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   Vážení kolegové a přátelé ČAKO,
   ve dnech 7. – 15. 9. 2019 se uskutečnila 
historická výprava delegace ČAKO pod 
názvem „NORMANDIE 2019“. O této 
události čtěte podrobné zpravodajství. 

8.-10.11. 2019  se uskutečnil výjezd 
delegace ČAKO do Berlína  u příle-
žitosti 30. výročí pádu Berlínské zdi 
a  na pietní akt Remembrance Day - 
více v příštím čísle CZAF. 
   V roce 2019 slavíme 30. výročí „SAME-
TOVÉ REVOLUCE“, 20. výročí vstupu do 
NATO (plus 70. výročí založení NATO) 
a 15. výročí vstupu do Evropské unie. Při 
těchto příležitostech je dobré si připomínat, 
jak nesamozřejmé je žít a tvořit ve svobod-
né společnosti, která je pevně hodnotově a 
institucionálně ukotvena v mezinárodních 
demokratických strukturách.
   Od příštího čísla bude součástí Czech At-
lantic Forum i sloupek duchovního, který Vás 
bude pravidelně občerstvovat i v budoucnu.
   Započínají přípravné práce na konferenci 
s pracovním názvem „Bezpečnostní ko-
munita ČR“, která je plánována na 1. polo-
letí příštího roku v Praze.
   Věnujte, prosím, pozornost zásadnímu 
materiálu „DOKTRINÁLNÍ ÚSTAVA 
ČAKO“, který jsem vypracoval, a tímto jej 
o�ciálně předkládám.
   Příjemný konec letošního roku a příznivý 
rok 2020.
   Váš                             Doc. Pavel Bílek

DOKTRINÁLNÍ ÚSTAVA
  České atlantické komise (ČAKO)

I.
ČAKO je jedinečnou entitou, která je založena na tradičních euroatlantických 
hodnotách a stojí na exkluzivním členství významných osobností a právnic-
kých osob české společnosti.

II.
ČAKO hraje zásadní roli na poli bezpečnostní politiky, a to informačně, osvě-
tově, expertně a akademicky. Činí tak ve spojení se strategickými i aktuálními 
potřebami české bezpečnostní komunity a o�ciální politiky státu.

III.
ČAKO má pilíř vojenský (zřizuje a udržuje vlastní uniformovaný Bezpečnost-
ní sbor) a civilní (osvětová a diplomatická činnost). Jest hierarchizovanou 
organizací s jasně stanovenou strukturou a funkčními interními předpisy. 
Vnitřní kultura klade vysoké nároky na morální integritu, odbornost a kulti-
vovanost představitelů i všech členů ČAKO.

IV.
Podstata aktivit ČAKO spočívá v originálním analytickém a kritickém pů-
sobení vnitrostátním, mezinárodním a komunitárním. Re�ektuje podstatné 
akademické a praktické otázky bezpečnostní politiky NATO, EU a ČR. Ak-
tivně ovlivňuje a kultivuje českou bezpečnostní komunitu (konference, kula-
té stoly). Ctí a připomíná bojové a vojenské tradice a hrdiny českého národa. 
Zabývá se současnou a budoucí podobou české a evropské kolektivní bezpeč-
nosti. 

V.
ČAKO vydává čtvrtletník „Czech Atlantic Forum“ v tištěné a elektronické po-
době. Tento časopis představuje informační, osvětovou a expertní platformu 
ozřejmující činnost ČAKO a současně diskutující podstatné české a meziná-
rodní bezpečnostní otázky.

VI.
ČAKO partnersky spolupracuje s orgány veřejné správy, zejména s Minister-
stvem zahraničních věcí ČR (včetně ambasád cizích států), s Ministerstvem 
obrany ČR (včetně Armády ČR) a s Ministerstvem vnitra ČR (včetně Policie 
ČR). Kooperuje s vysokými školami (zejména s Univerzitou Karlovou v Praze) 
a s obdobně zaměřenými českými a zahraničními subjekty. ČAKO se vztahuje 
primárně k NATO a ATA, k OSN, EU a OBSE.

VII.
ČAKO je politicky nezávislou, hodnotově orientovanou společností plně re-
spektující rámec českého konstitucionalismu a principy demokratického 
právního státu včetně internacionálního a komunitárního kontextu. ČAKO 
plní své poslání s diplomatickým přesahem.                                  Pavel Bílek

předseda ČAKO
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Slovo předsedy

Za tohoto trvajícího stavu nelze zatím zásadně realizovat připravené aktivity ČAKO - ani národní, 
ani mezinárodní. Vše se neustále nuceně posouvá a odsouvá.

Kolektivní orgány ČAKO (členská schůze, předsednictvo) se nemohou řádně scházet, jednat           
a rozhodovat.

A co je nejhorší, nelze cokoli odpovědně časově plánovat. Státem zdůrazňované faktory 
bezprostředního ohrožení zdraví a smrtnosti občanů dominují a paralyzují. Nově přichází vakci-
nace, ale také covidové mutace.

Interně činím revizi vojenských hodností členů ČAKO a končím náročné práce nad novou 
(důsledně provázanou) podobou Stanov ČAKO.

Česká společnost se vyznačuje tradiční nedůvěrou ve vztahu občan – stát. Nyní je o to více ne-
mocná a rozdělená. Nejsme v pozici Estonska (extrémní důvěra) ani Somálska (extrémní nedůvěra), 
ale v rámci Evropy jsme pod průměrem.

Platí-li, že „stát je institucionalizovanou formou občanské společnosti“ (R. Dahrendorf), pak to 
není dobré vysvědčení.

Tento opakovaně prodlužovaný stav posiluje odstředivé síly, radikalizuje a dále rozděluje. Může 
posléze významně přispívat k odčerpávání vody z oceánu evoluce do bystřin revoluce.

Ani občan, ani stát by nikdy neměl padnout do pozice ZÁVISLÉHO na jiném subjektu. Jakékoli 
vazalství je nepřijatelné.

Ústavní rámec je jasně definován a je třeba využívat jím umožněné výjimečné instituty opravdu 
jen výjimečně a na dobu co nejkratší.

Jsem optimistou a věřím v brzký zvrat – návrat ke „standardnímu“ způsobu žití. 
Toto číslo časopisu je z mého pohledu naplněno zajímavými odbornými statěmi. Některé z nich 

mají jistě polemický potenciál. Přeji Vám podnětné čtení a vůbec vše dobré.
Zdravý rok 2021!

Pendere filo (Ovidius)
Doufejme v jemnost a pevnost hedvábné nitě.                           

 Váš 
doc. Pavel Bílek

Vážení a milí souputníci,
tentokráte volím jako své úvodní slovo zamyšlení nad současným 

stavem české společnosti pod názvem
LIDÉ (SPOLEČNOST) V MLZE.

Zanedlouho tomu bude ROK, co naše území zasáhla koronavi-
rová pandemie.

V jakém stavu se nachází naše společnost a mysl občana dnes?
Epidemie není úspěšně za námi, ale v plné síle stále s námi. 

Namísto očekávaného postupného uvolňování zásadních ome-
zení života a návratu do normálna přichází nyní další zesílení již 
tak tvrdých restrikcí. Prodlužuje se nouzový stav a sociální inter-
akce je prakticky vyloučena.
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Doktrinální ústava ČAKO
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I.
ČAKO je jedinečnou entitou, která je založena na tradičních euroatlantických hod-
notách a stojí na exkluzivním členství respektovaných osobností a právnických osob 
české společnosti.

II.
ČAKO hraje zásadní roli na poli bezpečnostní politiky, a to informačně, osvětově, 
expertně a akademicky. Činí tak ve spojení se strategickými i aktuálními potřebami 
české bezpečnostní komunity a oficiální politiky státu.

III.
ČAKO tvoří pilíř vojenský (zřizuje a udržuje vlastní Uniformovaný sbor) a civilní 
(osvětová a diplomatická činnost). ČAKO je hierarchizovanou organizací s jasně stano-
venou strukturou a funkčními interními předpisy. 
Vnitřní kultura klade vysoké nároky na morální integritu, odbornost a kultivovanost 
představitelů i všech členů ČAKO.

