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EDITORIAL 

CHVÁLA PRÁVNÍHO POZITIVISMU 

JAROSLAV DUBENSKÝ v článku Nepodceňujme ruskou propagandu (Lidové noviny 15. 

3. 2022) haněl právní pozitivismus a hájil vládní zásah z února 2022 proti některým webům. 

Spor mezi právními pozitivisty, kteří ctí závaznost platného práva, a právníky jinými, kteří 

jej chtějí dodržovat jen někdy, je sporem o chápání práva jako předvídatelného, pro všechny 

stejně platného a politické objednávce nepodléhajícího normativního systému. Právní 

pozitivismus kritizoval Lenin i Hitler. 

Leninská teorie práva za materiální jádro socialistického práva, kterému bylo vše podřízeno, 

stavěla marxismus-leninismus, třídní boj a socialistické právní vědomí. Stanovil-li zákon 

něco, co nevyhovovalo třídnímu boji, bylo povinností leninských právníků v rámci 

socialistického právního vědomi upřednostnit třídní boj před textem zákonů. Gottwald to 

vyjádřil slovy, že staré měchy (demokratické zákony) naplní novým vínem (třídní 

zákonností). Velký obhájce panství materiálního jádra ústavy nad pozitivním právem Pavel 

Holländer hájil třídní pojetí soudnictví slovy: „Nezávislosť sudcov totiž nemožno chápať ako 

ich nezávislosť od socialistického štátu ako politickej organizácie vládnúcej robotnickej 

triedy... ...vo viazanosti sudcov právnym poriadkom a v ich povinnosti vykladať zákony a iné 

právne predpisy v súlade se socialistickým právnym vedomím sa zračí prvok triednosti.“ 

(ALEXANDER BRÖSTL, PAVEL HOLLÄNDER: K dialektike vzťahov štátnej vôle a 

práva. Právny obzor 3/1985, s. 260.). 

Nacisté se hlásili k přirozenému právu v jeho nacionální variantě, za jeho materiální jádro, 

kterému byla podřízena aplikace německého práva pocházejícího často z vilémovského 

císařství, stanovili nacionální socialismus, rasový přístup a za nejvyšší pramen práva 

prohlásili vůdcovu vůli. Tím byli zbaveni Židé ochrany vlastnictví, aniž by se výslovně 

změnil občanský zákoník. Pozitivní právo bylo zahnáno do kouta jako překážka tisícileté 

říše. 

Dubenský dává za příklad svého otce, který jako soudce v rozporu se zákonem aplikoval 

nezrušitelnou adopci i pro adopci jedním osamělým osvojitelem, kde mohla být ze zákona 

jen zrušitelná adopce, jelikož nezrušitelná byla vyhrazena pro manžele či jednoho osvojitele 

žijícího s rodičem dítěte v manželství. Jistě se v zájmu dětí za tento příklad mnohý člověk 

postaví.  
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Ale byly to právě soudci, kteří v 50. letech 20. století v rozporu s tehdy platným právem 

vynášeli rozsudky, zavírali oči nad zjevnou vynuceností některých výpovědí a odsuzovali 

lidi i na smrt. Právní pozitivismus někdy vede k přísným důsledkům, ale opakem je svévole 

a svévole není právo. 

Ve věci vypnutých webů je přístup vlády neupřímný. Když jsem po Úřadu vlády chtěl, aby 

mi zaslal rozhodnutí, které určilo konkrétní weby k vypnutí a kritéria i jejich autora, bylo mi 

sděleno, že nic takového neexistuje. Premiér krok označil jako odvážný. Ale co je odvážného 

na rozhodnutí státní moci, ke kterému se za stát nikdo jmenovitě nehlásí a není schopen jej 

konkrétně odůvodnit. Proč byl vypnut Pravý prostor či Protiproud? 

Nejsme ve válce. Chce-li u nás někdo válku, musí přesvědčit Parlament k vyhlášení 

válečného stavu, následně prezident může vyhlásit válku s kontrasignací premiéra. Děsím se 

toho, že by nás někdo zatáhl do války pokoutně s tím, že ústavou daná pravidla jsou jen plky 

právních pozitivistů. A ty překonáme ve jménu válečnického materiálního jádra práva. Ale 

kdo jej stanoví a co bude jeho obsahem? A je to vůbec ještě právo? 

 

Zdeněk Koudelka 

Předseda redakční rady
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NIEKTORÉ PRÁVNE ASPEKTY INTELIGENTNEJ 

MOBILITY 

Milan Hodás, Dávid Židek  

1. ÚVOD 

Akákoľvek zásadná zmena v jednotlivých oblastiach spoločenského života predstavuje novú 

výzvu pre každého normotvorcu. O to viac to platí s ohľadom na súčasný a neustále 

napredujúci technický a technologický pokrok. Moderné technológie dávajú ľudstvu 

možnosť vnášať prvky automatizácie a autonómnosti tam, kde sme si ich pred pár rokmi 

nevedeli ani predstaviť. Súčasťou vybavenia mnohých domácností je autonómny robotický 

vysávač, vybavený umelou inteligenciou a s autonómnymi robotmi sa možno stretnúť 

i napríklad v oblasti poľnohospodárstva.1 Základným aspektom existencie a uplatnenia 

právnych noriem je ich nevyhnutnosť spočívajúca v potrebe legislatívnej regulácie tých 

oblastí spoločenského diania, ktoré by bez tejto regulácie nemohli fungovať usporiadane 

a nezaručovali by možnosť realizácie práv a povinností ich adresátom. Právny poriadok, ako 

sociálny konštrukt a elementárny nástroj štátnej moci, musí byť schopný týmto zmenám 

prispôsobovať svoju formu, ale najmä svoj obsah. Pokiaľ je normotvorná činnosť v štáte 

promptná a adekvátna, právny poriadok reflektuje potreby modernej spoločnosti. Pokiaľ 

však normotvorca nie je schopný alebo ochotný reagovať na meniacu sa spoločnosť, 

prípadne túto zmenu ignoruje, má to za následok vznik obsolentných právnych noriem, čím 

právny poriadok stráca svoj význam a svoju silu. V prípade regulácie inovatívnych 

technológií je rovnako problematická ako nedostatočná reakcia i necitlivá a prílišná reakcia 

normotvorcu. Inovácie je vhodné spojiť skôr s tzv. performatívnou reguláciou.2 

Aktuálnou ambíciou umelej inteligencie a automatizovaných systémov všeobecne je snaha 

o ich implementáciu do mnohých oblastí spoločenského života ako aj oblasti mobility. 

