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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE   
 

   
 
 
 
Vážená slečno, paní, pane, 

 
s velkým potěšením Vám předkládám už druhou výroční zprávu o činnosti Vojenského 

zpravodajství. Rok 2005 lze v mnoha ohledech považovat za zlomový v novodobé historii této 
služby. Díky obětavé práci všech jeho příslušníků i občanských zaměstnanců se podařilo definitivně 
naplnit dikci zákona o zpravodajských službách, který definuje Vojenské zpravodajství. 

 
Rok 2005 byl ve Vojenském zpravodajství rokem zásadní reorganizace, která znamená 

stabilizaci jednotlivých součástí, zefektivnění činnosti a nastavení podmínek pro další růst výkonu. 
Jednotné velení znamená jednotné výstupy a tím pádem odstranění neefektivních duplicit. Nová 
legislativa, která vstoupila v platnost, dává Vojenskému zpravodajství velmi solidní pilíře, na 
kterých může fungovat. 

 
Změny, kterými Vojenské zpravodajství prošlo, jsou zásadní a s definitivní platností mění 

tuto službu v moderní efektivní nástroj bezpečnosti České republiky. Hluboké strukturální změny se 
pochopitelně neobešly bez dílčích problémů, a přesto jsem přesvědčen, že výkon služby nebyl ani 
na okamžik oslaben. 

 
Věřím, že tato veřejná výroční zpráva i přes svou nezbytnou obecnost přináší celou řadu 

informací svědčících o kvalitní práci Vojenského zpravodajství. Jsem si plně vědom, že se opět 
najdou kritické hlasy, které mi budou vytýkat nekonkrétnost. Přesto doufám, že stejně jako 
v loňském roce převáží reakce, které budou chápat naše zákonem stanovené limity a zveřejnění 
výroční zprávy ocení jako vstřícný krok směrem k veřejnosti. 
 
 
 
 

brigádní generál Ing. Miroslav KREJČÍK  
ředitel Vojenského zpravodajství 
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1. Komunikace Vojenského zpravodajství s veřejností 
Nově zřízený post tiskového mluvčího a existence internetových stránek Vojenského 

zpravodajství se ukázaly jako velmi účinné a veřejností dobře vnímané zdroje komunikace. 
V průběhu roku byly stránky rozšířeny o anglickou verzi, historicky první veřejnou Výroční zprávu 
Vojenského zpravodajství a řadu tiskových zpráv a informací. Do konce roku 2005 byl dokončen 
také první pilotní projekt zpracovávání archivních materiálů do knižních publikací. Prvním dílem 
toho projektu je internetový seriál o generálu Janu Šejnovi, který je uveřejňován na stránkách 
www.vzcr.cz od začátku roku 2006. Rozšířená verze této publikace bude vydána knižně na konci 
tohoto roku. 

Aktivní komunikací s médii a navázáním spolupráce s řadou novinářů a nevládních 
organizací se v průběhu roku podařilo vytvořit objektivnější obraz Vojenského zpravodajství. 
Pravděpodobně většina občanů ČR už dnes zná postavení a úkoly této služby v bezpečnostním 
systému státu. Za drobný neúspěch se dají považovat pouze přetrvávající terminologické 
nepřesnosti, jichž se média dopouštějí. Vojenské zpravodajství dostává celou řadu různých 
zavádějících názvů. Problém používání oficiálního názvu novináři spočívá zejména v tom, 
že s pojmem ZPRAVODAJSTVÍ si většina občanů spojuje svět médií a nikoliv činnost 
zpravodajských služeb. 

 
Články, reportáže a vyjádření poskytnuté Vojenským zpravodajstvím: 

Adresát Počet  
Rozhlas a televize 23 
Noviny a časopisy 76 

Internet 116 
Korespondence 241 

CELKEM  456 
 
 
2. Vojenské zpravodajství 
 
2.1. Organizační struktura Vojenského zpravodajství 

 

Vojenské zpravodajství uskutečnilo v průběhu roku 2005 radikální změnu své organizační 
struktury. 

Vojenské obranné zpravodajství a Vojenská zpravodajská služba byly zrušeny a zákonem 
č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství bylo vytvořeno Vojenské zpravodajství jako jednotná 
vojenská zpravodajská služba České republiky.  

Uvnitř Vojenského zpravodajství byly vytvořeny dva základní organizační celky: 

- výkon zpravodajské činnosti, ve kterém byly koncentrovány všechny zdrojové 
a analytické součásti, 

- zabezpečení zpravodajské činnosti, ve kterém byly soustředěny prvky k zabezpečení 
procesu organizačního řízení, finančního, personálního, logistického, zdravotnického, 
komunikačního a speciálního zabezpečení výkonu zpravodajské činnosti. 
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Vojenské zpravodajství mělo k 31. prosinci 2005 následující organizační strukturu: 
 

 
 
2.2.  Rozpočtové prostředky Vojenského zpravodajství 
 

Veškeré výdaje Vojenského zpravodajství jsou součástí kapitoly rozpočtu Ministerstva 
obrany ČR. 

Vojenského zpravodajství nakládalo s rozpočtovými prostředky obdobně jako ostatní státní 
instituce dle zásad účelnosti, efektivnosti a  hospodárnosti.   

Jedním z hlavních faktorů, které ovlivnily průběh hospodaření a čerpání rozpočtových 
prostředků byly reformní a reorganizační změny ve struktuře Vojenského zpravodajství, které byly 
zahájeny v roce 2004 a jejichž realizace probíhala i v roce 2005. Cílem bylo optimalizovat chod 
Vojenského zpravodajství a jeho zabezpečení. Finanční náklady na tyto organizační změny byly 
kryty z vlastních finančních zdrojů.  
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Vývoj struktury výdaj ů v letech 2004-2005: 

 

Rok 2004

37%

16%

47% Platy zam. a
ost. platby

Pojistné

Ostatní běžné
výdaje

   

Rok 2005

44%

15%

41%

Platy zam. a ost.
platby
Pojistné

Ostatní běžné
výdaje

 
 

 
V roce 2005 došlo k vyšší potřebě krytí výdajů vzniklých po sloučení služeb Vojenského 

zpravodajství např. na zabezpečení objektové a technické bezpečnosti v nově přidělených 
prostorech, pořízení materiálu a služeb k provedení oprav budov a to v souvislosti reformními a 
reorganizačními změnami ve struktuře Vojenského zpravodajství. 

 

Porovnání výdajů na zabezpečení investičního rozvoje a výdajů na zabezpečení 
běžného života

67%

33%

Běžné výdaje Kapitálové výdaje
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3. Zadávání úkolů Vojenskému zpravodajství a jejich realizace 
 

Úkoly Vojenskému zpravodajství ukládá v souladu s příslušným zákonem vláda, prezident 
republiky a ministr obrany. Jmenovaní ústavní činitelé jsou rovněž adresáty získaných 
a vyhodnocených informací.  

Ke splnění zadaných úkolů získávalo Vojenské zpravodajství 
zpravodajské informace jednak vlastními prostředky tzv. lidskými 
zdroji (HUMINT), elektronickým průzkumem (SIGINT), 
z otevřených zdrojů (OSINT), tak i v rámci bilaterální a multilaterální 
informační výměny.  

V roce 2005 bylo Vojenským zpravodajstvím zpracováno více 
než 800 zpravodajských informací různého rozsahu od souhrnných 

analýz přes ucelené přehledy až po jednotlivé monotématické nebo periodické – denní, týdenní – 
informace. Obsahově více jak dvě třetiny z nich pokrývaly informace o situaci a vlivu na 
bezpečnostní zájmy ČR v zahraničí.  

Více než tři čtvrtiny informačních výstupů Vojenského zpravodajství byly určeny ministrovi 
obrany nebo ostatním adresátům v rámci resortu ministerstva obrany, zbývající část informací byla 
předána určeným mimoresortním adresátům. 

