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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE   
 
   

Vážená slečno, paní, pane, 
 
            právě se Vám dostala do ruky výroční zpráva o činnosti Vojenského zpravodajství za rok 
2006. Tento neutajovaný dokument vydává služba již potřetí v řadě a já věřím, že i tentokrát 
se setká se stejným zájmem jako předchozí vydání.  
 
          Zpráva za rok 2006 je v určitém ohledu zprávou unikátní, protože poprvé přináší ucelené 
informace o práci Vojenského zpravodajství za celý kalendářní rok po zásadní historické 
reorganizaci a v podmínkách nové legislativy platné od poloviny roku 2005. Nezastírám, 
že transformace služby přinesla i mnohé komplikace a těžkosti, které se ovšem daří zásluhou 
příslušníků služby, ale i  aktivní podpory vedení Ministerstva obrany České republiky, překonávat.  
 
          Vojenské zpravodajství úspěšně zahájilo etapu růstu kvality výstupních informací a jejich 
přidané hodnoty na úkor v minulosti preferovaných kvantitativních výsledků. Pozitivní změnu 
nepochybně zaznamenali všichni zákonem definovaní adresáti našich informací a pozitivní reakce 
přicházejí také od partnerů ze Severoatlantické aliance. 
 
           V nastoleném trendu budeme pokračovat i v následujícím období tak, jak jsem to řekl 
bezprostředně po mém nástupu do funkce ředitele Vojenského zpravodajství. Včasná a po všech 
stránkách kvalitní informace pro určené adresáty je jediným měřítkem úspěšnosti zpravodajské 
služby. K dodržení této filozofie budou i nadále optimalizovány všechny vnitřní systémové vazby 
a struktury. Věřím, že ke splnění tohoto předsevzetí mám nejenom silný mandát, ale i důvěru 
Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky i  vlády a ministryně obrany.   
 
           Cílem výroční zprávy o činnosti Vojenského zpravodajství za rok 2006 v této podobě 
je informovat co nejširší veřejnost o výsledcích naší práce v intencích zákona o utajovaných 
informacích. Nemůže být tedy zprávou podrobnou a logicky nemůže prozradit úplně vše. Přesto 
věřím, že je solidním souhrnem, který dává obraz o kvalitní práci všech příslušníků Vojenského 
zpravodajství.     
               
 
 
                                                                                    brigádní generál Ing. Ondrej PÁLENÍK 
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1. Komunikace Vojenského zpravodajství s veřejností 
 
 
Rok 2006 znamenal další posun v komunikaci Vojenského zpravodajství s veřejností. 

Internetové stránky www.vzcr.cz zaznamenaly výrazný nárůst návštěvnosti a znatelně se také zvýšil 
počet nejen novinářských, ale i občanských dotazů. Jedním z nejfrekventovanějších témat bylo 
působení 601. skupiny speciálních sil v operaci „Enduring Freedom“ na území Afghánistánu. 
Otázky směřovaly také k práci s dokumentací po bývalé Vojenské kontrarozvědce, ke zbrojním 
zakázkám a výběrovým řízením v resortu obrany. Dotazy občanů se pak nejčastěji týkaly činnosti 
a schopností Vojenského zpravodajství. Rozšířil se také počet těch, kteří projevili zájem stát 
se příslušníkem této služby.  
 

Mimořádný ohlas mělo vydání historicky první knižní publikace v nové edici nakladatelství 
AVIS o generálu Janu Šejnovi pod názvem „Dvojí tvář hazardního hráče“. V roce 2007 bude 
vydána další kniha, která se bude zabývat osudy vojenské rozvědky po okupaci bývalého 
Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968. 
 

Vojenské zpravodajství v roce 2006 prohloubilo i spolupráci se zahraničním tiskem. 
Pravidelná komunikace, zejména se slovenskými médii, rozšířila povědomí o práci Vojenského 
zpravodajství i k našim nejbližším sousedům. Solidní spolupráce byla navázána také s německými 
periodiky a s novináři z dalších zemí. 

                                                               
 
 

Články, reportáže a vyjádření poskytnuté Vojenským zpravodajstvím: 

Adresát Počet  
Rozhlas a televize 31 
Noviny a časopisy                                     115 

Internet                                     162 
Korespondence                                     286 

CELKEM                                      594 
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2. Vojenské zpravodajství 
 
 
2.1. Organizační struktura Vojenského zpravodajství 
 
Vojenské zpravodajství mělo v roce 2006 následující organizační strukturu: 
 
 

 
 
 
 
2.2.  Rozpočtové prostředky Vojenského zpravodajství 
 

Finančně ekonomická činnost Vojenského zpravodajství vyplývá z ustanovení příslušných 
zákonů České republiky, nařízení vlády České republiky, resortních vyhlášek a interních 
normativních aktů Ministerstva obrany ČR. 

 
Přidělené finanční prostředky byly v roce 2006 vynakládány 

v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle rozpočtové skladby 
Ministerstva obrany ČR. Veškeré příjmy a výdaje Vojenského 
zpravodajství jsou součástí účetnictví vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, s ohledem na § 20 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských 
službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nabývání majetku, nákup stavebních prací 
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a ostatních služeb ve prospěch Vojenského zpravodajství bylo realizováno v souladu se zákony 
č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách a č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Neoprávněné 
čerpání rozpočtových prostředků nebylo zjištěno. 
 

Jedním z hlavních faktorů, které ovlivnily průběh hospodaření a čerpání rozpočtových 
prostředků, byly reorganizační změny ve struktuře Vojenského zpravodajství, které byly zahájeny 
v roce 2004 a jejichž realizace probíhala i v roce 2006. Finanční náklady na tyto organizační změny 
byly kryty z vlastních finančních zdrojů. 
 

Veškeré výdaje Vojenského zpravodajství jsou součástí kapitoly rozpočtu Ministerstva 
obrany České republiky. V souhrnu byly rozpočtové a mimorozpočtové zdroje Vojenského 
zpravodajství k 31. 12. 2006 vyčerpány z 99,98 %. 

 
 
 
Struktura výdaj ů Vojenského zpravodajství v letech 2005 - 2006 

 

   

Rok 2005

33%

29%

10%

28%

Platy zam. a ost.
platby

Pojistné

Ostatní běžné
výdaje

Kapitálové
výdaje

          

Rok 2006

31%

28%

10%

31%

Platy zam. a ost.
platby

Pojistné

Ostatní běžné
výdaje

Kapitálové
výdaje

 
 
 

 

Porovnání běžných a investičních výdajů Vojenského zpravodajství

68%

32%

Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje
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3. Zadávání úkolů Vojenskému zpravodajství a jejich realizace 
 
 

Činnost Vojenského zpravodajství v oblasti poskytování informací 
oprávněným subjektům byla realizována v souladu s § 8 zákona č. 153/1994 Sb.,  
o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.  

 
Vojenské zpravodajství zpracovávalo informace získané vlastními prostředky 

z otevřených zdrojů (OSINT), elektronickým průzkumem (SIGINT), lidskými zdroji 
(HUMINT) a v neposlední řadě na základě bilaterální a multilaterální spolupráce.  

 
V roce 2006 bylo zpracováno více než 700 zpravodajských informací různého rozsahu 

od souhrnných analytických výstupů a přehledů až po jednotlivé monotématické nebo periodické 
(denní, týdenní) informace. Dvě třetiny z nich hodnotily bezpečnostní situaci a vliv na bezpečnostní 
zájmy ČR v zahraničí.  

 
Více než tři čtvrtiny informačních výstupů Vojenského zpravodajství byly poskytnuty 

uživatelům v rámci resortu MO. 
 
