenie midzynarodowej. Trzeba pamita, e midzynarodowa
sytuacja polityczna, w której przyszo funkcjonowa rzdowi Meiji na pocztku jego istnienia uplasowaa
Japoni na przegranej pozycji, co zapocztkowaa militarna interwencja USA, przerywajca trwajc ponad 250
lat izolacj tego kraju. Rzd Meiji mia wiadomo powagi sytuacji oraz wieo w pamici dowiadczenia, jaki
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a staa si rodkiem wadz ku ksztatowaniu pastwa. Cesarz, w nowych realiach
politycznych, ale w zgodzie z wielowiekow tradycj, zosta okrelony jako potomek bogów,
a przez to sam bdc bogiem, w sensie politycznym scali w swojej osobie podwójn rol:
boga oraz wadcy. Cesarstwo Japonii mogo by zatem postrzegane byo jako pastwo boskie,
które funkcjonowao z woli boga i w oparciu o boskie zasady.
Zabieg ten by konieczny w sytuacji, w której Japonia zacofana technologicznie i
gospodarczo moga podzieli los Chin czy Korei, zdominowanych cakowicie przez potgi
zachodnie takie jak Rosja, Anglia czy Stany Zjednoczone. Japoski politolog Yoshihisa
Hagiwara analizujc zabieg stworzenia z rodzimego systemu wierze religii pastwowej
stwierdza: „ Shintoizm pastwowy, który móg by okrelony jako wiara w cesarza[…] Sam
cesarz jest zaoycielem boskich dróg (Kannegara no michi), najwyszym bogiem wród
innych bogów cesarskich przodków, jedynym kapanem najwyszego boga i tego tytuu sam
jest bogiem i do tego jedynym yjcym bogiem”36.
Podkrelenie boskoci cesarza i zwizanej z tym predestynacji Japonii do
sprawowania wiatowej wadzy - jako boskiej krainy – dawao podstawy do wypracowania
doktryny politycznej okrelajcej ramy i kierunki polityki zagranicznej. Doktryna t bya
Hakko – Ichiu, co w jzyku japoskim oznacza „osiem kra ców wiata pod wspólnym
dachem”. Geneza tej doktryny siga okresu scalania mitów i legend japoskich w zbiory
dwóch wi tych ksi g- Nihongi i Nihonshoki. Pierwsze próby wcielenia w ycie posannictwa
Japonii pojawiy si w XVI wieku i zwizane byy z planami podboju Korei i Chin przez
jednego z trzech wielkich przywódców redniowiecznej Japonii - Toyotomi Hideyoshiego.
Zapomniana przez okoo 300 lat, powrócia na przeomie XIX i XX wieku i zostaa
dopasowana do nowej rzeczywistoci politycznej.
Doktryna Hakko – Ichiu. Stanowia odpowied Japonii na sytuacj geopolityczn w
Azji, która stanowia realne zagroenie dla ywotnych interesów narodowych. W wyniku

stay si udziaem innych pastw regionu, Chin czy Korei, które utraciy spor cz swojej suwerennoci na
rzecz potg zachodnich. Na podstawie: www.britanica.com/Meiji Restoration, http://countrystudies.us/japan,
(10.12.2013). Wicej na ten temat Idea Fukoku – Ky hei bya przedmiotem badahistoryków i politologów
amerykaskich. P. A. Scalapino twierdzi, e: „pod wpywem Fukoku – Ky heiJaponia rozpocza […] proces
uprzemysowienia, jako niezbdny element jej polityki, prowadzcy do zapewnienia bezpieczestwa.” W P. A.
Scalapio, The Forein Policy Of Modern Japan, University of California Press 1977, s.XV. Na uwag zasuguje
równie uwaga innego badacza – S. K. Vogla, który tak uj t kwesti: „Fukoku – Ky heistao si hasem
koalicyjnych idei politycznych. Wielu intelektualistów [japoskich – MH] podtrzymywao to zaoenie, e
kluczem do przetrwania narodu jest rozwój krajowego wzrostu gospodarczego poprzez zrównowaenie handlu
oraz wzmocnienie siy militarnej, z wykorzystaniem zdobyczy zachodnich technologii.” – za: S. K. Vogel, USJapan Relation’s in a Changing World, Washington 2002, s.67
36
Hagiwara, Uber Begriff und Funktion der „kokutai” – Ideologie: Der Mythos des japanischen Kaisertums als
Herrschaftsideologie vor dem zweiten Weltkrieg, s.2Y
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ekspansji kolonialnej rozlege tereny Azji Poudniowo-Wschodniej znalazy si pod silnym
wpywem mocarstw zachodnich, prowadzcych dziaania o charakterze niekiedy wrcz
rabunkowym .
Efekty tych poczyna widoczne byy szczególnie w Chinach. Naley równie
pamita, e nastpstwem siowego przerwania izolacji Japonii byo podpisanie
niekorzystnych umów handlowych, podobnych do tych, które obowizyway na terytorium
cesarskich Chin. Wszystkie te fakty miay niezwykle silny wpyw na wiadomo japoskich
elit politycznych, kulturalnych i gospodarczych. Ju pod koniec XIX wieku po krótkim
okresie fascynacji kultur Zachodu nastpi w Japonii gwatowny zwrot w kierunku
rodzinnych wartoci. Majc wiadomo przyczyn upadku Chin oraz niedawne dziaania
amerykaskie w Japonii coraz czciej zaczy przejawia si opinie, e Japonia powinna
wzi na siebie rol obrocy azjatyckiego wartoci przed ekspansywnym zachodnim
materializmem.
Narastaniu takich nastrojów sprzyjay dziaania wadz, które poprzez oficjaln
propagand uwiadamiay spoeczestwu konieczno podejmowania wysików na rzecz
rozwoju „unikalnego boskiego cesarstwa” i realizacji jego misji.
Gówne zaoenia doktryny utrzymane byy w duchu ideologii Kokutai i podkrelay
wyjtkowo cesarza i Japonii. Gosiy one, e:
1)

„Japonia jest centrum wiata, a na jej czele stoi sprawujcy wadz boski cesarz, który

zawdzicza sw bosko temu, e jest potomkiem wielkiej Amaterasu –Omikami.
2)

Japonia znajduje si pod specjaln opiek bogów (Kami). Dlatego naród i ziemia

Wielkiej Japonii oraz wszystkie jej instytucje s wywyszone ponad wszystko.
3)

Wszystkie te cechy s podstaw KODOSHUGISHA (Cesarskiej Drogi) i daj Japonii

bosk misj doprowadzenia wszystkich narodów pod wspólny dach, tak aby caa ludzko dla
wasnego dobra moga zosta wczona w dzieo sprawowania wadzy przez Cesarza”37.
Tworzc religi polityczn, której orodkiem centralnym i punktem odniesienia
zosta cesarz, twórcy nowoczesnego pastwa dyli do uzyskania efektu scalajcego
japoskie spoeczestwo, co byo warunkiem niezbdnym przy realizacji zaoe okrelonych
w doktrynie Hakko - Ichiu,

Dziki tym zabiegom organizacyjno – prawnym Japonia

przesuna granice poj takich jak: zagroenie i obrona narodowych interesów, które objy
tereny Azji i Pacyfiku, które stay si niezbdne dla Japonii w celu podniesienia jej poziomu
bezpieczestwa oraz moliwoci rozwoju materialnego. W zakresie mentalnym obie idee
37
K. Dave, Japan`s Dark Background 1881-1945,Willamette Uniwersity
www.willamette.edu/~rloftus/moremilitarism.html, s.1 26.02.2005.
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odwoyway si do wspólnych dla wszystkich Japoczyków poj takich jak: boski cesarz,
boska Japonia. Pojcia te stanowiy si napdow ekspansjonizmu, nacjonalizmu i
militaryzmu, tumaczonego jako konieczno wypenienia misji podporzdkowania narodów
wiata wadzy cesarza. Wprawdzie niniejsza praca skupia si na omówieniu filarów;
mentalnego i organizacyjno – prawnego, ale opierajc si na wydarzeniach, do których doszo
w wyniku realizacji przez Japoni jej zaoe doktrynalnych mona bezspornie stwierdzi, e
komponenty kultury bezpiecze stwa, w tym aspekt materialny, wzajemnie si przenikaj i s
ze sob poczone cigiem przyczynowo – skutkowym.
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Zvrchovanos kontroverzných HFT obchodov
Miloslav Hoschek

Každá milióntina sekundy sa obchodne zarátava cez HFT (high frequency trades)
obchody. Sprievodným znakom globálnej HFT infraštruktúry sú závody o obchodnú
zvrchovanos . Debata o spektre manipulaných HFT obchodoch smeruje k tvrdeniam,
že americký akciový a komoditný trh sa podobá kasínu, kde vekí investori manipulujú
trh.
Odhaduje sa, že HFT tvoria až 70 % z obchodov s americkými dlhopismi a vyše
polovicu obchodov s cennými papiermi v Európe. Viac ako 2/3 úastníkov amerického
finanného priemyslu si myslí, že HFT obchody nie sú férové, korumpujú trh, odvádzajú
pozornos od reálnej likvidity a redukujú bezpenos globálneho finanného systému. Poda
kritikov HFT obchody odháajú dlhodobých investorov, tí utekajú pre z temných HFT
kontrakov, s obmedzenou transparentnosou a zniujúcimi obchodnými aktivitami.

HFT architektúra

Obchodníci sú vybavení robustnými zostavmi serverov, s „akcelerovanými“
procesormi (napr. línie s multi-core Intel, X86 architektúrou, Ivy Bride), kde na firmware
BIOSe (kapacita, pamä, kódy a dáta) beží motherboard. To umožuje dramatický úinok na
HFT /low-latency obchody a výrazné zníženie chybovosti.
Pre HFT brokerské firmy je samozrejmý prístup k posledným verziám IT technológií
(akcelerácia hardwaru, rýchlos CPU, memory alokácia a podobne). Obchodníci s HFT
technologicky dosahujú pozoruhodnú obchodnú latentnos

(obchod od siete soketového

riadku po užívateské zadanie typu call-back) za 400 nanosekúnd, o sto krát rýchlejšie než
príkazy na obchod typu order/trade.
HFT obchodné spolonosti potrebujú upgradova každé 3 mesiace, aby zachytili pulz
súaženia medzi špecialistami expandujúceho priemyslu obchodov HFT v neskrotenom svete
rozvíjajúcich sa trhov a aktív investiných fondov. Brokeri pri obchodovaní s HFT sú
frontovej línii stretu invenných nápadov s konkurenciou. Informácie o technologických
parametroch HFT obchodov kalkulovaných na výhru sú prísne dôverné. Globálna derivátová
burza ICE naznaila, že jej HFT dáta bežia na technológii EPAM / B2BITS FIX Antenna
C++.
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HFT infraštruktúra

Systémy HFT sú schopné predvída smerovanie trhov a pri obchodoch vytvárajú pre
seba ziskovú protireakciu. Následne sú pripravené atakova v priebehu pár sekúnd globálne
komoditné, devízové a kapitálové trhy a korumpova ich miliardami nepravými „fake“ HFT
príkazmi. Ostatní investori bez HFT privilégií majú technicky pomalšie reakcie, lebo
obchodujú prinajlepšom v rozpätí tisícin sekundy. HFT brokeri sa správajú vemi agresívne
voi nezúastneným inštitucionálnym investorom. HFT obchody elektronicky lovia a infikujú
väšinu reálneho globálneho komoditného a akciového trhu. HFT obchodné systémy pracujú
v ultra krátkych asových hodnotách – v milióntinách sekundy. E-pseudo-príkazy HFT sú
párované po miliardách spôsobujú nepredstavitený amok na globálnych trhoch. Náklady na
prepojenie dát vysokej rýchlosti vyžadujú agresívny model, stoja od desiatok tisíc dolárov
mesane. HFT model produkuje zisk presahujú

ci zisk retailového investora.

Prvotné „komputerové“ programy obchodov s vysokou frekvenciou HFT vznikali na
prelome konca 1980-tych a zaiatku 90-tych rokov. V novom miléniu upgradovala generácia
vyspelých obchodných algoritmov. Príkazy HFT obchodov sú v centoch a v sekundách, tieto
sú elektronicky delené na desiatky tisícky frakcií. Pred pár rokmi to boli príkazy maximalne
vo výške 50 tisíc za 1 sekundu i 1 cent. Nie je neobvyklé, ak high-frequency kvázi-obchody
prepumpujú až 300 tísíc obchodných príkazov za 1 sekundu/1 cent.

Zadné dvierka informácií

Mekkou globálnych HFT obchodov je New York, tu sídli 50 najväších firiem/HFT
kanálov. Tieto málo poetné tímy (s 20-25 zamestnacami ), majú silné IT zázemie. Cez
„konektivitu zadných dvierok“, s mega-tokmi informácií sú HFT brokeri napojení na
hedgové a investiné fondy. S robustným IT zázemím môžu newyorskí HFT brokeri úspešne
globálne roztáa „bežiaci amok“ HFT príkazov v ase 24/7. HFT brokeri tiež operujú
z Chicaga, z Londýna a HFT poboky sú aj Prahe, v Moskve, i v Singapúre. Do arény HFT
obchodov vchádzajú

aj ostatní hrái, vzrastá napríklad apetít globálnych derivátových

a komoditných búrz. Poda Bloombergu je matchingový vysporiadací engine AlgoM2
používaný pri akciových a opných obchodoch burzou NYSE. Algo Technologies tvrdia, že
ich systém AlgoM2 má najnižšiu latentnos v celom odvetví a to 16 mikro sekúnd,
v porovnaní s londýnskou burzou LSE Millennium, kde ich platforma dosahuje latentnos 124
mikrosekúnd.

alej latentnos systému Arca v rámci iných riešení newyorskej burzy je až
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500 mikro sekúnd. V EÚ bude po r.2016 trh HFT regulovaný. HFT transakcie už od hodnoty
jedného kvadriliónu eura, budú musie do by vysporiadané cez Centrálny depozitár cenných
papierov.

HFT korumpujú trh

Série burzových krachov, vrátane technických prepadov na globálnych trhoch
a burzách ako londýnska LSE, BATS, Nasdaq, i OMX sú príkladmi takejto kritiky. Oponenti
HFT trhov tvrdia, že udalosti, ako prudký pád burzového indexu DJIA z mája 2010 súviseli
s eróznymi obchodnými príkazmi cez algoritmy HFT. V maji 2010 to boli HFT príkazy,
ktoré rozžeravili a kruto rozkrútili špirálu globálnych akciových trhov. Vtedy sa z amerického
akciového trhu vyparilo až 1000 miliárd dolárov.
HFT obchodujú omnoho rýchlejšie, než brokeri bez HFT enginov. HFT obchody
pôsobia naraz na 30 rôznych trhoch, prebiehajú aj 1000x rýchlejšie, než fyzickým spôsobom.
To umožuje HFT brokerom neférové výhody. Na americkom a európskom trhu sú HFT
obchodníci ostro kritizovaní, že využívajú nedovolené informácie, ktoré bežní obchodníci
nemajú. HFT obchody prinášajú nepotrebné náklady a tlaia trhy vykonáva konštantný
upgrade svojich IT obchodných platforiem.

Záver

V modernom prostredí HFT vyhrávajú drzí, no úspešní obchodníci. Tí argumentujú,
že s HFT prinášajú aj progresívne veci. Podporovatelia HFT obchodov tvrdia, že ide o
prirodzenú evolúciu, že rozširujú likviditu a šírku rozpätia transakcií a že obchod uzavrú
v hocktorom ase. Práve preto im za to investori priplatia lepšiu cenu. Kritici obviujú HFT
obchody, že poskytujú úkryt pre tie trhy, kde sa porušujú a manipulujú pravidlá. HFT
obchody vytvárajú striktne neverejné obchodné prostredie, pôsobí tu len vemi úzka skupina
firiem, ktoré prinášajú predražené riešenia a opatrenia, akými sú urenie miesta a priorít
vstupných dát. Samozrejme nie software, ale udí treba vini za ich kontroverzné HFT
obchody.

Ing. Miloslav Hoschek, PhD.
analytik
ICOCRIM Slovensko
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Národná mentalita ako prekážka v pružnom a efektívnom
uplat ovaní spolonej obrannej politiky EÚ
Pavol Hrivík
Abstrakt
lánok sa zaoberá niektorými kúovými aspektmi formovania obrany a bezpenosti EÚ,
formálnym vymedzením SBOP v primárnom práve EÚ, slabými stránkami a nedostatkami
európskej stratégie obrany a bezpenosti, kúovými prekážkami v obranno-vojenskej
pôsobnosti EÚ, národnou mentalitou, bezpenostnou a strategickou kultúrou ako
rozhodujúcimi prekážkami pre efektívne formovanie ozbrojených misií Únie, a hlavnými
trendmi ovplyvujúcimi budúci vývoj SBOP.
Kúové slová: Európska únia, SZBP, SBOP, bezpenostná stratégia EÚ, právny základ
obrany EÚ, spoloné misie EÚ, prekážky v uplatovaní SBOP, národná mentalita, spoloná
bezpenostná a strategická kultúra, konvergencia národných mentalít.
Abstract
The article deals with some key aspects of the shaping of the EU´s defense and security, with
formal determination of the Common Security and Defense Policy (CSDP) in the EU´s
primary law, weak points and deficiencies of the present Union´s security and defense
strategy, some key obstacles in the EU´s defense-military functioning, national mentality,
security and strategy cultures as decisive obstacles in effective formatting of armed missions
of the Union, and, finally, with main trends influencing the next development of the CSDP.
Key words: The European Union, CSDF, the EU´s security strategy, lawful basis of the EU´s
defense, the EU´s joint missions, obstacles in the applying of CSDP, national mentality,
common security and strategy culture, convergence of national mentalities.
Úvod
Posledná revízia zakladajúcich zmlúv ES/EÚ – Lisabonská zmluva – poskytuje
primárny formálno-právny rámec pre výrazný posun Európskej únie (EÚ) do pozície
kúového politického a bezpenostného aktéra na svetovej scéne. Spoloná zahraniná
a bezpenostná politika (SZBP) a Spoloná bezpenostná a obranná politika (SBOP)
dostávajú nové kontúry a nový obsah umožujúce im nadobudnú novú kvalitu a dynamiku
vývoja. Posilovanie medzinárodnej pozície Únie v dobe najširšej a najhlbšej vlny svetovej
globalizácie, ke nové usporiadania sveta stále zostáva otvorenou otázkou, ke sa objavujú
noví globálni hrái najmä z Ázie a Latinskej Ameriky, ke sa hlasitejšie volá po efektívnejšej
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globálnej koordinácii pri plnení mimoriadnych, monumentálnych úloh našej epochy, má svoje
prirodzené opodstatnenie. Tento názor podporujú aj

alšie argumenty, a to, že v súasnosti

žiadny európsky štát nedokáže rozhodujúcim spôsobom ovplyvova

alší vývoj svetovej

globalizácie, eli rôznym novým globálnym nebezpeenstvám, presadzova efektívne
riešenia tradiných i netradiných bezpenostných hrozieb, ako aj vtisnú dnešnému svetu
multipolárne usporiadanie na úkor dominujúceho amerického unilateralizmu. Oddanos EÚ
multilaterálnemu

systému

globálneho

riadenia

prostredníctvom

OSN

a alších

medzinárodných organizácií je zrejmá a predstavuje ostrú, konkurennú alternatívu
k americkému pohadu na usporiadanie sveta (Hrivík 2008, s. 109-132). Lisabonská zmluva
vytvára formálne predpoklady, aby Únia dosiahla väšiu súdržnos a zárove jej poskytuje
väší priestor na rokovanie a konanie využívajúc vlastnú diplomaciu, krízový manažment
a rodiace sa európske obranné kapacity ruku v ruke s tradinými hospodársko-politickými
nástrojmi, ako sú obchod a rozvojová pomoc.
V uvedených súvislostiach má práve SBOP v posledných rokoch výrazný gradient
vývoja, najmä v snahe Únie sta sa významným politicko-bezpenostným i vojenským
aktérom na medzinárodnej scéne. EÚ sa v súasnosti angažuje v mnohých krízových
regiónoch sveta prostredníctvom vlastných civilných ako aj ozbrojených misií. Hlavným
zámerom zahraninej a bezpenostnej politiky Únie je prispie k zachovaniu medzinárodného
mieru a bezpenosti a podpori hodnoty demokracie, právneho štátu, dodržiavania udských
práv a zásad medzinárodného práva vo svete. Cieom bezpenostnej a obrannej politiky je
zase uini EÚ schopnou kona efektívne a úinne za jej hranicami prostredníctvom rozvoja
civilných a vojenských spôsobilostí na predchádzanie alebo riešenie a potlaenie konfliktov,
a krízový manažment. V tomto prípade nejde (aspo zatia nie) o vytvorenie stálej európskej
armády. Národné ozbrojené sily aj na alej ostávajú pod kontrolou svojich národných
veliteov, a teda demokraticky zvolených orgánov v lenských štátoch. Spoloné ozbrojené
spoloné misie EÚ budú vedené vyšším európskym vojenským veliteom iba po dobu trvania
príslušnej spolonej ozbrojenej misie.
Historicko-politické aspekty vývoja obrany a bezpenosti EÚ
SZBP bola uvedená do života Maastrichtskou zmluvou 1. novembra 1993. Zmluva
pritom obsahuje ustanovenie, ktoré hovorí, že SZBP môže asom dospie k spolonej obrane.
Táto postupne formovaná ambícia spolonej európskej obrany pramenila z frustrujúceho
nedostatku európskej aktivity v prvej polovici 90. rokov 20. storoia v súvislosti s krvavým

88

konfliktom na Balkáne, ktorý naštartoval krvavý rozpad Juhoslávie. EÚ sa pritom snažila už
dlhší as formulova vlastnú stratégiu bezpenosti a obrany. V minulosti, ešte v rámci
Západoeurópskej únie (ZEÚ), pokusy o jej exaktné formulovanie zlyhávali na neschopnosti
stanovi hlavné priority a adekvátne strategické možnosti. Absencia tak dôležitého
dokumentu (aj pre fungovanie SBOP) sa výrazne prejavila i poas irackej krízy v roku 2003.
Bez jasne formulovanej stratégie nie je schopný žiadny subjekt, i už ekonomický, politický
alebo vojenský, realizova svoje zámery a dosiahnu tak stanovené ciele. Vojna v Iraku, ktorá
rozdelila lenské štáty EÚ, iastone zabrzdila úsilie o vytvorenie spolonej obrannej politiky
a rozprúdila diskusiu o tom, i a nakoko má by európska obranná politika realizovaná mimo
NATO – iná povedané do akej miery sa má viaza na vojenské kapacity USA. Mínikom
v oblasti spolupráce EÚ s NATO sa stali tzv. dohody Berlín plus (2003), ktoré nartávajú
možnos spolupráce medzi oboma subjektmi a umožujú Únii využíva logistické zázemie
a plánovacie skúsenosti Severoatlantickej aliancie.
V uplynulých 25 rokoch vyvinula EÚ úsilie, aby vyzdvihla svoju úlohu v zahraninej
a bezpenostnej politike najmä váhou svojej obchodnej, hospodárskej a rozvojovej pomoci.
Vzhadom na regionálne konflikty, ktoré sa zaali objavova po roku 1989, a od uritého asu
tiež na nevyhnutnos bojova proti medzinárodnému terorizmu, dospeli lenské štáty
k presvedeniu o potrebe vytvori formálny nástroj na diplomatickú ofenzívu a rázne
intervencie (vrátane ozbrojených). Od balkánskeho konfliktu, ktorý sa zaal na zaiatku 90.
rokov 20. storoia, sa datuje významná aktivizácia innosti EÚ ako na diplomatickej úrovni,
tak aj v rovine vojenskej a politickej bezpenosti. V oblasti európskej zahraninej
a bezpenostnej politiky došlo k výraznej profilácii bezpenostnej a obrannej dimenzie
vedúcej k vytváraniu spoloných obranných štruktúr. Prvé veké európske iniciatívy v tejto
oblasti spadajú do 90. rokov 20. storoia, najmä po schválení prvej a druhej revízie
zakladajúcej zmluvy EÚ z Maastrichtu (1991/1993) – Amsterdamskej zmluvy (1997/1999)
a Nicejskej zmluvy (2000/2003). Významným momentom vo vývoji SBOP sa stalo prijatie
európskej bezpenostnej stratégie „Bezpená Európa v lepšom svete“ v decembri 2003. EÚ
tak po prvýkrát vyjadrila, že lenské štáty predložili strategický dokument poukazujúci na
kúové hrozby a výzvy, strategické ciele a politické dôsledky pre samotnú Úniu. Neskoršie,
v súlade s bezpenostnou stratégiou, Únia vyšpecifikovala pä kúových hrozieb –
terorizmus, šírenie zbraní hromadného nienia, regionálne konflikty, zlyhávajúce štáty
a organizovaný zloin. Zárove potvrdila zoznam dlhodobejších globálnych výziev akými sú
chudoba, pandémie a boj o prírodné zdroje.
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EÚ sa tak konene dokala dokumentu, aj ke

struného, prostredníctvom ktorého

predkladá svoj opis a odhad dnešných bezpenostných hrozieb (priom najväší dôraz sa
kladie na medzinárodný terorizmus) a uruje rovnako reakcie v rámci politiky EÚ.
V kontraste s viditenými hrozbami, ktoré existovali poas studenej vojny, nie je ani jedna
hrozba isto vojenská, preto ani nemôže by riešená isto vojenským spôsobom. Nevyhnutne
potrebný je akýsi mix nástrojov – politických, ekonomických a napokon i vojenských. Za
hlavné strategické ciele vonkajšieho pôsobenia EÚ dokument oznauje vytváranie stability
a dobrej správy v bezprostrednom susedstve integrovanej Európy, podporu medzinárodného
usporiadania založeného na multilateralizme a aktívny postup proti bezpenostným hrozbám.
Cieom EÚ je tak vytvori juhovýchodný pás stabilizovaného zahraniia a to prostredníctvom
nadviazania užších politických a hospodárskych vzahov. V krízových situáciách sa pripúša
možnos využitia skúseností z riešenia balkánskych konfliktov. Následne, v roku 2008 bola
schválená Správa o implementácii európskej bezpenostnej stratégie, ktorá aktualizovala
bezpenostnú stratégiu Únie z roku 2003. Poda tejto správy je európska bezpenos a obrana
formovaná aj s ohadom na spomínané nové hrozby a výzvy, ako aj vynárajúce sa nové
bezpenostné témy akými sú kybernetická a energetická bezpenos. Neanalyzuje pritom
vývojové zmeny vo vnútri Únie, ktoré by mohli zasiahnu stratégiu, ale sústre uje sa skôr na
roviny implementácie stanovené v tejto správe. Záleží iba na lenských štátoch, aby rozhodli,
ako dlho budú tieto dva bezpenostné dokumenty strategicky relevantné a i je potrebné ich
preskúma. Absencia nejakého mechanizmu ich aktualizácie neskoršie viedla k niektorým
komplikáciám. Totiž bezpenostná stratégia v znení neskorších úprav má iba obmedzené
väzby na

alšie strategické dokumenty EÚ, z ktorých mnohé sa vypracovali potom, ako sa

prvýkrát objavila na scéne v roku 2003 – napríklad na kúové materiály akými sú Hlavný
cie 2010, Európa 2020 alebo Dlhodobá vízia skúmajúca rozliné typy budúcich
bezpenostných hrozieb, ktorým bude EÚ eli do roku 2025, a ich následky na formovanie
SBOP.
Nová úprava bezpenostnej stratégie EÚ presvedivo argumentuje za výraznejšiu
koherenciu, rozšírenie schopností a predvídavého myslenia pri konfrontácii s novými
bezpenostnými hrozbami. Dokument predstavuje EÚ ako globálneho hráa s významným
podielom zodpovednosti za bezpenos planéty. Stratégia vytvorila širší priestor pre
posilovanie bezpenostnej a obrannej dimenzie európskej integrácie, ktorá sa prejavila najmä
v osobitnom zakomponovaní SBOP do Zmluvy o EÚ v lisabonskom znení, v ktorej sa už
odvážnejšie vyjadrili nové významné atribúty európskej bezpenosti a obrany, napríklad
štruktúrovaná forma spolupráce vo vojenskej oblasti medzi lenskými štátmi, klauzula
90

vzájomnej pomoci, klauzula solidarity alebo inštitucionalizovaná podpora pre formovanie
vojenských spôsobilostí pre ozbrojené operácie v podobe Európskej obrannej agentúry. Únia
(resp. jej vojensky vyspelé lenské štáty) tak sleduje svoj zámer sta sa rozhodujúcim
politickým aktérom na globálnej scéne. Pre naplnenie tejto ambície môžeme zo strany Únie
jasne vidie, že je tu nevyhnutná potreba vytvára si svoj vlastný silný bezpenostný a
obranný potenciál ako podporu pre aktívne, efektívne i pružné vonkajšie politické a vojenské
pôsobenie.
Primárne formálno-právne vymedzenie európskej obrany
Lisabonská revízia primárneho práva EÚ predstavuje výrazný posun vo vývoji
európskej bezpenosti a obrany. Zmluva o EÚ v lánku 43(1) prispôsobila Petersberské úlohy
novým výzvam a hrozbám v bezpenostnej politike. Úlohy, pre realizáciu ktorých Únia môže
využíva civilné i vojenské prostriedky, zahajú tiež spoloné operácie pre odzbrojovanie,
humanitárne a záchranné úlohy, vojenské poradenstvo a asistenciu, predchádzanie konfliktom
a udržiavanie mieru, úlohy bojových síl v krízovom manažmente zahajúce presadzovanie
mieru a stabilizáciu situácie po ukonení konfliktu. Všetky tieto úlohy môžu prispie k boju
proti rôznym hrozbám, vrátane podpory tretích krajín bojujúcich proti medzinárodnému
terorizmu na svojom území. V texte revidovanej Zmluvy o EÚ sa do pozornosti dostáva
klauzula o vzájomnej pomoci – strategický záväzok vzájomnej pomoci lenských štátov pri
napadnutí niektorého z nich tretím štátom (lánok 42(7) Zmluvy o EÚ). Tu môžeme
evidentne vidie, že existuje zrejmá podoba so záväzkami v zmluvách zakladajúcich vojenské
aliancie, napríklad s lánkom 5 Washingtonskej zmluvy zakladajúcej Severoatlantickú
alianciu, ktorý poskytuje najtvrdšie bezpenostné záruky.
Súasná bezpenostná a obranná politika Únie zaha postupné vymedzovanie jej
spolonej obrany. S týmto súvisí alší nový moment v Lisabonskej zmluve, a to ustanovenie
lánku 43(7) Zmluvy o EÚ, ktoré sa dotýka možného vytvorenia vojenského paktu alebo
aspo jeho pevného jadra. Poda tohto lánku má SBOP vies k spolonej európskej obrane,
ak o tom jednomysene rozhodne Európska rada, teda ak priamo rozhodne výkonná politická
moc Únie bez súhlasu verejnosti.
Lisabonská zmluva po prvýkrát zavádza možnos posilnenej spolupráce medzi
lenskými štátmi, ktoré si to želajú, a to vo vojenskej a obrannej oblasti v podobe stálej
štruktúrovanej spolupráce (lánok 42(6) Zmluvy o EÚ). V podstate to znamená postupné
rozvíjanie bezpenostného a obranného rozmeru integrácie so súasným vytváraním
politického a vojenského centra. Štáty, ktoré sa chcú zapoji do stálej štruktúrovanej
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spolupráce, musia sp a kritériá a prija záväzky v oblasti vojenských spôsobilostí
uvedených v Protokole (. 10) o stálej štruktúrovanej spolupráci nachádzajúcom sa v prílohe
Lisabonskej zmluvy. Každý lenský štát, ktorý neskôr prejaví záujem o túto formu
spolupráce,

musí

sp a

podmienky

pre

lenstvo

v skupine

štátov

vymedzenou

štruktúrovanou spoluprácou. Do prijatia Lisabonskej zmluvy nieo také v európskej integrácii
nebolo možné. Treba však prizna, že niektoré lenské štáty už dávnejšie vykonávajú
intenzívnejšiu vojenskú spoluprácu mimo právneho rámca EÚ. Štruktúrovaná spolupráca tak
nakoniec môže vies k flexibilnejšiemu vytváraniu úinných mnohonárodných ozbrojených
síl pre misie EÚ.

alej, Lisabonská zmluva (lánky 42(3) a 45 Zmluvy o EÚ) rozširuje

formálny právny základ pre právne zakotvenie Agentúry pre oblas rozvoja obranných
spôsobilostí, výskumu, nadobúdania a vyzbrojovania (skrátene: Európskej obrannej
agentúry). Nemožno nevidie, že formálne zmeny, ktoré zmluva prináša v oblasti obrany,
posúvajú EÚ smerom k vojenskej aliancii a k vytvoreniu vlastných vojenských kapacít.
Doterajšie vojenské a policajné jednotky fungujú skôr na základe iniciatívy niektorých
lenských štátov, najmä tých s najvýznamnejšou kolonizátorskou minulosou (predovšetkým
Francúzska a Vekej Británie).
Z hadiska primárneho právneho základu pre formovanie obranného spoloenstva
v rámci EÚ má svoj osobitný význam tiež klauzula solidarity (lánok 222 Zmluvy
o fungovaní EÚ), ktorá hovorí, že Únia a jej lenské štáty konajú spolone v duchu solidarity,
ak sa niektorý lenský štát stane objektom teroristického útoku, obeou prírodnej katastrofy
alebo inej katastrofy spôsobenej udskou innosou. Únia a jej lenské štáty pritom konajú na
žiados politických predstaviteov dotknutého lenského štátu.
Hoci EÚ nemá stále vojenské zdroje alebo európsku armádu, Lisabonská zmluva jasne
demonštruje, že Únia zamýša pokraova vo vývoji spoloných obranných spôsobilostí.
Navyše, utvrdzuje zámer Únie posunú inštitucionálne funkcie do takej pozície fungovania,
aby umožnili spoloným vojenským zdrojom sta sa ahko prístupnými a pružne
využitenými. Únia takto smeruje k vytvoreniu použitených a flexibilných bojových skupín
prostredníctvom rozšíreného „združovania a spoloného využívania zdrojov“. Vekú
pozornos týmto otázkam európskej bezpenosti a obrany venoval tiež bruselský summit EÚ
(19. – 20. december 2013). Inštitucionálne zmeny, vychádzajúce z Lisabonskej zmluvy, majú
vplyv na schopnos organizácie rozvinú vojenskú operáciu pohotovo a efektívne. Avšak
zmluva a jej nové inštitucionálne opatrenia na uahenie spolupráce v oblasti bezpenosti
a obrany tiež poukazujú na niekoko problémov. Jedna z otázok sa vzahuje na postavenie
inklúzie obranných politík lenských štátov. Napríklad, Francúzsko a Veká Británia spolu
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bežne financujú asi polovicu všetkých nákladov na európsku obranu, náklady, o ktorých sa
predpokladá, že sa v nasledujúcich niekokých rokoch výrazne zvýšia. Využívanie stálej
štruktúrovanej spolupráce je vnímané niektorými ako potenciálne posilnenie sústredeného
vplyvu vojensky silných lenských štátov v rámci SBOP za cenu vylúenia väšiny lenských
štátov. Ak táto forma spolupráce sa rozvinie, potom to môže vies k posilneniu dominancie
niekokých

lenských

štátov

v realizovaní

SBOP, predovšetkým

v implementovaní

vojenských misií, o bude ma negatívny vplyv na vnútorné ponímanie samotnej SBOP
budovanej na reprezentatívnosti a koherencii (súdržnosti) v podpore širších európskych
záujmov. Takýto vývoj môže uvádza do pochybnosti medzinárodný imidž SBOP ako
následok paneurópskeho úsilia.
Napriek evidentnej formálnej podpore utváraniu systému kolektívnej obrany,
vyjadrenej priamo v primárnom práve EÚ, existujú zložité prekážky najmä neformálneho
charakteru, ktoré bránia vzniku vojenskej aliancie v rámci EÚ. V alšom texte sa tak
zameriame na otázky, ktoré predstavujú zásadné problémy, prekážky i reálnu pascu pre Úniu
na ceste k obrannej, vojenskej aliancii. Tieto prekážky majú bu

generický charakter alebo

úzko súvisia s tzv. „povahovými charakteristikami“ lenských štátov prejavujúcimi sa v
rôznosti ich mentalít, bezpenostných a strategických kultúr pri rozhodovaní v otázkach
spolonej obrany, formovania a uskutoovania vojenských operácií.
Slabé stránky a nedostatky stratégie obrany a bezpenosti EÚ
Poas viac ako desaroného uplatovania bezpenostnej stratégie EÚ v znení
neskorších úprav je možné zisti aspo štyri výrazné nedostatky (Lindstrom 2013, s. 54).
Prvým nedostatkom je fakt, že stratégia je amorfná, beztvará, ke

ide o identifikovanie

strategických záujmov na úrovni EÚ. Na rozdiel od väšiny národných bezpenostných
stratégií, ktoré špecifikujú životne dôležité alebo rozhodujúce národné záujmy hne
svojom zaiatku, bezpenostno-strategický dokument

na

Únie ide priamo do preskúmania

kúových hrozieb a výziev, ktorým Únia elí. Avšak dokument neprichádza ako úplné
prekvapenie, ktoré dáva Únii špeciálny status ako medzinárodnej organizácii s podstatnými
supranacionálnymi právomocí pozostávajúcou dnes z 28 lenských štátov s meniacimi sa
národnými záujmami. Rovnako, nedostatok jasného zoznamu životne dôležitých záujmov na
európskej úrovni komplikuje schopnos stratégie priorizova medzi identifikovanými
hrozbami a výzvami, ako aj prioritné regióny pre prípadné aktivity EÚ.
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Druhým nedostatkom stratégie je jej dátum vydania. Ke

sa dokument objavil na

verejnosti v decembri 2003, SBOP bola ešte len vo svojich zaiatkoch. Prvé misie a operácie
sa vykonali už v skorších mesiacoch roka 2003 a inštitúcie Únie pre krízový manažment
(napríklad Civilné plánovanie a riadenie spôsobilostí) ešte niekoko rokov neexistovali. Zatia
o desa stredoeurópskych štátov (vrátane Slovenska) vstupujúcich do EÚ v máji 2004, bolo
pozvaných na konzultácie a zahrnutých do procesu formulovania stratégie iba niekoko
mesiacov pred ich formálnym zalenením, mohlo neuvážene vies k nedostatonému
zachyteniu ich strategických záujmov. Navyše, v súvislosti s Lisabonskou zmluvou je
stratégia stále viac a viac mimo kontaktu s posledným vývojom a zmenami v EÚ takými, ako
je napríklad založenie Európskej služby pre vonkajšiu innos. Správa o implementácii
stratégie z roku 2008, ktorá zaha niektoré nové hrozby posilujúce základný bezpenostný
dokument, neanalyzuje, ako by vývojové zmeny vo vnútri EÚ mohli zasiahnu stratégiu,
sústre ujúc sa radšej na implementané úrovne, ako je stanovené v implementanej správe.
Po tretie, neexistuje žiadny mechanizmus pre aktualizáciu alebo vydanie novej
bezpenostnej stratégie EÚ. Bežne je stratégia samostatným dokumentom, ktorý sa vylepšil
najmä hore uvedenou implementanou správou z roku 2008. Záleží teraz iba na lenských
štátoch, aby rozhodli, ako dlho budú tieto dva dokumenty strategicky relevantné a i je
potrebné ich preskúma. Absencia automatického procesu už viedla k niektorým zmätkom;
napríklad v roku 2008 bolo oividne zrejmé, ke

sa ozývali hlasy za novú alebo

aktualizovanú stratégiu (najmä zo strany Francúzska a Švédska). Na druhej strane, bruselskí
byrokrati sa obyajne prikláajú k vypracovaniu implementanej správy (podobne ako v roku
2008), aby sa stanovila miera, do akej by mala by súasná stratégia radšej implementovaná
než vydanie aktualizovanej alebo úplne novej verzie. V súlade s neformálnym posudzovaním
aktualizovaného mechanizmu, sa táto metodológia môže v budúcnosti opätovne uplatni.
Takýto postup asom môže ma za následok novú bezpenostnú stratégiu EÚ s obmedzenou
strategickou relevanciou.
Po štvrté, bezpenostná stratégia EÚ má obmedzené väzby na

alšie strategické

dokumenty EÚ, z ktorých mnohé sa vydali potom, ako sa na scéne objavila stratégia. Hoci
odvolávka na stratégiu sa nachádza v niekokých z týchto dokumentov (napríklad v materiáli
„Hlavný cie 2010“) väzby majú tendenciu by povrchné (plytké, bezcenné) a existujú
limitované snahy zaisti konzistenciu. Zatia o strategický bezpenostný dokument má
privilegovanú pozíciu ako strategický referenný materiál, potrebuje by tiež v súlade
ostatnými strategickými referennými materiálmi akými sú napríklad Európa 2020 alebo
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Dlhodobá vízia skúmajúca rozliné typy budúcich bezpenostných hrozieb, ktorým bude EÚ
eli do roku 2025, a ich následky na formovanie SBOP.
Kúové prekážky v obranno-vojenskej pôsobnosti EÚ
Vývoj európskej bezpenosti a obrany nemožno vníma iba v textoch zakladajúcej
zmluvy EÚ a jej revízií, ale, a o je vemi dôležité, v kontexte samotného vývoja
integraného procesu a jeho neformálnych aspektov. Jeho analýza potom dáva jasnejší
význam tým ustanoveniam zmluvy, ktoré sú nejasne formulované a zárove vytvára základ
pre zistenie prekážok, najmä neformálneho charakteru, ktoré bránia napredovaniu integrácie
a teda nap aniu politických cieov formulovaných v primárnom práve Únie. Treba si pritom
pozorne všíma, ako sa doteraz nap ali nejasné i málo zrozumitené formulácie v texte
zmlúv v predchádzajúcom období a ako revízie odstraovali túto nezrozumitenos novými
presnejšími formuláciami. Každá nasledujúca revízia obyajne legitimizovala to, o sa popri
ustanoveniach zakladajúcich zmlúv už v skutonosti dialo. Oblas bezpenosti a obrany EÚ je
vhodným príkladom poukazujúcim na to, ako sa korigovali ustanovenia zakladajúcich zmlúv
poas vývoja integrácie. Opatrné formulácie v týchto zmluvách nadobudli jasnú
zrozumitenos až po alších revíziách, ktoré zárove viedli k posilneniu európskej úrovne.
Na druhej strane, skúmanie neformálnych aspektov vývoja obranných spôsobilostí EÚ vedie
k lepšiemu pochopeniu viacerých „nenápadných“, ale relevantných otázok súvisiacich
s pružnosou a efektivitou systému bezpenosti a obrany Únie ako napríklad, preo sú
„povahové vlastnosti“ lenského štátu (najmä národná mentalita a z nej vyplývajúca
bezpenostná a strategická kultúra) tak dôležité pri formovaní ozbrojených operácií.
Pozrime sa najskôr na vystupovanie Únie v ase líbyjskej krízy z roku 2011, ktorý sa
môže v istom zmysle zovšeobecni aj na iné prípady. V ase, ke sa objavila kríza, EÚ prijala
niekoko spoloných rozhodnutí, aby zabránila zhoršujúcej sa situácii. Napriek tomu, Únia
bola kritizovaná za príliš pomalé, slabé, nejednotné a nekoherentné konanie, ako aj za fakt, že
v prípade líbyjskej krízy nedokázala prevzia na seba vedúce postavenie vo vojenskej
intervencii, ktorá sa mala uskutoni v jej blízkom susedstve. Tu sa prirodzene ponúka
otázka, preo EÚ neintervenovala v Líbyi prostredníctvom svojej ozbrojenej misie v rámci
SBOP, ke

prichádzali zlé správy z tejto krajiny. Ve

jej bezpenostná stratégia takúto

možnos intervencie nevyluuje, naopak v takomto prípade priamo podporuje. Hoci príin na
nevykonanie intervencie môže by neúrekom, reakcia Únie na prípad Líbye poukazuje
prinajmenšom na dva fakty, ktoré predstavujú zásadné prekážky pre formovanie a
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uskutoovanie vojenských misií, a to na dynamiku politickej nekoherentnosti a nedostatok
vojenských spôsobilostí. Poas líbyjskej krízy sa objavil vnútorný rozkol medzi tromi
vojenskými mocnosami v EÚ, ke

Francúzsko a Veká Británia otvorene lobovali za

vojenskú intervenciu, zatia o Nemecko demonštrovalo svoju neochotu podpori túto misiu,
a tak sa odchýlilo od spoloného európskeho postoja v otázke rozmiestnenia vojenských síl
EUFOR Líbya v severoafrickej krajine. Tento fakt viedol k francúzsko-britskej koalícii, aby
sa obišli vojenské štruktúry EÚ so zámerom zúastni sa vojenskej intervencie po boku USA.
Nemecká konfliktná pozícia ukazuje, že napriek spolonej stratégie a inštitucionálnym
spôsobilostiam zakotvených v Lisabonskej zmluve, jeden jediný lenský štát má stále silu
významne zmeni kurz spolonej vojenskej akcie Únie.
Hoci sa Únia stáva viac a viac viditenejšou v krízovom a konfliktovom manažmente,
a má vybudované partnerské vzahy s mnohými rôznymi medzinárodnými organizáciami
a významnými aktérmi v bezpenostnej oblasti, stále sa objavuje nerozhodnos, váhavos zo
strany Únie týkajúca sa jej vojenských spôsobilostí v porovnaní s inými aktérmi (najmä USA
a NATO). Kúovou príinou toho je fakt, a predchádzajúce vojenské misie Únie to
potvrdzujú, že procesy generovania síl sa asto menia na zd havé procedúry, ktoré nakoniec
nemôžu uspie, a nakoniec ani neuspejú bez podstatnej zainteresovanosti a podpore
Francúzska a Vekej Británie. Nedostatok politickej koherencie a spôsobilosti nasadenia
vojenských síl ilustrujú súasné kúové napätie v Únii, ktoré je medzi tradinou rolou EÚ
ako mäkkej sily (v ktorej poskytuje hlavne podporu v oblasti humanitárnej pomoci
a ekologického alebo politického vývoja) a jej krokov smerom k tvrdej sile, ktorá, ak je
potrebná, je Únia ochotná i schopná ju použi v podobe vojenskej operácie. Líbyjská kríza je
testom sklamania pre štruktúry SBOP, pretože sa ukázali ako nespoahlivé i nepružné. Preto
sa USA i NATO už nespoahli ani na možnos aktívnej úasti EÚ na riešení ukrajinskej krízy
a iniciatívu možnej vojenskej intervencie prevzali do svojich rúk, ím sa vytvoril priestor pre
budúci konflikt Západ – Rusko. Únia v tomto prípade preukázala akurát schopnos chova sa
k USA solidárne, ustrašene a servilným spôsobom pružne prijíma balíky amerických
ekonomických sankcií voi Rusku za jeho sympatie a podporu separatistickým hnutiam na
juhovýchode Ukrajiny. EÚ tak nedokázala, a to nie prvýkrát, suverénnym spôsobom nájs
a uplatni vlastné riešenia vo svojom blízkom susedstve, priom jej bezpenostná stratégia
v znení neskorších úprav (z rokov 2008 a 2010) takúto možnos poskytuje.
Je zrejmé, že iba existencia Lisabonskej zmluvy, bezpenostné dokumenty EÚ a nové
inštitucionálne štruktúry samé od seba nie sú dostatoné na to, aby podporili Úniu ako
dôveryhodného

medzinárodného

politicko-vojenského
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aktéra.

Napriek

pôsobivej

transformácie EÚ v oblasti obrany a bezpenosti, Únia stále nezvláda prekážky a problémy
vlastnej váhavosti a nerozhodnosti v rámci SBOP.
Nevyhnutnos konvergencie národných strategických kultúr
Bezprostredne po nevýraznej až chabej reakcii EÚ na Arabskú revolunú jar
v severnej Afrike, po jej bojazlivom i opatrníckom, málo presvedivom a nesuverénnom
vystupovaní v prípade ukrajinskej krízy ako aj starostiach európskych lídrov nad otázkami
finanného a hospodárskeho riadenia a obmedzovania rozpotov na obranu, akákovek
diskusia, skúmajúca mieru, do akej sa Únia riadi svojim formovaním do pozície globálneho
bezpenostného hráa, sa bude musie skôr i neskôr zaobera otázkou utvárania jej vlastnej
identity, mentality a z nich vyplývajúcej bezpenostnej a strategickej kultúry. o vlastne vo
všeobecnosti znamenajú termíny „bezpenostná kultúra“ a „strategická kultúra“ v súvislosti s
EÚ a aký je ich význam pre samotný proces utvárania efektívnej a pružnej SBOP?
Pojem

„bezpenostná

kultúra“

vychádza

zo

skutonosti,

že

kultúra

v najvšeobecnejšom zmysle slova funguje ako forma, vzor alebo model, ktorý poas generácií
ovplyvuje vedomie a chovanie udí v lenských štátov Únie. Má dve základné dimenzie, a to
vnútroštátnu a medzinárodnú. Prvá sa vymedzuje na základe vzahu EÚ k vonkajšiemu
prostrediu, na základe jej politických cieov, ustálených názorov a ich vplyvu na zahraninú
a bezpenostnú politiku (Duffield 1998). V medzinárodnej dimenzii ide o prístup EÚ
k vonkajším bezpenostným hrozbám (Gariup 2009),

alej o to, i uprednostuje

unilateralizmus alebo multipolarizmus, donucovacie alebo presvedovacie stratégie, vojenské
alebo nevojenské nástroje, preventívne pôsobenie alebo zábranné (preemptívne) údery. Pod
pojmom „strategická kultúra“ sa zase rozumie nasadzovanie sily na dosahovanie
bezpenostných cieov stanovených na najvyššej politickej úrovni. Ak je bezpenostná
kultúra záležitosou najvyšších politických aktérov, potom strategická kultúra je chápaná
najmä ako záležitos najvyšších vojenských aktérov Únie. Tí vychádzajú zo zásadných
politických rozhodnutí a úloh, a preto hadajú najúinnejšie vojenské prostriedky a uplatujú
najvhodnejšie spôsoby vedenia bojovej innosti, ktorých poslaním je zaisti splnenie
stanovených politických cieov (Longhurst 2004). V tejto súvislosti sa žiada poznamena, že
oba druhy kultúr sú v jednotlivých štátoch Únie vemi rozdielne, najmä ich strategická
kultúra, o zvýrazuje príliš heterogénny charakter „spolonej“ európskej bezpenostnej
a strategickej kultúry. Tento fakt odráža odlišný (v niektorých prípadoch vemi vzdialený)
historický vývoj jednotlivých lenských štátov EÚ a ich (mocenského) postavenia na

97

kontinente a vo svete. Únia teda nevyhnutne potrebuje urýchlene utvára spolonú identitu
aspo v minimálnej podobe a od nej odvodi spolonú bezpenostnú a strategickú kultúru,
ktoré podporia pružnú, rýchlu, a, ak bude potrebné, tiež robustnú ozbrojenú intervenciu.
Spoloná bezpenostná a strategická kultúra má prinúti Úniu sta sa aktívnejším,
suverénnejším hráom s väšou politickou váhou. Vzájomné priblíženie národných mentalít
lenských štátov a podobnos národných strategických kultúr je jednou zo životne dôležitých
podmienok pre úspešné uplatovanie SBOP, v tomto prípade najmä pre realizáciu úmyslu
združovania a spoloného využívania vojenských spôsobilostí štátov EÚ, ktorý sa javí ako
jedno z ponúkaných riešení reagovania na ekonomické tlaky na redukovanie obranného
rozpotu. Európska strategická kultúra by mohla by postupom asu výsledkom aktívneho
a efektívneho uplatovania SBOP, pretože spolone využívaná skúsenos z nepretržitej
interakcie sa nakoniec môže sta vodiom v procese konvergencie a môže privies národné
strategické kultúry do úzkeho zblíženia a zosúladenia. Ale národné mentality, spolu
s národnými strategickými kultúrami, sú v skutonosti tak rozdielne a tak konzervatívne, že
slúžia ako presvedivý výklad faktu, preo sa EÚ nemôže tak skoro sta strategickým
globálnym aktérom a nebude schopná pružne a efektívne formova vojenské spôsobilosti
úmerné jej ašpiráciám. Mentalita, bezpenostná a strategická kultúra pomáhajú pochopi, ako
vyhodnoti tiež politické preferencie a oakávania pre primerané chovanie sa v rozdielnych
politických oblastiach. Strategická kultúra sa pritom sústre uje na politiku bezpenosti
a obrany, a obzvláš na otázky súvisiace s použitím ozbrojených síl. Národné strategické
kultúry, ak sú vhodne zosúladené, môžu nakoniec umožni alebo uahi implementáciu
európskych cieov, vrátane oblastí vývoja vojenských spôsobilostí a operanej aktivity. Na
druhej strane, ak sa strategické kultúry nebudú da zosúladi, môžu pokraova v pozícii
hlavného rozvratného faktora – teda ako urobi Úniu nekoherentnou, zmätenou a neschopnou
ži poda svojho úsilia.
Napriek rozdielnym predstavám, ktorých charakteristiky utvárajú strategickú kultúru,
existujú štyri hlavné problémové oblasti, ktoré sa vynárajú ako dimenzie, v ktorých vhodná
orientácia národných preferencií sa zdá by dôležitou podmienkou pre úspešnú spoluprácu
v bezpenostnej a obrannej politike (Giegerich 2013, s. 77-78):
-

lenské štáty sa líšia na úrovni ambícií, ktoré sledujú v politike medzinárodnej
bezpenosti a nadväzne na prostriedkoch, ktoré snažia získa, aby ich uinili
vhodnými (upotrebitenými) pre nap anie týchto ambícií;

-

ich formálne a neformálne procedúry dávajú vládam slobodu rozhodovania;
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-

rozdiely v zahraninopolitických postojoch znamenajú, že lenské štáty sa pozerajú na
rozdielne vhodné rámce pre spoluprácu (napríklad v SBOP alebo NATO), aby získali
rozdielne komparatívne výhody;

-

vlastné postoje k použitiu vojenskej sily a k umiestneniu tohto nástroja v rámci
„skrinky“ všetkých dostupných prostriedkov, sledovaných lenskými štátmi,
zanecháva znaný priestor pre nezhodu.
Ako sme už uviedli, lenské štáty majú znane rozdielne národné mentality, preto sa

kúovou otázkou tak stáva konvergencia. Európska strategická kultúra by sa mala skoro
objavi mimo konvergencie na národnej úrovni. EÚ by mala ma víziu pre svoju rolu v
pozícii globálneho politického aktéra, ale nebude schopná úplne implementova túto víziu, ak
sa nestane nejakým výraznejším supranacionálnym útvarom v niektorej z podôb superštátu
(napríklad federalistickej alebo neofunkcionalistickej). V prípade absencie takéhoto vývoja,
najlepšie v o môže Únia dúfa, je otázka špecifického vodcovstva v dynamicky sa meniacich
koalíciách ochotných a spôsobilých jej lenských štátov. Vízia Únie by v podstate mala by
taká, aby dokázala suverénne pretvára svet poda vlastnej predstavy bez porušovania
medzinárodného práva. Takýto vývoj môže vies k formovaniu akéhosi „Koncertu
európskych mocností“, pretože iba konsenzus medzi najvplyvnejšími lenmi Únie sa môže
sta nádejou na „postrkávanie“ Únie smerom ku koherencii (Griegerich 2013, s. 79, 85-86).
Existuje však iba malé priblíženie v základných otázkach, ako sú napríklad: aký druh
ozbrojených síl národy chcú a pre aký úel. Navyše, lenské štáty majú znane rozdielne
ústavné a zákonné rámce pre vonkajšie nasadenie svojich ozbrojených síl. Tieto faktory
podporujú rozliné úrovne ambícií naprie lenskými štátmi a zárove zasahujú do vzájomnej
dôvery medzi krajinami. Takéto politické faktory sa stanú dokonca dôležitejšími, ak
združovanie a spoloné využívanie vojenských spôsobilosti bude zaha použitený frontový
potenciál. Z priemyselného hadiska, združovanie a spoloné využívanie vojenskotechnických kapacít však môže vies k stratám práce a zruností v lenských štátoch, ktoré
majú rozvinutejšiu priemyselnú a technologickú základu v oblasti obrany. Obranné
priemyselné záujmy tak môžu tiež stá v ceste úspešnému združovaniu a spolonému
využívaniu zdrojov a kapacít. Toto zväšuje vzájomnú závislos a redukuje národnú
autonómiu. Teda to nastouje otázku, i sa lenské štáty môžu skutone spolieha jeden na
druhého, aby vytvorili združené spôsobilosti prístupné, ak budú potrebné. Na druhej strane
však treba upozorni, že zatia nie je možné vypozorova ani v rámci dlhodobého ani
krátkodobého asového horizontu, že by sa nevyhnutná dôvera pre tento zámer šírila naprie
Úniou.
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Hlavné trendy ovplyv ujúce budúci vývoj SBOP
V súasnosti môžeme vysledova niekoko tendencií, ktoré nepochybne ovplyvnia
budúcnos európskej bezpenosti a obrany. Po prvé, akákovek alšia práca v oblasti SBOP
bude musie nevyhnutne bra do úvahy všetky bezpenostné stratégie vypracované lenskými
štátmi od roku 2003. V niektorých prípadoch, tieto reprezentujú prvé vydanie národnej
bezpenostnej stratégie. Je potrebné poznamena, že existujú podstatné paralely s ohadom na
posúdenie hrozieb a potreby medzinárodnej spolupráce. Avšak nová alebo aktualizovaná
bezpenostná stratégia EÚ by potrebovala pozorne zváži jemné odlišnosti uvedené
v rozdielnych národných stratégiách, aby minimalizovala potenciálne divergencie.
Druhý trend, ktorý ovplyvuje obsah budúcej verzie SBOP je narastajúca previazanos
medzi vnútornou a vonkajšou bezpenosou Únie. V ase, ke

bola sformovaná prvá

bezpenostná stratégia EÚ (2003), existovala okrajová odvolávka na vnútornú bezpenos.
Otázky vnútornej bezpenosti patria medzi výluné kompetencie lenského štátu, v ktorých
by EÚ mala ma iba limitovanú pôsobnos (napríklad, spoloné využívanie informácií
a koordinácia). Popri tom, SZBP by sa mala implementova mimo hraníc EÚ. Potom ako
Lisabonská zmluva nadobudla úinnos, tieto obmedzenia sa iastone zmiernili. Napríklad,
zavedenie klauzuly solidarity (lánok 222(1) ZFEÚ) umožuje Únii a jej lenským štátom
vzájomne si pomáha, ak jeden z nich je objektom teroristického útoku alebo obeou
prírodnej katastrofy i katastrofy spôsobenej udskou innosou. Klauzula tiež hovorí, že za
týchto okolností sa na prevenciu, ochranu alebo pomoc môžu použi všetky dostupné
nástroje (vrátane vojenských zdrojov). lenské štáty však môžu ma stále rozdielne názory na
aplikovatenos klauzuly solidarity, o demonštruje fakt, že hranice, pre použitie zdrojov
v súvislosti s takýmito cezhraninými hrozbami, sú nejasné. Z rozdielneho výhodného
postavenia, zriadenie Stáleho výboru pre operanú spoluprácu v oblasti vnútornej bezpenosti
(2009) a vydanie Stratégie medzinárodnej bezpenosti (2010) výrazne poukázali na
opodstatnenos medzinárodnej bezpenosti v rámci Únie.
Po tretie, narastá presvedenie, že EÚ by mala viac robi s menšími zdrojmi. Táto
tendencia je vyvolávaná slabou hospodárskou výkonnosou v niektorých lenských štátoch.
Ako tak, nevyhnutnos hada synergie a alšie mechanizmy na zhromaž ovanie zdrojov
pravdepodobne zostane výrazná nad krátko- a stredno-dobými ciemi. Pre budúcu
bezpenostnú stratégiu, sa toto prenáša do hadania väšej súdržnosti (koherencie) naprie
nástrojmi. Takéto synergie by mali presahova obranný priemysel a zasahova do celkovej
oblasti hospodárskych, diplomatických a vojenských nástrojov, ktoré bude ma Únia
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k dispozícii. Budúca bezpenostná stratégia by tak mala precíznejšie zdôrazni, ako by sa
takéto ciele mohli dosahova.
Po štvrté, posiluje sa porozumenie pre väzbu medzi tradinými bezpenostnými
politikami, politikami rozvíjania spolupráce a ekonomickými nástrojmi naplno podpori
bezpenos a jej vývoj. Tento trend sa už všeobecne prijíma v rámci Únie, kde predstavy (ako
napríklad všeobecný komplexný prístup) uznajú, že asto sa objavuje potreba kombinova
vojenské a civilné nástroje na dosiahnutie požadovaných cieov v teréne. Na inštitucionálnej
úrovni, EÚ by mala podniknú kroky, ktoré odrážajú túto skutonos. V rámci SBOP je
nevyhnutné zvažova širšiu perspektívu, ktorá venuje väšiu pozornos otázkam týkajúcim sa
vývoju a hospodárskemu rastu. Zatia o niektoré aspekty tejto perspektívy bude ažké
odsúhlasi na európskej úrovni, je nevyhnutne potrebné umožni, vies a riadi budúce
komplexné operácie.
Piata tendencia, vedúca k narastajúcemu multipolárnemu svetu, bude ovplyvova
alšie formovanie SBOP a tiež formulovanie budúcej bezpenostnej stratégie EÚ. Únia by
mala ma svoju efektívnu schému a konkrétne praktické riešenia ako rozvinú svoje súasné
strategické partnerstvá s vekými štátmi ako sú Rusko, ína a India. Potreba pre takéto
opodstatnené prvky v novej bezpenostnej stratégii bude iba narasta, pretože tieto štáty,
formujúce blok silných štátov v rámci BRICS alebo N-11, výrazne rozvíjajú svoju zahraninú
a hospodársku politiku.
Tvorcovia politiky EÚ by mali bra do úvahy aspo tri prvky, ke

zvažujú budúce

a nové interakcie budúcej bezpenostnej stratégie. Nová budúca bezpenostná stratégia Únie
by mala zaha európske záujmy pretože súasná stratégia ich jasne neuvádza. Možný posun
dopredu ma identifikova životne dôležité záujmy všeobecnej povahy – tie, ktoré sú
pravdepodobné v záujme väšiny lenských štátov a ich obyvateov. Teda, radšej než
kombinova bezpenostné záujmy EÚ-28, cie by mohol zvýrazni vybraný poet životne
dôležitých záujmov na európskej úrovni takých, ako sú obrana proti akejkovek vojenskej
hrozbe pre teritórium Únie, otvorené hranice pre obchod a komunikáciu, bezpené zdroje
energie a ostatných životne dôležitých prírodných zdrojov, zvládnutené migrané prúdy,
udržatené životné prostredie, podpora medzinárodného práva a všeobecne prijatých práv
alebo zachovanie autonómnosti rozhodovania Únie a jej lenských štátov.
Ako sme už uviedli, Únia doteraz nemá žiadny pružný formálny mechanizmus na
preskúmanie alebo aktualizovanie svojich strategických dokumentov v rámci SBOP.
Predovšetkým nemá systém pre rozhodovanie, kedy je správny as revidova alebo vynovi
svoju bezpenostnú stratégiu. Ideálne, systém potrebuje by vytvorený tak, aby riadil proces
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preskúmavania. Jednou z možností by mohlo by zavedenie asového obmedzenia pre každý
bezpenostný dokument, po ktorom by bol aktualizovaný alebo by sa pripravila celkom nová
stratégia. Vhodným variantom by mohlo by päroné obdobie, ktoré by primerane odrážalo
globálne zmeny a trendy. Inou vobou pre posúdenie alebo utváranie bezpenostnej stratégie
by mohlo by spájanie so zmenou na poste Vysokého predstavitea. Toto by zaistilo
periodické posudzovanie stratégie a tiež da nastupujúcemu Vysokému predstaviteovi
príležitos da svoju pea na takýto závažný dokument. Takto stanovenie procesu
hodnotenia alebo aktualizovania uiní SBOP „živšou“ a efektívnejšou politikou, ktorá sa
môže pružnejšie prispôsobova globálnym trendom, zmenám a výzvam. Zachova
významnos a závažnos strategickému dokumentu európskej bezpenosti a obrany znamená,
aby sa rešpektovala potreba pokraova v jeho previazaní so substratégiami a existujúcimi
bezpenostnými dokumentmi, ktoré detailizujú spôsob, ako kúový bezpenostný dokument
urobi prakticky aplikovateným, napríklad v oblasti protiteroristických opatrení, efektívneho
multilateralizmu, vnútornej bezpenosti Únie, Politiky európskeho susedstva (2011) alebo
Európsko-stredomorského partnerstva. Úelom substratégií a príslušných dokumentov je
poskytnú návod, ako bude EÚ reagova na takéto výzvy. Nakoniec, SBOP a zodpovedajúce
bezpenostné správy by mali by tiež v súlade s relevantnými textami výhadových
materiálov, akými sú Dlhodobá vízia EÚ a stratégia Európa 2020.
Záver
Hoci Lisabonská zmluva formálne poskytuje EÚ silný primárny právny základ, aby sa
mohla sta rozhodujúcim globálnym hráom aj v kúových otázkach medzinárodnej politiky
a bezpenosti, formovanie a uplatovanie SBOP doteraz nepokroilo príliš dopredu. To si
nesporne vyžaduje ma predovšetkým výrazne sformovanú spolonú bezpenostnú
a strategickú kultúru, ako aj vlastni rozvinuté, výkonné a pružné vojenské spôsobilosti na
báze vlastných európskych zbrojárskych zdrojov a technológií.
Nové inštitúcie a štruktúry krízového manažmentu vytvorené na základe Lisabonskej
zmluvy sklamali, ke

boli konfrontované s Arabskou jarou v severnej Afrike (2010 –

2013), so zložitou situáciou na Strednom východe (najmä v Sýrii, Iraku a Iráne)
a v neposlednom rade s ukrajinskou krízou (2014). Únia má pritom stále šancu hra
konštruktívnu a užitonú dlhodobú rolu v podpore transformaných procesov v spomínaných
regiónoch. Viac znepokojujúcim pre SBOP a otázku, i sa uplatovanie tejto politiky posunie
na vyššiu kvalitatívnu úrove v nasledujúcej dobe, je fakt, že neexistujú žiadne náznaky vlád
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lenských štátov, limitované rozdielnymi národnými mentalitami, prekona ústredný problém
a to, že SBOP sa nezdá by vemi dobrá pri vytváraní mimoriadne potrebných spôsobilostí
pre úlohy krízového manažmentu a operácie riadené cez SBOP, zatia o tie úspešné nie sú
strategicky dôležité. Výsledkom je sklamanie najmä tých lenských štátov Únie, ktoré sú
životne dôležité pre formovanie dôveryhodnej a efektívnej SBOP.
Smerovanie, rozširovanie a prehlbovanie európskej integrácie v nadnárodnej dimenzii
boli významným spôsobom ovplyvované aj iniciatívami lenských štátov Únie. Nedá sa
vylúi, že takéto prístupy k integrácii sa neobjavia aj v budúcnosti. Iniciatíva lenských
štátov sa môže za istých podmienok vyvíja aj mimo štruktúry a právneho systému EÚ
podobne ako v minulosti Schengen. Lisabonská zmluva však dáva podobným aktivitám
lenských štátov široký legislatívno-právny základ v rámci iných ako výluných právomocí
EÚ, vrátane oblastí bezpenosti, obrany a úzkej vojenskej spolupráce1, alebo ich dodatone
legitimizuje2. V oblasti obrany EÚ, ktorá je mimoriadne citlivou, je dos príkladov z
minulosti, ktoré dokumentujú takéto iniciatívy poas európskej integrácie a ktoré nemali
priamu oporu v zakladajúcich zmluvách ES/EÚ. Zaujímavou iniciatívou skupiny lenských
štátov bolo napríklad stretnutie najvyšších politických predstaviteov Francúzska, Nemecka,
Belgicka a Luxemburska (apríl 2003), aby položilo základ budúcej európskej obrannej
aliancie. Pôvodným zámerom stretnutia bolo pritom nájs odpove

na dlhodobé tendencie

spojené s hadaním európskej obrannej identity a transformácie NATO. Z takýchto a
podobných udalostí môžu vzniknú

alšie nové iniciatívy, ktoré významne usmernia

integraný proces do nových oblastí a sektorov, vrátane takých, ktoré sa dotýkajú štátnej
suverenity ako je oblas vonkajšej bezpenosti a obrany EÚ. Výsledky takýchto iniciatív
lenských štátov, na základe historických skúseností z vývoja európskej integrácie, môžu vo
väšine prípadov zapadnú medzi tie aktivity, ktoré sa ukázali ako neschopné života. Na
druhej strane však všetky najvýznamnejšie kroky európskej integrácie nasledovali po
dohodách „malej“ skupiny štátov, ktorých signatármi boli predovšetkým Francúzsko a
Nemecko, obas aj s pragmatickou úasou Vekej Británie. V alšom období tak bude vea
závisie od toho, i sa nájde širšia zhoda v otázke európskej obrany. Hadanie vlastnej
obrannej identity EÚ na alej pokrauje, priom jeho úspešnos závisí od vývoja samotnej

1
Nástroje na rozvoj posilnenej spolupráce v rámci iných ako výluných právomocí Únie sú zakotvené
v ustanoveniach lánku 20 Zmluvy o EÚ v lisabonskom znení a lánkov 326 až 334 Zmluvy o fungovaní EÚ a
rozvoj štruktúrovanej spolupráce vo vojenskej oblasti má svoju oporu v lánkoch 42 ods. 6 a 46 Zmluvy o EÚ
v lisabonskom znení.
2
Pozri napríklad lánok 42 ods. 3 dotýkajúci sa legislatívno-právneho zakotvenia Európskej obrannej agentúry
v primárnom práve EÚ.