 
Zadávání úkolů Vojenskému zpravodajství a jejich realizace: 

Typ informace Počet zaslaných informací 
Aktuální informace 613 

Týdenní souhrnná informace 48 
Tématická informace 186 
CELKEM informací 847 

 
 
4. Výsledky činnosti Vojenského zpravodajství 

V souladu s působností, která je Vojenskému zpravodajství stanovena zákonem 
č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a podle 
nařízení vlády ČR o prioritách zpravodajské činnosti, soustředilo Vojenské zpravodajství v roce 
2005 své úsilí zejména na níže uvedené oblasti: 

 
4.1. Krizové regiony Balkán, Blízký a Střední východ, Afghánistán 

a Společenství nezávislých  států  
 
Region Balkán 

Zánik bipolárního uspořádání světa na začátku devadesátých let minulého století měl za 
následek nejen rozpad tzv. sovětského bloku, ale zásadně ovlivnil i vývoj na Balkáně. Rozpad 
bývalé Jugoslávie vyústil ve války v Chorvatsku (1991-95), v Bosně (1992-95) a vleklý konflikt 
v Kosovu (1999).  

Ačkoli je bezpečnostní situace v region Balkánu ve srovnání s ostatními krizovými oblastmi 
relativně klidná, existuje celá řada důvodů, proč je v zájmu nejen ČR, ale i ostatních evropských 
zemí, podílet se na řešení jeho problémů. Stabilizace jihovýchodní Evropy a západního Balkánu 
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především je základním předpokladem pro snížení rizika např. šíření radikálních forem islámu. 
Dalším rizikem nekontrolovaného vývoje v tomto regionu je „export“ organizovaného zločinu do 
zemí střední a západní Evropy. Dlouhodobým cílem je také ekonomická prosperita Balkánu, která 
omezí jedno z bezpečnostních rizik – současný vysoký stupeň migrace z chudých balkánských 
zemí.  

Současným úkolem mezinárodních mírových sil KFOR (Kosovo Force), jejichž součástí 
jsou i jednotky Armády České republiky, je zajistit v součinnosti s policejními silami UNMIK 
(United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, Dočasná správní mise OSN v Kosovu) 
bezpečnost na území Kosova a zabránit činnosti extrémistickým silám.  

Úkolem Vojenského zpravodajství je získávat informace o vývoji v uvedeném regionu, 
s cílem předpovídat vznik nových bezpečnostních rizik plynoucích z působení extremistických sil 
a nelegálních ozbrojených skupin včetně vazeb na mezinárodní terorismus a vyvolávání nepokojů 
znepřátelenými stranami. 

Dalším úkolem Vojenského zpravodajství je získávat informace o narušování vztahů 
místních entit s mezinárodními organizacemi a vojenskými kontingenty se zaměřením na 
potenciální možnost ohrožení příslušníků vojenských mise KFOR (včetně vojáků AČR, kteří jsou 
v této misi zařazeni).  

V neposlední řadě se Vojenské zpravodajství zabývalo získáváním informací o ozbrojených 
silách států uvedeného regionu. Získávány a vyhodnocovány byly především informace o snižování 
počtů osob a techniky, procesu reorganizace, modernizace a transformace a schopnostech aktivně 
a s vyšší pružností reagovat na aktuální rizikové faktory a možná ohrožení vlastního obyvatelstva 
nebo celistvosti území.  

K výsledkům činnosti Vojenského zpravodajství lze říci, že se např. podařilo analyzovat 
nejdůležitější rizikové faktory, jejichž možný nárůst by ohrozil dosaženou stabilitu prostředí či, 
že byly charakterizovány hlavní varianty možného státoprávního uspořádání Kosova, včetně názorů 
kosovsko-albánských, kosovsko-srbských a srbských představitelů na konečný status Kosova. 

 
Informace k regionu Balkán: 

Adresát Počet zaslaných informací 
Prezident ČR, političtí a vojenští představitelé ČR 297 

Pro potřeby misí AČR 28 

 

Region Blízkého a Středního východu  

Oblast Blízkého a Středního východu jako celek prochází od 90. let minulého století 
bouřlivými společenskopolitickými proměnami v jejichž důsledku dochází k zhoršování 
bezpečnostní situace v daném regionu.  Tyto změny  rovněž představují významná bezpečnostní 
rizika  pro demokratické státy, tedy i Českou republiku.  

Stabilita na Blízkém východě je základní podmínkou pro 
bezpečnost Evropy. Nejsilnějšími faktory jsou zejména pokračování 
izraelsko-palestinského konfliktu, situace v Iráku, jaderné ambice 
Íránu případně destabilizace vnitřní situace v Egyptě. 

Z vojenského hlediska je nejvážnějším rizikem možnost 
budoucího ohrožení území evropské části NATO jadernými 
zbraněmi, které Írán s největší pravděpodobností vyvine do roku 
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2015, včetně odpovídajících nosičů.  

Celkový vývoj situace v regionu Blízkého a Středního východu bude mít přímý vliv i na 
energetickou bezpečnost ČR. 

Na základě usnesení vlády ČR a se souhlasem obou komor Parlamentu ČR byly na území 
Iráku vyslány jednotky Armády České republiky. Kontingent AČR je začleněn v sestavě 
Mnohonárodní divize jihovýchod (MND-SE1). V jižním Iráku působí téměř 100 vojenských 
policistů, kteří pomáhají s výcvikem iráckých policistů a policejních instruktorů. V březnu 2005 se 
ke kontingentu připojilo šest příslušníků AČR, kteří se v Bagdádu zapojili do plnění úkolů v rámci 
mise MNSTC-I (Multinational Security Command in Iraq) a výcvikové mise NATO v Iráku (NTM-
I2). 

Vojenské zpravodajství získávalo, shromažďovalo a vyhodnocovalo informace o situaci 
v rizikových oblastech celého regionu se zaměřením na potenciální možnosti vzniku konfliktu či 
ohrožení jednotek armády České republiky, členských států NATO a sil dalších států, jež v této 
oblasti působí. Z pochopitelných důvodů bylo největší úsilí bylo soustředěno na informace 
o možném ohrožení kontingentu Armády České republiky v Iráku. 

V prostoru nasazení českého kontingentu v Iráku jsou největší 
potencionální hrozbou především útoky pomocí „improvizovaných 
výbušných zařízení“ (IED3). Na jednotlivé koaliční základny pak připadá 
vyšší riziko útoků za pomocí „improvizovaných výbušných zařízení 
umístěných na vozidle“ (VBIED)4 a s použitím prostředků „nepřímé 
palby“ (IDF)5. O možných hrozbách svědčí pokračující aktivity proti-
koaličních skupin a zjištěné úkryty zbraní a munice, ve kterých byly 
odhaleny mj. rovněž prostředky pro výrobu IED. Vzhledem k tomu, že 
uvedené prostředky jsou stále dokonalejší nelze vyloučit, že jsou částečně 
poskytovány i protizápadními silami v sousedním Íránu.  

Dále byly analyzovány aktivity rozvoje ozbrojených sil a dalších 
ozbrojených složek zemí, které by mohly působit proti příslušníkům AČR 

nebo občanům České republiky při jejich zahraničních misích v průběhu plnění spojeneckých 
závazků v Iráku. 

Příslušní adresáti tak byli ze strany Vojenského zpravodajství průběžně informováni např. 
o bezpečnostní situaci a predikci jejího vývoje, ve vztahu k parlamentním volbám v Iráku, včetně 
vyhodnocení rizikových trendů.  

Z dalších výsledků lze jmenovat hodnocení aktuálního stavu výstavby ozbrojených sil Iráku 
a jejich schopnost účinně zasahovat proti teroristům.  
 
Informace k regionu Blízký a Střední východ: 

Adresát Počet zaslaných informací 
Prezident ČR, političtí a vojenští představitelé ČR 265 

Pro potřeby misí AČR 24 

                                                 
1 MND(SE) – Multinational Division (South East) 
2 NTM-1 – NATO Training mission in Iraq 
3 IED – Improvised Explosive Device 
4 VBIED – Vehicle Born Improvised Explosive Device 
5 IDF  – Indirect Fire  
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Region Afghánistán 

Afghánistán patří mezi nejchudší země světa nejen díky předchozímu téměř třicetiletému 
období válek, ale zároveň kvůli odvěkým vnějším zásahům. Proto lze očekávat, že nalezení 
přijatelného řešení konkrétní formy budoucího uspořádání 
Afghánistánu  bude velmi složité a vyžádá si ještě mnohaleté úsilí. 
Již dnes je však již zřejmé, že k úspěšnému dokončení 
transformace země a jejímu zařazení mezi standardně fungující 
státy nepostačí pouze vojenské koaliční operace (v afghánské 
historii byly vnější vojenské zásahy většinou neúspěšné), ale 
především politická vůle světového společenství ekonomicky 
Afghánistánu pomoci.  