 

 

                                                           
1 Pozri napr.: Autonómny robot chráni sady so zbraňou v ruke a nebojí sa ju použiť. 

https://www.nextech.sk/a/Autonomny-robot-chrani-sady-so-zbranou-v-ruke-a-neboji-sa-ju-pouzit navštívené 

dňa 14.3.2022. 
2 V tomto kontexte hovoríme o potrebe tzv. performatívnej regulácie. Pozri napr. POLČÁK, R., KASL, F., 

LOUTOCKÝ, P., MÍŠEK, J., STUPKA, V.: Virtualizace právních vztahů a nové regulatorní metody 

v pozitivním právu: Právník 1/2019, s. 89., pozri tiež HARASIMIUK, D. E., BRAUN, T.: Regulating Artificial 

Intelligence, Binary Ethics and the Law, Oxon, New York: Routledge: 2021, 196 s 
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V súčasnosti sme svedkami najväčšieho pokroku vývoja dopravných prostriedkov za 

posledné roky a to práve v kontexte implementácie automatizovaných a autonómnych 

prvkov z čoho odvodzujeme aj kategorizáciu týchto vozidiel. Možno sa stretnúť s tzv. 

taxonómiou SAE  (“Society of Automotive Engineers” , t.j. Asociácia automobilových 

inžinierov),3 ktorá stupne autonómnosti jazdy vozidiel jednotlivo rozčleňuje na šesť stupňov 

podľa toho či a v akej miere na prostredie vodiča dohliada človek alebo automatizovaný 

systém (umelá inteligencia). Ide o tzv. medzinárodný štandard SAE J3016, ktorý 

kategorizuje vozidlá do jednotlivých úrovní podľa miery využívania automatizovaných 

systémov od 0 (bez využívania automatizovaných systémov vo vozidle) do 5 (plne 

autonómne vozidlo):  

 úroveň (level) 0 (bez automatizácie) 

- manuálna kontrola vodiča nad vozidlom 

- vodič vykonáva všetky úkony vedenia vozidla (akceleráciu, brzdenie a pod.) 

- ide o všetky vozidlá bez akýchkoľvek autonómnych technológií 

- v praxi to znamená, že vozidlo nedokáže samostatne zasahovať do riadenia a 

kontrolu nad vozidlom má výhradne vodič 

- autá majú zvyčajne len parkovacie senzory či tempomat 

 úroveň (level)  1 (asistencia vodičovi) 

- vozidlo je vybavené jedným automatizovaným systémom riadenia (regulácia 

rýchlosti prostredníctvom adaptívneho tempomatu) 

- veľká väčšina aktuálne predávaných vozidiel už má zabudované technológie prvého 

stupňa autonómneho riadenia 

- tie dokážu obmedzeným spôsobom upravovať správanie auta na základe získaných 

informácií z blízkeho okolia 

- ide predovšetkým o systémy ako udržiavanie v jazdných pruhoch či adaptívny 

tempomat 

                                                           
3 SAE (“Society of Automotive Engineers”, t.j. Asociácia automobilových inžinierov) je profesijné združenie 

z oblasti leteckého, automobilového a dopravného priemyslu. SAE je združením udávajúcim medzinárodné 

štandardy v oblasti motorových dopravných prostriedkov, vrátane osobných a nákladných automobilov, lodí, 

vzdušných dopravných prostriedkov apod. SAE teda na pravidelnej báze vypracováva rôzne štandardizácie, na 

základe ktorých sú potom triedené rôzne kategórie dopravných prostriedkov podľa určitých, vopred 

definovaných kritérií. 
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 úroveň (level) 2 (čiastočná automatizácia)4 

- vozidlo môže vykonávať akceleráciu alebo brzdenie 

- pozornosť a súčinnosť vodiča je však vždy požadovaná a musí dohliadať na tieto 

systémy 

- využíva technológie prvého stupňa, ktoré sú v aute navzájom prepojené 

- vďaka tomu môže vozidlo v určitých situáciách na obmedzený čas prebrať úplnú 

kontrolu nad rýchlosťou a riadením 

- v prípade akýchkoľvek problémov sú však systémy odkázané na zásah vodiča 

 úroveň (level)  3 (podmienená automatizácia) 

- možnosti detekcie prostredia automatizovaným systémom 

- vozidlo dokáže splniť väčšinu úloh vodiča, ktorého prítomnosť je však vždy 

nevyhnutná 

- posúva schopnosti autonómneho vedenia vozidla na vyššiu úroveň 

- takto vybavené vozidlo dokáže na základe zadanej trasy samostatne vykonávať 

všetky úkony vodiča 

- problém tohto systému tkvie v tom, že nedisponuje bezpečnostnou poistkou 

a v prípade núdzovej situácie musí úlohu riadenia okamžite prebrať vodič 

- ide o pomerne nebezpečný koncept, a preto mnohí výrobcovia tento stupeň vývojovo 

radšej „preskočili“ a pustili sa rovno do štvrtej úrovne 

 úroveň (level)  4 (vysoká automatizácia) 

- systém vykonáva všetky úlohy spojené s vedením vozidla za špecifických 

podmienok 

- zásah človeka je možný, avšak nie nevyhnutný 

- aj naďalej vyžaduje zásah vodiča v kritických situáciách 

                                                           
4 Ako už bolo spomenuté, taxonómia SAE nie je právne záväzná. V praxi sa stiera hranica medzi jednotlivými 

úrovňami automatizácie SAE (zavádzaním úrovni 2+, 2.5 apod.), keďže jednotlivé automobilky používajú 

vlastné kombinácie vlastných asistenčných systémov. Je teda komplikované rozhodnúť o akú úroveň 

automatizácie sa v jednotlivom prípade jedná. Navyše sa možno stretnúť i s teritoriálnym podmienením 

možností aktivácie jednotlivých asistenčných systémov, čiže situáciou, kedy je technológia súčasťou výbavy 

vozidla, no nie v každom štáte/na každom kontinente je možné ju aktivovať. Za upozornenie na túto skutočnosť 