IV.
Báze aktivit ČAKO spočívá v originálním analytickém a kritickém působení vnitrostát-
ním, mezinárodním a komunitárním.
Reflektuje podstatné akademické a praktické otázky bezpečnostní politiky NATO, EU 
a ČR. Aktivně ovlivňuje a kultivuje českou bezpečnostní komunitu (konference, kulaté 
stoly, vědecké texty).
Ctí a připomíná bojové a vojenské tradice a hrdiny českého národa. Zabývá se his-
torickou, současnou a budoucí podobou české a evropské kolektivní bezpečnosti.

V.
ČAKO vydává čtvrtletník „Czech Atlantic Forum“ v tištěné a elektronické podobě. Ten-
to časopis představuje informační, osvětovou a expertní platformu ozřejmující činnost 
ČAKO a současně diskutující významné české a mezinárodní bezpečnostní otázky.
ČAKO tradičně vydává vlastní odborné a prezentační publikace pro veřejnost, kompe-
tentní orgány státu, nestátní organizace a pro českou bezpečnostní komunitu. 

VI.
ČAKO partnersky spolupracuje s orgány veřejné správy, zejména s Ministerstvem 
zahraničních věcí ČR (včetně ambasád cizích států), s Ministerstvem obrany ČR (včetně 
Armády ČR) a s Ministerstvem vnitra ČR (včetně Policie ČR). 
Kooperuje s vysokými školami (především s Univerzitou Karlovou v Praze, Univerzitou 
obrany v Brně a Policejní akademií ČR) a s obdobně zaměřenými prestižními českými 
a zahraničními subjekty.
ČAKO se vztahuje primárně k NATO a ATA, k OSN, EU, RE a OBSE.

VII.
ČAKO je politicky nezávislou, hodnotově orientovanou společností plně respektující 
rámec českého konstitucionalismu a principy demokratického právního státu včetně 
internacionálního a komunitárního kontextu.
ČAKO plní své poslání s diplomatickým přesahem.

Tento ideový dokument sestavil a revidoval Pavel Bílek. Redakce

Societas sine constitutio est avis sine alis (Pavel Bílek)
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Mezinárodní den památky obětí holocaustu
HISTORIA MAGISTRA VITAE

Vážení,
27. leden je Mezinárodním dnem památky obětí holocaustu. V tento den, kdy v roce 1945 Rudá armáda   

osvobodila osvětimský nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor (Auschwitz – Birkenau), si celý svět připomíná 
programové nelidské běsnění hitlerovského Německa jako MEMENTO novodobých dějin.

Věnujme každý z nás tichou vzpomínku tomuto vrcholně krutému a otřesnému „zacházení“ s lidmi.
Nikdy nezapomeňme!
Následně se udál neuvěřitelný příběh komplexního přerodu na hlavu poraženého zavrženíhodného genocid-

ního agresora v příkladnou a prosperující demokracii, a to včetně hluboké sebereflexe a velkého usmiřujícího 
potenciálu (Německo).

MEMINERIMUS ETIAM ADVERSUS INFIMOS IUSTITIAM ESSE SERVANDAM (Cicero) – tedy: Pamatujme, že 
spravedlnost třeba zachovávat i vůči nejníže postaveným.

Nikdy nadřazenost a podřazenost, ale vždy respekt a partnerství.
Nikdy ani líbivé rovnostářství, ale vždy rovnost před zákonem a ve vstupních příležitostech (právní stát) 

ústící přirozeně v individuální či institucionální PRIMUS INTER PARES v rámci principu rovnosti ve prospěch 
společnosti.

Ztišme se a pochopením historických jevů takové síly odhalme a čerpejme v sobě vlastní velikost a hodnotovou 
pevnost pro budoucnost.

Totalitarismus a neosvícená autokracie státní ničí hodnotovou osnovu společnosti.
Malost a řevnivost alias nesvornost jednotlivců ničí „krásu světa“.

PER ANGUSTA AD AUGUSTA
PER ASPERA AD ASTRA

Pavel Bílek

Historie - fakta

Mezinárodní den památky obětí holocaustu byl vyhlášen Valným shromážděním Organizace spojených národů 
1. listopadu 2005 na jeho 42. plenárním zasedání. 

Tento den má připomínat utrpení přibližně šesti milionů Židů, 220 tisíc Romů, 15 tisíc homosexuálů a milionů 
dalších nevinných obětí v době holocaustu za druhé světové války. Datum 27. ledna bylo vybráno záměrně, 
jelikož toho dne v roce 1945 byl Rudou armádou osvobozen nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor 
Auschwitz-Birkenau (Osvětim-Březinka). Tento den slouží jako symbol osvobození všech ostatních nacistických 
koncentračních táborů. Návrh na vyhlášení byl podán Izraelem, Spojenými státy americkými, Austrálií, Kanadou 
a Ruskem. Podpořilo jej 91 členských zemí. 

Česká republika vyhlásila 27. leden významným dnem poprvé v roce 2000, a to z iniciativy České rady pro oběti 
nacismu, Federace židovských obcí v ČR a dalších organizací, následně byl v roce 2004 zákonem ustanoven jako 
„Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti“.

Miroslav Fehér

www.ca
kom

ise
.cz



Evropská bezpečnost
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Iuris praecepta haec sunt: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere (Ulpianus)

Dosud stále žijeme v blahobytné a promi-
nentní době, v tzv. welfare state „nad obvyklé 
poměry“.

Západní civilizační okruh (euroatlantická civi-
lizace čili kontinentální a angloamerická právní 
kultura) je však vystaven systematickému tlaku, 
který je zacílen na jeho samotné kořeny a hod-
notový základ. Děje se tak prostřednictvím 
nových bezpečnostních hrozeb a výzev, mezi 
něž nutno řadit zejména tyto: akty mezinárod-
ního (nejen islámského) terorismu, dále účinné 
kybernetické útoky a hybridní konflikty, též 
důsledky tzv. střetu civilizací (viz S. Hunting-
ton: Clash of Civilisations) v čele s masovými 
migračními vlnami a devastačními pandemic-
kými ohroženími. Negativní společenské jevy 
jsou nezřídka provázeny profesionálně vedený-
mi dezinformačními kampaněmi.

Evropská pospolitost má přitom zjevně níz-
kou míru „bezpečnostní resilience“, což by 
v dlouhodobé perspektivě mohlo znamenat 
temporální charakter její existence.

Západní politické elity již nesmí selhávat. 
Nezbytným předpokladem trvale udržitelného 
bezpečnostního vývoje se jeví ustavení a rozvoj 
úzkého sepětí politických elit s elitami expert-
ními a vědeckými (shodně viz M. Bárta). Jen 
tak lze pojmenovat, popsat a úspěšně bojovat 
se sofistikovanými ataky výše popsanými.

Změněná bezpečnostní situace klade vysoké 
nároky na vedení mezinárodních a nadnárod-
ních organizací i vedení jednotlivých států. 
Nejinak tomu bude v blízké budoucnosti.

NATO jako tradičně respektovaného garanta 
kolektivní euroatlantické bezpečnosti jistě čeká 
nezbytná hluboká reflexe globální bezpečnostní 
evoluce. Bez ní a bez následných významných 
změn ve struktuře a fungování by jeho zásadní 
role mohla být v ohrožení ve prospěch jiných 
bezpečnostních aliancí. Veškeré kroky včetně 
toho zásadního,  to jest zvažovaného založení

a budování samostatného vojensko - bezpeč-
nostního aparátu EU, musí být pečlivě pro-
myšleny a jednotně koordinovány.

Nepřipusťme rozvrat původních demokratic-
kých hodnot, na nichž Západ stojí.

Nepřipusťme ústup od ústavního, potažmo 
právního státu (suverenita lidu, politický plu-
ralismus, dělba moci, lidská práva a základní 
svobody) vlastní „bezpečnostní slabostí“. Jak 
zaznělo na Mnichovské bezpečnostní konferen-
ci 2020: „Svět i Západ se stávají méně západní-
mi. Jde o ideje liberální demokracie, které jsou 
ohroženy. Západ je bezpochyby ve stagnaci, ne-
li v úpadku či defenzivě. Je proto klíčové, aby 
došlo k obnově liberálních evropských sil a k ob-
nově uvadající přitažlivosti Západu” (viz Pod-
kladová studie této konference).