103

SBOP. V prípade, že sa nezmení politika Washingtonu, existujú pre Úniu len dve možnosti.
Bu sa zaradí za USA a bude sa úslužne podiea na ich „vývoze demokratickej revolúcie“,
alebo si Únia, ako suverénny medzinárodný aktér, nájde svoje pevné miesto v súasnom
svete. Jej úloha vo svete má by výsostne iná ako rola Spojených štátov vzhadom na výrazne
rozdielnosti v ich poslaní a cieoch, mentalite, a bezpenostnej a strategickej kultúre. EÚ by
sa nemala na globálnej scéne vojenským spôsobom príliš a neuvážene angažova, jej
bezpenostná politika by mala pružne a rozumne reagova predovšetkým na európske riziká
a nové bezpenostné výzvy. A tak bude vhodné zaa smerova ku komplexnej rekonštrukcii
bezpenostnej architektúry celého európskeho kontinentu – k zjednodušeniu, zefektívneniu a
ku skutonej univerzálnosti systému. Z tohto dôvodu sa nemôžu sta nejakým prekvapením
alšie aktívne prejavy a postoje niektorých lenských štátov so zámerom, aby sa SBOP stala
výkonnejším,

efektívnejším,

pružnejším a medzinárodne

rešpektovanejším atribútom

„suverénnej“ EÚ.
Niektorí odborníci predpovedajú, že EÚ sa môže premeni na novú vojenskú
supermocnos, mnohí iní zase majú kritický postoj k jej progresívnemu procesu približovania
národných vojenských spôsobilostí. Predložená kúová kritika identifikuje vynáranie sa Únie
v podobe vojenského spoloenstva ako potenciálnu hrozbu pre európsku diplomaciu, ktorá je
historicky zakorenená v identite mierového a kúového politického a hospodárskeho aktéra
(Karlborg 2013, s. 88). EÚ odhauje svoju novú vojenskú rolu v manažmente
medzinárodných konfliktov, predovšetkým, vo väzbe na implementáciu jej spoloných
vojenských operácií. Prevzatie vojenských intervencií je dôležitým lakmusovým testom pre
spoloné vojenské spôsobilostí Únie, pretože predstavuje najrobustnejší nástroj jej
bezpenostnej politiky (Missiroli 2003, s. 496). Cesta k vytvoreniu vojenského obranného
spoloenstva v rámci EÚ bude aj tak nesporne zložitá a zd havá, plná rôznych rizík,
konfliktov a neistoty. Skôr možno predpoklada, že sa bude formova pevné, otvorené
vojenské

jadro

Únie

z niekokých

lenských

štátov,

ktoré

budú

ma

na

to

predpoklady, vojenské spôsobilosti a budú ma vôu sta sa lenom takejto kolektívnej
obrannej štruktúry.
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Softvérové využitie databáz geografických informaných systémov
pre potreby innosti obecných polícií v Žilinskom kraji
Peter Januš, Ladislav Mariš, Viktor Šoltés

Abstrakt
Hlavným cieom obecných polícií je zabezpeenie verejného poriadku. Ako poriadkový útvar
obce sa svojou innosou zameriavajú na službu do astí obcí s najastejším výskytom
protispoloenskej innosti. Tomu nasveduje aj nutnos vykonáva zákroky. Všetky zákroky,
priestupky, ktoré polícia registruje sú zaznamenávané v policajných databázach. Programy
ktoré obecné polície využívajú v rámci Žilinského kraja sú Centrála, Corageo a Memphis.
Kúové slová: Obecná polícia, zákrok, priestupok, program.

Softvérové rozhranie databáz obecných polícií

Hlavným cieom obecných polícií je zabezpeenie verejného poriadku. Ako
poriadkový útvar obce sa svojou innosou zameriavajú na službu do astí obcí s najastejším
výskytom protispoloenskej innosti. Tomu nasveduje aj nutnos vykonáva zákroky.
Okrem týchto inností sa obecné polície aktívne zapájajú do organizácii kultúrnych,
športových, cirkevných a iných inností. Tiež venujú pozornos ochrane životného prostredia,
istote v obciach, ochrane zelene a pod.
Všetky zákroky ktoré polícia registruje sú zaznamenávané v policajných databázach
z ktorých na konci roku pripravujú pre ministerstvo vnútra výkaz štatistických údajov správy
o innosti obecnej polície. Program ktorý obecné polície využívajú je do istej miery
podmienený rozpotom obce na ktorej katastrálnom území pôsobia, nakoko obecné polície
ako už bolo spomínané sú financované obcou.
Softvérové rozhranie, s ktorým sa môžeme u obecných polícií stretnú sú
CENTRÁLA, CG ISS a MEMPHIS.

Softvér Corageo

Ide o softvérové riešenie spolonosti CORAGEO. Informaný systém pre samosprávy
(CG ISS) je komplexné, modulárne softvérové vybavenie pre chod mestských a obecných
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úradov. Pokrýva celú agendu úradu a odstrauje duplicitu, pretože systém využíva iba jednu
databázu. Skladá sa z niekokých navzájom prepojených evidenných, ekonomických,
administratívnych a geografických modulov.
Spolonos prezentuje jednotlivé podsystémy nasledovne:
Najmúdrejší je ekonomický podsystém, ktorý umožuje vykonáva komplexnú ekonomickú
innos v nadväznosti na schválený rozpoet úradu. Poskytuje mestu spracovanie
ekonomických dát na jednom mieste, ako aj možnos ich využívania v iných moduloch.
V aka svojej rozsiahlosti je kvalitným podkladovým materiálom pre správne riadenie mesta
i obce a rozhodovanie na manažérskych úrovniach.
Evidenný podsystém je „najrozsiahlejší", zastrešuje totiž rozsiahlu evidenciu
obyvatestva, podnikateských subjektov a ostatnej súvisiacej agendy na úrade. Rieši agendy
mesta vo všetkých špecifických oblastiach, ktoré kompetenne zastrešuje samospráva. Už
niekoko rokov prináša aj nástroj pre elektronizáciu služieb mesta smerom k obanovi.
Administratívny

podsystém je

„najobratnejším"

odborníkom

na správu

dokumentov a registratúru. Zabezpeuje evidenciu písomnosti (pošty), spravuje dokumenty
v súvislosti s uzneseniami, kanceláriou prvého kontaktu a úlohami pre pracovníkov úradu.
Jeho obratnosti napomáhajú prepojenia na mnohé moduly ktoré mu poskytujú svoje údaje.
alšou možnosou, ako zabezpei správu registratúry, tok dokumentov po úrade a mnoho
alších funkcií je overený systém CG DISS - dokumentaný informaný systém samosprávy.
Geografický podsystém je „najvýrenejší" efektívne spracováva vložené údaje o dostupných
javoch na zemskom povrchu a pod ním. Dostupné údaje potom sumarizuje aj pre zobrazenie v
systémoch CG GISAM a CG WebGIS. Súasou podsystému je množstvo alších modulov,
napríklad Kataster nehnuteností, Majetok mesta, Zele, Inžinierske site a pod. Systém pre
samosprávy má aj

alšiu výhodu - možno ho používa nielen na mestskom úrade, ale aj v

organizáciách v zriaovateskej pôsobnosti mesta, ktoré mestu rozpotovo a správne
prináležia. Takéto riešenie poskytuje okamžitý prehad o stave agendy nielen na mestskom /
obecnom úrade, ale aj v dcérskych organizáciách mesta/obce. Súasou sú samozrejme
aj aktuálne informácie o stave financií, ktoré ocení najmä manažment mesta/obce – tu
prichádzame k prepojeniu obecných polícií s mestskými databázami.
Pokia chce príslušník obecnej polície zapísa zaznamenaný priestupok musí po
otvorení programu vyplni hne

niekoko excelovských dokumentov. Všetky dokumenty si

následne rozbalí a vypisuje jednotlivé príslušné polia. Systém následne po dokonení záznam
uloží a je prístupný každému užívateovi, ktorý má oprávnenie resp. identifikaný kód do
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systému. V prípade, že nemajú potrebné informácie o danej osobe je možné využi filter
a poda ubovone zvoleného identifikaného pola vyhada záznam v databáze.
Ako bolo na zaiatku spomenuté systém je vytvorený pre samosprávy a jej „dcérske“
organizácie v zria ovateskej pôsobnosti mesta. iže obecná polícia ma prístup
k jednotlivým databázam napr. obyvateov, psov, matrika a pod., avšak nie je možné do
daných databáz vstupova. Ak zistia nejakú chybu musia to nahlási príslušnému oddeleniu
a následne poka kým sa zmena zapíše.
Záverom o systéme
Ako taký pre obecné polície dokáže slúži len na to aby si viedli databázu priestupkov.
Myslím si, že na dnešnú dobu softvér pôsobí dos zaostalo nakoko nie je prepojený
s príslušníkmi polície pôsobiacich v teréne, databáza nie je prepojená s centrálnou databázou
priestupkov, nie je možné vytvára grafy pre lepšie vykreslenie páchaných priestupkov na
danom katastrálnom území, cez systém nie je možné plánova rozpis služieb, nie je možné
uri predikciu páchatea, neexistuje prepojenie na centrálny register osôb v pátraní,
neexistuje prepojenie na centrálny register kradnutých automobilov, prehad o výskytu sa
rozmiestnených hliadok v teréne a stále je potrebné vypisovanie blokových pokút, nie je
možné využi geografické rozhranie aj napriek tomu, že spolonos CoraGeo sa tým pýši.

Softvér centrála

Súasne sa na obecných a mestských políciách nachádza softvér Centrála vo verzii
3.02. Ide o softvérové rozhranie, ktoré svojím užívateom poskytuje poda výrobcu
nasledovné:
Export dát pre PZ SR poda § 108 ods. 2 zákona 8/2009 Z.z. – novelizovaný
zákonom 313/2011 Z.z. s platnosou od 01.11.2011. Umožuje poda vlastného výberu
automaticky zasiela požadované údaje miestne príslušnému orgánu PZ SR a to

o v

zašifrovanej prílohe emailu v prípade elektronickej komunikácie o automatický výber a
následná tla požadovaného obsahu v prípade zasielania požadovaných údajov klasickou
poštou.
Automatizovaná komunikácia s USEP (Ústredná evidencia priestupkov Ministerstva
vnútra SR na internete ) – modul je implementovaný v oboch typoch inštalácií. Zabezpeuje
PRIEBEŽNÚ alebo DÁVKOVÚ komunikáciu s USEP poda požiadavky používatea. V
programe evidujete všetky priestupky (aj s nezisteným páchateom, nedoriešené, ale aj
doriešené urené pre USEP) a program automaticky z priebežného stavu záznamu vykoná
108

kontrolu kompletnosti a v prípade, že záznam sp a všetky kritéria pre export/aktualizáciu v
USEP, bude exportovaný/aktualizovaný do tohto systému. Do USEP je potrebné (program to
umožuje) vyexportova doriešené priestupku od 01.01.2010 spätne. O exporte/aktualizácii
dát bude vytvorený protokol, z ktorého je možné zisti životný cyklus a stav záznamu
jednotlivých exportov/aktualizácii až na úrove záznamu. Program pre túto innos potrebuje
prístup na internet. Centrála je chránená proti výpadku pripojenia na internet. V takomto
prípade sa automaticky prepne do DÁVKOVÉHO režimu a všetky zmeny sa zaznamenávajú
pre neskorší dávkový export. S programom je možné aj bez pripojenia na internet pracova
plynule bez obmedzení

alej. Modul umožuje spätné jednorazové vyexportovanie

doriešených priestupkov vzniknutých od 01.01.2010 do USEP s následnou priebežnou
evidenciou a správou ako v lokálnej báze dát programu Centrála tak aj v USEP.Vyradenie po
lehote – automatizované sledovanie (urenie dátumu vyradenia) a odstránenie záznamov po
lehote vyradenia.
Správa o povesti - výstupná zostava výpisu kmeových dát priestupcu vrátane
zoznamu priestupkov.
Bodovník výkonov - funkcia programu integrovaná do agend, ktoré sa týkajú inností
ohadom evidencie priestupkov, ale aj ostatných inností, vrátane evidencie trestných inov a
evidencie predvedených osôb. Každý užívate má prehad o svojich realizovaných výkonoch
a užívate s prioritami na spustenie centrálneho bodovníka môže vyhodnocova realizované
výkony za všetky údaje, ktoré jednotlivé evidencie obsahujú.
Výkaz štatistických údajov správy o innosti obecnej polície poda Z.z. 532/2003 program je prispôsobený na evidenciu všetkých inností, potrebných na vygenerovanie
uvedenej kompletnej štatistiky v zákonom požadovanej forme a jej výstupu na tlaiare. Je
potrebné zada len požadovaný rozsah dátumov pre spracovanie (od spracovania v rozsahu
dní, mesiacov až po rozsah viacerých rokov). Výstup štatistík je možný tiež vo formáte MS
Excel pre prípadné alšie spracovanie.
Generátor používateom definovaných šablón pre Microsoft Word – používate si
môže vytvori vlastné šablóny, do ktorých sa automaticky doplnia používateom urené údaje
o priestupkoch z programu Centrála.
Samotný systém sa vyznauje:
Jednoduchá obsluha - univerzálna lišta s tlaítkami obsahuje všetky asto používané
funkcie, ktoré sa používajú vo všetkých astiach programu. Funkcie tlaítok sú volitené
pomocou myši aj klávesnice.

109

Všetky programy obsahujú globálne prehadávanie (hadá reazec znakov automaticky vo
všetkých položkách aktívnej agendy), jednotlivé moduly obsahujú priebežné prehadávanie.
Univerzálny filter dát /umožuje zavies viacero navzájom platných podmienok pre
užší výber dát zo zoznamu.
Generátor zostáv (umožuje vytvori výstupnú zostavu poda vlastných predstáv po
zadaní zoznamu položiek ,ktoré má zostava obsahova, výberu triedenia záznamov a zadania
užšieho výberu do filtra záznamov).
Generátor tlaív (definícia tlaiva obsahuje text a premenné z aktuálnej agendy, ktoré
sa doplnia do textu).
Security systém - program zabezpeuje prístup k údajom poda priorít užívatea
,ktoré prideuje hlavný užívate – správca programu (urený používateom software).
Uchováva autora a dobu vytvorenia každého záznamu, ako aj údaje o tom, kto naposledy do
záznamu zasahoval.
Identifikácia záznamu program obsahuje mechanizmus identifikácie záznamu, ktorý
zabezpeí ,že v zozname prístupnom na prezeranie obsahujúcom všetky záznamy, umožní
previes ubovonú zmenu len autorovi záznamu, ktorý záznam vytvoril (obsahová
zodpovednos).
Tlaivá priamo z priestupku – výzvy k podaniu vysvetlenia a

alšie tlaivá pre

korešpondenciu s priestupcom.
Súasou programu je aj modul REPAR, ktorý slúži pre prípadnú rekonštrukciu údajovej
základne po havárii výpotovej techniky alebo po výpadku elektrického prúdu.
Záverom o systéme
Z pohadu laika by sa stal systém ako špikovým pomocníkom pre príslušníkov
obecných polícií, avšak po konzultáciách s náelníkmi využívajúcich softvér Centrála môžem
vyslovi názor: Systém sa orientuje priamo len na obecné a mestské polície, vie reagova na
pripomienky zo stany používatea, bol však prepracovaný vo svojich zaiatkoch, a vývoj
„upgrade“ zaostával o systém doviedlo k tomu, že nedokáže obsiahnu nasledovné
požiadavky, ktoré na dnešnú dobu sú do istej miery štandardom. Systému chýbajú nasledovné
aplikácie: nie je možné vytvára grafy pre lepšie vykreslenie páchaných priestupkov na
danom katastrálnom území, systém nemá mapové rozhranie, nedokáže používa GPS
prenosy, prepojenie hliadok s centrálou len cez vysielaky, každodenné zapisovanie do
systému z jedného miesta, nie je možné uri predikciu páchatea, neexistuje prepojenie na
centrálny register osôb v pátraní priamo na mieste zadržania osoby, neexistuje prepojenie na
centrálny register kradnutých automobilov, prehad o výskytu sa rozmiestnených hliadok
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v teréne a stále je potrebné vypisovanie blokových pokút. Na druhej strane systém umožuje
jednoduchý prehad plánovaných služieb a je kvalitne spracovaná databáza priestupkov.
Výrobca síce prezentuje, že pracuje na vylepšení systému typu geografické spracovanie dát vo
vzahu k priestupkovosti a predikcia vybraných udalostí ako aj tvorba štatistických výstupov
je smer ktorým sa softvér v novom tele uberá (plánovaná verzia 4.0.). V alšej fáze sa chystá
možnos zabezpeeného pripojenia sa k centrálnej databáze cez mobilné zariadenia. Sú to
však veci vo vývoji....

Softvér memphis

Jedná sa o informaný systém pre mestskú políciu, uahujúce vytváranie a správu
agend, ktoré mestská polícia vedie, a ktoré sú nevyhnutnou súasou jej práce. Hlavným
rysom systému Memphis je to, že sa na získavanie dát do IS podieajú priamo nielen
pracovníci štatutárneho mesta zaradený do mestskej polície na staniciach, ale aj strážnici,
ktorí sú tými, kto najviac prichádzajú do styku s udalosami v teréne. Súasou systému sú
totiž mobilné terminály, ktoré umožnia strážnikom zaznamenáva dáta priamo v teréne. Tá sa
prenáša do IS, kde sú potom k dispozícii pre alšie spracovanie (doriešenie, informovanos,
štatistiky).

Modul Priestupky
V systéme sú pripravené také nástroje, aby strážnik na služobne aj v teréne mohol
zaevidova ubovoný priestupok, ktorý mu zákon umožuje a mohol s takto vydávaným
priestupkom

alej pracova (obrázok 1.6). Súasou obstaranie priestupku je tla oznámení

pre páchatea priestupku, ktoré sa líšia poda spôsobu riešenia konkrétneho priestupku.
Strážnik môže priestupok sám postupne vyrieši, v každom prípade do IS putuje informácie o
každom nadobudnutom priestupku. Na strane IS sa potom môžu priestupky rieši, postupova
iným orgánom, je vedená agenda predvolanie registrovaných páchateov a agenda platieb
spojených s riešením priestupkov. Pri zadávaní priestupku je možné využi funkcia
automatickej lustrácie (po zadaní ŠPZ), ktorá zisuje, i vozidlo nie je v evidencii hadaných
vozidiel a i nie je v registri priestupkoch. Podobná funkcia sa dá využíva aj vzhadom k
osobám. Pre rýchlu orientáciu vedenie mestskej polície slúži pripravené štatistiky, ktoré
poskytnú rôzne pohady na získané dáta.
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Modul Denník udalostí
Denník udalostí je v podstate elektronickou podobou papierové knihy udalostí.
Umožuje strážnikovi na operanom stredisku efektívne zaznamenáva udalosti a sledova
priebeh ich riešenia. Udalosti je možné odovzdáva medzi smenami a službami a vzhadom k
tomu, že každý užívate (strážnik) sa musí pred zaatím práce so systémom prihlási pod
svojim menom a heslom, je presne evidované, kto, kedy a ako danú udalos ovplyvnil.

Modul Evidencia psov
Evidencia psov je založená na údajoch, ktoré mestskej polícii poskytuje magistrát.
Okrem informácie o vlastnom psovi je v dátach aj informácie o majiteovi, spoplatnenie psa,
jeho vakcinácii a prípadne i ísle ipu, ak ho má pes implementovaný. Tieto dáta sa prenášajú
strážnikom na terminály a tí sú potom schopní vykonáva kontrolu psov v teréne, výsledky
kontrol zapisova do terminálu a po ich prenose do centrálnej databázy môžeme kontroly
poda rôznych hadísk vyhodnocova.

Hardware - Mobilný terminál PDA
Memphis predpokladá, že mobilný terminál PDA, ktorý budú používa strážnici v
teréne, má operaný systém založený na Windows CE (Windows Mobile 2003, CE .NET
apod.). Výhodou je dostatone veký, farebný displej a najmä hardvérová klávesnica, pretože
zadáva písmená pomocou klávesnice na displeji je dos pracné. Na o sa kladie osobitný
dôraz, je vysoká odolnos terminálov proti pádom, otrasom a

alším vplyvom okolitého

prostredia, akými sú prach a voda.

Prenosná tlaiare
Pre tla oznámenia o priestupku v teréne je strážnik vybavený malou prenosnou
tlaiarou, ktorá je s terminálom spojená pomocou rádiového prepojenia BlueTooth.
Tlaiare je odolnejší voi nešetrnému zaobchádzaniu a tým, že nemá žiadny konektor, ktorý
by sa astým používaním opotrebovalo, jej poruchovos je minimálna. Vzhadom k tomu, že
sa tlaí na termopapier, nie je treba ani farbiaca páska a iba sa dop a papier a nabíja batérie.
Pri tlai sa využíva toho, že strážnici majú u seba predtlaené formuláre, kde sú uvedené
základné údaje a formulár má lepiace pole, kam sa nalepí prúžok papiera s konkrétnymi
údajmi o priestupku. Ušetrí sa tak papier i as pri tlai.
Softvér MEMPHIS na rozdiel od predošlých softvérov obsahuje databázu,
respektíve prepojenie na centrálny register hadaných vozidiel a hadaných osôb a to bez
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pomoci operaného pri centrálnom PC ale pomocou zadania napríklad mena a priezviska
podozrivej osoby do PDA. Výhodou je aj monitoring hliadok – kontrola trasy, ktorý svoje
uplatnenie môže nájs pri nahlásení priestupku na centrálu a následne zmobilizovanie
najbližšej hliadky na miesto priestupku.
Záverom o systéme
Systém je sofistikovanejší, prináša lepší komfort pre innos obecných polícií.
Nevýhoda systému je, že spolonos o systém vyvinula zanikla. Systému chýba predikcia
páchatea, vytváranie grafov pre lepšie poznanie páchaných priestupkov a vytváranie
mapových podkladov pre lepšiu orientáciu medzi priestupkami.

Záver

Záverom možno vyslovi názor, že systémy, ktoré majú napomôc v innosti
obecných polícií neposkytujú adekvátne riešenia na podmienky dnešnej doby. Nevýhodou je
chýbajúca možnos vzájomnej previazanosti medzi systémami, ktorá by urite uahila prácu
medzi obecnými políciami navzájom. Dos podstatnú vec taktiež zohráva aj rozpoet obcí,
ktoré financujú obecné polície, kde menšie mestá v kraji nedokážu vyleni väšiu iastku
finanných prostriedkov na sofistikovanejšie systémy. Možno by stálo za zváženie, keby
vznikla pomoc zo strany štátu aby dokázal vyleni prostriedky na zvýšenie ochrany
obyvatestva formou dotácií k zakúpeniu centrálneho systému, ktorý by vedel zluova údaje
od všetkých obecných polícií a tým prispie k efektívnejšej práci obecných polícií s
prepojením na štátnu políciu a zabezpei tak vyšší komfort bezpenosti pre obanov.
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Terorizmus ako zloin proti udskosti
Miloš Maar

Abstrakt
Problematika terorizmu je najmä v ostatných rokoch pomerne asto diskutovanou témou
medzinárodného

trestného

práva

a možnos

jeho

zaradenia

medzi

najzávažnejšie

medzinárodné zloiny je tak vemi zaujímavá. Príspevok si kladie za cie vo vybraných
súvislostiach sumarizova základné metodologické východiská explikácie termínov
„terorizmus“ a „zloiny proti udskosti“ v kontexte aktuálneho spoloenského a právneho
vývoja. Následne sa formou úvah pokúšame dohada spoloný prienik všeobecných
pojmových znakov týchto termínov, a to aj v kontexte jurisdikcie Medzinárodného trestného
súdu.
Kúové slová: terorizmus, zloiny proti udskosti, medzinárodné trestné práv,
Medzinárodný trestný súd.
Abstract
In recent years, terrorism is often a subject of the discussions within international criminal
law and therefore, it is very interesting to think of terrorism as one of the most severe
international crimes. The main aim of this article is to analyze, within selected circumstances,
the definitions “terrorism” and “crimes against humanity”, with respect to current social and
legal trends. Afterwards, we try to identify common attributes of these terms, by also taking
into consideration the jurisdiction of the International criminal court.
Key words: terrorism, crimes aganinst humanity, international criminal law, International
criminal court.

Terorizmus – pojem, význam

Etymologický základ dnešného slova terorizmus je nutné hada v latinskom slove
„teror“, o je oznaenie pre strach, hrôzu alebo tiež hrozbu. Výraznej „popularizácie“
a rozšírenia sa tento pojem dokal v období Vekej francúzskej revolúcie, kedy Výbor pre
verejné blaho Maximiliána Robespierra oznaoval terorizmus ako násilný spôsob vlády
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jakobínskej diktatúry uplatovaný voi opozícii1. Pojem tak mal povahu extrémistickej
politickej akcie vedenej a vykonávanej štátom, ktorý mal predstavova nositea teroru a nie
jeho ter2. Obsahové poatie výrazu terorizmus malo pomerne flexibilné hranice, o malo za
následok, že existovalo vemi široké spektrum situácií, ktoré bolo možné považova za prejav
terorizmu. To komplikuje aj jednoznané uchopenie významu tohto pojmu pre samotné
právo, priom prvé snahy o právnu reguláciu v tejto oblasti sa datujú do 30. rokov 20.
storoia.

Pokia

ide

o vytvorenie

jednotnej

definície

terorizmu,

medzinárodnému

spoloenstvu sa v zaiatkoch nepodarilo dosiahnu zásadného prelomu, priom na túto
iniciatívu následne nadviazala Organizácia spojených národov (OSN). Napriek tomu, že jej
innos bola zablokovaná studenou vojnou, štáty medzinárodného spoloenstva zaali pod
hlavikou OSN pracova na novej právnej úprave, ktorá by eliminovala rozširujúce sa
teroristické aktivity. Avšak, v dôsledku pretrvávajúcej neschopnosti dosiahnu všeobecnej
zhody sa spoloenstvo uchýlilo ku kriminalizácii konkrétnych dobových prejavov terorizmu.
S výnimkou nepriamej definície uvedenej v Medzinárodnej dohode o potlaovaní
financovania terorizmu ostatné dohody rezignovali na iniciatívu zjednocujúco definova
terorizmus a jeho znaky. Podobne je to aj s innosou Valného zhromaždenia OSN i Rady
bezpenosti OSN, ktorých rozhodovanie má v medzinárodnom prostredí zásadný význam.
Bol tak prijatý celý rad aktov, ktoré sa svojou podstatou zaoberali problematikou terorizmu,
kde Valné zhromaždenie OSN sa prikláa skôr ku kriminálnej povahe terorizmu a k riešeniu
tohto fenoménu ako celku, avšak Rada bezpenosti OSN skôr presadzuje model
bezpenostný, ktorý reaguje na konkrétne prejavy terorizmu. Oba orgány vydali celú radu
rezolúcií3, prehlásení i iných stanovísk4, v ktorých sa však nedá identifikova žiadna
konkrétna komplexná definícia terorizmu, skôr ide iba o uritú formu pomocných defininých
znakov. Napriek tomu, že sú tam vymedzené urité spoloné rty, nedá sa v nich nájs
definovanie pojmu terorizmus alebo urenie statusu teroristov.
Pojem terorizmus je používaný úelovo na viaceré formy násilia. Tomu je nutné
zabráni definíciou založenou na podstate a kvalite samotného teroristického inu a nie na

1
Pozri aj MAREŠ, M. Vymezení pojm terorismus, válka a guerilla v soudobé bezpenostní terminologii.
[online]. [cit.14.12.2014]. Dostupné z: http://www.army.cz/mo/obrana_a_strategie/1-2004cz/mares.pdf.
2
WAISOVÁ, Š. Souasné otázky mezinárodní bezpenosti. Dobrá voda u Pelh imova: Aleš enk, 2003, s. 143.
3
Napr. rezolúcia Rady Bezpenosti OSN . 1566/2004, ktorá pod pojmom terorizmus vidí „kriminálne iny
zamerané proti civilistom, spáchané s úmyslom spôsobi smr alebo závažné telesné zranenie i zmocnenie sa
rukojemníkov, za úelom vyprovokova stav zastrašenia v širokej verejnosti alebo v skupinách udí, zastraši
populáciu alebo donúti vládu medzinárodnej organizácie, aby nieo urobila alebo aby sa zdržala nejakého aktu
a všetkých ostatných inov, ktoré vytvárajú porušenie zákona v rozsahu a v rámci definície medzinárodných
zmlúv a protokolov, ktoré sa dotýkajú terorizmu.
4
SAUL, B. Defining Terrorism in Interantional Law. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2006, s. 190-271.
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identite páchatea alebo príine jeho konania. Teroristický in je obvykle kvalifikovaný ako
„bežný“ trestný in (branie rukojemníka, vražda, at .), ktorý zvyajne súasne porušuje
medzinárodné humanitárne právo. Vojna môže by spojená s terorom, no nie každý in
extrémneho násilia je teroristický. Každý zo štátov, ktoré pristúpili k niektorému
z protiteroristických dohovorov, rozumie pod pojmom terorizmus osi iné. Bez definície
terorizmu je teda nemožné formulova a vynúti si plnenie záväzkov z medzinárodných
dohovorov o terorizme5.
V preambule Rámcového rozhodnutia Rady EÚ o boji proti terorizmu z 13. júna 2002
( alej aj ako „Rámcové rozhodnutie“) sa pritom prejavuje predovšetkým potreba spolone
oznai terorizmus za jeden z najzávažnejších porušení princípov, na ktorých je vybudovaná
Európska únia ako celok. Preambula tohto dokumentu obsahuje exemplifikatívny výpoet
medzinárodných právnych aktov, ktoré boli prijaté na bilaterálnej alebo multilaterálnej
úrovni, priom v lánku 10 expressis verbis deklaruje, že toto rámcové rozhodnutie rešpektuje
základné práva, ktoré sú zaruené Európskym dohovorom o ochrane udských práv a
základných slobôd a ktoré vyplývajú z ústavných tradícií lenských štátov ako základných
princípov práva spoloenstva6. Základné vymedzenie terorizmu možno nájs v mnohých
národných právnych úpravách. Napríklad Egypt považuje za terorizmus zloin podobný
vojnovým zloinom, zloinom proti udskosti a podobný genocídu, tzn., že považuje
terorizmus za medzinárodný zloin poda obyajového práva. Štáty, ktoré ratifikovali
Arabskú zmluvu (napr. Jordánsko, Spojené arabské emiráty, Egypt, Tunis), definujú takmer
zhodne terorizmus ako trestný in, ktorý ohrozuje poriadok v spolonosti, šíri strach medzi
obyvatemi alebo nií majetok i infraštruktúru spôsobom ohrozujúcim samotné základy tejto
spolonosti7.

alej napríklad štáty latinskej Ameriky vyžadujú pre kvalifikáciu inu ako

teroristického útoku splnenie niekoko obdobných podmienok; Kolumbia, Peru, ile
a Panama vyžadujú úmysel šíri strach s využitím prostriedkov, ktoré sú spôsobilé ohrozi
verejnos; Mexiko vyžaduje použitie násilných prostriedkov, ktoré dokážu šíri strach
a predstavujú tak hrozbu národnej bezpenosti; Argentína k týmto základným požiadavkám
ešte pridáva požiadavku, aby in bol spáchaný na základe etnickej, náboženskej i politickej
ideológie a s použitím vojenských zbraní, výbušnín alebo prostriedkov ohrozujúcich udský
5
IKRÉNYI, I. Problematika právnej definície terorizmu z medzinárodnoprávneho hadiska, Bratislava: Iura
edition, Justiná revue, 64, 2012, . 3, s. 323 – 342.
6
ALYASRY, N. Trestný in terorizmu a niektorých foriem úasti na terorizme (§ 419 TZ) – základná analýza,
Bratislava: Iura edition, Justiná revue, 63, 2011, . 3, s. 409 – 420
7
Bez autora. Decision on the Applicable Law: Terrorism, Conspiracy, Homicide, Perpetration,
Cumulative Charging, Special Tribunal for Lebanon, [online]. [cit. 20.12.2014]. s.52-62.
Dostupné na internete: http://www.stl-tsl.org/sid/55.
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život a podobne je tomu tak aj v prípade Pakistanu, Kanady, Nového Zélandu i Austrálii.
Amnesty International v tejto súvislosti konštatovala, že pojem terorista a teroristický útok sú
v mnohých definíciách vemi široko poaté a môžu napomáha k ohrozovaniu udských
práv8.
Nemožnos nachádza a nájs spoloný jednotný prístup k tejto problematike malo za
následok, že v ostatných desaroiach bolo prijatých niekoko desiatok protiteroristických
zmlúv, ktoré vo svojom znení obsahovali záväzok stíha páchateov teroristických útokov,
ktoré sa prejavujú v konkrétnej podobe:
a) branie rukojemníka,
b) únosy lietadiel,
c) útoky na civilné letiská,
d) útoky na štátne zastupitestvá,
e) použitie výbušnín, chemických, nukleárnych alebo biologických materiálov9.
Najlepšie spracovanou definíciou terorizmu v súasnosti je tá, ktorá sa nachádza
v Dohode o potlaovaní financovania terorizmu, v ktorej sa nachádzajú všetky hlavné
ukazovatele a základné znaky terorizmu. Táto dohoda, rovnako ako celá rada

alších

regionálnych a univerzálnych dohôd proti terorizmu, zaleuje do svojich definícií terorizmu
konkrétne spôsoby jeho páchania, tzn. napr. branie rukojemníkov, únosy lietadiel, ublíženie
diplomatickým zástupcom a pod. Všetky tieto dohody rovnako vyžadujú nadnárodný element,
teda medzinárodný prvok. O taký zloin sa teda nebude jedna, pokia bude spáchaný na
území jedného štátu, kde údajný páchate a obete sú štátnymi príslušníkmi tohto štátu, kde
údajný páchate bude chytený na území tohto štátu a súasne žiadnemu inému štátu sa
nezakladá v tomto štáte výkon súdnej právomoci10.
Z takéhoto vymedzenia terorizmu vyplýva niekoko jeho podstatných znakov:
1. Ide o násilný in namierený proti životu a zdraviu civilných osôb,
2. Je vylúené, aby bol za teroristický útok kvalifikovaný legálny spôsob boja v rámci
organizovaného konfliktu,
3. Typickým úelom terorizmu je vyvola strach u obyvatestva,

8

SAUL, B. Defining Terrorism in International Law. New York: Oxford University Press, 2006, s. 48-51
SCHARF, P.M.: Special Tribunal for Lebanon Issues Landmark Ruling on Definition of Terrorism and Modes
of Participation. American Society of International Law. [online] . [cit. 16.12.2014].
Dostupné na internete In: <http://www.asil.org/search.cfm?displayPage=2193>.
10
Bez autora. Decision on the Applicable Law: Terrorism, Conspiracy, Homicide, Perpetration,
Cumulative Charging, Special Tribunal for Lebanon, [online] . [cit. 20.12.2014] s. 52-62.
Dostupné na internete In: <http://www.stl-tsl.org/sid/55>.
9
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4.

alším typickým znakom je politický cie, t.j. prinúti vládu k uritému konaniu alebo
k opomenutiu konania,

5. Nepriamym objektom môže by nielen vláda jednotlivého štátu, ale i medzinárodná
organizácia11.
Pokia ide o právnu úpravu terorizmu v slovenskom Trestnom zákone, túto môžeme
rozdeli do dvoch skupín. Do prvej skupiny patria tie ustanovenia Trestného zákona, ktoré
výslovne používajú pojem „terorizmus“, a teda sa uritým spôsobom priamo viažu na
skutkovú podstatu trestného inu terorizmu definovanú v ustanovení § 419 Trestného zákona.
Druhá skupina, ktorá je viac-menej neuritá, a ktorej rozsah závisí od výkladu subjektu
aplikujúceho normy Trestného zákona, obsahuje trestné iny, ktoré i pri svojej všeobecnej
povahe môžu by aplikovatené na teroristické trestné iny, príp. finanné aspekty
teroristických trestných inov (napr. trestný in založenia, zosnovania a podporovania
teroristickej skupiny a pod.).

Zloiny proti udskosti – pojem, význam

Pokia ide o definíciu zloinov proti udskosti, situácia je v porovnaní s terorizmom
odlišná. Potreba jednotne definova zloiny proti udskosti nadobudla na význame v priebehu
2. svetovej vojny v spojitosti s nacistickým Nemeckom. Napriek tomu definovanie „zloinov
proti udskosti“ nie je súasou vea medzinárodných dohôd a pre tento úel je potrebné
koncentrova svoju pozornos predovšetkým na štatúty jednotlivých trestných tribunálov,
ktoré vymedzujú zloiny proti udskosti komplexne a významovo porovnateným spôsobom.
V súasnosti sa jedná najmä o Medzinárodný trestný súd („ICC“)12. V roku 1945 bola
uzatvorená Dohoda o stíhaní a potrestaní hlavných vojnových zloincov európskych krajín
Osy. K tejto dohode bol pripojený štatút medzinárodného vojenského tribunálu – tzv.
Norimberského tribunálu, priom oba dokumenty tvorili tzv. Londýnsku chartu. Štatút
norimberského tribunálu vymedzuje 3 hlavné kategórie zloinov – zloiny proti mieru,
vojnové zloiny a zloiny proti udskosti13. Dá sa poveda, že týmto štatútom zaala éra úsilia

11
ŠTURMA, P., NOVÁKOVÁ, J., BÍLKOVÁ, V. Mezinárodní a evropské instrumenty proti terorismu a
organizovanému zloinu. Praha: C.H.Beck, 2003, s. 25.
12
ŠTURMA, P., NOVÁKOVÁ, J., BÍLKOVÁ, V. Mezinárodní a evropské instrumenty proti terorismu a
organizovanému zloinu. Praha: C.H.Beck, 2003, s. 25.
13
ONDEJ, J., POTONÝ, M. Mezinárodní právo veejné – Zvláštní ást. 5., doplnné a rozší ené vydání.
Praha: C.H.Beck, 2006, s. 482.
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o exaktné definovanie zloinov proti udskosti a ich jednotlivých skutkových podstát, ktorá
bola nakoniec zavšená prijatím Štatútu ICC.
Poda tohto štatútu sa považujú za zloiny proti udskosti akékovek iny

alej

uvedené, spáchané v rámci rozsiahleho alebo systematického útoku zameraného proti
civilnému

obyvatestvu.

Medzi

také

iny

patria

napr.,

vražda,

vyhladzovanie,

zotroovanianie, deportácie alebo násilné vysídovanie obyvatestva, muenie a znásilnenie
(l. 7 Štatútu ICC).

Terorizmus a zloiny proti udskosti - ich vzájomný vz ah

V ostatných rokoch došlo k nárastu medzinárodných dohôd, ktoré svojim obsahom
pokrývajú hlavnú oblas medzinárodného trestného práva, najmä pokia ide protiteroristické
zmluvy. Otázka, ktorá v tejto súvislosti vyvstáva je, i môže by terorizmus postihovaný ako
zloin poda medzinárodného práva, predovšetkým ako zloin proti udskosti. Celá rada
legislatívnych poriadkov na národnej aj medzinárodnej úrovni považujú terorizmus za trestný
in, o je výsledkom postupnej kriminalizácie terorizmu na národnej aj na medzinárodnej
úrovni. Na druhú stranu však existuje viacero významných rozdielov v chápaní terorizmu, kde
dokonca viaceré právne úpravy niektoré prejavy tzv. štátneho terorizmu nepovažujú vôbec za
trestne postihnutené. Vo väšine prípadov je terorizmus ako konvencionálny zloin
oddeovaný od zloinov proti udskosti, o je spôsobené aj tým, že neexistuje jednotná
legálna definícia terorizmu14. Terorizmus má na druhej strane originálnu vlastnos, ktorá sa
prejavuje tak, že v reálnom živote je terorizmus schopných nadobudnú rozliných podôb,
foriem i prejavov. Túto charakterovú zvláštnos je možné oznai ako tzv. chameleónov
efekt, a preto mnohí zara ujú terorizmus, za uritých okolnosti, medzi zloiny proti
udskosti. V prípade terorizmu totiž platí zásada depersonalizácie obetí, o znamená, že
teroristi neútoia na konkrétnu osobu z dôvodu osobných vzahov i nevraživosti, z dôvodu
vlastníctva uritého majetku alebo z dôvodu pohlavia i veku, národnosti alebo sociálneho
postavenia, ale páchatelia útoia na svoje obete isto náhodne. Rozhodujúcim kritériom, ktoré
zohráva svoju rolu je skutonos, i je obe zavraždená, i je zranená, prípadne i jej je
vyhrážané z takého dôvodu, aby páchate mohol dosiahnu svoj politický, náboženský i
ideologický cie15.

14
15

MAREŠ, M. Terorismus v R. Brno: Centrum strategických studií, 2005, s. 19.
CASSESE, A. International criminal law. Oxford university press. The United States, NewYork. 2003. s. 125.
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Nie každý teroristický útok by ale bolo možné považova automaticky za zloin proti
udskosti. Za týmto úelom musia by splnené dva, prípadne tri hlavné a špecifické
požiadavky. Po prvé, je potrebné, aby teroristický útok bol súasou rozsiahleho alebo
systematického útoku na civilné obyvatestvo a za druhé, páchatelia si musia by vedomí
alebo aspo uzrozumení so skutonosou, že ich konanie je súasou systematického vzorca
správania. Terorizmus potom môže nadobúda konkrétne podoby vo forme spáchania vraždy,
vyhladovania, muenia, znásilnenia, prenasledovania, alebo môže by spáchaný v podobe
akéhokovek iného neudského aktu, priom musí naplni všetky potrebné znaky nevyhnutné
na to, aby bolo možné toto konanie posúdi ako zloin proti udskosti. Ohadne tretieho
kritériá sa viedli diskusie dlhé roky, a to, že terorizmus môže by kvalifikovaný ako zloin
proti udskosti iba vtedy, ak je taký útok súasou ozbrojeného konfliktu16.
Pokia ide o terorizmus ako o zloin proti udskosti stíhatený pred Medzinárodným
trestným súdom, terorizmus býva vo väšine prípadov stíhaný ako konvencionálny zloin
pred národnými súdmi v rámci vnútroštátnej súdnej sústavy. Výnimone, tak ako je to
v prípade stíhania osôb zodpovedných za bombový útok na bývalého premiéra Libanonu
Rafiq Haririho17, môže by terorizmus stíhaný pred ad hoc ustanoveným zvláštnym trestným
tribunálom. A práve aj tento prípad znova otvoril diskusiu, i nemožno stíha terorizmus ako
zloin proti udskosti pred medzinárodným trestným súdom. Medzinárodný trestný súd je
považovaný sa relatívne nový inštitút v oblasti medzinárodného trestného súdnictva. Bol
zriadený na základe Štatútu v roku 1998, priom do jeho jurisdikcie boli zaradené poda l. 5
jeho štatútu akty genocídy, akty agresie a vojnové zloiny, teda iba tzv. „tvrdé jadro“ zloinov
poda medzinárodného práva18. Teroristické iny do jurisdikcie medzinárodného trestného
súdu zaradené neboli, aj ke je pravdou, že v rámci zakladacieho procesu viacero štátov tento
návrh pri svojich rokovaniach predniesla. Išlo napr. o Indiu, Srí Lanku a Turecko, ktoré
spolone navrhovali, aby bol terorizmus všeobecne kvalifikovaný ako zloin poda
medzinárodného a bol tak stíhatení prostredníctvom ICC.

alšia možnos bola, aby boli

zaradené do štatútu medzinárodného trestného súdu aspo niektoré konkrétne prejavy
terorizmu a posledná možnos bola podriadi terorizmus pod zloin, ktorý spadá do
jurisdikcie ICC, teda konkrétne pod zloin proti udskosti, ktorý je v štatúte definovaný

16

CASSESE, A. International criminal law. Oxford university press. The United States, NewYork. 2003. s. 128.
Bol zavraždený v Bejrúte pri bombovom útoku da 14.2.2005.
18
ŠTURMA, P. K problému plurality soudobých mezinárodních trestních tribunál ad hoc. Právní fórum 2004,
.4, s. 137.
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v lánku 7. Vea štátov však bolo dôrazne proti, napr. USA, Kanada, Dánsko i
Lichtenštajnsko, priom svoje výhrady zhrnuli do nasledujúcich argumentov:
1. Zatia neexistuje dostatone uspokojivá jednotná definícia terorizmu,
2. Nikdy nedošlo oficiálne ku kvalifikovaniu terorizmu ako zloinu proti udskosti,
3. Zalenenie terorizmu ako zloinu proti udskosti do jurisdikcie medzinárodného
trestného súdu by malo za následok politizáciu súdu,
4. Niektoré konkrétne prejavy terorizmu nie sú dostatone závažné, aby mohli by
stíhatené pred ad hoc trestným tribunálom, nieto ešte pred Medzinárodným trestným
súdom,
5. Stíhanie a trestanie terorizmu pred národnými súdmi zaisuje efektívnejšie
zabezpeenie spravodlivosti, ako by to dokázal zaisti medzinárodný tribunál19.
V konenom dôsledku tak bol odmietnutý návrh na zaradenie terorizmu ako
konvencionálneho zloinu do štatútu ICC, schvaovacím procesom neprešiel ani návrh na
zaradenie tých najzávažnejších prejavov terorizmu do ratione materiae ICC a rovnako nebol
schválený ani návrh na zaradenie terorizmu do kategórie zloinov proti udskosti poda l. 7
Štatútu ICC.20 Diskusia ale nebola úplne jednoznaná, pretože na rímskej diplomatickej
konferencii bola prijatá rezolúcia, v ktorej bol terorizmus oznaený ako akt, ktorý
kýmkovek, kdekovek a v akejkovek forme spáchaný, predstavuje závažnú hrozbu a je
natoko vážnym zloinom, že sa ním musí zaobera v budúcnosti aj medzinárodná komunita.
A preto bolo doporuené zvolanie revíznej konferencie a do štatútu tak bol doplnený l. 123,
ktorý sa dotýka jeho budúcej revízie. Poda tohto ustanovenia bola stanovená 7 roná lehota,
po uplynutí ktorej sa bude kona revízna konferencia, na ktorej budú zvážené zmeny a
doplnenia štatútu, vrátane opätovného skúmania možných zmien v ustanovení l. 7. Revízna
konferencia sa konala od 30. mája do 11. júna 2010 v Ugande, kde sa zišlo viac ako 100
delegátov signatárskych štátov Rímskeho štatútu, aby zhodnotili celkový vývoj ICC. o sa
však týka terorizmu, Štatút ostal bez zmeny.
Pokia ide o úvahy, i je možné extenzívnym výkladom považova terorizmus za
zloin proti udskosti, na ktorý sa vzahuje právomoc ICC, v tomto smere je problematickým
aj stred s alším ustanovením štatútu ICC, a to konkrétne s l. 22 ods. 2. Pokia by sme teda
predpokladali, že terorizmus bude spada pod l. 7 Štatútu ICC, odporcovia tohto názoru
19
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20
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s. 384.
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môžu napáda porušenie zásady legality. l. 22 ods. 2 Štatútu totiž hovorí, že definovanie
zloinov je striktne vymedzené a nepripadá do úvahy rozširovanie tohto rozsahu s využitím
analógie.

alším argumentom je rovnako zrejmý úmysel tvorcov štatútu ICC ponecha

kategóriu zloinov proti udskosti bez akýkovek zmien21.
Aj ke

Medzinárodný trestný súd v súasnosti nevykonáva jurisdikciu nad

terorizmom, ešte to neznemená, že by nemohol vykonáva jurisdikciu nad páchatemi
konkrétneho teroristického útoku. V takom prípade by však musel by teroristický útok
oznaený za zloin proti udskosti tak, ako je tento vymedzený v l. 7 Štatútu ICC, o by
následne nepriamo znamenalo, že by sa jurisdikcia ICC vzahovala aj na teroristický útok.
Samozrejme v praxi je takáto situácia ažko riešitená, pretože jednak chýba jednotne prijatá
definícia terorizmu a jednak sa terorizmus prejavuje v mnohých konkrétnych podobách.
Napríklad únos civilného lietadla, útok na civilné letisko, útok na civilné námorné objekty,
branie rukojemníkov, priom v budúcnosti sa urite objavia aj

alšie spôsoby, ako spácha

teroristický útok. Na individuálnych okolnostiach konkrétneho útoku tak bude potom záleža,
i bude niektorý z týchto prejavov spada pod l. 7 Štatútu ICC. Zaradenie terorizmu pod l. 7
Štatútu Medzinárodného trestného súdu by znamenalo, že budú konkrétny páchatelia na
základe individuálnej trestnej zodpovednosti stíhaný z vykonania teroristického útoku ako
zloinu proti udskosti. Rovnako by to však znamenalo, že došlo k vymedzeniu terorizmu ako
zloinu proti udskosti v rámci medzinárodného práva. l. 7 je totiž, všeobecne povedané,
založený na obyajnou práve, a pokia teda by bol terorizmus kvalifikovaný ako zloin proti
udskosti, potom by terorizmus logicky bol zaradený aj do l. 7 Štatútu ICC.22 Mnoho štátov
však vždy oponovalo týmto návrhom z dôvodu, že považovali za nevyhnutné, aby Štatút ICC
dôrazne rozlišoval medzi terorizmom a bojom udí pod cudzou alebo koloniálnou nadvládou
za právo na sebaurenie a za vlastnú nezávislos. Výsledkom takýchto iniciatív bolo teda
vždy zamietnutie všetkých návrhov na zaradenie terorizmu pod jurisdikciu ICC.23
Kvalifikácia terorizmu ako zloinu proti udskosti nie je teda typickým prípadom,
avšak vylúi ju nemôžeme. lánok 7 Rímskeho štatútu uinil súasou definície zloinu
proti udskosti skutonos, že ktorýkovek z inov tam uvedených musí by spáchaný ako
súas rozsiahleho alebo systematického útoku namiereného proti civilnému obyvatestvu s
21
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vedomím útoku. Práve takéto iny totiž predstavujú legitímnu záležitos pre medzinárodné
spoloenstvo ako celok. Pri splnení všeobecnej podmienky „rozsiahleho alebo systematického
útoku proti civilnému obyvatestvu“ by sa tak teroristické iny „vošli“ do niektorej skutkovej
podstaty zloinu proti udskosti24. Vzhadom k podmienke l. 7 ods. 2 písm. a) Rímskeho
štatútu, poda ktorého musí ís o opakované páchanie vymenovaných inov v súlade so
štátnou alebo organizanou politikou uskutoovania alebo podporovania týchto útokov,
nepôjde teda o prípady individuálneho terorizmu, resp. samostatného útoku, ale jedine o
najzávažnejšie formy medzinárodného terorizmu organizovaného štátom alebo nejakou
teroristickou organizáciou. A hoci sa možno stretnú aj s názorom opaným25 oporu pre
vyššie uvedený záver nachádzame v niektorých výrokoch Medzinárodného trestného
tribunálu pre bývalú Juhosláviu vo veci Tadi26 a Kupreski27. V oboch citovaných rozsudkoch
Súd prejudikoval, že zloiny proti udskosti môžu by spáchané aj subjektmi, ktoré de facto
kontrolujú urité územie bez toho, aby išlo o medzinárodne uznané alebo formálne postavenie
štátu de iure.
Záver
V súasnosti neexistuje žiadny medzinárodný protiteroristický dohovor, ktorý by
konštituoval univerzálnu definíciu terorizmu a ktorý by bol schopný komplexne zastreši
všetky formy teroristických trestných inov, a tým aj formy úinného boja proti tomuto
fenoménu. Je paradoxné, že základným nedostatkom medzinárodnoprávnej úpravy terorizmu
je absencia samotnej definície tohto pojmu. V niektorých, hlavne starších protiteroristických
dohovoroch, sa definícia terorizmu nevyskytuje vôbec. Nutnos prijatia univerzálnej definície
sa vynorila až v nedávnej minulosti, priom dovtedy bola problematika právnej úpravy
terorizmu chápaná iastkovo a nesystematicky, ke že vychádzala vždy z odozvy na niektorý
konkrétny teroristický útok. Tak vznikol systém dohovorov a protokolov, ktorý obsahuje
iastkové (sektorové) definície vytvorené na uritom kritériu, ako napr. kritérium miesta
(napr. Dohovor o trestných inoch a niektorých iných inoch spáchaných na palube lietadla),
alebo kritérium obetí (napr. Dohovor o zabránení a trestaní trestných inov proti osobám
požívajúcich medzinárodnú ochranu, vrátane diplomatických zástupcov), prevencie (Dohovor
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o oznaovaní plastických trhavín za úelom ich odhaovania). Niektoré dohovory definujú
skutkovú podstatu terorizmu (napr. Medzinárodný dohovor o potláaní financovania
terorizmu), ale túto odvodzujú z konkrétnej typológie. Všetky medzinárodné dohovory proti
terorizmu vytvárajú a zabezpeujú minimum povinnej medzinárodnej spolupráce. Jadrom
a hlavným zmyslom týchto dohovorov je riešenie otázky postihu páchatea jednotlivých
druhov

teroristických

trestných

inov,

tak

ako

sú

definované

v jednotlivých

dohovoroch. Jednotná právna definícia terorizmu je nevyhnutná pre zabezpeenie efektívnej
medzinárodnej spolupráce pri stíhaní teroristických inov a je zrejmé, že úinnou reakciou
môže by len spoloný postup celého medzinárodného spoloenstva, založený na objektívnej
definícii terorizmu, ktorá by konštituovala uznaný a uznávaný základ pre odborný výskum
a uahovala trestné stíhanie páchateov teroristických trestných inov na medzinárodnej
úrovni. Jednotná definícia terorizmu umožní medzinárodnému spoloenstvu aj presne
identifikova štáty, ktoré terorizmus akýmkovek spôsobom podporujú28. Skutonos, že
terorizmus nebol zaradený do Štatútu Medzinárodného trestného súdu, ani nebol
kvalifikovaný ako zloin proti udskosti, ešte neznamená, že nemôžu v tomto smere nasta
zmeny v budúcnosti. Doterajší smer medzinárodného trestného práva v danej oblasti je toho
dôkazom. Je však potrebné zohadni celý rad rôznych okolností, a to, nielen pokia ide
o samotné vymedzenie terorizmu ako zloinu poda medzinárodného práva, ale súasne celý
rad iných organizaných záležitostí, ktoré sa týkajú samotného fungovania súdu.
Za úvahu stojí i možnos zriadi špeciálny medzinárodný súd, ktorý by sa zameriaval
výlune na teroristické útoky, avšak v takom prípade by sa medzinárodná komunita musela
vysporiada s celou radou prekážok, od umiestnenia súdu až po pravidlá pre zloženie
jednotlivých senátov. Takáto alternatíva je ale málo pravdepodobná a v dohadnej dobe nie je
zrejme možné oakáva žiadne zmeny.
Poslednou možnosou je ponechanie stíhania teroristických útokov pre národné súdne
systémy.
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Vybrané aspekty páchateov trestných inov
Ladislav Mariš, Peter Januš, Viktor Šoltés
Abstrakt
Príspevok sa zaoberá páchateom trestnej innosti z pohadu kriminologického. Zameriava sa
na teoretické východiská osobnosti páchatea, popisuje osobnos páchatea z hadiska
psychopatalógie. Na záver je popísaný psychologický profil osobnosti páchatea majetkovej
povahy.
Kúové slová: bezpenos, páchate, kriminológia, psychológia.
Abstract
The paper deals with offender from a criminological perspective. It focuses on the theoretical
basis of the personality of the offender, describes the personality of the offender in terms of
psychopatalogy. Finally, it describes the psychological profile of the personality of the
offender proprietary crime.
Key words: security, offender, criminology, psychology.

Úvod
Kriminalita predstavuje špecifický fenomén udskej innosti, ktorý môžeme
zara ova do problémových situácií spolonosti. Z hadiska trestnoprávneho je kriminalita
charakterizovaná ako výskyt trestného správania alebo správania kriminálneho. V oblasti
typológie páchatea majetkovej povahy trestných inov sa najmä kriminológia opiera o
výskumy páchateov trestných inov. Medzi najzložitejšie otázky kriminológie patrí poznanie
„mechanizmu“ vzniku kriminálneho javu, jeho príin, podmienok a okolností, ktoré ho
vyvolávajú. Problematika konania udí, ako zložitý proces, vedie k úvahám, preo sa jeden
lovek správa inak ako druhý. S tým tiež súvisí otázka, preo tá istá as osôb sa správa v
rozpore so spoloenskou morálkou, zvyklosami a právnym poriadkom. Zachádzame tak do
oblasti psychológie osobnosti, resp. neuropsychológie osobnosti.
Poda terminológie bezpenostného manažmentu (Mikolaj 2004) môžeme kriminalitu chápa
na základe teórie bežných inností v interakcii nasledovných troch prvkov:
1. pravdepodobný páchate,
2. vhodný cie trestnej innosti,
3. spôsobilý strážca (aj ochranné opatrenia).
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Usudzujeme, že práve spomenutá interakcia je v chápaní kriminality dôležitá.

Páchate trestného inu

Analýza spôsobu páchania trestného inu vzhadom na osobu páchatea má
mimoriadny kriminalistický význam, pretože umožuje typova páchatea trestného inu (pre
naše úely majetkového trestného inu – krádeže vlámaním.) Poda Poradu (2007, s. 43):
„kvalitná analýza umožuje s uritou pravdepodobnosou odpoveda na otázky, ktoré majú
vzah k asu alebo miestu páchania trestného inu, objektu záujmu páchatea, posudzova
schopnosti a znalosti páchatea, jeho psychickú úrove, usudzova jeho vek a pohlavie a
mnohé alšie skutonosti.“
Trestný zákon definuje pojem páchate nasledovne: „Páchate trestného inu je ten,
kto trestný in spáchal sám. Páchateom trestného inu môže by fyzická osoba“ (Trestný
zákon 2005, §1 9). Trestný zákon pozná aj pojem spolupáchate: „Ak bol trestný in
spáchaný spoloným konaním dvoch alebo viacerých páchateov“ (Trestný zákon 2005, §
20).
Vlastnosti páchatea sa využívajú pre potreby kriminalistiky, súdnej psychiatrie,
psychopatológie i trestného práva.
Osobnos ou páchatea rozumieme: „organický celok duševného života loveka
zahrujúceho ako biologický základ jedinca, tak i spoloenské podmienky jeho života vrátane
spoloenských vzahov“ (Gašpierik 2012). Hlbšie osobnos páchatea môžeme chápa ako
„organizovaný, dynamický a interindividuálne odlišný celok psychofyzických dispozícií,
determinujúci priebeh a prejavy psychických procesov (reakcií), odrážajúcich sa v chovaní a
jednaní“ (Nakonený 1993, s. 12).
Na základe empirických výskumov však „isté“ typy v rámci typológie páchatea
neexistujú, ale vždy sa jedná „len“ o priblíženie sa niektorému, pre potreby delenia,
vymedzenému typu (Novotný 2008, s. 121).
Rozhodujúci vplyv na zaradenie osobnosti do typologickej skupiny sa najastejšie pripisuje:
1. biologickým dispozíciám osobnosti,
2. psychickým dispozíciám osobnosti,
3. a sociálnemu prostrediu – okoliu osobnosti
Avšak z pohadu teórie kriminalistiky a psychológie udského konania vieme, že
udské konanie je uritým spôsobom determinované, teda závislé na mnohých faktoroch.

128

Spôsob páchania trestného inu má tiež svoje podmieujúce faktory, ktoré poda Poradu
(2007, s. 43-46) bu :
1. súvisia s osobou páchatea (subjektívne determinanty):
a. telesné vlastnosti páchatea,
b. psychické a motorické vlastnosti páchatea,
c. vek páchatea,
d. pohlavie páchatea,
e. predchádzajúca kriminálna skúsenos páchatea,
f. vzdelanie páchatea,
g. psychický stav.
2. alebo nesúvisia s osobou páchatea (objektívne determinanty):
a. spoloenské podmienky,
b. predmet útoku,
c. vzah páchatea a predmetu útoku a miesta inu,
d. miesto inu,
e. as páchania trestného inu,
f. dostupnos nástrojov, zbraní a alších pomôcok,
g. existencia spolupáchateov.
asto práve na základnom rozdelení vznikajú rôzne typologické skupiny páchateov, ktoré
sa rozlišujú poda vlastností konkrétnych determinantov. Napríklad poda prvého bodu
môžeme kriminálnu skúsenos rozdeli:
1. prvopáchate – nemá skúsenosti a trestnú innos osoba pácha po prvýkrát,
2. recidívny páchate – má skúsenos a opakovane pácha trestnú innos.
Typické vlastnosti páchateov krádeží sú úzko späté so skutonosou, že krádeže
asto páchajú osoby so zmeneným rebríkom uznávaných hodnôt v spolonosti. Vysoké
percento páchateov krádeže predstavujú recidivisti. Zo spôsobov zabraovania vzniku stôp
sa najastejšie vyskytuje používanie rukavíc. Iné spôsoby konania smerujúce k likvidácii stôp,
prípadne aj inscenácií iných udalostí sú skôr ojedinelé. Predmetom útoky bývajú najastejšie
peniaze, úžitkové veci, starožitnosti, umelecké predmety a pod. (Porada 2007).

Osobnos páchatea z hadiska psychopatológie
Rozlíši o je v súvislosti so psychikou normálne a o nie, môže by niekedy vemi
zložité. Štatistické chápanie normy (normálnosti) je založené na uritej meratenosti
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psychických funkcií a procesov, o umožuje uri interval normy u väšiny populácie a tak
porovnáva kvantitatívnu stránku meranej funkcie jednotlivca (napr. inteligenciu).
Sociokultúrne chápanie normy odráža zvyky a tradície spolonosti poda ktorých sa
správanie jednotlivca posudzuje (primerané, normálne, neakceptovatené a pod.). Podobné
chápanie môžeme zúži poda vekosti spoloenstva, skupiny napríklad na prostredie školy,
práce i rodiny. Funkné chápanie normy považuje normálne správanie také, ktorého
výsledkom je optimálne fungovanie. Práve funkné chápanie normy sa uplatuje pri
posudzovaní patológie psychických funkcií (Holcr 2008).
V zásade rozlišujeme 3 skupiny psychóz (všeobecný termín, odklon od spôsobu
vnímania/správania psychicky zdravého jedinca):
x Endogénne psychózy, sú psychické ochorenia, ktorých základ vždy tvorí uritá
vnútorná, genetická predispozícia v podobe zmien v štruktúre a funkcii mozgu. Tieto
psychózy bývajú vyvolané spúšacím podnetom (napr. extrémna psychická záaž).
Jedinec potrebuje vynaloži extrémne úsilie (najmä psychické) adaptova sa na
vzniknutú situáciu a spolupôsobením ostatných faktorov (stres, asová tiese, nátlak
druhých osôb, finanné problémy, depresie, emócie a pod.) sa môžu vyvola chorobné
stavy.. Jednotlivci postihnutí endogénnymi psychózami páchajú trestnú innos
najastejšie pod vplyvom paranoidnej schizofrénie – násilná trestná innos
a mániodepresívnym správaním – suicidalita, alebo tzv. rozšírená samovražda, kedy
samovrah pod vplyvom bezvýchodiskovej situácie a beznádeje usmrtí najskôr iné
osoby (napr. rodinu) a potom seba.
x Organické poškodenie centrálnej nervovej sústavy, vzniká ako výsledok uritého
ochorenia (epilepsia, encefalitída), úrazu, intoxikácie alebo starnutie (degeneratívne
zmeny mozgu, skleróza). Trvalé psychické zmeny vznikajúce týmto priinením
oznaujeme ako demencie. Typickými prejavmi je degradácia intelektu, sploštenie
emocionality, dezorientácia v ase a priestore ale vedomie ostáva neporušené.
Jednotlivci postihnutí demenciou sa skôr stávajú páchatemi nedbanlivostných
trestných inov verejného ohrozenia (napr. požiar a pod.).
x Poruchy osobnosti, alebo psychopatie sú charakteristické trvalým narušením
adaptácie – neprispôsobivým správaním, o pôsobí nápadne a rušivo pre okolie.
Príinou rušivého správania je uritá disharmónia osobnosti, kde urité vlastnosti sú
nadmerne zvýraznené na úkor druhých. Prípadne sú niektoré vlastnosti menej
rozvinuté alebo nerozvinuté. Jedná sa o odchýlky v citovom prežívaní, vo vzahu
k iným u om, v spôsobe uvažovania a postojoch. asto sa prvé náznaky poruchy
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osobnosti objavia už v detstve. Správanie týchto osôb je celkovo neprispôsobivé
a neadekvátne, oho výsledkom sú ažkosti a konflikty s okolím spôsobujúce utrpenie
týmto osobám a zárove aj okoliu. Táto porucha je trvalá a neodstránitená. Pri tejto
poruche nie je narušená rozpoznávacia a ovládacia schopnos a teda z jej
diagnostikovania páchateovi nevyplýva žiadna poahujúca okolnos. Nie všetky
druhy (formy) porúch osobnosti sú významné z hadiska páchania trestnej innosti.
(Holcr 2008).