ďakujeme pánovi Danielovi Sedlárovi, hlavnému štátnemu radcovi na Ministerstve dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky. 
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- narozdiel od predchádzajúcej úrovne však zvládnu systémy takto vybaveného 

vozidla vyriešiť aj komplikované situácie na ceste a v prípade nevyhnutného zásahu 

vodiča dokážu s autom najprv bezpečne zastaviť 

- až po bezpečnom zastavení systémy vyzvú vodiča, aby pokračoval ďalej 

 úroveň (level)  5 (autonómnosť vozidla) 

- systém vykonáva všetky úlohy spojené s vedením vozidla bez potreby prítomnosti 

vodiča 

- ide o plne autonómne vozidlo, ktoré v žiadnej situácii nepotrebuje zásah vodiča 

- auto je tak po celý čas kontrolované výhradne počítačom a v mnohých predstavených 

konceptoch už výrobcovia ani nepočítajú s ovládacími prvkami ako sú pedále, či 

volant.5 

Snaha a iniciatívy smerujúce k rozšíreniu a využívaniu týchto druhov vozidiel v praxi 

predstavujú pre súčasný stav právnej úpravy, nie len v Slovenskej republike, obrovskú výzvu 

na ktorú reaguje aj Európska únia,6 či medzinárodné spoločenstvo7.  Napríklad v kontexte 

taxonómie vozidel podľa stupňa automatizácie zvolila právna úprava Európskej únie 

rozlišovanie na „automatizované vozidlá“ ako motorového vozidlá navrhnuté 

a skonštruované tak, aby sa dokázali určitý čas pohybovať samostatne bez nepretržitého 

dohľadu vodiča, no pri ktorých sa stále predpokladá alebo vyžaduje zásah vodiča8 a „plne 

automatizované vozidlá“ ako motorové vozidlá, ktoré sú navrhnuté a skonštruované tak, aby 

sa dokázali pohybovať bez dohľadu vodiča.9 I na nadnárodnej úrovni teda zatiaľ nemožno 

hovoriť o harmonizovanom prístupe. 

                                                           
5 https://www.sae.org/standards/content/j3016_202104/ navštívené dňa 9.2.2022. 
6 Pozri napríklad: Stratégia pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu – nasmerovanie európskej dopravy do 

budúcnosti (COM(2020) 789 final).  
7 Napríklad aktivita Európskej hospodárskej komisie OSN v oblasti prípravy novelizácie medzinárodného 

Dohovoru (Viedenský dohovor o cestnej premávke) za účelom zavedenia automatizovaných vozidiel do 

cestnej premávky. Dostupné na internete: https://unece.org/press/unece-paves-way-automated-driving-

updating-un-international-convention. Navštívené dňa 26.1.2022 
8 Pozri článok 3 bod. 21 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2144 z 27. novembra 2019 o 

požiadavkách na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, 

komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich všeobecnú 

bezpečnosť a ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorým sa mení 

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 a ktorým sa zrušujú nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 a nariadenia Komisie (ES) č. 631/2009, 

(EÚ) č. 406/2010, (EÚ) č. 672/2010, (EÚ) č. 1003/2010, (EÚ) č. 1005/2010, (EÚ) č. 1008/2010, (EÚ) č. 

1009/2010, (EÚ) č. 19/2011, (EÚ) č. 109/2011, (EÚ) č. 458/2011, (EÚ) č. 65/2012, (EÚ) č. 130/2012, (EÚ) č. 

347/2012, (EÚ) č. 351/2012, (EÚ) č. 1230/2012 a (EÚ) 2015/166 (Ú. v. EÚ L 325, 16.12.2019). 
9 Pozri článok 3 bod. 22 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2144. 
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Napriek zväčšujúcej sa miere penetrácie využívania niektorých konceptov inteligentnej 

mobility10 v praxi ostáva v súčasnosti otvorených mnoho otázok zameraných práve na 

vytvorenie normatívnych podmienok ich širšej (každodennej) implementácie do praxe. 

Širšia penetrácia konceptu autonómnych vozidiel do bežného života bude spojená s potrebou 

širšej modifikácie právneho poriadku. Bez väčších praktických skúseností s konceptom 

autonómnych vozidiel integrovaným do každodenného života však rozsah nevyhnutných 

modifikácií právneho poriadku dopredu nemožno určiť. Medzi oblasti, ktoré už dnes možno 

identifikovať nepochybne patrí oblasť pravidiel cestnej premávky, oblasť zodpovednosti za 

škodu spôsobenú jednotlivými konceptmi inteligentnej mobility, vymedzenie 

administratívnoprávnej ako aj trestnoprávnej zodpovednosti príslušných subjektov, potreba 

právnej úpravy poistných vzťahov, oblasť ochrany osobných údajov a mnohé ďalšie 

a ďalšie.11 

 

2. PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY A VYUŽÍVANIE 

AUTOMATIZOVANÝCH A PLNE AUTOMATIZOVANÝCH 

(AUTONÓMNYCH) VOZIDIEL 

Z pohľadu tak zásadnej zmeny, ako je plán komplexnej premeny súčasnej formy dopravy na 

inteligentnú (najmä prostredníctvom implementácie konceptov inteligentnej mobility)12 

s dôrazom na využitie automatizovaných, či autonómnych prvkov v nej, možno hovoriť 

o zjavnej potrebe revidovania súčasných pravidiel cestnej premávky. Normotvorca pri svojej 

činnosti musí zohľadňovať primárne ale aj sekundárne legislatívne potreby/aktivity, ako 

aj následné dopady vyplývajúce z implementácie inteligentnej mobility na súčasnú právnu 