Ve světle světových událostí posledních let 
je zřejmé, že funkční institucionalizace PRÁVA 
NA BEZPEČNOST (státních a supranacionálních 
celků i jednotlivců) se stává určujícím etalonem 
pro udržení a pěstění záchovných systémů, 
kontinentální kultury a zejména společně sdí-
lených, historicky ověřených hodnot.
Iustitia omnium est domina et regina virtutum 
(Cicero)

leden 2021
Pavel Bílek
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Vede to až k opovrhování naší 
historií, ke ztrátě kořenů. Dalším 
problémem je neuvěřitelná de-
valvace vzdělání, odvrat od exakt-
ních věd. Dalším problémem je 
hospodaření státu. Tato země vždy 
stála na dvou základních pilířích, 
zemědělství a průmyslové výrobě. 
Dnes tvoří více než 60% národ-
ního produktu sektor služeb a tak 
se stáváme zemí závislou na do-
vozu potravin, spotřebního zboží 
a především turistů, kteří se tak 
stávají zdrojem příjmů.

Chceme-li řešit bezpečnost, pak 
musíme řešit především načrtnuté 
problémy. Tento výčet ale nelze brát 
jako nějakou technologii výroby či 
recept – musí jít o kontinuální pro-
ces probíhající souběžně ve všech 
oborech. Neřešíme žádný technický 
problém, pohybujeme se v rovině 
společenské a ve své podstatě jde 
o biologickou existenci. Teprve 
když pochopíme, že nejsme v čase 
a prostoru nahodilou hrstkou mo-
mentálně existujících bytostí, ale že 
naše společenství je tvořeno našimi 
zemřelými předky, námi i ještě ne-
narozenými potomky, pak teprve 
dojdeme k pochopení smyslu exis-
tence jedince v této zemi a jeho role. 
A pozor – hovoříme stále o euroat-
lantickém prostoru, nejsme ředitelé 
zeměkoule a na našich bedrech 
neleží odpovědnost za stav celého 
světa. Na tom se můžeme jen podí-
let a náš podíl závisí jednak na poro-
zumění s jinými civilizacemi a také 
(a to velmi podstatně) na naší vůli 
a síle udržovat na svém území svou 
kulturu. K tomu si ovšem musíme 
uvědomit, že jiný svět je skutečně 
jiný a že jej musíme respektovat       
a akceptovat tak, jak chceme, aby 
on respektoval a akceptoval nás       
a naše hodnoty. A nejde zde jen            
o lidská práva, jde i o povinnosti. 

Ale vraťme se k obraně. Jak je ve 
Tvé úvaze  naprosto jednoznačně

uvedeno, obrana není jen boj se 
zbraní v ruce, protože zbraní jsou 
teď také informace, peníze, prostě 
cokoli, co může poškodit, oslabit 
či přímo zničit potenciálního pro-
tivníka. Proto obrana musí být jaksi 
„širokopásmová“ a probíhat všemi 
aspekty lidského konání. To, že dnes 
máme naprosto  perfektně vycvičený 
a vyzbrojený malý expediční sbor, 
to je skvělé, ale je to mimořádně 
málo. Na druhou stranu nemusíme 
mít milionovou armádu schopnou 
porazit kohokoli, to je neproveditel-
né. Co potřebujeme, to je taková 
síla, že si každý rozmyslí nás napad-
nout. Nemusí ho odstrašit vědomí 
porážky, ale musí si uvědomit, že 
vítězství by bylo tak draze vykoupe-
no, že to v podstatě žádné vítězství 
není. O tom by mohl vyprávět jistý 
Pyrrhos. 

Abychom tedy zajistili vlastní 
obranyschopnost, potřebujeme 
to nejdůležitější – a tím není nic 
jiného, než odhodlaní, vycvičení         
a vyzbrojení občané. Měli bychom 
přejít k tomu nejpodstatnějšímu,    
k budování státu. Zní to vznešeně    
a složitě, ale ve své podstatě je to 
docela jednoduché. Začněme zákla-
dem, tj. rodinou. Rodina je základní 
buňka společnosti. A začněme od 
počátku – co je člověk?

Odpověď je jasná, je to živočich, 
patří mezi primáty a je tím (zatím) 
nejúspěšnějším tvorem na světě. 
První zástupci hominidů jsou zde 
již 2,5 milionů let, moderní člověk 
Homo sapiens už více než 300 000 
let. A proč tento exkurs? Protože už 
tehdy začala vznikat rodina. Samec 
– muž a samice – žena měli mláďata 
– děti. A nenechte si nalhávat no-
vodobými rádoby intelektuály, že 
rodina je vynález katolické církve, 
už toto tvrzení je útokem na naši 
civilizaci. Proto prvním krokem bu-
dování obrany je vrácení vážnosti 
instituci rodina. 

Celý právní řád musí být postaven

Vážený Pavle,
  ve Tvé úvaze na téma „Evropská 
bezpečnost“ jsou na malé ploše na-
prosto perfektně definovány typy      
a možnosti vnějšího ohrožení eu-
roatlantického civilizačního pro-
storu a základní prostředky jeho 
obrany. K tomu lze připojit již jen 
několik doplňujících poznámek.

Vnější bezpečnost euroatlantické 
civilizace, Evropy a také naší vlasti 
nezabezpečí nikdo jiný než my sami. 
A musíme si uvědomit, že to není 
jen jeden z problémů přítomnosti 
a budoucnosti, že to není jen 
záležitost vojenská, ale že jde o celý 
komplex zdánlivě nesouvisejících 
dějů a jevů. 

 Hovoříme o evropské bezpečnosti, 
ale jde v zásadě o širší pojem. Do eu-
roatlantické civilizace bychom měli 
řadit Evropu na západ od dělicí čáry 
mezi katolickými a protestantskými 
zeměmi na straně jedné a pravo-
slavnými a muslimskými na straně 
druhé, samozřejmě sem počítáme 
Austrálii a Nový Zéland a naprosto 
bez diskuse Izrael. To znamená, že 
tyto země by měly být přirozenými 
a samozřejmými spojenci. 

Avšak spoléháme-li se na své 
spojence, musíme se naprosto 
samozřejmě chovat tak, aby se 
oni mohli spolehnout na nás. 
Takže řešíme-li problém evropské 
bezpečnosti, musíme začít zcela 
jednoznačně sami u sebe. 

A tady musím konstatovat, že 
stav je velmi neutěšený. Nehodlám 
dělat žádné historické sondy, je však 
skutečností, že naprostá většina 
obyvatel má snad až geneticky zakó-
dovanou hlubokou nedůvěru k stá-
tu, jeho orgánům i představitelům. 
Kořeny bych hledal až snad u Mni-
chova, ale to je jiná kapitola. Dalším 
problémem je programová likvidace 
takové základní instituce, jakou je 
rodina. Tím dochází k zpřetrhání 
těch nejhlubších mezilidských vazeb.

K vnější bezpečnosti
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normalita. Vedle toho musí probíhat 
ale i nějaké vzdělávání. Jistě, základ 
poznávání světa spočívá v rodinách. 
Každý normální rodič to zná velmi 
důvěrně – to jsou ty tisíce otázek 
proč to je, co to je, nač to je. Tam 
vzniká zvídavý človíček, připravený 
vstřebávat svět. Malé děti jsou jako 
mořská houba, nasávají ze svého 
okolí vše, co vidí, slyší, cítí. A jsou 
tak připraveny jít do školy a získávat 
další znalosti a dovednosti sloužící 
obraně. Jistě, vzdělání není k tomu, 
aby děti ve škole pochodovaly nebo 

na tom, že normou je rodina.                 
A právní úprava se musí týkat všeho 
– daní, pracovních záležitostí, pod-
pora rodičovství atd. A zlobte se, jak 
chcete, všechny ostatní typy soužití 
mimo manželství nesmějí v žádném 

případě být postaveny na roveň 
manželství či až nad něj. 