Psychologický profil páchatea majetkovej trestnej innosti
Typické vlastnosti páchateov krádeží sa úzko spájajú so zmeneným rebríkom
uznávaných hodnôt v spolonosti. Vysoké percento krádeží predstavujú recidivisti, o
predpokladá využitie kriminalistických evidencií pre typovanie páchateov. Praktickým
vyšetrovaním trestných inov proti majetku sa zistilo, že spôsob spáchania je perseveratívny,
o znamená že páchate zotrváva na rovnakom spôsobe páchania.
Psychologický profil páchatea majetkovej trestnej innosti nie je jednoznane
preukázatení, o podporuje tvrdenie Merešovej. Avšak zo spomenutých výskumov z
prostredia väzenského a z prostredia klinickej psychológie môžeme poveda, že
pravdepodobnos opakovania trestnej innosti bude súvisie s poruchou osobnosti a to najmä
s disociálnou poruchou prítomnou u recidívnych páchateov. Ak nebude osoba priamo s
poruchou osobnosti, bude ma trend k tejto poruche. Poda Matiaška sa porucha osobnosti
resp. trend k tejto poruche vyskytuje až v 39 % väznených páchateov za trestné iny
majetkovej povahy.
V dizertanej práci Polišenskej (2006) sa tvrdí, že až 33,3 % páchateov krádeže
vlámania trpí poruchou osobnosti. Spolu s páchatemi u ktorých sa prejavuje trend k tejto
poruche, môže znamena viac ako polovicu väznených za tieto trestné iny.
Poda Matiaška (2008, s. 60) je viac ako pätina páchateov majetkových trestných
inov ahko sa nudiacich, impulzívnych a nesystematických. Na druhej strane dodáva, že tieto
vlastnosti mohli vzniknú aj poas trvania predchádzajúcej väzby, vzhadom ku skúmanému
súboru recidívnych páchateov. Zaujímavé je tiež tvrdenie z výskumu Matiaška, že recidívny
páchate má pocit že jeho údel je by trestancom a podvedome sa adaptuje na situáciu, že svoj
život strávi striedavo vo väzniciach a na slobode. Recidívny páchate: „Neprijíma svoj trest
ako skutoný trest, ale ako nevyhnutnos, ktorej predchádzali vlastné, skôr situané
pochybenia (napr. priznanie, zlý odhad situácie a pod.)“ (Matiaško 2008).
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Záver
Najastejšie sa spája s kriminálnym správaním už spomínaná disociálna porucha
osobnosti, vemi podobná emone nestabilnej poruche osobnosti. Príiny vzniku nie sú
dostatone objasnené. Pravdepodobné sú aj dediné faktory a biologické vplyvy – prenatálne
(pred narodením poas tehotenstva matky) aj rané poškodenia mozgu v dôležitých
vývinových fázach. Z tohto dôvodu je ažké oddeli dediné vplyvy od vplyvov výchovy.
Vyššie riziko disociálnej poruchy osobnosti súvisí s dospievaním na sídliskách, s vysokou
nezamestnanosou v regióne, kriminalitou i užívaním drog.
asto táto osoba má problémy už poas školopovinného veku, s políciou i priamo s
kriminálnym prostredím. Môžeme u tejto osoby pozorova nízku mieru útosti za svoje iny.
asto osoby s disociálnou poruchou nechcú (resp. nie sú motivované) zmeni svoje spôsoby
života. Pri disociálnej poruche správania existuje zvýšené riziko zneužívania návykových
látok, gambligu, depresie a tiež sexuálne prenosných ochorení. lovek s disociálnou poruchou
osobnosti môže predstiera záujem o spoluprácu i poskytnutie pomoci, ale len v prípade, že
sa mu to hodí – existuje vysoké riziko zavádzania, klamania i manipulácie okolia (Heretik
2013).
Poda Heretika (2013) spoloenským problémom bývajú práve disociálni jedinci, ktorí
predstavujú najzávažnejší spoloenský problém, ignorujúc práva a záujmy druhých udí,
spoloenské a právne normy. Títo jedinci sa nezaujímajú o druhých, správajú sa
nezodpovedne a bezohadne. S disociálnou poruchou osobnosti sa spája nízka empatia, o
môže súvisie s neschopnosou utvára dlhodobejšie citové väzby. Disociálni jedinci majú
nízku frustranú toleranciu, s nízkym sklonom k prežívaniu viny a výitkám svedomia.
Nachádzame príznaky impulzivity, agresivity a sociálnej maladaptability.
Disociálna porucha osobnosti sa vyznauje správaním, ktoré je spojené s asociálnymi
až antisociálnymi následkami a nerešpektovaním bežných noriem (pravidiel správania
a zákona). Heretik dodáva, že prejavom antisociálnej poruchy osobnosti môže by tiež
kradnutie, klamanie, podvádzanie, nienie i ahostajnos voi spolonosti aj blízkym
u om. Disociálni jedinci trpia nízkou emocionálnou reaktivitou voi utrpeniu druhých.
Vlastné záujmy, potreby i emócie má povýšené nad záujmy druhých udí i spolonos.
lovek s disociálnou poruchou jedná chladne a manipulatívne. Takéto správanie nie je dané
problémami s pochopením noriem a morálky, ale skôr s emocionálnou plytkosou vo vzahu k
druhým, ktorá býva spojená so silnou citlivosou voi vlastným emóciám i potrebám a
problémom ovládnu vlastné emócie a impulzy.
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Porušovanie pravidiel, neschopnos sa prispôsobi, nízka empatia a agresivita môžu,
ale nemusia, by prítomné už v detstve. Porucha sa vyskytuje astejšie u mužov. A ako sme už
spomenuli, odhaduje sa, že disociálna porucha osobnosti sa vyskytuje u asi 3% bežnej
dospelej populácie, ale napríklad u vyše 60% väzenskej populácie (Heretik 2013).

lánok bol publikovaný v rámci riešenia projektu VEGA 1/0787/14 a VEGA 1/0175/14
a IGP201407.
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Corruption in Serbia - Political and Legal Aspects
Branislav Milosavljevic, Veljko Blagojevic, Katarina Strbac

Abstract
Corruption exists in all contemporary states; however, in the Republic of Serbia the
consequences of wars in the area of former SFRY and economic sanctions have contributed
significantly to its establishment. Although the Serbian legislators have set up a series of
legislative and organisational changes with a view to create conditions for an efficient fight
against corruption, notable results in fighting against this negative phenomenon were not
achieved until a demonstration of powerful political will for its suppression was made.
Key words: corruption, legal system, political will, international cooperation.

Introduction

Corruption is quite certainly a global phenomenon plaguing entire modern society.
Corruption is present in all contries of the world regardless of their economic, social and
political system. Through time, it seeped ever deeper into the corridors of the ‘state power
apparatus’ and hence in present conditions it represents one of the tallest obstacles to
achieving rule of law in a democratic system. There are numerous reasons behind this; they
can be economic, political, social, psychological, cultural and other. What is quintessential to
corruption is the fulfilment of private interests at the expense of the public interest and the
common good, which can most often be seen in misallocating budget funds1.
Etymologically, corruption (lat. corruptio) represents neglect and abuse of office for
achieving personal gain; bying off; and bribery of officials. In a broader, legal sense, it
encompasses all forms of abusing official duties and office due to greed (bribery, abuse of
position and authority, provision and use of privileges, mutual favours, acceptance of
commissions and gifts), whereas in the narrow sense, it implies the crime of giving and/or
receiving a bribe2.

1
Which is why the Council of Europe established the provisional definition of corruption in 1994, phrasing it as
the "behaviour in relation to persons entrusted with responsibilitites in the public or private sector, which
violates the duties that follow from their status [...] aimed at obtaining undue advantages of any kind "
2
BOŠKOVI, M. Lexicon of Criminology (Kriminološki leksikon), Matica Srpska; University of Novi Sad, Novi
Sad; 1999; p. 145.
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The author’s intention was to point out the specificities of corruption in the Republic
of Serbia, i.e. to analyse its important characteristics, legal preconditions for suppressing it
and the overall engagement and possibilities of social action.

The History of the Fight against Corruption in Serbia

Corruption is rightfully considered as the companion to development of society, which
would imply that it has existed since ancient times, manifesting itself in a number of forms.
Diverse socioeconomic and political relations within our historical development contributed
to the origins, development and survival of corruption in these parts. In its origins, corruption
emerged as a part of the local customs and was long considered to be a normal occurrence.
According to an ancient Serbian tradition, any reward given to anybody can not be considered
bribery. According to customary norms, presentation of gifts was usually connected to an
event of significance for the individual or his/her family and hence was considered an
expression of gratitude, whereas bribery would usually be faced with a negative reaction of
the citizenry. It is important to stress that the reaction of the environment against the bribegiver was in most cases milder than the reaction against the bribe-taker. It was considered that
the bribe-taker was engaged in it out of greed rather than out of some necessity, and therefore
the judgment was greater. Faced with corruption in its inception, Serbia criminalised this
behaviour, which can be traced back to the rule of the Nemanji dynasty.
Dušan’s Code from 1349 is considered to be the most important law of Medieval
Serbia. This Code was intended to safeguard against arbitrariness and violence and in
particular against the abuses done by the nobility and other favoured strata of society. Althogh
it did not have any direct provisiona against abuse of office, the Code did contain many
provisions on abuses – including illegal execution of a duty or office to the benefit, or at the
expense, of another.
Karaore’s Criminal Code was in force during the course of the First Serbian
Uprising (1804 – 1813); its individual provisions criminalised the abuse of office and bribe
taking. Of the four articles dealing with corruption, one was related to bribery in the army.
Bribery in the army consisted of bribe-taking by the superior officer in order to discharge a
particular soldier from service earlier than planned. The legal sanction provided for this was
that the perpetrator was obligated to pay back the exact amount taken from each individual
soldier as bribe to discharge them from service.
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As specific forms of the abuse of office, the 1929 Kingdom of Yugoslavia Criminal
3

Code provided for the the criminal act of bribe-taking, included court bribery as a separate
crime4. It should be noted that the 1929 Criminal Code was in force until the beginning of the
demise of the Kingdom in April 1941. Aside from this, the Kingdom of Yugoslavia Special
Law on suppressing abuse of office when contracting with the state or self-government bodies
was adopted on 30 March 1929; it stipulated the procedure for examining dubiously acquired
income for state officials, including Ministers.
After WWII fighting against various forms of illegal activities, corruption included,
was considered a paramount task, which yielded the adoption of a number of Laws regulating
abuse, as follows: The 1945 Law on the Protection of People’s Property and Its Management;
the 1945 Law on Protection of People’s Property and Property Under State Management, the
1948 Law on Criminal Offences against Official Duty and the 1951 FNRY Criminal Code,
which was in force until 1977. The FNRY Criminal Code was amended several times and
corruption criminal offences were listed in chapter XXIV of individual offences as ‘Criminal
Offenes against Official Duty’, such as the abuse of office or authority; violation of the law
by the judge; illegal collection and payment; bribe taking. After the 1974 constitutional
changes the Republic of Serbia proscribed the criminal offences and sanctions in its own
criminal legislation5.
There fore, corruption developed and obtained new forms, depending on social,
economic and political conditions, impacting harmful consequences on the society with its
antisocial and illegal nature6.
The demise of former SFRY, wars, economic sanctions and the beginning of transition
created a base conducive to the development of corruption. In these conditions there were
hardly any measures suppressing corruption and it became a commonplace occurrence of
sorts. Furthermore, there is an opinion that – among the numerous causes conditioning the
emergence of corruption – the crucial factor was the imposition of economic sanctions during
1992. The sanctions triggered shortages of a number of goods and created the conditions for

3

Kingdom of Yugoslavia Criminal Code (‘Official Gazette’ No. 33-XVI/1929; 245-LXVV/1931).
To be compared to Šoški N: Forms and Manners of Suppressing Corruption (Oblici i naini suzbijanja
korupcije), Akademska štampa, Zemun, 2004, p. 32; Tomanovi M: Crimes of Corruption – Abuse of Office,
Bribe Giving and Taking and Criminal Acts with Similar Characteristics (Krivina dela korupcije - zloupotreba
službenog položaja, primanje i davanje mita i krivina dela sa slinim obeležjem), Kultura, Belgrade, 1990, p.
52.
5
The amendments to the 2002 Republic of Serbia Criminal Code introduced a new chapter, XXIa, entitled
‘Criminal Offences of Corruption’, including nine criminal offences from the field of corruption
6
Jelai, M: Corruption – Social and Legal Aspects and Methods of Coping (Korupcija – društveno pravni
aspekti i metodi suprotstavljanja), Republic of Serbia MI, Belgrade, 1996, p. 42.
4
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the strengthening of the grey economy and corruption. Their participants had to bribe customs
officers, inspectors, the police and other officials in order to procure goods or in order to
obtain permits for unobstructed sales of said goods. In parallel, a significant portion of the
workforce and employees was left jobless and transferred to the realm of grey economy, i.e.
started engaging in contraband. Hence, on the one side sanctions have led to the
impoverishment of the society overall, whereas on the other they have led to a number of
people acquiring wealth quickly and easily, which was even more conducive to the spread of
corruption.
After signing the Dayton Agreement in 1995 economic sanctions were reduced, but a
system of quotas and contingents – i.e. permits for import and export of goods in short supply
– was introduced. It was needed to bribe a civil servant in order to engage in import or export
and therefore the ability of procuring permits was one of the instruments individuals used to
gain wealth. Certain other factors also contributed to the rise and development of corruption,
like the existence of different exchange rates for one currency (the official and ‘black market’
rate), poverty, unemployment, unharmonised legal system etc.
Corruption polls in the Republic of Serbia in general and in separate segments of
society and at local level demonstrated without a doubt that corruption has seeped into almost
all pores of society in Serbia and become the daily mode of behaviour and operation of the
political elite, public servants and citizens alike. Apart from universal reasons, corruption in
Serbia was also assisted by the following circumstances: the demise of the previous system
and its mechanisms of checks and balances; transformation of property rights; refugees;
conflicts along ethnic and religious lines; various forms of sanctions up to military
interventions; decline of individual, collective and socioeconomic power; a high level of
centralisation of society; inconsistency in the behaviour of government bodies according to
political party and other affiliations7.

7
See more in: VUKOVI, S. Law, Morality and Corruption (Pravo, moral i korupcija), Institute of Social
Sciences; Dragani, Belgrade, 2003; Begovi B. et al, Corruption in the Judiciary (Korupcija u pravosuu),
Center for Liberal-Democratic Studies, Belgrade, 2004; Sekulovi M: Transition and Corruption (Tranzicija i
korupcija), DDA et al, Niš, 2000. Begovi B. Et al, Corruption in the Customs Service (Korupcija na carini),
Center for Liberal-Democratic Studies, Belgrade, 2002; etc.
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The Political and Legal Aspects of the Fight against Corruption in Serbia

Facing with a high level of social hazard and its determination to become a member of
the EU were the decisive factors for the Republic of Serbia to take more efficient measures in
the fight against corruption. One of the foundatios of the fight against corruption was the
National Anti-Corruption Strategy, adopted in the National Assembly in late 2005, and the
Action Plan for its implementation, adopted at Government level. The above mentioned
Strategy defined corruption as a relationship entered into through the abuse of authority in the
public and private sectors with the aim of obtaining personal gain or benefits for another
party. This definition does not only include bribe giving and taking, but expands onto all
criminal offences commited out of greed and through the abuse of authority, expanding the
scope of the concept to abuses performed in the private sector as well. The Action Plan fpr the
imaplementation of the National Anti-Corruption Strategy precisely defines activities that
need to be taken in the implementation of the Strategy, leaders of individual activities and
deadlines for the implementation of said activities, possible challenges etc. Apart from the
above, it should be pointed out that the National Judicial Reform Strategy was adopted as
well, which is very important in the fight against corruption as the independent and efficient
judiciary is one of the preconditions for a successful fight against corruption; also the Public
Administration Reform Strategy was adopted as well etc8..
This orientation and the new legislative solutions open up vastly greater possibilities
in discovering coruption crimes. Apart from this the Republic of Serbia has ratified all
international anti-corruption conventions adopted by international organisations to which it is
a member: United Nations Convention against Corruption, Civil Law Convention on
Corruption, Criminal Law Convention on Corruption and the Additional Protocol to the
Criminal Law Convention on Corruption.
After having been readmitted into the Council of Europe and taking over international
obligations, the Republic of Serbia adopted a set of laws significant for the prevention and
fight against corruption, such as: the Law on Public Procurement, the Law on Free Access to
Information of Public Importance, the Law on the Prevention of Conflicts of Interest, the Law
on Funding of Political Parties, the Law on the Protection of Participants in Criminal
Proceedings, the Law on Ombudsman, the Law on State Audit Institution, the Law on the
Prevention of Money Laundering, the Law on Police, the Law on the Judicial Academy
8
To be compared to JANKOVI, S. Prevention and Suppression of Corruption in Serbia (Spreavanje i
suzbijanje korupcije u Srbiji), Authoritative Legal Newsletter No 3/2007, p. 64-68.
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(training of judges, public prosecutors, deputy public prosecutors and assistant judges and
prosecutors) etc.
As a social issue with economic and social consequences, the fight against corruption
is based on three crucial elements defined in the National Anti-Corruption Strategy, as
follows: efficient implementation of acti-corruption regulations, prevention, i.e. removing the
possibility of corruption and raising awareness to receive public support for the
implementation of the anti-corruption strategy.
Considering that the fight against corruption calls for a comprehensive and planned
involvement of the entire society, alongside an organised and long-term process of
implementing defined preventative and suppressive measures to fight corruption, various anticorruption bodies were established in Serbia, as follows:
The Anti-Corruption Agency is an independent state body whose competences are, among
others, supervising the implementation of the National Anti-Corruption Strategy, Action Plan
for the implementation of the strategy and sector plans and providing opinions about their
implementation. It has been functioning in full capacity singe 01/01/2010.
The Anti-Corruption Council is a expert advisory body to the Government that, amoung
other things, comments on laws from the field of fight against corruption and deals with
current criminal offences with elements of corruption.
The Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection,
acting under the Law on the protection of personal data, supervises the implementation of this
law, i.e. supervises over the implementation of data protection and decides on appeals in cases
falling under this Law.
The Ombudsman, an independent state body, authorised to protect and enhance the
observance of freedoms and citizens’ rights. Aside from this the Ombudsman performs
checks, by way of verifying allegations behind accusations or according to his/her own
initiative, whether or not state bodies, the public prosecutor and organisations discharging
public authority to the citizens act in accordance with laws and other regulations.
The State Audit Institution was established by the Law on the State Audit Institution in
2005. Its competences are to perform audits, adopt bylaws and other acts and provide
opinions, alongside checking the flow of money from the budget to its direct and indirect
beneficiaries – which is its primary activity contributing to the fight against corruption.
When speaking of fighting corruption through the implementation of suppression
measures, it is widely known that criminal offences with elements of corruption are difficult
to prove; this especially stands for bribe giving and taking. In respect of the bodies and
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services tasked with fighting against corruption in the republic of Serbia, it should first be
noted that the Anti-Corruption Agency is in charge of supervising the implementation of the
National Anti-Corruption Strategy and the Action Plan, coordinating state bodies in the fight
against corruption, implementing regulations on funding political parties and electoral
campaigns and property declarations for officials. The Agency is answerable to the Assembly
for discharge of duties within the scope of its authority. The bodies of the Agency are the
Board and Director. The Board of the Agency appoints and relieves the Director of duty,
decides on appeals against the Director's decisions pronouncing measures in accordance with
this Law, adopts the Annual Report on the work of the Agency, supervises the Director's
work, proposes budget funds for the operation of he Agency and handles other affairs in
accordance with the Law. The Board of the Agency has nine members elected by the
Assembly at the proposal of authorised proponents, which are: the Assembly Administrative
Board, the President of the Republic, the Government, the Supreme Court of Cassation, the
State Audit Institution, Ombudsman and Commissioner for the Information of Public
Importance, the Social-Economic Council, the Bar Association of Serbia and the Association
of Journalists, which represents ll three branches of government and relevant professional
associations.
On the other hand, the Law on the Foundations of Regulating Security Services of te
Republic of Serbia, adopted in late 2007 established the National Security Council as an
operative body of the Republic of Serbia, within the scope of whose activities is the
consideration of the situation in the field of protection of national security, consideration of
issues related to the functioning of interior affairs bodies and security services, their mutual
cooperation, their cooperation with other competent stat bodies and international cooperation.
Protection of personal and property security of the citizens, crime prevention and
discovering perpetrators of criminal acts, maintaining public order and safety of road traffic
fall within the scope of the General Police Directorate with the Ministry of Interior. The
Directorate has an autonomous position within the Ministry, established with the 2005 Law
on the Police. The crucial organisational units of the Directorate for the Fight against
Corruption are: the Criminal Force Directorate, the Police Directorate, the Unit for the
Protection of Participants in Criminal Proceedings, the Border Police Directorate, the
Administrative Affairs Directorate, the Analytics Directorate and the IT Directorate. The
territorial set up of the Police is based on the City of Belgrade Police Directorate, 26
territorial Directorates and the Coordination Directorate for Kosovo.
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The Security Information Agency (BIA), formed by the 2002 Law on the Security
Information Agency, is a civil service with the status of an autonomous institution directly
answerable to the Government. BIA is competent for: a) protection of safety in the Republic
of Serbia and discovering and preventing activities aimed at subversion or destruction of the
Constitutional order; b) research, collection, processing and assesment ofsecurity related
intelligence data and any information of significance for the safety of the Republic of Serbia
and informing competent state bodies, and; c) other affairs regulated by Law, including the
most serious forms of organised crime and corruption.
Regarding the authority and tasks of the Military Security Agency (VBA), it is
regulated that the VBA shall discover, monitor, document and intercept: intelligence and
other hostile activities of foreign intelligence services in and towards the Serbian Army;
domestic and international terrorism; illegal circulation of hazardous materials, contraband of
armaments and military equipment and subversive activities targeting the Serbian Army and
the Ministry of Defence, as well as criminal offences against the Constitutional order and
security, against humanity and international humanitarian law and the most serious acts with
elements of corruption and organised crime. Parliamentary oversight over the operation of the
VBA is performed by the National Assembly Security and Defence Board.
Over the previous years the Government of the Republic of Serbia ans particularly the
Ministry of Interior have set the fight against corruption as one of he priorities in their
programme papers, which has resulted in sizeable improvements of police efficiency in
suppressing this phenomenon. Thereby, since 2012, through increased activity of the police
and other state bodies, the number of uncovered criminal offences of bribe taking and giving
rose by more than twice.
Finally, the Ministry of Justice of the Republic of Serbia is taking all necessary steps
to establish the legal framework and capacities for a decisive fight against corruption and
towards meeting international requirements and recommendations (GRECO, UN, EU).
Namely, it is a generally known and accepted fact that the phenomenon of corruption is
closely connected with the phenomenon of organised crime, even to such an extent that one
phenomenon stems from the other and vice versa; these two phenomena are not substantially
different when compared and are therefore always analysed in a certain synergy. This is why,
in order to perceive the spread of corruption and fight it in its inception, the report made by
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the international organisation GRECO (Group of States Against Corruption) regarding the
state of corruption in Serbia must be taken into consideration.9
The above mentioned report deals with the complete set of anti-corruption legislation,
e.g. the changes that had to be made in the Serbian legal system to render it able to face the
challenges of corruption and organised crime. Suggestions made by GRECO concerning
improvements in the anti-corruption sector were o the most part fully implemented, which
started producing results. It can certainlybe said, considering the nature of corruption, that a
demostration of political will was also paramount for its suppression.

Closing Reflections

Although corruption exist to a lesser or greater extent in all other contemporary
countries, it is expecialy characteristic of societies undergoing economic transition. In
addition to everything stated above, the Republic of Serbia is faced with consequences of
wars on the territory of former SFRY and economic sanctions conducive to the strengthening
of corruption. Various forms of corruptive activities in the Republic of Serbia around the end
of the previous and the beginning of the current century have become so widespread that they
grew into a serious threat for the economic prosperity of the country. Thereby the fight
against this plague became a priority of the ruling party, which won the previous election on
an anti-corruption platform.
Over the past the Republic of Serbia has undertaken a series of legislative and
organisational changes with the aim of creating conditions for a more efficient fight against
corruption in cooperation with the international community. However, notable progress in
suppressing this negative trend occurred only after the demonstration of a strong political will
to support the fight against corruption. Even with a clear tendency towards more efficiency in

9
The report on the evaluation of the judiciary and corruption in the Republic of Serbia was adopted at the 29th
GRECO plenary session in Strasbourg, 19-23 June 2006; this was, in fact, the first and second round of
evaluations combined. The report was written by Kazimir Eberg, director of international relations in the
Swedish Economic Crime Authority, Jorn Graversen, Danish Public Prosecutor, Anca Jurma, chief prosecutor in
charge of international cooperation in the Romanian Office of Public Prosecutor and Kestutis Zaborskas, Head
of Analytics Department with the Lihuanian Special Investigations Service. Taken from the GRECO website:
www. Coe. Int/dg1/greco/evaluations /round2 / Greco-evall-1 (2005) 1rev-Serbia-en.pdf. The most important of
the 25 suggestions made are: improve implementation of the La on Public Procurements, enhance the manner of
selection of judges and prosecutors, form a special unit within the Public Prosecutor's Office to handle
corruption cases, amend legislation in view of the implementation of special investigation techniques, expand the
use of confiscation and seizure of property in corruption cases, appoint an Ombudsman, adopt ethical codes of
conduct for officials and limit licences related to possible corruptive activities. Quoted according to: iri J:
'GRECO in the fight against corruption', Foreign Legal Life (Strani pravni život, br. 1-3/2006, str. 245-260.
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the work that the state bodies were doing to suppress organised crime – as testified in the
positive opinions expressed in annual reports of the European Commission and Transparency
International – it is necessary to create a social climate that will ensure the continuation of this
process in due time. It is a fact that the conditions for the spread of corruption are not as
favourable in democratic systems because numerous channels of alarming the public and
ensuring political responsibility of holders of public office exist. This is also contributed to by
nongovernmental organisations engaged in exposing corruption at national and international
level. A significant role is also played by the free media that are essential to point out
corruption in politics and business10.
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Powers of the Department of State Guard of Ukraine in the sphere
of ensuring state security
Mykytyuk M. A.
Abstract
This article establishes the organizational, legal and regulatory bases of powers of the
Department of State Guard of Ukraine in the sphere of state guard. The results of the analysis
suggested ways to improve the cooperation mechanism between law-enforcement bodies.
Keywords: Guard, security, powers, state guard, officials, law, legal act.

Statement of the problem

According to the Constitution of Ukraine, division of state power divided into
legislative, executive and judicial branches. Thus the focus should be not on the field of
administrative management, but on the public administration, where the latter is defined as
the executive and administrative, carried out on the basis of the laws of the activities of a
particular group of public bodies (officials persons) on the practical implementation of the
tasks of the state in the direct management of economic, social, cultural, administrative and
political construction ".
Thus, it is necessary to define the definition of officials or public authorities, in this
case of the Department of State Guard of Ukraine (hereinafter - Department). The purpose of
this article is the procedure for the Office of powers in the field of public health.

Powers of the Department of State Guard of Ukraine in the sphere of ensuring state
security

In Ukraine, the development of state service as a qualitatively new institution began in
1993, when the purpose of its organizational and legal support on December 16, 1993 was
adopted the Law of Ukraine "On Civil Service". Ever since at the first time at the legislative
level there has been established principles of public service, general principles of activity and
legal status of public officials, the basic components of public service.
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In this law first time was legalized the term "public service", under which the law defines the
professional activities of persons who hold positions in government and it’s apparatus on
practical tasks and functions of the state and receive their salary from public funds.
It should be pointed out that the definition in the law was quite difficult to understand,
as it appeals to concepts such as "service", "positions in government and its apparatus",
"professional activity", etc., but does not specify clearly the scope of such activities . The
sphere of state service is determined as the most controversial. The fact that the category of
public officials do not include all employees, but only those who are in public service.
It should be noted that the introduction of the term "public official" (in the absence of the term
"official" in general) has led to some controversy in its understanding, the lack of a clear
definition raises many questions about the definition of certain categories of official in the
state.
Regarding the concept of "official" in the literature, the following features characterize
it:
x

employees engaged imperious activity and, accordingly, have organizational and
administrative

and

administrative-household

authority

may

take

administrative

enforcement measures;
x

they hold posts in different organizations;

x

the nature of their work is specific management tasks;

x

they shall serve on paid basis, for a fee.
Unfortunately, the Law "On State Service" contains no definition of "public official"

or provisions that define the range of people – public officials. Only through analysis of laws
and regulations we may determine their approximate list. Thus, public officials are:
x employees of the Verkhovna Rada of Ukraine;
x employees of the Cabinet of Ministers of Ukraine;
x officials of the central executive authorities, officials of ministries, state committees,
their divisions and departments and other central executive authorities and their staff.
In addition, they are servants of the state created special bodies - "services";
x employees of local authorities and their staff of local administrations and territorial
ministries of others; the military;
x judges;
x employees of the prosecution bodies;
x employees of the Accounting Chamber of Ukraine;
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x members of the secretariat of the Ombudsman;
x employees of the Ministry of Interior Affairs.
As you can see, not all of them are equal, the difference in the legal status of different
categories of personnel may differ.
As for the service in the Department it should be noted that the latter is inherent in the
nature of law enforcement. In particular, Part I, article 2 of the Law of Ukraine "On State
Protection of Workers of court and law enforcement bodies", contains a list of law
enforcement agencies: public prosecutors' office, internal affairs, security, public security,
customs authorities, border protection, the state tax service agencies and penal institutions of
the State Control and Revision Office, fisheries, forestry public health and other agencies that
carry out enforcement or law enforcement functions. According to the Law of Ukraine "On
state protection of the government of Ukraine and officials," the State Guard of Ukraine is a
state law enforcement agency of special purpose, that is subordinated to the President of
Ukraine and Parliament of Ukraine. State guard is carried out by the Department of State
Guard of Ukraine. Ministry of Internal Affairs of Ukraine, specially authorized central body
of executive power for the protection of the state border of Ukraine and other central
executive bodies of Ukraine, Security Service of Ukraine within its jurisdiction and in
collaboration with the Office of State Protection of Ukraine take part in state guard.
The legal status of military personnel of The Department is determined primarily by
the presence of special, very wide powers, in the exercise of which could cause harm.
Social guarantees stipulated by the legislation of Ukraine for the Armed Forces of Ukraine are
distributed for the military of The Department.
The officer of The Department is not responsible for the moral, financial and physical
harm caused by him in case of the legitimate use of physical force, special means and
firearms. No one except the direct superiors have no right to interfere in military service
activities of The Department. By obstructing the performance of their duties, insult to the
honor and dignity, committing resistance, threat or violence against military personnel of The
Department and members of their families, attacks on their lives, health and property in
connection with their official duties occurs responsibility in accordance with the laws of
Ukraine.
During the execution of the military of The Department of their duties an
administrative detention of him is not allowed, as well as personal inspection or search of
things that he has, the vehicles that he uses without authorized representative of the
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Department of State Guard of Ukraine, except of the cases of commiting crime by this
military officer .
Employees of The Department, functional duties of which are not directly related to
the administration of state guard of the government of Ukraine, high officials and buildings
defined by this Law, in case of their involvement in the implementation of state guard, use the
rights provided to the military of The Department according to paragraphs 1, 2, 4, 5, Article
18 of this Law. In these cases, they are subjects to the rights and guarantees provided to
military personnel of The Department of State Guard of Ukraine.
Officers of The Department to perform assigned duties are entitled to: 1) require
public compliance of the regime established at territories that are under the state guard; 2) to
detain persons who have illegally entered or are trying to get to objects that are under the state
guard, check documents, make identification exercise as prescribed by law detainees personal
inspection and review of their things that they have, transport vehicles on which they arrived
in the area of the object of protection, and transfer them to other law enforcement agencies; 3)
together with the relevant police units temporarily restrict or prohibit in the implementation of
security measures the movement of vehicles and pedestrians on streets and roads during travel
by road of the President of Ukraine, Head of Verkhovna Rada of Ukraine, Prime Minister of
Ukraine, as well as heads of foreign states, parliaments and governments, heads of
international intergovernmental organizations and foreign delegations staying in Ukraine on
an official visit, to prevent citizens in some parts of the terrain and objects require them to be
in specific places or leaving them, to use vehicles owned by Ukraine government, enterprises,
institutions, organizations and citizens (except for vehicles belonging to diplomatic missions
of foreign states and international organizations as well as special purpose entities) for the
prevention of crime, harassment and detention of persons suspected of committing a crime for
bringing people in need of urgent medical care in hospitals, and to travel to the event with
subsequent reimbursement in the prescribed manner of damage caused to owners of these
vehicles; 5) In urgent cases related to the preservation of life and property or to the direct
pursuit of persons suspected of a crime to enter the residential and other premises of the
citizens in the territory and premises of public authorities, enterprises, institutions and
organizations regardless of ownership with the following notification of the prosecutor within
24 hours; 6) use during the security events communication equipment belonging to public
authorities, enterprises, institutions and organizations regardless of ownership with
subsequent reimbursement of losses in the prescribed manner; 7) store, carry and use firearms
and special equipment on the grounds and in the manner prescribed by the Law of Ukraine
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"On Police" (565-12), and military regulations adopted in accordance with regulations, carry
weapons and special equipment in all modes of transport .
Damage may be caused not only by actions but also by the inaction of state executive
bodies or their officials by failing to discharge of their duties. Thus, saying about damages
caused by officers and officials of law enforcement agencies we should note the following.
According to Art. 1174 CC of Ukraine damage caused by individual or legal person by
unlawful decisions, actions or omissions of an officer or official of a public authority or a
local authority in the exercise of their powers shall be reimbursed by the State or local
government, regardless of the guilt of such officer or official. In addition, Art. 1176, this
responsibility is set in case of injury by unlawful decisions, actions or inactions of inquiry,
pretrial investigation, prosecution or trial officials.
Thus, in the Law "On the procedure for compensation for damage caused by unlawful
actions of the inquiry, preliminary investigation, prosecution and trial" of 01.12.2005. it is
tated that under the provisions of this Act refundable damage caused to citizens due to:
1. Wrongful conviction, illegal charges, unlawful arrest and detention, unlawful conduction
during the investigation or trial of the criminal case search, unlawful seizure, unlawful
dismissal from work (office) and other procedural actions that restrict the rights of citizens;
2. Illegal use of administrative detention or correctional labor, illegal confiscation of property,
unlawful imposition of a fine;
3. Unlawful conduct search operations covered by laws of Ukraine "On Operational
Activities", "On the organizational and legal framework combatting organized crime" and
other legislative acts.
In cases of wrongful conviction, bring charges of illegal, unlawful taking and
detention, unlawful conduct during the investigation or trial of the criminal case search,
seizure, unlawful seizure, unlawful dismissal from work (office) and other procedural actions
restrict the rights of citizens, harm is refunded in full regardless of the fault of officials of
inquiry, pretrial investigation, prosecution and trial bodies.
Looking through international principles of compensation for damage caused by
unlawful actions of judicial and law enforcement agencies, in accordance with Art. 9 of the
Constitution, international treaties, ratified by the Verkhovna Rada of Ukraine is part of the
national legislation of Ukraine. In particular, these include the Convention for the Protection
of Human Rights and Fundamental Freedoms ratified by Verkhovna Rada, as well as other
international treaties applicable in courts. As for the text of the European Court, recognizing
the Convention, which is complex and difficult legal mechanism, including the jurisprudence
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of the European Court, Ukraine thus legislatively recognized the existence of state case law.
In view of the foregoing, it is clear allegation that the decision of the European Court plays
particular importance and value to the Ukrainian justice.
Thus, since the ratification of the Convention, or actually after the adoption of the
Law of Ukraine "On Ratification of the Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms 1950 D.3 First Protocol and protocol number 2, 4, 7 and 11 of the
Convention" dated July 17, 1997, our country as a member of the Council of Europe fully
recognized the compulsory and without special agreement the jurisdiction of the European
Court of Human rights in all matters concerning the interpretation and application of the
Convention.
In the article 1166 of Civil Code of Ukraine contains general rule (general) tort,
according to which any harm caused by the unlawful actions or omissions of moral rights or
property of the person or entity shall be recoverable by the person who dealt it in full scale.
The second group of norms, unlike the first, contains the rules prescribed by law for
special occasions injury and redress and therefore can be called special. This group of rules is
devoted to separate (special) types of obligations of the injury, namely: the obligation of the
government acts that caused harm (Articles 1173-1175), the obligations of prejudice by law
enforcement agencies (Article 1176), commitment of harm by minors and incapacitated
persons (Articles 1178-1184), the obligation of the damage by

source of high danger

(Articles 1187-1188), the obligation of harm by injury, other health damage or death (§ 2
chapter 82), the obligations of damage due to defects in the goods, works (services) (§ 3 of
Chapter 82).
So, along with the general tort, which defines the general conditions of noncontractual liability for damage assignment, civil law determines the individual (special) torts,
which displays some features of offenses and those that are exceptions to the general rules of
tort liability. They are used in cases that are expressly provided by the law, the scope of their
activity is expressly imposed by law and cannot be interpret or analogized.
Singling out of a specific tort is connected with the features of a common ground, or in
connection with the installation of additional, specific reason responsibility. It should be noted
that compared with the general provisions, unlawful conduct in tort liabilities of this type has
the specific feature.
Illegal act, which may make damage in this tort, as already noted, has certain
characteristics. In particular, there is the comprehensive list of illegal acts, as a condition of
liability.
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If the damage caused to persons or entities as a result of other illegal act or omission
or unlawful decision of the inquiry, preliminary investigation or trial body, it shall be
compensated on a common basis. For liability listed actions should be illegal.
Specificity of harm is that the person (in this case a police officer) exercise their duties
(eg delaying a criminal who is in the home of a citizen).
Under the regulatory framework governing the activities of law enforcement agencies,
employees of these agencies have the right to use coercive measures to protect the state's
interests, personality, rights and lawful interests of citizens from criminal attacks. For
example, performing their duties, military of The Department may use weapons to defend a
guarded person, object, citizens from attack that threatens their home, to repel the attack of
armed criminals, to protect themselves and their families from crimes . In these cases
compensation for property damage is excluded.
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Zagadnienie skutecznoci terroryzmu w wietle najnowszych
bada
Juliusz Piwowarski, Patrycja Wglarz

Abstrakt
Celem niniejszego artykuu jest przedstawienie stanowisk dominujcych wród badaczy
terroryzmu dotyczcych jego skutecznoci jako strategii przymusu. Opierajc si na
kluczowych dla przedmiotowej dyskusji artykuach naukowych, autorzy wskazuj gówne
argumenty przemawiajce za skutecznoci terroryzmu oraz przeciwne, zgodnie z którymi nie
tylko terroryzm nie jest skuteczny, ale strategie antyterrorystyczne budowane w oparciu
o niewaciw interpretacj ataków – take musz okaza si wadliwe. Zawarte w artykule
uwagi, dotyczce panujcej w naukach o bezpieczestwie dyskusji na temat skutecznoci
terroryzmu, nie wyczerpuj tego tematu, zarysowuj jedynie gówn lini argumentacji jej
uczestników. W walce z terroryzmem naley bowiem zwraca uwag na wszystkie argumenty
i analizy, które pozwol lepiej zrozumie to zoone zjawisko, jak równie lepiej mu
przeciwdziaa.
Sowa kluczowe: bezpieczestwo, terroryzm, antyterroryzm.

Wydarzenie, które miao miejsce 11 wrzenia 2001 roku, czyli atak na wiatowe
Centrum Handlowe (WTC) i Pentagon, uznawany jest czsto za najbardziej brzemienny
w skutkach akt terroryzmu w dziejach ludzkoci1. Jest przy tym uznawany take za
wydarzenie symboliczne: Mielimy ju wydarzenia globalne […] Ale wydarzenia
symbolicznego na skal globaln – czyli takiego, które nie tylko transmitowane jest na cay
wiat, ale przede wszystkim jest ciosem zadanym globalizacji – do tej pory nie mielimy. […]
Zamach na Nowy Jork i World Trade Center jest nawet czym wicej – to wydarzenie
absolutne, wydarzenie „matka” […]2.

1

ALEKSANDROWICZ, T. Terroryzm mi dzynarodowy. Warszawa 2008, s. 45; B. Bolechów, Terroryzm w
wiecie podwubiegunowym. Przewarto ciowania i kontynuacje, Toru 2003, s. 175.
2
BAUDRILLARD, J. Duch terroryzmu. Requiem dla Twin Towers. prze. R. Lis, Warszawa 2005.

153



W odpowiedzi na ten atak prezydent George W. Bush w imieniu Stanów
Zjednoczonych wypowiedzia wojn terroryzmowi3. Wówczas to w krgu analiz
prowadzonych przez badaczy security studies, politologów, historyków i innych specjalistów
problem terroryzmu sta si kwesti niezwykle czsto podejmowan. Wiele napisano
o pocztkach terroru4, motywacjach terrorystów5 oraz dziaaniach antyterrorystycznych6.
Czsto pojawiajcym si zagadnieniem jest take skuteczno dziaa terrorystycznych.
Cz badaczy uwaa, e terroryzm jest skuteczn strategi, cz, m.in. Max Abrahms,
dowodzi, e jest odwrotnie. Polaryzacja stanowisk wynika z interpretacji danych
statystycznych oraz analizy reakcji pastwa na ataki terrorystyczne oraz konsekwencje
dziaa podejmowanych przez obie strony konfliktu.
W skrócie (myl ta zostanie rozwinita w dalszej czci artykuu) mona uzna, e
dwubiegunowo tych stanowisk wynika z przyjcia jednego z dwóch zaoe: terroryzm jest
skuteczny, poniewa w wikszoci przypadków grupom terrorystycznym udaje si wywrze
wpyw na rzd atakowanego kraju; terroryzm nie jest skuteczny ze wzgldu na
niezrozumienie przez wroga celów politycznych ugrupowa podejmujcych ataki.
M. Abrahms tak odnosi si do stanowisk dominujcych w tym sporze: Zgodnie z
dominujcym pogldem na gruncie nauk politycznych terroryzm jest skuteczn strategi
przymusu. Konsekwencje tego s raczej ponure, gdy pastwa bdce celami ataków
zmuszane s do strategicznych i ideologicznych ustpstw wobec terrorystów, a ich
zwycistwa bd wzmacnia logik strategii tych grup w zakresie atakowania ludnoci
cywilnej, wyzwalajc jeszcze wicej ataków terrorystycznych7.
Badacze, którzy utrzymuj, e „terroryzm dziaa”, np. Andrew H. Kydd i Barbara F.
8

Walter , dowodz tego na podstawie analizy reakcji rzdów poszczególnych pastw na ataki
terrorystyczne: „terroryzm jest tak skuteczny, e nastpstwem poowy wszystkich zamachów,
które miay miejsce midzy 1980 a 2003 rokiem byy znaczce ustpstwa ze strony rzdów
atakowanych pastw”9. Tak z kolei wyjaniaj przyczyny jego skutecznoci: „Terroryzm
3

Por. RCZKIEWICZ, M. Wojna z terroryzmem – charakterystyka, podstawy prawne i konsekwencje, [w:]
Ewolucja terroryzmu na przeomie XX i XXI wieku.
Por. np. CRENSHAW, M. The Causes of Terrorism, “Comparative Politics”, vol. 13, no. 4, p. 379.
5
Por. np. ABRAHMS, M. What Terrorists Really Want: Terrorist Motives and Counterterrorism Strategy,
“International Security” 2008, 32:4, s. 78-105; G. LaFree, G. Ackerman, The Empirical Study of Terrorism:
Social and Legal Research, “Annual Review of Law and Social Science” 2009, no. 5, s. 347-374.
6
PLÜMPER, T., NEUMAYER, E. Terrorism and Counterterrorism: An Integrated Approach and Future
Research Agenda, “International Interactions” 2014, no. 40, s. 579-589.
7
ABRAHMS, M. Why Terrorism Does Not Work?, “International Security” 2006, vol. 31, no. 2, s. 42.
8
KYDD, A. H., WALTER, B. F. The Strategies of Terrorism, „International Security” no. 31, s, 49 (wszystkie
fragment cytowane w tekcie przywoane s w tumaczeniu wasnym).
9
Ibidem.
4
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dziaa nie dlatego, e zaszczepia strach wród mieszkaców atakowanych pastw, ale dlatego,
e rzdy i jednostki reaguj w sposób, który pomaga sprawie terrorystów”10.
Podstaw tego rodzaju argumentacji jest przekonanie, e terroryci s zbyt sabi, by
narzuca swoj wol przez dziaania militarne. Maj jednak czasem moc przekonywania
ludzi, by dziaali oni zgodnie z yczeniem grup terrorystycznych dziki zmianie ich
przekona w zakresie takich spraw, jak zdolno terrorystów do nakadania kosztów oraz
stopnia zaangaowania w spraw. Badacze dowodz, e zmiana sposobu mylenia nie moe
nastpi w akcie komunikacyjnym – w ramach „czczego gadania”, które nie ma mocy
wpywania na ludzkie zachowania: Jeli Al-Kaida poinformowaaby Stany Zjednoczone 10
wrzenia 2011, e zabije 3000 Amerykanów, jeli rzd nie wycofa si z dziaa w Arabii
Saudyjskiej, groba ta mogaby wywoa zaniepokojenie, ale nie wywaraby takiego wpywu,
jak atak, który mia miejsce. Poniewa sabym aktorom trudno jest formuowa wiarygodne
groby, terroryci s zmuszeni do tego, aby publicznie pokaza, jak daleko s w stanie si
posun11.
Logik zamachów samobójczych wyjania z kolei Robert Pape, który, opierajc si na
danych statystycznych, stwierdza, e dziaania takie wykorzystywane s przez sabych
aktorów, gdy dziaania pokojowe zawodz, a konwencjonalna taktyka militarna jest
nieosigalna ze wzgldu na dysproporcj si12. Co wicej, stwierdza on, e: „przez dwie
ostatnie dekady, liczba ataków terrorystycznych bardzo wzrosa, poniewa terroryci nauczyli
si, e to si opaca”13, przychylajc si tym samym do panujcych opinii o tym, e terroryzm
jest cakowicie racjonaln i skuteczn strategi.
Zamachy samobójcze s czci strategii okrelanej jako „wyczerpywanie”, która
opiera si na stopniowym osabianiu wroga, atakowaniu tak dugo, a podejmie on dziaania
odpowiadajce daniom terrorystów. W ramach takiej strategii terroryci pragn przekona
swojego wroga, e s na tyle silni, e mog spowodowa znaczce straty, jeli bdzie on
kontynuowa okrelon polityk14.
Wydawaoby si zatem, e kluczem do obnienia iloci zamachów terrorystycznych jest
skuteczna polityka zapobiegania im, gdy reagowanie na nie w okrelony sposób, powoduje
wystpienie kolejnych grób ataku.

10

Ibidem.
Ibidem, s. 50-51.
PAPE, R. A. The Strategic Logic for Suicide Terrorism, “American Political Science Review” 2003, vol. 97,
no 3, s. 343-361.
13
Ibidem, s. 343 (tumaczenie wasne).
14
. KYDD, A. H., WALTER, B. F. op.cit., s. 51.
11
12

155



M. Abrahms dowodzi jednak, e „terroryzm jest wadliw metod przymusu”15,
szczególnie w przypadku grup terrorystycznych zorientowanych na atakowanie cywilów
(CCTG – Civilian-centric terrorist groups) poniewa ich dziaanie nie jest przez atakowane
pastwa rozumiane waciwe. Atak terrorystyczny na pastwo interpretowany jest bowiem
przez rzdzcych jako próba zniszczenia tego pastwa, napa na nie, bez uwzgldnienia
moliwych motywacji politycznych terrorystów. Zdaniem Abrahmsa reakcja wadz USA na
atak 11 wrzenia jest tego przykadem: […] Amerykanie – szczególnie bezporednio po atakach
terrorystycznych – ignorowali racjonalne uzasadnienia Al-Kaidy na rzecz uytej przemocy. Zamiast skupia si
na politycznych daniach Al-Kaidy, skoncentrowali si na efektach ataków terrorystycznych i wywnioskowali
z nich, e terroryci d do zniszczenia USA, ich spoeczestwa i wartoci16.

W odpowiedzi na atak, sformuowana zostaa polityka antyterrorystyczna USA.
W czterech podstawowych zasadach tej polityki (mesjanizmu, unilateralizmu, militaryzmu
i prewencji), postanowiono m.in17.
1.

Nie zawiera ukadów z terrorystami, poniewa moe to prowadzi do
naladownictwa, eskalacji aktów terrorystycznych i da oraz stopniowego
nakrcania „spirali przemocy".

2.

Sprawców aktów terrorystycznych kara bezwzgldnie za popenione przez nich
czyny.

3.

Izolowa i naciska na pastwa wspierajce terroryzm w celu zmuszenia ich do
zmiany polityki.

4.

Wzmacnia moliwoci przeciwdziaania terroryzmowi innych krajów, które
wspópracuj z USA i wymagaj wsparcia (poprzez wspóprac wywiadów, szkolenia,
czy pomoc sprztow).

5.

Blokowa przepyw kapitau, uywanego w celu finansowania dziaalnoci
terrorystycznej.

6.

Zwikszy kontrol eksportu broni i uzbrojenia oraz materiaów i substancji
podwójnego przeznaczenia, aby uniemoliwi grupom terrorystycznym nabycie
materiaów wykorzystywanych do produkcji broni masowego zniszczenia.

7.

Skuteczne stosowa instrumenty midzynarodowe – postanowienia konwencji
i protokoów w zakresie produkcji i posiadania broni chemicznej i biologicznej oraz
kontroli materiaów nuklearnych.

15

ABRAHMS, M. Why…, op. cit.
Ibidem, s. 65.
17
Por. http://www.terroryzm.com/polityka-stanow-zjednoczonych-wobec-terroryzmu-w-xxi-wieku/ (dostp:
5.12.2014)
16
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Wojna z terroryzmem trwa jednak nadal, i mimo obalenia rzdów afgaskiego
i irackiego, które miay wspiera terrorystów, nie wida jej koca, a islamski ekstremizm
spod znaku Al-Kaidy nadal umacnia si w rónych czciach wiata, m.in. w Afryce
Wschodniej, w Azji rodkowej, w Afganistanie i Pakistanie.
Politolodzy-orientalici sugeruj, e aby dziaania antyterrorystyczne byy skuteczne
musz by prowadzone wielopaszczyznowo18:
x na paszczynie militarnej (operacje specjalne),
x wywiadowczej i kontrwywiadowczej,
x dyplomatycznej,
x wewntrznych i midzynarodowych uregulowa prawnych,
x innych (propagandowej, finansowej itp.).
Prewencyjne zapewnianie bezpieczestwa jest jednym z filarów antyterroryzmu, gdy
terroryci licz na zaskoczenie i szok wywoany ich atakiem; z tego wzgldu tak wane jest
przygotowanie si na ewentualne uderzenie. Naley przy tym jednak zwraca uwag nie tylko
na metody przeciwdziaania aktom agresji, ale take pamita o politycznych motywach
takich dziaa, bowiem, jak powiada Abrahms: Jeli pastwa przypisz motywy do
konsekwencji, wówczas spoecznoci, w których rozwijaj si ugrupowania terrorystyczne
mog przypisywa motywy polityki antyterrorystycznej ich konsekwencjom, co mogoby
umocni logik strategii minimalizowania dodatkowych szkód. Teoria ta wyjania nie tylko
dlaczego kampanie terrorystyczne rzadko dziaaj, ale take dlaczego kampanie
antyterrorystyczne zwykle wyzwalaj jeszcze wicej ataków.19

Bibliografia
Aleksandrowicz T. , Terroryzm mi dzynarodowy, Warszawa 2008, s. 45;
Bolechów B., Terroryzm w wiecie podwubiegunowym. Przewarto ciowania
i kontynuacje, Toru 2003, s. 175.
Baudrillard J., Duch terroryzmu. Requiem dla Twin Towers, prze. R. Lis, Warszawa
2005.
Rczkiewicz M., Wojna z terroryzmem – charakterystyka, podstawy prawne
i konsekwencje, [w:] Ewolucja terroryzmu na przeomie XX i XXI wieku.
Crenshaw M., The Causes of Terrorism, “Comparative Politics”, vol. 13, no. 4, p. 379.
18

Oprac. na podstawie: Walka z terroryzmem w wietle prawa mi dzynarodowego, red. K. Lankosz, M.
Chronicki, P. Czubik, Bielsko-Biaa 2004, K. Jaoszyski, Wspóczesny wymiar antyterroryzmu, Warszawa
2008 oraz Wojna z terroryzmem w XXI wieku, red. B. Hoyst, K. Jaoszyski i A. Letkiewicz, Wyd. WSPol.
Szczytno 2009.
19
M. Abrahms, Why…, s. 76.

157



Abrahms M., What Terrorists Really Want: Terrorist Motives and Counterterrorism
Strategy, “International Security” 2008, 32:4, s. 78-105.
LaFree G., Ackerman G., The Empirical Study of Terrorism: Social and Legal Research,
“Annual Review of Law and Social Science” 2009, no. 5, s. 347-374.
Plümper T., Neumayer E., Terrorism and Counterterrorism: An Integrated Approach and
Future Research Agenda, “International Interactions” 2014, no. 40, s. 579-589.
Abrahms M., Why Terrorism Does Not Work?, “International Security” 2006, vol. 31, no.
2, s. 42.
Kydd A. H., Walter B. F., The Strategies of Terrorism, „International Security” no. 31, s,
49.
Pape R. A., The Strategic Logic for Suicide Terrorism, “American Political Science
Review” 2003, vol. 97, no 3, s. 343-361.
http://www.terroryzm.com/polityka-stanow-zjednoczonych-wobec-terroryzmu-w-xxiwieku/ (dostp: 5.12.2014)
Walka z terroryzmem w wietle prawa mi dzynarodowego, red. K. Lankosz, M.
Chronicki, P. Czubik, Bielsko-Biaa 2004
Jaoszyski K., Wspóczesny wymiar antyterroryzmu, Warszawa 2008.
Wojna z terroryzmem w XXI wieku, red. B. Hoyst, K. Jaoszyski i A. Letkiewicz, Wyd.
WSPol. Szczytno 2009.

dr Juliusz Piwowarski
rektor
Wysza Szkoa Bezpieczestwa Publicznego i Indywidualnego "APEIRON"
ul. Krupnicza 3
31-123 Kraków
Posko

158



Kriminalistické a forenzní aspekty bezpenosti v oblasti kybernetické
kriminality
Viktor Porada


Abstrakt
Vdecké sdlení obsahuje nové poznatky v oblasti kriminalistiky a v oblasti forenzního
zkoumání s cílem dosáhnout synergie kriminalistických a forenzních aspekt v procesu
odhalování a vyšet ování poítaové/kybernetické kriminality, zejména proto, aby bylo
v blízké budoucnosti dosaženo erudované a tsné spolupráce kriminalist s poítaovými
experty. Konkrétn je pozornost zam ená na tyto vybrané nové kriminalistické
poznatky:poítaové, digitální stopy, individuální identifikaci, podstatu, asové a místní
urení, proces a prost edky páchání a motivy pachatele. Z nových vybraných forenzních
aspekt jsou uvedeny pouze p íprava a zajištní, získání, zkoumání a dokumentace dat.
V oblasti synergie kriminalistických a forenzních aspekt se možná spolupráce mže ubírat
naznaenými zpsoby.
Klíová slova: poítaové/digitální stopy, individuální identifikace, asové a místní urení,
proces a prost edky páchání, motivy, ízení, zkoumání, analýza, metodika práce forenzní
laborato e, synergie.
Abstract
The scientific statement contains new knowledge in the area of criminalistics and in the area
of forensic research with the aim to reach synergy of criminalistic and forensic aspects in the
process of detection and investigation of computer/cyber crime, particularly in order to
achieve erudite and close cooperation of criminalists with computer experts.
Key words: computer/digital tracks, individual identification, time and venus determination,
process and means of committing , motives, control, examination, analysis, work methods of
forensic laboratory, synergy.

Poítaové a digitální stopy

V historii vývoje informatiky a kriminalistiky se setkáváme s pojmy poítaové a
digitální stopy. Termín poítaová stopa se zaal objevovat v kriminalistice poátkem
osmdesátých let minulého století, kdy se zaaly používat nejprve sálové (tzv. mainframové)
poítae. S odstupem 20-30 ti let, s rozvojem informatiky a telekomunikací, s miniaturizací a
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s velkým využitím miniaturních procesor a pamových médií došlo k masovému využívání
výpoetní a komunikaní techniky v mnoha oborech lidské innosti.
Data jsou dnes zpracovávána v miniaturních, tzv. smart za ízeních (mobilní telefony,
smartphony, osobní poítae, notebooky, laptopy, palmtopy, tablety, teky, záznamníky
apod.) a typická je intenzivní drátová i bezdrátová komunikace, asto využívající prost edí
Internetu.

Elektronizace,

procesory,

pamové

jednotky

se

dostávají

do

dalších

technologických za ízení masového využití (GPS navigace, palubní jednotky automobil,
zdravotní p ístroje, pomcky, dálkové odety rzných energií a médií – vody, tepla, elekt iny,
sportovní za ízení, hodinky, fotoaparáty, videokamery, speciální kamery, bezpilotní letouny
(drony), ízené robotické automaty s prvky umlé inteligence atd.). Poítaové stopy jsou
terminologicky postupn nahrazovány obecnjším a širším, univerzálnjším pojmem digitální
stopy.
Poítaové stopy jsou dnes de facto podmnožinou modernjšího pojmu digitálních
stop. P edstavy a definice poítaových stop byly v minulém století historicky a vcn
asociovány s velkými poítai a následn uživatelskými pracovními stanicemi, pevn
p ipojenými p edevším k lokální síti.
Pojem poítaová stopa je vhodný pro jednoduché, srozumitelné a rychlé pochopení
problematiky stop ve výpoetních a telekomunikaních za ízeních. Zpsoby vzniku, chování,
vlastností poítaových i digitálních stop jsou z hlediska technického i kriminalistického
naprosto shodné, stejn tak metody forenzního vyhledávání, zajišování, zpracování, analýzy
a prezentace tchto stop. P i vyšet ování poítaové, resp. kybernetické kriminality se však ve
vtšin p ípad používá všeobecn vžitý pojem poítaová stopy.

Poítaové stopy
Výpoetní techniku mžeme charakterizovat jako mnohotypový nosi stop. Jako
taková

mže

být

nositelem

nejen

chemických,

daktyloskopických,

biologických,

mechanických, trasologických stop apod., ale zejména stop p ímo souvisejících s výpoetní
technikou (charakteristickou pouze pro zmny vevýpoetní technice a datech, vyznaující se
atypickou konstrukcí neodpovídající standardu, prmyslového vzoru i urené funkci). Tyto
stopy nazýváme „poítaovými stopami“.
Pro za azení poítaové stopy do souasného systému kriminalistických stop, jenutné
stanovit charakter techniky a dat,které jsou uloženy na nosiích informací (Kothaj 1998).
Výpoetní, organizaní a kancelá ská technika je sestavena z mechanických,
elektrických a elektronických díl, které pracují na základ fyzikálních zákon. Jedná se
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zejména o elektrickápole, elektrickou vodivosti aj. Nelze opomenout ani zákony mechaniky
psobící na disketové jednotky, disky - jejich mechanické díly.
Data jsou složitým systémem kódována v technice (nosiích dat), a to zpsobem, ve
kterém je využito fyzikálních zákon (zejména elektromagnetických i magnetických,
optických, mechanických vlastností, nebo jejich kombinací).
Data ve své stavb a struktu e obsahují spoustu informací, nap . Informace o pvodci vnit ní stavb a struktu e, asovém sledu, p iemž jejich kombinace vypovídají komplexn o
podstat zakódovaného jevu atd.
„Poítaová stopa“ pat í mezi materiální stopy. Toto tvrzení je podloženo charakterem
stopy, který vychází z fyzikálních vlastností. Abychom mohli p esn za adit stopy, musíme
definovat, jaké vlastnosti objekt se ve stopách odrážejí. Musíme stanovit objekty psobení,
zpsoby, jakými tyto objekty psobí, a jaké vlastnosti zanechávají.
Faktory pro klasifikaci „poítaových stop“ jsou objekt, zpsob psobení a odrážené
vlastnosti objektu.
Prvotním objektem je lovk, který techniku a programy obsluhuje. Pokud lovk
modifikuje konfiguraci techniky poítae, provádí zmnu p ímo na ní. Svou obsluhou p ímo
nebo nep ímo provádí zmny v datech. Paraleln s jeho inností nebo nezávisle na lovku
mže docházet p evážn ke zmnám, které v datech provádjí systémová nebo programová
data. Dalším objektem mže být samotná technika, která provede zmnu v datech nezávisle
na systémových nebo programových datech. Jediným rozdílem je, že technika nemže
provést zmnu sama na sob, jak ostatn vyplývá z fyzikálních vlastností (Kothaj, Porada
2005).
Objekty tedy jsou:
1) lovk
2) programová a systémová data
3) technika
Zpsoby jakými mže objekt provést zmny, jsou tyto:
1) p ímo - objekt psobí na techniku i data, a tím bezprost edn a v p ímé souvislosti
dochází ke zmnám v datech a technice,
2) nep ímo - objekt sice psobí p ímo, ale ke zmnám dochází až na základ druhotné
zmny,
3) kumulativn - objekt psobí p ímo, ale dochází ke kumulovaným zmnám - jak v
p ímé souvislosti, tak i v nep ímé, a to souasn, nebo s malou asovou diferencí.
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Pro stanovení odrážených vlastností objektu považujeme za nutné vysvtlit
mechanismus vzniku stopy (od vzájemného psobení objekt do vzniku odrazu). Když objekt
(lovk, data, technika) psobí na p edmt techniky poítae i data, odráží v nm své vnit ní,
vnjší i funkní vlastnosti. Nap . lovk psobí na techniku i data za pomoci vstupn výstupních za ízení poítae, ímž provádí zmnu v operaním systému, který p enese tuto
zmnu do informací uložených v nosiích dat. lovk na základ svých rozumových
apohybových schopností realizuje za pomoci vstupních za ízení a systémových dat svj
požadavek, ímž zpsobí p ímo zmnu v datech. Toto p emostní mezi lovkem a daty
mžeme zanedbat, protože systémová data a vstupní za ízení tuto zmnu provádjí vždy
stejným mechanismem. Míra informaní hodnoty zmnných dat je nep ímo úmrná
vysplosti a úrovni techniky. Z toho plyne, že lovk s odbornou znalostí problematiky
provede jenom takovou zmnu, kterou chce provést, bez vedlejších úink. Málo fundovaný
uživatel provede sice zmnu, kterou chce, ale i s možnou vedlejší odezvou. Tento p ípad
mže nastat zejména tehdy, když se lovk pokouší nkolikrát o úspšné provedení konkrétní
innosti.
Obdobné to je také u techniky a dat. Zde se jedná nap . o programy, které svj kód
dynamicky mní, a tím dochází k uritým chybám. Poítaové viry jsou samostatnou
kategorií programových dat, které na základ njakého procesu provedou p esn definovanou
zmnu v datech i technice. Technika mže mnit své funkní vlastnosti v závislosti na
teplot, mechanickém poškození i výpadku ásti techniky. To se týká i systémových i
programových dat, která využívají vlastností techniky, kdy dochází nap . U elektricky slabých
spoj nebomechanickyslabých díl k velké aktivaci, a tím k jejich zniení, i poškození - to
využívají nap . viry.
Urit, jaké informace o objektu stopy odrážejí, je zvýše uvedeného výkladu velice
složité. Nelze íci, že se jedná pouze o vnit ní, dynamické a funkní vlastnosti objekt.
Poítaové stopy nesou informace zejména v kombinaci uvedených vlastností. Nap .
dokument,který byl vytvo en ze pomoci textového editoru odráží nkolik vlastností najednou,
a to: vnit ní - rozumovou vlastnost lovka (schopnost práce s tímto programem, jazykový
projev aj.), jeho funkní vlastnost (pohyb rukou a schopnost vnímat, co se dje na obrazovce
aj.). Programová a systémová data mají vesms své vnit ní a funkní vlastnosti, které jim dal
jejich tvrce. Nap . textový editor má urenou funkci- tvorba dokument a vnit ní vlastnosti
jsou zpsoby, jakými provádí zmny na nosiích dat. Technika je na tom stejn jako
systémová a programová data.
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Existují i jiné vlastnosti odráženého objektu. Nap . dokument vytvo ený uritým
programem má podobu faktury, úetních doklad i osobního dopisu. Soubor vytvo ený
editorem obecn má charakter p íkazového souboru nebo skriptovacího souboru, který
provádí uritou automatickou innost na úrovni systémových dat.
Poítaová stopa je stopou, která obsahuje vnit ní, funkní, dynamickou a jinou
(významovou) informaci odráženého objektu. Objekty, které zanechávají v poítaových
stopách uvedené vlastnosti, jsou lovk, data a technika.
T ídní poítaových stop je dležité pro jejich popis a vyhledávání na míst inu i
p i jejich analýze. P i samotném dokazování umožuje klasifikace poítaových stop stanovit,
co je nosiem informace, kde se nosi nachází, zda s ním pachatel mohl pracovat, pop ípad
jak s ním pracoval. P i kategorizaci poítaových stop budeme vycházet z dlení techniky a
dat.
Poítaové stopy dlíme do dvou základních skupin, na (Kothaj 1998):
1. stopy technické,
2. stopy datové.
Technickými stopami rozumíme veškerou elektroniku a mechaniku, která je souástí
poítae, organizaní nebo kancelá ské techniky, pop . k ní p ipojené periferie.
Jsou to zejména
A centrální technika
1) základní komplex elektroniky, vetn procesorové elektroniky - procesor, ipová
sada, sbrnice atd.
2) rozšiující elektronika - adie vstupn-výstupních za ízení, videoadaptéry a
zvukové adaptéry aj.
B periferní a vzdálená technika
1) vstupn-výstupní za ízení - klávesnice, monitor, tiskárna aj.
2) komunikaní a síová technika - modemy, externí síové spoje aj.
C datové nosie
1) disky,
a) pevné disky,
b) vymnitelné disky - magnetické, optické, jiné
2) diskety - magnetické, optické, jiné,
3) magnetopáskové,
4) drné štítky a pásky,
5) pamové karty a ipy,
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6) jiné.
Datovými stopami rozumíme zejména informace uložené na datových nosiích. Jak jsme již
vysvtlili d íve, data dlíme na systémová, programová a uživatelská. Dlení datových stop
musí zahrnovat pvodce zmn a také jejich charakter. Pro toto tvrzení se pokusíme vymezit
oblasti, které budou zahrnovat objekt psobení a objekt zkoumání poítaové kriminalistické
expertizy.
Dlení datových stop:
x stopy vytvoené uživatelem (lovkem),
x stopy vytvoené systémovými daty,
x stopy vytvoení programovými daty,
x stopy vytvoené jiným zpsobem.
Vymezené skupiny poítaových stop mají význam pro stanovení oblastí zkoumání v
oboru poítaová kriminalistická expertiza. Jednotlivé okruhy korespondují se uvedenými
kategoriemi poítaových stop nebo je podrobn up esují. Dlení poítaových stop, jak již
bylo zmínno výše, musí být v souladu minimáln s inností kriminalistických expert a
technik na míst inu. Toto má nesmírný význam v popisování a urování stop, které se mají
zajistit a které mžou být dležité pro objasnní trestného inu. Na obrázku 1 je uvedeno
dlení poítaových stop.
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Poítaové stopy

Technické stopy

Datové stopy

Centrální technika
i
i
i
i

Stopy vytvo ené
uživatelem

Procesor
Základová deska
Sbrnice
aj.

Stopy vytvo ené
systémovými daty

Stopy vytvo ené
programovými daty

Periferní a vzdálená
technika
i Vstupn-výstupní
za ízení
i Komunikaní a síová
technika
i aj.

Stopy vytvo ené jiným
zpsobem

Datové nosie
i
i
i
i
i
i

Disky
Diskety
Drné štítky a pásky
Magnetopáskové
Pamové karty a ipy
aj.

Obr. 1 Dlení poítaových stop
Zdroj: Kothaj 1998.
Digitální stopy
Existuje mnoho definic pojm digitální stopa. Dnes v zahraniní literatu e nejastji
používaná, a nechá se íci i nejširším okruhem specialist akceptovatelná definice byla
navržena již v roce 1999 pracovní skupinou SWGDE – Scientific Working Group on Digital
Evidence (Whitcomb, C., M. 2002):
Digitální stopa je jakákoliv informace s vypovídající hodnotou pro danou relevantní událost,
uložená nebo p enášená v digitální podob.
Tato definice je otev ená jakékoliv digitální technologii. Tímto zpsobem definovaná
digitální stopa pokrývá jak oblast poíta a poítaové komunikace, tak i oblast digitálních
p enos (mobilní telefony, ale do budoucna i digitální TV apod.), videa, audia, digitální fotografie,
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data uzav ených kamerových (CCTV1) systém, data elektronických zabezpeovacích systém, a
jakýchkoliv dalších technologií potenciáln spojených s Hi-Tech kriminalitou.

Obr. 1 Píklady zdroj digitálních dat. Pracovišt poítaového administrátora. 1 – PC s dvma
pevnými disky (kapacita 60 GB každý). 2 – pipojení k USB pamti (kapacita 2 MB), 3 – disketa 3.5“
(kapacita 1,4 MB),
4 - zipka (kapacita 100 MB), 5 - pásková pamová cartridge (kapacita 2 GB), 6 - personální
2
organizér (PDA ) (základní pam 4 MB), 7 xD Picture karta do fotoparátu (rzné kapacity – od 32
do 512 MB), 8 - CD (800 MB), 9 – digitální fotoaparát se záznamovými médii typu xD Picture card a
SmartMedia, 10 - digitální pevný pístroj se záznamníkem, 12 – mobilní telefon.

V souvislosti s digitálními stopami bývají definovány další související procesy a entity, které
jsou logickyspojeny s digitálními stopami a tvo í homogenní celek. Ten je velmi významný
pro celý další proces práce s digitálními stopami. Jsou to pojmy:
o zajištní digitálních stop;
o datové objekty;
o fyzické objekty;
o originály digitální stopy;
o duplikát digitální stopy;
o kopie digitální stopy;
1
2

CCTV – Closed Circuit TV.
PDA – Personal Digital Assistant.
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Tyto pojmy jsou dále definovány následujícím zpsobem:
Zajištní digitálních stop je proces, který zaíná okamžikem, kdy informace a/nebo za ízení
jsou zajištna nebo uložena pro expertizní zkoumání. P edpokládá se, že digitální stopa bude
p ed soudními orgány akceptována jako dkaz. Dále se p edpokládá, že proces zajištní je
p im ený a legální pro práci s dkazním materiálem v dané geografické lokalit (zemi).
Fyzické a datové objekty se stávají dkazy teprve tehdy, jsou-li akceptovatelné orgány
innými v trestním ízení.