Česká republika se svým vstupem do NATO mj. zavázala 
být aktivním ochráncem euroatlantického sektoru. Po útoku na Spojené státy v září 2001 se proto 
i ČR svou účastí v rámci operací mezinárodních sil ISAF (International Security Assistence Force) 
a OEF (Operation Enduring Freedom) v Afghánistánu vojensky zapojila do boje proti 
mezinárodnímu terorismu. Působení 6. a později 11. polní nemocnice v Afghánistánu v roce 2002 
a 2003 byla prvními konkrétními příspěvky ČR pomoci Afghánistánu ještě před převzetím 
zodpovědnosti NATO za Mezinárodní asistenční síly (ISAF) v roce 2003.  

V průběhu roku 2005 byla pozornost Vojenského 
zpravodajství zaměřena na působení extremistických 
organizací Talibanu, al-Káidy, HIG a také nelegálních 
polovojenských formací a kriminálních skupin, které 
usilovaly o destabilizaci bezpečnostní situace země, a to 
nejen v souvislosti s parlamentními volbami, ale rovněž v 
boji o nadvládu na drogových trzích. Vojenské zpravodajství 
věnovalo zvýšenou pozornost výstavbě a transformaci 
afghánských bezpečnostních složek. Úkolem Vojenského 
zpravodajství bylo také sledovat rizika případného ohrožení 
jednotek AČR, které v průběhu roku 2005 působily 

v jednotlivých misích. Zároveň se Vojenské zpravodajství podílelo na přípravě příslušníků 
rotujících jednotek.  

Vojenské zpravodajství na základě vyhodnocení shromážděných informací pravidelně 
informovalo konkrétní adresáty např. o vývoji vojenskopolitické a bezpečnostní situaci a jejich 
perspektivách, včetně hodnocení výstavby Národní afghánské armády (NAA) a programu 
Odzbrojení, demobilizace a reintegrace (DDR). 

Dále Vojenské zpravodajství např. průběžně, pro zainteresované subjekty, hodnotilo 
bezpečnostní situaci v provincii Badachšán, kde působí příslušníci AČR při Provinčních 
rekonstrukčních týmech (PRT) ve Fajzábádu a definovalo i příčiny zhoršování této situace. 
Obdobně Vojenské zpravodajství informovalo o bývalé afghánské armádě, výstavbě nových 
afghánských bezpečnostních složek, o procesech odzbrojování a aktuálním vývoji bezpečnostní 
situace v zemi. Mezi hlavní témata informací Vojenského zpravodajství patřily též aktivity 
afghánské opozice, obchodníků s drogami a také hodnocení činnosti PRT, včetně doporučení 
k budoucímu působení těchto týmů. 

V souvislosti se zabezpečováním informací směřujících k zajištění ochrany našich jednotek 
Vojenské zpravodajství analyzovalo též rizika vyplývající z extrémně nízké úrovně hygieny v celé 
zemi, které mohou vyvolat vypuknutí nemocí, a informovalo i o aktuální hygienicko-
epidemiologické situaci v Kábulu a na severu země. 
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Informace k regionu Afghánistán: 

Adresát Počet zaslaných informací 
Prezident ČR, političtí a vojenští představitelé ČR 203 

Pro potřeby misí AČR 46 

 

Region Společenství nezávislých států 

Úloha Vojenského zpravodajství v daném regionu je soustředěna především na monitoring 
reformních programů rozvoje ozbrojených sil daných zemí spolu se zaváděním nových zbraňových 
technologií do výzbroje. 

Vojenské zpravodajství v uplynulém období věnovalo pozornost vojenskému 
a vojenskopolitickému vývoji (především budování strategického vojenského potenciálu) v Ruské 
federaci, na Ukrajině, Bělorusku a v zemích jižního Kavkazu. Etnické konflikty, organizovaný 
zločin či nelegální prodej zbraní jsou jedním z nejvíce destabilizujících faktorů tohoto regionu.  

Ve vztahu k tomuto regionu Vojenské zpravodajství např. vyhodnotilo, že teroristické útoky 
ukázaly problémy ruského obranného a bezpečnostního systému, zejména chybějící koordinaci 
jednotlivých struktur a úroveň jejich připravenosti. Adresátům informací Vojenského zpravodajství 
byly v této souvislosti sděleny i Vojenským zpravodajstvím vyhodnocené příčiny těchto problémů. 
Podle Vojenského zpravodajství může špatná organizace zásahů federálních sil proti teroristům vést 
k jejich útěkům a následnému přenesení teroristické činnosti do zahraničí. 
 
Informace k regionu Společenství nezávislých států: 

Adresát Počet zaslaných informací 
Prezident ČR, političtí a vojenští představitelé ČR 98 

 
4.2. Terorismus a extremismus  
Terorismus 

Současný mezinárodní terorismus představuje fenomén, 
který nezná hranice. S intenzivním rozvojem komunikačních 
technologií a technických prostředků, zejména pak Internetu, 
dochází k virtuální koordinaci teroristických aktivit. Teroristické 
skupiny současnosti si je dnes možno představit jako webovou 
síť. Existence fyzického kontaktu mezi teroristy není podmínkou 
k přípravě a provedení teroristického útoku. Teroristé mohou být 
rozptýlení v mnoha zemích světa. Proto je nutná intenzivní 
mezinárodní spolupráce zaměřená zejména na aktuální výměnu zpravodajských informací za 
účelem podchycení existence bezpečnostního rizika. Vojenské zpravodajství je intenzivně zapojeno 
do takovéto výměny signálních informací a to jak v rámci ČR (Bezpečnostní informační služba - 
BIS, Policie ČR, Úřad pro zahraniční styky a informace - ÚZSI) tak mezinárodně v rámci 
Severoatlantické aliance (NATO) a Evropské unie (EU), včetně dalších bilaterálních partnerů. Na 
základě požadavků partnerských služeb Vojenské zpravodajství provádělo prověřování osob 
podezřelých z možné podpory terorismu, extremismu či šíření radikálních ideologií. 
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V rámci Vojenského zpravodajství byla v průběhu roku 2005 přijímána 
taková opatření, která umožňují rychlou reakci na dynamiku celosvětového 
vývoje, jež rapidně mění tvář mezinárodního terorismu. V rámci těchto 
opatření byly nastaveny mechanismy, které umožňují orgánům Vojenského 
zpravodajství aktivně a rychle reagovat na vzniklou bezpečností hrozbu, a to 
jak na operativní, tak na analytické úrovni.  

Monitorování a aktuální vyhodnocování možných teroristických 
hrozeb v prostorech dislokace kontingentu AČR bylo jednou z primárních 
činností Vojenského zpravodajství. Nepřetržité vyhodnocování taktiky, 
používaných teroristickými a extremistickými elementy při provádění 
ozbrojených útoků, slouží k přijetí takových opatření, které se podílejí na 

eliminaci možných rizik pro příslušníky AČR a jejich partnery v zahraničí. 

Riziko provedení dalších teroristických útoků je nadále aktuální. Dynamika celosvětového 
vývoje má zásadní dopad na změnu charakteru mezinárodního terorismu. Teroristická organizace 
al-Káida, která byla založena jako odbojová skupina proti sovětské okupaci Afghánistánu, se 
postupně stala inspirací pro další teroristické skupiny. Al-Káida se přizpůsobila změnám vyvolaným 
celosvětovým bojem proti terorismu a implementovala některá zásadní opatření.  

Některé země jsou samotnými cíly teroristických útoků, jiné jsou využívány jako místa 
sběru finančních prostředků, logistických a rekrutačních základen, 
výcvikových středisek, místa setkání apod.  

S ohledem na objektivní nutnost ochrany informačních 
zdrojů, včetně zdrojů partnerských služeb, nelze veřejně prezentovat 
konkrétní výsledky práce Vojenského zpravodajství. Lze však 
zmínit, že informační výstupy Vojenského zpravodajství se např. 
zabývaly a hodnotily situaci ve státech, které jsou centry islámského 
fundamentalismu a možné vazby k současnému rozmachu mezinárodního terorismu, spojeného 
s ideologií al-Káidy. Dále to byly informace k aktivitám teroristické organizace Abú Musáb al-
Zarkáwí v Iráku a také informace přibližující charakter osob, zapojených na území EU do 
teroristických aktivit spojených s ideologií al-Káidy.  