Hlavní typy výstupních informací Vojenského zpravodajství - zadávání úkolů: 

Typ informace Počet zaslaných informací 
Aktuální informace 388 

Týdenní souhrnná informace   52 
Tematická informace 234 
CELKEM informací 674 

 
 
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 
2006 své úsilí zejména na níže uvedené oblasti: 
 
 
4.1. Krizové regiony Balkán, Blízký a Střední východ, Afghánistán 

a Společenství nezávislých  států  
 
Region Balkán 

 
Politická, vojenská a bezpečnostní situace 

oblasti Balkánu je v současné době charakterizována 
jako klidná a relativně stabilní. Přesto jsou 
registrovány negativní prvky jejího vývoje a příznaky 
destabilizace, způsobované přetrvávajícím 
nacionalismem, napětím mezi hlavními národnostmi 
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(bosenští muslimové, bosenští Chorvati a bosenští Srbové v Republice Bosna a Hercegovina, 
kosovští Albánci a kosovští Srbové v Kosovu), sociální a ekonomickou krizí, jež negativně působí 
na většinu obyvatelstva, všeobecnou kriminalitou, vlivem organizovaného zločinu a působením 
extremistických organizací. Pokud by se tyto faktory vyvíjely mimo oblast kontroly mezinárodního 
společenství, neznamenaly by jen ohrožení stability regionu Balkán, ale představovaly by 
významné bezpečnostní riziko pro celou Evropu, a mohly by ohrozit bezpečnost České republiky 
a jejích spojenců.  

 
Příslušníci Vojenského zpravodajství sledovali aktuální bezpečnostní situaci se zaměřením 

na oblast západního Balkánu, přičemž se zaměřovali na oblasti, jež jsou od 90. let dvacátého století 
po ukončení ozbrojených konfliktů pod mezinárodní správou. Těmito oblastmi jsou Republika 

Bosna a Hercegovina a provincie Kosovo v Republice Srbsko. V současné 
době jsou na území Republiky Bosna a Hercegovina rozmístěny mezinárodní 
mírové síly (MMS) EUFOR (European Union Force) v rámci operace 
ALTHEA, na území Kosova MMS KFOR (Kosovo Force). Jejich součástí 
jsou kontingenty Armády České republiky. Vyhodnocovány proto byly 
rozhodující rizikové faktory, jež by mohly destabilizovat celkovou situaci 
a způsobit ohrožení příslušníků Armády České republiky, kteří v uvedených 

mezinárodních mírových silách působí.  
 
Hlavní úsilí Vojenského zpravodajství bylo zaměřeno na oblast Kosova. V průběhu prvního 

čtvrtletí roku 2007 je očekáváno vyhlášení statusu, jenž by měl v budoucím období této provincii 
Republiky Srbsko umožnit získání nezávislosti. Příslušníci 
radikálně zaměřených politických stran a organizací v Kosovu 
ale nesouhlasí s návrhem postupného přechodu k nezávislosti 
podle návrhu představitelů mezinárodního společenství 
a jsou podporováni mnoha kosovskými Albánci. Tyto 
subjekty budou vyžadovat dosažení okamžité  
a bezpodmínečné nezávislosti, a proto je nutné počítat 
s rozsáhlými protestními akcemi. Příslušníci Vojenského 
zpravodajství zabezpečovali tok informací v souvislosti 
s aktuálním vývojem situace a předávání údajů  
o činnostech, jež by mohly přímo ohrozit občany České republiky, kteří pracují v rámci „Dočasné 
správní mise OSN“ v Kosovu a příslušníky kontingentu Armády České republiky KFOR.  

 
Informace k regionu Balkán: 

Adresát Počet zaslaných informací 
Prezident ČR, političtí a vojenští představitelé 

ČR  
305 

Zahraniční mise AČR 110 

 
Region Blízkého a Středního východu 

Bouřlivé změny probíhající v oblasti Blízkého a Středního východu od 90. let minulého 
století jsou jedním z hlavních faktorů zhoršené bezpečnostní situace v daném regionu. Nestabilita 
oblasti pak nevyhnutelně představuje významná bezpečnostní rizika pro demokratické státy 
a tím i pro Českou republiku. 
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Pokračující izraelsko-palestinský konflikt, současná situace v Iráku, situace v Libanonu 

a Sýrii, jaderné ambice Íránu a nestabilní vnitřní situace v Egyptě jsou konkrétními a nejsilnějšími 
činiteli negativně přispívajícími i k nestabilitě celého regionu Blízkého a Středního východu.  

 
Fakt, že Írán vyvine jadernou zbraň včetně odpovídajících nosičů s největší 

pravděpodobností do roku 2015, představuje nejvážnější vojenské riziko 
pro budoucí možné ohrožení evropského území členských států NATO. 

 
Vojenské zpravodajství získávalo, shromažďovalo 

a vyhodnocovalo aktuální bezpečnostní situaci v oblasti Blízkého 
a Středního východu s důrazem na rizikové trendy a faktory podílející 
se na destabilizaci bezpečnostního prostředí zejména v oblastech 
působení jednotek a příslušníků ozbrojených sil AČR a potenciální 

ohrožení bezpečnosti České republiky v důsledku vývoje v dané oblasti.  
 
V roce 2006 se Vojenské zpravodajství rovněž zaměřilo  

na hodnocení vnitropolitického vývoje situace v Iráku po prosincových 
volbách 2005, problémy s formováním irácké vlády, hodnocení vlivu 
sousedních států na bezpečnost v zemi s důrazem na Írán a Sýrii. Dále 
byla pozornost Vojenského zpravodajství zaměřena na sledování 
výstavby a připravenosti iráckých ozbrojených sil a jejich schopnost 

převzít zodpovědnost ve vymezených oblastech. 
Průběžně bylo sledováno etnicko-sektářské násilí, 
přítomnost militantních skupin, jejich infiltrace  
do iráckých bezpečnostních sil a zapojování do bojů proti koaličním a iráckým 
vládním silám. 

 
Přetrvávající hrozbou v prostorech nasazení příslušníků AČR jsou i nadále 

především útoky pomocí „improvizovaných výbušných zařízení“ (IED - 
Improvised Explosive Device) a útoky s použitím prostředků nepřímé palby. Nelze 
vyloučit, že stále dokonalejší prostředky pro výrobu IED jsou částečně 
importovány i protizápadními silami v sousedním Íránu.  

 
Vojenské zpravodajství pravidelně informovalo příslušné adresáty 

o bezpečnostní situaci  a aktivitách rozvoje ozbrojených sil a složek 
dalších zemí v oblasti Blízkého a Středního východu, které by mohly 
působit proti příslušníkům AČR a jiným občanům České republiky  
při jejich působení v zahraničních misích. 

 
Informace k regionu Blízký a Střední východ: 

Adresát Počet zaslaných informací 
Prezident ČR, političtí a vojenští představitelé 

ČR  
311 

Zahraniční mise AČR 145 
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Region Afghánistán 
Bezpečnostní situace v Afghánistánu  

se v průběhu roku 2006 v souladu s predikcí 
Vojenského zpravodajství i nadále zhoršovala. 
Nejmarkantnějším projevem nárůstu násilí bylo 
několikanásobné zvýšení počtu sebevražedných 

útoků prováděných fundamentalistickými fanatiky, ale i reakce 
povstalců na rozšíření operačního prostoru mezinárodních 
jednotek ISAF (International Security Assistance Force) na jih  
a východ Afghánistánu. Vojenské zpravodajství analyzovalo 
vnitřní i vnější faktory destabilizace země, které vedly k eskalaci bojů mezi protivládními silami 
a bezpečnostními složkami.  

 
Ačkoli pokračovala výstavba afghánské armády a policie, tyto složky stále nedosahovaly 

potřebných schopností, aby mohly zajistit stabilizaci země bez pomoci mezinárodních sil. 
K celkově zhoršené situaci negativně přispívalo propojování drogových mafií a lokálních 
ozbrojených milicí s extremisty zabezpečující další zvýšení  produkce opia. V důsledku útoků 
Talibanu, al-Kaidy a guerrilových uskupení Gulbuddína Hekmatjára (HIG) a Džalaludína 
Hakániho, ale i kriminálních band docházelo k nedostatečnému rozvoji rekonstrukčních aktivit 
a s tím spojenému nárůstu nespokojenosti afghánského obyvatelstva. Vojenské zpravodajství také 
pozorně sledovalo a vyhodnocovalo aktivity extremistů při jejich formování v příhraničních 
oblastech a následné infiltraci do Afghánistánu. 