úpravu a následne zvoliť adekvátnu legislatívnu techniku v zmysle jej základných zásad 

a pravidiel.13  

 

                                                           
10 Pojem „inteligentná mobilita“ je  súhrnným pojmom zahŕňajúcim všetky druhy modernej a ekologickej 

dopravy a prepravy s cieľom ju čo najviac zefektívniť. 
11 Napríklad pri vysokej penetrácii konceptov autonómnej mobility do praxe môže byť potrebné modifikovať 

i právo sociálneho zabezpečenia s cieľom vytvoriť sociálnu sieť a rekvalifikovať vodičov z povolania. 
12 Napríklad Stratégia pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu – nasmerovanie európskej dopravy do budúcnosti 

(COM(2020) 789 final) vymedzuje strategický cieľ EÚ do roku 2030 dosiahnuť na európskych cestách aspoň 

30 miliónov automobilov s nulovými emisiami pričom do roku 2050 by emisne neutrálne mali byť takmer 

všetky vozidlá v EÚ.  
13 Napríklad zásada jednotnej legislatívnej techniky alebo zásada zákazu recepcie právnej normy obsiahnutej 

v nariadeniach Európskej únie do právneho poriadku Slovenskej republiky. 
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Z pohľadu legislatívnej postupnosti môžeme medzi primárne legislatívne potreby/aktivity 

zaradiť práve potrebu zakotvenia relevantných pojmov z danej oblasti do právneho poriadku 

Slovenskej republiky, ako aj vymedzenie, resp. modifikáciu už existujúcich práv 

a povinností realizovaných dotknutými subjektmi. Následná, sekundárna legislatívna 

aktivita by mala tkvieť v evaluácii prijatej právnej úpravy a v snahe o identifikáciu ďalších 

právnych noriem, ktorých sa implementácia konceptov inteligentnej mobility dotýka, ako aj 

identifikáciu (ďalších) medzier v práve. Normotvorca nemôže opomínať, že primárnym 

cieľom nie je oklieštenie práv adresátov právnych noriem ale naopak, vytvorenie 

priaznivého legislatívneho prostredia umožňujúceho kontrolované testovanie a následnú 

bezpečnú prevádzku a využívanie inovatívnych konceptov inteligentnej mobility vo verejnej 

premávke. 

Súčasné pravidlá cestnej premávky sú v podmienkach Slovenskej republiky obsiahnuté 

v zákone o cestnej premávke.14 Vzhľadom na pozíciu Slovenskej republiky ako 

„automobilovej veľmoci“ a stav právnej úpravy lídrov v oblasti inteligentnej mobility 

možno konštatovať, že normotvorca v Slovenskej republike za lídrami zaostal. Možno 

očakávať zvyšujúce sa spoločenské požiadavky na zavedenie legislatívneho rámca pre 

koncepty inteligentnej mobility. Dôležitou je najmä normatívne stanovenie podmienok 

testovania autonómnych konceptov, keďže charakter problematiky implikuje, že účinná 

právna úprava pre každodennú prax týchto konceptov musí byť prijatá na úrovni Európskej 

únie, či medzinárodného spoločenstva.   

Domnievame sa, že národný normotvorca by mal čo najskôr vytvoriť priaznivé legislatívne 

prostredie pre testovanie a implementáciu prvkov inteligentnej mobility do praxe, a to aj za 

predpokladu (s vedomím rizika), že bude nutné ho modifikovať v súlade s očakávaným 

prijatím a následnou povinnosťou transpozície niektorých právnych aktov EÚ.15  

 

 

 

 

                                                           
14 Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. 
15 Príloha k Stratégii pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu – nasmerovanie európskej dopravy do budúcnosti 

(COM(2020) 789 final), Akčný plán legislatívnych iniciatív Európskej komisie do roku 2023, ktorého súčasťou 

je aj revízia smernice o inteligentných dopravných systémoch (2010/40/EÚ) a smernice o obnoviteľných 

zdrojoch energie (2009/28/ES). https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com20200789-

annex.pdf. Navštívené dňa: 26. 1. 2022. 
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2.1 ZAKOTVENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV 

V bode, kedy vzniká potreba regulácie správania sa spoločnosti vyvolanej určitým 

spoločenským pokrokom (v danom prípade „domestikácia“ automatizácie nie len 

v doprave), neodvratne dochádza k potrebe právneho vymedzenia pojmov, ktoré tvoria 

neoddeliteľnú súčasť pri následnej kreácii práv a povinností adresátov právnych noriem. 

V kontexte implementácie inteligentnej mobility môžeme hovoriť o celom spektre nových a 

neznámych pojmov, pričom úlohou normotvorcu je selekcia práve tých z nich, ktoré pre 

účely normotvorby majú svoju opodstatnenosť a svoj význam. V tejto súvislosti by mal 

normotvorca pristupovať k selekcií a následnej inkorporácii nevyhnutných legálnych 

definícii v zmysle tézy „definovať znamená obmedzovať“. Ľahostajnosť voči tejto téze by  

v prípade rozvíjajúcej a stále kryštalizujúcej sa oblasti ako je inteligentná mobilita, mohla 

pôsobiť neželane.  Zároveň je potrebné citlivo zvažovať, či entitu, pre ktorú normotvorca 

zvažuje vytvoriť legálnu definíciu nemožno subsumovať pod kategóriu, ktorú už právny 

poriadok „pozná“. Táto a aj mnohé ďalšie podobné okolnosti stavajú normotvorcu do 

zložitého postavenia, ktoré ho nútia byť pri jeho normotvornej činnosti mimoriadne citlivým 

k podstate veci.  