Datové objekty. Objekty nebo informace s vrohodnou vypovídající hodnotou, jež jsou
asociovány s fyzickými prvky. Datové objekty mohou mít rzné formáty, ale nikdy nesmí
zmnit pvodní informaci.
Datovými objekty jsou nap . databáze, adresá e, soubory, informaní obsahy
virtuálních pamtí, digitální video nebo audio nahrávky apod.
Fyzické objekty. Prvky na kterých jsou uloženy datové objekty a/nebo p es které jsou tyto
p enášeny.
Fyzickými objekty rozumíme technologické ásti, za ízení, urené ke zpracování,
uložení nebo k p enosu dat. V praxi to jsou pevné disky poíta, rzná pamová média
(diskety, CD a DVD disky, pamové karty, datové pásky atd.). V širším smyslu slova to jsou
celá za ízení (nap . poítae, tiskárny, síové prvky apod.), obsahující krom digitálních stop i
další informace, jako jsou výrobní ísla, daktyloskopické nebo mechanické i biologické
stopy a další, které dokazují logický vztah fyzického za ízení (vlastnický, uživatelský, asový
…), jeho uživatele (pachatele) a trestného inu nebo jiné aktivity, které jsou p edmtem zájmu
vyšet ování (zkoumání, šet ení, interního nebo externího auditu). Fyzické objekty bývají asto
p edmtem obecn širšího kriminalistického zájmu, než jen zkoumání digitálních stop. Podle
pot eby jsou využívány všechny bžné metody kriminalistického zkoumání.
Originály digitální stopy. Fyzické a datové objekty, které jsou zajištny pro pot eby
expertizního, forenzního zkoumání.
Originály digitálních stop jsou základním dkazním materiálem. Pro pracovní úely
uživatele (pachatele) nebo vyšet ující orgány se z nich vytvá ejí pracovní duplikáty nebo
kopie digitálních stop. Proces jejich vytvo ení je jednoznaný a nedochází k žádné zmn
informaního obsahu. Tento proces p i splnní základních podmínek je vždy opakovatelný se
stejnými výsledky. Uživatelé i nezávislí experti mají pak k dispozici získaný nebo jimi
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vytvo ený výchozí materiál k dalšímu zkoumání se stejnou informaní hodnotou. Tak je
garantována nemnnost originál digitální stopy jako dkazního materiálu.
Duplikát digitální stopy. P esná digitální reprodukce všech datových objekt obsažených na
originálním fyzickém objektu na fyzicky stejný typ datového média.
Duplikát digitální stopy vzniká vždy kopírováním všech datových objekt daného
fyzického objektu na jiné fyzické médium stejného typu. S duplikáty digitální stopy se
pomrn dob e pracuje zejména ve složitém digitálním prost edí poíta i jiných digitálních
za ízení, kde jsou nejrznjší vazby nebo interfacy mezi jednotlivými datovými objekty.
Protože p i duplikátu se vytvá í reprodukce všech datových objekt, zachovávají se vzájemné
logické i fyzické vazby. S duplikátem lze pohodln, bezpen a plnohodnotn pracovat.
Nevýhodou mže být až gigantický objem informací uložených na duplikátu. Objem dat a
informaní obsah všech datových objekt jsou v pomru 1:1 mezi originálem a duplikátem.
Duplikáty digitálních stop vytvá íme zejména pro pot eby dkazního šet ení, abychom mohli
p edložit pvodní materiál k optovnému p ešet ení jiným, nezávislým znalcem v tch
p ípadech, kdy samotný fyzický objekt (nap . podnikový poíta) nelze z rzných dvod
p ímo zajistit pro pot eby práce orgán inných ve vyšet ování. V praxi v oblasti personálních
poíta se bžn používají tzv. image disk, což je vrný duplikát jeho obsahu, tedy jakési
zrcadlo jeho pvodního obsahu uložené v digitální podob.
Kopie digitální stopy. P esná reprodukce informace z pvodního fyzického objektu na jiné,
fyzicky nezávislé datové médium.
P i vytvá ení kopie digitální stopy vytvá íme datové objekty se stejným informaním
obsahem, ale na fyzické médium, které mže být odlišného typu. P i procesu vytvo ení kopie
nemusí být nezbytn nutn reprodukovány všechny datové objekty pvodního fyzického
objektu, ale vybrány jen nkteré z nich, které jsou podstatné a tedy nezbytné pro další
vyšet ování. P íkladem mže být zkopírování jediné digitální fotografie z pamové karty
digitálního fotoaparátu, kde je uloženo podstatn více fotografií a její následný detailní
rozbor. V p ípad poítaových systém nebo digitálních za ízení sice kopírujeme jednotlivé
datové objekty, aniž bychom mnili jejich informaní obsah, ale vytrháváme je ze širšího
kontextu komplexního prost edí. V dsledku nemusí být zachovány všechny funkní a
logické vazby s ostatními datovými objekty. Kopie vytvá íme tehdy, je-li to pro úely
vyšet ování úelné, nap . z dvodu velikosti datového objemu digitálních stop. Kopie
obsahují jen ást datových objekt pvodního fyzického objektu. Informaního hodnota
každého kopírovaného objektu se od svého originálu ale nemní.
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Obr. 2 Grafické znázornní definic základních pojm: Ve známých oblastech psobnosti pachatele
jsou zajištny fyzické objekty (za ízení, datová média) s uloženými datovými objekty, obsahujícími
digitální stopy Pro pot eby vyšet ování jsou zajištny originály digitálních stop. Zárove je
vytvo eno/použito speciální prost edí s odpovídajícími prost edky pro vyšet ování. P i vyšet ování
krom pvodních originál datových stop se pracuje s jejich kopiemi. Ty nemusí být vždy nutn
v digitální podob. Informace, digitální stopy, v podob rzných datových objekt mohou být
vytištny na papír, zhotoveny z nich klasické fotografie atd.

Pouhé kopie digitálních stop nemusí být dostateným dkazem, protože jsme se p i
jejich výbru mohli mýlit, zajistit jenom uritou ást atd. Z pohledu forenzního šet ení je
proto rozhodující mít k dispozici originály digitálních stop nebo jejich duplikáty. Pomocí nich
lze následn transparentn prokázat oprávnnost a správnost zvoleného postupu vyšet ování a
p ípravy dkazního materiálu.

Praktický význam vlastností digitálních stop

Digitální stopy, ostatn jako každý jiný druh kriminalistických stop, mají své obecné i
individuální druhové charakteristiky a vlastnosti, které z pohledu orgán inných v trestním
nebo jiném ízení mají typické pozitivní i negativní aspekty a dsledky. Tyto aspekty je pak
t eba mít neustále na vdomí po celou dobu a ve všech stádiích práce s digitálními stopami.
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Digitální stopy vznikají psobením (ovládáním, využíváním) lovka (uživatele,
pachatele) na aplikaní nebo systémový software, funknost digitálního za ízení nebo
automatickým (p edem naprogramovaným) psobením jednoho za ízení, technologie na
druhé.Digitální stopy proto v neobvykle vysoké mí e odrážejí specifické vlastnosti high-tech
technologií s bohatou rozmanitostí lidského ducha jejich uživatel, kte í je využívají.

Specifické vlastnosti digitálních stop

Specifika digitálních stop, spolen s jejich pozitivními i negativními aspekty využití jsou
shrnuty v následující tabulce (Porada, Rak 2004):
Charakteristické
vlastnosti
digitálních stop

Popis vlastností

Pozitiva využití

Negativa využití

Nehmotnost

Data, informace jako
takové jsou nehmotné.
Pro jejich uložení je
nutné hmotné prost edí.

DS má reálný fyzikální
význam. Médium se
zachovanými DS je
vcným dkazem.

Vysoká variabilita rzných
druh médií. K médiu musí
existovat za ízení, které je
schopno íst. S asem se
snižuje schopnost p eíst
médium.

DS jsou bez
technologických periférií
nebo jiných speciálních
Nutnost speciálních
prost edk pro lidské
Neznalý uživatel
periférií, HW a/nebo SW,
smysly
zanechává DS, aniž by si to p ístupových/administrátors
Latentnost
nezaznamenatelné.
sám uvdomoval.
kých práv nebo znalostí pro
Vtšina DS je pro bžné
zviditelnní DS.
uživatele neviditelná i za
pomoci tchto prvk.
Znalý uživatel
Velké množství DS je ve
s p íslušnými
výpoetních a
Nežádoucí uživatelské
administrátorskými
komunikaních
asová
aktivity lze determinovat
oprávnními mže
systémech prokazateln
trasovatelnost
v ase.
pozmnit (antidatovat)
spojeno s velmi p esným
systémový as nebo zmnit
asovým údajem.
asové znaky.
Vysoké množství informací
DS mají vysokou
Dostatené množství
mže zpsobit informaní
informaní hodnotu.
informací relevantních ke
p esycení a relevantní údaje
Vysoká obsažnost Informace, tedy i DS mají
kriminalistickým nebo
mohou být p ehlédnuty
dnes multimediální
forenzním šet ením.
nebo nedocenny.
charakter.
Záznamy v informaních
Do rozsáhlých ICT
a komunikaních
V nkterých specifických
technologií, kde chceme
systémech mohou být
p ípadech a za p íznivých
zajistit auditovatelnost
smazány nebo p epsány
Velmi nízká
okolností je možné obnovit
datových záznam je nutné
jinými. Je to dáno
životnost
pvodní informace
investovat znané finanní i
vlastnostmi ICT
z datových nosi.
jiné zdroje.
technologií i cílenou
inností pachatele.
P i správn nastavených
P i nedodržování
Uchování a kvalita Determinujícím faktorem
parametrech
základních pravidel je
je ovlivnna adou jsou legislativní a interní
p edpisy, odbornost
auditovatelnosti IS a jejich praktická použitelnost DS
subjektivních
administrace ICT a
praktické realizaci jsou
zpravidla nízká.
faktor
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Charakteristické
vlastnosti
digitálních stop

Velký datový
objem

Popis vlastností

Pozitiva využití

institucionální kultura
úrovn informaní
bezpenosti.

v ICT systémech
zachovány požadované
informace, využitelné jako
DS.

Na pamových médiích
je dnes uchováváno
obrovské množství
informací.

Velké množství informací
predikuje nadji nalézt
pot ebný dkazní materiál.

V dsledku rozvoje
levných velkokapacitních
datových médií a
Datová hustota
v ase a s rozvojem intenzivního využívání
výpoetní techniky se
nových technologií
ukládají stále vtší
neustále klesá
objemy dat, ve kterých se
DS stále h e nalézají.

Extrémní
dynaminost
prost edí

Provoz podnikových
klíových informaních a
komunikaních systém
nelze p erušit, jinak jejich
majiteli hrozí znané
ekonomické ztráty.

Heterogennost a
komplexnost
prost edí

Prost edí výpoetních a
komunikaních
technologií v institucích
bývá velmi rozmanité,
heterogenní.

Velký geografický
rozsah prostoru

Poítaové sít,
výpoetní a komunikaní
prost edky neznají
geografických hranic.
Z tohoto pohledu je
prost edí „homogenní“,
technologicky
standardizované.
Promyšlené útoky jsou
nap . cílen vedeny p es
nkolik server v cizích
zemích.

Vysoký stupe
ochrany dat
znesnad uje nebo
znemož uje práci
s DS

Zašifrovaná, zakódovaná
data neobsahují v této
form pro vyšet ování
žádnou použitelnou
informaci ve vztahu
k obsahu zprávy.

Negativa využití

Velký objem dat a astá
neznalost toho, co hledáme
mže generovat informaní
p esycení a/nebo nulový
výsledek hledání.
Vyhledávání digitálních
stop v souvislosti se
snižující se jejich hustotou
je neustále
komplikovanjší.

Všechny DS není možné za
plného provozu v nkterých
p ípadech nalézt a fixovat.
Naopak hrozí, že
v dsledku provozu IS
budou znieny nebo
znehodnoceny.
Heterogenní systémy asto Pro vyhledávání, fixaci a
analýzu DS je asto
tvo í integrované celky,
nap í kterých probíhá
pot ebné velké množství
zpracování informací.
vysoce kvalifikovaných
V každé ásti složitých
specialist. Tyto procesy
komplex je možné tak
mohou být asov velmi
najít dkazní materiál, i
nároné a spot ebovávat
když v jiných ástech
velké množství
absentuje nebo je znien.
nejrznjších zdroj.

V každém geograficky
odlišném elementu
výpoetního nebo
komunikaního komplexu
se mohou nalézat DS.

Forenzní zkoumání
takovéhoto prost edí mže
být extrémn rozsáhlé.
Rozdílná legislativa
v rzných zemích,
vyšet ovací postupy a rzné
zpsoby zajišování DS.
Toto prost edí je z pohledu
vyšet ování siln
„heterogenní“, legislativn
nestandardizované.

Dekódování je asov
velmi nároné, ne-li
nemožné.
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Charakteristické
vlastnosti
digitálních stop

Popis vlastností

Pozitiva využití

Negativa využití

DS je
specializovanými
prost edky
automaticky
identifikovatelná a
zpracovatelná.

Nkteré digitální stopy
vznikají jako dsledek
psobení aplikaního
nebo systémového SW
nezávisle na uživateli.

DS automaticky
generované aplikaním
nebo systémovým SW je
možné identifikovat
pomocí jiného
specializovaného SW.

Automatizované prost edky
pro vyhledávání DS
generují velké množství
informací, které je nutné
dále manuáln zpracovávat.
Automatizace není
samospasitelná.

Vysoká úrove
zahlazování
digitálních stop
kvalifikovanými
pachateli

Pachatelé s vysokou
Dsledn aplikovaná
informaní, „vrstvená“
odborností v oblasti ICT
mají p edpoklady
bezpenost v prost edí
zpsobit nejvtší škody a
administrátor ICTa
zárove kvalifikovan
dalších specialist mže
zahladit stopy.
podstatn snížit toto riziko.

Vyhledávání a zajišování
DS mže být více
komplikované.

Restaurovatelnost
DS

Nkteré smazané nebo
zniené záznamy –
digitální stopy lze
restaurovat (z „koš“,
back-up, archivních
médií, datových nosi
apod.).

Tato vlastnost z forenzního
hlediska je jedinená a
nevyskytuje se u jiných
druh stop.

Originálnost DS

Datové záznamy, jejich
nosie lze snadno
kopírovat, vytvá et
duplikáty, aniž by došlo
ke kvalitativní nebo
kvantitativní zmn
obsahu nebo vlastností
DS.

Vytvá ení kopií garantuje
zachování dat v p ípad
poškození, zniení, ztráty
originálního nosie.

Nelze vylouit podvrhy,
padlky se zmnným
obsahem dat. Nesnadné
prokazování originálnosti
datových nosi v soudních
procesech. Zdroj nedvry
k DS.

DS poskytují obrovské
množství informací –
data, obraz, zvuk apod.

Z pohledu obsahu jsou
mnohem obsažnjší a
komplexnjší než klasické
kriminalistické stopy.
V rzných informaních
systémech je/bude o nás
mnohem více
komplexnjších a
p esnjších informacích,
než znají o nás nap . naši
sousedé, známí, kolegové.

Digitální stopy jsou
v právní praxi zcela nové.
Neexistuje p íslušná
legislativa, zkušenosti.
Neexistují standardizované
postupy pro vyhledávání,
zajišování, dokumentaci a
p edávání DS.

Souasn nízká
úrove soudní
akceptace DS
v právní praxi
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Digitální stopy, ostatn jako každý jiný druh kriminalistických stop, mají své obecné i
individuální druhové charakteristiky a vlastnosti, které z pohledu orgán inných v trestním
nebo jiném ízení mají typické pozitivní i negativní aspekty a dsledky. Tyto aspekty je pak
t eba mít neustále na vdomí po celou dobu a ve všech stádiích práce s digitálními stopami.
Digitální stopy vznikají psobením (ovládáním, využíváním) lovka (uživatele, pachatele)
na aplikaní nebo systémový software, funknost digitálního za ízení nebo automatickým
(p edem naprogramovaným) psobením jednoho za ízení, technologie na druhé. Digitální
stopy proto v neobvykle vysoké mí e odrážejí specifické vlastnosti high-tech technologií
s bohatou rozmanitostí lidského ducha jejich uživatel, kte í je využívají.

Vliv vlastností digitálních stop na jejich vyhledávání a zajiš ování

Vlastnosti digitálních stop p edurují dále všechny postupy a metody, které je
nezbytné soustavn aplikovat p i vyhledávání, zajišování, dokumentace a analýze digitálních
stop. Uvdomíme-li si vlastnosti digitálních stop, dokážeme nejenom efektivn vést forenzní
vyšet ování v oblasti informaních a komunikaních technologií, ale i realizovat velmi
úinnou prevenci nebo v reálném prost edí ICT nastavit takové podmínky, že následující
forenzní innost splní veškerá naše profesní oekávání.

Kriminalistické poznatky
Význam kriminalistických stop p i odhalování a vyšet ování trestné innosti je dán v
možnosti jejich využití jako dkazního materiálu. Význam stop je taktický, technický a
procesní.
1) Taktický význam spoívá v tom, jakou taktikou (postupem) byla stopa získána. Jsou to
postupy vzájemn propojených a podmínných úkon p i poznání kriminalisticky relevantní
události, získávání a využívání informací uložených ve vzniklých stopách a poznatk
získaných z logických vazeb mezi kriminalistickými stopami.
2) Technickým významem se rozumí, jakou technikou byly stopy zjištny a zajištny. Jsou to
rzná technická za ízení, p ístroje, materiály, nástroje, zpsoby a pravidla jejich použití.
Technika využívá p i zkoumání stop celou

adu metod a prost edk v souasnosti

dosažitelných.
3) Procesní význam stopy spoívá v tom, jakou dkazní hodnotu bude mít tato stopa u soudu.
Jedná se o vývoj významu zjištných a zajištných kriminalistických stop a jejich dkazní
váhu p i p ípadném procesním ízení.
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Stopy jako zmny v materiálním prost edí a ve vdomí lidí vznikají zákonit, a proto
je dána možnost poznat a objektivn objasnit trestný in. Tyto zákonité skutenosti platí
obecn i pro stopy digitální. Naše kriminalistická teorie se však podrobnou a fundovanou
analýzou výše uvedených význam digitálních stop v dostatené mí e doposud nezabývala.

Individuální identifikace

Ve svt digitálních technologií platí, že digitální stopy nejsou p ímým odrazem
aktivního psobení konkrétní osoby – uživatele, ale vždy je toto psobení
zprost edkováno technologickým za ízením, které p enáší, transformuje p esn
definovaným zpsobem aktivní psobení uživatele do podoby digitálních stop, do podoby
záznam na pamových nosiích. Ve form digitálních stop vtšinou nenalezneme takový
druh informací, který by dostaoval k jednoznané individuální identifikaci osoby, která byla
primárním dvodem vzniku takových stop3, nebo v souasné dob nejsou známé a dostaten
prozkoumané metody extrakce uritých individuálních charakteristik psobení uživatele4.
V p ípad, že nejsou použity zmiované biometrické nebo jim podobné systémy autentizace
uživatele, resp. pvodce nalezených digitálních stop, je proces individuální identifikace
posunut do roviny pravdpodobnostní, kdy míra pravdpodobnosti se odvíjí od mnoha
dalších podprných informací a od možnosti zajištní dalších podprných kriminalistických
stop, které již vtšinou nejsou stopami digitálními.

Podstata

Jde o urení p íinné souvislosti jednání a následku, stanovení míry p iinní
konkrétní osoby, prokázání úmyslného jednání nebo shody náhod nebo standardní události
apod. V prost edí informaních a komunikaních technologií je cílené a systematické
vyhledávání digitálních stop otázkou podrobné znalosti princip jejich innosti, zejména
znalosti konkrétních použitých souborových systém a princip jejich fungování, operaních
3

Výjimkou mohou být systémy, které pro p ístup, autentizaci uživatele používají nkterý z prvk biometriky,
nap . v souasnosti pravdpodobn nejrozší enjší zpsob autentizace pomocí snímání otisku prstu, nebo
snímání duhovky oka.
4
Mže se jednat nap íklad i o takovou specifickou vc, jakou je specifický a individuální zpsob použití
formátovacích funkcí textového editoru. Funkcionalita souasných textových editor je natolik široká a možnosti
použití jednotlivých funkcionalit natolik variabilní, že p i dostaten rozsáhlém textu lze vypozorovat urité
individuální rysy v tom, kolik tchto funkcí a možností uživatel využívá a jakým zpsobem. Odhaduje se, že
bžný uživatel standardn využívá jen p ibližn 20 – 30% všech možností, které souasné textové editory
nabízejí.
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systém a jejich specifik, konkrétních aplikací, schopnosti poznat principy fungování
neznámých aplikací a kvalifikovan analyzovat procesy a dje, které v informaních a
komunikaních technologiích probíhají, dále také jejich návaznosti a souvislosti.
Pouze na základ tchto p edpoklad lze efektivn vyhledávat digitální stopy,
které mají p íinnou, místní nebo asovou souvislost s kriminalisticky relevantní
událostí a dále tyto stopy dávat do souvislostí a vzájemn podmínných vazeb.
Bez relevantních specifických vdomostí digitálních technologií také není možné
digitální stopy kvalifikovan hodnotit, a tím ani provádt kvalifikované logické závry.

asové urení

Dležitou skuteností spáchání trestného inu je urení asových souvislostí prbhu
jednotlivých akcí, inností nebo konání. S analýzou p íinných souvislostí tsn souvisí i
urení asových informací, stanovení asové osy a kvalifikované hodnocení možnosti
manipulace asovými údaji v prost edí informaních a komunikaních technologií.
Determinace asových údaj, jejich souvislostí a vzájemných vazeb je dležitá nejenom
z kriminalistického, ale i technologického hlediska a analýza asových informací a
souvislostí

je

jedním

z nejsložitjších

úkol

analytických

inností

spojených

s vyšet ováním trestné innosti v prost edí informaních a komunikaních technologií.

Místní urení

Místní urení trestného inu v prost edí souasných digitálních technologií je jedním
z klíových a mnohdy velice obtížn ešitelných problém. Ve velké vtšin p ípad
kybernetické kriminality jsou místa výskytu pachatele, výskytu poškozeného a místa, která
jsou identifikována jako místo inu, rozdílná. Mnohdy se jedná dokonce o rzné státy nebo
kontinenty. P i šet ení je nutné si tyto skutenosti dob e uvdomit. Z podstaty trestného inu
dovodit možné rozší ení vyšet ování na rzné lokality, p ípadn na rzné státy a tomu
pod ídit i prbh a zpsob inností a úkon.

Proces páchání

V podstat jde o proces páchání trestného inu, jeho jednotlivé postupné kroky od
p ípravy, pokusu až po dokonání, tedy o jejich konkrétní dílí kroky a jejich vzájemnou
175



p íinná souvislost. Jestliže v našem reálném svt a na základ našich praktických zkušeností
lze mnoho souvislostí považovat za determinované, podmínné nap . p ítomností urité osoby
na uritém míst (typickým p ípadem je prokázání, že pachatel násilné trestné innosti se
v dob spáchání nacházel na míst trestného inu), p ístupy k tmto a podobným dedukcím
v prost edí informaních a komunikaních technologií se mohou mnohdy výrazn odlišovat.
Zpsoby páchání trestné innosti v prost edí digitálních technologií jsou specifické, velice
rznorodé a s neustálým vývojem tchto technologií se neustále mní. Tomu odpovídají i
specifické postupy identifikace kriminalistických stop, které by mohly svdit o p íprav nebo
pokusech takový in spáchat. innosti, které by se za normálních okolností nepovažovaly
za jakkoliv neobvyklé nebo podez elé, mohou v souvislosti s jinými innostmi, by
relativn nezávislými a na první pohled nesouvisejícími, svdit o p íprav nebo o
provedení plánovaného trestného inu. Enormní složitost a dynaminost vývoje souasných
informaních a komunikaních systém výrazn komplikuje práv hledání souvislostí a
vztah mezi jednotlivými dji a procesy, které v tchto systémech probíhají.

Prost edky páchání

Identifikace nástroj, které byly ke spáchání trestného inu použity. Je zjevné, že
nástrojem poítaové nebo kybernetické kriminality jsou prost edky digitálních informaních
a komunikaních technologií. Ne vždy to však jsou nástroje jediné. Tak jak již bylo v úvodu
zmínno, tyto prost edky jsou v p evážné mí e prost edky s univerzálním použitím pro úely
zpracování informací. astou aplikací poíta jsou však i ídicí systémy rznorodého
charakteru. Jestliže chce pachatel zpsobit jiné osob újmu na zdraví nebo smrt, mže upravit
léka ské záznamy v poítai zpsobem, který zap íiní chybné podání lék. Koneným
prost edkem, který zpsobí poškozenému újmu tak mže být léka nebo ošet ující personál.
Z uvedeného je z ejmé, že prost edky informaních a komunikaních technologií
mohou být nástrojem páchání trestné innosti p ímo nebo nep ímo, v etzci celkového
systému (jehož uritou souástí je takový prost edek). Ve vtšin p ípad nelze digitální
technologie vylenit z prost edí, separovat. Vždy je nutné analyzovat prost edí, ve kterém
jsou integrovány. Analyzuje se bližší i vzdálenjší síové prost edí a další technologie, které
mohou být poítaem ízeny p ímo nebo nep ímo, a dále materiální, profesní i lidské okolí,
které je s danou digitální technologií v urité interakci nebo závislosti.

Motivy
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Dležitým aspektem vyšet ování trestného inu je zjištní motivu pachatele.

V

úvahách o motivu páchání trestné innosti, kdy uritou a nkdy i podstatnou roli zastávají
informaní a komunikaní technologie, se spolupráce se specialisty v oboru digitálních
technologií p ímo nenabízí. Motivy trestné innosti se zdají být vtšinou zjevné a
nesouvisející s prost edky páchání této innosti. V p ípadech poítaové nebo kybernetické
trestné innosti je však nezbytné konzultovat minimáln reálnost nebo realizovatelnost
motiv, které jsou p i vyšet ování zvažovány. I v p ípadech páchání ostatní trestné
innosti, a je motivována jakkoliv a a je jakéhokoliv druhu, je vysoce pravdpodobné,
že se povede nalézt digitální stopy, které prokazují nap . cílenou p ípravu pachatele ke
spáchání takového trestného inu. Mže se jednat o tipování objektu, vyhledávání map nebo plán,
profilování potenciální obti a mnoho dalších.

Forenzní poznatky
Konkrétní informace o postupech a metodách práce forenzního pracovišt pro analýzu
digitálních stop lze prakticky nalézt jenom v publikaci Znaleckého ústavu spolenosti Risk
Analysis Consultants, s.r.o.5.Publikace obsahuje nkteré základní požadavky na práci forenzní
laborato e, na její organizaci a také nkteré konkrétní forenzní postupy. Oreintan uvedeme
pouze p ípravu a zajištní, získání a zkoumání dat (jsou použity citace z uvedeného zdroje):

P íprava a zajištní

Digitální dkazy mohou potenciáln obsahovat velmi velké množství informací
rznorodého charakteru dležitých pro vyšet eni vci. Je dležité je p ipravit a prozkoumat
zpsobem, který co nejvíce odpovídá povaze p ípadu. Pro úspšné šet ení p ípadu je pot eba
zhodnotit všechny možné druhy informací, které je možné z digitálních dkaz získat, a
zvážit jejich p ínos. K tomu je doporueno konzultovat již od prvopoátku šet ení všechny
možnosti se znalcem, který objasní technické aspekty a okolnosti a mže významn poradit
p i hledání dalších potenciálních digitálních dkaz. Dále je nutné posoudit právní aspekty
všech úkon tak, aby byly v souladu s platným právním adem a dalšími p edpisy.

5
Risk Analysis Consultants, s.r.o. Forenzní zkoumání digitálních dkaz, p íruka vyšet ovatele. Risk Analysis
Consultants, s.r.o. [Online] 2005. http://www.rac.cz/rac/homepage.nsf/CZ/ZU-METH.
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Získání dat

Digitální dkazy jsou ve své podstat k ehké a mohou být nevhodným zacházením i
zkoumáním zmnny, poškozeny nebo znieny. Z tchto dvod by mla být uinna
opat ení, která zajistí v celém prbhu znaleckého zkoumání jejich integritu. V p ípad, že by
se taková opat ení nepoda ilo dodržet, mohly by se stát nepoužitelnými nebo by jejich
zkoumání mohlo vést k nep esným závrm. Je pot eba získat originální dkazy zpsobem,
který je chrání a zachovává. Pro zabezpeení digitálních dkaz je nezbytné vytvo it interní
postupy.

Zkoumání dat

Rozdílné druhy medií i konkrétních p ípad mohou vyžadovat rozdílné metody
zkoumání. Znalci provádjící zkoumání digitálních dkaz by mli být pro tuto specifickou
práci speciáln vyškoleni. Zkoumání by mlo být provádno na datech, která byla po ízena
pomocí obecn p ijatelných forenzních procedur, standardn na kopiích originálních dat.
Pouze výjimené okolnosti mohou zpsobit, že nelze po ídit kopie originálních dat.
Zkoumání lze v takové mimo ádné situaci provádt na originálních datech, avšak za dodržení
speciálních opat ení.

Dokumentace

Dokumentace je proces, který se vine celým zkoumáním. Je dležité p esn
zaznamenat kroky, které byly bhem zkoumání digitálních dkaz provedeny. Dokumentace
by mla být komplexní, p esná a srozumitelná. Výsledná zpráva by mla být napsána s
ohledem na cílovou skupinu.Samotná povaha forenzní práce vyžaduje, aby všechny dležité
aspekty mající vliv na prbh a kvalitu zkoumání, byly jednoznan definovány,
kontrolovány a dokumentovány. Proto je kladen draz na formalizaci všech proces a
existenci podrobné dokumentace.

Synergie kriminalistických a forenzních aspekt
Výše byly popsány nkteré klíové aspekty kriminalistické a forenzní práce p i
odhalování a dokazování poítaové nebo kybernetické kriminality. Když vezmeme v úvahu
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argumenty, které byly podány v ásti popisující kriminalistické aspekty, mžeme dospt
k závru, že v p ípadech, kdy se jedná o ist poítaovou nebo kybernetickou trestnou
innost (ale také v p ípadech, kdy informaní a komunikaní technologie hrají významnou
nebo p evažující roli), lze ve vtšin vyšet ovacích úkon výhodn využít tsnou spolupráci
kriminalisty s poítaovým expertem. V souasné dob, a tím spíše v blízké budoucnosti, se
tato spolupráce stane nevyhnutelnou, protože digitální technologie budou i nadále stále více
pronikat do innosti lidí, a tím i do innosti stále vtšího potu pachatel.
Z pohledu souasných možností si lze takovou tsnou spolupráci p edstavit nkolika zpsoby
(Porada, Šedivý 2012 (a),(b)):
a)

Policie získá vyškolením nebo náborem dostatený poet vysoce kvalifikovaných
expert tak, aby byli p ipraveni v p ípad pot eby tsn spolupracovat s vyšet ovacím
týmem (resp. se stanou leny tohoto týmu) na ešení p ípad poítaové, resp.
kybernetické kriminality. Tento zpsob se mže zdát na první pohled nadbytený,
protože již te

existují ve vyšet ovacích týmech pozice, které se zabývají i

analytickou inností v oblasti informaních technologií. Jedná se však o pozice, které
byly obsazeny vtšinou lidmi z vlastních ad, lidmi, kte í mohou mít urité odborné
vzdlání nebo jsou to lidé se zájmem, mnohdy velkým, a se znanými vdomostmi,
avšak tyto p edpoklady na zamýšlenou práci nepostaují6. Nejsou také vytvo eny
dostatené p edpoklady pro jejich další systematické vzdlávání a odborný rst,
odpovídající pracovní a technické podmínky, které jsou nezbytné pro vysoce
specifickou práci, v mnohém podobnou forenzní práci. Organizan se zdá tento
zpsob jako nejjednodušší, avšak kvalita takových pozic není souasným zpsobem
zajištna. V blízké budoucnosti nepostaí na tuto práci ani jeden specializovaný tým,
který je nebo by byl vytvo en na centrální úrovni, resp. jeho úloha by mla p ejít od
výkonu k metodickému a odbornému ízení místních specialist.
b)

Vyšet ovací

týmybudoutsn

(za

stanovených

podmínek)spolupracovat

s vybranými externími specialisty, kte í se na pot ebnou dobu stanou p ímo leny
týmu nebo budou psobit jako externí konzultanti. Tento zpsob ešení má výhodu
v tom, že vysoce specializovaní experti nebo týmy expert nemusí být souástí
6
P íkladem kvalifikaních požadavk mže být aktuáln p ipravovaná norma „ISO/IEC 270037 – Doporuení
pro identifikaci, sbr, získávání a ochranu digitálních dkaz“. Norma je aktuáln pouze ve fázi prvního draftu,
který p ipravila pracovní skupina ISO (proto ani není uvedena v odkazech na použitou literaturu). V p íloze A
této normy jsou navrženy minimální kvalifikaní požadavky pro osoby, které provádjí vyhledávání, zajišování
a získávání digitálních stop, tedy p ibližn osoby ekvivalentní kriminalistickým technikm. Je jen p irozené, že
pro kriminalistické specialisty-analytiky v oblasti poítaové nebo kybernetické kriminality jsou kvalifikaní
nároky podstatn vyšší.
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policie, ímž se ušet í mzdové a další provozní náklady (vetn specializovaných
školení, prbžného vzdlávání a technického zázemí) a lze si p edstavit, že z takto
ušet ených prost edk lze pokrýt ást nebo celé náklady na takový zpsob spolupráce.
Problémem mže být organizaní a procesní zajištní tohoto zpsobu, vhodnost
specializace externist, jejich nejistá znalost kriminalistické práce a s tím spojené
potenciální problémy v komunikaci v rámci týmu a nakonec i právní postavení
takových specialist.
c)

Vyšet ovací týmy využijí existující znalce nebo znalecké ústavy k poskytnutí
analogických služeb. Využití znalc však naráží na problém jejich asových
možností a ohodnocení (náhradu mzdových a dalších náklad), protože z dikce
stávajícího zákona o znalcích jak v R, tak i v SR vyplývá, že znalec je osoba, která
na základ jmenování vykonává znaleckou innost v zásad ve svém volném ase,
mimo svého normálního zamstnání. Dalším problémem v použití znalc je jejich
specializace, která nap . v R není kontinuáln ov ována, a není vždy jednoznané,
jakou p esn specializaci ten který znalec má7.

d)

Vyšet ovací týmy využijí specifické technické prost edky zpsobem, který jim
umožní on-line komunikovat a spolen pracovat nad zajištnými digitálními
stopami s poítaovými experty, znalci, se státním zastupitelstvím, p ípadn i
dalšími subjekty nebo profesemi (nap . v p ípad kybernetické kriminality
v léka ském prost edí je možnost on-line konzultací nad vybranými daty s léka i). P i
dob e organizovaném a ízeném p ístupu k zajištným datm lze detailn kontrolovat,
jaká data jsou poskytována vyšet ovateli, znalci, externímu expertovi-konzultantovi,
nebo jaké prbžné výsledky jsou poskytnuty dozorujícímu státnímu zastupitelství.
Týmová práce mže využít souasné technologie k tomu, aby spolupráce byla
efektivní, šet ilo se množstvím specialist, expert, existoval ízený a dokumentovaný
zpsob práce a p ístupu ke konkrétním datovým digitálním stopám. Nevýhodou
takového zpsobu je prvotní investice na po ízení takových technických prost edk a
také nastavení proces, které by bylo nutné dodržovat tak, aby byly splnny
bezpenostní, organizaní, procesní a právní požadavky. Až podrobná analýza
realizovatelnosti takového systému práce by dala odpov na možnost jeho realizace.
Nezanedbatelnou výhodou by z druhé strany byla znaná variabilita použití,

7
Situace je znan nep ehledná zejména v R, kde znalecké obory nejsou p esn stanoveny, resp. není jasn
vymezena kvalifikace a nápl práce toho kterého znaleckého oboru.
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zjednodušení týmové spolupráce odborník rzných specializací a na rzných místech
republiky, resp. Evropy nebo dokonce celého svta.
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Informaní technologie státní správy jako vyhledávaný cíl
korupce
Roman Rak
Abstrakt
V posledních nkolika letech se ve ejnosti objevily zásadní pochybení p i dodávkách a
provozu nových informaních systém státní správy. P i analýzách se ukázalo, že byly
dodány s korupním pozadím. Mnoho osob je v souasné dob ve vyšet ování. P íspvek se
zabývá analýzou, pro, jakým zpsobem dochází k podvodm a korupci p i dodávkách
státních informaních systém, jaké jsou p íznaky takových to dodávek a jaké jsou projevy
zástupc politických stran a p edstavitel ministerstev. Škody jsou v ádech miliard korun.
Klíová slova:Informaní technologie, korupce, státní správa, vyšet ování, dokazování,
trestný in.
Abstract
In a few last years the public has paid attention to radical faults in new information
technologies deliveries to state administrative body. During investigations was established
that ICT technologies were delivered with corruption background. Many politic and
administrative persons are investigated now. This article discusses the analysis, the anatomy
of frauds and corruption in state information technologies deliveries, fraud signals, behaviour
of politic parties and government representatives. The damage are in billion CZK scale.
Key words: Information technologies, corruption, state administrative, investigation, prove,
criminal act.

ada oban i odborník je rozarována, jak nkteré elementární vci v eské
republice více jak dvacet let po sametové revoluci nefungují, nebo se jejich innost neustále
spíše zhoršuje. Mezi n pat í výkon státní správy a samosprávy, resp. chod nkterých
informaních a telekomunikaních technologií (ICT), které mají sloužit státu, potažmo jejich
obanm. Nkteré tyto systémy v uritém období nefungovaly pomrn dlouho dobu dokonce
vbec, nebo velice špatn. Odstraování nedostatk chyb též nebylo realizováno vbec nebo
velice komplikovan. Jiné byly obrovským zpsobem p edražené, výbrová

ízení

manipulována. Vzpomeme nap . na kauzy OpenCard, Centrální registr vozidel (CRV),
systém na výplatu sociálních dávek, IS ministerstva školství, ministerstva zahraniních vcí,
kauzu Promopro a další. V souvislosti s tmito a podobnými kauzami bylo, je a bude vedeno
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trestní vyšet ování, ve kterých se frekventovan objevují pojmy zneužití pravomocí ve ejného
initele, korupce, zneužití informací v obchodním styku, podvodu apod.
Pro je ICT (a další technologie, zejména vojenské, strategické atd.) tak zajímavé pro
korupci? Jaká je „anatomie“ prbhu tchto trestných in? Jak vznikají, jak se projevují,
komu slouží? Následující p íspvek se na tuto problematiku podívá z rzných stran.

Projekt a korupce aneb korupce jako projekt?

Vtšina vtších zakázek, výbrových ízení i realizací ICT dodávek i služeb, má
dnes projektový charakter, tj. urité, jasn vymezené innosti s konkrétními cíli jsou
realizovány s p edem definovanými zdroji (lidskými, finanními, p ípadn dalšími) ve
stanoveném ase a s požadovanou kvalitou.

Obrázek 1 Jednotlivé fáze projektu z pohledu vdomých a nevdomých chyb jeho úastník.

P íiny nefunkností, rozmanitých rozpor oproti požadovanému stavu pak mžeme i
hledat analogicky v jednotlivých etapách projektu. Etapy projektu, oznaené (1) až (4) jsou
znázornny na Obrázek 1. Po ukonení projektu (jeho akceptaci) navazuje obvykle pilotní a
rutinní provoz (5), kde mže rovnž docházet k rzným nekonzistencím (chybám, selháním,
vadám, nedostatkm, poškození/zniení technologických komponent i celk apod.).
Nedostatky a selhání mžeme v principu rozdlit na dv základní skupiny:
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x Lidské chyby a selhání (podcenní rzných stav a vazeb, analýzy rizik, neznalost,
nevdomost, ale dokonce i vdomé poškozující lidské jednání s cílem osobního nebo
skupinového obohacování)
x Nedostatky nezávislé na chování bžného lovka (p írodní katastrofy, zásahy
„vyšší moci“, únava materiálu apod.)
V další ásti se budeme zabývat pouze první skupinou, tj. lidskými faktory, které mají za
následek nejrozmanitjší selhání. Z hlediska projektu budeme hovo it o lidských chybách, a to
chybách vdomých i nevdomých s tím, že primární akcent bude následn dán vdomým
„chybám“, které jsou asto spojené se zneužitím pravomoci ve ejného initel, zneužívání
informací v obchodním styku.
Mezi chyby nevdomé (tj. zámrn lovkem nezpsobené) za azujeme chyby
vyplývající z neschopnosti, neznalosti, neodbornosti, nekompetenci apod. Tyto chyby jsou
každodenní realitou v našem demokratickém stát, které pramení ze souasné politické a
spoleenské praxe. Na ministerských postech, ve státních institucích i místech výkonu státní
správy(a i jinde) ne vždy jsou pozice obsazovány odborníky i specialisty, tj. kompetentními
osobami. Mnohdy na významných manažerských postech p evyšuje akcent na (jakoukoliv)
politickou p íslušnost nad odbornou úrovní. Samotný ú edník pak v podstat „nemže za to“,
že uinil p i rozhodování nebo realizaci urité aktivity njakou chybu, nebo prost neml,
neznal apod. nkteré požadované znalosti, souvislosti, podmínnosti, vazby apod.
Odpovdnými osobami jsou primárn ty, které jej vybrali nebo nepropustili z výkonu jeho
agendy. Nejedná se tak jen o individuální pochybení, ale dnes tento jev „nekompetentnosti“
p erostl v systémové pochybení i selhání.
Pochopiteln, tyto nevdomé chyby, mají dalekosáhlé dopady na výkon státní správy,
státu jako takového i na jeho obany. I když jsou nevdomé, z hlediska výkonu státní správy a
samosprávy jsou neomluvitelné.
Píklad: Jisté ministerstvo potebovalo nakoupit disky do sálového poítae pro centrální
evidenci celorepublikového charakteru. Odbor ICT vypracoval podklady pro výbrové ízení,
kde specifikoval typ disk, vetn typu poítae, se kterým musí být kompatibilní.
„Specialista“ nákupu typ poítae alibisticky vyškrtnul, aby nebylo možné tvrdit, že
objednávka byla úelov specifikována jen pro jeden typ poítae a tím nebyli zvýhodnni
nkteí dodavatelé. Z parametr disku zbyla jen požadovaná disková kapacita. Následn bylo
ministerstvo obesláno stovkami nabídek na disky do poíta PC, které se pochopiteln
technicky vbec nehodily pro sálový poíta. Došlo k nesmírnému administrativnímu petížení
odboru nákupu a ICT.
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Tato úsmvná historka ukazuje, jak jednoduše mohou vzniknout chyby zpsobené jedním
jediným lovkem dalekosáhlejšího charakteru.

Fáze Vymezení a definování projektu(1)

V této fázi se definují základní obsah, cíl projektu. Pokud hovo íme o korupci,
podvodech apod. ve ve ejných zakázkách, které mají organizovaný charakter, bezpochyby zde
platí zásada, že nejvtší korupní jednání, podvody, zneužití pravomoci ve ejného initele
vznikají práv již na této první úrovni vedení „projektu“, kdy se definuje jeho obsah.

Korupce až na nejvyšší odborné, manažerské a politické úrovni

Organizovaná skupina „vymyslí“ projekt, na kterém pak maximáln profituje
(finann, ve výmn uritých reciproních hodnot i služeb atd.). Vše je promyšleno do
nejvtších detail, vetn tch, které minimalizují jakákoliv rizika odhalení podvodného
jednání, pop ípad dokáží „odstranit“ osoby, jež by stály jakkoliv v cest (jejich odvoláním,
p evedením na jinou práci atd.). Jak ukazuje praxe posledních let podle podání trestních
oznámení na vedoucí pracovníky rzných ministerstev a dalších státních institucí, z hlediska
korupce jsou zvláš citlivá místa ministr, jejich námstk a odborných odbor (nejastji pro
ICT, nákup, legislativu). Pokud „projekt“ má své „projektové sponzory“ na této úrovni,
v podstat neexistují interní síly (poctiví zamstnanci), které by korupnímu jednání dokázaly
zabránit. Vznikají tak nap . projekty, které jsou ve své podstat nepot ebné od samého
zaátku. Podobn vznikají i pochybné projekty na erpání Euro fond atd.
Dokonce i v p ípadech, kdy se „projekt“ provalí na ve ejnost (a každému je jasné, o co
se v podstat jedná), je ve ejn medializován atd., je velmi složité jej zastavit a potrestat
viníky. Projekt je totiž okamžit chránn z úrovn ministra nebo dokonce vedení politické
strany. Jako p íklad mžeme uvést problematiku nasazování „nového“ Centrálního registru
vozidel (CRV, 2012), projekt sKaret, OpenCard, IS Ministerstva práce a sociálních vcí pro
výplaty sociálních dávek

apod. U tchto projekt nebyla nikdy definována personální

zodpovdnost, by došlo pro stát ke škodám v ádech miliard korun.
Pokud organizovaná korupce je na velmi vysoké úrovni, tj. jsou v jejím vedení elní
p edstavitelé rzných ministerstev nebo politici, poslanci apod., je na míst hovo it o
organizovaném zloinu, mafii, která prorostla do výkonu státní správy a místní samosprávy a
do politiky, tj. i do orgán inných v trestním ízení, soud atd.
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Outsourcing

Korupci dnes nahrává i fakt, že ada aktivit byla outsourcována, tj. jejím výkonem byl
pov en externí subjekt. V mnoha p ípadech takovéto jednání je rozumné a ekonomicky
opodstatnné. V okamžiku, kdy je ale outsorcována hlavní innost, aktivity subjektu, který za
n nese zodpovdnost (a pro kterou byl z izován), vzniká závislost na dodavateli, která
v mnoha p ípadech nemá ekonomické, natož strategické opodstatnní.
Náklady outsourcera jsou pak podstatn vyšší, než kdyby si je institut (ministerstvo, firma
apod.) vykonával sám vlastními prost edky. Pokud by je ovšem ml. Vyvedení nkterých
klíových aktivit do outsourcingu mohou být proto v nkterých p ípadech prvním krokem
k „tunelování“ (innosti jsou p enášeny do sp íznných, „rodinných“ firem apod.) Následn je
instituce pln závislá na tomto dodavateli a tato neekonomická vazba je kryta, chránna
vysoce postavenými osobami, resp. organizovanými skupinami, které z této situace profitují.

Role komerních firem

Ne vždy aktivita ke korupci pochází jen ze strany zamstnance státní instituce.
Korupce bývá i následným dsledkem bžných komerních aktivit, kdy se firma snaží získat
státní zakázku na úkor ostatních firem mimo standardní proces výbrových ízení (dále jen
V). V mnoha p ípadech dodavatelské firmy znají procesy ve státní instituci, jejich
požadavky a služby lépe, než samotné instituce - nap . v dsledku ztráty know-how
outsourcingem, nerozumným propouštním zamstnanc (z dvodu snižování náklad,
odchodu zamstnanc z dvod špatného pracovního prost edí, mezilidských vztah, nízkých
mezd apod.). Jsou to pak samotné komerní firmy, které p esvdují vedení instituce o
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nezbytnosti zakázky, asto dokonce vypracovávají zadávací dokumentaci pro výbrové ízení,
které je tak manipulováno již od svého zaátku.

Povolební rošády v celé struktu e instituce

Korupní prost edí ve státních orgánech je živeno i neexistencí zákona o státní služb.
Po každých volbách jsou vymnni minist i, následn jejich námstci a zpravidla i editelé
odborných útvar, odbor. Personální istky otevírají prostor vše dlat znova a ponovu, bez
zachování jakékoliv p edchozí kontinuity (v dsledku pak málokteré ministerstvo má
dlouhodobou, strategickou koncepci rozvoje ve své psobnosti z pohledu státu). Následn
jsou otevírány nové tendry, které otevírají cestu k novým (politicky a personáln sp íznným)
dodavatelm a znovu je „vynalézán traka “.
V povolebním chaosu lobují i firmy, aby v nové struktu e získali své p edstavitele i zástupce.
V oblasti ICT je obvykle mnn CIO (manager zodpovdný za ICT technologie), protože
mže velmi efektivn p ispt k získání zakázky pro sp átelené firmy. Ty mohou býti dále
napojeny na politická uskupení.

Humánní a líbivé projekty pro ve ejnost

Nov vznikající projekty jsou nkdy velmi dob e komunikovány ve ejnosti a mají
asto vznosné, humánní cíle. Je velmi tžké rozpoznat, zda se jedná o klasický projekt nebo
dop edu velmi promyšlenou manipulaci s cílem obrovských, (ne)legitimních zisk velkých
národních a nadnárodních korporací, spjatých s politikou nebo politickými uskupeními jako
takovými. Mnohdy je nemožné v první fázi rozeznat, zda se jedná o klasický business nebo
podvod nesmírných rozmr. Souasná doba, obchodní transakce velkých monopol jsou na
hranici legitimnosti nebo mají takovou sílu, že si zajistí vas i právní regulaci, resp. úpravu
zákona tak, aby obchodní aktivity byly legitimní.
P íkladem mže být solární energetika (tzv. fotovoltaika), v R i v Nmecku.
Elektrická energie velkých výkon se nenechá nijak skladovat. Musí být vyrobena, p enesena
a spot ebována. Její výroba musí být regulovatelná, tj. je nutné dodat elekt inu podle
požadavk zákazníka, tedy dodávka „just in time“. Z hlediska obnovitelných zdroj je
technicky vzdlaným osobám jasné, že zelená energetika mže pokrýt jen urité procento
celkové spot eby (vítr nefouká, kdy si zákazník p eje, stejn tak nelze poruit slunci
v severních zempisných ší kách svítit denn 14 hodin po celý rok). P esto na základ
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masivní, ekologické a politické kampani je dána solární energetice podpora, která zvýhoduje
urité, dop edu vas p ipravené subjekty, které si v zákon vymohly nesmírné cenové dotace
na dodávanou fotovoltaickou elekt inu. Ve skutenosti deklarovaná zelená energie se vyrábí
v klasických tepelných i jaderných elektrárnách a energie vyrobená sluncem zstává v urité
mí e jen na papí e (v R je vykazován vtší poet sluneních hodin než nap íklad ve
Španlsku!). Zisky z fotovoltaiky asto odchází do zahranií.
Píklad:
Po katastrof v japonské elektrárn Fukušima se Nmecko úelov, politicky odklání od
jaderné energetiky. Laická veejnost je vydšena dsledky reálné katastrofy a je schopna
podpoit zvolení uritých politických skupin, které toho okamžit využívají. Penos elektiny
vyrobené vtrem a sluncem na velké vzdálenosti (Nmecko- Itálie apod.) navíc nesmírn
petžuje energetickou penosovou soustavu, která mže být za uritých specifik pak
nestabilní a hrozit velkoplošným a dlouhodobým blackoutem. Problém koncepního ešení
nedostatku energie se jen odkládá. Bez jaderné energie se lidstvo dlouhodob neobejde. To co
se odehrává v manipulaci s lidmi nelze nazvat podvodem. Pi tomto rozsahu to je jen a jen
(krátkozraká) politika (nekompetentních osob).

Nejasné vlastnické struktury a nemožnost cokoliv dsledn, transparentn kontrolovat

Podvodným jednáním v R pomáhají firmy s akciemi na doruitele, kde není možné
zjistit vlastnickou strukturu (jsou vlastnny asto i lobbisty, politiky, poslanci atd.).Na
obchodu s fotovoltaikou nap . nesmírn zbohatla v R firma Amun.Re, kde jsou
p edpokládané vazby na známého lobbistu Ivo Rittiga, napojeného dále na nkteré eské
politiky až na úrovni ministerského p edsedy. Na Kypr byly p evedeny stamiliónové zisky
z obchodu s fotovoltaikou. Objem transakcí dosahoval ádov miliard eských korun a p itom
firma Amun.Re nemá žádné zázemí, které by se u takto velkých obchod nechalo oekávat
[d01].

Fáze Plánování projektu (2)

V této fázi dochází k celkovému plánování projektu. Krom jeho obsahu se
zhodnocuje náronost (zdroje – finanní, lidské apod.), pracnost, termíny realizace
jednotlivých etap. Správn by mla být zhodnocena i (ekonomická i jiná) návratnost projektu
(a ta pak v provozu s odstupem asu srovnána s projektovými hodnotami; což se u
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manipulovaných projekt nikdy nedje nebo naopak i kontroly a hodnocení jsou rovnž
manipulovány). Obvykle se p ipravují i studie proveditelnosti, analyzují rizika a v plánech
pak p ijímají ešení na jejich odstranní nebo krytí (nap . pojištním).

Rzné úrovn manipulace i korupce

Dležitým momentem je rozhodnutí, zda se projekt realizuje intern (vlastními
kapacitami), nebo extern - dodavatelsky. Zde se pak p ipravují krom kritérií na obsah
projektu i kritéria na výbr dodavatele, tj. jinými slovy podmínky pro výbrové ízení a
p ipravují se smlouvy s dodavatelem (dodavateli).
Zde je nesmírný prostor k chybným vdomým nebo nevdomým rozhodnutím a
následným konáním.
V p ípad, že projekt je manipulován (korupní prost edí), manipulace probíhá na úrovních:
x politické;
x top managementu;
x výbrové komise a útvaru nákupu;
x dodavatel;
x v kombinaci výše uvedených entit;
Politická úrove je úzce spojena s top managementem dané instituce. Tam, kde probíhá
korupce na nejvyšší úrovni, je de facto jedno, zda to je na úrovni celostátní nebo lokální
(krajské, okresní). Politické strany dosazují top management do nejvyšších struktur rzných
institucí a mají tudíž možnost jeho personální kontroly, a tedy ovlivování všech klíových
proces. Top management mže pak zadat taková kritéria na zakázku, že i objektivní a
nezkorumpovaná výbrová komise vyhodnotí jako korektní tu zakázku, která byla
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zmanipulována již na nejvyšší úrovni. Na nejvyšší úrovni (pokud je zde korupce) je možné
realizovat projekty s nejvtším objemem penz a tedy i nejtunjším ziskem, protože top
management má sílu takovýto projekt prosadit a zárove si je jistý silným politickým
ochráncem, kterého má za zády.
Tato skutenost se projevuje v ICT svt nap . tím, že je dodána naprosto nefungující
dodávka. Dodavatel i top management ve ejnosti ale arogantn tvrdí, že vše je v nejlepším
po ádku. Pokud by se stalo nco takového ve standardních obchodních vztazích privátních
firem, dodavatel by okamžit byl p inucen závady odstranit a pravdpodobn by nezískal již
další zakázku. Ve svt státní správy tomu ne vždy tak je, zejména proto, že viníci dob e vdí,
že mají mocné zastánce.
Spoleenská nebezpenost nespoívá ale jen ve finanní dimenzi, ale má své aspekty i
v oblasti orgán inných v trestním ízení, takže prorstání mafie i do tohoto sektoru pak
umožní eliminaci jakýchkoliv kontrol, vyšet ování, innosti soud atd. Zákony pak mohou
být/jsou „ohýbány“ v zájmu mocenských skupin.
P i organizovaných podvodech na nejvyšší úrovni je asto velmi vysoko nadsazena
nákupní cena, která mže být až nkolikrát vyšší než je v praxi bžné. Po realizované
obchodní transakci pak organizátorm p ipadá vysoký zisk, ze kterého se hradí i úplatky pro
všechny osoby, které bylo na nejvyšších místech nutno „p esvdit“, aby obchodní transakci
podpo ili.
Nižší úrove korupce je na úrovni výbrových komisí a útvar nákupu. Jejich lenové
mohou sami o sob být zkorumpováni a nemusí mít žádné vazby na úrove politickou a top
managementu.Pokud dojde k dohod mezi leny výbrové komise, aby ve V zvítzil
kandidát, který oproti jinému nespluje podmínky nebo jeho nabídka je horší, pak toto
úelové konání znamená porušení pravidel V. V praxi R byly zaznamenány p ípady, kde
byl dokonce nabízen a ve velké mí e využíván „losovací“ software (za úelem
„objektivizovat“ i legalizovat výbrový proces), který byl upraven tak, aby zvýhodnil
p edem urenou firmu.
Bžné jsou i p ípady korupce v útvaru nákup. I zde v mnoha p ípadech je možné
vysledovat osobní vazby mezi nákupím, managementem, politickou stranou, lobbistou apod.
V jiných p ípadech nákupí jedná jen sám za sebe a je „motivován“ dodavateli aby s nimi byli
dále udržovány výhodné obchodní vztahy nebo aby získali další nové zakázky.
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Já na bráchu brácha na m nebo nastrené k oví

P i výbrových ízeních (zejména v úzce specializovaných oblastech), kde je jen
uritý, malý poet potenciálních dodavatel, dochází mezi nimi k vzájemným dohodám o
rozdlení sféry vlivu. Výbrového ízení se úastní všichni, ale jsou p edem dohodnuté ceny a
podmínky nabídek. Na základ dohody jednou vítzí jedna firma, v další sfé e pak jiná atd.
Ostatní firmy dlají pak „koví“ ve V.
Není ani neobvyklým jevem, že V vyhrává silná firma, ale ve skutenosti tém
celou zakázku pak realizuje malý, neznámý dodavatel, který má pat iné konexe a vítz
výbrového ízení, se kterým jsou uzav eny smlouvy, funguje pouze jako krycí, nastrená
firma. Tato situace je bžná v p ípadech, kdy firma by sama nesplnila oficiální podmínky
ve ejné soutže.

Ovládnutí decision makera

Cílem dodavatele je asto obsadit významnou funkci s rozhodujícími pravomocemi
v zájmové instituci. Velký zájem bývá zejména o pozici editele (CIO1) i klíového
manažera ICT. Takováto osoba pak dokáže pak vrohodn up ednostovat urité technologie,
procesy apod., a tím ovlivovat i definování samotného projektu, jeho obsah a následn i
zadání V a konené hodnocení V, stejn pak jako obsah smluv. Velmi zajímavé je sledovat
na ve ejných, odborných sítích, jako je nap . LinkedIn kariérní postup nkterých osob ve
vedoucích pozicích a vítze nkterých výbrových ízení.

Nevýhodné smlouvy

Ve fázi plánování projektu dochází i k p ípravám smlouvy. U zmanipulovaných
projekt jsou ve smlouvách obvykle zakotveny podmínky, které jsou výhodné pro dodavatele,
nikoliv však zadavatele, tedy stát. Jsou to zpravidla klausule, které neumožují lehce smlouvu
vypovdt, klauzule o termínu dodávky, kvalit dodávky a akceptaní podmínky (ty jsou
„mírné“), vysoké ceny za provozní údržbu, vlastnictví know-how dodavatele apod. Zvlášt u
ICT projekt zadavatel zakázky není asto vlastníkem zdrojového kódu program, takže

1

CIO – Chief Information Officer
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provozovateli pak nezbývá nic jiného než další verze SW vyvíjet práv s tímto dodavatelem a
tím se zadavatel dostává do pasti, kdy mže (a zpravidla vždy) je pak cenov vydírán.

Externí právní poradci vs. interní právní útvary

Zajímavým aspektem ve státní sfé e je i skutenost, kdo pro zadavatele p ipravuje
finální smlouvy s dodavatelem. Paradoxem mnohdy je, že p íslušné ministerstvo, státní
instituce má vlastní, pomrn velké útvary legislativy (právníky) a p esto smlouvy jsou
vypracovávány extern! Z pohledu manipulátor má tato skutenost dva cíle: jednak je to
další „ekonomický tunel“, ze kterého odcházejí státní peníze do soukromých rukou
(renomovaní právníci jsou nesmírn drazí) a jednak je to zpsob, jak si zajistit „výhodné“
podmínky pro p ipravovaný projekt, a zárove pozici projektu posílit proti p ípadným
interním odprcm z p íslušné instituce. Takovýto postup mže být výhodný za uritých
okolností i pro samotné právníky dané instituce, protože je svým zpsobem zbavuje
zodpovdnosti, poskytuje alibistické krytí – „my nic, vždy to zpracovala renomovaná právní
kancelá “. Pokud je smlouva zpracovávána extern, je pravdpodobné, že dodavatel mže
velice snadno ovlivovat obsah smlouvy ve svj prospch.
Vysocí ú edníci státních institucí asto na svou obhajobu argumentují, že se na své
právníky nemohou spolehnout. Bu jim nev í, nebo nemají dostatenou odbornou úrove a
ve státní instituci „jaksi p ežívají“. To však vysoké ú edníky nezbavuje zodpovdnosti ve své
instituci nastolit po ádek, aby procesy fungovaly tak, jak mají, tj. ve prospch stát.
Pochopiteln, situaci mže zmnit zákon o státní služb, který znemožní p i každé zmn
politické situace se zbavit odborník i ú edník, kte í jsou nepohodlní. Druhou otev enou
otázkou ale zstává, jak udržet tyto ú edníky na vysoké odborné úrovni a motivovat je
k loajalit vi státu. Pokud toto nebude vy ešeno, ve státních institucích zstanou na
klíových odborných postech neschopní ú edníci, a to až do v podstat jejich dchodu.

Fáze Realizace projektu (3)

V rámci realizace projektu mže docházet k dalším podvodným jednáním, které vedou
k nezákonnému obohacování a poškozování státu, instituce apod.
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Pouštní žilou p i realizaci projektu aneb utrhni, co mžeš, když t nekontrolují
P edpokládejme, že cenu C zakázky Zk mžeme zjednodušen vyjád it vztahem:

Czk – cena zakázky;
Ctem– cena technologií, materiál, energie apod.
Cmd – cena tzv. Man Day, tj. cena práce 1 osoby urité profese;
Posob – poet osob urité profese;
Pden – poet odpracovaných dní
Costat – ostatní ceny/náklady (nap . výkup pozemk, rzné náhrady, kompenzace, kurzové
rozdíly apod.).

Smlouva s dodavatelem je v okamžiku realizace zakázky již podepsána s definovanou cenou.
Ta by mla být správn již nemnná, pokud byl projekt korektn p ipraven a cenov
kalkulován s ohledem na rozmanité faktory.
Pokud dodavatel chce navýšit dál cenu, nebo zvýšit svj zisk p i dané cen, musí ovlivnit
nkteré nebo všechny hodnoty v pravé stran rovnice (1).

Zisk ze zakázky lze získat dvma zpsoby, a to:
x Extenzivn;
x Intenzivn;
Extenzivní navýšení zisku zakázky

Klasickým p íkladem jsou tzv. nadpráce, tj. práce, innosti, se kterými se nepoítalo
ve fázi p ípravy projektu, a které je nutno realizovat, aby byl dosažen cíl projektu. Tyto
nadpráce mohou být reálné nebo i fiktivní. Je na vedení projektu ze strany zákazníka, aby
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zkontroloval reálnost, oprávnnost nadprací. Z hlediska koruptivního jednání se nadpráce
nejastji v R vyskytovaly zejména ve stavebnictví, v informaních technologiích apod.
V krajním p ípad zákazník mže zaplatit za fiktivní projekt, který nebyl vykonán, ale jen
fakturován, bez jakékoliv kontroly ze strany objednatele zakázky, zákazníka.

Intenzivní navýšení zisku zakázky

V tomto p ípad ze strany dodavatele dochází k tzv. úsporám na projektu. Dodavatel
nasazuje mén kvalitní technologie, materiál, pracovníky s nižší kvalifikací nebo zamstnance
s nižšími mzdovými nároky apod. Dsledek se projevuje v nedodržení p edepsané
technologie, pracovních postup, požadovaných charakteristik materiál; tedy ve výsledku
v kvalit odevzdaného díla, které se nemusí zprvu, ve standardních podmínkách vbec
projevit, pokud je kvalita projektu posuzována formáln. Je na zákazníkovi, jeho kontrolních
mechanismech nebo na najatém projektovém dozoru, aby takovéto jednání vas odstranil,
protože dsledek mže být katastrofický – nestabilita budov, zvlnná vozovka, nestandardní
chování v projektovaných bžných i kritických situací. Vzpomeme nap . nákupy
nefunkních padák pro armádu, nefunknost levných detektor požáru apod.
Ve stavebnictví je dob e znám trik, kdy investor stavby, realizátor projektu i jiný
subjekt vymní skrytým zpsobem stavbyvedoucímu „pod rukami“ stavební dokumentaci.
Dsledkem je, že se pak realizuje stavba se zjednodušenými, levnjšími technologiemi, mén
kvalitním materiálem (do podloží dálnice se místo pevného kamene dodává amorfní struska)
apod.

Fáze Akceptace projektu (4)

Akceptace

projektu

má

potvrdit

dodání

projektu

v požadovaném

rozsahu,

funkcionalit a kvalit, tedy potvrzení toho, že bylo dodáno to, co mlo být dodáno v souladu
se specifikovanými charakteristikami v zadávací dokumentaci. Odbratel tak stvrzuje, že
souhlasí s dodáním díla a následnou platbou za jeho provedení.
I zde dochází k nevdomým lidským chybám i pochybení, nebo k zámrnému
nekorektnímu chování z nejrozmanitjších dvod.
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Formální, nedsledná akceptace

V korupním prost edí bývá akceptace projektu velmi formální a je zpravidla zjevný
tlak na podepsání akceptaního protokolu co nejrychleji a bez zásadnjších p ipomínek
s cílem okamžitého vyplacení smluvené odmny za dílo a následné plnní servisní smlouvy i
další nové zakázky.
V takovýchto situacích jsou rzné kontroly a testy formální, málokdy jdou do
hloubky; pro kontrolní innosti je vymezen minimální as. Oproti bžným testm u velkých
informaních IS, které jsou v komerní sfé e testovány mnoho msíc, je testování
podceováno, omezeno jen na nkolik základních test nebo neprovedeno vbec a nová
technologie je nasazena do provozu rovnou, s minimálním školením zamstnancm apod.
Nkdy sice školení probhne, ale je realizováno na jiné verzi softwaru, než který je pak
nasazen do praxe.

Umní vydlat na svých vlastních chybách

P i odevzdání díla a následném testování SW existuje známý trik, jak dodavatel
dokáže na svých vlastních chybách ješt vydlat. Dodavatel má odevzdat dílo k njakému
datu, po kterém mu (pokud je smlouva korektn p ipravena), hrozí penále. I když dílo není
dokoneno, p edá se do testu. Nedodlky (asto celé funkní celky) se ale prohlásí jen za
chyby. Na odstranní chyb má ve smlouv (nevýhodné pro zákazníka) však definován uritý
rozsah potu lovko-dn na jejich odstranní. To co je nad rámec tohoto rozsahu, to se pak
platí zákazníkem, i když dodavatel odstrauje chyby nebo své nedodlávky k termínu
akceptace, za které ml být správn penalizován a chyby mly být odstranny bezplatn
v rámci garance.
Zpravidla neexistuje ani možnost tzv. roll-backu, tj. vrátit se zpt k pvodnímu
funknímu ešení, pokud nové selhalo; dokud je as. Jakmile nastane kritická situace, kdyby
se mohl roll-back ješt realizovat, všichni zúastnní v korupním prost edí udlají maximum
toho, aby se pomocí rzných zdržovacích taktiki smyšlených argument asový kritický bod
pro roll-back posunul tak daleko, že je už nemožné jej realizovat. Nefunknost nov
dodaného systému zpravidla dále trvá. Ve ejnost dostává neustále ujištní, že vše je
v po ádku. Zajímavá je nejednotnost tvrzení polických p edstavitel, tiskových mluvích a
odborných útvar p íslušného institutu státní správy, které jsou i pro laiky p i dostateném
sledování dané kauzy zcela evidentní. Ztrácí se jakákoliv zodpovdnost za dodané dílo.
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Nefunkní, nestabilní programy

Ve státní správ jsou tak akceptovány do provozu projekty (zvlášt pak informaní
systémy), které ne eší procesn zadané požadavky, jsou provozn nestabilní, obsahují velké
množství chyb, tém znemožujících provozovat dané dílo. Tyto projekty/informaní
systémy by v bžném komerním prost edí nebyly nikdy odsouhlaseny k provozu, protože ve
velkém rozsahu poškozují vcn provozovatele, jeho dobré jméno a i zákazníky, kte í by p i
takovýchto kvalitách služeb sami odstoupili i ztratili zájem o takovéhoto dodavatele
produkt i služeb.