 
Cílem činnosti Vojenského zpravodajství bylo 

získávání a vyhodnocování zpravodajských poznatků 
relevantních pro informování nejvyšších politických 
i vojenských představitelů ČR o situaci v krizovém 
regionu Afghánistán. Informace Vojenského 
zpravodajství o bezpečnostní situaci a predikce vývoje 
v Afghánistánu také sloužily jako podkladové materiály 
zákonodárcům při jejich rozhodování o angažovanosti 
AČR v tomto krizovém regionu. Významnou roli 
sehrávalo také sdílení informací pocházejících 

z vlastních zdrojů Vojenského zpravodajství s partnerskými zpravodajskými službami členských 
zemí Aliance. 

 
Jednou z priorit  zpravodajské činnosti Vojenského zpravodajství v roce 2006 byla příprava 

a podpora kontingentů AČR působících v různých oblastech Afghánistánu. Informace Vojenského 
zpravodajství o změně povahy ohrožení našich jednotek vedly k opatřením, jejichž cílem bylo 
zvýšení bezpečnosti kontingentu AČR působícího při ochraně provinčního rekonstrukčního týmu 
(PRT) v  severní provincii Badachšán.  

 
Zvláštní postavení v činnosti Vojenského zpravodajství mělo informační zabezpečení 

kontingentu Speciálních sil AČR vyslaného do náročných bojových podmínek na jihu 
Afghánistánu. Cílem aktivit Vojenského zpravodajství bylo identifikovat schopnosti, organizaci, 
systém velení a preferovanou taktiku povstaleckých skupin v jižním regionu a definovat hlavní 
zdroje ohrožení našich, ale i koaličních vojáků. Kontingent 601. skupiny speciálních sil byl 
průběžně informován o hrozbách vyplývajících z analýzy záměrů regionálních vůdců Talibanu. 
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Předmětem zájmu Vojenského zpravodajství byly změny v taktice extremistů, spočívající 
v extenzívním využívání improvizovaných výbušných zařízení (IED) včetně sebevražedných útoků.  

 
Podle hodnocení Vojenského zpravodajství  

se dostává transformační proces v Afghánistánu  
do klíčové fáze, kdy pouze koordinovaná politická, 
sociální, ekonomická a vojenská opatření mezinárodního 
společenství a afghánské vlády mohou vymanit tuto zemi 
z osidel militantních náboženských uskupení a zabránit 
tomu, aby se z Afghánistánu opět stala výcviková 
základna světového terorismu. 

 
V roce 2006 byla skupina speciálních sil již 

podruhé nasazena na půl roku do bojové operace „Trvalá 
svoboda“ na území Afghánistánu. Jednotka svými výtečnými výsledky navázala na úspěchy 
z předchozího působení. Opět byla potvrzena vysoká připravenost a profesionalita našich specialistů 
při plnění zadaných úkolů, která posunula kredit českých speciálních sil o významný kus vpřed. 

 
Stejně jako v roce 2004 plnil kontingent speciálních sil úkoly spojené především 

se získáváním citlivých zpravodajských informací o nepříteli, které v několika případech vedly 
k zadržení významných polních velitelů Talibanu. Získané informace zároveň sloužily vyšším 
stupňům velení k plánování a rozhodování probíhajících nebo následných operací. 

 
Výsledky speciálního průzkumu byly 

v mnoha situacích využívány k následnému 
narušení vlivu nepřítele v prostoru působení 
kontingentu, při kterém docházelo k ozbrojeným 
střetům mezi jednotkami českých speciálních sil 
a Talibanu. 

 
Dosažené výsledky speciálních sil lze 

dokumentovat na skutečnosti, že dva příslušníci 
kontingentu byli oceněni udělením medaile 
„Bronzové hvězdy“, která patří k nejvyšším 
vyznamenáním v armádě USA a její udělení 

schvaluje přímo prezident Spojených států amerických. Příslušníci 601. skupiny speciálních sil 
převzali medaile z rukou velvyslance USA v ČR Richarda W. Grabera. Ten při udílení mimo jiné 
řekl: „Republika na vás může být právem hrdá. Vaše schopnosti získaly respekt a úctu vojáků 
Spojených států, šli jste jim často příkladem“.   
 
 
Informace k regionu Afghánistán: 

Adresát Počet zaslaných informací 
Prezident ČR, političtí a vojenští představitelé 

ČR  
336 

Zahraniční mise AČR 135 
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Region Společenství nezávislých států 
 
Hlavním úkolem Vojenského zpravodajství v tomto regionu je sledovat vojensko-politický 

vývoj jednotlivých zemí s důrazem na budování jejich ozbrojených sil, úspěšnost naplňování 
vojenských reforem a modernizaci zbraňových systémů.  

 
Vojenské zpravodajství se v roce 2006 

soustředilo na hodnocení dosavadní implementace 
reforem ozbrojených sil, monitoring bezpečnostní 
situace na Severním a Jižním Kavkaze 
a na zahraniční politiku Ruské federace vůči 
jednotlivým státům SNS s důrazem na využívání její 
energetické převahy k dosažení svých 
geostrategických zájmů.  

 
Vojenské zpravodajství považuje i nadále za hlavní faktory, mající rozhodující vliv 

na stabilitu celého regionu SNS, nevyřešené etnické konflikty (v oblastech Abcházie, Jižní Osetie, 
Náhorní Karabach a Podněstří), organizovaný zločin (např. proliferace technologií a výzbroje, 
pašování drog, obchod s lidmi, korupce) a vnitropolitický vývoj v některých zemích postsovětské 
střední Asie (např. Kyrgyzstánu, Uzbekistánu).  

 
Vojenské zpravodajství vyhodnotilo, že ozbrojeným silám států tohoto regionu hrozí (i přes 

navyšování finančních prostředků do vojenského rozpočtu), že pokud nebudou rychle přijata 
rozsáhlá opatření, může dojít ke snížení jejich bojeschopnosti v důsledku zastaralého arsenálu 
zbraní a techniky. Situaci v podřízených složkách resortu ministerstva obrany tak lze hodnotit jako 
dosažení hranice rozpadu, kdy značná část zbraní a techniky je za hranicí životnosti a trend 
zavádění nových nebo modernizovaných prostředků nedokáže plně pokrýt potřeby ozbrojených sil 
jednotlivých států. 

 
Informace k regionu Společenství nezávislých států: 

Adresát Počet zaslaných informací 
Prezident ČR, političtí a vojenští představitelé 

ČR  
44 

 

 
4.2. Terorismus a extremismus                        
 

Terorismus 
 
Přes řadu úspěchů, jichž bylo v boji proti mezinárodnímu terorismu 

dosaženo (např. zintenzivnění celosvětového boje proti terorismu a prohloubení 
mezinárodní spolupráce, částečná eroze jeho globální infrastruktury, zabránění 
několika konkrétním teroristickým činům), je riziko provedení dalších útoků 
proti západním cílům stále aktuální. Průběžně dochází k regeneraci velitelských struktur 
teroristických organizací, na scéně se objevují noví, mladší vůdci, zvyšuje se počet přívrženců 
radikální ideologie prezentované al-Kaidou, vznikají lokální infrastruktury, roste logistická 
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podpora. Prohlubuje se rovněž nejednotnost mezi zeměmi mezinárodního společenství ohledně 
způsobů a metod k vykořenění tohoto jevu.  

 
Identifikace rizik spojených s terorismem ohrožujícím bezpečnost ČR v oblasti obrany, 

produkce a distribuce zpravodajských informací předurčeným orgánům státní správy ČR a výměna 
relevantních informací se schválenými subjekty vnitrostátní a mezinárodní spolupráce tvoří hlavní 
podstatu organizačních prvků Vojenského zpravodajství, které byly pro tento segment zpravodajství 
vyčleněny. V důsledku rostoucí dynamiky vývoje v této oblasti byla během roku 2006 v rámci 
Vojenského zpravodajství přijata řada organizačních kroků a nastavena řada mechanismů, díky 
nimž se výrazně rozšířilo poznání zpravodajské situace a zrychlila schopnost orgánů Vojenského 
zpravodajství aktivně reagovat na vzniklé bezpečnostní hrozby. 