Napriek tomu sú už teraz zrejmé niektoré pojmy, ktoré sa bez legálnej definície nezaobídu 

a ich obsahový význam funguje ako základný stavebný pilier ďalšej normotvorby. Ako 

príklady legálnych definícií už vytvorených možno uviesť už spomenuté pojmy 

„automatizované vozidlo“, „plne automatizované (autonómne) vozidlo“.16 Ako príklad 

nevyhnutnej modifikácie definícií v pravidlách cestnej premávky Slovenskej republiky 

možno uviesť definíciu vodiča, ako osoby, ktorá iniciuje autonómny/automatizovaný jazdný 

režim.17 V kontexte autonómnej prepravy drobných predmetov bude potrebné (napr. po 

vzore Estónska)18 zaviesť legálnu definíciu autonómneho doručovacieho robota. 

 

 

                                                           
16 Pozri napríklad článok 3 body 21 a 22 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2144 z 27. 

novembra 2019 o požiadavkách na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a 

systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich 

všeobecnú bezpečnosť a ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorým 

sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ). 
17 T.j. za vodiča už nestačí považovať osobu, ktorá vedie vozidlo. 
18 Road Traffic Act RT I 2010, 44, 261 

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/503032022001/consolide navštívené dňa 14.3.2022. 
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2.2 MODIFIKÁCIA JEDNOTLIVÝCH POVINNOSTÍ PRI RIADENÍ 

AUTOMATIZOVANÉHO/PLNE AUTOMATIZOVANÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA 

S prihliadnutím na zámer vytvorenia priaznivého legislatívneho prostredia pre 

implementáciu inteligentnej mobility do praxe vzniká potreba úpravy niektorých kategórii 

základných povinností subjektov prevádzkujúcich automatizované resp. autonómne vozidlá 

na verejných komunikáciách. Do pozornosti spadajú najmä povinnosti pri riadení (vedení) 

vozidla a to z dôvodu, že príchodom čiastočne a plne automatizovaných vozidiel sa vynára 

otázka, či technická funkcionalita vozidla dovoľuje vodičovi splniť zákonom stanovené 

elementárne povinnosti. Ide napríklad o situáciu, keď technická konštrukcia vozidla nebude 

disponovať prostriedkami slúžiacimi na ovládanie vozidla vodičom ako sú napríklad volant 

a pedále. Vodič by v tomto prípade už len samotným uvedením autonómneho vozidla do 

pohybu porušil súčasné ustanovenie § 4 ods. 1, písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej 

premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o cestnej premávke“) deklarujúce povinnosť plne sa venovať vedeniu vozidla 

a sledovať situáciu v cestnej premávke a pričom by sa negatívne vymedzenie činnosti vodiča 

počas vedenia vozidla definované v § 4, ods. 2, písm. l) zákona o cestnej premávke (vodič 

nesmie znížiť náhle rýchlosť jazdy alebo náhle zastaviť, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej 

premávky) stalo bezpredmetným vzhľadom na prebratie týchto funkcií (plne) 

automatizovaným systémom (umelou inteligenciou). Normotvorca preto musí dôsledne 

zvážiť všetky možnosti a dokonale poznať technickú stránku fungovania najrozšírenejších 

konceptov inteligentnej mobility.  

 

3. POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE AUTOMATIZOVANÝCH 

A AUTONÓMNYCH VOZIDIEL 

Oblasť poistenia, ako samostatného odvetvia hospodárstva a jeho funkcie „záruky náhrady“ 

voči spôsobeným škodám je ďalšou oblasťou, ktorej sa implementácia inteligentnej mobility 

so zameraním najmä na automatizované a plne automatizované (autonómne) vozidlá 

bezprostredne dotýka.  
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Táto zmena sa dotkne najmä osobitného druhu poistenia a to povinného zmluvného poistenia 

zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „PZP“), 

ktorého súčasná právna úprava19 zvyšovaním penetrácie konceptov inteligentnej mobility 

nemusí poskytovať dostatočné pokrytie tých právne a ekonomicky relevantných 

skutočností, s ktorými sa spoločnosť ako i poistný trh príchodom a komerčným využívaním 

automatizovaných a plne automatizovaných (autonómnych) vozidiel bude musieť 

vysporiadať.  

Možno skonštatovať, že i inštitúcie Európske únie si uvedomujú potrebu regulácie poistných 

aspektov inteligentnej mobility a v súčasnosti na ňu reagujú zvažovaním  revidovania 

relevantných právnych aktov: „S cieľom zabezpečiť, aby smernica 2009/103/ES naďalej 

slúžila svojmu účelu, ktorým je ochrana potenciálnych poškodených pred nehodami 

s účasťou motorových vozidiel, by Komisia mala takisto monitorovať a preskúmať uvedenú 

smernicu vzhľadom na technologický vývoj vrátane zvýšeného používania autonómnych 

a poloautonómnych vozidiel. Mala by tiež analyzovať, ako poisťovne používajú systémy, 

v ktorých je poistné ovplyvnené potvrdeniami o minulých nárokoch na odškodnenie 

poistencov. Okrem toho by Komisia mala posúdiť účinnosť systémov výmeny informácií 

používaných na účely cezhraničných kontrol poistenia.“.20 

V danom kontexte bude nevyhnutné právne zakotvenie práve tých aspektov poistno-

právnych vzťahov a skutočností, ktoré predstavujú základný pilier predpokladu existencie 

PZP. Medzi takéto prioritné aspekty by sme mohli jednoznačne zaradiť problematiku 

určenia zodpovedného subjektu a miery jeho zodpovednosti (prípadne deľbu tejto 

zodpovednosti) za škodu spôsobenú čiastočne alebo plne automatizovaným vozidlom. 

V súčasnej právnej úprave podmienok PZP nachádzame, z pohľadu škody spôsobenej práve 

týmito vozidlami, také ustanovenia, ktoré na ne nie je možné aplikovať a tým by práva 

a povinnosti subjektov poistných vzťahov nesledovali základné princípy a zásady 

definované normotvorcom pri tvorbe tejto právnej úpravy.  