 Chceme-li budovat obranu, mu-
síme začít jednotlivcem. Měl by 
vyrůstat v normálním prostředí. 
Ptáte-li se, co je normální prostředí, 
pak si dokážete odpovědět sami. 
Stačí zeptat se mladých lidí ve svém 
okolí, zda vědí, kde se narodili jejich 
dědové a co bylo jejich zaměstnáním, 
kolik měli sourozenců. A to nemlu-
vím o pradědech a prabábách. Toto 
„nevědomí“ původu je pramenem 
bezvědomí současnosti a ztrátě bu-
doucnosti. A nemáme-li budouc-
nost, nemáme co bránit. Proto 
musíme znovu vzbudit ten pocit 
rodinné sounáležitosti.  A to je ta 

po sobě střílely. Vzdělání – po-
dle mého laického názoru – má 
dát člověku jistou základní sumu 
znalostí a vědomostí, má mu dát 
schopnost s těmito znalostmi ope-
rovat a své možnosti dále prohlubo-
vat a rozšiřovat. Má mu dát základy 
logického myšlení, chápání světa       
v jeho souvislostech, má mu ale 
také dát alespoň minimální zručnost 
v ovládání základních nástrojů a má 
mu také dát schopnost ovládání 
těla i mysli, má mu dát i nějakou 
fyzickou sílu a obratnost i odolnost. 
To vše musí probíhat souběžně         
v rodině a ve škole. A to ve školách 
všech stupňů a odborností. 

Zastavím se u škol vysokých. 
Opět tvrdím, že škola by měla dát 
nějakou sumu základních znalostí 
a především schopnost je nadále 
samostatně rozvíjet a prakticky 
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V podstatě zde najdeme pasáže, 
které říkají, že chceme-li získat do-
brého a spolehlivého spojence, 
pak musíme být stejně hod-
notní a důvěryhodní. Dále říká, 
že dostanou-li se do konfliktu 
naši sousedé, nemůžeme zůstat 
mimo – jedni by nás považovali za 
zbabělce a druzí za zrádce – a to si 
moc nevyberete, že. A tady se opět 
dostáváme k tomu základu pyra-
midy – vojenství jako k naprosto 
základní potřebě, bez níž nemá 
valného smyslu budovat cokoli.
Dalo by se v této věci ještě dlouze 
popisovat základní úkoly v eko-
nomice, vědě, umění, vzdělání. 
Můžeme si vyprávět o nových hroz-
bách šířících se na komunikačních 
sítích, o zvláštních úlohách mnoha 
neziskových organizací, o podiv-
né devalvaci hodnot. Dovolím si 
tvrdit, že celý problém je poněkud 
jednodušší. Jedním ze stavebních 
kamenů naší civilizace je kultura 
-  řecká dramata, řecké a římské 
báje, židovské a křesťanské písem-
nictví, divadlo, balet, sochařství, 
malířství, hudba. A všimněte si 
jednoho – lidská povaha, lidské 
charaktery, lidské vztahy, lidské 
chování a konání má stále stejný 
základ, jen se odehrává v jiných 
kulisách. 

Zavrhněme proto ono okřídlené 
úsloví „taková je doba“ a uvědom-
me si, že tací jsou lidé. A odtud 
musí vycházet pojetí naší obrany.                         

Petr Mrázek

uplatňovat. Je věcí státu a tedy 
společnosti umožnit každému jed-
notlivci možnost vzdělávání, ale 
nikoli mu zaručit, že tohoto vzdělání 
dosáhne. A navíc, stát má dbát     
o rozvoj těch věd a umění, které jej 
posilují. A tady si dovolím kacířskou 
myšlenku. Zkusme si zjistit u všech 
vysokých škol úspěšnost jejich 
absolventů v posledních deseti 
letech, tedy kolik jich našlo dobré 
uplatnění v oboru, který vystudova-
li. Z toho vyplyne i potřeba tako-
vých lidí a tedy i povinnost státu 
zajišťovat takové školy.     

Hovořím-li o bojových schop-
nostech státu a jeho obyvatel – 
občanů, pak vycházím ze skvělé 
studie amerického historika Rod-
ney Starka a jeho pyramidového 
modelu fungování úspěšného státu. 
Válečnictví, tedy obranu, považuje 
za bezpodmínečný základ této pyra-
midy a ukazuje, jak ostatní oblasti 
aktivit státu jaksi zcela přirozeně 
vyplývají postupně jedna z druhé, 
přičemž se zcela logicky ovlivňují      
i zpětně, shora dolů. A hovoříme-li 
o základním prvku tohoto systému, 
tedy o člověku a jeho rodině, pak 
vám všem vřele doporučuji přečíst 
si studii britského zoologa pana 
Desmonda Morrise nazvanou Nahá
opice. Hovořím o těchto autorech 
proto, že k řešení jakéhokoli pro-
blému můžeme přistupovat v zá-
sadě dvojím způsobem – filoso-
ficky nebo ideologicky. Filosofický 
přístup nás vede ke kořenům 
problémů a možnostem řešení tak, 
abychom dosáhli kýženého cíle, 
kdežto ideologický přístup nám 

určuje co je tím nejen kýženým, ale 
i jediným možným cílem.

Jestliže jsem zde citoval dva 
vynikající odborníky, pak si dovolím 
nasměrovat vaši pozornost k panu 
Robertovi Heinleinovi, americ-
kému spisovateli sci-fi. Ten ve svém 
románu „Hvězdná pěchota“ napros-
to skvělým způsobem řeší otázky 
obrany civilizace, lidské morálky 
a praktické politiky. Nejen tato 
jeho kniha by měla být slabikářem 
slušného politika.

Součástí obrany pochopitelně 
jsou – a musí být – dobré a jasně 
definované mezinárodní vztahy. 
Opět zde doporučuji autora, ten-
tokrát poněkud staršího, je jím 
renesanční politik Niccolo Mac-
chiavelli a jeho dílo „Kníže“ (někdy 
překládáno „Vladař“). Někdy bývá 
označován za krále manipulátorů    
a šejdířů, ale při pozorném a nezau-
jatém čtení zjistíte, že to je velmi 
lidské a moudré pojednání o lidské 
povaze a návod k jejímu pochopení. 
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Dnešní Evropská unie není schop-
na řešit ekonomické problémy 
jihu Evropy. Není schopna zastavit 
nesmyslnou monopolizaci průmyslu, 
bankovnictví, služeb a dalších 
odvětví ekonomiky. Není schopna 
zastavit odliv moderní průmyslové 
výroby z kontinentu. Není schop-
na čelit neuvěřitelným daňovým 
únikům jak mezi jednotlivými ze-
měmi Evropy, tak i mimo kontinent. 
A s těmito odbornými, politickými 
a morálními „schopnostmi“ chce 
budovat  společnou  armádu, chce 
rozhodovat o použití nejmodernější 
válečné techniky. Jako ateista a bý-
valý voják na to nemohu říci nic 
jiného než Bůh buď našim duším 
milostiv!

Co potřebujeme, abychom za-
stavili dnešní a každý další nekon-
trolovatelný příliv lidí, o nichž v nej-
lepším případě nevíme vůbec nic? 
Zcela jednoznačně ostrahu hra-
nic - společných hranic. Společné 
hranice můžeme zabezpečit dvojím 
způsobem. Buď ji bude hlídat země 
na hranici ležící, nebo vytvoříme 
společnou pohraniční stráž. V obou 
případech musí jít o ostrahu spo-
lečně financovanou.  Jednou z cest 
může být třeba umazávání dluhů - 
nikomu to neublíží a všem to pomůže.

Řeči, že italskou hranici má hlídat 
Itálie a řeckou Řecko - to je blábol 
k ničemu. Je to společná hranice           
a společně za ni odpovídáme. 
Řeči  o tom, že NATO je k ničemu, 
protože proti uprchlíkům nezasa-
huje, to jsou opět bláboly.  Účelem 
a smyslem této organizace je něco 
úplně jiného. Účel těchto řečí 
rovněž, ale to je jiná kapitola.