Arogance zodpovdných a mocných

Ve státní správ, v období vládnutí pravicov orientovaných stran, je p ekvapivé, jak
nkteré subjekty korupce (státní ú edníci a/nebo dodavatelé), dokáží být arogantní. Dodávaná
zakázka zjevn nefunguje a je to z ejmé i laikm, obyejným lidem. P esto odbratel i
dodavatel svorn tvrdí, že vše jej v nejlepším po ádku.Svá tvrzení argumentují dokonce i
soudn-znaleckými posudky (které jsou rovnž pochopiteln zmanipulovány, nebo se dnes
nechá koupit každý, a je to jedno, zda se jedná o osobu i celou instituci).

Zpochybnní výkonu státní správy a práv oban

Dsledkem špatn akceptovaných dodávek jsou nefunkní systémy, které naprosto
zpochybují výkon státní správy a zárove znesnadují život obanm, kte í chtjí v souladu
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se zákonem plnit své povinnosti (registrace nap . zakoupeného vozidla) nebo získat podporu
v nezamstnanosti, v pracovní neschopnosti a pod. (výplata zákonných sociálních dávek atd.).
Arogance korumpovaných i korupních subjekt je tak velká, že p esahuje jejich pud
sebezáchovy, nebo si jsou naprosto jistí „nedotknutelností a nezranitelností“ p ed zákonem
(který jakoby platil jen pro „nkoho“).

Fáze Provoz (5)

V provozu se zásadn vždy objeví skryté vady a nedodlky, které by mly být
dodavatelem odstranny na jeho náklady. Jakmile se toto zane vymáhat, zjistí se, že podle
podepsaných smluv to není obvykle vbec možné. Jsou bžné i p ípady, že pozice dodavatele
je tak siln smluvn a personáln podep ena vlivnými osobami i dalšími subjekty, že
odbratel díla za opravu chyb platí jako za další samostatné dílo.

Píklad:
V praxi jednoho ministerstva zaátkem devadesátých let vznikla jedna velmi kuriozní situace.
Stávající, dobe fungující informaní systém, který byl vyvinut vlastním útvarem ICT, byl
nahrazen novým, který byl dodáván extern, firmou, jejichž majitelé eského pvodu se vrátili
z nkolikaletého pobytu v zahranií. Ve smlouv na nový systém bylo uvedeno, že pokud nov
dodaný systém nebude odbratel používat, bude penalizován. Pi testování se ale ukázalo, že
nov dodaný systém je pro špatnou architekturu a množství chyb neschopný provozu a tudíž
by odbratel ml být sankcionován, protože nepoužívá nový systém. Ano, i takto se nechají
postavit „partnersky“ výhodné smlouvy …
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Chyby datového charakteru

V provozu se obvykle u nových informaních systém státní správy objevují chyby
datového charakteru, který mají zásadní negativní vliv na efektivní použití nové technologie.
Jsou to hrubé chyby p i realizaci migrace dat, podcenní kvality dat u pvodních systém,
navržení nových datových struktur. Nkteré nové informaní systémy, dodávané garážovými
firmami sp átelených osob, nap . nepoužívají íselníky. Tento zásadní nedostatek je
argumentan prezentován jako výhoda, nebo ú edník si nemusí vybírat z p edefinovaných
položek („což jej zdržuje“), a má volnost zadávat klíové informace volným textem. Ze
zásadního nedostatku se nechá vykouzlit úžasná p ednost.

Fatální migrace dat

V bžné komerní praxi je migrace dat, p ípadn jejich ištní, vnována maximální
pozornost. Tyto procesy jsou již zahrnuty ve stádiu p íprav nového projektu a trvají msíce i
nkdy roky a konzumují velké množství rozmanitých zdroj.
P íklad Centrálního registru vozidel (CRV):
Pi pechodu na nový informaní systém byla díky chybám v pevodních tabulkách ztracena
polovina informací o barv vozidla, respektive barva vozidla byla zamnna za jinu (pro
operativní bezpenostní složky a Integrovaný záchranný systém se jedná o fatální chybu).
Místo toho, aby byl proveden roll-back nov nasazovaného systému, nebo opravena chyba
v pevodních tabulkách (což je záležitost ádov na desítky hodin), bylo rozhodnuto, že barva
se opraví individuáln a manuáln až v okamžiku, kdy majitel se dostane do administrativního
styku s CRV (pevod vozidla na jiného majitele, odhlášení apod.). Jiným slovy – oprava
potrvá podle kvalifikovaných odhad minimáln 5 let a bude stát nadbytené úsilí úedník,
po znanou dobu bude barva vozidla nekorektní.
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Nedostatky fungování informaních systém státní správy se staly pedmtem lidového
humoru.
Chybná data v IS mají velmi negativní dopady na vlastníky vozidel. Nap . z dvodu
chyby v registru vozidel mže být pvodní vlastník vozidla nucen zaplatit pojistné na vozidlo
(by ve skutenosti má doklady, že vozidlo p evedl na jiného majitele), nebo mže dojít ke
exekunímu vymáhání (opt není již vlastníkem vozidel) díky neplnní finanních závazk
nového majitele. Vzhledem ke složité legislativ a netriviálnímu prokazování skutené pravdy
oproti státním orgánm, utíká as a pvodnímu vlastníkovi narstají finanní sankce takovým
zpsobem, že pokud se dané problematice nevnuje hned a nezaplatí (by je v právu), mohou
dosáhnout likvidity pvodního vlastníka.
Chybné údaje mohou být mimo CRV nap . i u eské kancelá e pojistitel a v praxi
není ani zájem oboustrann p ispt k narovnání stavu.

Vlastnictví zdrojového kódu

Dalším klíovým aspektem je vlastnictví zdrojového kódy. Pokud je informaní
systém unikátní, vytvo ený pro specifické pot eby (na rozdíl od komerního SW, který se
prodává velkému množství zákazník, a kde je kód program vždy ve vlastnictví zhotovitele),
vlastníkem kódu musí být smluvn vždy jeho objednatel. Pokud tomu tak není, mže být
zadavatel zhotovitele SW pozdji vydírán cenov, p i dalším rozši ování SW. Zárove pak
p ípadné tendry na rozší ení SW díla znevýhodují všechny potenciální konkurenty, protože
nemají možnost p evzít zdrojový kód p edchozího zhotovitele. Na nevýhodnost uzav ených
smluv se p ichází obvykle až za provozu, kdy provozovatel není spokojen se systémem, jeho
funkností a služeb dodavatele a požaduje chyby odstranit nebo najít jiného dodavatele.
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Obrázek 2 Pokud hovo íme o korupci, musíme si uvdomit všechny zásadní atributy, se
kterými je souasná korupce spojena. Pouze pochopení tchto souvislostí nám mže dát
zdárné p edpoklady, abychom ji mohli efektivn ešit.
Zamyšlení na závr

Zkusme si položit a zodpovdt následující otázky:
Pro jsou výbrová ízení v oblasti ICT tak zajímavá pro potenciální korupci, zejména
ve státní sfé e?
x ICT je souástí každodenního života a je dnes nezbytné pro fungování dané instituce, a
tedy je nutné ICT neustále rozši ovat a podporovat.
x Jedná se zpravidla o centrální, páte ní systémy, takže zdvodování jejich nezbytnosti
pro tzv. e-governement je jednoduché (jedná se p eci o službu obanm, základní
podpora výkonu státní správy a samosprávy, je to „IN“);
x Je pomrn jednoduché schválit velké finanní náklady, není zpravidla možné cenové
srovnání s komerním sektorem; ICT systémy jsou velice specifické, takže vysoká
cena nemusí být na první pohled podez elá;
x Na rozdíl od ist komerní sféry se zpravidla nikdy nehodnotí p ínosnost/návratnost
investic, málokdy se hodnotí úspšnost realizovaných projekt a u neúspšných se
nevyvozují dsledky
x Chybí skuten „vlastnický“, objektivní pohled na vynaložené prost edky (peníze
vlastn „nikomu nechybí“, jsou státní);
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x Obvykle absentuje interní know-how spravovaných aplikací i proces, takže pro
dodavatele ICT služeb je pomrn snadné si „diktovat“ jejich obsah (a tedy i cenu).
ICT státní správy je pln závislé na privilegovaných dodavatelích (které není ochota a
v podstat ani reálná možnost jednoduchým zpsobem zmnit);
x Je pomrn jednoduché a bžné na nejvyšší úrovni politicky bezpen ovlivovat
výbr dodavatele (kontrolní procesy jsou umle potlaeny);
x Tžko extern napadnutelné výbrové ízení;
x Trvalý, spolehlivý, bezpený p ísun zakázek a tedy finanních zdroj ze státní správy
cílovým subjektm;
x K prvopoátením investicím je nutné poítat i s velkými p íjmy pro zhotovitele za
servis a podporu dodávky (asto tyto náklady v prbhu let jsou vysoké). Jakmile
dodavatel získá zakázku, mže velice profitovat na podpo e systému (pokud existuje
dostatený lobbing, aby nemusela být dsledn kontrolována innost za podporu,
opravu chyb apod., nebo pokud jsou nevýhodn uzav eny smlouvy pro
zadavatele/odbratele služby)
Co napomáhá korupci
x V ICT organizaních celcích (útvarech) chybí odborníci pro strategický rozvoj,
architekturu, ízení rozsáhlých projekt. Zamstnanci ICT útvar jsou dnes spíše jen
ú edníky i ICT personál na nižší úrovni (správci sít, databází).
x ICT státních služeb je zpravidla pln nebo z podstatné ásti outsourcované.
x ada zakázek má politický charakter, vše skutenosti nkteré ICT technologie nejsou
pot ebné nebo neodpovídá jejich umle p etechnizované ešení reálným požadavkm.
ICT projekty jsou definovány „shora“, bez standardního procesu tvorby procesních a
funkních požadavk.
x Nejasná koncepce strategického, dlouhodobého rozvoje ICT; astá zmna strategie po
politických zmnách a tudíž nutnost dlat nco jinak (a tím zmnit i informaní
technologie);
x Turbulence na vedoucích místech po zmn politických sil v povolebních obdobích;
x Absence dsledných, nezávislých kontrol a ve ejné transparentnosti;
x Zneužívání zákonného stavu „nouze“, tj. v kritické situaci nevybírat dodavatele
tendrem, ale p ímým oslovením.
x Akcie na doruitele, firmy se skrytou vlastnickou strukturou;
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Jaké jsou projevy korupce v ICT
x Nep im ené ceny za dodávky díla i služeb, jejich nízká kvalita
x Jedni a titíž dodavatelé u rzných státních institucí;
x „Rotující“ námstci, ICT manaže i (zejména úrove CIO) mezi ministerstvy a dalšími
státními institucemi. Po neúspchu se velice lehce p esouvají jinam na podobné pozice
a zpravidla spolupracují se stejnými dodavateli jako na p edchozích pracovištích.
x Špatn sepsané, pro státní instituci, stát nevýhodné smlouvy, které není triviální
vypovdt;
x Státní instituci právn zastupují externí právnické kancelá e, by daná státní instituce
má ve své organizaní struktu e právní celky
x asto velmi nízká kvalita dodávky, mnohdy za hranicí triviálních požadavk na
funknost a správu aplikací i technologií;
x Arogantní jednání zástupc ICT dodavatelských firem i státních institucí v p ípad
nefunknosti dodaného díla;
x Nastrené dodavatelské firmy a následný vno ený etzec nkolika/mnoha firem,
zodpovdných za zakázku; nep ehlednost, kdo ve skutenosti zakázku realizoval.
x Falšované nebo na zakázku psané auditní, forenzní zprávy i vyjád ení o plné
funknosti systém, které ve skutenosti v podstat obvykle zdaleka nefungují;
x Nefungující systémy, celky technologie, procesy, chyby nejsou dlouhodob a
koncepn odstraovány;
x Garážové firmy, nemající zkušenosti s tvorbou rozsáhlejších informaních systém;
x Nov, úelov založené dodavatelské firmy se zápisem v obchodním rejst íku asov
blízko vyhlášení tendru;
x Akcie na doruitele, firmy se skrytou vlastnickou strukturou;
x ICT odborníci státní správy, kte í pracovali u dodavatel v manažerských funkcích (a
naopak);
x astá migrace ICT manažer mezi státní správou a dodavatelskými firmami;
x Lidsky nep ístupní , arogantní ICT manaže i státní správy
Jaké jsou projevy korupce u vedoucích zamstnanc, námstk, ministr, poslanc
apod.
x Neochota transparentn zve ejnit veškeré své p íjmy (i tyto se však nechá obejít, tj.
p íjmy jsou p evádny na nkoho jiného);
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x astá jednání mimo ú ad, bez p ítomnosti koleg i pod ízených, využívání
prost edník („lobbist“);
x Potlaování profesionálních názor pod ízených odborných útvar;
x Neochota, odpor ke kontrolním mechanismm;
x Bagatelizování problém;
Kdo profituje z korupce
x Jednotlivci
x Organizované skupiny
x Firmy, nadnárodní uskupení
x Politici
Píklad: Odbornost versus politická loajalita
R mla od roku 1993 do roku 2014 patnáct ministr obrany. Pouze 3 mli kariérní vojenské
vzdlání. Ostatní byli civilisté – politici, jejichž pvodní vzdlání i profesní orientace bylo
v oborech astrolog, advokát, barová zpvaka, šlechtic-geolog, matematik, právník, chirurg,
geograf, právnika, fyzik, herec. Technické nebo vojenské vzdlání bylo minoritní. Výsadou
demokracie se stali politici-civilisté na postu ministra obrany, u kterých zcela evidentn byla
rozhodující politická píslušnost a „loajalita“ vi své stran, než jakákoliv odbornost.
Podobn na tom byli i námstci ministra obrany. Je možné, aby v takovém to složení byla
armáda ízena odborn a v pípad jakéhokoliv konfliktu pipravena rozsáhlejší akce, než na
úrovni zahraniní mise, které se úastní desítky nebo stovky voják? Jaká je asi dvra
voják a jejich motivace ve vztahu ke svým nadízeným? Podobné otázky si mžeme položit
pochopiteln dnes u jakékoliv instituce státní správy.

Aby bylo možné nežádoucí stav korupce ve státních zakázkách zmnit, musí být vyplnno
nkolik zásadních podmínek. Jsou to:
x Spoleenská pot eba zmnit stav.
x Politická ochota nadpoloviní vtšiny stran p ijmout dsledná opat ení.
x Znalost motivace, prbhu a zakrývání korupního jednání.
x Aktualizace kriminalistické metodiky vyšet ování trestných in spojených s korupcí;
x Dostatené zákony pro prevenci, odhalování, potlaování tohoto druhu trestné
kriminality.
x Obecn dostatená síla pro prosazování výše uvedených zákon, pravidel.
x

Jasná pravidla tendr, jejich transparentnost a ve ejná kontrola.
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x

Dsledná kontrola efektivity vynaložených prost edk (vyhodnocování p ínosnosti
projekt podle projektových oekávání po realizaci projekt), získávání zkušeností pro
další podobné projekty.

x

Transparentnost chování politik a ú edník ve svých funkcích, jejich jednoznaná
osobní zodpovdnost.
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The Fall of the Muslim Brotherhood in Egypt and the Rise of
Terrorism
Sherif Shehata, Igor Kosír

Introduction

Following the Egyptian revolution in 2011, and its second wave in June 2013, the
Muslim Brotherhood (M.B.) has been the center of attention not only among the Egyptian
society but also abroad, particularly for its failures and negative practices during its short rule
in Egypt. The M.B. was in fact one of Egypt’s oldest and well organized political party based
on a religious platform. Established in 1928 Hassan Al-Banna, an Egyptian school-teacher,
the M.B. was always dedicated to promoting and enforcing Islamic Sharia with the purpose to
establish an Islamic caliphate in the world. Ever since its foundation in 1928, the M.B.’s
dogma has been focused on six main principles: 1) God is our goal, 2) Prophet Mohamed is
our leader, 3) the Holy Quran is the constitution, 4) "Jihad" is the way, 5) death in the name
of God is the ultimate dream, and 6) God is great (The Muslim Brotherhood: Understanding
its Roots and Impact).
The above-mentioned principles remained an integral component of the MB’s doctrine
before its rise to power, during its short reign in Egypt and even after is fall and imprisonment
of its leadership and supporters. Despite the brotherhood's unconcealed Islamist beliefs and
support of violence as tool for acquiring political gains, a wave of mistaken positive
impressions towards the M.B. had grown in the parts of the Western world in the past few
years. These misconceptions were that the M.B. had abandoned violence, and is in opposition
to the Al-Qaeda terrorist group, and is a pro-democracy party. Unfortunately, these
characteristics do not apply to the M.B. as be clarified in the following arguments:1) First of all, Hassan Al-Banna at the forefront declared violent jihad as a cornerstone
of the M.B., espousing what he identified as “the art of death.” In this context, the M.B.'s
spiritual leaders have also embraced such a violent and destructive vision. Evidence of this is
the violence not only in Egypt where Egyptian security officials and civilians are constantly
being targeted but their outspoken support of terrorist acts against the coalition forces in Iraq
and Afghanistan.
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2) Egyptian M.B. leaders have constantly expressed their support to the policies of
Hamas also expressed its effort to support to the M.B. during their brief rule in Egypt.
Furthermore, the M.B. until it was overthrown had used non-violent tools inside Egypt, only
as a means of achieving its aspired goals, that is rising to power.
3) The M.B. and Al-Qaeda organization are competing for control of the Islamic
world, yet share a common goal which includes encouraging their followers to become
martyrs in the name of Islam. The M.B. leadership might have, on specific occasions,
expressed their discontent with Al-Qaeda’s tactics, though a former supreme leader of the
M.B. in 2008 refused to consider former Al-Qaeda leader Osama bin Laden a terrorist,
preferring to describe him as freedom fighter (The Muslim Brotherhood: Understanding its
Roots and Impact).

Historical Background of the Muslim Brotherhood

Egypt’s M.B. was born as a means of challenging the ideas of modernism and
secularism. The encapsulated M.B. society first emerged as a small-scale religious and charity
organization, with long-term goals of influencing the image of a modern state Egypt. During
the rule of former Egyptian President Hosni Mubarak that lasted three decades (1981-2011)
the state adopted an approach towards the M.B. similar to that of the Sadat era (1971-1981).
Yet as President Sadat had done, Mubarak also attempted to adopt a reconciliatory approach
with the M.B. during his first years in office, however by 2005 his regime had already
designated the M.B. as a supporter of terrorism (Mccann 2013).
On the other hand, while the M.B.'s primary goal, since its foundation, was the
Islamization of societies through promoting Islamic Sharia and values, it also focused on
enhancing its political and social role. Despite being banned by former Egyptian President
Gamal Abdul-Nasser from partaking in political life, the M.B. evolved to become
omnipresent in the Egyptian society, by gathering a wide support-base through promoting
itself as a substitute to the Egyptian state as a provider of economic and social welfare.
Among the writings of Sayed Qutb, one of the founding fathers of the M.B. the
"Milestones", is known to have provided inspiration for many militant Islamist groups,
including Al - Qaeda and Hamas (Laub, 2014). Furthermore, Hassan al-Banna, in his book
titled ‘Jihad’’, ordered his followers to adhere to the idea of "Jihadism" as an obligation on
every Muslim (Congress 2014). At various stages since its inception in 1928, the M.B.
resorted to violence and had thus been repeatedly banned by the Egyptian authorities.
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Meanwhile while publicly distancing itself from violence since the 1970's, the Egyptian
Muslim Brotherhood sought to find a place for itself on the Egyptian political scene.
Nonetheless, and in parallel, the Egyptian M.B.'s presence had spread to several
countries. These sister organizations of the M.B. in fact also bear the Brotherhood label,
though their links to the founding organization have varied. Whereas some provided financial
assistance, others offered logistic support, including to third party terrorist organizations such
as Hamas, Jama'a Islamiyya, and Al-Qaeda, all of which have well-known historic and
ideological connections with the Egyptian Muslim Brotherhood (Crane 2005).
This Global Muslim Brotherhood has thus been a source of threat towards local
governments as well as animosity against the West amid calls for secularism and
modernization of societies. In Egypt's case in particular, despite a constitutional ban on the
establishment of political parties on a religious basis, the M.B. members managed, on several
occasions, to be elected to Egypt’s parliament as independent candidates in 1984, 1987, 2000
and 2010 parliamentary elections, winning a record high of 88 seats from a total of 454 seats
comprising the former Egyptian Parliament (The Muslim Brotherhood Basics, Defining an
Islamic State).

The Muslim Brotherhood's rise to Power

The Egyptian M.B., lacked any legal status for almost nine decades, but however
managed to sustain its organizational structure, and further expand it, over subsequent
Egyptian regimes whose authorities exerted utmost efforts to suppress the Brotherhood.
During this tug of war between the M.B. and the state authorities, the former was always keen
to seize any opportunities that appeared in the state-system in Egypt’s that weakened
following the 2011 revolution that provided that opportunity they long waited for and
immediately seized (Hamzawy, Brown 2010).
After years of failed attempts to practice politics in a legal manner, the M.B.
eventually managed to emerge as a significant political actor following the fall of the
Mubarak regime, and the escape of M.B. prisoners who seized the political and security
vacuum in Egypt in January / February 2011. This was partially due to the organizational and
financial capacity of the M.B. Following the resurrection of the M.B. in Egypt's political
scene, finally in the parliamentary elections in late 2011, a newly-established M.B. Freedom
and Justice Party (FJP) acquired a simple majority in the People's Assembly (lower house of
Parliament), and a vast majority in the Legislative Council (upper house or Egyptian
207



Parliament). Furthermore, following a widely disputed and controversial presidential
elections, the M.B. candidate Mohamed Morsi emerged as Egypt's first democratically elected
President (Laub 2014).
In an attempt to marginalize the role of the Egyptian Army, and cement the position of
the M.B. as the sole political player on the scene, Morsi issued orders to the military's
leadership and soldiers, to return to their barracks. It is worthy to mention, that as a sign of
support to the President, the Army's officers welcomed his command, especially after a
growing public dismay with the Supreme Council of Armed Forces after 18 months of its
interim rule in Egypt. In another flagrant attempt to monopolize his power, and that of the
M.B., in November 2012, Morsi declared that all Presidential decrees and decisions immune
from judicial contest. Such an unexpected move by a President supposedly pro-democratic,
ignited public controversy, reflected in wide-scale protests against clear attempts of a power
grab by the M.B. Amid increasing public pressure and social unrest, the newly elected
President was forced to surrender to the pressure and cancel his decree in December 2012, a
move that had its negative ramifications and was the beginning of the end for the M.B. rule
(Laub 2014).
The M.B. 's quick rise to power was also met with serious challenges that this
politically inexperienced organization was not ready to face. The brotherhood had focused its
efforts since its establishment on identity politics mainly by promoting the idea of spreading
their interpretation of the Islamic identity in the Arab world. It is undoubted that the
Brotherhood's strategy relied on promotion of Islamic Shariah as a source of individual wellbeing through its social welfare programs, which helped to establish high levels of loyalty
among its followers. This strategy aimed to gradually acquire political power, through socialwelfare based projects targeting a significant segment of the Egyptian nation. Despite
succeeding in both short and medium terms, such as strategy, as is apparent now, has
eventually led to the marginalization of the M.B. in the Egyptian society and increased the
levels of animosity towards it (El Houdaiby 2013).
In this context, various political analysts viewed the M.B. sudden appearance and
domination of the political theatre as an opportunity to examine whether this organization long
known for its violent tendencies had remained committed to its founders' doctrine, as identified
by Al-Banna and Qutb, i.e. violence and suppression, or adopt a moderate rhetoric to ensure
political survival. Contrary to preliminary expectations that the M.B. would abandon their
ideology for the sake of ensuring a legitimate place in Egyptian politics, Morsi's short term in
office was identified by wide public disappointment especially due to poor economic policies
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and absence of good governance. This resentment within the Egyptian society, eventually led to
the ousting of the Islamist President on 03 July 2013 at the hands of 30 million Egyptian
demonstrators supported by a ready, loyal and willing military. The interim government that
followed once again placed the Egyptian Muslim Brotherhood in December 2013 among the
banned non-state actors, thus excluding it from any future political role (Laub 2014).
Overall, the eighteen days that witnessed the fall of the Mubarak regime, that is from
25 January to 11 February 2011, had a long term, historic and irrevocable impact on the M.B.
What was most apparent, is that it forced the Muslim Brotherhood, beyond its traditional
place in society, where it operated underground and in the shadows. The M.B.'s main error
was not its quick decision to establish a political party, but rather its nomination of one its
members, Mohamed Morsi, to run for Presidency, despite having previously excluded any
intent to do so. Obviously attempting to control both executive and legislative branches was
an uncalculated move that did not take into consideration the realties on the ground and the
immense challenges in the horizon (El Houdaiby 2013).
Evolving its ideology and transforming its social-welfare programs to state-level
political and economic policies presented numerous obstacles immediately following the
M.B.'s rise to power. Furthermore, formulating a moderate and modern-based revolutionary
rhetoric towards topics such as democracy, good-governance, marked based-economy, as well
as relations with foreign partners exposed a lack of practicality and experience on the part of
the M.B. The inconsistency and lack of honesty in its popular rhetoric and campaign slogans
led a quick loss of credibility by the newly established Islamic regime, especially with regard
to the so called "Renaissance project" which was the core of its electoral campaign (El
Houdaiby 2013).
Despite is success in terms of organizational capability and acquiring public support,
the Muslim Brotherhood’s political shortcomings and inability to rule were exposed following
its rise to power. The weakness in the Islamic government in Egypt was most apparent in a
poor legislative agenda which did not correspond to the revolutionary demands and the
promises declared. This failure was quickly noticeable in the failure of the M.B. to reform the
state institutions and thus the newly-elected President's 100 day program was only ink on
paper. Furthermore, the then ruling Freedom and Justice Party did not manage to present
credible and feasible policies contrary to those of the previous regimes that it had itself
criticized. In other words, the M.B.'s answers to the urgent challenges showed misconception
of the enormity of changes called for by the revolutionary wave that ousted a rather stable
Mubarak regime (El Houdaiby 2013).
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The fall of the Muslim Brotherhood rule in Egypt

In the absence of a strategy on how to manage the political system in the Egyptian
state, the M.B. sought to maintain the status quo while adopting a populist approach that
promised social and political change, an approach that was merely for public consumption.
This tendency to adopt a policy of stagnation was mainly intended to avoid provoking
domestic and foreign state-actors, in an attempt to preserve Egypt’s long-term strategic
relations with countries in the Gulf, Israel as well as the United States. From a different
perspective, the Brotherhood resorted to the same populist rhetoric to undermine the
credibility of the moderate opposition through allegations of their reliance on foreign support.
All this political confusion and lack of strategic vision and leadership skills further tarnished
the Brotherhood's credibility among the Egyptian society (El Houdaiby 2013).
Millions of Egyptians took to the streets on 30 June 2013 to express their dismay and
refusal of the M.B.'s way of governance. Supported by the Egyptian Military which
intervened to prevent a possible civil war, the M.B. President Mohamed Morsi was deposed,
and his regime overthrown and an interim President and government were quickly installed to
avoid the collapse of the state (Gorka 2014). The M.B. quickly failed to preserve and
strengthen the power they slowly gathered over eight decades, culminating in 2011 (Roll
2013). Three central factors were crucial for this failure, which can be outlined as follows:a) Lack of Transparency in governance:First of all, the M.B. was refused to engage in a nation-wide inclusive dialogue.
Following the fall of the Mubarak regime in 2011, the leadership of the Brotherhood was
keen, after years of incarceration, to establish the Freedom and Justice Party as a legitimate
political tool to monopolize power. The F.J.P managed to gather wide public support,
promoting itself as the moderate Islamic alternative to a secular and corrupt regime, and
eventually this support was reflected in dominating parliamentary elections. As mentioned
above, the main factor behind the F.J.P's electoral success, as compared to other political
parties, was its financial capacity (bribing voters) and a well established organizational
structure (Roll 2013).
b) Inability to form a united Islamic coalition:Secondly, the M.B. failed to unite the different Islamic political parties in Egypt. In
this context, it came as a surprise to the M.B. the political success achieved by the so called
"Salafist" wing. The Salafi movement emerged as the second strongest political player on the
Egyptian scene following the 2011/2012 parliamentary elections. Nevertheless, and contrary
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to expectations by the M.B., the Salafi movement chose to gradually distance itself from the
M.B. policies which was seen as harmful to the Islamic wing in general (Roll 2013).
c) Challenging the authority of state institutions
Third of all, the M.B. failed two identify common grounds of cooperation with vital
state institutions in Egypt. Despite reaching an understanding with the military leadership
whereby the latter would acknowledge the authority of the newly-elected "Islamic" president
in return for granting the military a substantial degree of autonomy based on a newly drafted
new constitution, this understanding did not survive long. The M.B. mistakenly assumed that
the containment of the military meant gaining control over other vital state institutions, such
as the Ministry of Interior and the Court system, which appeared to be a wrong supposition.
Attempts to replace high officials in these important institutions with loyal M.B. supporters
was soon to backfire. To exacerbate the situation of the M.B. further, the Egyptian judicial
system stood against all the draft laws proposed by the M.B., based on a conviction that
adopting such laws would have a negative long term impact on the future of the Egyptian
state (Roll 2013).
Opponents of the M.B. on both political and social levels had thus become increasingly
worried regarding the "Islamization" of the Egyptian state, its governance, and legislation.
Serious concern was over the lack of a political will among the ruling Islamists to promote the
protection of women's rights, freedoms of expression and worship for different religions
especially Coptic Egyptians. Fury towards the Muslim brotherhood rule reached its peak in
early June 2013 following the appointment of Islamist governors, as another step to monopolize
power, one of whom was a former member of the Islamic militant group "Gamaa Islamiya" as
governor of Luxor, and who took part in the plot to massacre of dozens of foreign tourists in
Luxor in 1997 (Laub 2014). One of the most controversial steps taken by former Islamist
President Mohamed Morsi is granting pardons for dozens of jailed Islamist terrorists, including
those involved in the assassination of former President Sadat in 1981, who is viewed by the
majority of Egyptians as an iconic leader in Egypt's modern history (Mccann 2013).

The link between the M.B. and terrorism

Among the reasons that drove the Egyptian Army to support the call of over 30
million demonstrators, was the connections between the M.B. leadership and terrorist
organizations, ties that were used to undermine the sovereignty of the Egyptian state. In this
sense, both the Military institution and the Egyptian People shared serious concerns on the
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covert contacts between the M.B. and leaders of Hamas and Al-Qaeda and the direct impact
of such cooperation on the stability in Egypt. As far as Hamas in particular is concerned, its
link with the Muslim Brotherhood is clear and stipulated in Article 2 of the founding charter
of Hamas which reads "The Islamic Resistance movement is one of the wings of the Muslim
Brothers in Palestine, The Muslim Brotherhood Movement is a world organization, the largest
Islamic Movement in the modern era." (Charter of Hamas). Due to such cooperation by the
Islamist led Egyptian state and these terrorist groups, militant Jihadists were allowed safe
haven in the Sinai peninsula, thus posing a grave threat to the Egyptian state particularly
within its difficult transition towards democracy (Mccann 2013).
In August 2013, the dispersing of the month long Muslim Brotherhood violent
demonstrations in "Rabaa" and "Nahda" squares in Cairo by the Egyptian security forces
provoked revenge-attacks by Muslim Brotherhood supporters. These acts of terror targeted
the Coptic community and dozens of churches. Furthermore, according to a recent bill
discussed by the U.S. Congress in July 2014, Muslim Brotherhood has met the criteria for
designation as a foreign terrorist organization under section 219 of the Immigration and
Nationality Act. This bill went as far as to call upon the Secretary of State, in consultation
with the Attorney General and the Secretary of the Treasury, to designate the Muslim
Brotherhood as a foreign terrorist organization (Congress 2014).
Since the overthrow of the M.B. regime, a series of explosions have occurred in
various parts of Egypt mostly targeting facilities and personnel of both Ministries of Defense
and Interior, and resulting on all occasions to high numbers of casualties and serious injuries.
These acts of violence usually coincide with threats by M.B. supports and followers towards
the Egyptian leadership within attempts to seek revenge for the loss of power and fall of the
Islamist regime in Egypt. Signs of a continued escalatory and violent rhetoric prompted the
Egyptian state, represented in its independent court system to designate the M.B. as a terrorist
organization which was a step towards the beginning of a serious crackdown on the
Brotherhood supporters. Analysts further suggested that the conflict between the Egyptian
State and the Muslim Brotherhood was in fact an existential struggle, where the latter is
apparently losing its organizational capacity and public support with most of its leader
currently behind bars (-).
Moreover, as a clear indication of the strong bond between them, black flags
belonging to Al-Qaeda were witnessed in almost all Brotherhood’s demonstrations in Tahrir
Square, during; following the revolution in Egypt and since the fall of the M.B. Such high
level of empathy and support was even more evident in the numbers of Al-Qaeda flags raised
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during the Rabia and Nahda Muslim Brotherhood sit-ins that were dispersed in mid-August
2013 (Al-Hayat 2013).
It is thus no longer deniable, in light of the recent events witnessed in Egypt, that AlQaeda and similar terrorist groups have emerged in Egypt especially during the one-year rule
of the Muslim Brotherhood. The threat of such groups was most apparent in the Sinai
peninsula, where terrorists took advantage of both the high level of tolerance by the former
Islamic regime as well as the security vacuum that existed following the revolution. In
statements that revealed this strong bond between the Brotherhood and the terrorist groups
operating in Sinai, Mohamed El-Beltagy, a former lead figure in the M.B. declared that If
Morsi were restored as President, the military operations against the Egyptian army in Sinai
would immediately come to a halt.
The situation became more aggravated following a policy by the former Islamist
President Morsi to pardon terrorist Jihadist's serving life sentences. Such unjustifiable steps
by Morsi was evidence of the secret ties between the Brotherhood and other terrorist groups.
This covert evil-coalition was most evident in the unprecedented move by the Egyptian
Presidency to invite former terrorist inmates to attend the celebrations to commemorate the
6th of October victory in Cairo Stadium (the same day that late President Sadat was
assassinated, and some of the invitees were in fact responsible for this hideous act) as well as
inviting Jihadist to a populist speech by Morsi in June 2014 (the last public appearance before
his ousting), where he declared jihad in Syria and severed diplomatic ties between Cairo and
Damascus (Al-Hayat 2013).
Even during the rule of the Islamist's in Egypt, the Brotherhood had a record of
violence and bloodshed targeting civilians. In October 2012 followers of the M.B. attacked
anti-Islamic protests in "Tahrir Square" (independence square) who gathered against the undemocratic policies of the Islamic regime, and in November 2012 peaceful demonstrators
were tortured and brutally killed while protesting in front of the Presidential Palace against
the constitutional declaration issued earlier that month. Similar acts of intimidation and
violence took place near the Muslim Brotherhood headquarters immediately following the fall
of the Islamic authoritarian President Morsi and the fall of his regime (Al-Hayat 2013). Ever
since their fall, the rate of terrorists attacks against the Egyptian soldiers has been increasing
as part of their desire to undermine stability, spread chaos, and their failed attempts to regain
power in Egypt.
A newly formed terrorist group, Ansar Bayt Al-Maqdis (AMB), currently operating
against Egyptian military and security targets in Sinai, declared its responsibility for attacks
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using improvised explosive devices (IED's) as well as surface-to-air missiles. Among these
terrorist attacks are against the Egyptian Interior Minister (September, 2013) and a police
station in Mansoura governorate which killed more than 16 people, including 14 officers
(December 2013), as well as an attack on a tourist bus (January 2014) resulting in the death of
three South Koreans tourists (Colombo 2014). Furthermore, in August 2014, as an example of
the terrorism that Egypt is currently facing, terrorists in the Sinai murdered 16 Egyptian
military officers.
According to recent reports, ABM is a terrorist group based in the Gaza strip and
falling under the command of al-Qaeda and Hamas. In addition, the three groups appear on
the lists of terrorist organizations in the United States and Europe, while the Muslim
Brotherhood is classified as a terrorist in Russia since February 2003, and in Syria since
October 2013, and in Egypt since December 2013, and in Saudi Arabia since March 2013 and
the United Arab Emirates since March 2014 (Colombo 2014).
Furthermore, American officials have testified before Congress that the M.B. were
known for their ideological support of international terrorism, as part of the Brotherhoods
reliance on violence as a strategy for achieving political goals. Richard Clarke, a former
counterterrorism advisor to the Clinton and Bush administrations, testified before a Senate
Committee in October 2003 that the common factor between Al-Qaeda, Jihadists and Hamas
was their ideology was identical to that of the Muslim Brotherhood. This assessment was
even reflected in the U.S. report issued following the 9/11 attacks that concluded that each
Islamic terrorist group had been founded on the ideology of the Muslim Brotherhood.
(Bachmann 2014).
Within the above context, in statement outlining his vision on how to defeat the so
called “Islamic State", former U.S. Vice President Dick Cheney called for banning the
Muslim Brotherhood, as well as freezing the assets of its members in American banks, He
further called for identifying the M.B. as the ideological source for the majority of terrorists
groups worldwide. He also criticized the Obama administration for supporting the Egyptian
Muslim Brotherhood especially since it is viewed in many parts of the Middle East as the
inspiration for the Islamic Jihadists, Al-Qaeda as well as Hamas” (Investors Business Daily
2014)
To further proof the strong bond and terrorist identity of the Muslim Brotherhood, it is
noteworthy to mention that Ayman Al-Zawahri, the current leader of Al-Qaeda expressed his
solidarity with the M.B. and condemned the crackdown by the Egyptian security on their
members. Al-Zawahri also went as far as to urge his followers to support the M.B. in
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restoring their rule in Egypt, following the fall of their regime in July 2013 (Koppeser,
Abdallah 2014).
Former U.S. congresswoman, Sue Myrick, had expressed her concerns as early as
2011 that the M.B. was taking part in the protests against the former Mubarak regime only to
eventually install an Islamist regime in Egypt. She further elaborated in a hearing in the
House of Representatives that the Muslim Brotherhood's threat is not confined to their
fostering of terrorism based on their ideology, but through their attempts to rule, in order to
impose such an ideology on the masses (IPT News 2011). In this regard, the House of
Representatives took a significant step in its approach towards the M.B. following the fall of
their regime, by adopting a National Defense Authorization Act (NDAA), which deals in
specific way with the events in Egypt, where it described that Egypt is on a democratic path,
and that the newly elected regime under President Al-Sisi is facing an serious battle against
the Muslim Brotherhood terrorists (Gorka 2014).

Future Scenarios for The Muslim Brotherhood

Following the fall of the Brotherhood undemocratic, repressive and cruel regime in
Egypt on 30 June 2013, the group is now currently seen to be gradually losing its support,
though its presence is far from over as a terrorist organization. It has once again resumed its
traditional nature of being marginalized within the political and social scene, as was the case
from the 1940s to the 1960s, and currently relies on support from like minded sympathizers
and extremist groups in Egypt or abroad especially in Qatar and Turkey (Al-Hayat 2013).
As far as the future scenarios are concerned regarding the behavior and tactics of the
Egyptian Muslim Brotherhood in the upcoming phase of Egypt's history, possible courses of
actions can be outlined in the three following scenarios:
1. Reconciliation:
In this case, the M.B. would attempt to reassess their ideology and seek forgiveness for their
acts against the majority of the Egyptian nation. This would necessitate formulating a new
peaceful doctrine to display true conviction in political, religious and intellectual pluralism.
The group must accept that the democracy that brought them to power is the same democracy
that brought the current regime to power. Only then can real reconciliation be achieved, which
would require the Brotherhood to abandon violence and confrontation and to focus on peace
and cooperation. This would allow the Brotherhood to be gradually reintegrated in to the
Egyptian society after a phase of ideological and political rehabilitation.
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2. Retreat:
Through this approach, the M.B. would operate in the shadows and underground, as was the
case in the past, and thus resume hostile and terrorist acts against the Egyptian society and
continue targeting state institutions, as well as military and police personnel, all of which
would be an expression of their retaliation for the overthrowing of the Brotherhood rule in
June 2013. This scenario would be aimed at weakening the authority of the current Egyptian
leadership so as to force it to make radical concessions in favor of the M.B. The chances of
the success of this approach by the M.B. is very narrow in light of the serious crackdown by
the Egyptian security on terrorist organizations in general and the Muslim Brotherhood in
particular.
3. Stagnation:Within this scenario, the M.B. would hypothetically seek to negotiate with the incumbent
regime in order to pave the way for its return to public life. Meanwhile, the M.B. would
covertly resume its funding and mobilizing terrorist activities against the Egyptian state.
Nonetheless, this scenario would require revoking the ban on the Freedom and Justice Party,
the political arm of the Muslim Brotherhood, which is unlikely in the current stage nor in the
foreseeable future, taking into consideration that according to the amended constitution of
January 2014, political parties based on religious platforms are now banned in Egypt, as well
as the M.B. itself being designated as a terrorist organization (Al-Hayat 2013).

Conclusion

Based on the acts of terrorism committed against the state and the nation, following
the fall of the Muslim Brotherhood in Egypt, the ideological link between the Brotherhood
and the extremist terrorist groups in other parts of the Middle East, especially Hamas and AlQaeda, are ever more clear. Moreover, despite the moderate political rhetoric that the M.B.'s
had attempted to adopt, its recent acts of terror reflect an undeniable radical interpretation of
Islam, and that the elements of fundamentalism have not disappeared but were concealed
during its attempts to rise to power (Colombo 2014).
On the other hand, confronting terrorist organizations, and mainly the now banned
Muslim Brotherhood terrorist group will necessitate formulating an extensive and long-term
security strategy. The war against Islamic extremism in general in the Middle East, and the
threat posed by the remnants of the Muslim Brotherhood in Egypt in particular, must include
implementing a comprehensive national and religious dialogue that promotes tolerance and
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moral enlightenment rather than the use of religion as a medium of political conflict. This will
naturally require promoting and encouraging the role of civil society in politics, economic
advancement and social welfare. National projects must be introduced to establish the roots of
social justice, strengthen human rights and personal freedoms, as well as eradicating poverty
and addressing un-employment both of which lead some citizens to join terrorist
organizations as a means of acquiring financial gains(Al-Hayat 2013).
On the other hand, as proof of the unviable rhetoric of the M.B. and even its more
extremist approach as compared to Islamist movements such as Hamas and Hezbollah, it is
worth mentioning these two groups gained popularity because of a doctrine based on
resistance of foreign presence. Hezbollah did in fact undertake an important role in bringing
an end to Israeli's occupation of Southern Lebanon. Nonetheless, both groups gradually began
to lose their support particularly when Hamas affirmed its alliance with the Egyptian Muslim
Brotherhood, and when Hezbollah expressed its support for the barbaric Syrian regime
responsible for killing thousands of civilians.
In contrast, the Egyptian Muslim Brotherhood has not during its life-span, extending
to eight decades, managed to acquire such kind of support. The primary reason is that its
existence was not promoted by or connected to a national struggle against a foreign occupying
power or invasion. The M.B. was however struggling to promote its own narrow and selfcentered interests, and in fact its struggle was against the nation that it had sought to rule,
unlike Hamas or Hezbollah whose hostility were targeted against a foreign enemy (Farid
2013).
As a result of the sentencing of the Brotherhood’s leadership during the past few
months, the misguided followers have found themselves isolated with no guidance from their
fanatic spiritual leaders. The absence of planning and implementing of targeted violence has
resulted in un-planned sporadic street aggression by supporters. These random and ill-fated
attempts to de-legitimize the state's authority are in fact quickening the isolation of the
remaining Muslim Brotherhood sympathizers. Even though the foreseeable future is expected
to witness such sporadic acts of terrorism and violence in Egypt, yet the Egyptian State's
policies are gradually, and will eventually succeed in bringing and end to the Muslim
Brotherhood menace which extends beyond the territories of Egypt into the wider regional
and international context, which has prompted strong support and cooperation by the
international community within the universal fight against terrorism (Daragahi 2013).
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Vývoj právnej úpravy základných udských práv a slobôd a ich
realizácia na území iech a Slovenska
Martin Skaloš

Abstrakt
udské práva a slobody predstavujú osobitný ústavný inštitút všetkých moderných
demokratických ústav. Patria medzi základné piliere demokracie, ktorá je ich garantom.
Uznanie, rešpektovanie a ochrana práv a slobôd boli vždy obmedzením moci štátu voi
spolonosti, ktorá uruje hranice vládnej moci. Príspevok s názvom „Vývoj právnej úpravy
základných udských práv a slobôd a ich realizácia na území iech a Slovenska“ sa zaoberá
analýzou problematiky vývoja udských práv a slobôd na našom území v období od
skonenia 2. svetovej vojny po koniec 20. storoia. Ide o obdobie najnovšej histórie, ktoré
bolo poznamenané viacerými zvratmi.
Kúové slová:

udské práva, vývoj, generácie udských práv, eskoslovensko,

medzinárodné dohovory, ústava.
Abstract
Human rights and freedoms form a distinct constitutional institute of all modern democratic
constitutions. They belong to the basic pillars of democracy, which is their guarantor.
Recognition, respect and protection of rights and freedoms were always limiting the state
power towards society, which defines the boundaries of the government power. Article titled
"Development of legislation of fundamental human rights and freedoms and their
implementation in the Czech Republic and Slovakia" deals with the analysis of
development of human rights and freedoms in the territory of Slovakia and Czech Republic in
the period since the end of World War II. until the end of the 20th century. This is the most
recent period of history, which was marked by several twists.
Key words: Human rights, Development, Generations of human rights, Czechoslovakia,
International conventions, Constitution.

Úvod

Základné udské práva a slobody sú pevne spojené so životom každého loveka.
Každý jedinec sa s nimi rodí a spolone s nimi aj umiera. Takýmito právami sú napr. právo na
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život, právo na osobnú slobodu a bezpenos, slobodu svedomia, prejavu, pohybu a mnohé
iné. Stupe vývoja spolonosti bol vždy vo vzájomnej zhode s rozsahom udských práv
vymedzených v základnom zákone spolonosti, teda v ústave.

Základné udské práva a slobody do 2. svetovej vojny

Osvietenský absolutizmus cisára Jozefa II. pri snahe o modernizáciu ríše a metód
vlády, v rámci rozsiahlych reforiem správy, súdnictva a štátnych financií uvonil niektoré
väzby obmedzujúce život loveka. Toleranným patentom z októbra 1781 pripustil
náboženskú slobodu. Okrem katolíckeho vyznania povooval tiež vyznanie augsburské,
helvétske a pravoslávne. Stúpenci týchto konfesií boli obiansky zrovnoprávnení s katolíkmi
(Kolektív autorov 2005, s. 540). Patentom z novembra 1781 cisár Jozef II. zrušil nevoníctvo
vidieckeho obyvatestva. Boli to len koncesie udeované z milosti absolutistickej monarchie,
nie priznanie udských práv a slobôd, mali však význam pre uvonenie síl, ktoré potom
zohrali aktívnu úlohu v procese národného obrodenia (Hájek 1998, s. 14).
Rôzne prejavy demokratického hnutia sa v roku 1848 ozývajú v celej Európe a
nachádzajú svoj výraz v koncepciách demokratických reforiem a nových ústav štátov.
Potlaenie tejto revolunej vlny bolo zaiatkom obdobia doasnej stabilizácie režimov, aj ke
s uritými prvkami ústavnosti a liberalizácie, chápanými a prezentovanými opä ako koncesia
panovníkov.
Aktívny záujem o udské práva ako faktor revoluných demokratických premien
priniesol rok 1848 aj v Rakúsku i Uhorsku, ktorého súasou bolo aj územie Slovenska. Išlo o
uznanie a uplatovanie udských práv väšinou v rámci úsilia o národnú identitu echov
a Slovákov. Na celorakúskom sneme bol pri prejednávaní ústavy vytvorený osobitný trojlenný výbor pre formuláciu deklarácie udských práv a jeho lenom bol aj F. L. Rieger. Ten
predložil návrh odrážajúci do znanej miery francúzske poatie deklarácie práv. Riegerov
návrh šiel pomerne

aleko, najmä požiadavkou zruši šachtické privilégiá a samozrejme

trest smrti. Nástup bachovského režimu na jar 1849 zmaril prijatie ústavy rovnako ako plány
na národnostnú úpravu monarchie v rámci federácie. Text deklarácie sa však v znane
redukovanej forme dostal do ústavy z roku 1867, kedy došlo k premene ríše na dualistický
útvar, Rakúsko-Uhorsko (Hájek 1998, s. 18).
Poloviatos a nedôslednos v zavádzaní buržoáznodemokratických reforiem sa
prejavovala aj v právnej úprave hlavných obianskych slobôd. Uhorská právna veda štátneho
práva vychádzala z teórie, že obianske práva a slobody platia na základe uhorskej ústavy
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zakladajúcej sa na obyajovom práve a na niekokých zákonných lánkoch spred a po roku
1848, preto sa ich zákonná úprava nepovažovala za potrebnú. Zákonnou cestou boli
garantované iba sloboda tlae (zák. l. 18/1848) a vyznania (zák. l. 20/1848). Ostatné
základné udské práva a slobody, ako rovnos udí, petiné právo, listové tajomstvo, domová
sloboda, sloboda prejavu, spolkové a zhromaž ovacie právo boli upravené iba druhotnými
právnymi normami – ministerskými nariadeniami. Nepriamym spôsobom v ustanoveniach
o zodpovednosti ministrov bola vyjadrená osobná sloboda a nedotknutenos súkromného
vlastníctva. Trestný zákon z roku 1878 (zák. l. 5/1878) tiež len nepriamo chránil osobnú,
domovú a listovú slobodu pred jej násilným porušením.
Úprava spolovacieho práva (nariadenia Ministerstva vnútra . 1394/1873, 1508/1875
a 1136/1898 ) sa pridžala fikcie jednotného uhorského (ma arského) národa. Preto napríklad
nepripúšala pomenovanie nijakej inštitúcie prívlastkom oznaujúcim národnos. Zakladanie
národnostných politických spolkov bolo vyslovene zakázané, povolené boli len kultúrne
a náboženské spolky. Okrem národnostných sa najviac obmedzení vzahovalo na robotnícke
spolky – nemohli zaklada filiálky, lenmi mohli by len uhorskí štátni obania a len osoby
daného povolania. Z týchto dôvodov ani nemožno hovori o nejakom všeobecnom
spolovacom práve, ke že to bolo rozdielne pre jednotlivé národnosti, spoloenské vrstvy
a náboženské skupiny. Napriek týmto negatívnym tendenciám bol v posledných desaroiach
19. storoia zaznamenaný silný nárast potu spolkov, o bolo do istej miery spôsobené
podporou zo strany vládnych vrstiev v prospech tých spolkov, ktoré boli zamerané na
presadzovanie vládnej politiky. Z takýchto spolkov pôsobiacich na území dnešného
Slovenska bol najznámejší FMKE – Hornouhorský ma arský všeobecnovzdelávací spolok.
Podobný právny stav panoval aj v úprave zhromaž ovacej slobody (nariadenia
Ministerstva vnútra . 216/1848, 128/1868 a 766/1898). Organizátori boli povinní každé
zhromaždenie nahlási policajnému orgánu 24 hodín vopred. Ten bol síce povinný
ohlásenému zhromaždeniu udeli povolenie, ak nešlo o „porušenie zákona alebo narušenie
verejného poriadku“, avšak posúdenie tejto skutonosti bolo plne v kompetencii tohto orgánu.
Policajná vrchnos na každé zhromaždenie vysielala svojho zástupcu, ktorý sledoval jeho
priebeh a mohol do zasahova, napr. mohol vylúi niektorého reníka alebo tému, prípadne
mohol zhromaždenie rozpusti, respektíve da rozohna.
Z hadiska emancipaných snáh nema arských národov bola vemi dôležitá sloboda
tlae, ke že to bol úinný spôsob ako mohli rozširova a propagova svoje idey medzi
širokou verejnosou. Túto problematiku upravoval zák. l. 18/1848, ktorý síce zrušil
predbežnú cenzúru, avšak ponechal viaceré obmedzenia, ktoré vydávanie periodík sažovali.
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Z nich najdôležitejšou bola povinnos zloži vysokú kauciu pri vydávaní tzv. politických
asopisov, o komplikovalo situáciu najmä menej majetným organizáciám a jednotlivcom.
Zo zloženej kaucie sa uhrádzali pokuty a peažné tresty uložené za porušenia tlaového
zákona. O tom, ktorý asopis je politický, rozhodovala vrchnos (Bianchi 1966, s. 179-191;
Bianchi 1973, s. 97-140).
Celkovo možno poveda, že právna úprava obianskych slobôd v Uhorsku za
dualizmu bola nedokonalá a poznaená feudálnymi prežitkami. Spôsobené to bolo tým, „že
pretvorenie

mnohonárodnostného

a hospodársky

zaostalého

agrárneho

Uhorska

na

kapitalistickú krajinu sa dialo pruskou cestou pri zachovaní politickej moci a majetkového
postavenia bývalých ma arských feudálnych statkárov“ (Bianchi 1966, s. 199).
Prvá svetová vojna, ako každá vojna, znamenala masové potláanie udských práv v
zúastnených štátoch, hoci v krajinách Dohody boli - najmä po vstupe USA do vojny a po
Októbrovej revolúcii 1917 v Rusku - v propagande vyzdvihované zásady a heslá demokracie
a udských práv. Aj ke

v známych 14 bodoch amerického prezidenta Wilsona, ktoré boli

koncom vojny akceptované ako „program svetového mieru,“ sa o demokracii a udských
právach nehovorí, bolo ich pozna v podtexte, ako ich vyjadrovali komentáre a prejavy
politikov, ktoré sa o 14 bodov opierali (Strážnická, Šebesta 1994, s. 15).
Prvá svetová vojna bola výrazom krízy koncepcie rovnováhy a otvorila priestor
princípu práva národov na sebaurenie. Tento princíp proklamoval tak prezident USA
Wilson, ako aj vodcovia sovietskej revolúcie v Rusku. Wilsonova demokratická idea
Spolonosti národov sa však napokon uskutonila, ale bez úasti USA. Spolonos národov
ako združenie zvrchovaných štátov sa stala predstaviteom celého medzinárodného
spoloenstva. Právo na sebaurenie národov bolo sprevádzané právom menšín, najmä
rasových, jazykových a náboženských a záruky mieru boli videné i v zabezpeení uritých
sociálnych práv - bola založená Medzinárodná organizácia práce. Systém zmlúv po 1.
svetovej vojne tak rekonštruoval medzinárodné právo a ochrana menšín uskutoovaná
mechanizmom Spolonosti národov však znamenala výrazný prielom do princípu
zvrchovanosti štátov.
Po skonení 1. svetovej vojny štáty pristúpili k iastonej internacionalizácii udských
práv, a to prijatím viacerých medzinárodných dohovorov s garanciou Spolonosti národov,
ustanovenej

v

rámci

Versailleského

povojnového

usporiadania.

Predmetom

medzinárodnoprávnej úpravy bola v tomto období najmä snaha o usporiadanie spomínaných
citlivých otázok menšinových práv na území viacerých európskych štátov. Súasou prvého
pokusu o utvorenie mechanizmu na ochranu práv menšín na pôde Spolonosti národov bola
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sústava medzinárodných zmlúv o menšinách medzi spojencami na jednej strane a Poskom,
eskoslovenskom, Gréckom a mnohými inými štátmi na strane druhej, ako aj osobitné asti
mierových zmlúv uzavretých po 1. svetovej vojne s Bulharskom, Rakúskom, Ma arskom
a Tureckom. Koncom 20. rokov sa zrodila idea medzinárodnej ochrany udských práv a už
vtedy sa odporúalo vypracova text, ktorý by mal obdobný význam ako Deklarácia práv
loveka a obana z roku 1789 a elil tak proklamáciou individuálnych a univerzálnych práv
proti

všetkým nebezpeenstvám,

ktoré

vyplývali

z

jednostranného

zdôrazovania

menšinových práv. Kolektívne práva menšín sa tak dostávali do konfliktu s individuálnymi
právami a slobodami. Najvýraznejšie sa to prejavilo v politike Nemecka, ktoré cieavedome
podporovalo nemecké menšiny v iných štátoch vrátane eskoslovenska. Princípy
individuálnych demokratických slobôd boli popreté ideou všenemectva a vládou národného
socializmu, založenou na teórii vyššej rasy.
Vlna medzivojnových diktatúr, nastolených v rôznych štátoch Európy, nepriala ideám
udských práv a Spolonos národov bola ochromená a diskreditovaná agresormi - v Európe
najmä Nemeckom a Talianskom, v Ázii Japonskom. Nemecko presadzovalo nastolenie
„nového poriadku“ v Európe. Jednou z prvých obetí sa stalo demokratické eskoslovensko,
ktoré sa vcelku úspešne pokúšalo uskutoova demokratické ideály udských práv (Pavlíek
1999, s. 48).

Základné udské práva a slobody v rokoch 1945 – 1968

Druhá svetová vojna priniesla porušovanie udských práv v meradle, aké dejiny
dovtedy nepoznali. To viedlo k tomu, že sa v Európe hne po roku 1945 dostali do popredia
pozornosti širokej verejnosti otázky udských práv a ešte pred koncom vojny „Veká trojka“
na zasadaní na Kryme schválila Vyhlásenie o oslobodenej Európe, v ktorom subovala pomoc
udu oslobodených i satelitných krajín, „aby demokratickými prostriedkami vyriešili svoje
naliehavé politické a hospodárske problémy.“ A zárove uvádzala zásady Atlantickej charty a
Deklarácie Spojených národov vytvori „svetový poriadok založený na práve, ktorý by bol
zameraný na mier, bezpenos, slobodu a blahobyt všetkého udstva“ (Ort 1998, s. 25
a nasl.). Výrazný pokrok v kodifikácii udských práv a mechanizmu ich ochrany dosiahlo
medzinárodné spoloenstvo až po skonení 2. svetovej vojny. Ochranu udských práv
zabezpeuje sústava prostriedkov na vnútroštátnej, a najmä medzinárodnej úrovni.
Odhodlanie chráni udstvo pred vojnami a obnovená viera v dôstojnos udskej
osobnosti a v základné udské práva bola vyjadrená v Charte OSN (1945) a následne vo
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Všeobecnej deklarácii udských práv (1948). Neskôr prijali štáty

alšie medzinárodné

dohovory, ktoré zakotvujú medzinárodnoprávne normy a procedúry na ochranu udských
práv a základných slobôd, najmä Medzinárodný pakt o obianskych a politických právach a
Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach. Tento systém,
zahajúci lenské štáty OSN, sa nazýva univerzálnym systémom ochrany udských práv.
Zárove s ním sa vyvíjal európsky regionálny systém ochrany udských práv. Jeho
základ položili západoeurópske štáty prijatím Európskeho dohovoru o ochrane udských práv
a základných slobôd na pôde Rady Európy (1950). Európsky štandard udských práv
dominuje medzi regionálnymi systémami ochrany udských práv vo svete a vyznauje sa tým
najprepracovanejším systémom na ochranu udských práv a základných slobôd.
Ústavné právo bolo v 20. storoí podrobené ažkej skúške, v ktorej sa výrazne zrkadlí
postupné ustupovanie európskych demokracií agresívnym ideológiám, pre ktoré sú ústavné
záruky vítané len na ceste k moci. Po jej dosiahnutí sú však v mene „vyšších cieov“
okamžite relativizované a opúšané. To platí v plnej miere tak isto aj pre udské práva. Tie sú
niekedy rozširované aj o „sociálny rozmer“, ktorý však vzhadom k reálnej hospodárskej
situácii zostáva iba v deklaratórnej rovine. V totalitných štátoch sú udské práva, zakotvené v
ústavách z predchádzajúceho obdobia, bu

ignorované alebo propagandisticky vo vlastnej

novej ústave pokrytecky zdôrazované bez toho, aby ich štátna moc brala úplne vážne.
Napríklad vo volebnom práve tak dochádza k paradoxnej situácii, ke to, o bolo predmetom
politického boja mnohých generácií, teda na demokratických princípoch založené všeobecné
volebné právo, je redukované iba na povinné potvrdenie štátostranou vybratých kandidátov
(Kolektiv autor 2003, s. 759 a nasl.).
Tak tomu bolo po februárovom prevrate aj v eskoslovensku. Ústava 9. mája z roku
1948 uzákonila zásadné politické a spoloenské zmeny uskutonené v rokoch 1945 až 1948.
Ústava z roku 1948 platila do roku 1960. Bolo to obdobie, v ktorom štátne a komunistické
orgány ale aj jednotlivci beztrestne porušovali ústavu aj iné právne normy, najmä v otázke
základných udských práv a súkromného vlastníctva. Predstavitelia moci uznávali len tie
zákony, ktoré boli v súlade s mocenskými zámermi a tzv. masová nezákonnos bola
charakteristickou rtou tohto obdobia (Ková 1999, s. 332).
Ústava 9. mája v l. III. zakotvila prácu v prospech celku a úas na obrane štátu ako
všeobecnú povinnos. Stanovila aj niektoré ekonomické a sociálne práva, ako napr. právo na
vzdelanie, na spravodlivú odmenu za vykonanú prácu a na odpoinok po práci, právo na
zaopatrenie pri nespôsobilosti na prácu, a to na základe národného poistenia.
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Prvá kapitola po základných lánkoch niesla oznaenie „Práva a povinnosti obanov“,
ím bolo jasne dané najavo, že štátna moc má v úmysle už v ústavnom texte zakotvi nielen
práva, ale aj povinnosti a v rámci sociálnych práv tu bolo podrobnejšie rozvinuté právo na
prácu, ktoré malo by zaruené „organizáciou práce riadenou štátom poda plánovaného
hospodárstva“ (§ 26 ods. 2 Ústavy 1948). Podobne právo na spravodlivú odmenu za
vykonanú prácu „sa zaruuje štátnou mzdovou politikou, riadenou na základe dohody s
jednotnou odborovou organizáciou a smerujúcou k neustálemu zvyšovaniu životnej úrovne
pracujúceho udu“ (§ 27 ods. 2 Ústavy 1948).
Podmienene bolo zakotvené zhromaž ovacie a združovacie právo - „pokia sa tým
neohrozuje udovodemokratické zriadenie alebo verejný poriadok“ (§ 24. ods. 1 Ústavy
1948). A napokon, v § 25 bolo síce zakotvené právo zamestnancov združova sa na ochranu
svojich práv, ale len „v jednotnej odborovej organizácii.“ Táto mala právo na „širokú úas na
kontrole hospodárstva a pri riešení všetkých otázok týkajúcich sa záujmov pracujúceho udu“
(§ 25 ods. 1, 2 Ústavy 1948). V súvislosti s právom vlastni majetok bolo zakotvené, že
vyvlastnenie je možné len na základe zákona a za náhradu, „ak nie je alebo nebude zákonom
stanovené, že sa náhrada dáva nemá“ (§ 9 ods. 2 Ústavy 1948). Školstvo bolo na základe
Ústavy iba štátne, priom výchova a vyuovanie malo by „zariadené tak, aby boli v súlade s
výsledkami vedeckého bádania a neboli v nezhode s udovodemokratickým zriadením.
Vrchné vedenie každej výchovy a vyuovania, ako aj dozor nad nimi prislúcha výlune štátu“
(§ 14 Ústavy 1948).
Voby do Národného zhromaždenia 30. 5. 1948 sa konali už s jednotnou kandidátkou
Národného frontu (14,3 % voliov odovzdalo prázdne hlasovacie lístky). Voliov
zastrašovali, volebné výsledky sa upravovali tak, aby potvrdili „februárové víazstvo
pracujúceho udu“. Voby prestali plni svoju funkciu, lebo neboli ani slobodné, ba dokonca
ani demokratické. O úplne všetkom sa rozhodovalo v úzkom kruhu, vo vedení KS a aj
proklamované obianske slobody ostali iba na papieri. V úvodných ustanoveniach Ústava
1960 vyhlásila rovnoprávnos slovenského a eského národa, ale 6. hlava, ktorá vymedzila
štátoprávne postavenie Slovenska v republike, bola vrcholom degradácie slovenských
národných orgánov v povojnových dejinách. Pokia ide o národnostné menšiny, nová Ústava,
na rozdiel od Ústavy 9. mája, zaruila obanom ma arskej, ukrajinskej a poskej národnosti
právo na kultúrny rozvoj a vzdelanie v ich materinskom jazyku. Podobne ako jej
predchodkya - Ústava 9. mája, aj nová Ústava zakotvila nielen práva, ale samozrejme aj
urité povinnosti obanov.
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Už v úvodnom vyhlásení (preambule) Ústavy 1960 sa konštatovalo, že „Oslobodená
udská práca stala sa základným initeom v celej našej spolonosti. Je teraz nielen
povinnosou, ale aj vecou cti každého obana. Uskutouje sa už zásada socializmu: Každý
poda svojich schopností, každému poda jeho práce.“ V l. 21 a 22 neskôr Ústava opätovne
zakotvila právo všetkých obanov na prácu, na „odmenu za vykonanú prácu poda jej
množstva, akostí a spoloenského významu“ a právo na odpoinok po vykonanej práci.
Deklarované bolo, že „právo na prácu a na odmenu za u je zabezpeené celou socialistickou
hospodárskou sústavou, ktorá nepozná hospodárske krízy ani nezamestnanos a zaruuje
ustaviné zvyšovanie reálnej odmeny za prácu“ (l. 21 ods. 2 Ústavy 1960).