 

 

                                                           
19 Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 

motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
20 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2118 z 24. novembra 2021, ktorou sa mení smernica 

2009/103/ES o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole 

plnenia povinnosti poistenia takejto zodpovednosti. 
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Ide napríklad o ustanovenie § 12 ods. 1, písm. a) zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom 

zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „zákon 

o PZP“, ktoré vymedzuje nároky poisťovateľa na náhradu poistného plnenia v prípade, že 

poistník viedol motorové vozidlo pod vplyvom návykovej látky, pričom skutkovú podstatu 

tohto ustanovenia nie je možné uplatniť práve na situáciu prevádzky plne automatizovaných 

autonómnych vozidiel21 a to z dôvodu, že pri tomto druhu vozidiel sa predpokladá plná 

automatizácia jeho jazdných systémov, t. j. pokiaľ by aj osoba bola pod vplyvom 

návykových látok a autonómne vozidlo by počas prevádzky spôsobilo škodu, nároky 

poisťovateľa na náhradu poistného plnenia by v tomto prípade boli priamo dotknuté v jeho 

neprospech, čo je v konečnom dôsledku v rozpore s teleologickým výkladom tohto 

ustanovenia normotvorcom (regresné právo poisťovateľa) s prihliadnutím na skutočnosť, že 

poistník sa síce vo vozidle nachádzal a spĺňal predpoklady vymedzené zákonom o PZP 

pričom požil návykové látky avšak neviedol vozidlo nakoľko to technická funkcionalita 

vozidla nevyžadovala a ani neumožňovala. Na základe uvedeného by teda nebolo možné 

túto osobu považovať za osobu, ktorá viedla vozidlo a vyvodzovať voči nej zodpovednosť. 

Ďalej možno demonštratívne uviesť ustanovenie § 3 ods. 2 tohto zákona, ktoré definuje 

povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu v prípade cudzozemského motorového vozidla, ktorá sa 

vzťahuje na vodiča tohto vozidla. Tu však opätovne narážame na nevyhnutnosť revízie tak 

elementárneho pojmu v oblasti dopravy ako je pojem „vodič“ a to práve v kontexte 

autonómnych a automatizovaných vozidiel práve pre účely vymedzenia základných 

povinností v poistno-právnych vzťahoch. Plne automatizované vozidlo (autonómne) si pre 

svoju prevádzku nevyžaduje prítomnosť osoby, ktorú je možné kvalifikovať podľa súčasnej 

právnej úpravy ako vodiča22, t. j. osobu, ktorá vedie vozidlo. 

Skúsenosti zo zahraničia v oblasti implementácie inteligentnej mobility naznačujú, že 

problematika poistenia automatizovaných, či plne automatizovaných vozidiel môže viesť 

k prijatiu osobitnej právnej úpravy regulujúcej poistné aspekty týchto vozidiel. Ako príklad 

možno uviesť Veľkú Britániu, ktorá v roku 2018 prijala zákon regulujúci poistné vzťahy so 

zameraním iba na automatizované a elektrické vozidlá23.  

                                                           
21 Vozidlo úrovne 5 podľa kategorizácie SAE (vozidlo, ktoré je plne automatizované a zásah vodiča do vedenia 

tohto vozidla sa nepredpokladá a technicky nie je možný). 
22 § 2, ods. 2, písm. u) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. 
23 Automated and Electric Vehicles Act 2018, „§ 4 Accident resulting from unauthorised software alterations 

or failure to update software. Dostupné: Automated and Electric Vehicles Act 2018 (legislation.gov.uk). 

Navštívené dňa: 26. 1. 2022. 
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Podľa tohto právneho aktu môže každá osoba, ktorá bola zranená alebo ktorej vznikla škoda 

na majetku v dôsledku prevádzky čiastočne alebo úplne automatizovaného vozidla24, 

uplatniť nárok voči poisťovateľovi motorových vozidiel, ktorý je primárne zodpovedný za 

plnenie tohto nároku. Osobitne je však napríklad riešená situácia, keď je nehoda spôsobená  

neautorizovanou úpravu softwaru vozidla, alebo opomenutím aktualizácie softwaru, 

v takom prípade zákon umožňuje obmedziť zodpovednosť poisťovateľa.25  

Takýto koncept modifikácie podmienok PZP zameraný na automatizované a plne 

automatizované (autonómne) vozidlá obsahuje prvky odlišné od súčasnej právnej úpravy 

PZP v podmienkach Slovenskej republiky. Naopak, právna úprava Veľkej Británie 

dokazuje, že moderné technológie si vyžadujú modernú právnu úpravu. 

 

4.  TRESTNOPRÁVNE ASPEKTY ZODPOVEDNOSTI V KONTEXTE 

AUTOMATIZOVANÝCH A AUTONÓMNYCH VOZIDIEL 

Za základné funkcie práva, ako normatívneho systému regulujúceho správanie spoločnosti, 

považujeme jeho preventívnu, ako aj represívnu funkciu. Podstata prvej z nich tkvie 

v schopnosti právneho systému v zastúpení jednotlivých právnych predpisov stimulovať 

správanie spoločnosti ako takej (s dôrazom na jednotlivcov v nej) a viesť jej konanie 

k súladnému s platným právnym rámcom v štáte. Represívna funkcia práva spočíva 

v možnosti vyvodenia právnych následkov vo forme sankcie (trestu) a to ako následok 

protiprávneho konania, ktorého sa jednotlivec dopustil. Oblasť trestnoprávnej 

zodpovednosti (s dôrazom na sankciu v trestnom konaní v podobe trestu) by sme mohli 

jednoznačne označiť za najinvazívnejšiu oblasť práva a to práve s dôrazom na možný zásah 

do základných ľudských práv napríklad v podobe uloženia trestu odňatia slobody. Preto je 

každý zásah do právnej úpravy zameraný na modifikáciu aspektov trestnoprávnej 

zodpovednosti pre normotvorcu veľmi citlivou legislatívnou aktivitou pričom si vyžaduje aj 

náležité odôvodnenie potreby jej uskutočnenia. 