Společná pohraniční stráž, žádná 
armáda. Nevelké, mobilní, dobře 
ozbrojené a vycvičené pozemní 
i námořní jednotky, schopné ry-
chlého a přesně cíleného zásahu 
samozřejmě s podporou místního 
obyvatelstva. Musíme mít jasná 
pravidla pro zajišťování, identi-
fikaci, přijímání, odmítání a vracení 
běženců. A na to nejsou potřeba 
tanky a křižníky, nepřehánějme to.

Jistě, na hranicích se mohou ob-
jevit malí zelení mužíčci s velkou 
technikou. Pak na scénu nutně      
vstoupí i armáda, ale tento problém 
teď neřešíme a hlavně, o použití 
armády si rozhodne ten který stát 
buď sám, nebo v rámci spojenec-
kých svazků - třeba i toho NATO. 
Ale to je skutečně jiná kapitola. 
Důležitá, sebezáchovná, ale jiná.

Petr Mrázek
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Evropská bezpečnostní strate-
gie byla přijata v prosinci roku 
2003 a stala se mezníkem ve vývoji 
zahraniční a bezpečnostní politiky 
Evropské unie. 

Evropská unie se tak vůbec poprvé 
dohodla na společném posouzení 
hrozeb a stanovila jasné cíle pro 
prosazování svých bezpečnostních 
zájmů na základě našich základních 
hodnot. Nic nevystihuje ambice 
EU lépe než samotný název stra-
tegie: „Bezpečná Evropa v lepším 
světě“ – právě to je základní cíl naší 
činnosti.

24. července loňského roku vy-
dala dále Evropská komise Sdělení  
o strategii bezpečnostní unie EU. 
Z tohoto sdělení určeného  Evrop-
skému parlamentu, Evropské radě, 
Evropskému hospodářskému a so-
ciálnímu výboru a Výboru regionů 
přinášíme čtyři pilíře strategie:

Strategie stanoví, které nástroje 
a opatření je třeba v příštích pěti 
letech (2020 - 2025) připravit, aby 
byla zajištěna bezpečnost ve fyzic-
kém i digitálním prostředí. Skládá se 
ze čtyř strategických priorit činnosti 
na úrovni EU a bude se z velké části 
opírat o činnost agentur EU.

Ochrana Evropanů před tero-
rismem a organizovanou trestnou 
činností

Hrozba terorismu v EU je i na-
dále vysoká. Organizovaná trestná 
činnost stále narůstá a čím dál tím 
více operuje přes hranice. Evrop-
ská unie a její agentury pomáhají 
členským státům zintenzivnit boj 
proti terorismu a organizované 
trestné činnosti tím, že jim poskytují 
nové nástroje pro účinné vymáhání 
práva. 

Silný evropský bezpečnostní eko-
systém

Skutečná a účinná bezpečnostní 
unie musí být společným dílem. Ev-
ropská unie může pomoci při spo-
lupráci donucovacích a soudních 
orgánů, vlád, občanů i soukromého 
sektoru. V boji proti současným 
hrozbám a při předvídání budoucích 
rizik a příležitostí lze za strategický 
nástroj považovat i schopnost EU 
přinášet inovace.

https://ec.europa.eu/info/strat-
egy/priorities   

Žijeme ve světě nových nebezpečí, 
ale i nových příležitostí. Evropská 
unie má dostatek sil na to, aby 
zásadním způsobem přispěla k boji 
proti těmto hrozbám i k využití 
těchto příležitostí. Aktivní a akce-
schopná Evropská unie by mohla 
projevit svůj vliv v celosvětovém 
měřítku.

Tak by přispěla k účinnému mno-
hostrannému systému, jež vede ke 
spravedlivějšímu, bezpečnějšímu     
a jednotnějšímu světu.        

Miroslav Fehér

Budoucnost Evropy

Bezpečnostní prostředí, které ob-
stojí i v budoucnu

V každodenním životě se při ces-
tování, práci nebo využívání základ-
ních veřejných služeb spoléháme na 
klíčovou online i offline infrastruk-
turu. Evropská unie pomáhá 
členským státům dosáhnout lepší 
fyzické ochrany a zajistit odpovída-
jící detekční systémy.

 

Potírání vyvíjejících se hrozeb
Pachatelé trestné činnosti stále 

více využívají technologický vývoj 
pro své vlastní účely. Evropská unie 
pomáhá členským státům: vy-
baví donucovací orgány vhodnými 
nástroji k odhalování a soudnímu 
stíhání pachatelů trestné činnosti.  
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Drolí se kontrola jaderných zbraní? Po značné 
nejistotě dalšího vývoje v posledních letech     
a měsících si svět oddechl

Celý svět již více než rok ovlivňuje pandemie nebývalé 
síly a nezvladatelné dynamiky. V oblasti bezpečnosti 
přetrvává mnoho témat regionálního i globálního 
rozměru. Velmi sledovaný byl vývoj a postoje k dalšímu 
osudu jaderného zbrojení. Za poslední více než dva 
roky zaznělo mnoho různých siláckých i racionálních 
komentářů, co nastane, když nebude americko-ruská 
smlouva prodloužena či proč nebude prodloužena. 
Jaderné odzbrojení dostávalo vážné trhliny. Zdá se, 
že stav letitého klidu na poli jaderných zbraní, který 
narušovaly v podstatě jen snahy Íránu a Severní Koreje, 
spěl k dalšímu napětí na pozadí odzbrojovacího proce-
su a možných důsledků odstoupení aktérů od smlouvy 
o jaderném odzbrojení. 

V dubnu 2010 v Praze podepsali  americký prezident 
Barack Obama a ruský prezident Dmitrij Medveděv  
smlouvu Nový START o omezení strategických jader-
ných zbraní. Tato smlouva omezuje počet jaderných 
hlavic rozmístěných na nosičích na nejvýše 1550 na 
každé straně a počet rozmístěných střel a bombardérů 
na 700, její platnost měla vypršet 5. února 2021. 

V současné době je jedinou smlouvou omezující ja-
derné zbrojení mezi jadernými supervelmocemi. Pokud 
by nedošlo k prodloužení smlouvy Nový START, přestaly 
by být nukleární arsenály Ruska a USA jakkoli kon-
trolovány či omezovány, poprvé od roku 1972. Rusko 
prosazovalo prodloužení bez jakýchkoli podmínek, 
minulá americká administrativa prezidenta Donalda 
Trumpa naopak při vyjednávání kladla nové požadavky. 
Kromě jiného se do dohody snažila zahrnout také Čínu, 
což se však nepodařilo.

„Dochází nám čas. Svět by se neměl ocitnout v si-
tuaci, kdy nebude platit žádná dohoda o omezení ja-
derných hlavic“, zaznělo důrazné varování generálního 
tajemníka NATO Jense Stoltenberga. Zejména poté co 
Rusko a Spojené státy v roce 2019 odstoupily od smlou-
vy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF)                         
z roku 1987. Začátkem letošního roku Moskva oznámila, 
že odstupuje od mnohostranné dohody o otevřeném 
nebi, která umožňuje účastnickým zemím kontrolní 
přelety nad územím dalších signatářských států. Své 
rozhodnutí zdůvodnila zejména tím, že USA od této 
úmluvy odstoupily loni.

Vstřícné vykročení po amerických prezident-
ských volbách

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v polovině led-
na 2021 naznačil, že Moskva je připravena rychle pod-
niknout kroky k udržení smlouvy při životě. Podobnou 
ochotu avizoval i nový americký prezident Joe Biden     
s tím, že bude usilovat o pětileté prodloužení dohody. 
„Prezident dlouho jasně říkal, že dohoda Nový START 
je v zájmu národní bezpečnosti USA. Prodloužení dává 
ještě větší smysl zvláště v této době, kdy jsou vztahy      
s Ruskem tak nepřátelské,“ uvedla mluvčí Bílého domu 
Jen Psakiová.