 
S ohledem na objektivní nutnost ochrany informačních zdrojů, 

včetně zdrojů partnerských služeb, nelze veřejně prezentovat konkrétní 
výsledky práce Vojenského zpravodajství. Lze však uvést, že analýzy 
znovu potvrdily, že ČR, vzhledem ke své geografické poloze, členství 
v EU a budoucímu začlenění do Schengenského prostoru, představuje 
a bude i nadále představovat zájmový prostor pro působení různých 
subjektů spojených s terorismem. V tomto ohledu byl rok 2006 pro ČR 
rokem přelomovým, neboť poprvé čelila přímé hrozbě teroristického 

útoku vůči objektům na svém území. Vojenské zpravodajství se jako stálý člen Společné 
zpravodajské skupiny aktivně podílelo i na řešení tohoto případu. Mezi významnou prioritu činností 
Vojenského zpravodajství rovněž patří prevence proti teroristickému napadení vojenského objektu. 
V roce 2006 Vojenské zpravodajství realizovalo zpravodajská opatření, jejichž cílem byla eliminace 
potencionální hrozby zaměřené na vojenské objekty. 

 
Kromě minimalizace rizik v oblasti přímých teroristických útoků proti českým cílům 

se Vojenské zpravodajství zabývalo monitoringem možných cest případného prosakování radikální 
ideologie al-Kaidy do české společnosti a zpravodajsky se podílelo na prevenci budování sítí jeho 
logistického zabezpečení, včetně financování. V této souvislosti například Vojenské zpravodajství 
předalo partnerům zpravodajské poznatky týkající se záměrů nelegálních struktur logisticky 
podporovat teroristické elementy. Vojenské zpravodajství taktéž zpravodajsky zabezpečovalo 
i ochranu příslušníků kontingentů AČR v zahraničních misích. Na základě průběžného 
vyhodnocování taktiky, technik a postupů používaných teroristickými a protikoaličními elementy 
při provádění ozbrojených útoků, byla přijímána opatření k minimalizaci možných rizik 
pro příslušníky AČR a jejich partnery v zahraničí. Cílem násilných akcí se mohou stát i vysocí 
političtí a vojenští představitelé ČR během výjezdů do zahraničí, jakož i političtí a vojenští 
představitelé cizích států, kteří konají oficiální návštěvu ČR. Vojenské zpravodajství v hodnoceném 
období poskytovalo příslušným orgánům relevantní informace o možných rizicích a souvisejících 
hrozbách napadení uvedených činitelů, na jejichž základě mohla být přijímána adekvátní opatření.  

 
Extremismus 

 
Extremismus působí nežádoucí rozmělnění názorového spektra 

a pohledu na lidské hodnoty, čímž vytváří vhodné prostředí pro vznik 
a působení společensky patologických jevů. Služba v ozbrojených složkách, 
tedy i v Armádě České republiky, přitahuje osoby, které inklinují 
k pravicovému extremismu či jsou přímo členy pravicově extremistických 
hnutí. Jejich hlavní motivací je možnost získat v Armádě České republiky 
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speciální znalosti, výcvik, dovednosti a zkušenosti.  
 
Na základě zpravodajského poznání se Vojenské zpravodajství dlouhodobě a nepřetržitě 

zaměřuje na uchazeče o službu vojáka z povolání, mezi kterými byly v minulosti identifikovány 
i osoby s vazbami na pravicový extremismus. Další zájmovou skupinu tvoří stávající příslušníci 
Armády České republiky. Získané poznatky jsou průběžně vyhodnocovány a na základě takto 
provedených analýz jsou přijímána aktivní opatření k minimalizaci rizik pronikání extremismu 
do Armády České republiky a vyloučení propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod 
člověka v prostředí Armády České republiky. 

 
Vojenské zpravodajství v průběhu roku 2006 nezískalo informace takového charakteru, 

které by opravňovaly k tvrzení, že ČR v současné době čelí nějaké konkrétní 
teroristické nebo extremistické hrozbě zásadního významu. Získané informace však 
potvrzují, že potenciál mezinárodního terorismu ve světě neustále roste. Obecné 
analýzy činnosti teroristických organizací naznačují, že se ČR může v budoucnosti 
stát terčem teroristického útoku. Území ČR je také nutno i nadále považovat 
za vhodné k vytváření logistické podpory pro nadnárodní teroristické organizace 
i za příhodné k tranzitu teroristů do dalších zemí Evropy.  

 

Informace k terorismu a extremismu: 

Adresát Počet zaslaných informací 
V rámci resortu MO 78 

MV a PČR 23 
Zpravodajské služby ČR 111 

Ostatní 28 
CELKEM informací 240 

 
 
4.3. Proliferace zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a materiálu 

dvojího užití 
 

Problematika šíření zbraní a zbrojních technologií včetně zbraní hromadného ničení (ZHN) 
a jejich nosičů představuje globální bezpečnostní riziko. K eliminaci tohoto rizika je uplatňován 
mezinárodní kontrolní režim, na němž se svojí činností podílí i Vojenské zpravodajství. Trvalá 
pozornost je věnována zejména nezákonnému prodeji a nákupu konvenčních zbraní, 
který nepříznivě ovlivňuje řešení ozbrojených konfliktů a krizových situací a umožňuje vyzbrojovat 
teroristické organizace. 

Se zřetelem na koaliční závazky České republiky a udržení relativní 
stability v rizikových regionech je Vojenským zpravodajstvím věnována zvýšená 
pozornost vývozu vyspělých technologií. Vojenské zpravodajství intenzivně 
monitorovalo zejména aktivity ohledně snah o vývoz pasivních sledovacích 
systémů do rizikových regionů. V této souvislosti byla z pohledu možného 
reexportu jako riziková hodnocena snaha vyvést radiolokátor PSS VERA do země 
s nestabilním režimem.  
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Vojenské zpravodajství je nezbytnou součástí systému opatření zamezujících porušování 
přijatých mezinárodních závazků a zákonů ČR subjekty obchodujícími s vojenským materiálem 
podle zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, v rámci licenčních 
řízení. 

 Informace k ZHN, konvenčním zbraním a materiálu dvojího užití:  

Adresát Počet zaslaných informací 
Ministr obrany  3 

Jiné orgány resortu obrany 5 
Bezpečnostní informační služba 10 
Ostatní orgány mimo resort MO 8 

CELKEM informací 26 

 
Informační činnost Vojenského zpravodajství byla v hodnoceném období zaměřena 

na oblast vojenské rozpočtové politiky a v jejím kontextu na dodávky zbraní a zbraňových systémů 
státům v krizových regionech. Průběžně byly vyhodnocovány exportní aktivity ukrajinského, 
běloruského a  ruského obranného průmyslu. Zejména pokud jde o ruský průmysl, který se snaží 
obstát v konkurenci na mezinárodních trzích se zbraněmi, je patrné, že se snaží udržet na tradičních 
trzích v Asii a na Blízkém a Středním východě a prosadit v dalších zemích Afriky a v Jižní 
Americe. Děje se tak  v rámci dodržování mezinárodních smluv o nešíření konvenčních a jaderných 
zbraní a při dodržení embarg na dodávky zbraní.  

 
Obchodní subjekty se přitom snaží využívat jakoukoli možnost k dodávkám 

vojenského materiálu i do států v krizových oblastech, pokud proti nim není v rámci 
mezinárodního společenství vyhlášeno embargo nebo konkrétně definována jiná 
omezení v rámci kontrolních režimů. Tento přístup je patrný např. v případě ruských 
protiletadlových raketových kompletů TOR-M1, které byly i přes protesty USA  
na přelomu let 2006/07 do Íránu dodány. 
 

V hodnoceném období Vojenské zpravodajství průběžně dokončovalo 
hodnocení poznatků z oblasti stavu zbrojního průmyslu, výsledků vývoje zbrojních a obranných 
technologií a způsobů jejich využití a ekonomického zajištění 
obrany zájmových států. 

 
Těžiště bylo přitom zaměřeno na získání poznatků  

o producentech zbraní a zbraňových systémů, které již byly  
do výzbroje AČR zavedeny (JAS-39 Gripen), a těch jejichž 
zavádění do výzbroje má být zahájeno (kolový obrněný transportér 
PANDUR II 8x8). V této souvislosti byly průběžně analyzovány 
poznatky o zahraničních zkušenostech s provozováním již dodaných zbraňových systémů, kvalitou 
doprovodného servisu, průběhem plnění termínů dodávek, případně o rozsahu uzavřených 
offsetových programů a kvalitě jejich plnění.  