 

 

 

                                                           
24 Kategorizácia SAE. 
25 Úroveň autonómnosti 3 a 4 podľa kategorizácie SAE. 
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V kontexte implementácie aspektov inteligentnej mobility vyvstáva otázka vyvodzovania 

trestnoprávnej zodpovednosti voči fyzickým a právnickým osobám, ktoré sa svojím 

konaním alebo opomenutím konania v súvislosti s niektorým z aspektov inteligentnej 

mobility dopustia skutku, ktorý je možné kvalifikovať ako trestný čin vzhľadom na svoj 

protispoločenský charakter. Bude potrebné zodpovedať otázku, či postačuje súšasná právna 

úprava, alebo bude potrebné pristúpiť k jej modifikácii. Koncepčne bude potrebné riešiť 

napríklad trestnoprávnu zodpovednosť v situáciách, keď bude vozidlo plne pod kontrolou 

umelej inteligencie.26 

Ako už bolo spomínané v predošlých častiach článku, základným predpokladom fungujúcej 

a efektívnej právnej normy je jej reflexia na meniacu sa spoločenskú situáciu a to vo 

všetkých jej oblastiach. Odvíjajúc sa z tejto premisy je možné sa zjednotiť na tvrdení, že 

oblasť trestnoprávnej zodpovednosti je implementáciou automatizovaných prvkov do 

praktického života priamo dotknutá pričom otázkou zostáva primeraná legislatívna reflexia 

národného normotvorcu na mieru penetrácie takýchto konceptov na území jeho 

normatívneho a regulačného pôsobenia – na území vlastného štátu. Pri stanovení miery 

normatívnej (právnej)  regulácie ide o riešenie otázky normotvorby, na ktorú neexistuje 

exaktná odpoveď. Ako už bolo naznačené, už od počiatku penetrácie týchto konceptov do 

praxe možno predpokladať nevyhnutnosť regulácie v oblasti pravidiel cestnej premávky 

a netrestnej deliktuálnej zodpovednosti. 

Normotvorca disponuje výhodou, ktorá tkvie v možnosti výberu povolenej miery penetrácie 

konceptov inteligentnej mobility, čo sa v praktickej podobe pretavuje do možnosti 

vymedzenia prevádzky týchto konceptov jednak konzervatívnejším spôsobom – nastavením 

legislatívneho rámca len pre účely testovania týchto konceptov alebo spôsobom 

vymedzujúcim/limitujúcim možnosť plnohodnotnej prevádzky týchto konceptov v praxi. 

Práve v závislosti od zvoleného spôsobu a tým aj dovolenej miery počiatočnej penetrácie 

konceptov inteligentnej mobility v praxi bude normotvorca uvažovať nad potrebou 

zakotvenia resp. modifikácie trestnoprávnych aspektov ovplyvnených ich využívaním mimo 

testovacieho prostredia. 

                                                           
26 HALLEVY, G.: The Criminal Liability of Artificial Intelligence Entities - from Science Fiction to Legal 

Social Control, Akron Law Intellektual Property Journal, Vol. 4, Issue 2, s. 171 – 201, OSMANI, N.: The 

Complexity of Criminal Liability of AI Systems, Journal of Law and Technology, Vol. 14, No. 1/2020, s. 53 – 

82, pozri tiež FEASIBILITY STUDY ON A FUTURE COUNCIL OF EUROPE INSTRUMENT ON 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND CRIMINAL LAW, CDPC(2020)3,  https://rm.coe.int/cdpc-2020-3-

feasibility-study-of-a-future-instrument-on-ai-and-crimina/16809f9b60, navštívené 14. 3. 2022. 
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V súčasnom stave rozvinutosti a využívania týchto technologicky pokročilých konceptov 

v spoločnosti sa za najvhodnejšiu alternatívu javí práve novelizácia dotknutých 

vnútroštátnych právnych predpisov zameraných len na ich testovanie na verejných 

komunikáciách, čo z trestnoprávneho hľadiska znamená posudzovanie potreby definovania 

resp. subsumovania nových skutkových podstát trestných činov, ktoré so sebou testovanie 

(najmä) automatizovaných a plne automatizovaných (autonómnych) vozidiel prinesie, 

pričom primárna úvaha by sa mala zamerať na trestné činy proti životu a zdraviu, trestné 

činy spojené s kyberbezpečnosťou  a zneužitím osobných údajov. 

 

4.1 TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVIU 

Prvá hlava druhej časti Trestného zákona Slovenskej republiky definuje niekoľko 

skutkových podstát trestných činov proti životu a zdraviu, na ktoré normotvorca musí pri 

analyzovaní potreby novelizácie tohto zákona prihliadať a skúmať, či sa implementáciou 

prvkov inteligentnej mobility do praxe vyskytnú také právne relevantné skutočnosti, ktoré 

by nebolo možné subsumovať pod súčasný právny rámec skutkových podstát trestných 

činov. Povinnosťou a výzvou pre normotvorcu je na ne prihliadať optikou praktickej 

implementácie (najmä) automatizovaných a plne automatizovaných (autonómnych) vozidiel 

do spoločenského života s následkami, ktoré ich využitie prinesie.  

Normotvorca musí disponovať informáciami o skúsenostiach lídrov v oblasti inteligentnej 

mobility, ako aj informácie z „domáceho“ testovania, či prevádzky týchto konceptov 

a získať tak predstavu o možných situáciách, v ktorých je potrebné vyvodzovať 

trestnoprávnu zodpovednosť.  

Pokiaľ týmito informáciami normotvorca disponuje a porozumel princípu fungovania 

jednotlivých konceptov v praxi, je vystavený potrebe vykonania dôkladnej analýzy možných 

trestnoprávnych konotácií prevádzky autonómnych konceptov inteligentnej mobility 

a  posúdiť možnosť aplikácie existujúcich skutkových podstát trestných činov tak, aby bola 

zaistená prinajmenšom súčasná ochrana spoločnosti pred neželanými javmi/skutkami, 

ktorých existencia sa implementáciou prvkov autonómnej a automatizovanej mobility 

dôvodne predpokladá, či v praxi vyskytne. 