USA a Rusko se na prodloužení dohodly 
krátce před vypršením platnosti dokumentu. 
Prodloužení smlouvy Nový START zaručuje do 
5. února roku 2026 ověřitelné limitní množství 
strategických jaderných zbraní.

Ministr zahraničí Antony Blinken prohlásil, že „…
nekontrolovatelná soutěž v jaderném zbrojení by nás 
všechny ohrožovala, … prodloužení smlouvy zvyšuje 
bezpečnost USA, jejich spojenců a partnerů a celého 
světa…“.

Prezident USA Joe Biden na začátku února 2021 tele-
fonicky potvrdil generálnímu tajemníkovi  NATO závaz-
ky USA ke kolektivní obraně podle článku 5 Severoat-
lantické smlouvy a zároveň zdůraznil význam zaměření 
alianční optiky na nové hrozby, jako je klimatická změna 
a globální zdravotní bezpečnost. Generální tajemník 
NATO Jens Stoltenberg vnímá určitou naději na případné 
zlepšení vztahů s Ruskem, ale i uvnitř Aliance, právě                                                
v osobě nového amerického prezidenta Joe Bidena. 
Ten je podle něj osobou, která má zájem posílit obran-
nou spolupráci a zároveň politikem, který skutečně věří                                                      
v kolektivní obranu a spolupráci Severní Ameriky a Ev-
ropy. Vztahy USA a spojenců byly v posledních čtyřech 
letech napjaté.  Bývalý prezident Donald Trump ostře 
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kritizoval evropské členy NATO, že nedávají na svou 
obranu dost peněz a tvrdě je tlačil ke zvyšování obran-
ných výdajů. Joe Biden by podle Jense Stoltenberga ještě 
letos měl dorazit na summit Severoatlantické aliance 
v Bruselu. Přesný termín vrcholné schůzky ještě není 
známý. Obecně se očekává, že v druhé polovině roku.

Virtuálně i v Davosu

Ve virtuálním prostředí se letos konalo i Světové eko-
nomické fórum. I této akci dominovala témata pande-
mie a problém prohlubující se propasti mezi světovými 
mocnostmi. K palčivým problémům současného světa, 
od změny klimatu po trable s vakcínami, se vyjádřily 
světové osobnosti. 

Jedním z očekávaných řečníků byl čínský prezident Si 
Ťin-pching. Ten si neodpustil varování všech účastníků 
před zahájením „nové studené války“ a vyzval ke 
globální jednotě tváří v tvář pandemii. Čínu popsal 
jako zemi, které se podařilo zastavit šíření koronaviru 
za hranice, což je dle něj relevantním důvodem, aby se 
nyní Čína stala klíčovým hráčem nového multilaterál-
ního světového řádu. 

Ve zdánlivě smířlivé řeči uštědřil Si Ťin-pching skrytý 
slovní dloubanec hlavně Spojeným státům. „Zahajo-
vání nové studené války, odmítání, vyhrožování nebo 
zastrašování ostatních jen svět více rozdělí“, uvedl           
a zjevně narážel na plány amerického prezidenta Joe 
Bidena na revitalizaci globálních aliancí proti ros-
toucímu vlivu Číny.

Ruský prezident Vladimir Putin varoval, že pokud 
nebude vyřešen problém globálního rozvoje, hrozí svě-
tu konflikt „všichni proti všem“. Putin ocenil dohodu                                                                                                              
s americkým prezidentem Joem Bidenem na prodlou-
žení smlouvy omezující počet jaderných hlavic 
držených oběma zeměmi. „Jde bezpochyby o krok 
správným směrem,“ Globální bezpečnost je podle něj 
nicméně nadále ohrožena kvůli rostoucímu mezinárod-

nímu napětí. „Existuje zde šance, že budeme čelit 
skutečnému neúspěchu globálního rozvoje, který je plný 
boje všech proti všem a pokusů o řešení hrozících kon-
troverzí hledáním vnitřních a vnějších nepřátel. Situace 
se může vyvíjet nepředvídatelně a nekontrolovatelně. 
Samozřejmě doufám, že takový vážný globální konflikt 
je nyní v zásadě nemožný“. Putin dodal: „Opravdu v to 
doufám. Znamenalo by to konec naší civilizace.“ Učinil 
paralelu mezi výzvami a hrozbami, které se množí ve 
světě nyní, a těmi, které existovaly ve třicátých letech 
20. století a vedly ke druhé světové válce. „Rozsah hro-
zeb je srovnatelný…  a nic z tohoto nepodporuje stabi-

litu a předvídatelnost mezinárodních vztahů“. Ruský 
prezident rovněž řekl, že snahy obviňovat z vnitřních 
problémů jiné země zvyšují riziko jednostranného 
použití síly. „Využívání obchodních překážek, nelegitim-
ní sankce, omezení finanční, technologické a informační 
sféry – taková hra bez pravidel kriticky zvyšuje riziko jed-
nostranného použití vojenské síly. V tom je nebezpečí.“ 

Zprávu pro Bidenovu administrativu vyslala i před-
sedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Vy-
zvala vládu USA k dalšímu rozšíření mezinárodní spolu-
práce tím, že se připojí k pokusům EU ohraničit obrovskou 
moc technologických firem. Von der Leyenová uvedla, 
že snahou Bruselu bude přinutit společnosti sociálních 
médií, aby zveřejňovaly své obchodní modely a algo-
ritmy, „protože nemůžeme akceptovat, aby rozhodnutí, 
která mají dalekosáhlý dopad na naši demokracii, byla 
přijímána pouze počítačovými programy“. Rozhodnutí 
Twitteru odstranit účet bývalého amerického prezidenta 
Donalda Trumpa označila jako „vážný zásah do svobody 
projevu“. Dodala, že regulační orgány by měly vytvořit 
„rámec zákonů pro tak dalekosáhlá rozhodnutí“. I Vladi-
mir Putin se ve svém davoském příspěvku pozastavil nad 
stále větší úlohou, kterou ve společnosti hrají „gigan-
tické digitální společnosti“, které už v mnoha směrech 
konkurují státu. 

Joe Biden, který se sám Světového obchodního fóra 
nezúčastnil, po jeho konání mluvil s několika evropský-
mi lídry, včetně německé kancléřky Angely Merkelové               
a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Zopa-
koval úsilí nejvyšších představitelů americké zahraniční 
politiky o koordinovanější přístup k čínské strategii. Ev-
ropa se však jako prostředník ve sporu mezi Čínou a USA 
pohodlně necítí.                                             Jaroslav Vítek
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ECHO, ČTK, 1. února 2021  Schwarzenberg: Vztahy s Ruskem je třeba vyřešit, než bude pozdě
Vztahy mezi Českem a Ruskem je třeba co nejdříve uspořádat, než se dostanou do stavu, odkud nebude 

návratu. Zdůraznil to bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg (TOP 09) v rozhovoru, který v noci na pondělí 
zveřejnila ruská státní tisková agentura TASS.

„Vztahy mezi Českem a Ruskem je třeba vyřešit co nejdříve, dokud se nynější spory nestanou dlouhodobými 
a nepřerostou v cosi ostřejšího, kdy už nebude možné vrátit se ke dřívější úrovni spolupráce,“ zdůraznil. „Mezi 
našimi zeměmi neexistují žádné krajně závažné rozpory, které by nešlo překonat. Musíme se oprostit od emocí 
a pracovat na obnovení spolupráce. Nynější situace je nenormální“, řekl.

Schwarzenberg ve snaze přispět k uvolnění napětí a ke sblížení stanovisek navrhl přenést kontroverzní pomník 
sovětského maršála Ivana Koněva, který loni na jaře nechala odstranit Praha 6, na nové, důstojné místo, například 
na některé z pohřebišť vojáků Rudé armády, padlých při osvobozování Československa. Exministr zdůraznil, 
že české úřady a čeští občané si váží obětí osvoboditelů, hřbitovy a památníky rudoarmějců jsou udržovány                     
a ojedinělé vandalské činy odsuzuje veřejnost i politici. Vztyčení Koněvovy sochy na novém místě by mohlo podle 
něj představovat pozitivní impulz k spuštění procesu překonávání rozporů. Současně poukázal na znepokojení 
české strany ohledně stavu památníků československých legionářů v Rusku.