 
Ve spojitosti s novými trendy ve vyzbrojování byla pozornost zaměřena na získávání 

poznatků o vývoji systému „voják budoucnosti“ s důrazem na prostředky pozorování a průzkumu 
a na použití nových technologií. V kontextu s poznatky o improvizovaných výbušných zařízeních 
(IED) byla posuzována oblast vývoje a použití systémů vlastní ochrany obrněné techniky (aktivní 
i pasivní). 
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Průběžně sledována a vyhodnocována byla i situace v oblasti vývoje a zavedení prostředků 

protiraketové obrany USA. Analyzovány byly zejména možné negativní vlivy v případě, že některý 
z prvků protiraketové obrany USA bude dislokován na území ČR. V kontextu s tím byly sledovány: 

- vývojové a výrobní programy ruského obranného průmyslu a akviziční programy ruských 
ozbrojených sil s důrazem na strategické prostředky v závislosti na vojenské rozpočtové politice 
Ruska; 

- programy vývoje a možnosti raketového průmyslu Íránu a Korejské lidově demokratické 
republiky a jejich snahy o získání zbraní hromadného ničení, včetně jaderných zbraní. 
 

Informace k proliferaci konvenčních zbraní: 

Adresát Počet zaslaných informací 
Političtí a vojenští představitelé ČR 10 

 
 
Mezinárodní kontrolní režimy 

 
 Cílem mezinárodních kontrolních režimů je kontrola exportu zbraní, zbraňových systémů 

a vojenského materiálu, zejména do států v krizových regionech s důrazem na omezení nelegálních 
dodávek zbraní a šíření citlivých technologií. Jednání jednotlivých režimů se v rámci českých týmů 
účastní i experti Vojenského zpravodajství. Zde je dlouhodobě za důležitou považována 
problematika vývozu materiálu a šíření technologií určených původně pro civilní využití, které však 
mohou být vojensky, nebo teroristy poměrně jednoduše zneužitelné.  

 
 V kontextu mezinárodních kontrolních režimů a legislativy České republiky se Vojenské 

zpravodajství, v rámci své zákonné působnosti, účastní procesu vydávání povolení a udělování 
licencí pro obchod s vojenským materiálem, jako jedna ze složek systému v rámci nastavených 
kontrolních mechanizmů. Vojenské zpravodajství se tak podílí na kontrole dodržování přijatých 
mezinárodních závazků a zákonů České republiky, kdy mimo jiné upozorňuje například na rizika 
možnosti reexportu vojenského materiálu či technologií v případě jejich vývozu do rizikových 
regionů. 

 
 V průběhu roku 2006 vydalo Vojenské zpravodajství k žádostem jednotlivých subjektů 

o udělení licencí, povolení nebo rozšíření stávajících povolení k vývozu (dovozu) vojenského 
materiálu, v souladu se zákonem č. 38/1994, Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem: 

• 68 stanovisek k udělení licence na vývoz vojenského materiálu, z toho 4 s výhradami 
v souvislosti s embargem nebo vojensko-politickou situací v daném státě;  

• 44 stanovisek k udělení povolení k obchodu s vojenským materiálem, z toho 30 s výhradami 
v souvislosti s embargem nebo vojensko-politickou situací v daném regionu;  

• 14 stanovisek k rozšíření povolení, z toho 2 s výhradami v souvislosti s embargem 
nebo vojensko-politickou situací v daném regionu. 

Stanoviska k udělení licencí a vydání povolení obchodu s vojenským materiálem: 

Adresát Počet zaslaných informací 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 126 
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4.4. Aktivity zpravodajských služeb cizích států na území ČR v oblasti obrany 
 
 

Kontrarozvědná činnost v oblasti obrany patří mezi základní úkoly Vojenského 
zpravodajství vyplývající ze zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky. 
Je zaměřena na odhalování rozvědné činnosti zpravodajských služeb cizí moci (ZSCM) a přijímání 
aktivních opatření k zamezení jejich činnosti na území České republiky, ale také vůči jednotkám 
AČR působícím v zahraničí. 
 

Cílem zpravodajských služeb některých států je získat utajované či neveřejné informace 
týkající se NATO, ozbrojených sil České republiky, nových zbraňových systémů zaváděných 
do AČR nebo pokročilých technologií využitelných ve vojenství. K získání těchto informací budují 
cizí rozvědky informační zdroje z řad občanů České republiky (agenti), kteří mají přístup 
k požadovaným informacím nebo se stýkají s osobami, které těmito informacemi disponují. 
 

Vojenské zpravodajství zjistilo konkrétní zájem o informace k možné výstavbě 
protiraketového zařízení USA (či jeho součásti) na území České republiky. 
  

Na území České republiky působí i příslušníci zpravodajských služeb států geograficky 
velmi vzdálených. Předmětem jejich zájmu jsou především české pokročilé technologie využitelné 
ve vojenství. 
 

Adresát Počet zaslaných informací 
Ministr obrany  1 

Jiné orgány resortu obrany 3 
Bezpečnostní informační služba 7 

CELKEM informací 11 
 

Nasazení jednotek Armády České republiky v zahraničí 
představuje pro Vojenské zpravodajství další úkol, který spočívá 
v zabezpečování informací o vojenských i nevojenských hrozbách 
v místě nasazení těchto jednotek.  
 
 Vojenské zpravodajství se soustředilo na získávání informací 
o možnostech ohrožení českých kontingentů v místech jejich nasazení, 
a to ze strany místních i zahraničních elementů. Pozornost byla 

věnována aktivitám extremistických a povstaleckých ozbrojených formací proti mezinárodním 
silám a monitorování bezpečnostní situace s následným vlivem na rozhodování České republiky 
o další přítomnosti jednotek AČR v daných oblastech.   
 

Velká pozornost byla v roce 2006 věnována hodnocení bezpečnostních rizik, plynoucích 
ze změny operačního úkolu kontingentu Vojenské policie v Iráku. K přímému ohrožení českého 
kontingentu docházelo raketovými a minometnými útoky. Analýza těchto útoků byla prováděna 
zejména ve spolupráci s partnerskými zpravodajskými službami. Dále byly dokumentovány nové 
taktiky používání improvizovaných výbušných zařízení (IED), včetně použití nových technologií 
jejich konstrukce. 
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Zpravodajská ochrana jednotek AČR, působících v zahraničí (Bosna a Hercegovina, 
Kosovo, Irák, Afghánistán), je zaměřena především na zpravodajské aktivity států v prostoru 
rozmístění a působení těchto jednotek. Jejím cílem je zabránit zpravodajskému pronikání do 
jednotek AČR a získávání agentů z řad příslušníků AČR, kteří 
by mohli být využíváni cizí zpravodajskou službou po návratu 
do České republiky.  

 
Konkrétně byly získány poznatky o špionážní činnosti 

vůči kontingentu AČR, kdy docházelo k pokusům o získání 
informací z prostředí mezinárodních jednotek působících 
v Kosovu. 
 
Činnost zpravodajských služeb cizí moci v oblasti obrany ČR:  

Adresát Počet zaslaných informací 
Orgány resortu obrany 2 

Ostatní orgány mimo resort MO 1 
CELKEM informací 3 

 
4.5. Záměry a činnosti namířené proti zabezpečení obrany ČR 
 
 Ministerstvo obrany realizovalo v roce 2006 řadu významných projektů vyzbrojování, 
nákupů zboží a služeb. Pozornost Vojenského zpravodajství byla zaměřena především na získávání 
informací o záměrech a činnostech, které by mohly ekonomicky poškodit resort obrany. Bedlivě 
byly sledovány zejména jednotlivé fáze akvizičních procesů.  
  
 Vojenským zpravodajstvím byly získány konkrétní informace, že v průběhu jednotlivých 
fází akvizičních procesů (příprava zakázky, způsob zadání zakázky, výběr uchazeče, průběh 
realizace zakázky apod.) jsou vyvíjeny aktivity, které mohou vést k ekonomickému poškozování 
resortu obrany České republiky. Současně byly získány informace o korupčním jednání civilních 
osob i osob z resortu obrany. Získané informace byly Vojenským zpravodajstvím postoupeny 
orgánům činným v trestním řízení.  
 