Vojenské zpravodajství v průběhu roku 2005 nezjistilo konkrétní zpravodajské informace 
o přípravách teroristického útoku na území České republiky ani v zahraničí. Získané dílčí informace 
o záměrech a obecné analýzy činnosti teroristických organizací ovšem naznačují, že se ČR místem 
takového útoku stát může. České území je také nutno považovat za vhodné k vytváření logistické 
podpory pro nadnárodní teroristické organizace i za příhodné k tranzitu teroristů do dalších zemí 
Evropy.  

Extremismus 

Služba v ozbrojených složkách, tedy i v Armádě České republiky, přitahuje osoby, které 
sympatizují či jsou přímo členy pravicově extremistických hnutí. Jejich hlavní motivací je možnost 
získat v Armádě České republiky speciální znalosti, výcvik, dovednosti a zkušenosti.  

Z tohoto důvodu se Vojenské zpravodajství zaměřuje na dvě základní skupiny. V první jsou 
uchazeči o službu vojáka z povolání, mezi kterými byly identifikovány i osoby s vazbami na 
pravicový extremismus. Jedná se přibližně o 1% z těchto uchazečů. Druhou skupinu tvoří stávající 
příslušníci Armády České republiky. 
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Získané poznatky jsou průběžně vyhodnocovány a na základě takto provedených analýz jsou 
přijímána aktivní opatření k eliminaci rizik pronikání extremismu do Armády České republiky 
a vyloučení propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka v prostředí Armádě 
České republiky.  

 
Informace k terorizmu a extremizmu: 

Adresát Počet zaslaných informací 
Prezident ČR, političtí a vojenští představitelé ČR 45 
 
4.3. Proliferace zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a materiálu 

dvojího užití 
Otázky spojené s problematikou šíření zbraní hromadného ničení 

(ZHN) a jejich nosičů představují nadále celosvětově značné 
bezpečnostní riziko. Vedle klasické triády ZHN - jaderné, chemické a 
biologické se zájem zvyšuje i směrem k radiologickým prostředkům. 
Nelegální dodávky konvenčních zbraní představují nejen negativní 
mezinárodní a ekonomický jev, ale především nepříznivě ovlivňují řešení 
ozbrojených konfliktů a krizových situací. 

Vojenského zpravodajství se proto orientuje na odhalování 
pokusů o obcházení platné legislativy, úmluv v rámci mezinárodních 
kontrolních režimů, porušování embarg apod., týkajících se obchodů se zbraněmi. Záměrem je 
zamezit možnosti, aby se uvedené zbraně a materiál dvojího užití dostaly do nestabilních oblastí, 
potažmo byly určeny k vyzbrojování teroristických skupin. 

Trvalou pozornost Vojenské zpravodajství věnuje proliferaci materiálů dvojího užití, protože 
např. až 95 % součástí potřebných ke zhotovení ZHN má právě tuto charakteristiku. Z výše 
uvedeného tedy vyplývá, že po těchto komoditách je proto v současnosti značná poptávka ze strany 
tzv. „rizikových států“ a nestátních subjektů, včetně teroristických a kriminálních organizací. Při 
pokusech o jejich získání tyto organizace zvyšují na jedné straně snahu o vzájemnou spolupráci, na 
straně druhé o finanční soběstačnost. Zároveň se jejich zájem posouvá z oblasti finálních výrobků k 
souvisejícím technologiím, jednotlivým surovinám, dílčím polotovarům a výrobním prostředkům.  

Obecně lze říci, že problematika proliferace srůstá 
s organizovaným zločinem, stává se mezinárodní a oboustranně se 
doplňuje se současným mezinárodním terorismem. 

Také v této oblasti zabezpečovalo Vojenské zpravodajství 
ve spolupráci s dalšími českými i zahraničními zpravodajskými 
službami průběžně informace. Ze všech informačních výstupů lze 
zmínit např. analýzu Vojenského zpravodajství na téma 
skutečného zájmu Iráku o získání a výrobu chemických zbraní. 

 
Informace k proliferaci zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a materiálu dvojího užití: 

Adresát Počet zaslaných informací 
Prezident ČR, političtí a vojenští představitelé ČR 16  
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Mezinárodní kontrolní režimy 

S proliferací zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a materiálu dvojího užití úzce 
souvisí tzv. mezinárodní kontrolní režimy, jejichž cílem je zabránit, nebo alespoň omezit, nelegální 
obchod s uvedenými zbraněmi a technologiemi k jejich výrobě. 

Vojenské zpravodajství je jednou ze složek systému, který zamezuje porušování přijatých 
mezinárodních závazků a zákonů České republiky. Této oblasti je ze strany Vojenského 
zpravodajství trvale věnována zvýšená pozornost, protože porušení mezinárodních úmluv, případně 
porušení podmínek stanovených licenčním řízením podle tohoto zákona, by mohlo zapříčinit 
ohrožení mezinárodní pozice České republiky. 

Kromě licenčního řízení se experti Vojenského zpravodajství, kteří jsou součástí 
mezinárodních týmů, aktivně podílí na práci mezinárodních kontrolních režimů. Zde se 
dlouhodobým problémem ukazuje prolínání obecně užívaných mírových technologií s těmi, které 
jsou původně vojenského určení, případně těmi, které mohou být vojensky, či za účelem terorismu 
zneužitelné. 

Vojenské zpravodajství v souvislosti s plněním úkolů v této oblasti, 
ale i s úkoly v oblasti proliferace, intenzivně monitorovalo aktivity ohledně 
snahy o vývoz pasivních sledovacích systémů z České republiky. Tato 
snaha byla vyhodnocena za bezpečnostně rizikovou, neboť vývoz měl 
podle shromážděných informací směřovat prostřednictvím třetí země do 
jedné ze zemí, označené jako nežádoucí z pohledu světové bezpečnosti.  

Vojenské zpravodajství je jedním ze subjektů, které se vyjadřují 
k vývozům zbraní z České republiky. V roce 2005 bylo vojenským 
zpravodajstvím vydáno celkem 83 stanovisek k udělení vývozní licence, 
přičemž v 9 případech mělo výhrady související s embargem nebo 
vojensko-politickou situací v cílové zemi a ve 2 případech udělení vývozní licence nedoporučilo. 
 

Stanoviska k udělení licencí a povolení obchodu s vojenským materiálem: 

Adresát Počet zaslaných stanovisek 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 126 

 
4.4. Aktivity zpravodajských služeb cizích států na území ČR v oblasti obrany 

Rozvědné zpravodajské služby některých cizích států vyvíjí na našem území činnost, jejímž 
cílem je získat utajované a citlivé informace týkající se zahraniční a obranné politiky, ekonomiky 
a obranyschopnosti ČR. Ochrana před působením těchto zpravodajských služeb, tzv. 
kontrarozvědná činnost, je jedním z nejdůležitějších úkolů Vojenského zpravodajství. Vojenské 
zpravodajství v rámci tohoto úkolu získávalo a vyhodnocovalo rovněž informace o aktivitách 
zpravodajských služeb cizí moci vůči jednotkám Armády České republiky rozmístěných 
v zahraničí. 

V České republice využívají příslušníci cizích zpravodajských služeb různé formy krytí své 
zpravodajské činnosti. V prvé řadě je to tzv. „tradiční krytí“, kdy působí jako pracovníci 
zastupitelských úřadů nebo konzulátů. Toto krytí jim umožňuje přístup k osobám - potenciálním 
informačním zdrojům z řad zaměstnanců státní správy, ozbrojených sil, jako i z obchodních kruhů.  
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Další formou je působení tzv. „nelegálů“ vystupujících jako studenti, vědečtí pracovníci, 
podnikatelé, zástupci firem, novináři nebo účastníci konferencí. Jsou dokonale etablováni v daném 
prostředí a jejich zpravodajská činnost je přísně konspirativní. 

 Vojenské zpravodajství permanentně monitoruje a vyhodnocuje činnost osob podezřelých 
z příslušnosti k cizím zpravodajským službám. Na základě analýzy získaných poznatků přijímá 
aktivní opatření k omezení či zastavení jejich činnosti na našem území. Veškeré tyto činnosti jsou 
prováděny ve spolupráci z ostatními partnerskými zpravodajskými službami. 