„Český lid má tradičně přátelské vztahy s Rusy. Rok 1968, kdy Sovětský svaz poslal svá vojska do Československa, 
samozřejmě zasadil hlubokou ránu a vyvolal pocity krajní nespravedlnosti, hořkosti a rozčarování. Ale to je histo-
rie. Zvládnutím minulých zkušeností je třeba rozvíjet perspektivy budoucnosti“, řekl.

TASS připomněl, že podle průzkumů má středopravá část českého politického spektra, jejímž doyenem je 
Schwarzenberg, slibné vyhlídky na vítězství v říjnových parlamentních volbách.

Zdroj: https://echo24.cz/a/SMDrT/schwarzenberg-vztahy-s-ruskem-je-treba-vyresit-nez-bude-pozde
Karel Schwarzenberg je poslancem a čestným členem České atlantické komise                                Jaroslav Vítek

Přípravy na české předsednictví pokračují
 Česká republika se v druhé polovině roku 2022 znovu ujme předsednictví Rady EU. Loni se podařilo zejména 

schválit východiska obsahových priorit, dokončit výběrová řízení pro personální posílení Stálého zastoupení při EU 
a zajistit odpovídající prostory v Bruselu, které budou už v průběhu letoška obsazeny. V čele evropských institucí 
Česko stálo naposledy v roce 2009 a dosáhlo řady hmatatelných úspěchů navzdory tehdejší ekonomické krizi. Ve 
složité situaci se Evropa a celý svět vlivem pandemie nachází znovu, přípravy na české předsednictví ale i tak běží.

Jednotlivé členské země se v předsednictví Rady EU pravidelně střídají po šesti měsících. Jde o jeden                                      
z nejdůležitějších politických nástrojů na evropské úrovni, který předsedající zemi umožňuje prosazovat své zájmy. 
„Důležitá je i rovina prestiže. Předsednická země se v podstatě stává centrem evropské politiky, což samozřejmě 
skýtá velké příležitosti. Proto se musíme přípravou na výkon našeho předsednictví intenzivně zabývat. A to také 
i přes pandemii děláme“, poznamenal šéf české diplomacie Tomáš Petříček.

Vláda v druhé polovině roku 2020 schválila rámec pro obsahové priority českého předsednictví. Mezi ně patří 
mimo jiné mezinárodní bezpečnost, udržitelnost či budování jednotného digitálního trhu. Klíčová ale bude 
především ekonomická obnova a spolupráce po koronavirové krizi. Za MZV je prioritou zejména rozšíření EU či 
otázky Východního partnerství. 

Kvůli předsednictví posílí naše Stálé zastoupení při EU přímo v Bruselu 58 zaměstnanců. S novým rokem skončila 
všechna výběrová řízení na obsazení těchto míst. „Letos chceme navíc vybrat jako posily ještě asi třicet stážistů. 
Jde o jedinečnou příležitost hlavě pro studenty, kteří se mohu seznámit s prací diplomatů a zjistit mnohé o me-
zinárodní politice i o organizaci vrcholných akcí“, řekl ministr Petříček.

Loni se také podařilo podepsat smlouvu o tříletém pronájmu kancelářských prostor v centru Bruselu za 43 milionů 
korun, odkud budou úředníci a diplomaté české předsednictví zabezpečovat. Přesunou se tam už v průběhu letoška. 
Rozpočet ve výši 1,24 miliardy korun určený na předsednictví vláda odsouhlasila v závěru roku 2019.

Předsedající státy standardně spolupracují v rámci tříčlenné skupiny neboli tria. Česká republika bude již 
tradičně v triu s Francií a Švédskem. „Proto s těmito zeměmi nyní intenzivněji jednáme. Čeká nás totiž formování 
společného unijního směřování na jeden a půl roku“, dodal ministr Petříček.                                   

Jaroslav Prošek
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Bezpečnost a konceptuální moc

Bezpečnost lze posuzovat z mnoha 
hledisek a skloňovat v různých pádech.  
Z elementárního pohledu však lze tuto 
základní lidskou potřebu rozdělit na 
bezpečnost osobní, ekonomickou 
a společenskou. Stát lze definovat 
jako společenskou strukturu a sys-
tém, který má zajišťovat udržitelný 
rozvoj či minimálně standardní život 
obyvatelstva při zachování kulturní 
identity. Česká republika je unitárním 
státem.  Výkonná moc je delegována 
na prezidenta a vládu, v jejímž čele 
stojí premiér. Zákonodárnou moc tvoří 
dvoukomorový parlament a soudní 
moc je vykonávána čtyřstupňovou 
soudní soustavou. Ústavní soud by měl 
zajišťovat ochranu Ústavy České repub-
liky, ústavnosti a ústavního systému.  

Moc lze vyjádřit jako možnost a schop-
nost uplatnění vlivu na řízení procesů                                                                        
v praxi. Pro zajištění plného řízení musí 
daný stát disponovat nutnými kompe-
tencemi a mimo moci zákonodárné, 
výkonné a soudní, disponovat mocí 
ideologickou a konceptuální. Koncepce 
je základním prvkem řízení společnosti. 
Je to dlouhodobý záměr pro chod a 
rozvoj společnosti s možností predikce 
a případné korekce, pokud by systém 
vykazoval odchylky od stanoveného 
vektoru cíle či cílů. Řízení společnosti je 
informačním procesem. Kdo má lepší in-
formace či je schopen „dané“ informace 
šířit a naopak některé utlumovat, je na 
špičce pelotonu. Také to je důvodem, 
proč jsme svědky mnoha rozhořčených 
projevů státníků na počínání tzv. tech-
nologických společností zajišťujících 
informační toky sociálních sítí. Je nut-
né si uvědomit, kým jsou všechny tyto 
společnosti zakládány, řízeny a ovládány. 
Zde je patrná ideologie i koncepce. Bylo 
by úsměvné sledovat státní politické 
elity,  jak se brání jinému ideologic-
kému a koncepčnímu záměru, když ony 
sami nestanovily žádný ideologický ani 
koncepční záměr či nemají dostatečné 
kompetence k udržení záměru vlast-
ního. Bylo by to úsměvné, ale není… 

Uplatňování moci a řízení státních 
elit ve svém důsledku dopadá na životy 
nás všech a promítá se do života našich 
potomků.  Absence vlastní koncepce 
uspořádání společnosti či neschopnost

Respektem k bezpečnějšímu 
prostředí 

To, co dnes v celosvětové bitvě proti 
koronaviru v naší zemi nezvládáme, je 
důsledné respektování našich národních 
zájmů a potlačování osobních zájmů            
a zájmů našich politických elit. Zápolíme 
v bitvě, která se týká nás všech a přitom 
nás naši politici záměrně rozdělují ve 
svůj osobní prospěch. Jsme v absurdní 
situaci – je zde na jedné straně senát a po-
slanecká sněmovna a na druhé vláda. 
Místo aby tyto instituce spolupracovaly 
na dosažení společného cíle – potlačení 
pandemie a obnovení hospodářství, po-
slanci a senátoři se zaměřili na kritiku 
vlády, aniž by jí nabídli efektivní pomoc. 
Naši zákonodárci by se přitom měli starat 
o aktuální občanské potřeby a v pan-
demické situaci hájit celonárodní zájmy, 
nikoli sledovat jen ty osobní. Letos totiž 
budou volby a tak očerněného soupeře 
zmatený občan určitě volit nebude.

Tolik tedy k aktuální národní situaci       
a podíváme-li se zpět, něco takového tu 
ještě za existence naší republiky nebylo.  
A to jsme po staletích čekání po roce 1918 
zažili takovou řadu politických zvratů, jako 
snad žádná země v Evropě.