K problematice nehospodárnosti v systému zásobování a nevýhodných nákupů a odprodeje 
materiálu, technologií a služeb byly Vojenským zpravodajstvím získávány informace o činnostech 
směřujících k nevýhodným nákupům materiálu a služeb. Na možná ekonomická i technická rizika 
při realizaci jednotlivých projektů a zakázek Vojenské zpravodajství upozorňovalo určené adresáty. 
Informace o zjištěných negativních jevech souvisejících s hospodařením s finančními prostředky 
určenými na zabezpečování obrany byly postoupeny příslušným orgánů resortu obrany k přijetí 
vlastních opatření. 

 
V souvislosti s projektem přezbrojení AČR obrněnými 

transportéry byly Vojenským zpravodajstvím získávány informace 
o možných rizicích výběrového řízení. Pozornost byla zaměřena jak na 
vlastní průběh výběrového řízení, tak i na finanční aspekty kontraktu a 
technické otázky související s projektem. O rizicích bylo informováno 
vedení resortu obrany. 
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Nadále byla věnována pozornost průběhu realizace projektu „Ekologická likvidace 
nepotřebné munice“ a problematice možného poškození resortu obrany při odprodeji či pronájmu 
nadbytečných letounů L-159. Konkrétní informace, které by nasvědčovaly ohrožení ekonomických 
zájmů resortu obrany České republiky, v tomto směru nebyly zjištěny. Současně byly získávány 

informace k probíhajícímu veřejnému výběrovému řízení na prodej 
aktiv a pasiv společnosti AERO Vodochody a.s., z hlediska 
zabezpečení zájmů České republiky - Ministerstva obrany 
(zabezpečení provozu L-159 v AČR). 

 
V roce 2006 došlo k zásadnímu vývoji v realizaci projektu 

nákupu a zavádění středních nákladních terénních automobilů 
(ATS) do AČR. Vojenským zpravodajstvím byly získávány, 
shromažďovány a vyhodnocovány informace k možným rizikům 
souvisejícím s jeho realizací, kdy resort obrany zahájil konkrétní 
vyjednávání se společností TATRA, a.s., zakončené uzavřením 
smlouvy na dodávky ATS. O zjištěných rizicích, které by mohly 
negativně ovlivnit realizaci celého projektu, byli informováni 
odpovědní funkcionáři resortu obrany.  

 
V průběhu roku 2006 se Vojenské zpravodajství také vyjadřovalo k dokumentům, 

které se týkaly významných nákupů materiálů, technologií a služeb. Ve svých stanoviscích 
upozorňovalo na kritická místa připravovaných akvizic. 

 
Záměry a činnosti namířené proti zabezpečení obrany ČR: 

Adresát Počet zaslaných informací 
Ministr obrany  12 

Jiné orgány resortu obrany 13 
Bezpečnostní informační služba 3 
Ostatní orgány mimo resort MO 1 

CELKEM informací 29 
 
 
Stanoviska k dokumentům, které se týkaly nákupů materiálů, technologií a služeb: 

Adresát Počet zaslaných stanovisek 
Jiné orgány resortu obrany 41 

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

 

Vojenské zpravodajství v rámci úkolů daných zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně 
utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, věnovalo pozornost zabezpečování ochrany 
utajovaných informací poskytnutých resortu obrany České republiky ze strany NATO, EU 
a partnerských států, k jejichž ochraně se Česká republika zavázala, a ohrožení utajovaných 
informačních systémů v resortu obrany (zejména pokud jde o cizí zpravodajské pronikání) tam, 
kde jsou uloženy utajované informace pocházející z NATO a EU. 
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Z dlouhodobého hlediska je nutné zabezpečování ochrany utajovaných 
informací věnovat stálou pozornost, a to zejména dodržováním zásad ochrany 
utajovaných informací NATO, EU a partnerských států. S rozvojem 
vyspělých technologií ve výpočetní technice narůstá i riziko ohrožení 
bezpečnosti utajovaných informačních systémů. 

   
V oblasti administrativní bezpečnosti byly zaznamenány ojedinělé nedostatky při manipulaci 

s dokumenty obsahujícími utajované informace. Jejich příčinou bylo nedůsledné dodržování 
interních normativních aktů. Konkrétně bylo Vojenským zpravodajstvím zjištěno neoprávněné 
nakládání s utajovanou informací z registrů NATO. Jednalo se o neoprávněnou manipulaci 
s dokumentem stupně utajení DŮVĚRNÉ a snahu o jeho předání neoprávněné osobě. Na základě 
informace Vojenského zpravodajství o plánovaném poskytnutí utajovaného dokumentu zasáhla 
Policie ČR a věc je šetřena v její působnosti.  

  
Vojenské zpravodajství také zadokumentovalo konkrétní porušení ochrany utajovaných 

informací stupně utajení TAJNÉ, které spočívalo v nesprávném postupu při manipulaci 
s utajovanou informací.  
 
 V oblasti bezpečnosti informačních systémů byla získána informace o možném ohrožení 
bezpečnosti informačního systému využívaného resortem obrany. Této problematice je ze strany 
Vojenského zpravodajství i nadále věnována náležitá zpravodajská pozornost.  
 
Záměry a činnosti ohrožující utajované informace v oblasti obrany ČR: 

Adresát Počet zaslaných informací 
Ministr obrany  2 

Jiné orgány resortu obrany 9 
CELKEM informací 11 

 
 
5. Spolupráce Vojenského zpravodajství se zpravodajskými službami ČR 
 
 

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

V roce 2006, na základě uzavřených dohod a se souhlasem vlády 
České republiky, pokračovalo Vojenské zpravodajství v upevňování 
vzájemné spolupráce s Bezpečnostní informační službou a Úřadem  
pro zahraniční styky a informace. Vzájemná kooperace byla zaměřena  
na zintenzivnění a zefektivnění informační výměny zpravodajských informací s cílem eliminovat 
či minimalizovat bezpečnostní hrozby týkající se České republiky a vyplývající z jejích 
mezinárodních závazků. 

 
Vojenské zpravodajství se nadále aktivně podílelo na jednání 

„Společné zpravodajské skupiny“, ve které jsou zastoupeny všechny složky 
zpravodajské komunity České republiky, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo 
zahraničních věcí, Policie ČR a některé další státní subjekty. Úkolem této 
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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  41 

Úřad pro zahraniční styky a informace  28 
CELKEM informací 69 

 
 
6. Spolupráce Vojenského zpravodajství se zahraničními zpravodajskými 

službami 
 

Dvojstranná spolupráce Vojenského zpravodajství a zpravodajských služeb ostatních států 
v roce 2006 probíhala na několika úrovních. Výměna informací „ad hoc“, pravidelná výměna 
informací a bilaterální jednání analytiků. 
 

Výměna informací mezi Vojenským zpravodajstvím a zpravodajskými službami cizích států 
v roce 2006 probíhala s 23 státy a službami. V rámci bilaterální spolupráce Vojenského 
zpravodajství bylo v roce 2006 realizováno jednání analytiků s 9 zahraničními zpravodajskými 
službami.  
 

Kromě potvrzení a rozšíření řady našich poznatků expertní jednání přispívají k navázání 
neformálních vztahů mezi pracovníky obou služeb, nasměrování pozornosti k dalšímu možnému 
vývoji v zájmových prostorech a upřesnění spolupráce při výměně informací.  
 

V oblasti boje proti terorismu Vojenské zpravodajství v roce 2006 zahájilo spolupráci 
s několika zahraničními vojenskými zpravodajskými službami. 

  
Naše produkty zasílané partnerům obsahují zpravidla vlastní analytické závěry 

a je cílem poskytovat informace výhradně z našich zdrojů. 
 

Zabezpečení požadavků vyplývajících z členství České republiky v NATO 
 

V roce 2006 Vojenské zpravodajství plnilo úkol týkající se pořádání konference pro členské 
státy NATO k problematice NATO - „Intelligence Warning System“, která proběhla  v červnu 2006 
v Praze. 

 
Na nižších úrovních přípravy a zpracování základních zpravodajských dokumentů NATO 

se dále příslušníci Vojenského zpravodajství účastnili několika pracovních výborů a konferencí. 
 