Z iniciativy Vojenského zpravodajství byl např. za nežádoucí osobu, tzv. „persona non 
grata“, označen příslušník cizí zpravodajské služby státu mimo EU a NATO, působící v ČR pod 
krytím, který udržoval a rozvíjel konspirativní, zpravodajsky motivované styky za účelem získávání 
informací z prostředí Ministerstva obrany ČR, informací NATO a EU, včetně informací 
utajovaných. 

Zpravodajská ochrana jednotek působících v zahraničí (Kosovo, Irák, Afghánistán a Bosna a 
Hercegovina) je především zaměřena na monitorování zpravodajských aktivit států v prostoru 
rozmístění a působení těchto jednotek. K tomu jsou přijímána aktivní opatření s cílem zamezit 
zpravodajskému pronikání a získávání informací z tohoto prostředí. Dalším cílem je pak zamezit 
budování sítě zdrojů, které by mohly být následně využívány po návratu jednotky do České 
republiky. 
 
 
Činnost zpravodajských služeb cizí moci v oblasti obrany ČR:  

Adresát Počet zaslaných informací 
Ministr obrany  1 

Jiné orgány resortu obrany 1 
Bezpečnostní informační služba 9 
Ostatní orgány mimo resort MO 4 

CELKEM informací 15 

 

 
4.5. Záměry a činnosti namířené proti zabezpečení obrany ČR 
 

Záměry a činnosti namířené proti zabezpečování obrany České republiky jsou v současné 
době vnímány především jako poškozování významných ekonomických zájmů resortu obrany a ve 
spojitosti s ekonomickou kriminalitou. 

Ministerstvo obrany každoročně vynakládá nemalé finanční prostředky na nákup nové 
vojenské techniky, moderních technologií a služeb. Existují jedinci, kteří se snaží využít této situace 
a získat část těchto finančních prostředků, aniž za ně resortu obrany dodají odpovídající zboží či 
službu. Způsobů jak toho dosáhnou existuje celá řada, ovlivněním výběrového řízení počínaje, 
předražením dodávaného zboží nebo služeb konče. 

Úkolem Vojenského zpravodajství je získávat zpravodajské informace o výše uvedených 
aktivitách a tyto informace předávat určeným adresátům, kteří přijímají nezbytná nápravná opatření. 

V roce 2005 bylo v tomto směru možno za rozhodující považovat projekty v oblasti 
vyzbrojování Armády České republiky a projekty související s rozvojem jednotlivých vojenských 
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útvarů a zařízení (výstavba nových a modernizace stávajících posádek) včetně projektů 
financovaných z prostředků NATO.  

V souvislosti s realizací projektu ekologické likvidace nepotřebné munice získalo 
Vojenského zpravodajství informace o pravděpodobném neoprávněném vynaložení rozpočtových 
prostředků tím, že bylo zaplaceno za služby, které byly ve skutečnosti resortu obrany poskytnuty 

dodatečně. Konkrétně resort obrany zaplatil poskytovateli 
za ekologickou likvidaci 338 tun výbušného delaborátu, 
aniž by byla tato likvidace v té době fyzicky provedena. 

I na základě informací uveřejněných v denním 
tisku, prověřovalo Vojenské zpravodajství způsob 
nakládání s delaboráty protitankových min PT Mi-Ba III v 
Bulharsku. Na základě informací získaných ze součinnosti 
s partnerskými službami byla možnost jejich reexportu do 
třetí země vyloučena.  
 

 
 (ilustrační foto: protitanková mina PT Mi-BA III) 

Situaci kolem společnosti AERO 
Vodochody, a.s. věnovalo Vojenské zpravodajství 
pozornost z důvodu případného odprodeje či pronájmu 
nadpočetných letounů L-159. Kromě toho je důvodem 
zájmu Vojenského zpravodajství i otázka dalšího 
provozu letounů L-159 v AČR. 

 
(ilustrační foto: letoun L-159 Alca) 

Na základě úkolů uložených vládou ČR byly získávány a vyhodnocovány informace 
o podnikatelských subjektech usilujících o privatizaci strategických, státem ovládaných podniků. 
Tyto informace byly předávány vládě ČR. Konkrétním příkladem je privatizace společnosti Český 
TELECOM, a.s. a AERO Vodochody, a.s.  

Jedním z konkrétních výsledků činnosti Vojenského zpravodajství bylo získání informací 
týkajících se provedení generální opravy vrtulníku Mi-17, kde bylo na podnět Vojenského 
zpravodajství orgány činnými v trestním řízení provedeno šetření a následně sděleno obvinění 
zaměstnanci resortu MO. Důvodem bylo výrazné předražení zakázky, o kterém tento zaměstnanec 
podle informací Vojenského zpravodajství věděl. 

Mimo to Vojenské zpravodajství šetřilo i případy 
pořízení nekvalitních či předražených náhradních dílů pro 
vojenskou techniku. Jednalo se například o nákup 
náhradních dílů pro vrtulníky Mi-17 a Mi-24.  

Z dalších zakázek, které byly předmětem zájmu 
Vojenského zpravodajství, lze jmenovat výstavbu 
univerzálního cvičiště jízdy tanků pod vodou či provedení 
revizí u bojových vozidel pěchoty BVP-2. O výsledcích 
šetření Vojenského zpravodajství byli informováni 
příslušní adresáti.  

(Ilustrační foto: Mi-17) 
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K záměrům a činnostem namířeným proti zabezpečování obrany České republiky lze zařadit 
i případ distribuce drog příslušníkem Armády České republiky, který mohl mít potenciálně dopad 
i na plnění úkolů v zahraniční misi. Na základě informací Vojenského zpravodajství byla přijata 
taková opatření, která zamezí opakování obdobných případů v budoucnosti. 
 
Záměry a činnosti namířené proti zabezpečení obrany ČR: 

Adresát Počet zaslaných informací 
Ministr obrany  11 

Jiné orgány resortu obrany 25 
Bezpečnostní informační služba 5 
Ostatní orgány mimo resort MO 6 

CELKEM informací 47 
 
 
4.6. Záměry a činnosti ohrožující utajované informace v oblasti obrany ČR 

 

Utajením některých důležitých informací v oblasti obrany si Česká republika vytváří lepší 
výchozí podmínky oproti svým potenciálním protivníkům. Z tohoto důvodu musí být těmto 
informacím věnována náležitá ochrana. 

Úlohou Vojenského zpravodajství je mj. odhalovat snahy o překonání této ochrany. 

V oblasti administrativní bezpečnosti byly zaznamenány pouze ojedinělé nedostatky při 
manipulaci s dokumenty obsahujícími utajované skutečnosti. Jejich příčinou bylo nedůsledné 
dodržování interních normativních aktů. Opakovaně byla zjištěna pochybení při vysílání příslušníků 
AČR do mírových misí, kdy nebyl kladen dostatečný důraz na včasné vyžádání a vydání 
příslušných bezpečnostních prověrek a certifikátů NATO. Někteří příslušníci kontingentu KFOR 
odjížděli do Kosova bez potřebného osvědčení pro seznamování se s utajovanými skutečnostmi. 

V oblasti personální bezpečnosti bylo v jednání a chování některých jednotlivců 
identifikováno možné bezpečnostní riziko ve vztahu k podmínkám stanoveným pro určené osoby. 
Vojenské zpravodajství identifikovalo vojáka z povolání, který se bez potřebného osvědčení 
seznámil s utajovanou skutečností. Získané poznatky byly postoupeny příslušným orgánům k přijetí 
vlastních opatření.  

V oblasti bezpečnosti informačních systémů byly řešeny případy zpracování utajovaných 
informací na necertifikované výpočetní technice.  

 
Záměry a činnosti ohrožující utajované skutečnosti v oblasti obrany ČR: 

Adresát Počet zaslaných informací 
Ministr obrany  1 

Jiné orgány resortu obrany 16 
Ostatní orgány mimo resort MO 2 

CELKEM informací 19 
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5. Spolupráce Vojenského zpravodajství se zpravodajskými službami ČR 
 

Spolupráce Vojenského zpravodajství s ostatními zpravodajskými službami ČR vyplývá 
především z potřeby výměny či sdílení zpravodajských informací.  

V roce 2005 v návaznosti na předešlá léta Vojenské zpravodajství, na základě uzavřených 
dohod a se souhlasem vlády České republiky, spolupracovalo s Bezpečnostní informační službou a 
Úřadem pro zahraniční styky a informace. Společným cílem spolupráce bylo zefektivnění a 
prohloubení vzájemné výměny informací a koordinace činnosti při plnění společných 
zpravodajských opatření.  