Základné udské práva a slobody v období normalizácie

Úsilie o obhajobu udských a obianskych práv proti komunistickej totalitnej moci
zaína v eskoslovensku bezprostredne po invázii vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968.
Komunistická moc vtedy pod tlakom sovietskeho vedenia a tiež v záujme upevnenia svojich
pozícií vydala niekoko nových zákonov, ako bol zákon . 126/1968 Zb. z 13. septembra
1968 o niektorých prechodných opatreniach na upevnenie verejného poriadku, zákonné
opatrenie . 99 Predsedníctva Federálneho zhromaždenia z 22. 8. 1969 o trestných inoch a
priestupkoch proti verejnému poriadku (iastka 33/1969 Zb.), zákon . 40/1974 Zb. o Zbore
národnej bezpenosti. Okrem toho bol vydaný aj celý rad nových vyhlášok a nariadení, napr.
v školstve, kultúre, podnikovej sfére, vo sfére záujmových organizácií a pod., ktoré na pozadí
uvedených konsolidaných zákonov priniesli výrazné oklieštenie udských a obianskych
práv (Plaková 1998, s. 147).
Masové vystúpenia obyvateov proti okupácii pri príležitosti 1. výroia vojenskej
intervencie preukázali, že obyvatelia sa nechceli zmieri s pasívnym pozorovaním vývoja,
ktorý smeroval k odmietnutiu všetkého, omu roku 1968 verili. Použitie silových zložiek v
štátnej moci - armády,

udových milícií a bezpenosti - proti demonštrantom len

potvrdzovalo, že štátna moc bola rozhodnutá tvrdo zasiahnu. Aj zákon . 126/1968 Zb. z 13.
septembra 1968 o niektorých prechodných opatreniach na upevnenie verejného poriadku a o
rok neskôr schválené zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia . 99/1969
Zb. o niektorých prechodných opatreniach potrebných na upevnenie a ochranu verejného
poriadku postihovalo aktívnych odporcov okupácie. Súasne však utváralo legislatívne
predpoklady pre neskoršie istky v spolonosti. Podstatné asti tohto zákonného opatrenia
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boli neskôr prevzaté do nového Trestného poriadku a Zákonníka práce a platili po celé
obdobie normalizácie.
Na základe zákona . 126/1968 Zb. došlo k obmedzeniu zhromaž ovacieho a
združovacieho práva. Okresný národný výbor mohol zakáza, prípadne aj rozpusti verejné
zhromaždenie, manifestáciu alebo sprievod, ak usúdil, že môže „naruši dôležité
zahraninopolitické záujmy štátu, by v rozpore so zákonom, alebo ak by bolo zamerané proti
socialistickému poriadku, prípadne ak by inak ohrozovalo verejný poriadok“ (§ 1 zákona .
126/1968 Zb.). Podobne okresný alebo krajský národný výbor, prípadne aj ministerstvo vnútra
mohli zastavi innos dobrovonej organizácie, prípadne organizáciu rozpusti, ak „jej innos
smeruje proti ústave eskoslovenskej socialistickej republiky, proti samostatnosti a celistvosti
štátu, proti socialistickej hospodárskej sústave, mierovému spolužitiu medzi národmi alebo proti
dôležitým zahraninopolitickým záujmom štátu“ (§ 2 zákona . 126/1968 Zb.).
Takzvané zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia . 99/1969 Zb.,
vydané presne do roka a do da od vojenského potlaenia Pražskej jari (22. 8. 1969), v
úvodnej vete deklarovalo, že „verejný poriadok je hrubo narušovaný, najmä zo strany
protisocialistických a protispoloenských živlov“ a

alej stanovovalo za priestupok proti

verejnému poriadku (teda nie za trestný in) možnos uloženia nielen pokuty až do 5 000
korún, ba dokonca aj trestu odatia slobody, a to až do troch mesiacov.
Na základe tohto opatrenia (teda nie na základe zákona, o bolo už vtedy v rozpore s
elementárnymi princípmi trestného práva, ale aj ochrany udských práv a základných slobôd)
boli až o polovicu zvýšené horné hranice trestných sadzieb za niektoré trestné iny (napr. za
poburovanie, hanobenie republiky a jej predstavitea, poškodzovanie záujmov republiky v
cudzine, ale aj za novo vložený trestný in hanobenia štátu svetovej socialistickej sústavy a
jeho predstavitea), pokia boli tieto trestné iny spáchané „osobou vyhýbajúcou sa statonej
práci“ (§ 2 zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia . 99/1969 Zb. o
niektorých prechodných opatreniach potrebných na upevnenie a ochranu verejného poriadku).
Procesné záruky trestného konania boli na základe tohto opatrenia oslabené okrem
iného tým, že úas obhajcu sa pripúšala až v konaní pred súdom (teda nie v prípravnom
konaní) a zadržanie orgánmi Zboru národnej bezpenosti mohlo trva 3 týždne. Zaujímavé
bolo aj ustanovenie, poda ktorého „toho, kto svojou innosou narušuje socialistický
spoloenský poriadok a stráca tak dôveru potrebnú na zastávanie doterajšej svojej funkcie
alebo svojho doterajšieho pracovného miesta, možno z funkcie odvola, prípadne s ním aj
okamžite rozviaza pracovný pomer; ak ide o pracovníka, na ktorého sa nevzahujú
ustanovenia Zákonníka práce o rozviazaní pracovného pomeru, možno s ním pracovný,
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služobný, príp. i iný obdobný pomer prepustením okamžite skoni“ (§ 4 zákonného
opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia . 99/1969 Zb. o niektorých prechodných
opatreniach potrebných na upevnenie a ochranu verejného poriadku).
Komunistický prevrat v roku 1948 znamenal popretie základných udských práv a
slobôd. Po celý as neslobody však vznikali a rozvíjali sa rôzne iniciatívy na samotnú ich
ochranu. Možno spomenú napríklad Spolonos pre udské práva, ktorej hlavnou
požiadavkou bolo, aby ústava a celý právny poriadok boli dané do súladu so Všeobecnou
deklaráciou udských práv a medzinárodnými aktmi o udských právach. Táto spolonos
bola tiež lenom Medzinárodnej ligy udských práv v New Yorku a Medzinárodnej federácie
pre udské práva v Paríži. Za normalizácie (1969) bola spolonos ako jedna z prvých úplne
zrušená. V tomto období bol vydaný celý rad nových vyhlášok a nariadení, napr. v školstve,
podnikovej sfére, kultúre, vo sfére záujmových organizácií a podobne, ktoré na pozadí
konsolidaných zákonov priniesli výrazné oklieštenie udských a obianskych práv (Plaková
1998, s. 147).
V roku 1977 bola založená Charta 77. Vznikla ako reakcia na prijatie medzinárodných
paktov o udských právach (Medzinárodného paktu o obianskych a politických právach a
Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach), ktoré boli síce
eskoslovenskom podpísané ešte v roku 1968, ale po vojenskej invázii a zmene niektorých
spoloenských pomerov neboli ratifikované. Až na rokovaní Konferencie o bezpenosti a
spolupráci v Európe v Helsinkách v roku 1975 boli eskoslovenskí predstavitelia nútení pod
medzinárodným tlakom podpis oboch paktov potvrdi a zárove rozbehnú proces ich
ratifikácie. Federálne zhromaždenie SSR vyslovilo s paktmi súhlas 11. 11. 1975 a prezident
SSR ich potom ratifikoval. Oba medzinárodne pakty boli publikované vyhláškou ministra
zahraniných vecí pod . 120/1976 Zb. a vstúpili do platnosti 23. 3. 1976.
Práva obanov v SSR však na alej neboli nap ané. Masívna represia totalitnej moci
vyvolávala poetné individuálne ako aj skupinové protesty. Momentom, ktorým pretiekla aša
trpezlivosti, bol proces s nekonformnou hudobnou skupinou „Plastic People of the Universe“,
ktorý sa konal koncom roku 1976 na Obvodnom súde pre Prahu V. Na chodbách súdnej
budovy sa vtedy okrem lenov a stúpencov tejto skupiny zišli zástancovia rôznych ideových
prúdov. Dospeli k presvedeniu, že je potrebné zjednoti sa k väšiemu zásadnému protestu.
A tak po niekokých schôdzkach bolo v závere roku 1976 formulované základné Vyhlásenie
Charty 77 a bola zorganizovaná podpisová akcia, v ktorej sa k Charte 77 prihlásilo 242
obanov. Vyhlásenie bolo vydané k 1. januáru 1977.
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Vyhlásenie Charty 77 pripomenulo, že 23. 3. 1976 vstúpili do platnosti pre
eskoslovensko Medzinárodný pakt o obianskych a politických právach a Medzinárodný
pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach. Bolo zdôraznené, že tieto pakty
zaruujú slobody a práva, ktoré sú dôležitými civilizanými hodnotami. Charta uvítala
pristúpenie eskoslovenska k týmto paktom, ale súasne pripomenula, že mnoho základných
obianskych práv platí v eskoslovensku iba na papieri.
Podstatou Charty 77 bolo poukáza na rozpornos eskoslovenských zákonov, ale
najmä právnej praxe s týmito prijatými paktmi. Vyvinulo sa z nej spoloenstvo udí, ktorí sa
zasadzovali o rešpektovanie obianskych a udských práv v eskoslovensku. Chartu 77 je
možné charakterizova ako „voné, neformálne a otvorené spoloenstvo udí rôzneho
presvedenia, rôznej viery a profesií, ktoré spájala vôa zasadzova sa za rešpektovanie
obianskych a udských práv v eskoslovensku i vo svete“ (Skaloš 2011, s. 158 a nasl.).
Signatári vyhlásenia pripomenuli aj porušovanie zákazu „svojvoného zasahovania do
súkromného života, rodiny, domova alebo korešpondencie“ (lánok 17 prvého paktu), ke v
prípadoch politicky motivovaného trestného stíhania porušovali vyšetrovacie a justiné
orgány práva obvinených a ich obhajoby (lánok 14 prvého paktu i eskoslovenské zákony).
Bolo porušované právo obanov slobodne opusti svoju krajinu (bod 2 lánku 12 prvého
paktu). Tí obania, ktorí na mnohostranné porušovanie práv a slobôd poukazovali, boli bu v
podstate ignorovaní, alebo sa ich sažnosti a pripomienky stávali predmetom policajného
vyšetrovania. Za takýto stav nedodržiavania obianskych práv robila Charta 77 zodpovednou
predovšetkým politickú štátnu moc. Ako však uvádzala, „tiež každý oban nesie svoj diel
zodpovednosti za všeobecné spoloenské pomery, a teda aj za dodržiavanie uzákonených
medzinárodných paktov“ (Plaková 1998, s. 150).
Z iniciatívy obanov, sasti signatárov Charty 77, ktorí sa rozhodli zaobera sa
jednotlivými prípadmi udí nespravodlivo postihnutých súdnym stíhaním, bol založený v
apríli 1978 Výbor na obranu nespravodlivo stíhaných. lenovia skupiny prijímali informácie
od príbuzných a priateov postihnutých, prípadne od nich samotných, overovali ich, zisovali
okolnosti, radili sa s právnikmi, zúastovali sa procesov a vydávali vyhlásenia. Výbor vydal
cez tisíc takýchto krátkych, ale obsažných vyhlásení. Na konci každého roka výbor vydával
zoznam politických väzov v eskoslovensku.
lenovia výboru (Petr Uhl, Ji í Dienstbier, Václav Havel, Ladislav Lis, Václav Malý,
Dana Nmcová a mnohí iní) boli prenasledovaní a väznení. Na jese 1979 bolo desa
aktivistov vo vykonštruovanom procese odsúdených na kratšie, ale aj niekokoroné tresty
väzenia. Napriek tomuto tlaku Výbor na obranu nespravodlivo stíhaných pokraoval vo svojej
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innosti a stal sa významnou iniciatívou na poli udských práv. V decembri 1979 sa výbor stal
aj lenom Medzinárodnej federácie pre udské práva a Ladislav Lis bol zvolený za jej prvého
podpredsedu.
Aj napriek podpisu eskoslovenska pod Závereným aktom KBSE a pristúpeniu k
medzinárodným paktom na alej dochádzalo k porušovaniu udských práv. Preto v novembri
1988 vzniklo v Prahe dobrovoné obianske združenie s názvom eskoslovenský helsinský
výbor. Už samotný názov tejto iniciatívy naznauje, že má súvislos s helsinským mierovým
procesom, zaatým práve podpísaním Závereného aktu KBSE v Helsinkách 1. 8. 1975.
Táto konferencia sa stala významným krokom k prekonaniu ovzdušia nepriatestva a
nedôvery, ktoré vzniklo poas povojnového vývoja. Zúastnené štáty KBSE potvrdili svoju
vernos zásadám vyhláseným už v Charte OSN a zaviazali sa, že budú rešpektova a v praxi
dodržiava tzv. helsinské desatoro princípov, medzi ktorými je z hadiska udských práv
významný princíp . 7, týkajúci sa rešpektovania udských práv a základných slobôd.
Medzi 21 zakladajúcimi lenmi eskoslovenského helsinského výboru boli signatári
Charty 77, lenovia Výboru na obranu nespravodlivo stíhaných a alších iniciatív. Za prvého
predsedu bol zvolený prof. Ji í Hájek, bývalý minister zahraniných vecí poas Pražskej jari a
jeden z prvých hovorcov Charty 77. Zakladatelia eskoslovenského helsinského výboru
vychádzali z presvedenia, že helsinský mierový proces nemôže by len vecou vlád,
diplomatických služieb a oficiálnych inštitúcii, ale všetkých obanov a ich nezávislých
iniciatív.

Zakotvenie ochrany udských práv po novembri 1989

Po zvrhnutí komunistickej diktatúry v novembri 1989 bola nastolená potreba
a objektívna nutnos zakotvenia udských práv do ústavného systému eskoslovenska,
priom výsledkom tohto úsilia bolo vytvorenie Listiny základných práv a slobôd, ktorá bola
prijatá

vtedajším

Federálnym

zhromaždením

9.

1.

1991.

Listina

vychádzala

z medzinárodnoprávnych dokumentov, a to najmä zo Všeobecnej deklarácie udských práv
(Ort 1998, s. 130). Okruh problémov, ktoré Listina základných práv a slobôd postihovala, bol
vemi rozsiahly. Okrem všeobecných práv sa zaoberala aj právom na majetok a mnohými
alšími sociálnymi a hospodárskymi právami.
Listina základných práv a slobôd bola do eskoslovenského právneho poriadku
uvedená ústavným zákonom Federálneho zhromaždenia . 23/1991 Zb. Po zániku eskej a
Slovenskej federatívnej republiky boli na Slovensku udské práva a základné slobody
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zakotvené v Ústave Slovenskej republiky, v eskej republike bola Listina základných práv
a slobôd republikovaná uznesením predsedníctva eskej národnej rady a poda Ústavy eskej
republiky . 1/1993 Zb. sa Listina stala súasou eského ústavného poriadku.
Druhá hlava Ústavy SR, kde je inštitút základných práv a slobôd obsiahnutý, je
rozsiahla nielen do potu lánkov (11 až 54), ale hlavne bohatá svojím obsahom, ktorým
nadväzuje na výsledky modernej konštitucionalistiky, medzinárodné dokumenty o udských
právach a základných slobodách, akcentuje pozitívne skúsenosti demokratických štátov,
rešpektuje historické východiská našej súastnosti, vytvára priestor pre integráciu nášho štátu
do rodiny štandardných demokratických krajín Európy a sveta (Palúš, Somorová 2002, s. 100101).

Záver

Základné udské práva a slobody sa bytostne dotýkajú každého jednotlivca v našej
spolonosti, pretože majú podstatný význam pre jeho existenciu a kvalitu jeho života. Preto
patrí k základným úlohám štátu zabezpei každému obanovi základné udské práva a
slobody minimálne v rozsahu, v akom štát prevzal medzinárodné záväzky, a realizova ich
vnútroštátnymi prostriedkami a mechanizmom. Hodnotiacim kritériom kvality demokracie je
predovšetkým to, ako sa v praxi rešpektujú garantované udské práva a slobody.
Kategória udských práv a ich ochrana sa spája s hlbokou históriou udskej
spolonosti, ako aj filozofických a právnych názorov. Už v najstaršej histórii sú známe
príklady, ktoré sa pokladajú za dôkaz neodatenosti udských práv. V súasnosti existuje
viacero systémov ochrany udských práv na medzinárodnej úrovni a to od globálnych až po
regionálne. Dôležitou podmienkou ochrany udských práv je však aj zabezpeenie ich
dodržiavania, pretože nie len deklarovanie jednotlivých práv, ale najmä existencia možnosti
ich efektívneho presadzovania a mechanizmov nápravy v prípade ich porušenia vytvárajú
komplexný systém ochrany udských práv.
Vývoj, ktorý sa v našej republike zaal novembrom 1989, nastolil aj otázku novej
ústavnoprávnej úpravy inštitútu základných práv, slobôd a povinností obanov. Uvedená
požiadavka

mala

svoj

vnútropolitický

i medzinárodnopolitický

kontext.

Z hadiska

vnútropolitických súvislostí išlo o postupne kvalitatívne sa meniace spoloenské vzahy,
myšlienky a hodnoty demokracie, právneho štátu, pluralizmu, ale i hadanie novej kvality
štátoprávneho usporiadania a následnú prípravu nových ústav na úrovni federácie aj obidvoch
národných republík. Medzinárodnopolitický aspekt predstavovala snaha nášho štátu o prijatie
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do Rady Európy, priom jednou z hlavných podmienok takéhoto kroku bola kvalitatívne nová
ústavnoprávna úprava inštitútu základných práv a slobôd.
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Prístupy k riešeniu problematiky prevencie rizík závažných
havárií a havarijného plánovania z hadiska obmedzenia ich
následkov na loveka a životné prostredie
Božena Sliacka, Iveta Marková

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá definovaním pojmov mimoriadna udalos, havária, závažná priemyselná
havária. Ponúka prehad právnych predpisov európskych a národných predpisov ohadom
problematiky prevencie závažných havárií a havarijného plánovania. Prezentuje syntézu
poznatkov a analýzu súasných postupov v prevencii ZPH. Popisuje program prevencie
závažných priemyselných havárií, prístupy k hodnoteniu rizík závažných priemyselných
havárií, výpoet pravdepodobnosti rizika vzniku závažnej priemyselnej havárie a softvérové
riešenie výpotov pravdepodobnosti rizika vzniku závažnej priemyselnej havárie.
Kúové slová: závažná priemyselná havária, prevencia rizík, havarijné plánovanie.
Abstract
This paper is defining terms as special occurrence, accident, major industrial accident.
Offering an overview of European legislation and national regulations regarding prevention of
major accidents and emergency planning. Presenting a synthesis of knowledge and analysis of
current practices in the prevention of major industrial accidents. Describing a program for
prevention of major industrial accidents, approaches to risk assessment of industrial accidents,
valuation the risk probability of major industrial accidents and software solution for
calculations of the risk probability of the major industrial accident.
Keywords: major industrial accident, risk prevention, emergency planning.

Úvod

Problematika spracovania, manipulácie a dopravy nebezpených látok ostáva v
súasnosti vemi aktuálna, ke že mimoriadne udalosti [1] spojené s únikom nebezpenej
látky môžu ma katastrofálne následky nielen na udských životoch a majetku, ale aj na
životnom prostredí. Mimoriadnou udalosou sa rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa,
ohrozenie verejného zdravia II. stupa alebo teroristický útok [1].
Mimoriadné udalosti v dôsledku havárie sú prezentované ako:
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9 požiare a výbuchy,
9 úniky nebezpených látok, prípravkov a odpadov, ropných produktov s následným

kontaminovaním územia, ovzdušia, vodných tokov, zdrojov pitnej vody a podzemných
vôd,
9 poškodenie vedení rozvodných sietí, ich zariadení a diakovodov.

Z hadiska zabezpeenia prevádzok pracujúcich s nebezpenými látkami sa do
popredia dostávajú mimoriadne udalosti v dôsledku úniky nebezpených látok, prípravkov a
odpadov, ropných produktov s následným kontaminovaním územia. Na základe uvedených
skutoností je zavedený pojem priemyselná havária a ke že ide o nebezpené látky je
zadefinovaný výraz závažná priemyselná havária (ZPH).
orba a kol. [2] hodnotia dopad havárie ako dopad podobný dlhodobej záaži
životného prostredia priemyselnou innosou s tým rozdielom, že pri havárii môže dôjs
pomerne rýchlo k nezvratným zmenám i znieniu života udí a organizmom alebo k znieniu
materiálnych hodnôt.
Závažnou priemyselnou haváriou (ZPH) je udalos, akou je najmä nadmerná emisia,
požiar alebo výbuch s prítomnosou jednej alebo viacerých vybraných nebezpených látok,
vyplývajúca z nekontrolovateného vývoja v prevádzke ktoréhokovek z podnikov, na ktoré
sa vzahuje tento zákon a ktorá vedie bezprostredne alebo následne k vážnemu poškodeniu
alebo ohrozeniu života alebo zdravia udí, životného prostredia alebo majetku v rámci
podniku alebo mimo neho [3]. Príklady typov výroby so ZPH sú uvedené na obr. 1.
Najastejšie udalosti, ktoré sa vyskytli a spôsobili priemyselné havárie sú poda
Oravca [4]:
• rozklad chemickej látky,
• explózia,
• preniknutie vzduchu (kyslíka) do reaktantu,
• preniknutie kvapaliny do reaktantu,
• strata fyzickej integrity,
• narušenie konštrukcie, stability zariadení,
• únik kvapalnej fázy z potrubia,
• únik plynnej fázy z potrubia,
• ruptúraasti zariadenia,
• zrútenie strechy.
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Obr. 1 Typy výroby, kde sa vyskytli závažné priemyselné havárie [5].

Cieom príspevku je syntéza poznatkov v problematike prevencie ZPH. Popisuje
program prevencie závažných priemyselných havárií, prístupy k hodnoteniu rizík závažných
priemyselných havárií, výpoet pravdepodobnosti rizika vzniku závažnej priemyselnej
havárie a softvérové riešenie výpotov pravdepodobnosti rizika vzniku závažnej priemyselnej
havárie.

Právny rámec EÚ a SR v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií

Od roku 1996 po súasnos došlo okrem iného v Európskej únii k vydaniu Smernice
Rady . 96/82/ES z 9. decembra 1996 o kontrole nebezpeenstiev vekých havárií
zahajúcich nebezpené látky (tzv. "Smernica Seveso II") a Rozhodnutiu Rady z 23. marca
1998 . 98/685/ES, ktorým k tomuto dohovoru pristúpilo Európske spoloenstvo ako celok a
zárove sa tak umožnilo lenským štátom EÚ urýchli ich proces ratifikácie, prístupu alebo
prijatia tohto dohovoru. Následne došlo v Slovenskej republike k vydaniu viacerých noviel
zákonov napr. [3, 6, 7, 10].
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Vzhadom na zmeny v právnych predpisoch EÚ v oblasti chemických látok,
predovšetkým s nariadením (ES) . 1272/2008 o klasifikácii, oznaovaní a balení látok a
zmesí (nariadenie „CLP“),

alej nariadenia REACH, bolo potrebné smernicu SEVESO II

aktualizova a zosúladi so spomínanými právnymi predpismi. Smernica SEVESO II bola
teda v zmysle nových požiadaviek aktualizovaná a v auguste roku 2012 bola schválená nová
smernica - SEVESO III [8].
Z hadiska legislatívy EÚ v oblasti prevencii a havarijného plánovania je potrebné
bližšie spomenú Smernicu rady . 96/82/ES o kontrole nebezpeenstiev vekých havárií
zahajúcich nebezpené látky – SEVESO II [9] Uvedená smernica sa zameriava na dve
základné oblasti. Na prevenciu rizík závažných havárií v súvislosti s nebezpenými látkami a
na obmedzenie následkov týchto havárií na loveka (bezpenostné a zdravotné aspekty) a
životné prostredie (environmentálne aspekty) [8, 9].
Okrem smernice SEVESO II a SEVESO III sa havarijnému plánovaniu venujú aj
niektoré predpisy OECD a medzinárodné dohovory, najmä však Dohovor EHK OSN o
cezhraniných úinkoch priemyselných havárií presahujúcich štátne hranice (tzv. Helsinský
dohovor), ktorého cieom je v záujme trvalo udržateného rozvoja na základe princípov
medzinárodného práva s prihliadnutím na zásady priateských susedských vzahov
napomáha aktívnej spolupráci medzi štátmi pri prevencii priemyselných havárií,
pripravenosti na ne, pri ich efektívnom zdolávaní a obmedzovaní ich nepriaznivých úinkov,
a to predovšetkým takých, ktoré môžu presiahnu hranice štátov [8].
Smernicou SEVESO III sa stanovujú pravidlá prevencie závažných havárií s
prítomnosou i nebezpených látok a obmedzovania ich následkov na udské zdravie a
životné prostredie s cieom zabezpei vysokú úrove ochrany v celej Únii konzistentným a
úinným spôsobom.
V súasnosti sú spracované novely zákona NR SR . 261/2002 Z. z. o prevencii
závažných priemyselných havárií, ktoré transponova obsah smernice SEVESO III [10], a
tým aj nariadení REACH a CLP.
V rámci Slovenskej republiky je právna stránka riešenia problematiky závažných
priemyselných havárií (ZPH) daná zákonom NR SR . 261/2002 Z. z. o prevencii závažných
priemyselných havárií [3] a jeho dvoch vykonávacích vyhlášok 489/2002 Z.z. (novelizovaná
vyhláškou vyhláška . 451/2005 Z.z. ) a 490/2002 Z.z. (novelizovaná vyhláškou . 452/2005
Z.z.) v znení neskorších predpisov[6, 7]. V zákone [3] sú riešené nasledovné oblasti: základné
povinnosti prevádzkovatea; kategorizácia podnikov; prevencia závažných priemyselných
havárií (hodnotenie rizika závažných priemyselných, organizovanie prevencie závažných
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priemyselných havárií, bezpenostná správa, územné plánovanie a povoovanie stavieb,
zariadení a iných inností, odborná spôsobilos, školenie a výcvik zamestnancov,
autorizácia); pripravenos na zdolávanie závažných priemyselných havárií; informovanie a
úas verejnosti; zhromaž ovanie údajov o závažných priemyselných haváriách; orgány
štátnej správy a ich pôsobnos; zodpovednos za porušenie povinností [8]. Oblas prevencie
závažných priemyselných havárií spadá do gescie Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky (MŽP SR). MŽP je jedným z orgánov štátnej správy na úseku prevencie
závažných priemyselných havárií, ktorý je zodpovedný okrem iného za vedenie registra
závažných priemyselných havárií, celoštátneho registra podnikov kategórie A a B a ich
prevádzkovateov, registra odborne spôsobilých osôb a autorizovaných osôb.

Kategorizácia podnikov z hadiska závažných priemyselných havárií

Z hadiska zákona o prevencii závažných priemyselných havárií kategorizujeme
podniky do troch kategórií – nezaradené podniky, podniky kategórie A a kategórie B.
Podniky sa kategorizujú poda celkového množstva vybraných nebezpených látok, ktoré sú
prítomné v podniku.
Vzhadom na množstvo vybraných nebezpených látok nachádzajúcich sa v podniku
je väším ohrozovateom podnik kategórie B. Prevádzkovate na základe celkového
množstva vybraných nebezpených látok zaradí podnik do kategórie A alebo B a zašle
obvodnému úradu oznámenie o zaradení podniku alebo mu oznámi, že na základe celkového
množstva vybraných nebezpených látok sa do vyššie uvedených kategórii nezaradí.
Tab. 1 Povinnosti prevádzkovateov zaradených do kategórií A a B [3].
Podnik kategórie A

Podnik kategórie B

• vykona predbežný odhad rizika

• vykona predbežný odhad rizika

• zabezpei hodnotenie rizika

• zabezpei hodnotenie rizika

• vypracova program prevencie

• vypracova program prevencie

• ustanovi odborne spôsobilú osobu

• ustanovi odborne spôsobilú osobu

• zabezpei potrebnú kvalifikáciu, školenie a

• zabezpei potrebnú kvalifikáciu, školenie a

výcvik zamestnancov

výcvik zamestnancov

• vypracova havarijný plán

• vypracova havarijný plán

• predloži podklady na plán ochrany

• predloži podklady na plán ochrany

obyvatestva

obyvatestva

• zabezpei prostriedky na zdolávanie ZPH a na

• zabezpei prostriedky na zdolávanie ZPH a na
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obmedzenie ich následkov

obmedzenie ich následkov

• zabezpei záchrannú službu

• zabezpei záchrannú službu

• oznámenie a správu v prípade vzniku ZPH

• oznámenie a správu v prípade vzniku ZPH
• vypracova bezpenostný riadiaci systém
• vypracova bezpenostnú správu
• zabezpei informovanie verejnosti.

Pre podnik by prípadná havária znamenala nielen priame materiálne straty a pokles výroby,
ale hlavne stratu imidžu a obchodného trhu, napríklad stratou záujmu odberateov. Z tohto
dôvodu sa podniky vážne zaoberajú otázkou prevencie úniku nebezpených látok [2]. Pohad
na lokalizáciu jednotlivých podnikov kategórie A a B na Slovensku (obr. 2.

Obr. 2 Lokalizácia podnikov kategórie A a B v rámci územia Slovenskej republiky [11].

Program prevencie závažných priemyselných havárií

Program prevencie závažných priemyselných havárií obsahuje celkové ciele a princípy
innosti prevádzkovatea s ohadom na kontrolu nebezpeenstiev závažných priemyselných
havárii, pripravenos na ich zdolávanie a obmedzovanie ich následkov. Je dostupný k
nahliadnutiu pre kontrolné orgány v podniku. Súasou programu sú nasledujúce dokumenty:
x Bezpenostný riadiaci systém, ktorý obsahuje potrebné opatrenia najmä v oblasti
organizácie riadenia podniku a zamestnancov, identifikácie a hodnotenia nebezpeenstiev,
prevádzkovej kontroly, havarijného plánovania. Je súasou celkového systému riadenia a
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jeho tvorba je ovplyvnená aj inými systémami: systémom environmentálneho riadenia
(STN EN ISO 14001) a systémom riadenia kvality (STN EN ISO 9000).
x Bezpenostná správa je dokumentácia obsahujúca technické, bezpenostné a riadiace
informácie o nebezpeenstvách a rizikách podniku kategórie B a o opatreniach na ich
vylúenie alebo zníženie. Podáva komplexnú charakteristiku podniku umožujúcu získa
celkovú predstavu o reálnych nebezpeenstvách a rizikách vyplývajúcich z jeho innosti, z
používaných zariadení a technologických procesov, z druhu, množstva, vlastností a
umiestnenia vybraných nebezpených látok. Prevádzkovate je povinný prehodnocova a
aktualizova ju najmenej raz za pä rokov ako aj v prípade zmien, ktoré môžu ovplyvni
bezpenos. BS zasiela prevádzkovate príslušnému obvodnému úradu ŽP na posúdenie.
x Havarijný plán, ktorý vychádza z výsledkov hodnotenia rizika v podniku, ktoré zaha
najmä identifikáciu nebezpeenstiev, pravdepodobnos vzniku havárie, definovanie vzniku
rizika pre život a zdravie udí, životné prostredie a majetok. Opisuje reprezentatívne
scenáre vzniku možných havárií. Prevádzkovate je povinný predloži ho orgánu, ktorý
vypracováva plán ochrany obyvatestva.
Povinnos informova dotknutú verejnos sa vzahuje aj na verejnos iného štátu,
ktorého územie môže by dotknuté nepriaznivými cezhraninými vplyvmi závažnej
priemyselnej havárie. Túto úlohu zabezpeuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky. Poda Tobiášovej [9] lánok smernice SEVESO III. týkajúci sa Politiky Prevencie
ZH ( alej len „MAPP“) sa mení a dop a tak, aby sa objasnilo, že :
9 Všetky podniky musia ma MAPP, primeraný nebezpenosti
9 MAPP musí by dostupná v písomnej forme a poslaná príslušnému orgánu, v súlade

s navrhovanou frekvenciou aktualizácie „Oznámení“ aktualizova MAPP aspo raz za 5
rokov [9].

Prístupy k hodnoteniu rizík závažných priemyselných havárií

Prevádzkovate je povinný v zmysle zákona o prevencii závažných priemyselných
havárií zabezpei hodnotenie rizika. Prístup k hodnoteniu rizika závažných priemyselných
havárií sa vykonáva poda platných legislatívnych postupov [3, 6].
Hodnotenie rizika sa vykonáva najmä na úely [6]:
a) vypracovania oznámenia o zaradení podniku,
b) vypracovania programu prevencie závažných priemyselných havárií a zavedenia
bezpenostného riadiaceho systému,
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c) vypracovania a využívania bezpenostnej správy,
d) vypracovania havarijného plánu a podkladov na vypracovanie plánu ochrany
obyvatestva,
e) informovania verejnosti,
f) plánovania a vykonávania kontrol v podnikoch.
Po obsahovej stránke hodnotenie rizika zaha najmä [3]:
a) identifikáciu nebezpeenstiev (zdrojov rizika) a udalostí, ktoré môžu vyvola závažnú
priemyselnú haváriu,
b) kvantifikáciu

pravdepodobnosti

alebo

poetnosti

vzniku

možných

závažných

priemyselných havárií,
c) hodnotenie rozsahu a závažnosti následkov možných závažných priemyselných havárií,
d) definovanie rizika pre život a zdravie udí, pre životné prostredie a pre majetok,
e) posúdenie prijatenosti rizika.
Postup hodnotenia rizika zaha [6]:
a) identifikáciu a lokalizáciu iniciátorov a zdrojov rizika závažnej priemyselnej havárie,
b) identifikáciu možných inicianých udalostí a prechodových javov a procesov, ktoré môžu
vies k vzniku a rozvoju závažnej priemyselnej havárie,
c) urenie možných vplyvov udského initea na udalosti a procesy poda písmena b),
d) identifikáciu

a

zhodnotenie

technických,

administratívnych,

personálnych

a

organizaných opatrení a zábran urených na zabránenie, obmedzenie alebo potlaenie
vzniku a rozvoja udalostí a procesov poda písmena b),
e) odhad pravdepodobnosti, prípadne poetnosti vzniku závažnej priemyselnej havárie na
základe:
• odhadu pravdepodobnosti vzniku udalostí a procesov poda písmena b) s prihliadnutím
na možné vplyvy poda písmena c),
• zohadnenia úinnosti a spoahlivosti opatrení a zábran poda písmena d),
f) odhad rozsahu možných následkov závažnej priemyselnej havárie spôsobených
jednotlivými zdrojmi rizika, vrátane prípadných interakcií medzi nimi, na život a zdravie
udí, životné prostredie a majetok v rámci podniku a v jeho okolí,
g) analýzu rizika závažných priemyselných havárií pre život a zdravie udí, životné
prostredie a majetok,
h) posúdenie prijatenosti rizika závažných priemyselných havárií.
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Formu, spôsob a rozsah použitia výsledkov hodnotenia rizika vrátane predbežného odhadu
rizika urí prevádzkovate s prihliadnutím na konkrétne podmienky v podniku a v jeho okolí.

Výpoet pravdepodobnosti rizika vzniku závažnej priemyselnej havárie

Pre výpoet pravdepodobnosti rizika vzniku závažnej priemyselnej havárie sa najmä v
zahranií využíva metodika „Guidelines for quantitative risk assessment“ publikovaná v CPR
18E (Purple Book) [12]. V domácich podmienkach sa viac využíva metodika publikovaná v
Metodickej príruke pre expertný odhad pravdepodobnosti výskytu priemyselných havárií v
podnikoch podliehajúcich režimu zákona o závažných priemyselných haváriách [13]. asto sa
pre tento úel využíva metóda stromu udalostí (ETA). Pre výpoet frekvencie jednotlivých
udalostí sa najastejšie využíva kombinácia metód strom porúch (FTA) so stromom udalostí
(ETA) [14].
Pre výpoet fyzikálnych úinkov havárie možno využi metodiku „Methods for
calculation of physical effects“ publikovaná v CPR 14E (Yellow Book) [15] alebo možno pre
tento úel rovnicu rozptylu, ktorá je publikovaná v štandardoch CPR, konkrétne CPR 18E
[16] alebo je možné využi matematické modely integrované v poítaových programoch
urených na modelovanie dopadov závažných priemyselných havárií ako je napr. ALOHA,
TEREX, EFFECTS a ROZEX, ktoré majú spomínanú rovnicu rozptylu zakomponovanú vo
svojich integrálnych matematických modeloch. Koncentrácia v strede osi prúdu toxických
látok je poítaná na základe rovnice Gaussovho modelu pre kontinuálny únik toxických látok
(splodín, emisií), resp. Gaussov disperzný model.
Nasleduje spomínaná rovnica rozptylu toxických látok v zmysle štandardov CPR [16], kde:

c – koncentrácia
q – rýchlos uvoovania emisií
* – hodnoty reprezentujúce difúziu pozd ž vhodných osí
y – horizontálna vzdialenos od osi prúdu unikajúcich toxických látok
z – výška
h – výška emisií.
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Pre úely stanovenia potenciálnych škôd sa najmä v zahranií využíva metodika
„Methods for determination of possible damage“ – CPR 16E [12].
Pre výpoet fyzikálnych úinkov havárie možno využijeme metodiku „Methods for
calculation of physical effects“ publikovanú v CPR 14E (Yellow Book) [16, 17] a porovnáme
ju s výsledkami modelovania v programovom prostredí ALOHA.
Pre úely odhadu rozsahu možných následkov závažných priemyselných havárií
spojenýchs nadmernou emisiou vybraných nebezpených látok budeme testova možnosti
nasadenia programových prostriedkov pre modelovanie potenciálne ohrozenej oblasti,
konkrétne prostredie ALOHA pre tento úel. Jeho možnosti nasadenia budú testované v
porovnaní s reálnou situáciou (verifikané údaje), ktorá sa odohrala v minulosti, ako aj v
zmysle rovnice rozptylu plynov v ovzduší, ktorá bola uvedená vyššie a je publikovaná v
štandarde CPR 18E „Guidelines for quantitative risk assessment“ [13]. Identifikované a
popísané budú rozdiely v týchto prístupoch, ako aj obmedzenia programovacích prostriedkov.
ALOHA je softvérový prostriedok pre hodnotenie pravdepodobne ohrozenej oblasti
po priemyselných haváriách s únikom nebezpenej látky (NL) a na zisovanie následkov
úniku nebezpených látok, ktorý má v sebe integrovaný matematický model rozptylu
toxických látok v zmysle štandardov CPR. Obsahuje databázy najastejšie používane a
prepravovaných nebezpených látok a ich fyzikálne vlastnosti. Výsledkom je jednoduchý
priemet predpokladanej hranice zraujúcej alebo smrtenej koncentrácie v teréne. Je urený
pre operane systémy Windows a MAC OS [17].

Záver

Je spoloným cieom lenských štátov uvies do úinnosti zákony, iné právne
predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou SEVESO III, avšak
najneskôr do 31. mája 2015.
Posudzovanie rizík vzniku závažných priemyselných havárií a ich dopadov, ako aj
samotné

výsledky

testovania

možností

nasadenia

programových

prostriedkov

pre

modelovanie potenciálne ohrozenej oblasti únikom vybranej nebezpenej látky ako dôsledku
nekontrolovaného vývoja procesov v podnikoch spadajúcich pod zákon o prevencii
závažných priemyselných havárií, identifikácia problémových miest, vplyv výpotových
obmedzení v poítaových prostriedkoch, na príklade programu ALOHA, na stanovenie
správneho rozsahu ohrozeného územia, ako aj asu za ktorý množstvo vybranej nebezpenej
látky unikne sú nutnou podmienkou vytvorenia bezpeného životného prostredia.
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Niektoré možnosti indikovania (detekcie) da ových únikov
a da ovej trestnej innosti v Slovenskej republike
Jozef Stieranka

Základné metodologické východiská

Indikovanie daových únikov a daovej trestnej innosti ( alej len DÚ a DT)
predstavuje prvú etapu, resp. prvú fázu v celom procese ich odhaovania. Odhaovanie DÚ
a DT vo svojej podstate predstavuje cieavedomú procesuálnu poznávaciu innos
zameranú na poznávanie DÚ a DT. Odhaovanie trestných inov vo všeobecnosti má
povahu poznávacieho procesu, kde sa zo štádia neznalosti postupuje ku konkrétnemu
poznaniu. V tomto procese je v prvom rade vemi dôležité zachyti zmeny, ktoré trestný in
zanechal, resp. vyvolal vo svojom okolí, to znamená zachyti signály, resp. indikátory trestnej
innosti. Následne tieto indikátory trestnej innosti

alej doplova o alšie poznatky so

zameraním na všetky stránky skutkovej podstaty trestného inu, ktoré potvrdia, alebo vyvrátia
prvotné signály o spáchaní, resp. páchaní trestnej innosti.
Základným znakom celého procesu odhaovaniaje skutonos, že odhaovanie je
zaaté v okamihu, v ktorom ešte neprebieha žiadne iné vyšetrovanie, na základe ktorého je
možné charakterizova dôvodné podozrenie z trestnej innosti, pretože prejavy tejto innosti
sú latentné. Realizácia celého procesu odhaovania je determinovaná zistením prvotného
signálu (indikátora), ktorý nasveduje, že je pripravovaná, páchaná alebo už spáchaná trestná
innos. Zistenie konkrétneho indikátora uruje

alší postup a ciele pri realizácii

alšieho

poznávania – procesu odhaovania. Odhaovaním je možné potvrdi alebo vyvráti
podozrenie zo spáchania trestného inu a alšie relevantné informácie, ktoré tvoria predmet
tejto innosti. Metodologický základ odhaovania v kriminalistike tvorí teória odrazu1,
„pretože odhali trestný in znamená zisti, objavi, vyhada skutok, ktorý zákon kvalifikuje
ako trestný. Poznávanie uskutoované prostredníctvom odhaovania latentnej trestnej
innosti je v podstate procesom získavania, analýzy a hodnotenia informácií, ktoré sú
zakódovaná v konkrétnej materiálnej situácii, ktorá sa viaže na túto trestnú innos a jej
subjekt (odhalitené a dekódovatené zmeny vyvolané udalosou trestného inu sú stopami

1

PORADA, V. Teorie kriminalistických stop a identifikace. Praha: Academia, 1987, s. 17 – 24.
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trestného inu)“2. Po obsahovej a formálnej stránke ide v procese odhaovania o získavanie
a prácu s informáciami. Odhaovanie je potom možné charakterizova ako systém, ktorý
tvoria štruktúrované prvky, ktorých spolonou vlastnosou je aktívna innos smerujúca
k zisteniu neznámych informácií, ktoré charakterizujú kriminálnu udalos. Ide o plnenie
celého radu samostatných, avšak vzájomne zladených, logicky na seba nadväzujúcich a
doplujúcich inností.Odhaovanie

trestných inov nie je jednorazový akt, jednorazová

innos, ale proces relatívne samostatných inností a operatívnych operácií, ktoré sú
vykonávané v uritej postupnej následnosti. Dalo by sa poveda, že odhaovanie je proces,
v ktorom sú v uritej postupnosti a nadväznosti vykonávané rôzne innosti a operatívne
operácie, ktorých koneným cieom je poznanie dosia nepoznaných skutoností, ktoré
charakterizujú trestný in alebo jeho páchatea. Zárove je potrebné zdôrazni, že tento
poznávací proces má charakter informaného cyklu, kde v rovnakom ase môžu by
vykonávané rôzne operatívne operácie v rôznych fázach odhaovania. Je to otvorený
informaný cyklus do ktorého vstupuje množstvo informácií, ktoré sú následne spracovávané.
Vemi asto sa k spracovávaniu týchto informácií využívajú moderné softvérové analytické
nástroje.

Pokia

budeme

vychádza

aj

z

teórie

kriminalistických

stôp

a

kriminalistickej identifikácie, ktorá do procesu odhaovania zaha aj proces získavania,
analýzy a hodnotenia informácií zakódovaných v konkrétnej materiálnej situácii, potom je
odhaovanie možné charakterizova ako operatívny (poznávací) proces na seba nadväzujúcich
innosti, najmä :
1. získanie prvotnej informácie (poznatku, indikátora, signálu) o príprave, páchaní alebo
spáchaní trestného inu,
2. zber a získavanie doplujúcich informácií,
3. hodnotenie informácií,
4. analýza informácií,
5. tvorba logických záverov.

Získavanie indikátorov DÚ a DT

IndikátorDÚ a DT je prvotný poznatok (informácia) o jave, skutonosti, ktorá sa
odchyuje od normálnej „daovej“ situácie, ktorú dobre poznáme a ktorá zodpovedá
dodržiavaniu zákonov a nariadení. Predstavuje prvotný poznatok o možnej pripravovanej,

2

PORADA,V., STRAUS, J. Kriminalistická stopa. In: Kriminalistika, . 3/1999, s. 187.
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páchanej alebo spáchanej trestnej innosti alebo daového úniku. Samotná pojem indikátor
má viacdimenzionálny charakter, o sa prejavuje v možných prístupoch využitených pri jeho
formulácii. V prvom rade ide o prvotný poznatok o nejakom jave, na základe ktorého sa
zaína proces jeho poznávania. Rovnako ho možno chápa ako signál nasvedujúci vzniku
uritej udalosti, vyvolávajúci záujem alebo podozrenie zo strany pozorovatea, prípadne ako
„odchýlku od normálnej situácie, ktorú dobre poznáme a ktorá zodpovedá dodržiavaniu
zákonov, nariadení a iných spoloenských noriem“3. Okrem toho môže predstavova aj
konkrétnu formu prejavu uritého javu navonok, to znamená, že o predmetoch a javoch sa
dozvedáme prostredníctvom ich vonkajších prejavov. Platí to však aj naopak, vonkajšie
prejavy indikujú, nasvedujú existencii uritých javov. Nie vždy sa nám však podarí nájs,
resp. správne interpretova kombináciu indikátora a javu, ktorý hadáme. Páchatelia na DÚ
a DT využívajúrôzne zákonné a ekonomické medzery. Vzhadom na to, že ide o innos,
ktorá je v rozpore so záujmami spolonosti, je logické, že metódy a prostriedky, ktoré
páchatelia používajú na dosiahnutie ich zámerov, sú utajené a asto aj detailne prepracované.
Proces získavania indikátorov o DÚ a DT, ktoré sa vyznaujúvysokou latentnosou, je
vemi nároný, vyžadujúci si jeho dôslednú koordináciu. Vo väzbe na všeobecný
metodologický základ odhaovania (bližšie pozri as I. príspevku)môžeme konštatova, že
každé konanie, teda aj realizovaný a zrealizovaný daový únik alebo trestný in, zanechá vo
svojom okolí „stopy“, ktoré môžeme považova za indikátory DÚ a DT. Tu je potrebné
nájs odpovede na tri základné otázky:
x Kde je možné indikátory DÚ a DT zachyti ?
x Kto môže indikátory DÚ a DT zachyti ?
x Akoje možné indikátory DÚ a DT zachyti ?
Pri odpovedi na prvú otázku je potrebné bra do úvahy špecifické znaky, rysy a známe
spôsoby páchaniaDÚ a DT, „stopy“ („odrazy DÚ a DT v okolí“), ako aj samotnú
ekonomickú podstatu DÚ a DT.Indikátory je potom možné hada a získava, najmä
v podobe informácií v ekonomickom, sociálnom a inom prostredí, a to najmä:
x v útovníctve fyzických a právnických osôb (najmä došlých a vystavených faktúr),
x v daových priznaniach (z príjmov právnických a fyzických osôb, z DPH),
x vo

finanných

operáciách

(najmä

hotovostných

a bezhotovostných

platbách

prostredníctvom bánk na útoch),

3
LÁTAL, I. P íznaková analýza a možnosti jejího užití v policejní praxi. In: Kriminalistika, 1996, ro. XXIX, .
1, s. 73.
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x v obchodných operáciách (najmä pri kúpe a predaji hnuteného a nehnuteného
majetku),
x v databázach a poznatkových fondoch, ktoré sú vedené v súvislosti s daovým
a colným konaním,
x iné.
Pri odpovedi na druhú otázku, kto môževierohodne zachyti indikátory DÚ a DT je
potrebné

vychádza

zo

zákonných

možností

rôznych

subjektov,

ktoré

pôsobia

v ekonomickom, sociálnom ale aj širšom prostredí. Sú to najmä:
x útovníci,
x audítori,
x pracovníci finannej správy (daoví a colní pracovníci),
x pracovníci bánk,
x pracovníci iných finanných inštitúcii,
x pracovníci realitných kancelárii a niektorých iných povinných osôb4
x orgány verejnej moci (najmä príslušníci PZ- kriminálna a finanná polícia, príslušníci
Kriminálneho úradu finannej správy),
x fyzické a právnické osoby.
Odpove na tretiu otázku závisí od príslušných zákonných kompetencií, spôsobilosti a
oprávnení, ktoré majú konkrétne subjekty k dispozícii a môžu ich využíva. Do samotného
procesu odhaovania sa indikátory DÚ a DTmôžu dostáva prostredníctvom vyššie
uvedených subjektov rôznymi spôsobmi. Môžeme konštatova, že indikátoryDÚ a DT je
možné vo všeobecnosti získa za využitia, najmä inštitútov:
x

daového poriadku - zákona . 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov( najmä vyhadávacou innosou,
daovými kontrolami, miestnym zisovaním, záznamovou povinnosou a pod.),

x zákona . 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve v znení neskorších
(najmä operatívno-pátracou innosou a prostriedkami operatívno-pátracej innosti),
x

zákona . 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej innosti
a ochrane pred financovaním terorizmu ( najmä hláseniami neobvyklých obchodných
operácií povinnými osobami),

4

Zákon . 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej innosti a ochrane pred financovaním
terorizmu a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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x

zákona . 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov (najmä
operatívnou

pátracou

innosou, prostriedkami

operatívno-pátracej

innosti,

oprávneniami pri odhaovaní daových únikov, nezákonných finanných operácii
a podobne),
x

zákona . 101/2010 o preukazovaní pôvodu majetku,

x

iných inštitútov (napr. kontrolný výkaz - § 78a zákona . 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov).
V tomto príspevku sa

alej budem venova len možnostiam získavania indikátorov

DÚ a DT prostredníctvom zákona o preukazovaní pôvodu majetku.

Indikovanie DÚ a DT za využitia zákona o preukazovaní pôvodu majetku

Jednou z možností ako indikova DÚ a DT je aj využitie zákona . 101/2010 Z. z.
o preukazovaní pôvodu majetku, na základe ktorého je možné pri preverovaní majetku
a stanovovaní hodnoty majetku preverovanej osoby zisti aj majetok, ktorý preverovaná
osoba nevie dôveryhodne preukáza, že ho nadobudla z legálnych zdrojov a teda môže
pochádza z daových únikov resp. daovej trestnej innosti.
Zákon . 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku je platný od 26. marca 2010,
priom úinnos nadobudol 1. januára 2011. V tejto súvislosti je potrebné uvies, že
predmetnému zákonu predchádzal zákon . 355/2005 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku
prijatý da 23. júna 2005, ktorý nadobudol platnos 1. septembra 2005. Prijatie tohto zákona
znamenalo uritý prelom v právnom systéme Slovenskej republiky, priom predstavoval
právny nástroj na odhaovanie majetku získaného z nelegálnych príjmov a jeho následné
odnímanie. Prijatie zákona o preukazovaní pôvodu majetku bolo motivované snahou úinne
zakroi proti osobám, ktoré preukázatene žijú nad svoje pomery a u ktorých je dôvodné
podozrenie, že podstatná as ich majetku pochádza z nepoctivých zdrojov vrátane trestnej
innosti. Uvedený zákon sa snažil zaplni medzeru v právnom systéme Slovenskej republiky,
ktorý za použitia Trestného zákona síce umožuje uloži trest prepadnutia majetku, resp. trest
prepadnutia veci, avšak tieto je možné uloži až po uznaní osoby vinnou zo spáchania
trestného inu, o je asovo nároné a tiež má veké nároky na orgány inné v trestnom
konaní pri znášaní dôkazného bremena. Ústavný súd Slovenskej republiky svojím nálezom zo
da 6. októbra 2005 (v Zbierke zákonov publikované pod íslom 477/2005 Z. z.) jeho
úinnos pozastavil a následne nálezom sp. Zn. PL. ÚS 29/05 z 3. septembra 2008 rozhodol,
že zákon . 355/2005 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku nie je v súlade s lánkom 1 ods. 1
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prvou vetou v spojení s lánkom 20 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky. Na základe tohto
právneho stavu bol da 4. marca 2010 Národnou radou Slovenskej republiky prijatý ústavný
zákon . 100/2010, ktorým sa doplnila Ústava Slovenskej republiky v l. 20 ods. 1 o znenie,
že majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva. l. 20 bol
doplnený o ods. 5 v znení „Iné zásahy do vlastníckeho práva možno dovoli iba vtedy, ak ide
o majetok nadobudnutý nezákonným spôsobom alebo z nelegálnych príjmov a ide o opatrenie
nevyhnutné v demokratickej spolonosti pre bezpenos štátu, ochranu verejného poriadku,
mravnosti alebo práv a slobôd iných. Podmienky ustanoví zákon.“ De facto sa týmto
odstránili dôvody protiústavnosti oznaené vo vyššie citovanom náleze ústavného súdu.
Následne bol prijatý zákon . 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku, ktorý
s menšími zmenami kopíruje „zrušený“ zákon . 355/2005 Z. z. o preukazovaní pôvodu
majetku.
Filozofia tohto zákona je postavená na predpoklade, že každý vie dôveryhodne
preukáza pôvod prírastkov svojho majetku. Ak to tak nie je, štát má právo iniciova konanie
na civilnom súde a žiada od žalovanej osoby, aby vyvrátila dôvodné pochybnosti
o nepoctivom pôvode svojho majetku. Povinnos bezodkladne oznámi skutonosti, že
majetok osoby bol nadobudnutý z nelegálnych príjmov je týmto zákonom uložená orgánom
verejnej moci. Zákon dáva možnos oznámi takéto skutonosti aj fyzickým a právnickým
osobám, priom vyluuje anonymné oznámenia. Písomné oznámenia získané v súlade s týmto
zákonom následne preveruje služba finannej polície Policajného zboru, priom preskúmava
príjmy, hodnotu majetku a spôsob nadobudnutia majetku osoby, proti ktorej bolo podané
písomné oznámenie. Ak finanná polícia po preverení zistí, že hodnota majetku osoby je
najmenej o 1500-násobok minimálnej mzdy vyššia ako jej preukázatené príjmy, je povinná
poda príslušnému prokurátorovi podnet na podanie návrhu na zaatie konania o vyslovenie
toho, že majetok bol najmenej o 1500-násobok minimálnej mzdy vyšší ako preukázatené
príjmy. Prokurátor takto podaný podnet preskúma a ak považuje za potrebné môže finannú
políciu požiada o jeho doplnenie alebo

alšie preskúmanie. Následne požiada osobu

oznaenú v podnete o podanie vysvetlenia alebo predloženie dôkazov o tom, akým spôsobom
nadobudla majetok uvedený v podnete. Táto osoba je povinná do 30 dní odo da doruenia
žiadosti prokurátora tejto žiadosti vyhovie a predloži listiny, resp. oznai iné dôkazy
potvrdzujúce spôsob nadobudnutia majetku. Ak by prokurátor v odôvodnených prípadoch
podal súdu návrh na zaatie konania o vyslovení nadobudnutia majetku z nelegálnych
príjmov, obráteným dôkazným bremenom by odporca preukazoval na súde opak, v dôsledku
oho, v prípade úspešnosti dokazovania odporcom, by súd tento návrh prokurátora zamietol.
253



V tomto prípade štát nesie zodpovednos za prípadnú škodu, ktorá vznikla na majetku
žalovanej osoby v dôsledku postupu poda predmetného zákona. V opanom prípade by súd
rozhodol o vyslovení nadobudnutia majetku z nelegálnych príjmov a jeho prepadnutí
v prospech štátu.
Útvarom, ktorý v rámci finannej políciepreskúmava

príjmy, hodnotu majetku

a spôsob jeho nadobudnutia je Finanná spravodajská jednotka - oddelenie preverovania
majetku. Finanná spravodajská jednotka je organizanou súasou Národnej kriminálnej
agentúry ( alej len NAKA) a má k tomuto úelu oprávnenia v samotnom zákone . 101/2010
Z. z. o preukazovaní majetku5 av zákone . 171/1993 Z. z o Policajnom zbore v znení
neskorších predpisov6, ako aj alších normách7.
Postup, ktorý Finanná spravodajská jednotka Národnej kriminálnej agentúry ( alej
len FIU SR) využíva pri preskúmavaní príjmov a stanovaní hodnoty majetku preverovanej
osoby je upravený interným predpisom8, ktorýho definuje ako majetkové preverovanie.
Majetkové preverovanie je chápané ako postup pri ktorom sa preskúmavajú a zisujúpríjmy,
hodnota majetku a spôsob nadobudnutia majetku preverovanej osoby v zmysle § 4 zákona .
101/2010 Z. z. o preukazovaní majetku.V priebehu majetkového preverovania sa zisujú
a zabezpeujú dôkazy o vlastníctve nehnuteného majetku, o existencii obchodnozáväzkových

vzahoch

s bankami,

s poisovami,

o existencii

majetkovej

úasti

v obchodných spolonostiach a družstvách, o vlastníctve všetkých druhov motorových
vozidiel lodí a lietadiel, o vlastníctve zbraní, o majetkových hodnotách vyplývajúcich z
vlastníckeho práva k právam duševného vlastníctva a inému druhu majetku, ako aj o
preukázatených príjmoch preverovanej osoby vyplývajúcich z plnenia daových povinností
a povinností sociálneho zabezpeenia.Informácie v priebehu majetkového preverovania
kompetentní pracovníci FIU SR získavajú z interných databáz Policajného zboru, z verejne
prístupných databáz, z otvorených zdrojov (obchodný register SR, živnostenský register SR) a
od iných orgánov verejnej moci na základe písomnej žiadosti. V prípade, že existujú
informácie o možnom umiestnení majetku preverovaného subjektu v zahranií, FIU SR
prostredníctvom oddelenia preverovania majetku zabezpeuje zisovanie aj mimo územia SR,
a to formou medzinárodnej spolupráce so zahraninými ARO (AssetRecoveryOffices) alebo

5

§ 4 zákona . 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku.
Napr. § 29a, § 38a, § 39 zákona . 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
Napr. Rámcové rozhodnutie Rady Európskej únie . 2006/960/SVV o zjednodušení výmeny informácií a
spravodajských informácií medzi orgánmi lenských štátov Európskej únie innými v trestnom konaní.
8
Pokyn riaditea NAKA  5/2013, ktorým sa upravuje postup služby finannej polície pri plnení úloh
vyplývajúcich zo zákona . 101/2010 Z. z. o preukazovaní majetku.
6
7
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lenmi siete CARIN. ARO je sie úradov v lenských krajinách EU na vyhadávanie
majetkua vypátranie a identifikáciu príjmov pochádzajúcich z trestnej innosti. FIU SR je od
roku 2008 urená na základe lánku 1 Rozhodnutia rady Európskej únie . 2007/845/SVV
o spolupráci medzi úradmi pre vyhadávanie majetku v lenských štátoch pri vypátraní
a identifikácii príjmov z trestnej innosti alebo iného majetku súvisiaceho s trestnou
innosou za vnútroštátny orgán SR pre vyhadávanie majetku, ktorý môže by predmetom
príkazu na jeho zmrazenie, zaistenie alebo konfiškáciu v priebehu trestného konania. Úlohou
národných ARO je zjednodušenie vypátrania a identifikácie príjmov z trestnej innosti
a iného majetku súvisiaceho s trestnou innosou, ktorý môže by v rámci trestného konania
na základe príkazu príslušného justiného orgánu zaistený, zmrazený alebo skonfiškovaný.
CARIN (Camdenská medziagentúrna sie) je celosvetová neformálna sie odborníkov
a expertov v oblasti cezhraninej identifikácie, zrazenia, zaisovania a konfiškácie príjmov
z trestnej innosti a iného majetku súvisiaceho s trestnou innosou a lenmi sú aj krajiny
mimo Európskej únie. FIU SR je jej lenom od roku 2004.
Tu je potrebné uvies, že využívanieinformácii k majetku preverovanej osoby
získaných v rámci siete ARO na základe rámcového rozhodnutia Rady Európskej únie .
2006/960/SVV o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi
orgánmi lenských štátov Európskej únie innými v trestnom konaní na úely zisovania
hodnoty majetku poda zákona . 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku je
problematické. Výmena resp. získavanie informácií o majetkových hodnotách k dožiadaným
osobám sa v súlade s týmto rámcovým rozhodnutím Rady totiž viaže na trestné konanie a nie
na iné konania. V prípade, že zahraniné ARO je oboznámené, že zisovanie hodnoty majetku
k dožiadanej osobe je vykonávané na základe zákona o preukazovaní pôvodu majetku asto
krát informácie odmietnu poskytnú.
Výsledkom majetkového preverovania je súhrn informácii o príjmoch preverovanej
osoby, o majetku ku ktorému má preverovaná osoba vlastnícke, prípadne spoluvlastnícke
právo ako aj o hodnote a spôsobe a nadobudnutia tohto majetku.
FIU SR od úinnostizákona o preukazovaní majetku t. j od 1. januára 2011 do
15.08.2014 prijala celkovo 140 oznámení vrátane vlastných podnetov o podozreniach
nasvedujúcich nadobudnutie majetku z nelegálnych príjmov v zmysle zákona . 101/2010
Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku, z toho 48 oznámení nesp alo náležitosti zákona, preto
sa majetkové preverovanie ani nezaalo. V 55 prípadoch boli oznámenia po preskúmaní
ukonené z dôvodu, že zistený rozdiel celkovej hodnoty majetku a preukázatených príjmov
zistených v rámci majetkového preverovania nepresiahol 1500-násobok minimálnej
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mzdy.V11 prípadoch bol podaný na príslušnú prokuratúru podnet napodanie návrhu na
zaatie konania o vyslovenie toho, že majetok bol najmenej o 1500-násobok minimálnej
mzdy vyšší ako preukázatené príjmy osoby. V ostatných prípadoch preverovanie na alej
pokrauje.Z 11 podnetov odstúpených na prokuratúru, boli 3 podnety po vrátení
z prokuratúry odložené pre nedostatok majetku – preverovaná osoba sa medzi tým majetku
zbavila a v ase, ke

prípad prokurátor riešil, už nebol stanovený rozdiel 1500 násobku

minimálnej mzdy, resp. po vrátení sa opätovne vyíslil majetok a príjmy a rozdiel
nedosahoval stanovený rozdiel (preverované osoby napr. doložili zmluvu o pôžike). 7
podnetovbolo prokuratúrou vrátených na doplnenie, priom v jednom prípade bol založený
ad acta, lebo preverovaná osoba u príslušného prokurátora preukázala pôvod majetku
a v alších 6 prípadoch sa v súasnosti vykonávajú úkony poda pokynov prokurátora.
Z celkového potu 140 oznámení len 1 podnet je v súasnosti odstúpený na príslušný súd,
v ktorom doposia nebolo rozhodnuté.
Celkové štatistické ukazovatele úinnosti zákona . 101/2010 Z. z. o preukazovaní
pôvodu majetku od jeho prijatia vyjadruje tabuka:
VLASTNÝ

PÍSOMNÉ OZNÁMENIA

PODNET
ROK

FYZICKÉ PRÁVNICKÉ
OSOBY

2011

60

2012

9

2013

10

SPOLU

79

ORGÁNY

Z

SPOLU

ODSTÚPENÉ
PROKURATÚRE

VEREJNEJ

FINANNEJ

SPRÁVY

POLÍCIE
9

69

1

1

11

17

38

2

1

11

22

3

1

12

37

129

6

OSOBY

Zdroj: Informácie z výroných správ FIU SR

Slabávýslednos je daná i skutonosou, že pri aplikácii zákona . 101/2010 Z. z. sa
vyskytujú nejasnosti a problémy. V rámci empirickej asti výskumu k výskumnej úlohe íslo
164 „Odhaovanie daových únikov a daovej trestnej innosti“ boli vykonané aj riadené
rozhovory s policajtmi pracujúci na FIU SR s cieom zisti aplikané problémy pri
uplatovaní zákona o preukazovaní pôvodu majetku. Z riadených rozhovorov vyplynuli
viaceré problematické okruhy, ktoré je možnérozdeli do troch oblastí a to:
x problémy súvisiace s asový hadiskom,
x problémy súvisiace so stanovovaním hodnoty majetku a hodnoty príjmov,
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x administratívne a formálno-právne problémy.
Medzi problémy súvisiace s asovým hadiskom možno zaradi skutonos, že
prokuratúra asto krát požaduje vypracovanie majetkového profilu ku konkrétnemu dátumu
a to k dátumu podania návrhu na podanie podnetu na postup poda § 6 zákona . 101/2010 Z.
z. a mnoho krát požaduje „aktualizáciu“ údajov o stave majetku a stave príjmov k tomuto
dátumu, nakoko v podaní sú obsiahnuté aj údaje získané preverovaním hne

na jeho

zaiatku, teda niekedy aj rok staré. Takáto požiadavka je poda názoru pracovníkov, ktorí
pracujú na úseku preverovania majetku prakticky nereálna a nesplnitená, pretože informácie
o majetku sa získavajú najmä písomnými dožiadaniami a to od cca 60 rôznych inštitúcií.
Preto celková d žka majetkového preverovania trvá od4 do 12 mesiacov a astokrát aj dlhšie.
V rámci tohto obdobia môže preverovaná osoba, as majetku previes na inú osobu, resp.
môže kúpi majetok lenovi rodiny.Forma (podoba) majetku sa poas preverovania mení
a prácnym výsledkom duplicitného preverovania by bola jeho rovnaká hodnota len v inej
podobe. Takýmto postupom môže prís aj k duplicite sumáru hodnoty majetku.
Problematickou sa javí aj požiadavka prokuratúry zadokumentova asovú postupnos
viažucu sa k nehnutenému majetku preverovanej osoby a zadokumentova nehnutený
majetok vlastnený preverovanou osobou v minulosti. Elektronický kataster nehnuteností
však obsahuje údaje o aktuálnom stave nehnuteností a nedisponuje archívom nehnuteností.
V listinných dokladoch na katastri je možné preveri históriu majiteov konkrétnej
nehnutenosti, nie však preverovanej osoby. Zjednoti a spresni postup by bolo vhodné aj
votázke dátumu, ktorý je potrebné bra do úvahy pri urovaní výšky minimálnej mzdy. Tak
ako je uvedené vyššie majetkové preverovania trvá urité obdobie v priebehu ktorého sa môže
výška minimálnej mzdy zmeni. Doposia sa pri predkladaní návrhov zo strany FIU SR
vychádzalo k dátumu predkladania podnetu prokurátorovi.
Spoloný postup by bolo vhodné zauja k otázke, od kedy je potrebné zapoítava
príjmy preverovanej osoby. V doterajšej praxi sa zaínajú preverova príjmy preverovanej
osoby od veku, kedy zaala by preverovaná osoba zárobkovo inná, nakoko od tohto
obdobia sa zaína zapoítava aj hodnota jej majetku.
V oblasti problémov stanovenia hodnoty preverovaného majetku sa v praxi poda
dopytovaných respondentov vyskytujú viaceré nejasnosti a problémové miesta. Základným je
otázka zadokumentovania hodnoty majetku v uritej cene.Poda § 4 ods. 2 Zák. . 101/2010
Z. z. je hodnotou majetku cena, za ktorú osoba majetok nadobudla. Vo väšine prípadov to
nie je možné zisti bez toho, aby nebola získaná kúpno-predajná zmluva, napríklad od
predchádzajúceho vlastníka. V praxi sa však vyskytujú osobné prepojenia preverovanej osoby
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na predchádzajúceho vlastníka a previerkou by preverovaná osoba zistila, že

prebieha

majetkové preverovanie. Preto by poda respondentov bolo vhodné, keby prokuratúra
akceptovala, že v odôvodnených prípadoch by bolo akceptované stanovenie hodnotymajetku
v cene obvyklej v mieste a ase nadobudnutia majetku. K tomu je však potrebné, aby
prokuratúra zjednotila výklad pojmu a postup v prípadoch „nepomerných ažkostí“9, pre ktoré
zákon o preukazovaní pôvodu majetku akceptuje cenu obvyklú v mieste a ase nadobudnutia
majetku.
V priebehu obdobia preverovania hodnoty majetku môžu nasta „úelové prevody“.
Napríklad preverovaná osoba môže zakúpi z vlastných prostriedkov, prípadne previes
nehnutenos na rodinného príslušníka, ktorý doposia nemal žiaden príjem (napr. plnoleté
študujúce diea). Takýmto „úelovým prevodom“ si môže preverovaná osoba zníži hodnotu
svojho majetku. Bolo by vhodné k takémuto konaniu zauja spoloné stanovisko tak, že do
hodnoty majetku preverovanej osoby by sa zapoítaval aj takto úelovo prevedený majetok na
iné osoby.
Zjednoti postup by bolo vhodné aj pri stanovovaní hodnoty majetku v bezpodielovom
vlastníctve manželov. V doterajšej praxi sa postupovalo tak, že do hodnoty majetku sa
zahrnul spoloný majetok v plnej výške a zárove sa vychádzalo z faktu, že na nadobudnutí
majetku sa podieal aj partner a z tohto dôvodu k dátumu jeho nadobudnutia bol skúmaný aj
príjem partnera s cieom zisti, i skutone mali úhrnný príjem v hodnote získaného majetku.
V prípadoch preverovania majetkovej úasti preverovanej osoby v právnickej osobe
bola v doterajšej praxi do hodnoty majetku zahrnutá výška podielu pri spolonosti s ruením
obmedzeným alebo hodnota akcií pri akciovej spolonosti. Témou na

alšiu diskusiu, je

otázka, i skúma aj majetok spolonosti a spôsob jeho nadobudnutia, napr. finanný vklad do
spolonosti preverovanou osobou vo forme pôžiky nepochybne do hodnoty majetku patrí.
Medzi administratívne a formálno-právne problémy, ktoré sa doposia v aplikanej
praxi vyskytlimôžeme zaradi ja otázku zakladaniaoriginálov alebo overených kópií
dokladov, listov vlastníctva, výpisov z obchodného registra, dokladov k vozidlám a pod. do
spisu.Poda názoru respondentov je v tomto štádiu konania ekonomicky nerentabilné
zaobstaráva dokumenty tohto druhu, nakoko informaná hodnota získaná z elektronických
evidencií je dostatoná na vyslovenie kvalifikovaného záveru o spôsobe ukonenia veci zo
strany FIU SR. Takáto úloha sa poda respondentov javí relevantná až v alšom štádiu

9

§ 4 ods. 2 zákona . 101/2010 o preukazovaní pôvodu majetku.
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konania, ke

sa prokurátor rozhodne poda návrh na súd, predovšetkým s poukazom na

ustanovenie § 7 ods. 2, Zák. . 101/2010 Z. z.
V niektorých prípadoch sa vyskytli prípady vrátenia spisu prokuratúrou spä FIU SR
z dôvodu neakceptovania formy spisu. Preto by bolo vhodné dohodnú sa na jednotnej forme
štruktúre spisu (podnetu), ktorý FIU SR predkladá prokuratúre. Do formálno-právnych
problémov

môžeme

zahrnú

aj

dôvody,

na

základe

ktorých

prokuratúra

žiadala doplnenieinformácií v podnete. Poda vyjadrenia respondentov tieto doplnenia nemali
vplyv na výpoet hodnoty preverovaného majetku a ani príjmov preverovanej osoby. Išlo
napríklad o zabezpeenie výpisov z útov právnickej osoby, v orgánoch ktorej je preverovaná
osoba,o zistenie údajovk útu preverovanej osoby (dátum založenia, údaje zakladatea útu,
disponentov, identifikovanie konkrétnych súm na úte, identifikovanie ku konkrétnej sume
vkladatea alebo výbercu a pod.), o zabezpeenie všetkých výpisov z útov od ich založenia
až doposia, o vyžiadanie údajov o platení odvodov preverovanej osoby (nemocenské,
dôchodkové...), o zabezpeenie daových priznaní právnických osôb v orgánoch ktorých
vystupuje preverovaná osoba a podobne.