Výměna zpravodajských  informací s NATO 

 
V roce 2006 se Vojenské zpravodajství podílelo na informační spolupráci 

se zpravodajskými strukturami NATO, a to zasíláním analytických 
zpravodajských informací pomocí systému automatizovaného přenosu dat. 
Informace byly zasílány jak přímo na zpravodajské orgány velitelství, tak byly 
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publikovány na informačním serveru systému, který umožňuje využívání zasílaných informací 
všemi uživateli zpravodajské komunity NATO. 

 
Přehled výměny informací v roce 2006 mezi VZ a ZS cizí moci:   
 

Adresát VZ obdrželo VZ předalo 
NATO  418 30 
EUMS 463 3 

Partnerské služby 1429 266 
CELKEM informací 2310 299 

 
 
6.1. Multilaterální spolupráce 
 

Vojenské zpravodajství se v roce 2006 intenzivně podílelo na výměně 
informací se zpravodajskými strukturami Severoatlantické aliance a EU. 
V součinnosti především se  Zpravodajskou divizí mezinárodního vojenského 
štábu Velitelství NATO v Bruselu aktivně vstupovalo do procesu přípravy 
a zpracování nově vytvářených zpravodajských dokumentů NATO.  

 
6.2. Bilaterální spolupráce 
 

Vojenské zpravodajství se souhlasem vlády České republiky udržovalo v roce 2006 
intenzivní výměnu informací se zpravodajskými službami 23 cizích států. V rámci plnění „Plánu 
zahraničních aktivit“ byla realizována řada součinnostních jednání na úrovni velení Vojenského 
zpravodajství a expertních skupin. 
 
Spolupráce se zahraničními zpravodajskými službami a orgány NATO a EU: 

Druh spolupráce Počet zaslaných informací 
Multilaterální spolupráce 266 

Bilaterální spolupráce 198 
CELKEM informací 464 

 
 
7. Spolupráce Vojenského zpravodajství s orgány státní správy České 

republiky 
 
Policie České republiky a Ministerstvo vnitra 

Vojenské zpravodajství se v roce 2006 podílelo na prověřování poznatků 
týkajících se možných porušení právních norem České republiky při vývozu a dovozu 
speciálního a vojenského materiálu a ekonomické kriminality poškozující významné 
ekonomické zájmy při zabezpečování obrany České republiky. 
Ve spolupráci s Policií České republiky byli monitorováni přívrženci extremistických 

skupin mající vazbu do prostředí AČR. Dále byly ve prospěch Ministerstva vnitra České republiky 
předávány informace o nelegální migraci. Vojenské zpravodajství distribuovalo ve prospěch 
Ministerstva vnitra České republiky a Policie České republiky celkem 23 výstupních informací. 
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Generální ředitelství cel 

Spolupráce s Vojenským zpravodajstvím byla v roce 2006 realizována na základě 
součinnostních jednání. Uvedená setkání byla organizována z centrální úrovně k řešení konkrétních 

problematik na úrovni teritoriálních součástí Vojenského zpravodajství. Vzájemná 
spolupráce se dále týkala zejména využívání informací z databází vedených 
Generálním ředitelstvím cel a Vojenským zpravodajstvím v souvislosti s plněním 
úkolů podle zvláštních předpisů, výměny informací o nelegálním šíření vojenského 
materiálu nebo technologií a o možném reexportu uvedených komodit do třetích 
zemí, včetně materiálu a technologií tzv. dvojího užití (využitelné jak pro 
nevojenské, tak i vojenské účely), a následné spolupráce na šetření těchto případů. 

 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR  

Konkrétní spolupráce se týkala hlavně zajišťování pasové  
a vízové agendy a akreditací civilních a vojenských diplomatických 
pracovníků cizích států. V roce 2006 se Vojenské zpravodajství podílelo 
na posouzení 116 žádostí o akreditaci diplomatických zástupců 
diplomatických misí cizích států a vyjadřovalo se k 2 513 osobám 
v rámci procesu udělování státního občanství. 
 
Národní bezpečnostní úřad (NBÚ)  

Vojenské zpravodajství na základě zaslaných žádostí od NBÚ provádělo 
šetření v řízení o vydání osvědčení fyzickým osobám pro stupeň DŮVĚRNÉ, 
TAJNÉ A PŘÍSNĚ TAJNÉ a k podnikatelům pro stupeň DŮVĚRNÉ a TAJNÉ. 
Vojenské zpravodajství prověřovalo, zda žadatelé o bezpečnostní prověrku 
neprocházeli evidencemi Vojenského zpravodajství nebo evidencemi vzniklými 
činností bezpečnostních a vojenských orgánů československého státu. 

Lze konstatovat, že úkoly vyplývající pro vojenské zpravodajství ze zákona č. 412/2005 Sb., 
o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti1, v této oblasti, byly v hodnoceném 
období splněny vždy včas a podle požadavků stanovených v zákoně.  
 
7.1. Provádění bezpečnostních prověrek a šetření v evidencích 
 

Činnosti související s prováděním úkonů v bezpečnostním řízení fyzických osob a podnikatelů 
a v žádostech o doklad 
 

Současně s plněním úkolů při provádění úkonů v žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby 
u svých příslušníků, zaměstnanců a uchazečů o přijetí k Vojenskému zpravodajství byla pozornost 
Vojenského zpravodajství rovněž soustředěna na činnosti související s prováděním úkonů 
v bezpečnostním řízení fyzických osob a podnikatelů a žádostí o doklad podle zákona 
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, na požadavek 
Národního bezpečnostního úřadu. Na základě uvedeného zákona představoval objem vyřízených 
žádostí v roce 2006 celkem 48 737 fyzických osob šetřených podle § 107 odst. 1, dále 
347 podnikatelů šetřených podle § 108 odst. 1 a 796 fyzických osob šetřených podle § 109 odst. 1 

                                                 
1 Dnem 1. 1. 2006 vstoupil v platnost zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti, kterým je nahrazen zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů. 
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v evidencích Vojenského zpravodajství. Souběžně byla prováděna šetření v evidencích a materiálech 
vzniklých z činnosti bezpečnostních a vojenských orgánů československého státu, kde byl celkový 
počet šetření 49 533. 
 

Další činností Vojenského zpravodajství, mající základ v citovaném 
zákoně, bylo provádění šetření pro zjištění úplného stavu věci v závislosti na 
požadavku Národního bezpečnostního úřadu. V roce 2006 bylo v této souvislosti 
provedeno pro účely řízení o vydání osvědčení fyzické osoby 5 šetření pro stupeň 
DŮVĚRNÉ, 10 šetření pro stupeň TAJNÉ, 150 šetření pro stupeň PŘÍSNĚ 
TAJNÉ. Na základě požadavku Národního bezpečnostního úřadu bylo v řízení  
o vydání osvědčení podnikatele provedeno 12 šetření pro stupeň DŮVĚRNÉ  
a 12 šetření pro stupeň TAJNÉ. Dále byla provedena 2 šetření pro zjištění úplného 
stavu věci pro účely ověřování bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby. 
 

Celkově lze konstatovat, že vzestupný trend počtu požadavků v bezpečnostním řízení 
fyzických osob a podnikatelů a žádostí o doklad stále trvá. 
 
Šetření ve prospěch Národního bezpečnostního úřadu: 

Úkony Vojenského zpravodajství Počet provedených šetření 
Šetření podle § 107 odst. 1; § 109 odst. 1; 49 533 
Šetření podle § 108 odst. 1; 347 
Šetření v řízení v žádosti o vydání osvědčení nebo 
dokladu podle § 107 odst. 2, 3, 5; § 109 odst. 2; 

167 

Šetření v řízení v žádosti o vydání osvědčení podle 
§ 108 odst. 2, 3; 
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Šetření na požadavek Národního bezpečnostního úřadu: 

 Počet provedených šetření 
rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 

Fyzické osoby 17 496 24 764 27 662 47 737 
Podnikatelé 245 480 507 347 
Ověřování bezpečnostní způsobilosti 501 686 18 159 796 

 
 

7.2. Základní úkoly plněné v oblasti zpřístupnění operativních dokumentů 
bývalé Vojenské kontrarozvědky (VKR) 

 
Digitalizace dokumentů bývalé VKR   
 

V hodnoceném období bylo Vojenským zpravodajstvím připraveno 
k digitalizaci pro Úřad pro zpřístupňování dokumentů 67 496 stran archivních 
materiálů bývalé VKR. 