Vojenské zpravodajství se nadále aktivně účastní jednání „Zpravodajské skupiny“, ve které 
jsou zastoupeny všechny složky zpravodajské komunity České republiky, Ministerstvo vnitra, 
Ministerstvo zahraničních věcí, Policie ČR a některé další státní subjekty ČR. Úkolem této skupiny 
je koordinace a předávání informací týkajících se možného teroristického ohrožení České republiky. 

 
Spolupráce Vojenského zpravodajství se zpravodajskými službami ČR: 

Adresát  Počet zaslaných informací 
Bezpečnostní informační služba  15 

Úřad pro zahraniční styky a informace  38 
CELKEM informací 53 

 
 

6. Spolupráce Vojenského zpravodajství se zahraničními zpravodajskými 
službami 
Aktivity v rámci mezinárodní součinnosti je pro Vojenské zpravodajství jednou z možností 

získávání hodnotných zpravodajských informací a rovněž příležitost ke zdokonalování svých 
příslušníků jak v oblasti odborné, tak v neposlední řadě i jazykové. 

Mezinárodní součinnost má nezastupitelné místo v činnosti Vojenského zpravodajství. 
Informační výměna v rámci bilaterální i multilaterální spolupráce se zpravodajskými 
službami dalších zemí, NATO a EU představuje významný článek přispívající k vytváření 
pozitivních vztahů mezi jednotlivými zeměmi, armádami i zpravodajskými službami. 
 
6.1. Multilaterální spolupráce 

Také v roce 2005 pokračovalo Vojenské zpravodajství v plnění 
závazků vůči hlavním zpravodajským orgánům Severoatlantické aliance a 
EU, především Zpravodajské divizi mezinárodního vojenského 
štábu Velitelství NATO v Bruselu. Co do počtu informací představuje 
zpravodajská podpora NATO a EU ze stupně Vojenského zpravodajství 
několik desítek zpráv ročně. 

Na pracovních úrovních se příslušníci Vojenského zpravodajství 
zapojili do příprav a zpracování základních zpravodajských dokumentů 
NATO. Nezanedbatelný informační přínos znamenala rovněž účast 
specialistů na pracovních zasedáních a konferencí pořádaných jednotlivými 
velitelstvími NATO.  



 

 
 

 

19 
 

Specialisté Vojenského zpravodajství se spolupodíleli na spolupráci se Zvláštním výborem 
NATO (AC-46), spočívající zejména ve zpracování příspěvků a hodnocení k dokumentům 
zabývajících se otázkami mezinárodního terorismu a civilizačních hrozeb. 

 
6.2. Bilaterální spolupráce 

Se souhlasem vlády ČR udržuje Vojenské zpravodajství v současné době na různé úrovni 
spolupráci celkem s 50 zpravodajskými službami z 33 států. Nejintenzivnější spolupráce probíhala 
se zpravodajskými službami členských zemí NATO a EU.  

Bilaterální spolupráce probíhala v roce 2005 na několika úrovních. Byla to jednání na úrovni 
velení Vojenského zpravodajství, výměna informací ad hoc, pravidelná výměna informací a jednání 
specialistů. Celkově oblast bilaterálních aktivit Vojenského zpravodajství za rok 2005 nevybočuje 
z nastavených standardů a nejnovějších trendů. Plán zahraničních aktivit Vojenského zpravodajství 
byl splněn na 90%. Vojenské zpravodajství obdrželo v roce 2005 z bilaterální součinnosti přes 
2 000 informací. Vojenské zpravodajství zaslalo partnerům v roce 2005 celkem 153 zpráv 
(486 adresátům), což odpovídá současnému stavu a profesionální připravenosti Vojenského 
zpravodajství.  

 
Spolupráce se zahraničními zpravodajskými službami a orgány NATO a EU: 

Druh spolupráce Počet zaslaných informací 
Multilaterální spolupráce 77 

Bilaterální spolupráce 486 
CELKEM informací 563 

 
 
7. Spolupráce Vojenského zpravodajství s orgány státní správy ČR 
 
Policie České republiky a Ministerstvo vnitra 

V roce 2005 byly v rámci spolupráce prověřovány poznatky o možných porušeních právních 
norem ČR při vývozu a dovozu speciálního a vojenského materiálu. 

Úzká spolupráce s Policií ČR probíhala při prověřování činností v oblasti ekonomické 
kriminality poškozujících významné ekonomické zájmy při zabezpečování obrany České republiky. 
 
Generální ředitelství cel 

Vzájemná spolupráce se týkala zejména využívání informací z databází vedených Generální 
ředitelství cel a Vojenským zpravodajstvím v souvislosti s plněním úkolů podle zvláštních předpisů 
a výměny informací o nelegálním šíření vojenského materiálu nebo technologií, včetně materiálu a 
technologií tzv. dvojího užití, a následné spolupráce na šetření těchto případů. 
 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR  

Konkrétní spolupráce se týkala hlavně zajišťování pasové agendy, vízové agendy a 
akreditací civilních a vojenských diplomatických pracovníků cizích států. V roce 2005 se Vojenské 
zpravodajství podílelo na posouzení 139 žádostí o akreditaci diplomatických zástupců 
diplomatických misí cizích států a vyjadřovalo se k 2 194 osobám v rámci procesu udělování 
státního občanství. 
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Národní bezpečnostní úřad (NBÚ)  

Vojenské zpravodajství prověřovalo na základě zaslaných žádostí od NBÚ, zda žadatelé 
o bezpečnostní prověrku neprocházeli evidencemi Vojenského zpravodajství nebo evidencemi 
vzniklými činností bezpečnostních a vojenských orgánů československého státu (blíže k plnění 
úkolů pro NBÚ viz dále). Pokračovala spolupráce i s orgány Úřadu dokumentace a vyšetřování 
zločinů komunismu PČR. 

 
7.1. Provádění bezpečnostních prověrek a šetření v evidencích  

Vojenské zpravodajství v roce 2005 aktivně naplňovalo úkoly v oblasti ochrany utajovaných 
skutečností v souladu s ustanovením zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve 
znění pozdějších předpisů. V rámci těchto ustanovení spolupracovalo Vojenské zpravodajství jak 
s NBÚ a ostatními zpravodajskými službami ČR, tak s řadou dalších subjektů. Velký důraz byl 
kladen na součinnost s NBÚ v metodické oblasti. 

Mimo plnění úkolů při provádění bezpečnostních prověrek příslušníků, zaměstnanců 
a uchazečů o přijetí k Vojenskému zpravodajství byla pozornost Vojenského 
zpravodajství rovněž soustředěna na činnosti související s prováděním 
bezpečnostních prověrek fyzických osob a organizací. 

Objem vyřízených žádostí charakteru evidenčního dotazu v roce 2005 představoval 
27 662 osob a 507 subjektů lustrovaných podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 148/1998 Sb., a 18 
159 osob lustrovaných dle § 81e odst. 2 písm. b) uvedeného zákona v evidencích Vojenského 
zpravodajství. Souběžně byla prováděna šetření v evidencích a materiálech vzniklých z činnosti 
bezpečnostních a vojenských orgánů československého státu, kde celkový počet lustrací zahrnoval 
45 821 osob. 

Další oblastí aktivit Vojenského zpravodajství v této problematice bylo provádění různých 
typů šetření v závislosti na definovaném požadavku ze strany NBÚ. V roce 2005 bylo v této 
souvislosti provedeno 23 šetření pro účely prověrky III. stupně (Tajné), 230 šetření pro účely 
prověrky IV. stupně (Přísně tajné), 78 šetření pro potřeby bezpečnostní prověrky organizace 
a 9 šetření pro účely ověřování bezpečnostní způsobilosti fyzických osob. 

Celkově lze konstatovat, že počty požadavků jak z oblasti bezpečnostních prověrek, tak 
ověřování bezpečnostní způsobilosti, mají trvale vzrůstající trend. 
 

Šetření ve prospěch Národního bezpečnostního úřadu: 

Druh šetření 
 Dle §9 odst. 1 písm. b) a §81e odst. 2 písm. b) 

Zákona 148/1998 Sb. 