Záver

Štatistické ukazovatele jednoznane poukazujú na skutonos, že zákon . 101/2010 Z.
z o preukazovaní majetku nenap a oakávania, ktoré boli pri jeho schvaovaní. Pracovníci
FIU SR na základe aplikanej praxe pri realizácii úloh vyplývajúcich zo zákona . 101/2010
Z. z. o preukazovaní majetku konštatovali, že doposia na základe oznámení neindikovali
žiadny daový únik ani trestný in.
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Vývoj kriminality na slovensku poda jednotlivých druhov
trestnej innosti
Viktor Šoltés, Peter Januš, Ladislav Mariš

Abstract
Criminality is a term that can't be exactly defined. It is an activity that is being developed over
time, space, and negatively affects society, the economy of the state, but also individual
person. The aim of this paper is to follow criminality's evolution over the last decade. We will
need to identify which types of crime are in decline and which are on the rise, what
percentages of the whole criminality do individual types of crime represent, what is the
clearance rate and how much financial damage does each type of crime cause.
Keywords: Criminality, crime, damage.

Pojem kriminality

Kriminalitu je zo spoloenského hadiska možné považova za zvláštny sociálnopatologický fenomén, ktorý je bežnou súasou každodenného života. Z trestnoprávneho
hadiska je kriminalitu možné považova za súhrn trestných inov, spáchaných v konkrétnom
ase na konkrétnom mieste s uritým rozsahom a štruktúrou. Vzniká ako výsledok
vzájomného pôsobenia pravdepodobného páchatea, ciea trestnej innosti a spôsobu ochrany
(Mikolaj 2004).
Napriek tomu, že ide o vemi asto sa vyskytujúci jav v spolonosti, kriminalita nemá
jednoznanú definíciu. Je možné len konštatova, že narúša harmonický chod spolonosti
a má rôzne aspekty. Negatívnym spôsobom ovplyvuje život jedinca, skupiny obyvateov, ale
aj celú spolonos a spôsobuje škody materiálne, fyzické, psychické ale aj iné (Gašpierik
2010).
V súvislosti s kriminalitou možno spomenú aj pojem trestný in, ktorý je ustanovený
Trestným zákonom . 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Poda toho, i ide
úmyselný trestný in alebo trestný in spáchaný z nedbanlivosti, a poda výšky hornej hranice
trestu odatia slobody za tento in je možné trestné iny rozdeova na preiny a zloiny
(Trestný zákon).

261



Okrem trestného inu legislatíva Slovenskej republiky pozná aj pojem priestupok. Ten
je definovaný Zákonom . 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Ide
o zavinené konanie, ktorým dochádza k porušovaniu alebo ohrozovaniu záujmu spolonosti
a je v uvedenom Zákone vyslovene oznaené za priestupok (Zákon o priestupkoch).
Nebezpenos a závažnos priestupku je v porovnaní s trestnými inmi nižšia a ide napríklad
o vzbudzovanie verejného pohoršenia, porušovanie noného pokoja, porušovanie dopravných
predpisov, výtržnosti a menej závažné krádeže.

Vývoj kriminality v Slovenskej republike

Poda toho voi komu, resp. omu spáchané trestné iny smerovali a ich skutkovej
podstaty možno kriminalitu rozdeli na jednotlivé druhy. Všeobecná kriminalita je zložená zo
štyroch druhov kriminality – násilnej, mravnostnej, majetkovej a ostatnej kriminality. Okrem
toho existujú ešte alšie dva druhy kriminality, a to zostávajúca a ekonomická kriminalita.
Násilná kriminalita
K násilnej kriminalite patria predovšetkým vraždy, lúpeže, úmyselné ublíženie na
zdraví, násilie spáchané na verejnom initeovi, extrémizmus a organizovaný zloin. Prehad
násilnej kriminality za posledných 10 rokov spolu so vzniknutými finannými škodami je
uvedený v tabuke 1.
Tab. 1 Vývoj násilnej kriminality v Slovenskej republike v rokoch 2004 – 2013
Rok
Zistené
Objasnené
Podiel [%]
Škoda
[v tisíc €]

2004
2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
13 755 12 906 10 896 9 620 9 030 8 337 7 532 7 002 6 607 6 003
9 961 9 526 7 475 6 744 6 293 5 998 5 485 5 270 4 772 4 439
72%
74%
69% 70% 70% 72% 73% 75% 72% 74%
4 122 7 936 3 349 4 733 3 932 2 251 4 761 3 078 4 785 2 286

Zdroj: Vlastné spracovanie poda Štatistika kriminality v Slovenskej republike

Od roku 2003 klesol poet trestných inov súvisiacich s násilnou kriminalitou takmer
o polovicu. Je teda možné konštatova, že v Slovenskej republike má násilná kriminalita
klesajúci trend a v roku 2014 možno oakáva, že poet zistenej násilnej kriminality klesne
pod 6 000 trestných inov. Objasnenos zistených trestných inov má ustálený charakter
a pohybuje sa okolo 73 %. Výška škody spôsobenej násilnou kriminalitou sa okrem roku
2003 a 2005 drží okolo 3,7 milióna €.
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Mravnostná kriminalita
Všeobecné pomenovanie pre znásilnenie, pohlavné zneužívanie a obchodovanie
s u mi je mravnostná kriminalita. Tabuka 2 uvádza vývoj tejto kriminality za poslednú
dekádu a výšku finannej škody.
Tab. 2 Vývoj mravnostnej kriminality v Slovenskej republike v rokoch 2004 – 2013
Rok
Zistené
Objasnené
Podiel [%]
Škoda
[v tisíc €]

2004
875
713
81%

2005
794
626
79%

2006
798
589
74%

2007
805
589
73%

2008
840
598
71%

2009
791
611
77%

2010
678
513
76%

2011
1 041
717
69%

2012
841
633
75%

2013
804
575
72%

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

Zdroj: Vlastné spracovanie poda Štatistika kriminality v Slovenskej republike

Charakteristické pre mravnostnú kriminalitu je to, že výška finannej škody je takmer
nulová. Škoda je spôsobená skôr na udskej psychike, o nemožno vyísli. V posledných 10
rokoch nedošlo k výraznej zmene vo vývoji tejto kriminality, a je teda možné poveda, že
mravnostná kriminalita stagnuje a kolíše okolo 850 spáchaných trestných inov za rok. Jediný
rok, kedy bola prekroená hranica 1 000 trestných inov bol rok 2011. Objasnenos sa
s malými výkyvmi drží kolo 73 %.
Majetková kriminalita
Majetková kriminalita je treou zložkou všeobecnej kriminality a patria sem
predovšetkým krádeže vlámaním, ale aj krádeže motorových vozidiel, súastí a vecí
z motorových vozidiel ale aj krádeže v bytoch. Nasledujúca tabuka 3 uvádza vývoj tejto
kriminality.
Tab. 3 Vývoj majetkovej kriminality v Slovenskej republike v rokoch 2004 – 2013
Rok

2004

Zistené
Objasne
né
Podiel
[%]
Škoda
[v tisíc €]

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

43
176
14
413

39
944
13
719

38
750
15
017

77 098

65 306

63 077

60 045

54 755

52 399

47 408

14 415

13 780

14 803

14 127

14 350

15 908

15 432

19%

21%

23%

24%

26%

30%

33%

33%

34%

39%

146
783

148
783

145
198

140
295

130
229

122
912

108
709

96
750

86
991

75
176

Zdroj: Vlastné spracovanie poda Štatistika kriminality v Slovenskej republike

Trestné iny, ktoré majú majetkovú povahu sú v Slovenskej republike najrozšírenejšie.
Od roku 2004 však poet týchto trestných inov neustále klesá a z potu 77 098 klesol ich
poet na 38 750. Významným faktorom však je aj to, že s postupným poklesom majetkovej
kriminality dochádza aj k zvyšovaniu objasnenosti. Od roku 2004 sa zvýšila objasnenos
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o 20 %. Škoda spôsobená práve touto kriminalitou od roku 2005 klesla o 50 % a neustále
klesá.
Ostatná kriminalita
Trestné iny súvisiace s výtržníctvom, zakladaním požiarov, drogami, nedovoleným
ozbrojovaním a podobne patria tiež k všeobecnej kriminalite, avšak nie je možné ich zaradi
medzi násilnú, mravnostnú ani majetkovú kriminalitu. Z tohto dôvodu sa tieto trestné iny
zaradzujú medzi ostatnú kriminalitu. V tabuke 4 je uvedený prehad ostatnej kriminality a jej
vývoj aj so spôsobenou škodou.
Tab. 4 Vývoj ostatnej kriminality v Slovenskej republike v rokoch 2004 – 2013
Rok

2004

2005

2006

2007

Zistené

8 689

9 945

9 336

9 930

7 610

7 830

6 854

88%

79%

11
115

11
214

Objasnen
é
Podiel
[%]
Škoda
[v tisíc €]

2008
10
126

2009
10
128

2010

2011

2012

2013

9 286

9 984

8 596

8 168

7 347

7 472

7 626

7 365

7 903

6 593

6 466

73%

74%

74%

75%

79%

79%

77%

79%

11
337

11
252

30
104

13
779

63
523

14
042

17
089

15
550

Zdroj: Vlastné spracovanie poda Štatistika kriminality v Slovenskej republike

Ostatná kriminalita za posledných 10 rokov stagnuje. Drží sa okolo 9 500 zistených
trestných inov rone, hoci v roku 2013 ich bolo zistených len nieo cez 8 000, o je najmenej
za poslednú dekádu. Objasnenos sa v poslednom období vyšplhala na úrove 79 % (okrem
roku 2012 – objasnenos 77 %). Škoda spôsobená touto kriminalitou je rôznorodá, o súvisí
to s tým, že sa v tejto kategórii nachádzajú rôznorodé trestné iny, ktoré nemožno zaradi
k predchádzajúcim druhom.
Zostávajúca kriminalita
Zostávajúca kriminalita a ostatná kriminalita sú podobné pojmy, avšak ich význam je
odlišný, a preto sa tieto dva pojmy nesmú zamiea ani zluova. Zostávajúca kriminalita
navyše ani nepatrí ku všeobecnej kriminalite. Trestné iny ktoré sem patria súvisia s cestnými
dopravnými nehodami, ohrozovaním pod vplyvom návykovej látky,

alej vojenské trestné

iny a trestné iny páchané proti republike. Prehad a vývoj zostávajúcej kriminality je
uvedený v tabuke 5.
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Tab. 5 Vývoj zostávajúcej kriminality v Slovenskej republike v rokoch 2004 – 2013
Rok

2004

Zistené
Objasnen
é
Podiel
[%]
Škoda
[v tisíc €]

2005

14
413
10
597

15
367
11
764

74%
14
111

2006

2007

2008

11
877

12
507

13
034

8 144

8 931

9 456

77%

69%

71%

19
710

11
640

12
737

2009

2010

2011

2012

2013

13
732
10
571

13
567
10
592

13
525
10
742

17
682
14
894

16
734
14
231

73%

77%

78%

79%

84%

85%

12
306

6 875

7 068

5 526

8 786

4 874

Zdroj: Vlastné spracovanie poda Štatistika kriminality v Slovenskej republike

Do roku 2012 bola zostávajúca kriminalita stagnujúca a poet zistených trestných
inov súvisiacich s ou bol okolo 13 500. V roku 2012 však došlo k prudkému nárastu tejto
kriminality. Súvisí to predovšetkým s nárastom potu trestných inov ohrozovania pod
vplyvom návykovej látky. V uvedenom roku totiž došlo k prekvalifikovaniu vedenia
motorového vozidla pod vplyvom alkoholu s viac ako jedným promile alkoholu v krvi
z priestupku na trestný in ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V súvislosti s tým však
došlo aj k zvýšeniu objasnenosti tejto kriminality o približne 5 %. Z dlhodobého hadiska
škoda spôsobená trestnými inmi z tohto druhu má klesajúci charakter.
Ekonomická kriminalita
Posledným druhom kriminality je ekonomická kriminalita, do ktorej patria trestné iny
skrátenia dane, krádeže, ochrany meny, korupcia, sprenevera, podvod, ale aj porušovanie
autorských práv. Vývoj tejto kriminality je uvedený v tabuke 6.
Tab. 6 Vývoj ekonomickej kriminality v Slovenskej republike v rokoch 2004 – 2013
Rok

2004

2005

Zistené

16 414

19 245

9 239

Objasne
né
Podiel
[%]
Škoda
[v tisíc
€]

2006
19
167

2007
17
895

2008
16
974

2009
19
518

2010
16
781

2011
18
145

2012
16
681

2013
19
218

10 498

9 616

8 237

7 513

8 739

7 338

8 137

7 272

7 995

56%

55%

50%

46%

44%

45%

44%

45%

44%

42%

1 255
950

1 748
243

302
714

388
823

277
624

350
554

550
841

438
933

583
768

438
816

Zdroj: Vlastné spracovanie poda Štatistika kriminality v Slovenskej republike

Charakteristickou rtou ekonomickej kriminality je to, že jej páchaním dochádza
k obrovským finanným škodám. Poet spáchaných trestných inov tohto druhu kriminality je
za poslednú dekádu približne rovnaký. Ich objasnenos však z roka na rok klesá – z 56 %
v roku 2004 na 42 % v roku 2013. Spôsobená škoda sa v posledných rokoch tiež stabilizovala.
Obrovský prepad nastal v roku 2006 kedy oproti predchádzajúcemu roku klesla škoda o viac
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než 80 %. Potrebné je však doda, že škoda spôsobená ekonomickou kriminalitou predstavuje
až 80 % celkovej škody spôsobenej kriminalitou.
Celková kriminalita
Vývoj celkovej kriminality, ktorá v sebe zaha všetky druhy kriminality má klesajúci
charakter. V rokoch 1997 až 2010 nenastali výrazné kvantitatívne zmeny stavu, štruktúry
a ani dynamiky kriminality (Stratégia 2011). Ani v alšom období však k výrazným zmenám
nedošlo, o je možné si všimnú v tabuke 7.
Kriminalita v Slovenskej republike má teda klesajúci charakter, avšak objasnenos
zistených trestných inov kontinuálne rastie. Spôsobená finanná škoda po prepade v roku
2006 sa ustálila na hodnote okolo 600 miliónov €.
Tab. 7 Vývoj kriminality v Slovenskej republike v rokoch 2004 – 2013
Rok

2004

2005

131 244 123 563

Zistené
Objasne
né
Podiel
[%]
Škoda
[v tisíc
€]

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

115
151
47
481

110
802
45
975

104
759
45
682

104
905
49
453

95
252
46
725

92
873
47
182

90
351
47
883

89
677
48
723

51 635

54 024

39%

44%

41%

41%

44%

47%

49%

51%

53%

54%

1 432
082

1 935
567

474
239

557
840

454
197

496
373

734
904

558
331

701
421

536
704

Zdroj: Vlastné spracovanie poda Štatistika kriminality v Slovenskej republike

Na nasledujúcom obrázku 1 je možné vidie vývoj jednotlivých druhov kriminality
v Slovenskej republike od roku 1997, kedy sa zaala vies štatistika kriminality poda
jednotlivých druhov. Obrázok 2 graficky zobrazuje objasnenos týchto druhov kriminality.

Obr. 1 Vývoj kriminality v Slovenskej republike
Zdroj: Vlastné spracovanie poda Štatistika kriminality v Slovenskej republike
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Obr. 2 Vývoj objasnenosti kriminality v Slovenskej republike
Zdroj: Vlastné spracovanie poda Štatistika kriminality v Slovenskej republike

Z obrázkov jednoznane vyplýva, že od roku 1997 dochádza k poklesu majetkovej
kriminality (vrchol dosiahla v roku 2004) a miernemu poklesu násilnej kriminality. Naopak
nárast zaznamenala najmä ekonomická kriminalita, zostávajúca kriminalita a mierny nárast
má za sebou aj ostatná kriminalita, ktorá sa pohybuje okolo 10 000 zistených trestných inov.
Mravnostná kriminalita stagnuje i už v pohade na zistené trestná iny alebo objasnené.
Objasnenos ostatných druhov kriminality je však rôznorodá. Zatia o objasnenos násilnej
kriminality prudko klesá, objasnenos ostatnej kriminality, ekonomickej kriminality
a majetkovej kriminality sa postupne ustálila a osciluje oko svojich hodnôt. Prudký nárast
zaznamenala len objasnenos zostávajúcej kriminality v roku 2012.
V nasledujúcom obrázku 3 je zobrazený podiel jednotlivých druhov kriminality na
celkovej zistenej kriminalite v Slovenskej republike od roku 1997 až do roku 2013. Viac ako
polovicu celkovej kriminality tvorila majetková kriminalita. Zvyšnú as si rozdelili
ekonomická kriminalita, zostávajúca, násilná a ostatná kriminalita. Zanedbatenú as (len 1
%) tvorí na zaznamenanej kriminalite mravnostná kriminalita.
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Obr. 3 Podiel jednotlivých druhov kriminality na celkovej zistenej kriminalite v rokoch 19972013
Zdroj: Vlastné spracovanie poda Štatistika kriminality v Slovenskej republike

Zaujímavým ukazovateom je aj výška škody spôsobená jednotlivými druhmi
kriminality. Tá vypovedá o tom, ako vemi daná kriminalita ovplyvuje chod ekonomiky
štátu. Obrázok 4 graficky znázoruje vývoj výšky finannej škody poda jednotlivých druhov
kriminality okrem mravnostnej, ke že pri nej nevzniká žiadna, resp. len minimálna škoda.

Obrázok 4 Výška škody jednotlivých druhov trestnej innosti
Zdroj: Vlastné spracovanie poda Štatistika kriminality v Slovenskej republike

Už na prvý pohad je jasné, že ekonomická trestná innos spôsobuje aj najväšiu
finannú škodu. Dá sa to však oakáva, ke že pri nej ide hlavne o získavanie finanných
prostriedkom nekalým spôsobom. Najväšia škoda touto kriminalitou bola zaznamenaná
v rokoch 2002 – 2005. V roku 2006 došlo k prepadu a odvtedy sa nachádza spôsobená škoda
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v intervale 400 – 600 miliónov €. Zvyšné druhy kriminality si na celkovej škode prerozdeujú
20 %.

Záver

Kriminalita je innos zameraná proti spolonosti a spôsobuje v nej negatívne javy. Jej
vznik majú na svedomí rôzne kriminogénne initele ako napríklad politická situácia, právne
predpisy, sociálna situácia, psychologické aspekty, vzdelanostná úrove, etnická príslušnos
a iné. Vplyv kriminality je tiež rôznorodý – ovplyvuje všetko od ekonomiky a hospodárstva
štátu až po bezpenos jedinca ako základ štátu.
Trestný zákon definuje trestné iny. Tie možno zlúi do jednotlivých

druhov

kriminality poda toho, proti komu resp. omu smerujú a aká je ich skutková podstata.
Základné skupiny sú násilná, mravnostná, majetková a ekonomická kriminalita, ktoré sú
doplnené o zostávajúcu kriminalitu a ostatnú kriminalitu.
Vývoj kriminality je na Slovensku možné sledova od roku 1997, kedy boli zverejnené
prvé štatistiky. Najvýznamnejšie je to, že kriminalita kontinuálne klesá – zo 130 000 trestných
inov spáchaných v roku 1997 na menej ako 90 000 trestných inov v roku 2013. Naopak,
s poklesom trestných inov kontinuálne stúpa ich objasnenos. V roku 1997 bolo objasnených
len 39 % všetkých zistených trestných inov, priom v roku 2013 to už bolo viac ako
polovica, až 54 %.Na celkovej kriminalite má 55 % podiel majetková kriminalita.Výška
finannej škody v roku 2006 výrazne klesla a ustálila sa.
Otvorenou otázkou zostáva, o spôsobuje znižovanie kriminality. Jednou z možností je
to, že kriminalita sa so zvyšujúcou sa životnou úrovou naozaj znižuje. Druhou možnosou je
to, že kriminalita sa v skutonosti neznižuje, len ju príslušné orgány vedia slabšie zisti.
Možnosou je aj to, že niektoré trestné iny mohli by prekvalifikované na priestupky.
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Analýza bezpenostného prostredia v kontexte globalizácie
Gustáv Tarcsi

Abstrakt
V súasnosti oblasti, ktoré sú ovplyvnené globalizáciou sú nespoítatené. Do procesov
globalizácie sa zapája stále väšie množstvo udí a odvetví spoloenského života. Obsahom
lánku sú základné poznatky o rozmeroch globalizácie, ako aj skúmanie vplyvu globalizácie
v konkrétnej oblasti obrany a bezpenosti. Z tohto vychádza cie tejto práce, ktorým je
analyzova a charakterizova bezpenostné prostredie a vplyv na takéto prostredie
prostredníctvom jedného z fenoménov konca minulého storoia, ktorým je globalizácia.
V závere práce sú uvedené názory autora k danej téme na základe analýz tých poznatkov,
ktoré získal v rámci skúmania súasného stavu danej problematiky.
Kúové slová: globalizácia, obrana, bezpenos, bezpenostné prostredie.
Abstract
At present time, areas that are affected by globalization are uncountable. Into the proceses of
the globalization are integrated persistently quantities of people and spheres of social life.
The content of this article are the findings about basic dimensions of globalization, as well as
researching of the impact of globalization in a particular area of defense and security. Based
on this we can specify the main goal of this project, which are the analysis and
characterization of the security environment and as well as impact on this environment
through one phenomena from the end of last century, which is the globalization. The autor's
view on this subject is presented at the end of the project. All author's findings are based on
analysis of the findings, which were collected during the analysis of the actual situation.
Key words: globalization, defence, security, safety, security environment.

Úvod

Postupnou evolúciou udskej spolonosti pribudli na zoznam negatívnych vplyvov
ohrozujúcich bytie loveka nebezpeenstvá, ktorých pôvodcom sa stal sám lovek.
V priebehu historického vývoja udia a spolonosti si postupne zaali uvedomova jednotlivé
druhy hrozieb a úmerne k nim zaali prijíma opatrenia na zaistenie svojej bezpenosti.
História totiž potvrdzuje, že nadmerné bezpenostné opatrenia a zbrojenie na jednej strane
vyvoláva nadmerné bezpenostné opatrenia a zbrojenie na druhej strane. Zámerom lánku je
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priblíženie prehadu doterajších poznatkov o globalizácii v kontexte konkrétnej oblasti obrany
a bezpenosti. Vzhadom k tomu, že individuálne i kolektívne bezpenostné prostredie sa
tak výrazne mení a jednotliví aktéri, jednotlivci i spolonosti, musia na tieto zmeny adekvátne
reagova sa autor lánku rozhodol venova pozornos k danej problematike a zdôrazni
dôležitos jednotlivých aspektov globalizácie v danej téme. Cieom tejto práce je analyzova
a charakterizova bezpenostné prostredie a vplyv na takéto prostredie prostredníctvom
jedného z fenoménov konca minulého storoia, ktorým je globalizácia.
Rovnako významne sa mení národné i globálne bezpenostné prostredie, a preto
jednotlivé štáty a koalície, prípadne integrané zoskupenia musia prijíma opatrenia na
zamedzenie vzniku nových a zmiernenie následkov existujúcich bezpenostných rizík a
hrozieb.

Analýza bezpenosti a globalizácie

Prostredie samo o sebe nie je konštantnou veliinou, pretože sa postupne mení
a vyvíja. Prvotné z hadiska vývoja bolo prírodné prostredie, ktoré nebolo vytvorené
lovekom a lovek jeho vývoj ani neovplyvoval. V priebehu svojho vývoja si však lovek
zaal toto prostredie prispôsobova a vytvoril tzv. umelé prostredie. To znamená, že postupne
sa životným prostredím loveka stalo prostredie, ktoré obsahuje nielen pôvodné, prírodou
vytvorené prostredie, ale aj lovekom pozmenené prírodné prostredie a tiež lovekom
vytvorené umelé prostredie – sociálne prostredie, ktoré má rozhodujúci vplyv na jeho vývoj,
vývoj spoloenských vzahov a spoloenského systému (Hofreiter 2006).
Bezpenos je charakterizovaná z viacerých aspektov, s väším dôrazom na iné ako
vojenské príiny napätia, konfliktov alebo kríz v medzinárodných vzahoch. Tradiné
chápanie bezpenostných hrozieb vojenského charakteru rozširuje o nové druhy hrozieb
politického, sociálneho, ekonomického, environmentálneho a informaného charakteru. Na
základe takéhoto širšieho pohadu bezpenos

predstavuje vytváranie podmienok na

dlhodobý, kontinuálny a dynamický rozvoj, priom za jej súas sa považuje i udržiavanie
ekonomického rozvoja, prístup k moderným technológiám, prírodným zdrojom a zabránenie
environmentálnej degradácii (Škvrnda 2003). Týmito definíciami autor lánku sa stotožnil
poas analýzy tých poznatkov, ktoré získal v rámci skúmania súasného stavu danej
problematiky.
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Analýza bezpenostného prostredia

Bezpenostné prostredie - autor lánku sa prikláa k definícií bezpenostného
prostredia

ako

uritý

súhrn

prírodného

a sociálneho

prostredia,

nakoko

lovek

žije, pracuje a vyvíja sa v uritom sociálnom, kultúrnom a prírodnom prostredí. Prírodné
prostredie je urené geografickým usporiadaním, a sociálne prostredie je umelé prostredie
vytvorené

lovekom,

kde

sa

jedná

o jednotlivca

a

udí,

sociálne skupiny

a

spoloenské vzahy. Hospodársky, politický systém tvoria kultúrne prostredie. Lenže všetky
tieto prostredia sa musia nachádza v bezpenostnom prostredí, aby ich vzah a následný
vývoj mohol by z aspektu bezpenosti garantovaný, takže je nutné všetky tieto prostredia
zahrnú pod záštitu bezpenostného prostredia.
Poda Bezpenostnej stratégie Slovenskej republiky schválenej NR SR v roku 2005
alšími tendenciami, ktoré ovplyvujú vývoj bezpenostného prostredia, sú narastajúca
globalizácia, zvyšovanie potu vnútroštátnych konfliktov, prehlbujúca sa bezpenostná,
politická aj ekonomická integrácia štátov, nekontrolované šírenie informaných a vojenských
technológií, nerovnomernos vývoja regiónov, nevyvážený demografický vývoj a migrané
pohyby, nárast neznášanlivosti a nacionalizmu, rast závislosti od životne dôležitých zdrojov a
ich obmedzenos a zhoršovanie životného prostredia (Bezpenostná stratégia Slovenskej
republiky 2005).
Globálne bezpenostné prostredie - Z pohadu zabezpeenia bezpenosti na
národnej i medzinárodnej úrovni je v nadväznosti na vojenské (symetrické) ohrozenia
nevyhnutné upozorni i na nevojenské (asymetrické) ohrozenia. Patria sem i javy, ktoré
nemajú bezprostredne charakter ozbrojeného násilia, ale pri masovom rozšírení môžu
ohrozova bezpenos jednotlivcov, sociálnych skupín, štátnych orgánov, destabilizova i
dokonca dezintegrova spolonos. Zabezpeenie bezpenosti na všetkých úrovniach tým
nadobúda v dnešnej dobe multipolárneho geopolitického rozdelenia sveta nové dimenzie.
Euroatlantické bezpenostné prostredie- Euroatlantický bezpenostný priestor je v
strednodobom asovom výhade (10 rokov) hrozba rozsiahleho ozbrojeného konfliktu
konvenného typu vysoko nepravdepodobná. Napriek nízkej miere rizika jeho vypuknutia je
potrebné z dlhodobého asového hadiska (15 – 20 rokov) zvažova aj variant možnej
zásadnej zmeny súasného bezpenostného prostredia, ktorá by mohla vytvori podmienky na
stupovanie tejto bezpenostnej hrozby a zvýšenie miery rizika. Funknos a rozvoj
spolupráce NATO a EÚ maximalizujú synergiu v uplatnení politických, vojenských
a ostatných nástrojov moci štátov a zvyšujú šance na dosiahnutie úspechu spoloného konania
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v oblasti zaistenia o najväšej bezpenosti nielen lenských krajín Aliancie a Únie, ale na
celom svete (Pešout 2007).
Regionálne bezpenostné prostredie - Slovenská republika geograficky leží na
európskom kontinente, priom jej priame bezpenostné prostredie predstavuje región strednej
a východnej Európy. Ide o región, ktorý je etnicky, jazykovo, kultúrne a nábožensky vemi
rôznorodý. Poda Samuela P. Huntingtona predstavuje teritórium, v ktorom dochádza ku
stretu troch civilizácií – západnej, pravoslávno-slovanskej a islamskej. Rozdiely medzi týmito
civilizáciami boli zdrojom mnohých problémov a konfliktov vojenského i nevojenského
charakteru v minulosti a môžu by i v budúcnosti.
Bezpenostný komplex je definovaný ako skupina štátov, ktorých hlavné
bezpenostné problémy sú natoko previazané, že problémy národnej bezpenosti každého
z nich nie je možné analyzova, i rieši oddelene. Podstata bezpenostných komplexov
vychádza z toho, že v ére globalizácie sú všetky štáty prepojené vzájomnou bezpenostnou
závislosou. Táto závislos je pritom ovplyvnená geografickou rozptýlenosou štátov.
Znamená to, že ím sú štáty alej od zdroja ohrozenia, tým je ich ohrozenie menšie. Preto sa
aj štáty pri posudzovaní svojej bezpenosti skôr orientujú na svoje najbližšie okolie. Sú ovea
citlivejšie na bezpenostné hrozby v blízkosti svojich hraníc ako na vzdialenejšie hrozby,
alebo vzdialenejšie mocnosti (Hofreiter 2006).

Charakteristika globalizácie

Globalizácia je proces narastania medzinárodného prepojenia vo všetkých uvedených
oblastiach ako je ekonomika, politika, kultúra, komunikácia, životné prostredie at . Je to
predovšetkým spontánny neriadený proces, predstavujúci rozšírenie sortimentu výrobkov a
služieb, ktoré sa dostávajú na medzinárodné trhy v dôsledku liberalizácie obchodu a
ekonomických pravidiel, rastúcej vonosti pri zria ovaní organizácií a technických i
technologických inovácií, ktoré umožujú poskytovanie služieb bez priestorových obmedzení
(Mez ický 2006).
Poda názoru autora lánku uvedené definície vystihujú fenomén nášho tisícroia, ale
samozrejme okrem týchto oblastí sa globalizácia prejavuje skoro všade, ako napr. v doprave,
kde moderné spoje skracujú as i vzdialenosti, vplyv nových technológií sa odzrkadlí aj v
najvzdialenejších kútoch sveta a tým do procesov globalizácie sa zapája stále väšie množstvo
udí a ke že sociálne, kultúrne a prírodne prostredie sú súasou bezpenostného prostredia,
tak globalizácia v znanej miere ovplyvuje aj uvedené bezpenostné prostredie.
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Globalizané procesy sú natoko zložité, že sa dajú len vemi ažko riadi. Ke že
neexistuje žiadna svetová vláda, ktorá by k tomu bola oprávnená, tak sa najvyspelejšie krajiny
sveta združujú v zoskupeniach, prostredníctvom ktorých sa snažia ovplyvni nielen vývoj
globalizácie, ale aj udskej spolonosti. Najvýznamnejšie zoskupenia najvyspelejších krajín
sveta predstavujú najmä skupina G8 (USA, Kanada, Japonsko, Veká Británia, Francúzsko,
Nemecko, Taliansko a Rusko), skupina G20 (skupina najväších ekonomík sveta) a
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (Organisation for Economic Co-operation
and Development – OECD).
Medzi pozitíva globalizácie patrí najmä celosvetový rast výroby a poskytovaných
služieb, zvyšovanie sortimentu vyrábaných tovarov a poskytovaných služieb, rast objemu
globálne obchodovaného tovaru a služieb, vývoj nových technológií, technologických
postupov, komunikaných a informaných systémov, rýchlos a komplexnos priamych
zahraniných investícií, zníženie potu obyvatestva žijúceho v absolútnej chudobe, väší
výber potravín, tovaru a služieb pre mnohých obyvateov našej planéty než kedykovek
predtým v minulosti, at .
Medzi negatíva globalizácie patrí najmä nekontrolovaný transfer finanného kapitálu,
ktorý je väší ako objem obchodovaného tovaru a služieb a ktorý predstavuje riziko
ekonomických kríz, rast nerovnosti v prístupoch k celkovému spoloenskému rastu, pretože
ovea viac získavajú a lepšie sa rozvíjajú tie krajiny, ktoré majú lepšie predpoklady k rastu,
lepšie vzdelanú populáciu a viac sa orientujú na výmenu a spracovanie informácií, zvyšovanie
rozdielov medzi krajinami, zvyšovanie rozdielov medzi jednotlivými vrstvami spolonosti
v rámci jednej krajiny, zvyšovanie nerovnomernosti ekonomického vývoja, oslabovanie úloh
národných štátov, strata ich vplyvu na chod vlastnej ekonomiky a odkázanos na ubovôu
nadnárodných spoloností a rozhodovanie medzinárodných organizácií, at .
Autor súhlasí s myšlienkou uvedenou v Bezpenostnej stratégii Slovenskej republiky z
roku 2005, že s globalizáciou bezprostredne súvisí aj zvyšujúci sa vplyv neštátnych initeov
na bezpenos a stabilitu vo svete. Dochádza k postupnej strate monopolu štátu na zaruenie
bezpenosti a použitie sily. Schopnos štátu ako subjektu medzinárodného práva by
kúovým aktérom medzinárodných vzahov je konfrontovaná neštátnymi skupinami,
organizáciami a nadnárodnými sieami. Z tohto vyplýva aj podstatná kompetencia štátu, ako
riadi bezpenos a vplyv na bezpenostné prostredie, ak sme svedkami pribúdania
uvedených subjektov a ich koordinácia tým pádom je ažšia a zložitejšia.
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Vplyv globalizácie na bezpenostné prostredie

o sa týka vplyvu globalizácie na bezpenostné prostredie, je možné konštatova, že
súasný vývoj vo svete je najmä z dôvodu globalizácie sprevádzaný vekými ekonomickými
disproporciami, a tak najmä v krajinách tzv. tretieho sveta bude narasta nebezpeenstvo
lokálnych a regionálnych konfliktov, ktorých následky sa môžu viac, i menej prejavi aj v
ostatných krajinách sveta. Iný zdroj nebezpeenstva zasa predstavuje islamský náboženský
extrémizmus a radikalizmus, ktorý v záujme dosiahnutia svojich cieov využíva akékovek
metódy, vrátane terorizmu. Nie však terorizmu, aký existoval na zemi po stároia, ale
terorizmu, ktorý môže v súasnosti zasiahnu kohokovek, kdekovek a kedykovek, a ktorý
je zameraný na masovú deštrukciu materiálnych hodnôt a masové zabíjanie nevinných
civilistov (Ivaník 2010).
Analýzou trendov v súasnom vývoji ekonomického a bezpenostného prostredia
udskej spolonosti a komparáciou reálnych údajov v oblasti vojenských výdavkov v
posledných rokoch možno dospie k záveru, že celosvetové ekonomicko-bezpenostné
prostredie je v súasnosti výrazne ovplyvnené jeho nestabilitou, množstvom známych
i latentných bezpenostných hrozieb, ktorých intenzitu zvyšuje svetová hospodárska a
finanná kríza a prehlbujúca sa globalizácia vo svete.
Pri narastajúcej dynamike vedecko-technického, ekonomického a sociálneho rozvoja
je potenciál zmien tak obrovský, že každý štát musí venova analýze týchto vývojových
tendencií neustálu pozornos, zvláš vo sfére obrany a bezpenosti spolonosti. Zásadné
zmeny v globálnom bezpenostnom prostredí, ktoré nasledovali po skonení studenej
vojny a páde bipolarity priniesli okrem nesporných pozitív aj deformácie, ktoré sa postupne
zaali oraz viac prejavova v podobe rôznych asymetrických bezpenostných ohrození. S
novými bezpenostnými hrozbami, spoívajúcimi najmä v medzinárodnom terorizme,
cezhraninom organizovanom zloine, nelegálnej migrácii, aktivitách cudzích spravodajských
služieb a zvyšujúcom sa pote kybernetických útokov na verejné a súkromné poítaové siete
alebo dokonca v možnosti použitia zbraní hromadného nienia, sa obrana a bezpenos štátu a
jeho obyvateov dostáva do úplne inej roviny. Tieto zmeny v globálnom bezpenostnom
prostredí v spojení s ekonomickými faktormi vyvolávajú vo svete nielen nové integrané, ale
súasne aj dezintegrané snahy viacerých krajín alebo skupín. Takže fenomén globalizácie
v posledných rokoch výrazne ovplyvuje ekonomické záujmy a výsledky štátov. V tejto
oblasti kúovým a nevyhnutným znakom globalizácie je vzájomná prepojenos trhov, ktorá
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sa negatívne prejavila, ke hypotekárna a finanná recesia v Spojených štátoch amerických sa
rýchlo preniesla do celého sveta a zmenila sa na globálnu hospodársku krízu..
Vychádzajúc z názorov zástancov a odporcov globalizácie neexistujú v súasnosti pre
hodnotenie jej pozitív a negatív žiadne pevne stanovené teoretické kritériá. Preto sa hodnotia
subjektívne niektoré fakty ako kladné alebo záporné a dochádza k tomu, že to, o jeden
subjekt pokladá v rámci globalizácie za vyslovene pozitívny jav, druhý subjekt ho zo svojho
uha pohadu hodnotí ako vyslovene negatívny jav.
Paralelne s procesmi globalizácie sa formovala a formuje kritika ich negatívnych
dôsledkov. Dialóg a konfrontácia s odporcami globalizácie sú súasou globalizaných
procesov. Už dnes je však vidie prirodzené obranné mechanizmy – vznikajú aliancie štátov,
ktoré koordinujú svoju medzinárodnú politiku, legislatívu, hospodársku a bezpenostnú
politiku. Európska únia by mohla by ilustráciou.
Vnímanie dôsledkov globalizácie do znanej miery závisí od toho, ako túto tému
interpretujú elity a médiá. \ažko dnes napríklad predvída dôsledky trendov spojených so
stretom a prelínaním kultúr, rolou masovej kultúry, elektronizáciou priestoru verejnej
komunikácie (napríklad internet) a podobne. Nepochybne sú však práve tieto témy jedným z
kúových motívov pre pribúdanie kolektívnych akcií medzinárodného spoloenstva, ktorých
cieom je riešenie lokálnych konfliktov, stabilizácia ekonomík, ochrana životného prostredia,
udského života, práv menšín a podobne.

Záver

Prebiehajúce zmeny v bezpenostnom prostredí a celkový vývoj globalizácie vo svete,
podporený najmodernejšími informanými technológiami zvyšujú schopnos interakcie
teroristických a zloineckých organizácií a zlepšujú ich prístup k informáciám, technológiám,
financiám a technickým prostriedkom na základe oho je možné predpoklada, že v blízkej
budúcnosti dôjde k nárastu asymetrických hrozieb, ktorým bude musie eli aj Slovenská
republika. Práve preto musí Slovenská republika v záujme zabezpeenia potrieb vlastnej
bezpenosti vytvára podmienky na zdokonaovanie obranného a bezpenostného systému
štátu, ako aj riešenia krízových situácií vojenského i nevojenského charakteru.
Zmeny v bezpenostnom prostredí spolu s obrovskými zmenami v ekonomickej
oblasti následne vyvolávajú vo svete nielen nové integrané, ale súasne aj dezintegrané
snahy viacerých krajín alebo skupín. Globalizácia predstavuje vysoko dynamický
mnohostranný proces, v ktorom sa prelínajú a navzájom ovplyvujú politické, ekonomické,
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sociálne, vojensko-strategické, technologické, ekologické a

alšie faktory. Doterajší vývoj

globalizácie ukazuje, že rozhodujúci vplyv na jej priebeh majú ekonomické faktory, ktoré
výrazne ovplyvujú ostatné a na ich základe vzniká nový systém medzinárodných
ekonomických a politických vzahov. Tento nový systém nahrádza povojnový systém
usporiadania sveta, priom v ovea väšej miere sa riadi tržnými ekonomickými
mechanizmami

ako

politicko-ideologickými

rozhodnutiami.

Globalizácia

a

nové

bezpenostné riziká a hrozby zmenili svet a preto je nutné, aby vlády, ministerstvá a ostatné
inštitúcie, v rámci zdokonaovania svojich obranných a bezpenostných systémov, okrem
množstva politických, vojenských, organizaných a legislatívnych opatrení, prijímali aj
adekvátne ekonomické opatrenia a venovali zabezpeeniu obrany a bezpenosti ešte väšiu
pozornos.
Zaistenie bezpenosti Slovenskej republiky a jej obyvateov patrí medzi základné
úlohy štátu a preto nepretržité hodnotenie bezpenosti a bezpenostného prostredia spolu s
dôkladnou analýzou bezpenostných rizík a hrozieb je nevyhnutným predpokladom úinnej
bezpenostnej politiky Slovenskej republiky. Prijatie Slovenska do NATO a EÚ zásadným
spôsobom zmenilo jeho bezpenostné postavenie, vytvorilo kvalitatívne nové podmienky na
realizáciu jeho bezpenostných záujmov a zárove zvýšilo úrove bezpenostných garancií
poskytovaných týmito organizáciami. lenstvo v OBSE, OECD a alších medzinárodných
organizáciách taktiež prispelo k stabilite bezpenostného prostredia Slovenskej republiky.
alším významným faktorom podstatne ovplyvujúcim bezpenostné prostredie Slovenskej
republiky bol jej vstup do Schengenského priestoru v roku 2008, priom Slovenská republika
od tohto vstupu preukázala schopnos úinne sa podiea na ochrane spoloného európskeho
priestoru. Migraný tlak na slovenskú štátnu hranicu sa v porovnaní s predchádzajúcimi
rokmi výrazne znížil a Slovensko bolo využívané prevažne len ako tranzitná krajina. Zvýšil sa
však záujem o falošné alebo pozmenené pasy a identifikané karty obanov Slovenskej
republiky ako jedného z lenských štátov Schengenskej dohody. Zárove sa tým zvýšila aj
miera zodpovednosti Slovenskej republiky za bezpenos a stabilitu nielen v jej blízkom
okolí, ale v celej Európe a vo svete.
Na základe týchto poznatkov autor v zmysle zámerov tejto práce konštatuje, že aj ke
sa bezpenostné riziká a hrozby zo strany štátnych alebo neštátnych aktérov nikdy nebudú da
odstráni úplne, prijímanie úinných a efektívnych opatrení s adekvátnym zdrojovým
zabezpeením

v

maximálnej

možnej

miere

zníži

negatívne

dopady

prípadných

bezpenostných kríz, i ozbrojených konfliktov na vyspelé štáty sveta, vrátane Slovenskej
republiky. Slovensko, má snahu pomáha a angažova sa v plnom nasadení nielen
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pre zabezpeenie regionálnej bezpenosti ale aj kontinentálnej. V Bezpenostnej stratégii
Slovenskej republiky je uvedené aj to, že Slovensko v rámci svojich možností sa bude
angažova pri zabezpeení stability Stredného východu, ktorý je ohniskom terorizmu,
náboženského extrémizmu, medzinárodnej kriminality a možného šírenia zbraní hromadného
nienia. V oblasti Stredomoria je snahou Slovenska prispie k prekonávaniu ekonomickej
stagnácie a chudoby a tým prispie k stabilizácií bezpenostného prostredia, ktoré je vždy
ovplyvnené aj rôznymi faktormi globalizácie.
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Problematika normalizácie ciea detekcie poplachových systémov
Andrej Veas, Martin urovec, Milan Kutaj

Abstrakt
Pre testovanie poplachových systémov sú používané ciele, ktoré sú štandardizované
v technických normách komponentov poplachových systémov. Cie uvedený v norme by mal
zohadova reálny cie detekcie – narušitea chráneného priestoru. V skutonosti normy
nedefinujú cie vemi všeobecne, priom ten v skutonosti nemusí by porovnatený
s narušiteom. lánok obsahuje porovnanie cieov uvedených vo vybraných technických
normách komponentov poplachových systémov. Tie sú používané aj pre testovanie
poplachových systémov a ich komponentov.
Kúové slová:cie detekcie, štandardizácia, poplachový systém.
Abstract
For testing alarm systems are used test targets which are defined in technical standards for
alarm systems components. These test target should reflect real detection target – intruder in
protected area. However standards define detection target quite specifically and real detection
target may not match thisdefinition. In article is comparison of definition of detection targets
in selected technical standards for alarm systems components which are used for testing of
alarm systems and its components.
Key words: detection target, standardization, alarm system.

Technická norma STN EN 50136-1 definuje poplachový systém(angl.: Alarm System)
ako elektrickú inštaláciu, ktorá reaguje na runú alebo automatickú detekciu prítomnosti
nebezpeenstva. Podobnú definíciu poplachového systému môžeme nájs aj v STN P CLC/TS
50398, kde poplachovým systémom je elektrické zariadenie, reagujúce na manuálny podnet
alebo na automatickú detekciu prítomnosti nebezpeia. Táto norma zavádza aj pojem
poplachová aplikácia (angl.: Alarm Application) pod ktorou sa rozumie aplikácia urená na
ochranu života, majetku, alebo prostredia.
Pod pojmom poplachové systémy chápeme:
x sledovacie systémy CCTV na používanie v bezpenostných aplikáciách,
x elektrické zabezpeovacie a tiesové poplachové systémy,
x systémy privolania pomoci,
x systémy elektrickej požiarnej signalizácie,
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x poplachové prenosové systémy a zariadenia,
x systém kontroly vstupov.
Cie detekcie nie je rovnako definovaný pre parciálne asti predchádzajúceho rozdelenia
i ke

pri ochrane majetku ide v podstate len o 4 hlavné typy cieov uvedených na

nasledujúcom obrázku.

Obr. 1 Hlavné ciele detekcie poplachových systémov
Zdroj: vlastné spracovanie

Každý z uvedených cieov (lovek, vozidlo, stroj, zviera) je možné rozleni poda rýchlosti
(v normách zväša uvádzaného v m/s) a druhu pohybu a spôsobu maskovania.

Obr. 2 Detekovatené charakteristiky osoby
Zdroj: vlastné spracovanie
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Druhy pohybujúcich sa cieov, ktoré môžu by zachytávané:
-

dopravné prostriedky,

-

vstupy a výstupy neoprávnených osôb,

-

batožina ponechaná bez dozoru,

-

osobný majetok, ktorý je bežne používaný verejnosou,

-

podozrivé osoby,

-

zamestnanci (metódy práce), alebo ich zaobchádzanie so zverenými prostriedkami.

Iné druhy objektov alebo aktivít, ktoré môžu by sledované:
-

narušite alebo neoprávnená osoba v oblasti perimetra objektu,

-

netesnosti zariadení alebo ich poruchy,

-

dym, ohe alebo plamene,

-

násilnícke alebo neštandardné správanie,

-

pohyb proti smeru pohybu (štandardného) [3].
Pre vykonávanie skúšok poplachových systémov – CCTV sledovacie systémy je

potrebné uri aký je základný a štandardný objekt (cie) snímania. V normách, ktoré
upravujú oblas poplachových systémov je definované pre vyhodnotenie innosti
bezpenostných systémov CCTV odporúané vykonávanie skúšok zameraných na kvalitu
zobrazenia a rozsah pokrytia sledovaných zón, kvalitu zobrazenia skúšobnej osoby
pohybujúcej sa v sledovanej zóne a kontrolou kvality zobrazenia skúšobného obrazca
pomocou tzv. testu Rotakin.
o sa týka štandardného objektu (ciea) je definovaný iba pre skúšobnú metódu
Rotakin pri ktorej sa používa ako štandardizovaný skúšobný, cie skúšobný obrazec Rotakin
(obrázok 4). Jedná sa o panel simulujúci postavu osoby, ktorý obsahuje iarový test
a výsekový s vysokým kontrastom pre overenie rozlišovacej schopnosti jednotlivých kamier
bezpenostného systému CCTV. Pri vykonávaní skúšok sa skúšobný obrazec môže prekry
vhodným maskovaním alebo iným vhodným materiálom, ktorý zodpovedá prostrediu
snímania. Simulácia pohybu objektu sa zabezpeuje upevnením obrazca na stojan, ktorý je
vybavený pohonom [4].
Základné rozmery obrazca Rotakin sú uvedené v tabuke 1.
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Tab. 1 Základné rozmery obrazca Rotakin
Celková výška
Celková šírka
Výška tela
Výška hlavy
Šírka hlavy

Rozmery (mm)
1600
400
1000
300
200

Tolerancia (mm)
0/-50
0/-25
0/-25
0/-25
0/-25

Obr. 3 Cie Rotakin [5]
Pre skúšky s využitím skúšobnej osoby pohybujúcej sa v sledovanej zóne nie je
stanovený štandardný skúšobný objekt (cie) snímania. Pre vykonávanie tých to skúšok by
bolo potrebné vytvori základný popis objektu alebo viacerých rôznych objektov, ktoré môžu
by sledované systémom CCTV. Objekty sa môžu líši aj v závislosti od toho i kamera
sníma vnútorné alebo vonkajšie prostredie. Vo vnútornom prostredí môže by objektom
osoba alebo predmet.
Samozrejme je treba bra do úvahy akú formu sledovania je potrebné dosiahnu. Môže
ís o identifikáciu (rozpoznania detailov na objekte), rekognoskáciu (rozpoznanie obrysov
objektu), detekciu (zistenie prítomnosti objektu) alebo iba samotné monitorovanie. Na
základe toho je potrebné, aby systém zobrazoval objekt v dostatonej vekosti. V norme STN
EN 50132-7 je definovaná minimálna vekos objektu pre jednotlivé druhy sledovania.
Vekos je stanovená pre CCTV systémy s rozlišovacou schopnosou okolo 400 tv. riadkov
nasledovne (obrázok 4):
Ͳ

pre identifikáciu by cie nemal presahova menej ako 120 % výšky obrazovky;

Ͳ

pre rekognoskáciu by cie nemal presahova menej ako 50 % výšky obrazovky;
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Ͳ

pre detekciu by cie nemal presahova menej ako 10 % výšky obrazovky;

Ͳ

pre monitorovanie by cie nemal presahova menej ako 5 % výšky obrazovky.[4]

Obr. 4Vekosti snímaného ciea v pomere k výške obrazovky[4]

V norme pre elektrické zabezpeovacie systémy STN EN 50131 as 2-2, as 2-3 je
definovanýštandardný skúšobný cieako osoba s výškou 1,60 m až 1,85 m, hmotnosou 70
kg +-10 kg, obleená vo vhodnom tesnom obleení. V asti normy 2-2 je spresnené, že ide
o cie s vyžarovaním aspo 80 % v rozsahu vlnových d žok 80 až 14 ^m.as normy 2-3
pripúša pre testovanie využitie robota. Na urenie štandardného skúšobného ciea pre
testovanie systémov CCTV by sa dala využi táto definícia s rozdielom toho, že spomínané
vyžarovanie je pre systémy CCTV bezpredmetné a nemá vplyv na snímaciu funkciu kamier.
Špecifikácia obleenia štandardného skúšobného ciea by mohla by nahradená viacerými
typmi farieb obleenia.
V súasnosti je štandardný detekný cie príliš úzko špecifikovaný a nezohaduje
osoby s váhou nižšou ako 70 kg. Osoby s výškou nezodpovedajúcou štandardu stanovenému
pre testovanie detektorov (je v rozmedzí 160 až 185 cm) nemusia by detektormi pohybu
detegované i ke

je predpoklad, že osoby prevyšujúce 185 cm detegované budú. Nie je

možné tvrdi to napríklad o osobách nižších ako 160 cm. Predpoklad dostatonej výšky a
váhy nemusia sp a osoby mladistvé, prípadne ženy a v takom prípade by bola možnos
detekcie výrazne znížená. V prípade, že je osoba, ktorá naruší chránený priestor v inom ako
štandardnom obleení (napr. má obleenú zimnú bundu, niekoko vrstiev obleenia a pod.),
môže to vážne ovplyvni výsledky detekcie. To isté platí v prípade, že osoba prichádza z
chladného (vonkajšieho) prostredia do chráneného priestoru.
Základný detekný cie (BDT) je stanovený v astiach normy STN EN 50131 zvláš
pre jednotlivé komponenty. Napr. 2-2 as normy 50131 stanovuje základný detekný cie
ako ekvivalent udskej ruky, pohybujúcej sa pred zorným poom detektora. Konštrukcia
zdroja je popísaná poda zdroja použitého pri pilotných testoch v prílohe normy. Presná
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konštrukcia poda popisu vlastne ani nie je možná. Je to zostava 8 ks odporov s hodnotou 125
`/0,25W (pozn. autorov: bez udania výrobcu a tolerancie) s celkovým odporom 960 `
zapojených do série s celkovou d žkou 120 mm a priemerom 30 mm. Napájacie napätie sa
nastavuje tak dlho, pokia sa priemerná povrchová teplota nestabilizuje v rozmedzí 3,5 °C až
10 °C nad teplotou pozadia a má by zmeraná bezkontaktným teplomerom. zostava musí by
namontovaná na držadle s príslušným napájacím káblom a môže by s ou pohybované rukou
pred priezorom detektora. vhodná vzdialenos je 1 m pred detektorom a rozkmit 1 m.
Pre mikrovlnné detektory (as normy 2-3) je základným detekným cieom oceová
doska (typ je stanovený v prílohe normy), pre magnetické detektory (as normy 2-6) magnet
(typ je stanovený v prílohe normy), at .
Rozdielne

definície

cieov

vychádzajú

z princípov

detekcie

kamerových

a elektrických zabezpeovacích systémov. U kamerových systémov ide zväša o obrazový
vnem – snímanie obrazu a zmien v om. Elektrické zabezpeovacie systémy majú iný princíp
detekcie spoívajúci v snímaní uritého spektra elektromagnetického žiarenia vyžarovaného
lovekom. Samostatne definované ciele v jednotlivých normách, alebo astiach noriem sa
nevyluujú, ale je ich možné kombinova a zvoli cie sp ajúci požiadavky viacerých
noriem.
Cie by mohol by pre poplachové systémy štandardizovaný ako osoba s výškou 160 185 cm ± 5 cm, hmotnosou 60 - 90 kg, obleená v štandardnom obleení iernej farby
s rozdielom potu vrstiev pre testovanie detekcie vo vonkajších (4 a viac vrstiev)
a vnútorných priestoroch (3 a menej vrstiev obleenia). Bez maskovania tváre a s ubovonou
pokrývkou hlavy.

Záver

Z praxe sú známe prípady, kedy boli pri páchaní protiprávnej innosti zneužité
maloletí. Parametre ich telesných proporcií sa vymykajú štandardom uvedeným
v akýchkovek normách.
Samotná štandardizácia ciea je vhodná len pre testy komponentov.V praxi ni nerieši
a poplachové systémy musia detegova akéhokovek narušitea,bez ohadu na jeho telesné
dispozície, i spôsob maskovania a pohybu. Nesmie, ale nasta situácia, že cie nebude
detegovaný z dôvodu zníženia deteknej schopnosti detektorov, alebo kamier kvôli
predchádzaniu vzniku falošných poplachov, alebo z nejakého iného dôvodu (napr. v dôsledku
zmien parametrov prostredia).
285



Zoznam bibliografických odkazov
[1] VE AS, A. Hodnotenie úinnosti elektrických zabezpeovacích systémov pri ochrane
objektov. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta špeciálneho inžinierstva, Katedra
bezpenostného manažmentu. VO 8.3.1 Ochrana osôb a majetku. Žilina: [s. n.], 2013.
[2] Súbor noriem STN EN 50131. asti 1 až 9.
[3] KRUEGLE, H.: CCTV Surveillance. Video Practices and Technology. Oxford:Elsevier,
2007. ISBN-13: 978-0-7506-7768-4.
[4] STN EN 50132-7 Poplachové systémy. Sledovacie systémy CCTV na používanie v
bezpenostných aplikáciách. as 7: Pokyny na používanie.
[5] Rotatest LTD. Citované 7.10.2014. Dostupné on-line na:
http://www.rotatest.com/page4.html.

Vznik tohto lánku bol podporený projektom VEGA 1/0175/14 Identifikácia initeov a
indikátorov zmien bezpenostnej situácie v bezpenostnom prostredí pre potreby
projektovania preventívnych stratégií a ich financovanie a IGP201410 Experimentálne
skúmanie funknosti, prielomovej odolnosti a spoahlivosti vybraných komponentov
poplachových systémov.

doc. Ing., Andrej Veas, PhD.
Ing. Martin urovec
Ing. Milan Kutaj
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpenostného inžinierstva
Katedra bezpenostného manažmentu
Ul. 1. mája 32
010 26 Žilina

286



Propaganí nástroje a témata extremismu – výstupy výzkumného
projektu
Barbora Vegrichtová
Anotace
lánek p edstavuje výzkumný projekt zam ený na propaganí nástroje a témata extremismu.
V detailní podob jsou zde popsány metody použité p i výzkumu, analýza dat a jejich
vyhodnocení a interpretace nejvýznamnjších výstup. Hlavním cílem projektu je p ispt
k zefektivnní

procesu

odhalování,

identifikace

a

vyšet ování

trestné

innosti

s extremistickým podtextem v eské republice.
Klíová slova: extremismus, extremistický projev, identifikace, odhalování, propaganda.
Summary
The article introduces a research project, which is focused on the propaganda tools and topics
of extremism. There are described in details empirical methods, data analysis procedures,
evaluation andinterpretationof the most importatnt research outputs. The aim of the research
projectis to contribute to increase the efficiency in the field of detection, identification and
investigation of the crimes having an extremist contextin the Czech Republic.
Keywords: extremism, manifestation of extremism, identification, detection, propaganda.

Teoretická východiska výzkumného projektu
Extremismus a trestná innost s extremistickým podtextem p edstavují bezpenostní
hrozbu pro stát a spolenost. Dvodem je skutenost, že tato jednání ve vtšin p ípad
rzným zpsobem znevažují, ignorují i popírají základní práva a svobody, deklarované
ústavním po ádkem eské republiky. Demokratické principy a státoprávní uspo ádání
extremisté nerespektují a vyvíjejí aktivity sm ující k jejich destabilizaci a v dlouhodobém
horizontu k odstranní celého spoleenského systému a jejich reprezentant.
K tomuto dochází v rámci širokého spektra extremistických aktivit, které zahrnují
násilí, verbální i brachiální útoky vi vybraným skupinám a jednotlivcm, projevy
intolerance

a

diskriminace.

Vedle

tchto

jednání,

která

jsou

zpravidla

snadno

identifikovatelná, existují další projevy extremismu, p evážn absentující prvek násilí, u nichž
je ilegální charakter pomrn obtížné detekovat. Jedná se o rzné formy propaganí innosti,
které zahrnují demonstrace, shromáždní, hudební produkce, ší ení leták, publikování text,
využívání internetu a sociálních sítí, ve ejné projevy a vystoupení. Spoleným znakem všech
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tchto inností je propagace myšlenek a idejí, kterými se extremisté snaží oslovit širokou
ve ejnost, získat nové p ívržence a sympatizanty, rozši ovat lenskou základnu a získat tak
intenzivnjší vliv ve spolenosti. Aktivity extremist a zpsoby jejich psobení se vyvíjejí
a extremistická hnutí se pružn transformují a adaptují na nové podmínky. Jejich innost
pochopiteln ovlivovalo a ovlivuje politické, spoleenské a ekonomické prost edí a
v neposlední ad i platná legislativa a innost bezpenostních složek. Trestná innost
s extremistickým podtextem není fenoménem konstantním ani statickým a tuto skutenost je
t eba vnímat a zohlednit.
Extremisté se vyznaují specifickou volbou témat, kterými se snaží navázat kontakt
s ve ejností. Zpravidla volí taková témata, která jsou spoleensky akceptovatelná a
p edstavují aktuální sociální problém, o kterém se mezi obyvatelstvem asto hovo í. Smyslem
volby podobných témat je ve vtšin p ípad zakrytí skutené motivace a p esvdení
extremist. Psobení navenek a skutené ideologické a mocenské cíle uvnit extremistické
skupiny se zpravidla diametráln liší.
Nap . vlna protest byla symbolizována v nkterých lokalitách výraznou i vyšší
podporou ze strany místní populace, než bylo zaznamenáno nap . bhem nepokoj ve
Šluknovském výbžku v roce 2011. Oslovení populace mobilizaními tématy a platformami
je hlavní cíl jak krajn-pravicové, tak krajn-levicové scény. Hrozbou je pak p ímé zneužití
protestních kampaní k otev eným nepokojm, výtržnostem a útokm proti policejním
složkám jakožto symbolu státu a státní moci. Zejména v p ípad protiromských demonstrací
je rovnž nadále prohlubováno v dané lokalit problematické obanské soužití a asto byly po
demonstracích zaznamenány další související konflikty, jako nap . v Duchcov.1
Stav extremismu a jeho vývoj na území eské republiky nelze dovozovat pouze ze
zadokumentovaného potu brachiálních forem trestných in s extremistickým podtextem.
Lze konstatovat, že nebezpenost extremistických skupin necharakterizují výlun jen jejich
projevy násilí a agresivity. Extremistické projevy mají rznou formu a charakter. Významnou
roli zaujímá v posledních letech plánovaná a systematická propaganí innost. Aktivity
extremist a jejich schopnosti se mní, jejich ve ejné projevy se profesionalizují a celková
image a zpsoby propagandy se stávají kultivovanjšími a sofistikovanjšími. Ve sfé e
extremismu se neustále objevují nové moderní koncepty v závislosti na internacionalizaci

1

Zpráva o extremismu a projevech rasismu a xenofobie na území eské republiky v roce 2012, vyhodnocení
plnní koncepce boje proti extremismu pro rok 2012 a Koncepce boje proti extremismu pro rok 2013. Dostupné
z: http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-protiextremismu.aspx
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spolenosti, rozvoji komunikaních technologií a trend v oblasti efektivního p edávání
informací.
Rozvoj extremistické propagandy je nejvíce patrný zejména probíhá-li v prost edí
internetu a sociálních sítí. Tomuto fenoménu je vnována v pozornost i v zahranií. Jeho
význam a rizikovost akcentují vládní dokumenty a zprávy bezpenostních složek v
Nmecku2, Velké Británii3 a v neposlední ad i oficiální stanoviska a doporuení4 orgán
Evropské unie5
Na základ podrobného studia p edmtné problematiky byl zpracován návrh
výzkumného projektu, který tvo í integrální souást dílího vdecko-výzkumného úkolu 3/7
„Metodika odhalování, dokumentace a prevence trestné innosti s extremistickým
podtextem“.

V následujícím

textu

budou

popsány

základní

projektové

náležitosti

realizovaného výzkumu a p edstaveny nejvýznamnjší výstupy, které z tohoto výzkumu
vyplynuly.