 
Na základě požadavků oprávněných žadatelů bylo silami Vojenského 

zpravodajství digitalizováno 24 193 stran archivních materiálů, zejména pro potřeby Národního 
bezpečnostního úřadu, Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Policie ČR, 
Vojenského zpravodajství a soudů. 
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Na základě požadavků oprávněných žadatelů bylo zpřístupněno ke studiu 1 100 svazků 

a spisů vedených k osobám nebo objektovým svazkům a bylo provedeno šetření v objektových 
svazcích, zejména pro potřeby Úřadu pro zpřístupňování dokumentů v rozsahu cca 500 archivních 
krabic.  
 
Šetření v evidencích VKR na základě žádostí oprávněných subjektů: 
 

Normativní akt Počet 
žádostí 

Počet osob-objektů/ 
pozitivní 

Zákon č. 451/1991 Sb., č. 279/1992 Sb. 124 9 444/501 
Zákon č. 153/1994 Sb. 223 63 999/1 592 
Zákon č. 412/2005 Sb. 383 46 623/552 

Zákon č. 107/2002 Sb. 
79 
 

     osob. svazky 876/609 
objekt. svazky 339/28 

Protokol mezi MO ČR a MO SR o využívání části dokumentace 
vzniklé před zánikem ČSFR ze dne 21. 4. 2002 

8 78/43 

Celkem 817 121 359/3 325 
 

 

Elektronická databáze bývalé Vojenské kontrarozvědky (ED VKR) 
 

V hodnoceném období bylo do ED VKR provedeno doplnění záznamů z archivních 
protokolů, doplněno a zkontrolováno bylo 86 555 záznamů z řádků archivních protokolů,  
po provedené kontrole bylo realizováno cca 1 000 oprav nebo alternativních zápisů. 

 

Dále byly doplněny údaje z pomocných registračních protokolů. Doplněno a zkontrolováno 
jich bylo 141 723 a po provedené kontrole bylo realizováno cca 2 000 oprav nebo alternativních 
zápisů. 

 

Příslušníky Vojenského zpravodajství bylo zapsáno a doplněno do ED VKR 41 986 
záznamů ze záznamních listů. Šetřením příslušníků Vojenského zpravodajství bylo provedeno 720 
oprav  nebo alternativních zápisů. 
  
 
8. Kontrola činnosti Vojenského zpravodajství 
 
8.1. Vnější kontrola a její výsledky 
 

Kontrola zpravodajských služeb České republiky je upravena v § 12-14 zákona č. 153/1994 
Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Z těchto ustanovení 
vyplývá právo výkonu kontroly činnosti zpravodajských služeb z úrovně Vlády a Parlamentu České 
republiky.     
 

Významným mezníkem pro kontrolní činnost u Vojenského 
zpravodajství bylo v roce 2005 přijetí zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském 
zpravodajství, ve kterém je v §§ 21-24 zakotvena kontrola činnosti 
Vojenského zpravodajství z úrovně Poslanecké sněmovny, kterou 
vykonává kontrolní orgán složený z poslanců Poslanecké sněmovny.  

Kontrolní činnost vůči Vojenskému zpravodajství z úrovně Ministerstva obrany ČR 
vycházela z právních předpisů (§ 7 odst. 5 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách, ve znění 
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pozdějších předpisů) upravujících postavení Inspekce ministra obrany a dalších oprávněných 
orgánů, např. Bezpečnostní ředitel Ministerstva obrany ČR, dle souvisejících interních 
normativních aktů Ministerstva obrany ČR. 
 
Kontrola z úrovně orgánů státní správy 
 

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.  
 

Dále byla provedena kontrola Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, 
krajskou pobočkou pro hl. m. Prahu, podle § 22 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném 
na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, za Vojenský 
finanční úřad 643 Praha. Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky 
a nebylo předepsáno penále. 
 
Kontrola z úrovně Ministerstva obrany 
 

Z úrovně Kanceláře ministryně obrany byly provedeny dvě kontroly na vydávání a evidenci 
identifikačních průkazů Ministerstva obrany České republiky. Při kontrolách nebyly zjištěny žádné 
nedostatky. Identifikační průkazy jsou u Vojenského zpravodajství správně evidovány, zabezpečeny 
proti zneužití a jsou efektivně využívány. 
 
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. 

 
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. 
 
Personální bezpečnost 
 
 Rok 2006 byl,  obdobně jako i v ostatních oblastech ochrany utajovaných informací, prvním 
rokem práce s novou právní úpravou, tedy zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 
informací a o bezpečnostní způsobilosti (dále jen „zákon“). Vojenské zpravodajství na základě 
personální pravomoci podle § 140 zákona provádí v postavení Národního bezpečnostního úřadu 
bezpečnostní řízení ke svým příslušníkům, zaměstnancům a uchazečům. Celkový počet 
dokončených bezpečnostních řízení podle zákona a bezpečnostních prověrek, které v roce 2006 
dobíhaly souběžně podle staré právní úpravy, tedy zákona č. 148/1998 Sb., činil 526 vydaných 
rozhodnutí v I. stupni, z toho bylo 513 vydaných osvědčení fyzických osob, 8 rozhodnutí 
o nevydání osvědčení fyzické osoby a 5 rozhodnutí o zrušení platnosti osvědčení fyzické osoby.   

Vzhledem k zásadním změnám, zejména v oblasti povinností fyzických osob, 
v zákoně, proběhla v prvním čtvrtletí roku 2006 řada školení, s cílem zajistit 
obecnou znalost zákona u všech příslušníků a zaměstnanců Vojenského 
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zpravodajství. Účelem tohoto postupu bylo zvýšení úrovně odborných znalostí v oblasti ochrany 
utajovaných informací a s tím související prevence, která by měla v budoucnu minimalizovat 
přestupky v oblasti ochrany utajovaných informací.  

 
V roce 2006 byly provedeny dvě kontroly na úseku personální bezpečnosti, které byly 

zaměřeny na ověření řádnosti postupů při ověřování splnění podmínek pro přístup k utajované 
informaci.   
 
Bezpečnost komunikačních informačních systémů a kryptografická ochrana  
 

Vojenské zpravodajství v roce 2006 provozovalo v souladu se zákonem  
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
několik utajovaných certifikovaných komunikačních informačních systémů, v rámci 
kterých jsou provozovány i certifikované kryptografické prostředky pro datový přenos 
a kryptografické prostředky pro hlasový přenos.  

 
V roce 2006 byla kontrolní činnost v oblasti bezpečnosti komunikačních a informačních 

systémů a kryptografické ochrany informací zaměřena zejména na provádění akreditačních řízení. 
 
Administrativní bezpečnost 
 

K 1. 1. 2006 došlo v důsledku reorganizačních změn Vojenského zpravodajství k vytvoření 
samostatného oddělení administrativní bezpečnosti. Byla provedena aktualizace vnitřních řídících 
aktů Vojenského zpravodajství v oblasti administrativní bezpečnosti v souladu s novým zákonem  
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a s ním související 
vyhláškou č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací.  

 

Na základě Úkolového listu ministra obrany a Usnesení vlády č. 701 ze dne 8. 6. 2005 byl 
vyhotoven a dnem 1. 2. 2006 vzat do používání, v rámci Vojenského zpravodajství, speciální papír 
na utajované dokumenty stupně utajení TAJNÉ a PŘÍSNĚ TAJNÉ.  

 
V oblasti administrativní bezpečnosti byly provedeny kontroly 
zaměřené hlavně na úplnost evidence utajovaných informací, 
zabezpečení utajovaných informací při jejich ukládání, přenášení 
a přepravě.   

 
 

Prošetřování stížností 
 

V roce 2006 bylo v rámci Vojenského zpravodajství podáno celkem 6 stížností,  
z nichž 3 podání byla vyhodnocena jako neoprávněná, 1 podání bylo částečně oprávněné  
a 2 stížnosti byly důvodné. Zde byla provedena náprava stavu. 
 
Řešení žádostí 
 

V roce 2006 bylo u Vojenského zpravodajství podáno celkem 10 žádostí v oblasti finančních 
náležitostí a personální problematiky. Všechny byly vyřízeny v procesních lhůtách. 