Počet provedených šetření  
(osoby / organizace) 

činnostní  262 / 78 
Evidenční  45 821 / 507 

 

Evidenční dotazy: 

 r. 2003 r. 2004 r. 2005 
ev. osoby 17 496 24 764 27 662 
ev. organizace 245 480 507 
ev. ověřování bezpečnostní způsobilosti 501 686 18 159 
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Digitalizace dokumentů bývalé Vojenské kontrarozvědky (VKR)  

Pro potřeby Úřadu pro zpřístupnění dokumentů byly připraveny (vyhledány, odtajněny) a 
následně digitalizovány materiály bývalé VKR v rozsahu cca 183 000 listů.  

Na základě Protokolu mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem 
obrany Slovenské republiky o využívání části dokumentace vzniklé před zánikem 
ČSFR ze dne 21. 4. 2002 byly digitalizovány materiály v rozsahu cca 2 000 listů. 

 
Zpracování kopií dokumentů Vojenské kontrarozvědky 

Na základě žádostí o provedení šetření v evidencích VKR bylo k pozitivně lustrovaným 
osobám zpracováno pro žadatele cca 5 000 stanovených kopií písemností VKR. 

 
Kontrola evidence bývalé Vojenské kontrarozvědky 

V hodnoceném období byly zkontrolovány údaje pořízené z Centrálních registračních 
protokolů bývalé VKR v rozsahu 72 850 záznamů. Dále byla provedena následná kontrola, tzn. 
celkem bylo zkontrolováno 145 700 záznamů. Dále byl v hodnoceném období proveden přepis 
záznamních listů do elektronické podoby v rozsahu 17 713 záznamů. 

 
Zpřístupnění materiálů bývalé Vojenské kontrarozvědky 

Bylo provedeno pro oprávněné žadatele zpřístupnění 745 mikrofišů a 106 naturálních 
materiálů, dále bylo provedeno šetření v záznamních listech a objektových svazcích v rozsahu cca  
1 600 krabic. 

 
Jiné úkoly 
 

- kompletace spisů bývalé VKR – zařazení 1 581 kmenových karet a 3 126 finančních částí do 
spisů, 

- zpracování elektronického přehledu záloh VKR v rozsahu 4 789 záznamů, 
- zpracování elektronického přehledu kádrových příslušníků VKR v rozsahu 5 449 záznamů, 
- digitalizace pomocných registračních protokolů v rozsahu cca 20 000 listů, 
- zpracování požadavku (specifikace) na změny v Elektronické databázi VKR, zřízení tzv. 

Hyperdatabáze evidence bývalé VKR, doplnění údajů z pomocných registračních protokolů 
a dalších evidenčních pomůcek. 

 
Šetření v evidencích VKR na základě žádostí oprávněných subjektů: 

Normativní akt, na základě kterého bylo šetření 
VZ plněno 

Počet žádostí Počet šetřených 
osob/z toho pozitiv. 

zák. č. 451/1991 Sb., 279/1992 Sb. 67 6 101 / 348 
zák. č. 153/1994 Sb. 201 4 749 / 10 
zák. č. 148/1998 Sb. 421 45 956 / 640 
zák. č. 107/2002 Sb. 80 273 / 49 
Protokol mezi MO ČR a MO SR o využívání části 
dokumentace vzniklé před zánikem ČSFR ze dne 
21. 4. 2002 

10 95 / 56 

CELKEM šetření 779 57 174 / 1 103 
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8. Kontrola činnosti Vojenského zpravodajství 
 
8.1. Vnější kontrola a její výsledky 

Významným mezníkem pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství v roce 2005 bylo 
přijetí zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve kterém je zakotvena kontrola 
z úrovně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a kterou vykonává kontrolní orgán složený 
z poslanců.  

Kontrola z úrovně vlády a Parlamentu 

V průběhu roku 2005 byly provedeny dvě kontroly z úrovně Sněmovní kontrolní komise pro 
kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství. V měsíci lednu bylo provedeno seznámení Poslanecké 
kontrolní komise s plněním aktuálních úkolů tehdejšího Vojenského obranného zpravodajství 
a proběhla diskuse o připravovaných legislativních změnách zákonů, které se nějakým způsobem 
vztahovaly k jeho činnosti, zejména k zákonu o elektronických komunikacích a připravovanému 
zákonu o Vojenském zpravodajství. V měsíci září bylo v rámci návštěvy poslanců Stálé parlamentní 
komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství v jeho prostorách provedeno seznámení s činností 
Vojenského zpravodajství v období od 1. srpna 2005, kdy začal platit nový zákon o Vojenském 
zpravodajství se zaměřením na proces integrace vojenské rozvědky a kontrarozvědky do jedné 
organizační struktury. Stálá parlamentní komise tímto zasedáním oficiálně zahájila svou činnost po 
té, co byla její agenda rozšířena z kontroly kontrarozvědné části na celé Vojenské zpravodajství. 

Kontrola z úrovně orgánů státní právy 

Kontroly provedené Pražskou správou sociálního zabezpečení se týkaly odvodu pojistného 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, hospodaření s prostředky 
nemocenského pojištění, správnosti výpočtu pojistného a poskytování dávek nemocenského 
pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění.  

Při kontrolách nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, pouze drobné nesrovnalosti, a 
proto nebylo uloženo nápravné opatření. 

 

Kontrola z úrovně Ministerstva obrany 

 

Z úrovně bezpečnostního ředitele MO byla provedena kontrola 
v oblasti organizace kryptografické ochrany a vedení evidence 
kryptografického materiálu. Zjištěny byly dílčí nedostatky, které neměly 
dopad na zabezpečování ochrany utajovaných informací. 

 
 
8.2. Vnit řní kontrola a její výsledky 
 

Z pohledu činnosti každé zpravodajské služby je nejcitlivější součástí vnitřní kontroly oblast 
vnitřní bezpečnosti. V oblasti vnitřní bezpečnosti bylo vedeno zpravodajské prověřování poznatků 
nasvědčujících existenci zpravodajsko-bezpečnostních rizik a podezření z páchání trestné činnosti 
příslušníky Vojenského zpravodajství. 
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Řada šetření byla vedena ve spolupráci s Bezpečnostní informační službou a zahraničními 
zpravodajskými službami. Podezření z páchání trestné činnosti byla prověřována v úzké součinnosti 
s orgány činnými v trestním řízení. 

Oblast vnitřní bezpečnosti v průběhu celého roku ovlivňovaly aktivity některých bývalých 
příslušníků Vojenského zpravodajství, kteří jej v minulosti opustili z důvodů spáchání trestného 
činu souvisejícího se služební činností, porušení interních normativních norem a vnitřních řídících 
aktů či porušení etických zásad zpravodajské práce. Aktivity těchto osob směřovaly především 
k cílené diskreditaci Vojenského zpravodajství, včetně mediální. 
 

Oblast bojové a mobilizační pohotovosti 

Při jednotlivých kontrolách byly zjištěny dílčí nedostatky související s dosažitelností 
některých příslušníků. Tyto nedostatky byly odstraněny.  

V oblasti BoMoPo lze hodnotit, že ředitel Vojenského zpravodajství a jemu mobilizačně 
podřízené útvary a zařízení jsou připraveny k plnění úkolů stanovených v Plánu rozvinutí 
ozbrojených sil ČR. Mobilizační plány útvarů a zařízení Vojenského zpravodajství jsou zpracovány 
v potřebném rozsahu, v závislosti na mobilizačním úkolu.  

Dokumentace Plánu bojové a mobilizační pohotovosti je u útvarů a zařízení Vojenského 
zpravodajství časově i obsahově reálná a vytváří dostatečný prostor pro všestranné zabezpečení 
splnění mobilizačního úkolu. V rámci provádění organizačních, mobilizačních a dislokačních změn 
byla mobilizační dokumentace průběžně upřesňována a k 1. 1. 2005 byla v celém Vojenském 
zpravodajství zpracována nově. 
 
Oblast ekonomického zabezpečení 

Kontroly v roce 2005 byly zaměřeny na hospodaření s rozpočtovými prostředky, použití 
prostředků Fondu kulturních a sociálních potřeb, hospodaření s platovými prostředky poskytování 
cestovních a jiných náhrad, poskytování přídavku na bydlení, škody na majetku vojenské správy a 
oblast úrazů.  

V kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, zjištěné nedostatky,  
pouze administrativního charakteru, byly odstraněny. 

Dále bylo kontrolováno i nabývání majetku decentrálním způsobem. I v této oblasti byly 
zjištěny pouze administrativní nedostatky. K porušení zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nedošlo. 
 