Základní projektové náležitosti výzkumného projektu

P i projektování empirického výzkumu i p i získávání jeho výsledk byly s ohledem
na zam ení výzkumného projektu akceptovány základní metodologické skutenosti.
Následující obrázek ilustruje prbh realizovaného výzkumného procesu – od definování
problému, tj. základního výzkumného p edpokladu, p es sbr a analýzu dat až po interpretace
výsledk a závrené shrnutí.
Zásadním cílem každého výzkumníka je explicitní zámr shromáždit data o
zkoumaném problému takovým zpsobem, aby mohl odpovdt na výzkumnou otázku,
kterou si položil na poátku výzkumné práce. Tuto otázku bylo zapot ebí formulovat takovým
zpsobem, aby p ímo korelovala se zam ením a hlavním cílem výzkumného projektu.
2
Jedná se nap . o studii Spolkového kriminálního ú adu v Nmecku (Bundeskriminalamt), která mapuje a
zkoumá vliv extremistické internetové propagandy a videí na p íjemce BKA -Studie zur Wirkung
extremistischer Internet-Propaganda, Dostupné z: www.bka.de
3
Tackling extremism in the UK, Report from the Prime Minister’s Task Force on Tackling Radicalisation and
Extremism, December 2013. Dostupné z: www.gov.uk
4
Evropská komise si ve svém novém plánu všímá zejména možností, které do rukou extrémist dal internet a
nová média. Proti nim chce bojovat tak, že má za cíl lépe dešifrovat výhružky radikál. Výzvy a zprávy tohoto
typu ší ené prost ednictvím nových technologií pak zasahují p edevším uritou skupinu obyvatelstva. Analytik
Matthew Goodwin si ve své zpráv pro think-tank Chatham House z roku 2011 všímá zejména úspchu
extremismu mezi mladými. Podle Goodwina 37 % podpory Národní fronty Marine Le Penové pochází od lidí
mladších 35 let. [online].[cit. 4.7.2014]. Dostupné z: https://www.euroskop.cz/46/23474/clanek/evropskakomise-navrhuje-opatreni-proti-extremismu/
5
Preventing Radicalisation to Terrorism and Violent Extremism: Strengthening the EU's Response. Dostupné z:
www.europa.ec.eu
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Z výše uvedených skuteností byla naformulována obecná výzkumná otázka:
Je možné zp ehlednit extremistickou scénu v eské republice za pomoci
deskripce a kategorizace extremistických projev a tuto využít v procesu odhalování,
dokumentace a prevence trestné innosti s extremistickým podtextem?
Objektem prezentovaného výzkumu jsou extremistické projevy6.
P edmtem výzkumu jsou kvalifikované odhady expert7 profesn psobících proti
extremistické innosti a názory zástupc laické ve ejnosti na vybrané extremistické projevy,
trestnou innost s extremistickým podtextem a na metody a postupy odhalování a identifikace
tchto aktivit.
Hlavní úkoly výzkumu:
x

Klasifikovat a hierarchizovat dominantní formy extremistických projev za pomoci
odborných názor a zkušeností expert na danou problematiku,

x

Poodhalit názorovou hladinu laické ve ejnosti ve vztahu k projevm extremistické innosti,

x

Konfrontovat kvalifikované odhady expert a názory vybraných zástupc laické ve ejnosti
spojené s psobením subjekt extremistické innosti.
Cíl výzkumu:
Zp ehlednit

extremistickou

scénu

za

pomoci

kategorizace

a

hierarchizace

extremistických projev a p ispt k zefektivnní procesu odhalování, dokumentace a prevence
trestné innosti s extremistickým podtextem.
Stanovení výzkumných p edpoklad
V p ípad realizovaného výzkumu nebyl k dispozici náhodný (neboli randomizovaný)
výbr, ale byl po ízeny dva výbrové soubory na základ dostupnosti, jejíž charakteristika
bude podána níže. Vzhledem k této skutenosti nebylo možné provést statistické testování
hypotéz, tedy hodnotit z hlediska statistické významnosti a zjištné závry zobecovat.
Statistická významnost výsledk výzkumu je v posledních letech podrobována kritice
ze strany metodolog, statistik i samotných výzkumník, p estože mnozí u jejího mnohdy
bezmyšlenkovitého používání zstávají. Její smysluplné využití je však omezeno pouze na
reprezentativní výbry po ízené metodami náhodného výbru a na randomizované ízené
experimenty. Proto se prosazuje p ednostn používat nestatistické hodnocení velikosti rozdílu
6
Jedná se o extremistické projevy, které jsou významné v souvislosti s psobením bezpenostních složek p i
odhalování trestné innosti s extremistickým podtextem.
7
Za expertního pracovníka jsou považováni pro pot eby tohoto výzkumuurení p íslušníci policie specializovaní
na problematiku sledované kriminality na úseku extremismu, viz Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne
24. ervna 2010o innosti na úseku extremismu, sekt a diváckého násilí, . 94/2010, Pro zajištní jednotného
postupu Policie eské republiky (dále jen „policie“) p i plnní úkol na úseku extremismu, sekt a diváckého
násilí a další specializovaní pracovníci bezpenostních složek a MVR (nap . zpravodajské služby aj.)
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i vztahu ve výzkumných výsledcích, tzv. „size of effect“8. Pojetí vcné významnosti
(velikosti úinku, síla závislosti) se stále více prosazuje jako „nestatistická“ velikost úinku9.
Vcná významnost výsledku znamená, že nam ený rozdíl i zjištná souvislost je
dležitá pro vdecké poznání i praktické úely. Na rozdíl od statistické významnosti, která
zjišuje, zda nalezený výsledek je zobecnitelný (tj. zda není zpsobený náhodou ovlivující
výbr jednotek i experimentálních podmínek), nám vcná významnost sdluje, zda o
výsledku má vbec smysl hovo ita zda má praktické dsledky (v. dsledk pro vdu
samotnou)10.
V tomto p ípad byla tedyzjišována pouze skutená velikost úinku, tedy vcná
významnost (logical/practical/substantive significance), platná pouze pro dané výbrové
soubory. Na základ tohoto stavu a podmínek byl místo termínu statistické testování hypotéz
použit pojem ov ování výzkumných p edpoklad.
Výzkumné p edpoklady k ov ení
Základní výzkumný p edpoklad vycházel z takového pojetí, které chápe extremismus
jako složit strukturovaný problém s mnohorozmrnou podmínností a variabilními aspekty.
Tuto mnohavrstvost a heterogenitu lze komplexn pomrn obtížn zjišovat. Z tohoto
dvodu se empirický výzkum zam il na extremistické projevy, které jsou v souasnosti
dominantní a tvo í základní pilí aktivit extremistických uskupení, a to p edevším v oblasti
systematické a cílené propagandy.
Na základ výše uvedených skuteností bylo možné zformulovat dílí výzkumné
p edpoklady:
1. Dominantní formy projev extremistické innosti lze z pohled expert klasifikovat i
hierarchizovat.
2. Kvalifikované odhady expert na dominantní formy projev extremistické innosti se
nebudou vcn významn odlišovat s ohledem na rozdílné služební za azení tchto expert.
3. Kvalifikované odhady expert a názory zástupc laické ve ejnosti ve vztahu k dominantním
formám projev extremistické innosti se budou ve vtšin p ípad vcn významn
odlišovat.
Metody použité p i zpracování výzkumného projektu

8
Viz BLAHUŠ, Petr. Statistická významnost proti vdecké prkaznosti výsledk výzkumu. Dostupné z:
http://www.psychodiagnostika.cz/index.php?akce=blahus.
9
Více v: KOVAÍK, Zdenk. Problémy profesní motivace pracovník Policie eské republiky. 1. vyd. Brno:
Tribun EU s.r.o., 2012, s. 26.
10
SOUKUP, Petr. Vcná významnost a její možnosti mení. s. 127.Dostupné z:
http://dav.soc.cas.cz/uploads/fd5db6d740120e06ee3102c9fa85a5febfcb56b8_DaV_2013-2_125-148-1.pdf.
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Základní východisko provádného výzkumu tvo í metody terénního šet ení,
zam eného na získávání informací v terénu od vybraného vzorku respondent tazatelem
(bude up esnno dále) a metoda introspektivní, založená na osobních zkušenostech
výzkumníka s p edmtnou problematikou.
Pro získání, zkoumání a zpracování poznatk byly použity tyto metody:
x

studium dokument obsahovou analýzou (teoretická východiska týkající se stavu, dynamiky a
vývoje extremismu v R);

x

metody formáln logického myšlení (analýza, syntéza, dedukce, indukce, analogie,
komparace, generalizace aj.);

x

explorativní metoda (dotazníkové šet ení);

x

analýza a t ídní dat prvního stupn za pomoci absolutních a relativních etností a analýza
druhého stupn za pomoci metody rozhodovacích (klasifikaních) strom;
Zpsob po ízení výbrových soubor a jejich charakteristika
Výbrové soubory tvo ily dv specifické skupiny, což se odvíjelo od základního cíle
výzkumu i následn zformulovaných dílích výzkumných p edpoklad. Respondenti tchto
soubor nebyli vybíráni náhodn nýbrž zámrn (na základ dostupnosti), nebylo tudíž možné
zjištné závry zobecovat na celý základní soubor. Výbrová procedura zahrnovala tedy
v prvé ad skupinu tzv. expert (specialist), to znamená odborník z ad bezpenostních
složek, kte í se aktivn zabývají problematikou extremismu. Tato skupina pracovník
psobící v oblasti boje proti extremismu byla vnímána extenzivním zpsobem. To znamená,
že do výbrového souboru byli dále zahrnuti pracovníci zpravodajských služeb psobících na
této linii, lenové antikonfliktních tým, p íp. soudní znalci a další osoby v rámci tohoto
sektoru, jejichž názor je považován za relevantní vzhledem k ešenému výzkumnému
problému.
Druhou, srovnávací skupinu, respektive druhý výbrový soubor p edstavovali zástupci
tzv. laické ve ejnosti, to znamená osoby, které o této oblasti nedisponují odbornými
informacemi, jejich povdomí o extremismu je na obecné úrovni a nekoncentrují se na tuto
problematiku profesionálním zpsobem. Další podrobná charakteristika zkoumaných
výbrových soubor je podána níže.
Distribuce a sbr dotazník od respondent výbrového souboru . 1 – expertních
pracovník se uskutenil v íjnu roku 2012 na IMZu (Instrukn metodickém zamstnání
pracovník specializujících se na boj s extremismem). Toto jedinené celorepublikové setkání
odborník na p edmtnou oblast umožnilo provést distribuci v krátkém ase a vzhledem
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k bezprost ednímu kontaktu s respondenty i okamžitou a vysokou návratnost dotazník. Další
dotazníky byly p edány vedoucím pracovníkm územních odbor, krajských editelství a
dalších složek a tito je p edali svým pod ízeným, kte í nebyli ba IMZu p ítomni. Vyplnné
dotazníky tchto pracovník byly dodány poštou nebo osobn v krátkém asovém horizontu.
Celkem se poda ilo shromáždit 100 vyplnných dotazník.
Distribuce a sbr dotazník výbrového souboru . 2 – laická ve ejnost probhl
v zimním období roku 2013. Vzhledem k finanním a technickým možnostem byli vybráni
k dotazníkovému šet ení z velké ásti studenti st edních a odborných škol. Na tomto úkolu
participovali studenti bakalá ského studijního programu, kte í absolvovali výuku p edmtu
Extremismus na PAR. Dotazníky byly p evážn rozdány na st edních a vyšších odborných
školách v rzných regionech eské republiky. Dotazníkového šet ení se na základ této
distribuce zúastnilo 208 respondent.
Výzkumná zjištní a jejich interpretace
Nezbytnou souástí zpracování výzkumného projektu je jeho vyhodnocení, které je
konfrontováno s oekávanými formulovanými vdeckými p edpoklady, pop . výzkumnou
otázkou. Zpravidla bývá posuzována míra shodynebo p ípadn rozdíl mezi oekávanými
výsledky a zjištnými skutenostmi a jejich vzájemné souvislosti. V následujícím textu budou
rozebrány zjištné výsledky. Výstupy t ídní druhého stupn v podob rozhodovacích neboli
klasifikaních strom budou, vzhledem k limitnímu rozsahu p íspvku, použity jen
v odvodnných p ípadech, zejména v p ípad výstup hodných interpretaního z etele.
Rovnž p ehledové tabulky a stromové diagramy budou uvádny jen ojedinle, k praktické
demonstraci výsledk.
Výzkumná zjištní v rámci výbrového souboru . 1 – Expertní pracovníci
bezpenostních složek
P i realizovaném dotazníkovém šet ení v rámci expertního výbrového souboru byla
zvýšená pozornost vnována zejména otázkám souvisejícím se služební praxí a zkušenostmi
pracovník bezpenostních složek s procesem odhalování a identifikace trestné innosti
s extremistickým podtextem.
Zkušenosti respondent s formami trestné innosti s extremistickým podtextem (dále
jen T)
S jakou formou trestné innosti s extremistickým podtextem se v rámci vaší psobnosti
setkáváte nejastji? - brachiální trestná innost
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etnost Procenta
Platná

Vynechaná

Procenta

Kumulativní

z platných

procenta

asto

13

13,0

13,1

13,1

Spíše asto

31

31,0

31,3

44,4

Spíše ne

45

45,0

45,5

89,9

Nikdy

10

10,0

10,1

100,0

Celkem

99

99,0

100,0

System

1

1,0

100

100,0

Celkem

S jakou formou trestné innosti s extremistickým podtextem se v rámci vaší psobnosti
setkáváte nejastji? - grafická (písmem, obrazem, kresbou)

Platná

Procenta z

Kumulativní

platných

procenta

18,2

18,2

46,0

46,5

64,6

33

33,0

33,3

98,0

2

2,0

2,0

100,0

Celkem

99

99,0

100,0

System

1

1,0

100

100,0

etnost

Procenta

18

18,0

46

Spíše ne
Nikdy

asto
Spíše
asto

Vynechaná
Celkem

S jakou formou trestné innosti s extremistickým podtextem se v rámci vaší psobnosti
setkáváte nejastji? - verbální trestná innost

Platná

asto
Spíše
asto
Spíše ne

Vynechaná
Celkem

Procenta z

Kumulativní

platných

procenta

23,0

23,2

23,2

44

44,0

44,4

67,7

27

27,0

27,3

94,9
100,0

etnost

Procenta

23

Nikdy

5

5,0

5,1

Celkem

99

99,0

100,0

System

1

1,0

100

100,0

Z výše uvedených tabulek na základ t ídní prvního stupn je z ejmé, že s brachiální
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T se setkalo 44 % respondent, s grafickou T má zkušenost 68 % a s verbální T se
potýkalo 67 % respondent z celkového potu.
T ídní dat druhého stupn pomocí klasifikaních strom poskytlo další zajímavé
údaje.
Vcn významný rozdíl se projevil u rozkladu otázky ve vztahu k pohlaví
respondent. Ukázalo se, že ženy mají více než o polovinu mén zkušeností s násilnou
formou T s extremistickým podtextem. Tém polovina muž (47,8 %) se s brachiální
formou T setkala. U žen inil tento podíl pouze 18 %.
Jedním z možných vysvtlení mže být nižší míra participace žen na odhalování a
objasování násilné formy extremistické trestné innosti nebo menší profesní zkušenosti
s touto oblastí vzhledem k délce trvání služebního pomru.

Chi-Square Test Power Analysis
Numeric Results for Chi-Square Test
Power
N
0,69011
96

W
0,2012

Chi-Square
3,8851

DF
3

Alpha
0,26080

Beta
0,30989

Další závislost se ukázala mezi zkušeností respondent s grafickou formou T a
délkou praxe v rámci psobení proti T s extremistickým podtextem. Tém 81 % policist
sloužících na daném úseku déle než 3 roky uvedlo, že se s grafickou formou T setkávají
asto a spíše asto. Oproti tomu kolegové služebn mladší (psobící v dané problematice)
disponují obdobnými zkušenostmi jen v 32,1 %.
V p ípad vztahu mezi délkou služební praxe a verbální T se také projevila zajímavá
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zjištní. Jen 48,7 % respondent sloužících do 3 let a více než 15 let uvedlo, že má s touto
formou T praktickou zkušenost. Ostatní kategorie respondent, tj. v délce služební praxe
mezi 3 až 15 lety oproti tomu uvádly zkušenost v 82,4 %.
Toto zjištní je pomrn zajímavé. Zstává otázkou, co je p íinou tohoto stavu. U
kategorie policist do 3 let lze uvažovat o nedostatených odborných zkušenostech, u
kategorie nad 15 let naopak o tendenci bagatelizovat nkterá jednání, pop . o absenci i
omezené schopnosti využívání ICT v rámci operativn pátrací innosti. Bezpochyby toto téma
nabízí mnoho dalších výzkumných otázek.
Zpsob odhalení trestné innosti s extremistickým podtextem
Vzhledem k zam ení výzkumného projektu, cílm a dílím úkolm bylo dležité
zjistit, jaké jsou nejvyužívanjší postupy odhalování T s extremistickým podtextem. Na
základ kódování odpovdí respondent bylo možné provést set ídní s využitím koeficient.
Výsledkem bylo zjištní, že nejvíce využívaným postupem je operativní šet ení
v prost edí,dále monitorování otev ených zdroj a využití informátora. Všechny tyto postupy
a prost edky lze pod adit souhrnn pod operativn pátrací innost. Je z ejmé, že této oblasti je
t eba vnovat zvýšenou pozornost v oblasti metodické.
Aspekty znesnad ující možnost identifikace trestné innosti s extremistickým podtextem
Jako nejvíce problematický aspekt uvádli respondenti anonymitu len a pívrženc
extremistických skupin v internetové prostedí. Dále proces identifikace komplikuje také
rozvoj moderních a komunikaních technologií a neochota oban ke spolupráci.
Extremistické projevy, se kterými se respondent ve své služební praxi setkal
V p ípad této otázky bylo zjištno, že nejvíce se respondenti setkávali ve své profesní
innosti s využíváním internetu a webových stránek extremistickými skupinami. Toto
zjištní vícemén potvrzuje všeobecn známý trend pomrn astého psobení extremist
v prost edí internetu. Další nejfrekventovanjší zkušenosti byly zaznamenány v oblasti
propaganích pedmt extremist a poádání demonstrací, shromáždní a pod.
Mediální formu (rozhlas, televize) psobení extremist uvedli respondenti až na
posledním míst. Nicmén zde byla zaznamenána vcn významná závislost v názorech u
muž a u žen. Pouze 28,4 % muž uvedlo, že se s mediální formou setkalo. Oproti tomu 64,6
% žen bylo p esvdeno, že má s mediální formou aktivit extremist zkušenost.
Je polemické, do jaké míry zde sehrává roli profesní zkušenost žen a muž, rovnž i
zpsob vnímání mediálního psobení extremist (které formy do této kategorie za azují).
Intenzita vlivu propaganí formy na ve ejnost
Tato otázka byla pomrn zásadní z hlediska celkového zam ení práce a taktéž
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možností zvolených vhodných alternativ prevence a p ípadné osvty. Jako nejefektivnjší
nástroje propagace extremist uvedli respondenti demonstrace, shromáždní a pochody. Dále
zdraznili úinnost webových portál extremistických skupin a ve ejné vystoupení a projevy
extremistických subjekt. Lze se proto dvodn domnívat, že tyto odpovdi souvisí s vyšší
aktivitou extremist ve ve ejném prostoru a ásten i s medializací této problematiky.
Témata, která jsou extremistickými skupinami nejvíce proklamována
V p ípad této kategorie otázek uvedli respondenti jako nejastji proklamované téma
anticikánismus,na druhém míst kritiku systému (vláda, bezpenostní složky apod.) a na
t etím míst lokální, regionální problémy. V p ípad „anticikánismu“11 dokonce 95 %
respondent považuje toto téma za asto proklamované.
Témata s nejintenzivnjším vlivem na ve ejnost
V souladu s p edpoklady, které vyplývají i z teoretické ásti práce, považují
respondenti za téma s nejintenzívnjším vlivem na ve ejnost lokální a regionální problémy
(nepizpsobivé obyvatelstvo), dále anticikánismus (problémy ve vztahu k etnickým
menšinám) a xenofobii. V odstupu od tchto témat (ve vyjád ení formou koeficientu) se
objevuje oblast zp ísnní trestu pro drogové dealery. Lze uvažovat, že respondenti toto téma
považují za populistické a významné z hlediska snah extremist ovlivnit ve ejnost.
Zajímavé souvislosti se ukázaly prost ednictvím klasifikaních strom ve vztahu potu
let psobení respondent na úseku T s extremistickým podtextem. Za i asto proklamované
téma lokálních a regionálních problém považuje 100 % respondent (konkrétn 95,5 %)
sloužících v kategorii do 3 let a 6 až 10 let.V ostatních kategoriích (3 až 5 let, 11 až 15 let a
nad 15 let) bylo p esvdení respondent tém o polovinu nižší, tedy 52,8 %.
Interpretace tohoto zjištní se mže rznit. ást respondent mže toto téma
považovat za stžejní z hlediska aktivit a programového zam ení extremist. Druhá skupina
se oproti tomu mže domnívat, že tato oblast s extremistickými projevy bezprost edn
nesouvisí a je samostatným problém spadajícím spíše do kategorie konceptu hate crime.
Další faktory mající vliv na radikalizaci ve ejnosti v souvislosti s extremismem
V rámci výzkumu bylo nezbytné identifikovat i další faktory, které mají vliv na
radikalizaci ve ejnosti. Ze zvolených alternativ, ke kterým se respondenti vyjad ovali, uvedli

11

Jako polemické se jeví oznaení lokální, regionální problémy. Vzhledem k výstupm se lze domnívat, že
respondenti považovali tuto oblast za blízkou prvnímu tématu nebo dokonce za problém totožný. Kriticky je
nutno p ipustit, že tato slovní formulace je ponkud zavádjící a v p íštím výzkumu by bylo vhodné oznaení
lépe a výstižnji vyjád it, p ípadn specifikovat.
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jako nejrizikovjší faktor zvýšenou kriminalitu v rizikových lokalitách a pocit vlastního
ohrožení, dále ekonomickou, spoleenskou a politickou situaci a existenciální ohrožení,
nezamstnanost a finanní nouzi. Obecn se dá konstatovat, že tyto sekundární faktory
bezprost edn souvisí s výše proklamovanými tématy anticikánismu a problém s vybranými
etnickými skupinami. Vcn významné souvislosti se opt projevily ve vztahu k potu let, po
která se respondenti zabývají extremistickou kriminalitou. V kategorii 6 až 10 let služby se
tém 70 % respondent domnívalo, že zažité pedsudky a stereotypy vi vybraným
menšinám mají mimo ádný vliv na radikalizaci ve ejnosti. Oproti tomu v ostatních
kategoriích uvedlo tento soud (to znamená mimo ádn intenzivní vliv) pouze 17,3 %.
Vzdláváni v oblasti odhalování a objas ování trestné innosti s extremistickým
podtextem
V p ípad posuzování úrovn vzdlávání a dostupnosti informaci k problematice
extremismu byli respondenti pomrn kritití, o emž svdí vyšší hodnota koeficient. Jako
nejkvalitnjší z p edložených možností oznaili policejní vzdlávání, odborné kurzy a školení
a dále spolupráci s odborníky a akademickou sférou.
Rozhodovací diagram p edest el opt zajímavé zjištní u kategorie 6 až 10 let služby,
tém 100 % tchto respondent vyjád ilo spokojenost s oblastí policejního vzdlávání a
dostupností informací formou školení a kurz k problematice extremismu. Oproti tomu ostatní
skupiny byly názorov krititjší a pouze 65,8 % vyjád ilo s policejním vzdláváním
spokojenost.
Dvody zvýšené kritinosti ostatních skupin je zapot ebí dslednji zkoumat. Policejní
vzdlávání v oblasti extremismu je nezbytné prbžn aktualizovat ve shod s rozvojem
extremistických projev.
Výzkumná zjištní v rámci výbrového souboru . 2 – laická ve ejnost
V rámci dotazníkového šet ení u druhého výbrového souboru bylo hlavním cílem
zjistit názory laické ve ejnosti na extremistické projevy a mobilizaní témata a poodhalit
mínní oban o jejich p esvdivosti a vlivu. V rámci tohoto šet ení byly z dotazník vyaty
otázky týkající se odborné innosti pracovník bezpenostních složek na tomto úseku.
Intenzita využívání propaganích nástroj extremisty
Civilní respondenti uvedli následující po adí propaganích nástroj. Na prvním míst
p edevším využívání internetu,dále demonstrace a shromáždní a na t etím míst
propaganí materiály. Celých 88 % respondent je p esvdeno o znané intenzit využívání
virtuálního prost edí internetu.
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Vcn významný rozdíl se projevil u rozkladu z hlediska lokality ve vztahu k otázce
rozšiování hudebních nosi. Zde respondenti pocházející z hl. msta Prahy nepovažují tuto
oblast za frekventovaný nástroj propagace (více než 60 % respondent). Oproti tomu
v p ípad respondent z ostatních region takto odpovdlo jen necelých 30 %, tudíž p isuzují
tomuto institutu vyšší význam. Další rozdíl odhalil stromový diagram u rozkladu této otázky
z hlediska pohlaví, kde více než 53 % muž považuje tento propaganí nástroj za asto
využívaný, zatímco v p ípad žen je tento podíl jen 29,8 %. Z hlediska interpretaního je
možné íci, že muži disponují v této oblasti vyšším povdomím než ženy a dokáží rozeznat
snadnji hudební produkci, která má extremistický kontext.
Intenzita vlivu extremisty využívaných propaganích nástroj na ve ejnost
Na prvním míst civilní respondenti uvedli jednoznan demonstrace a shromáždní
extremist,což mže souviset s nárstem tohoto typu ve ejných akcí a jejich medializací
v roce 2013. Dále respondenti uvedli využívání internetua veejné projevy.
S vyšším vzdláním relativn vcn významn roste posouzení intenzity vlivu formou
poádání hudebních koncert extremisty, což dokládá níže uvedený stromový diagram.
Bezmála 40 % vysokoškolsky vzdlaných respondent soudí, že tento zpsob propagace má
mimo ádn intenzivní vliv, zatímco u respondent s maturitou je tento podíl o více než
polovinu menší (17,8 %). Z pohledu lokality se opt ukázalo další podstatné zjištní
z hlediska pražských respondent a jejich soudu o intenzit vlivu hudebních extremistických
koncert. 22 % pražských respondent uvedlo, že tyto hudební produkce mají intenzivní vliv,
oproti tomu v ostatních regionech bylo o bezmála polovinu více respondent p esvdeno o
intenzit vlivu koncert (41,2 %). Tato zjištní mohou souviset s trendem p esouvání
hudebních koncert a produkcí z pražské metropole do jiných region, p ípadn do zahranií.
Témata nejvíce proklamovaná extremistickými skupinami
Civilní respondenti uvedli, že za nejastji proklamovaná témata extremistickými
skupinami považují anticikánismus, kritiku „systému“ a lokální a regionální problémy.
Pomrn zajímavé informace ukázal stromový diagram ve vztahu k otázce proklamovaného
tématu xenofobie a vzdlání respondent. Více než 57 % vysokoškolsky vzdlaných
respondent se domnívá, že toto téma je v rámci extremismu velmi frekventované. Oproti
tomu stejný názor zastává pouze 37 % respondent s maturitou. Nabízí se otázka vnímání
samotného termínu xenofobie respondenty. Odpovdi mohla ovlivovat skutenost, že
vysokoškolsky vzdlaní respondenti mají v této oblasti vyšší povdomí. Ale vzhledem
k tomu, že se nejedná o randomizovaný soubor, nelze závry zobecovat.
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Témata nejvíce ovliv ující smýšlení obyvatelstva
V p ípad této otázky respondenti oznaili jako témata s nejintenzivnjším vlivem na
ve ejnost anticikánismus, dále lokální, regionální problémy a xenofobii. Je z ejmé, že se
jedná o témata související s etnickými a sociálními problémy. Tento výsledek byl pomrn
oekávaný. Stromový diagram opt odhalil relativn vcn významné rozdíly v závislosti na
lokalit pvodu respondenta, a to ve vztahu k tématu antisemitismus, židovské
spiknutí.V ostatních regionech p isuzuje této oblasti p es 45 % respondent intenzivní vliv.
Oproti tomu v Praze je tento podíl respondent tém poloviní (25,2 %).
Specifickou roli zde mže hrát subjektivní vnímání tchto projev obyvateli Prahy. Je
obecn známým jevem, že Pražené jsou vi uritým formám kriminality a porušování
ve ejného po ádku pomrn rezistentní. Oproti tomu v jiných lokalitách mže obyvatelstvo
vnímat tyto projevy senzitivnji.
Další faktory, které mají vliv na radikalizaci ve ejnosti ve vztahu k extremismu
V p ípad této otázky respondenti nejastji oznaili jako faktory umocující
radikalizaci ve ejnosti existenciální ohrožení, nezamstnanost, dále pak zvýšenou
kriminalitu a v neposlední ad pedsudky a stereotypy. Názorová odlišnost byla odhalena
prost ednictvím stromového diagramu v p ípad soudu o promnách a inovacích propaganí
innosti extremist. 41,7 % respondent z ostatních region se domnívalo, že tyto inovace
rozhodn p ispívají k možné radikalizaci ve ejnosti. Podíl pražských respondent se stejným
názorem inil jen 21,1 %.
Inovace (vylepšení) propaganí innosti extremist a intenzita vlivu na ve ejnost
Civilní respondenti uvedli, že nejintenzivnji ovlivuje ve ejnost vyjadování podpory
obyvatelstvu extremisty,dále pak volba aktuálních diskutovaných témat a v neposlední ad
zapojení do reálné politické scény12.
Jako vcn významná se ukázala závislost na pohlaví respondent a dosaženém
vzdlání. Demonstraci síly považuje tém 40 % muž za mimo ádn intenzivní a úinný
zpsob ovlivování ve ejnosti. P ekvapivým zjištním je, že téhož názoru je jen 20,2 % žen.
Vzdlání respondent se projevilo v zajímavých ukazatelích ve vztahu k hodnocení
inovace

formou

populistických výrok a emotivních vystoupení.

Pouze 46,4 %

vysokoškolsky vzdlaných respondent považuje tuto formu inovace za efektivní ve vztahu
k ovlivování ve ejnosti. Oproti tomu v p ípad st edoškolsky vzdlaných respondent je
tento podíl o více než t etinu vtší (74 %). Tuto skutenost lze vysvtlit schopností
12
Pomrn známou skuteností je nap . zapojení DSSS do komunálních, parlamentních a senátních voleb i
kandidatura Tomáše Vandase na prezidenta eské republiky.
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vysokoškolsky

vzdlaných

respondent

lépe

se

orientovat

v rzných

politických

a spoleenských otázkách a obecn vyšším povdomím o extremistických projevech.
Instituce zajiš ující informovanost ve ejnosti o problematice extremismu
Z pohledu civilních respondent poskytují nejkvalitnjší vzdlání a informaci o této
oblasti školení, kurzy a odborné semináe,dále pak odborná literatura a publikace a poté
Policie R, MVR a ostatní bezpenostní složky.
Zajímavé zjištní odhalil stromový diagram níže, který ukazuje relativn vcn
významnou závislost mezi pohlavím respondent a názoru na vzdlávání k této problematice
na stedních školách.Tém 70 % respondent z ostatních region R se domnívá, že výuka
na st edních školách je na dostatené úrovni ve vztahu k extremismu. Výrazn krititjší se
ukázali respondenti z Prahy, kdy o dostatené výuce na st edních školách je p esvdeno
pouze 43,1 % respondent.
Komparace výstup dotazníkového šet ení výbrového souboru 1 a 2
Srovnání názorového spektra civilních respondent a expertního výbrového souboru
p ineslo nkolik zajímavých zjištní. V p ípad hierarchizace propaganích nástroj a
klíových témat, které mají nejintenzivnjší vliv na ve ejnost, dospli respondenti obou
soubor, navzdory oekávání a výzkumnému p edpokladu . 3 k pomrn významné shod.
Shromáždná data proto bylo t eba podrobit podrobnjšímu rozboru. P i provedení analýzy
dat druhého stupn formou stromových diagram byly odhaleny nkteré dílí odlišnosti, které
jsou dále popsány a interpretovány.
Propaganí nástroje využívané extremistickými skupinami
P i srovnání odpovdí civilních a expertních respondent na otázku využití
propaganího nástroje veejné projevy extremist, stromový diagram ukázal následující
rozdíly. 58,6 % expert se domnívalo, že tento nástroj je extremisty využíván asto.
P esvdení civilního srovnávacího souboru bylo v rámci daného výzkumu silnjší, dokonce
75,5 % respondent považovalo tento nástroj za asto používaný.
Témata nejvíce proklamovaná extremistickými skupinami
Po adí témat na p edních místech z hlediska využívání se z pohledu obou výbrových
soubor p íliš nelišilo. V této kategorii ovšem stromové diagramy ukázaly nejvíce relativn
vcn významných souvislostí mezi jednotlivými typy otázek a respondenty p íslušných
výbrových soubor. V názorech na téma lokální a regionální problémy se 84,6 % civilních
respondent domnívalo, že toto téma je extremisty proklamováno asto nebo spíše asto.
P esvdení expertních respondent bylo v tomto ohledu ješt silnjší, 95 % považuje toto
téma v prost edí extremismu za velmi frekventované.
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Zajímavé informace se ukázaly i v p ípad názorového rozdílu na téma
antiamerikanismus, kritika politiky a vojenské intervence USA.V tomto p ípad 43 %
respondent z ad bezpenostních složek považuje toto téma za asto i spíše asto
proklamované. Oproti tomu ve skupin civilních respondent je toto p esvdení tém o
t etinu menší (26 %).
Je polemickou otázkou, do jaké míry hrají v p ípad této odlišnosti roli zkušenosti
specializovaných

pracovník,

kte í

se

na

problematiku

více

zam ují

a

jsou

s proklamovanými tématy blíže obeznámení. Civilní respondenti oproti tomu nemusí toto
téma považovat za významné, nebo dokonce mohou s podobnou kritikou souhlasit.
Ješt propastnjší rozdíly se týkaly názor respondent z jednotlivých soubor na
témataantiglobalismus, kritika nadnárodních spoleností. Stromový diagram ukázal, že 65
% expertních respondent považuje toto téma za pomrn asto proklamované extremisty. Na
druhé stran bylo toto p esvdení o více než polovinu menší (32,2 %). Dokonce 10 %
civilních respondent uvedlo, že extremisté toto téma nezmiují nikdy.
Relativn vcn významná souvislost se projevila p i hodnocení tématu písnjší
tresty pro drogové dealery a narkomany.P esn 50 % respondent prvního výbrového
souboru se domnívá, že toto téma je extremisty asto proklamováno. Oproti tomu v p ípad
civilních respondent sdílí tento názor o t etinu mén oban, tedy 34,8 %.
Témata nejvíce ovliv ující smýšlení obyvatelstva
Z pohledu zhodnocení intenzity vlivu extremisty proklamovaných témat poskytly
stromové diagramy opt nkolik zajímavých souvislostí. V p ípad hodnocení vlivu tématu
lokálních a regionálních problém se projevila výrazná odlišnost mezi souborem expertních
a civilních respondent. Celých 73 % expert se domnívá, že toto téma má mimo ádn
intenzivní vliv na obyvatelstvo. P ekvapiv téhož názoru je pouze 43,3 % civilních
respondent.
Nabízí se úvaha, zda tento stav není zap íinn jistou formou rezistence obyvatelstva
daného regionu a vyšší schopností adaptability na stávající existenní podmínky.
Další informace hodné interpretaního z etele ukázal stromový diagram u otázky
k tématu tzv. antianarchismu a antikomunismu.V p ípad expertního souboru se 70 %
respondent domnívá, že toto téma má málo intenzivní až bezvýznamný vliv. Civilní
respondenti jsou v hodnocení mén jednoznaní, nebo téhož názoru je tém o t etinu mén
respondent, tedy 46,9 %.
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Shrnutí závr p i ov ování výzkumných p edpoklad
První výzkumný p edpoklad
Dominantní formy projev extremistické innosti lze z pohledu expert klasifikovat i
hierarchizovat.

Domníváte se, že je možné identifikovat jednotlivé formy propagace extremistických skupin v R?

Platná

Vynechan
á

Procenta z

Kumulativní

platných

procenta

17,2

17,2

etnost

Procenta

asto

17

17,0

Spíše asto

73

73,0

73,7

90,9

Spíše ne

9

9,0

9,1

100,0

Celkem

99

99,0

100,0

Systém

1

1,0

100

100,0

Celkem

Domníváte se, že identifikace forem propagace extremismu mže pomoci pi prevenci,
odhalování, objasování a dokumentaci trestných in s extremistickým podtextem? odhalování
Procenta

z Kumulativní

platných

procenta

37,0

37,0

37,0

49

49,0

49,0

86,0

14

14,0

14,0

100,0

100

100,0

100,0

etnost

Procenta

Rozhodn ano

37

Plat

Spíše ano

ná

Spíše ne
Celkem

Provedený výzkum a výsledky analýzy dat oprav ují tvrzení, že dominantní formy
projev extremistické innosti lze dle názor expert nejen identifikovat, ale i
klasifikovat a hierarchizovat.
Na otázku, zda je možné identifikovat jednotlivé formy propagace extremistických
skupin v R, zaujalo 90 % respondent souhlasné stanovisko. Na otázku, zda lze této
identifikace využít v procesu odhalování trestné innosti s extremistickým podtextem,
odpovdlo 37 % respondent rozhodn ano a 49 % spíše ano. V set ídných tabulkách
(podrobný rozbor viz výše) na základ koeficient p i azených k jednotlivým promnným
mžeme shledat, že pracovníci z ad expert na extremismus ohodnotili úinnost a vliv
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extremistických projev rznou intenzitou, která umožnila jejich hierarchizaci. Lze tedy íci,
že na základ výzkumu nebyla zjištna evidence oprav ující zamítnutí prvního
výzkumného p edpokladu.
Druhý výzkumný p edpoklad
Kvalifikované odhady expert na dominantní formy projev extremistické innosti se
nebudou vcn významn odlišovat s ohledem na rozdílné služební za azení tchto expert.
Na základ provedené analýzy lze konstatovat, že není dvod odmítnout druhý
výzkumný p edpoklad. Výzkum ukázal, že na odhady expertních pracovník v souvislosti
s extremistickými projevy nemá vliv jejich rozdílné služební za azení. Zajímavá zjištní
z pohledu vcné významnosti ovšem ukázala analýza závislosti pohlaví a délky služební
praxe policist na vybrané otázky (viz klasifikaní stromy v p edchozí kapitole).
T etí výzkumný p edpoklad
Kvalifikované odhady expert a názory zástupc laické ve ejnosti ve vztahu
k dominantním formám projev extremistické innosti se budou ve vtšin p ípad vcn
významn odlišovat.
Komparace analyzovaných dat výbrových soubor . 1 (expertní pracovníci) a
výbrového souboru . 2 (laická ve ejnost) ukázala, že výše formulovaný výzkumný
p edpoklad je možné z ásti odmítnout. Výzkum p ispl k pomrn zajímavému zjištní, že
v mnoha ohledech se názorové spektrum policist a expert shoduje. Dílí rozdíly se vyskytly
pouze v ojedinlých p ípadech, které jsou detailnji popsány v p edchozí kapitole.
Nejmarkantnjší rozdíly byly zaznamenány p i komparaci za pomoci klasifikaních
strom. Pro názornost slouží následující p íklad. Z níže uvedeného diagramu je z ejmé, že se
názory bžných oban a expert – policist vcné významn odlišují v p ípad hodnocení
extremistickými skupinami využívaného tématu antiglobalismus, kritika nadnárodních
spoleenství.
38 % respondent z ad policist se domnívá, že toto téma spíše není extremisty
proklamováno. V kategorii respondent ze souboru laické ve ejnosti je tch,kte í považují
toto téma za spíše neproklamované, dokonce 58 %.
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Chi-Square Test Power Analysis
Numeric Results for Chi-Square Test
Power
N
W
Chi-Square
DF
0,99736
308
0,3382
35,2226
3

Alpha
0,01000

Beta
0,00264

Výzkumný p edpoklad operuje s formulací „ve vtšin pípad“. Je-li „vtšina“
chápana jako minimáln nadpoloviní stav13, je možné v tomto ohledu shrnout, že nebyla
shromáždna evidence k zamítnutí tohoto výzkumného p edpokladu.

Závr – využitelnost výstup výzkumu

Závrem je nezbytné ve zjednodušené a srozumitelné podob shrnout nejpodstatnjší
skutenosti a nejvýznamnjší zjištní, které vyplynuly z realizovaného výzkumu:
x

extremistické projevy byly za pomoci odborných názor expertních pracovník z ad

policie hierarchizovány;
x

mezi extremistické projevy, které extremistické subjekty užívají v souasnosti

nejastji, dominuje jednoznan využití internetového prost edí a ve ejného sektoru, zejména
formou demonstrací a ve ejných shromáždní;
x

tyto extremistické projevy souasn expertní pracovníci považují za nejvíce zpsobilé

ovlivnit ve ejnost;

13

Jako vtšina prostá.

305



x

tematicky jsou v majoritní mí e, dle názoru expert, p edmtem zájmu extremist

p edevším sociální problémy, zejména lokálního charakteru s akcentem na tzv. „romskou
otázku“ a kritiku státu;
x

za nejvýznamnjší faktor, který by mohl vést k radikalizaci ve ejnosti ve smyslu

podpory extremist, experti adí zvyšující se kriminalitu v problémových lokalitách a pocit
vlastního ohrožení oban;
x

jako nejefektivnjší postup p i odhalování trestné innost s extremistickým podtextem

považují policisté operativní šet ení v prost edí;
x

odhalování a identifikaci extremistických projev policii souasn nejvíce stžuje

rozvoj ICT14, anonymita v prost edí internetu a neochota oban ke spolupráci s pracovníky
bezpenostních složek;
x

názorové spektrum expertních pracovník a zástupc laické ve ejnosti na

extremistické projevy a proklamovaná témata se z pohledu jejich hierarchizace výrazn
neodlišuje;
x

expertní pracovníci na základ rozhodnosti a jednoznanosti odpovdí vykazují vyšší

povdomí o této problematice a jednotlivé extremistické projevy hodnotí p esvdivji
z hlediska závadovosti, intenzity vlivu a rizik pro spolenost15.
Hlavním cílem realizovaného výzkumného projektu bylo p ispt a napomoci
k zefektivnní metod a postup využívaných bezpenostními složkami p i odhalování,
dokumentaci a prevenci trestné innosti s extremistickým podtextem.
Teoretická a konceptuální východiska p edmtného výzkumu p edstavují solidní
poznatkovou základnu a studijní materiál v oblasti policejního vzdlávání specialist na
problematiku extremistické trestné innosti. Na podklad studia zpracovávané problematiky a
realizovaného empirického výzkumu byly do této ásti zahrnuty p edevším poznatky o
souasném stavu na extremistické scén. Draz byl kladen p edevším na nové formy a trendy
extremistických projev a na zpsoby, jak tyto formy vas, adekvátn a zákonným zpsobem
identifikovat. Specifika a charakteristické rysy extremistických projev byly demonstrovány
na aktuálních událostech a p ípadech z praxe.
Tžišt tvo il výzkumný projekt, jenž si kladl za cíl, pomocí standardizovaných
výzkumných nástroj poodhalit mechanismy extremistických projev prost ednictvím názor
a profesních zkušeností odborník zejména z ad bezpenostních složek, kte í se touto
14

Informaní a komunikaní technologie.
Lze konstatovat, že tato skutenost logicky vyplývá z profesního zam ení a zkušeností expertních
pracovník.
15
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problematikou dlouhodob zabývají. Na základ hlubšího pochopení tchto mechanism a
prost ednictvím jejich deskripce a hierarchizace z hlediska významového potenciálu umožnil
realizovaný výzkum identifikovat možnosti zefektivnní metod a postup odhalování trestné
innosti s extremistickým podtextem. Výstupy, které p inesl realizovaný výzkum, poskytly
poznatkovou základnu, která je využitelná pro p ípadnou inovaci stávající metodiky
odhalování trestné innosti s extremistickým podtextem.
Doporuení a návrhy, které vyplynuly z popsaného výzkumného projektu, lze shrnout
do následujících bod:
1)

Inovaci

stávajících

postup

bezpenostních

složek

v rámci

odhalování

extremistické kriminality je t eba kontinuáln aktualizovat v souladu s vývojem na
extremistické scén.
2) Lze konstatovat, že nejvtší výzvu p edstavuje oblast extremistické trestné innosti
páchané za využití moderních informaních a komunikaních technologií. Tento výrazný
atribut, který souasnou extremistickou scénu definuje, je zapot ebí zohlednit v rámci postup
bezpenostních složek, zejména v rámci forem operativn pátrací innosti a p edevším
vzdlávání oprávnných pracovník na tomto úseku16.
3) Souasn je nezbytné zvýšit povdomí ve ejnosti o aktivitách extremist
ve virtuálním prost edí internetu a zintenzivnit spolupráci s médii, nevládními složkami a
dalšími participujícími instituty.
4) Policejní vzdlávání o extremismu je nutno sm ovat adresnji, zejména
k souástem, které se nespecializují na uvedenou problematiku a základním útvarm
(p edevším za úelem snížení latence extremistické trestné innosti).
5) Na úrovni jednotlivých policist je zapot ebí apelovat na zvyšování osobní a místní
znalosti o extremistickém psobení a aktivitách a souasn akcentovat dsledné dodržování
hlásné služby a p edávání informací specializovaným útvarm.
6) Jako smysluplné se jeví zam it operativn pátrací innost do sociáln vylouených
lokalit a oblastí se zvýšenou kriminalitou s cílem identifikovat rizikové faktory související
s extremistickými projevy. V tchto místech je pak dležité aktivn vyhledávat signály
nasvdující radikalizaci místního obyvatelstva a tendencím sympatizovat s extremistickými
skupinami.
7) Preventivní opat ení kompetentních orgán je nezbytné sm ovat na konzervativní
ve ejnost (nejen na mladou generaci). Prevenci je t eba p izpsobit specifikm tohoto
16

Zejména se jedná o zvýšení uživatelské kompetence policist ve vztahu k ICT a schopnostem efektivního
vyhledávání informací v prost edí internetu.
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segmentu a dsledn rozpracovat jako opozitum (kontrapropagandu) propaganí innosti
extremistických skupin.
Výzkumný projekt obsahuje pomrn cenné poznatky a vodítka, která by mohla
p edstavovat kvalitní základnu pro další bezpenostní výzkum vtšího rozsahu a podrobnjší
analýzu získaných dat. Je t eba kriticky konstatovat, že stávající výzkum byl limitován
výbrovými soubory na základ dostupnosti. Realizace výzkumu s po ízením výbrového
souboru dle zásad randomizace by mohla odhalit další, již statisticky významná zjištní a
souvislosti, která by již mohla být podrobena zobecující interpretaci. Takto zjištné výstupy
by mohly odhalit nové skutenosti, které by p edstavovaly další p íspvek k zefektivnní
stávajících postup a snah o eliminaci vlivu extremistických skupin. Tento výzkumný projekt
lze také vnímat jako podnt a návrh k uskutenní dalšího vdeckovýzkumného šet ení
v oblasti extremismu. Využití výzkumných poznatk sm uje tedy p edevším k Policii eské
republiky, Ministerstvu vnitra eské republiky, zpravodajským službám, Armád eské
republiky a dalším participujícím bezpenostním složkám. V obecné rovin je ovšem možné
její využití v celospoleenském m ítku.
Výstupy teoretické a empirické ásti projektu nalezly své uplatnní v oblasti
pedagogiky a andragogiky, kdy zpracovávaná problematika je souástí tematických plán
výuky p edmtu „Extremismus“ v rámci bakalá ského studijního programu na Policejní
akademii eské republiky v Praze a taktéž každoroních kurz celoživotního vzdlávání,
které jsou ureny pro lektory Vyšších a st edních policejních školy Ministerstva vnitra R a
policisty školních policejních st edisek Policie R, realizovaných rovnž na Policejní
akademii R v Praze.
Podstatný obsah publikovaných informací z realizovaného výzkumu sm uje rovnž
do oblasti prevence. Primárn je výzkumný projekt adresován bezpenostním odborníkm
v p edmtné oblasti a studentm vysokých škol bezpenostn právního smru, ale souasn je
zam en i na oblast osvtovou a vzdlávací ve vztahu k široké ve ejnosti. Zvýšené povdomí
ve ejnosti o extremistické scén, jejich hlavních p edstavitelích a dominantních aktivitách je
významnou podporou a pomocí bezpenostním složkám. Nebo práv podnty od oban a
obanských sdružení jsou dležitým zdrojem p i odhalování a identifikaci doposud latentní
trestné innosti s extremistickým podtextem17. Vzdlávání a komunikace s ve ejností je
rovnž jedním ze stžejních pilí  Koncepce boje s extremismem. Efektivní preventivní

17

Podnty od oban stále nejsou dostateným zdrojem informací p i odhalování trestné innosti
s extremistickým podtextem (jak nasvduje realizovaný výzkum v rámci výbrového souboru expertních
pracovník). Je proto na míst zintenzivnit preventivní, pedagogickou a osvtovou innost v této oblasti.
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opat ení ve smyslu rozvoje a rozši ování povdomí obyvatelstva o extremismu jsou jedním
z prvk, který vede ke snížení vlivu extremistických skupin ve spolenosti. Lze tvrdit, že
výzkumný projekt i doposud publikované ásti tohoto projektu p ispívají do oblasti prevence
a vzdlávání v rámci dané problematiky.
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Logika v dokazovaní a jej využitie pri vyšetrovaní extrémizmu
a terorizmu
Jana Viktoryová, Dezider Bango, Jaroslav Blatnický

Abstrakt
Vo vyžiadanej vedeckej štúdii sa autori venujú problematike využívania pojmov, princípov,
kategórií, zákonov aplikovanej logiky pri dokazovaní trestných inov extrémizmu
a terorizmu, ako jednej z možností odhalenia a spravodlivého usvedenia páchateov tejto
trestnej innosti. Autori približujú širokej odbornej verejnosti výatky z pripravovanej
vedeckej monografie Teória dokazovania – logika v dokazovaní, ktorej kapitoly budú plne
uplatnitené aj pri vyšetrovaní extrémizmu a terorizmu.
Kúové slová: dokazovanie, logika, skutkový stav veci, etapy procesu vyšetrovania,
extrémizmus, terorizmus.

Úvod

Katedra vyšetrovania Akadémie Policajného zboru v Bratislave sa dlhodobo venuje vo
svojej pedagogickej a vedeckej innosti metodikám vyšetrovania vybraných druhov trestných
inov, osobitne aj vyšetrovaniu extrémizmu a terorizmu. Táto as jej profesionálneho záujmu
patrí v súasnosti k najdynamickejšie sa rozvíjajúcim oblastiam predchádzania, odhaovania,
dokazovania a vyšetrovania trestných inov, ktoré výraznou mierou zasahujú do otázok
bezpenosti demokratickej spolonosti. Vlastná tvorba metodík vyšetrovania, konkrétne
extrémizmu a terorizmu predstavuje vemi náronú innos, ktorá musí vychádza zo
skúseností vyšetrovateskej a trestno-procesnej praxe, z výsledkov výskumov, zo štúdia
odbornej literatúry, z odborných a praktických skúseností autorov a konzultantov z praxe.
Z medzinárodných dokumentov, ako aj z vlastných potrieb boja so zloinnosou
v podmienkach Slovenskej republiky vyplynula potreba hlbšie sa zaobera

alšími

možnosami skvalitnenia vyšetrovacích postupov pri hrozbe zvýšenia pravdepodobnosti
ohrozenia zo strany medzinárodného terorizmu, nárastu aktivít medzinárodného zloinu
a terorizmu a narastania zloinu v oblasti extrémizmu. Jednou z možností skvalitnenia je aj
opätovné poukázanie na význam využívania poznatkov aplikovanej logiky práve pri
dokazovaní a vyšetrovaní predmetných závažných trestných inov. Poznanie logických
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súvislostí a ciea dokazovania výrazne napomôže preniknutiu do myslenia páchateov, do
spôsobu páchania a utajovania ich trestnej innosti, ako aj porozumeniu ich postupov
a protiprávnych inností. Podrobnejšie sa bude danou témou zaobera pripravovaná vedecká
monografia autorov Viktoryová, J., Blatnický, J.: Teória dokazovania – logika v dokazovaní,
ktorej knižné druhé prepracované a doplnené vydanie je plánované na zaiatok roku 2015.
Ctenej odbornej verejnosti prinášame v tomto príspevku niekoko ukážok z tejto publikácie.

Význam zis ovania skutkového stavu veci v procese dokazovania

Úelom celého trestného konania je náležité zistenie trestných inov a spravodlivé
potrestanie páchateov. Aby bolo možné túto úlohu splni, je potrebné, aby bol každý trestný
in vyšetrený a posúdený tak, aby všetky rozhodnutia zodpovedali skutone tomu, o sa stalo
- aby boli zistené bez dôvodných pochybností.
Udalos, ktorá sa stala v minulosti, ako aj vzah obvineného k tejto udalosti poznávajú
orgány inné v trestnom konaní len sprostredkovane tým, že ich za pomoci dôkazov
„rekonštruujú“. Ide o špecifickú innos, ktorá sa vykonáva poda ustanovení Trestného
poriadku a za úelom aplikovania trestného zákonodárstva na konanie obvineného.
Dokazovanie, i bol spáchaný trestný in a kto je jeho páchateom sa musí vykonáva
na základe jasnej koncepcie, ktorú zásadne urujú pravidlá vymedzené predmetom a
rozsahom dokazovania, ako aj hadiská hmotno-právnych ustanovení Trestného zákona. Nie
je možné postupova chaoticky a zhromaž ova rôznorodé informácie o vyšetrovanej
udalosti, ktoré by mali k nej niekedy bližší, niekedy vzdialenejší, priamy alebo nepriamy
vzah.
Poznanie skutkového stavu veci v procese dokazovania je vemi zložitý proces.
Predstavuje východiskový bod pre prístup k celej problematike dokazovania. V tomto procese
musí by zistené všetko, o je nevyhnutné k rozhodnutiu. Pritom od výsledku dokazovania
závisí obsah rozhodnutí1.
K tomu, aby sme dokázali zisti skutkový stav veci vo vyšetrovanom prípade je
nevyhnutné uri predmet dokazovania, ktorý predstavuje dôležitú súas štruktúry
dokazovania.
1

KURILOVSKÁ, L. Základné zásady trestného konania. In: ENTÉŠ, J. a kol. Trestné právo procesné.
Všeobecná a osobitná as. Šamorín: Heuréka, 2012, s. 348-350. KLÁTIK, J. Niekoko poznámok k zásadám
dokazovania v trestnom konaní. In: ZÁHORA, J. Teoretické a praktické problémy dokazovania. Zborník
príspevkov z celoštátnej konferencie s medzinárodnou úasou konanej da 15.12.2008. Bratislava: Eurokódex,
2008, s. 96-98.

311



Urenie predmetu a s ním spojeného rozsahu dokazovania nepredstavuje nejakú
jednorázovú úlohu.
Závery, ktoré o nutnosti dokazova skutonosti v uritom rozsahu stanoví orgán inný
v trestnom konaní na zaiatku dokazovania, podliehajú v priebehu alšieho konania zmenám.
Tieto zmeny vyplývajú z toho, aké okolnosti sa zistia poas procesu dokazovania. Na zaiatku
konania sú asto známe o prípade najrôznejšie okolnosti, ktoré netvoria celok a umožujú
rôzny výklad danej udalosti2.
Orgán inný v trestnom konaní musí vytýi niekoko možných verzií a vykonáva
dokazovanie tak, aby rozsah dokazovania zachytil všetky okolnosti potrebné pre potvrdenie
alebo vyvrátenie jednotlivých verzií alebo naopak zbytoné zužovanie dokazovania a
opomenutie

alších reálne možných verzií môže zmari cie celého konania. Vylúením

jednotlivých verzií v priebehu konania sa mení rozsah dokazovania tak, aby nakoniec zostala
jediná vierohodná verzia, na základe ktorej by bolo možné vo veci rozhodnú. V priebehu
konania sa teda pôvodné verzie konkretizujú a spresujú. Dochádza tak k vytýeniu
niekokých základných verzií, prípadne sa vytyujú aj verzie alšie.
Rozsah dokazovania je potrebné uritým spôsobom korigova v súvislosti s vývojom
konkrétneho prípadu. Preto nemožno tvrdi, že by rozsah dokazovania bol neohraniený alebo
neuritý, orgány inné v trestnom konaní a súd musia presne vedie, o je treba v danej etape
zisova, teda aký okruh skutoností tvorí v danej etape predmet dokazovania nevyhnutný
pre odhalenie hadanej pravdy3.
Uvedené tézy neplatia len pre trestné iny extrémizmu a terorizmu, sú všeobecne
akceptované pre všetky trestné iny.

Logická štruktúra procesu dokazovania

Pod logickou štruktúrou procesu dokazovania sa rozumie myšlienkové usporiadanie
vlastnej innosti vyšetrovatea v trestnej veci. Logická štruktúra procesu dokazovania
a vyšetrovania

sa

skladá

z elementov,

ktoré

zodpovedajú

jednotlivým innostiam

vyšetrovatea a jednotlivým etapám dokazovania a štádiám vyšetrovania. Logika v
dokazovaní odráža objektívnu štruktúru tohto procesu.
2

STRAUS, J. Kriminalisticko-technické a taktické metódy, prostriedky, postupy a operácie. In: PORADA, V.
a kol. Kriminalistika. Teória, metódy, metodológia. Plze: Aleš enk, s. r. o, 2014, s. 64-67.
3
JAL, A.: Predmet a rozsah dokazovania. In: ZÁHORA, J. a kol.: Dokazovanie v trestnom konaní. Praha:
Leges, 2013, s. 92, 93. VIKTORYOVÁ, J. a kol. Teória a prax dokazovania vo vyšetrovaní. Bratislava:
Akadémia PZ, 2001, s. 31, 32.
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Logická štruktúra procesu dokazovania je závislá na nasledujúcich faktoroch:
-

na osobitostiach vyšetrovanej udalosti,

-

na spôsoboch a charaktere získania východiskových informácií,

-

na zákonom stanovených okolnostiach, ktoré podliehajú dokazovaniu v trestnej veci a na
spôsoboch dokazovania.
Vyšetrovanie

a dokazovanie

zaína

skúmaním

jednotlivých

skutoností,

od

jedineného ku konkrétnemu, od pravdepodobného poznania k poznaniu vierohodnému, od
zdanlivo nesúvisiacich javov a predmetov k ureniu ich objektívnej súvislosti a zachytenie
tejto súvislosti pri rozhodovaní o danej veci4.

Osobitosti logickej štruktúry poiatonej etapy dokazovania a vyšetrovania

Pre poiatonú etapu dokazovania a vyšetrovania nielen extrémizmu a terorizmu je
charakteristická

analýza

prvotných

informácií,

stanovenie

zodpovedajúcich

otázok

smerujúcich k zhromaždeniu doplujúcich informácií, tvorba hypotéz – vyšetrovacích verzií,
ktoré objasujú skúmané javy. Pre túto etapu je charakteristická neuritos myslenia a to
vzhadom k okolnostiam skúmanej udalosti. V mnohých prípadoch totiž nie je jasné, i bol
skutone spáchaný trestný in, a ak áno, kto ho spáchal, i je vinná konkrétna osoba, aká je
súvislos medzi skutonosami a ak existuje objektívne, v akej postupnosti udalos
prebiehala.
V poiatonej etape dokazovania a vyšetrovania ako osobitná forma myslenia
vystupuje do popredia otázka, ktorá obsahuje dva elementy:
-

niektoré poznatky, na ktorých základe vzniká nevyhnutnos ju položi,

-

to o je nevyhnutné zisti.
Otázka vzniká v jednote s inými myšlienkami, ktoré sú vyjadrené prostredníctvom

súdov. Hlavným v otázke je smer skúmania. Preto otázka plní funkciu stimulátora v hadaní
pravdy, je logickým spojením známeho s neznámym. Otázka obsahuje v sebe požiadavku
prechodu od neznámeho k známemu. Z logického aspektu je otázka prostriedkom prechodu
od súdu s neuritým termínom k súdu s termínom uritým.
Z pozície logiky v dokazovaní sa javí podstatnou znalos podmienok pre ukladanie
otázok. Osobitný význam nadobúdajú tieto podmienky pri vyšetrovaní extrémizmu
a terorizmu, kde komunikácia s páchatemi je kúovou pri alšom postupe vo vyšetrovaní.
4
LUZGIN, I. M. Logika vyšetrovania. Bratislava: Ústav kriminalistiky, 1982, s. 62. VIKTORYOVÁ, J. Teória
dokazovania. Bratislava: Akadémia PZ, 2006, s. 11, 12.
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Týmito podmienkami sú:
-

jasnos, presnos, uritos položenej otázky. Táto podmienka je závislá hlavne na
hodnotení získaných informácií, ktoré sa týkajú perspektív dokazovania a vyšetrovania,
na umení vyleni z tejto informácie protiklady, sporné momenty a cestou formulácie
otázky správne uri smer hadania doplujúcej informácie,

-

postupnos v kladení otázok. V dokazovaní a vyšetrovaní trestných inov sa systém
otázok urí v závislosti od charakteru skutkovej podstaty trestného inu, od okruhu
okolností, ktoré podliehajú dokazovaniu, od vytýených verzií, od zvláštností skúmanej
situácie, od kriminalistických odporúaní, od znalostí vyšetrovatea,

-

existencia predpokladov k formulácii otázky. Pre poiatonú etapu dokazovania
a vyšetrovania je charakteristické vytváranie otázok v súvislosti s problémovou situáciou.
Problémová situácia vzniká pred

vyšetrovateom v závislosti od analýzy nejakého

súhrnu východiskových informácií. Ak sa konkrétna otázka vzahuje k akémukovek
jednotlivému faktu, k jednotlivej okolnosti, potom problémová situácia kumuluje v sebe
niekoko otázok a vzahuje sa k súhrnu okolností.
Riešenie problémov aj pri extrémizme a terorizme predpokladá:
-

tvorbu verzií a urenie smeru dokazovania a vyšetrovania,

-

odhalenie zisovaných údajov,

-

vyerpávajúce riešenie celého súhrnu otázok, ktoré sú spojené s problémom.
Pri riešení problému v dokazovaní trestných inov je nevyhnutná znalos skutoností.

Pod pojmom skutonos rozumieme objektívne javy, ktoré zobrazujú skutkovú podstatu
trestného inu.
V logike sa faktom rozumie element poznania, ktorý sa opiera o objektívne existujúcu
skutonos. Takéto poznanie musí by vierohodné. Skutonosti majú svoj nemenný obsah, to
je zákonitos poznania.
Vznik problémovej situácie a formovanie otázok vyvoláva myslenie, ktoré smeruje
k hadaniu doplujúcej informácie, k jej analýze a syntéze a k formovaniu predpokladanej
odpovede, ktorá sa vyjadruje vo forme hypotézy, vyšetrovacej verzie. Verzia vo vyšetrovaní
predstavuje uritý druh hypotézy. Preto je štruktúra verzie analogická štruktúre hypotézy
a zaha v sebe:
-

dôvody predpokladaného záveru, urenie postupu zhromaž ovania a analytického
skúmania jednotlivých skutoností,

-

tvorbu predpokladaného tvrdenia, objasujúci pôvod a súvislosti skutoností,

-

vyvodenie následkov z verzií cestou dedukcie,
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-

previerku následkov, ich porovnávanie s doteraz zistenými faktickými údajmi,

-

formulovanie koneného záveru o správnosti alebo nesprávnosti verzií.
K tvorbe verzií, ako formy myslenia sú nevyhnutné nasledovné požiadavky:

-

každá verzia sa musí opiera o uritý súhrn údajov, získaných zákonnou cestou,

-

tvorba verzií musí prebieha poda pravidiel tvorby myšlienkového záveru s využitím
indukcie, dedukcie a analógie,

-

previerka verzií musí zaína urením následkov, ich porovnaním s už známymi údajmi.
Pri tvorbe verzií sa astejšie využíva indukcia, ktorá zabezpeuje spojenie rozliných

skutoností a analógia, ktorá zabezpeuje porovnávanie skutoností a zisovanie zhodných
znakov medzi nimi.
Skúmanie verzií pozostáva z analýzy verzií a z praktickej previerky verzií a následkov
z nich odvodených.
Poznanie praktických okolností udalosti je vyšetrovateom spoiatku hodnotené len
pravdepodobne a postupne, a až na základe dokazovania ako vierohodné. Pravdepodobnos
a vierohodnos vyjadrujú charakteristiku poznania, jeho odôvodnenos, stupe dokázania.
Pravdepodobnos znamená nedostatone odôvodnené poznanie. Vierohodnos znamená
odôvodnené poznanie, ktoré vyluuje akékovek pochybnosti o jeho súlade so skutonosou.
Pravdepodobné poznanie, ktoré sa premieta do verzií vyšetrovatea je podmienené
neprítomnosou dostaujúcich údajov pre vierohodné závery vo veci, o je osobitne príznané
pre dokazovanie a vyšetrovanie extrémizmu a terorizmu.

Osobitosti logickej štruktúry následnej etapy dokazovania a vyšetrovania

Pre následnú etapu dokazovania a vyšetrovania aj trestných inov extrémizmu
a terorizmu je typická previerka verzií, skúmanie dôkazov a tvorba konených záverov vo
veci.
Charakterizuje ju:
-

usporiadanie dôkazných informácií vo vzahu k všetkým elementom skutkovej podstaty
trestného inu v jednotný systém,

-

hodnotenie jednotlivých dôkazov,

-

formovanie doplujúcich poznatkov, na základe previerky jednotlivých okolností,
sporných dôkazov,

-

hodnotenie všetkých verzií, riešenie otázky o vylúení nepravdivých verzií a potvrdenie
jedinej možnej verzie a jej premena na vierohodný záver vo veci,
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-

odstránenie logických protikladov medzi jednotlivými dôkazmi,

-

hodnotenie celého súboru dôkazov a tvorba jednoznaných záverov vo veci5.

Záver
Vyšetrovanie trestných inov extrémizmu a terorizmu predstavuje oblas, kde je
potrebné neustále hada nové možnosti jej odhaovania a dokazovania. Jednou z alternatív je
aj zdôrazovanie potreby využívania poznatkov aplikovanej logiky pri konkrétnych
postupoch a opatreniach smerujúcich nielen k predchádzaniu páchania tejto trestnej innosti,
ale aj k naplneniu spravodlivého a zákonného konania. Poznatky, ktoré je možné prevzia
z predmetu logiky sú v tomto príspevkom len nartnuté, nie je ich možné a ani to nebolo
cieom autorov ich, vyerpávajúco poda, je nevyhnutné sa k tejto téme neustále vraca,
prináša nové postupy, metódy a prostriedky, prostredníctvom ktorých bude možné aspo
iastone eliminova predmetnú trestnú innos.
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GenerálporuíkICCOCRIMDr.h.c.mult.JUDr.JozefZAKO,
Honor.prof.mult.



Všeobecne prospešné služby agentúry:


Spolupráca s domácimi, európskymi a svetovými inštitúciami a organizáciami
/poskytovanie služieb v oblasti vzájomnej výmeny informácií, kontaktov, vzdelávania
a rozvoja na medzinárodnej úrovni/.



Rozvíjanie aktivít na podporu rozvoja východoeurópskeho priestoru /podpora
zvýšenia konkurencieschopnosti, zamestnanosti a flexibility organizácií a inštitúcií,
ako aj pracovnej sily vo východoeurópskom priestore/.



Zvyšovanie mobility pracovnej sily východoeurópskeho priestoru prostredníctvom
organizovania stáží a praxe v organizáciách európskeho priestoru.



Podpora študijných stáží a mobility študentov z východoeurópskeho priestoru za
úelom zbližovania a spoznávania kultúrnych odlišností jednotlivých regiónov.



Organizovanie medzinárodných kultúrnych a športových aktivít za úelom poznávania
multikulturálnych odlišností.



Poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
/poskytovaním služieb v oblasti humanitárnej a sociálnej pomoci pre vybrané skupiny
obyvatestva prostredníctvom programov v oblasti udských zdrojov, zdravotníctva a
iných/.



Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti /prostredníctvom
poradenských, konzultaných, vzdelávacích služieb a aktívnych opatrení trhu práce,
ktoré podporia zamestnanos , ako aj služieb orientovaných na spoloenský rozvoj a
spoluprácu medzi regiónmi Európskej únie/.



Ochrana zdravia obyvatestva, tvorba a ochrana životného prostredia.



Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt.



Ochrana udských práv a základných slobôd, rovnosti mužov a žien.



Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry /organizácia školení, seminárov,
kurzov, konferencií zameraných na zvyšovanie úrovne celoživotného vzdelávania, ako
aj zvyšovanie fyzického zdravia obyvatestva/.



Spolupráca s domácimi, východoeurópskymi a svetovými vzdelávacími inštitúciami.



Podpora vedy a výskumu, kontaktov a spolupráce v oblasti vedy a výskumu,
popularizácia vedy na verejnosti.



Vydavateská innos.



Využitie obnovitených zdrojov energie /služby v oblasti využívania obnovitených
zdrojov energie, propagácia týchto zdrojov, ako aj možnosti financovania aktivít/.



Trvalo udržatený rozvoj vidieckych oblastí /prostredníctvom služieb pre vidiecke
oblasti, samosprávy, s dôrazom na agroturistiku a zvyšovanie cestovného ruchu v
spolupráci s malými a strednými podnikatemi/.



Podpora regionálneho marketingu a reklamy.



Podpora marginalizovaných skupín a ich integrácia do spoloenského, pracovného a
rodinného života.



Podpora budovania infraštruktúry v školskej, zdravotníckej, kultúrnej a sociálnej
oblasti v úzkej spolupráci s existujúcimi organizáciami.



Medzinárodný výbor pre boj s organizovaným zloinom, terorizmom a korupciou
ICOCRIM vykonáva svoju innos od r. 1998. V zaiatkoch sa jeho ústredie nachádzalo
v nemeckom meste Bochum, od decembra 2004 sídli adresou 151, Rue de Monmart, 75002,
Paris, France. V súlade so Stanovami, hlavným cieom Medzinárodného výboru je súinnos
so zákonodárnými orgánmi a so silovými štruktúrami krajín, ktoré sú lenmi OSN a
Európskej Únie. Jedná sa o aktivity súvisiace s profylaktikou (preventívnou, kontrolnou a
nastavovacou innosou) k osobitne závažným zloinom súvisiacich s medzinárodným
terorizmom, medzinárodným organizovaným zloinom a taktiež korupciou, v súlade
s právnymi normami týchto krajín a s rozhodnutiami orgánov vedenia OSN a EÚ.
Jedným z cieov medzinárodného výboru je podpora štátnych, medzištátnych, spoloných,
cirkevných a iných organizácií, právnych subjektov a súkromných osôb v boji proti
protiprávnym aktivitám, cestou zberu, spracovania a úinného využívania informácií, ktoré sú
nutné pri profylaktike a pri vyriešení zloinov a protiprávnych aktivít.
Medzinárodný výbor riadi svoju innos výlune so spoloensko-prospešnými ciemi, pracuje
na základoch obetavosti a na nekomerných základoch, s cieom splnenia zadaných cieov a
úloh. Výbor uskutouje široké spektrum aktivít: právno-preventívne, informané, právne,
konzultané, vzdelávacie, vedecko-výskumné a iné aktivity, ktoré sú povolené legislatívou
pre mimovládne združenia.
ICOCRIM sa riadi týmito medzinárodnými dohodami:


Všeobecná deklarácia udských práv OSN (Charta udských práv),



Medzinárodný pakt o obianskych a politických právach.



Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zloinu.



Globálna protiteroristická stratégia OSN prijatá rezolúciou 1781, na 5795-om zasadaní
OSN v decembri 2007.



Dohovorom OSN proti korupcii.



Medzinárodný kódex o pravidlách správania sa štátnych predstaviteov prijatý
rezolúciou 51/59 na 82-om plenárnom zasadaní Generálneho výboru OSN z decembra
r. 1996.



www.termal-podhajska.sk

Penzión TERMÁL sa nachádza v katastri obce Podhájska, ktorá sa dostáva do povedomia
našich a zahraniných turistov v aka geotermálnemu prameu silne mineralizovanej vody v
h bke 1900 m ( voda má pri ústí teplotu 80° C a výdatnos 50 litrov za sekundu ), okolo
ktorého sa na 12 ha rozprestiera areál termálneho kúpaliska. Voda z geotermálneho pramea
má blahodárne úinky na celý organizmus. Podrobné štúdie preukázali, že má hlbšie a
trvalejšie regenerané efekty ako voda z Mtveho mora. Úinky tejto termálnej vody využíva
k regenerácii celá rada športovcov z rôznych športových odvetví, a preto Vás do
mikroregiónu TERMÁL pozývame.

Penzión TERMÁL Podhájska
941 48, Podhájska Za humnami 508 as Belek
Slovenská republika
Mobil:
+421 905 369 138 - rezervácia
+421 905 450 765
E-mail: penzion.terma.podhajska@gmail.com

www.termal-podhajska.sk
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