V této plejádě byly nejhoršími ty, které 
souvisely s politickou a ekonomickou 
nezávislostí. Tu ovlivňovaly především 
zásahy zvenčí, vzpomeňme jen na 
Mnichovskou dohodu a rok 1968. Naše 
společenství ČAKO bylo a je sdružením, 
které si klade za cíl něco takového již 
více nedopustit. Proto udržujeme a po-
vzbuzujeme naše kontakty jak s ev-
ropskými zeměmi v NATO, tak i s USA. 
Spojené státy, jak doufám uznáte, 
byly, pokud jde o naši demokracii, 
vždy osvědčeným partnerem. Máme 
tedy významné poslání a važme si jej.

Nepleťme se rovněž do vnitřních 
problémů Ruska tak, jako ono se neplete 
do problémů našich a zemí severoat-
lantického svazku. Není to již bolševická 
země, ale země se svojí verzí demokracie 
a s osobitými oponenty svého konkrét-
ního režimu. Je to země slovanská, země 
bohatá na klíčové suroviny a úroveň její 
vědy dokumentuje aktuálně to, jak ry-
chle vyvinula vakcínu proti Covidu19. 
Nebojme se přistupovat k současnému 
Rusku s respektem k jeho tradicím                 
a hodnotám i se zájmem o součinnost ve 
věcech odborných a v oblasti mezinárod-
ní spolupráce na věcech globálních.     

Stanislav Schorm

jejího prosazení vede ke ztrátě řízení 
se všemi průvodními jevy. Nedůvěra, 
polarizace společnosti, radikalismus a v ne-               
poslední řadě ztráta bezpečnosti. Zvláště 
od jara 2020 se dostáváme do prekérní 
situace s opatřeními COV 19. Je zcela 
evidentní, že je obětována osobní, eko-
nomická i společenská bezpečnost ve 
jménu zachování zdraví. Chytrý a pro-
saditelný záměr. Zdraví je bezvýhradně 
nejdůležitější  a Koronavirus prokazatel-
ně existuje a dokáže zabít. Otázkou však 
je, zda a na čí koncepci vlastně pracu-
jeme? Je skutečně nutné veškeré svo-
body a naši bezpečnost i do budoucna 
obětovat? Jsme svědky nekoncepčního 
počínání vedoucích představitelů státu. 
Nikdo již neví co vlastně platí a jsme 
stahováni do turbulence opatřeních, 
které jsou zcela inertní k názorům                                                                            
a výzkumu vědeckých pracovišť a uzná-
vaných vědeckých kapacit. Předkládaná 
čísla také nevykazují silnou oporu ve 
skutečné statistice. Naskýtá se tedy 
otázka: „Kam jsme ochotni až zajít?“      
a také „quis militat“? „Komu to slouží“? 
Téměř bezhlavé počínání při schvalování 
a aplikaci vakcín na bázi mRNA, opět 
bez patřičných vědeckých výzkumů                                                                           
a dlouhodobých laboratorních testů, 
poněkud narušuje i zmíněnou man-
datorní nutnost zachování zdraví. 
Přístup výrobců, kteří nejsou ochotni 
nést odpovědnost za svůj výrobek, na 
důvěryhodnosti nepřidá. 

Probíhá válka. Jedná se o válku 
informační. Řízení je informační pro-
ces. Kdo vládne lepšími vědomostmi                 
a informacemi,  vyhrává. 

Je na každém z nás, abychom se 
dokázali vyznat v procesech, které se 
kolem nás odehrávají. Ať již otevřeně či 
pod překrytím jinými událostmi nižšího 
významu, sloužícími pouze k odvedení 
pozornosti. Vědomosti znamenají moc       
a moc je schopnost řídit či ovlivňovat 
procesy, které se nás bezprostředně 
dotýkají a ovlivní i naší budoucnost. 
Ano, předáváme svou moc našim 
politickým zástupcům, to však nezna-
mená, že je nebudeme kontrolovat, 
sledovat,hodnotit. Nejen podle toho co 
říkají, ale dle toho, jak jimi řízené pro-
cesy zajišťují naše životní potřeby, spo-
kojenost, bezpečnost a budoucnost.

Pavel Hájek
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Okénko právní vědy a státovědy

Lidská paměť je někdy krátká a ráda idealizuje.
Množí se stesky na neutěšený stav současného práva – na tvorbu, aplikaci,                                                                                                                                        

interpretaci a výkon práva, na stav české justice i na právo(státo)vědu.
Pootevřeme tedy okénko srovnávací právovědy.
V přelomových letech 1918 a 1989 byl shodně uplatněn princip právní kontinuity a evolučně státní diskonti-

nuity.
Do roku 1990 jsme žili v paternalistickém státě, který se snažil o hegemonizaci společenského života, tzv. 

prostupoval všemi póry společnosti. Projevy občanské a politické svobody připouštěl jen formálně, tedy pokud 
je zřídil, řídil, usměrňoval a pokud sloužily v jeho zájmu. Lidská práva byla pouze nominální součástí ústavního 
systému.

Právo mělo původně v rozvinuté socialistické společnosti (komunismu) postupně „odumírat“, místo toho se 
však stalo účinným nástrojem podrobeným státní a stranické moci (ÚV).

Právo tak bylo souhrnem pravidel chování, která měla silný vnitřní ideologický náboj i silnou vnější ideolo-
gickou fasádu, to jest  tonulo v nánosech státní ideologie.

Tresty za „rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví“ byly na úrovni trestů za násilné trestné činy a činy 
proti socialistickému zřízení byly mnohdy tvrději trestány nežli vraždy. Obvyklé formy vlastnictví byly pošlapány.

Právo bylo v područí státu, ostatně i ústavní právo (první mezi platnými právními obory) bylo příznačně nazývá-
no a vyučováno jako právo státní. To podle sovětské právní vědy, přičemž v současném Rusku se opět užívá              
v názvu ústavní právo.

Výše uvedené lze shrnout následujícím citátem: „Kde nikdo nic neví a nikdo není nic, tam jen moc může a smí. 
Nevládne mocí práva, vládne právem moci, a pak je právem všechno, nač moc stačí“ (J. Šafařík, Cestou k posled-
nímu, Praha 1993, str. 50). To vystihuje vztah státu a práva i justice v širším smyslu (tehdejší složky Sboru národní 
bezpečnosti, prokuratura, soudy, Sbor nápravné výchovy, ale i přidušená advokacie). Nestrannost a nezávislost 
těchto orgánů byla namnoze selektivní.

Srovnání socialistické zákonnosti a justice s těmi dnešními je nemístné a nemůže obstát. Nestrannost a nezávis-
lost v rozhodování byla zásadně obnovena, i když trpí excesy.

Současný „odideologizovaný“ stát, právo a justice, které stojí na základní idei demokracie, lidských práv                     
a právního státu, se nacházejí v úplně jiné pozici. Přesto je možné a dokonce nutné je oprávněně kritizovat, ale 
pro jiné nešvary (průtahy, korupce).

Ústava je neoddiskutovatelně normotvorným ohniskem celého právního řádu a mnohé výtky na její vrub 
usvědčují stěžovatele z neznalosti či zlé vůle.

Platná Ústava ČR je hodnotným a hodnotovým dokumentem, jenž je mezinárodně uznáván. Problém představují 
některé zákony a zejména neúměrné množství a kvalita podzákonných norem.

Při výkonu státní správy zůstávají neuralgickými body nekompetence, neefektivita, účelovost a klientelismus. 
Modernizace (primárně elektronizace) veřejné správy se stále plně nedaří.

Za malicherné politické spory Ústava nemůže už vůbec.
Ústavní soud je funkčním orgánem ochrany ústavnosti a má přirozený monopol na ústavněprávní rozhodování. 

Jeho nálezy jsou bez dalšího závazné pro všechny české subjekty. Měl by však důsledně dbát (a to právě tento 
ústavní orgán) na to, aby rozhodoval vždy bez zbytečných průtahů, srozumitelně, mimořádně odborně a přitom 
noblesně. V tom má jistý dluh a je kritizovatelný.

Česká společnost (stát a jeho právní řád) nyní stojí před novými výzvami a hrozbami současného globálního 
vývoje – viz jiné mé publikované texty.

Demokratický ústavní stát a standardy národní a státní svébytnosti jsou a musí být nezpochybnitelnými impera-
tivy i dnes a v budoucnu!

únor 2021
Pavel Bílek
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