Oblast logistického zabezpečení 

Kontroly v roce 2005 byly zaměřené např. na zabezpečení zbraní a střeliva, technické 
prohlídky výzbroje a výstroje, uložení materiálu a provozní podmínky, technické prohlídky 
prostředků chemické ochrany jednotlivce, evidenci pevných disků počítačů a úplnost počítačových 
souprav. Drobné nedostatky v kontrolovaných oblastech byly odstraněny v průběhu prováděných 
kontrol.  

Dále byly realizovány i kontroly v oblasti provozu automobilní techniky (např. technický 
stav a dokumentace vozidel, vedení provozní dokumentace vozidel, školení a přezkoušení 
z pravidel silničního provozu, zásady provozu automobilní techniky). Pokud jsou zjišťovány 
nedostatky, lze je hodnotit jako drobné, zejména administrativního charakteru. Nedostatky mají 
sestupnou tendenci a v daných případech se neopakují. Při kontrolách řidičů na přítomnost alkoholu 
v krvi nebyl zaznamenán žádný pozitivní nález. 
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Oblast ochrany utajovaných informací 

V roce 2005 byly provedeny kontroly zaměřené na oblast bezpečnosti komunikačních a 
informačních systémů, administrativní a fyzické bezpečnosti. V oblasti administrativní a fyzické 
bezpečnosti byly provedeny kontroly zaměřené hlavně na úplnost evidence utajovaných informací, 
zabezpečení utajovaných informací při jejich ukládání, přenášení a přepravě. Kontroly byly 
prováděny na základě pověření ředitele Vojenského zpravodajství. V rámci vnitřních kontrol byly 
akreditačním orgánem prováděny kontroly nových zabezpečených oblastí a kontroly shody 
dokumentace objektové bezpečnosti se skutečným stavem bezpečnostních opatření. Zjištěné závady 
v dokumentaci objektové bezpečnosti nebo ve stavu bezpečnostních opatření byly odstraňovány 
před vydáním akreditačního osvědčení. Na základě zjištěného stavu bezpečnostních opatření 
jednotlivých zabezpečených oblastí bylo vydáno celkem 52 akreditačních osvědčení zabezpečené 
oblasti. Dále byly kontroly zaměřeny na dodržování zásad pro formální úpravu spisů, zpracování a 
předkládání písemností. 
 
Personální bezpečnost 

Činnosti v oblasti personální bezpečnosti na úseku ochrany utajovaných informací byly 
v roce 2005 velmi ovlivněny přijetím nové zákonné úpravy a přípravou na bezkolizní přechod.  

Vojenské zpravodajství v souladu s ustanovením § 140 podle zákona č. 412/2005 Sb., o 
ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, plní úlohu Národního bezpečnostního 
úřadu při provádění bezpečnostního řízení v případě svých příslušníků, zaměstnanců a uchazečů 
o zaměstnání. V roce 2005 byla tato funkce naplňována na základě oprávnění stanoveného 
§ 9 odst. 1 písm a) zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, a v souladu 
s výkonem těchto činností byly zpracovávány žádosti o vydání osvědčení zejména u tzv. následných 
bezpečnostních prověrek. Celkový počet činil 388 vydaných osvědčení. Negativní rozhodnutí 
v prvním stupni byla vydána celkem v 6 případech a to 3 oznámení o nevydání osvědčení a 
3 oznámení o zániku platnosti osvědčení.  

Pro účely zahraniční spolupráce a plnění úkolů Vojenského zpravodajství bylo v roce 2005 
vydáno 280 osvědčení fyzických osob pro cizí moc. Osvědčení fyzických osob pro cizí moc typu 
ATOMAL, EU a WEU byla pro potřeby Vojenského zpravodajství vydávána Národním 
bezpečnostním úřadem (NBÚ) na základě požadavků a po provedení odpovídajících opatření 
bezpečnostní prověrky před vydáním certifikátu v souladu s ustanovením § 67 zákona 
č. 148/1998 Sb. a metodickými pokyny NBÚ vyplývajícími z výsledků a konzultací s orgány 
NATO, EU a WEU. 

K žádostem o vydání osvědčení přijatých v roce 2005 bylo založeno na 551 bezpečnostních 
svazků.  

V průběhu roku 2005 byl proces bezpečnostních prověrek dále upravován v souladu 
s potřebami a nezbytností reagovat na aktuální změny, např. vznik nových evidencí, registrů. Došlo 
k rozšíření spektra subjektů, které jsou v rámci provádění bezpečnostních prověrek dožadovány o 
poskytnutí informací. V průběhu roku 2005 byl za využití interních sil a prostředků Vojenského 
zpravodajství zahájen vývoj informačního systému pro účely personální bezpečnosti, který je 
v současné době již dílčím způsobem využíván a jeho další vývoj intenzivně probíhá. V této 
souvislosti byl zaveden odlišný způsob příjmu žádostí o vydání osvědčení a jejich elektronické 
zpracování, což ve svém důsledku přineslo zrychlení zpracování a zjednodušilo přechod na aplikaci 
nového zákona, kde elektronická verze žádosti je stanovena jako podmínka pro příjem a zahájení 
řízení.  
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Pro zajištění jednotných postupů, šíře a hodnotících kriterií při provádění bezpečnostních 
prověrek byl kladen intenzivní důraz na součinnost s NBÚ a ostatními subjekty oprávněnými 
k provádění bezpečnostních prověrek. V této oblasti probíhala řada jednání a konzultací.  

V oblasti personální bezpečnosti probíhala i řada interních školení konaných zejména pro 
bezpečnostní orgány Vojenského zpravodajství, tak aby zásady ochrany utajovaných informací 
a povinnosti v oblasti personální bezpečnosti byly v prostředí služby řádně a efektivně naplňovány. 
 
Bezpečnost komunikačních a informačních systémů a kryptografická ochrana 

Ve Vojenském zpravodajství bylo v roce 2005 v souladu se zákonem č. 148/1998 Sb. 
provozováno 8 utajovaných certifikovaných informačních systémů a certifikační dokumentace ke 
2 dalším informačním systémům byla předložena na NBÚ k posouzení. Dále byl zpracován doplněk 
k certifikační dokumentaci řešící bezpečné nastavení operačního systému Microsoft Windows 2000. 
V rámci informačních systémů jsou provozovány kryptografické prostředky pro datový přenos 
a kryptografické prostředky pro hlasový přenos. 

Vzhledem k navýšení požadavků uživatelů na zřízení utajených certifikovaných spojení na 
území i mimo území ČR a nabytí platnosti zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 
informací a o bezpečnostní způsobilosti, a následných právních předpisů je zřejmé, že v roce 2006 
dojde k nárůstu činností.  
 
Fyzická a administrativní bezpečnost 

V oblasti fyzické bezpečnosti byla v roce 2005 u Vojenského zpravodajství zaměřena 
pozornost na splnění požadavků ustanovení zákona č. 148/1998 Sb., vyhlášky NBÚ č. 339/1999 
Sb., vyhlášky NBÚ č. 12/1999 Sb. a Bezpečnostních standardů NBÚ objektové (fyzické) 
bezpečnosti a splnění dalších úkolů v souvislosti s reorganizací a redislokací součástí Vojenského 
zpravodajství. Došlo k zavedení nového systému provádění kontroly shody.  

K 1.1.2005 v důsledku sloučení Vojenské zpravodajské služby a Vojenského obranného 
zpravodajství v jednu zpravodajskou službu došlo ke sloučení pracovišť ochrany informací a 
pracovišť registrů NATO a EU v jedno centrální pracoviště v rámci Vojenského zpravodajství. 
V důsledku těchto změn byly aktualizovány všechny vnitřní řídící akty upřesňující činnost v oblasti 
administrativní bezpečnosti v podmínkách Vojenského zpravodajství.  
 
Prošetřování stížností  

V roce 2005 bylo v rámci Vojenského zpravodajství podáno celkem 5 stížností, z nichž 4 
podání byla vyhodnocena jako neoprávněná a u 1 podání, které bylo částečně oprávněné, byla 
provedena náprava stavu. 
 
Řešení žádostí 

V roce 2005 byly u Vojenského zpravodajství podány celkem 3 žádosti v oblasti finančních 
náležitostí a personální problematiky. Všechny byly vyřízeny v procesních lhůtách. 