Európsky výbor pre problémy kriminality (CDPC) sa už niekoľko rokov zaoberá projektom 

s názvom „ umelá inteligencia a jej trestnoprávna zodpovednosť v členských štátoch Rady 

Európy v kontexte automatizovaných vozidiel“.  
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Koncepčný dokument, ktorý je základom tohto projektu, otvára aktuálne otázky z danej 

témy, a to: „kto bude zodpovedný, ak plne automatizované vozidlo zraní alebo zabije 

človeka? Alebo aj “ako by malo trestné právo riešiť umelú inteligenciu?" Ďalej tiež 

poznamenáva, že „právny rámec v súčasnosti platný pre rozvoj a využitie automatizovaných 

vozidiel (alebo iné nasadenie umelej inteligencie) je založený na normatívnych princípoch 

vyvinutých ešte počas preddigitálnej éry. Preto by mohlo byť užitočné stanoviť pravidlá 

upravujúce akúkoľvek potenciálnu trestnú zodpovednosť s dostatočným predstihom, aby sa 

zabezpečilo, že v prípadoch, ako je zrážka vozidiel alebo pád dronu, nebude musieť žiadny 

štát čeliť nejasnostiam právnej situácie z dôvodu nevhodných alebo neaktuálnych 

pravidiel.27 Aktívnych diskusií na odbornej úrovni však neustále pribúda a ich predmetom 

je najmä riešenie budúcich aspektov trestnoprávnej zodpovednosti s prihliadnutím na 

obligatórne znaky trestného činu (objekt, objektívna stránka, subjekt, subjektívna stránka) 

so zameraním na autonómne a automatizované systémy (nielen) v doprave.  

 

5.  ZODPOVEDNOSŤ NA ÚSEKU PRIESTUPKOV V PREMÁVKE NA 

VEREJNÝCH POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH 

Komplexná právna úprava administratívno-právnych vzťahov s dôrazom na následky 

v podobe deliktuálneho konania kvalifikovaného ako priestupok (a následnej sankcie) 

predstavuje reakciu normotvorcu na také konanie jednotlivca, ktorého stupeň nebezpečnosti 

pre spoločnosť je nižší, ako pri skutku kvalifikovanom ako trestný čin. V podmienkach 

Slovenskej republiky je problematika priestupkového konania upravená primárne zákonom 

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ktorého všeobecné normatívne 

pôsobenie je zamerané na také konanie fyzickej osoby, ktoré v prípade, že toto napĺňa 

skutkovú podstatu pojmu priestupok podľa § 2, ods. 1, je možné postihnúť sankciami 

vymedzenými v ustanoveniach § 11 a nasledujúcimi v závislosti od závažnosti konania a to 

pokarhaním, pokutou, zákazom činnosti alebo prepadnutím veci, pričom ustanovenie § 11 

ods. 2 dáva možnosť uložiť aj dovolenú kombináciu týchto sankcií.  

 

 

                                                           
27 ALTUNYALDIZ, Z. Parliamentary Assembly, Report, Committee on Legal Affairs and Human Rights: 

Legal aspects of „autonomous“ vehicles, 2020. Dostupné na internete: 

https://assembly.coe.int/LifeRay/JUR/Pdf/DocsAndDecs/2020/AS-JUR-2020-20-EN.pdf. Navštívené 26. 1. 

2022.  
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Aby bolo možné ďalej hovoriť o aspektoch priestupkovej zodpovednosti práve v kontexte 

konania spájaného s prevádzkou a využitím implementovaných konceptov autonómnej 

inteligentnej mobility (so zameraním najmä na autonómnu a automatizovanú jazdu), je 

potrebné zohľadniť samotný pojem „priestupok“ v jeho pozitívnom a aj negatívnom zmysle. 

Podľa ustanovenia § 2 ods. 1 je priestupkom „zavinené konanie, ktoré porušuje alebo 

ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v tomto alebo v inom 

zákone, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, 

alebo o trestný čin.“, pričom z tohto pozitívno-právneho vymedzenia pojmu je možné 

exaktne extrahovať zámer normotvorcu definovať osobitný právny základ, ktorého účelom 

je chrániť spoločnosť pred páchateľmi takých skutkov, ktorých závažnosť je nižšia ako pri 

trestných činoch.  

Z pohľadu postihovania za priestupok sa natíska „provokatívna“ otázka, do akej miery môže 

byť za spáchanie priestupku zodpovedná umelá inteligencia a v akej miere bude potrebné 

zaviesť objektívnu zodpovednosť „vodiča“, „používateľa“ vozidla, výrobcu vozidla, či 

výrobcu niektorého komponentu vozidla, či dodávateľa softwaru. 

So zameraním na charakter možných skutkových podstát tých konaní, ktoré sa v závislosti 

od miery penetrácie konceptov inteligentnej mobility s prihliadnutím na etapu 

implementácie v praxi objavia, je povinnosťou normotvorcu na tieto vnemy legislatívne 

reagovať. Normotvorca si opätovne musí položiť otázku, či kreácia nových práv a povinností 

v podobe prijatia právnych noriem z oblasti inteligentnej mobility so sebou priamo prináša 

vznik nových skutkových podstát priestupkových konaní plynúcich z ich realizácie. Tak, 

ako aj pri ďalších odvetviach práva, aj pri riešení otázky administratívnoprávnej 

zodpovednosti (priestupkovej zodpovednosti) je pre normotvorcu kľúčové posudzovať 

mieru penetrácie konceptov inteligentnej mobility a vychádzať z ním dovoleného právneho 

rámca v danej oblasti. Medzi takéto priestupky môžeme zaradiť napríklad zanedbanie 

povinnosti vodiča pri testovacej jazde alebo aj využívanie (aktiváciu) automatizovaných 

jazdných systémov na cestnom úseku, kde ich využitie nie je povolené resp. je výslovne 

zakázané.  

I na úrovni priestupkov (a správnych deliktov) bude potrebné zohľadniť skutočnosť, že 

„hardware“ autonómneho vozidla predstavuje len zlomok technologickej výbavy tohto 

vozidla. Ako priestupok (či správny delikt) bude preto pravdepodobne potrebné postihovať 

i opomenutie aktualizácie softwaru, či neautorizované zásahy do softwaru autonómneho 

vozidla. 
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V duchu jednej z elementárnych právnych zásad – zásady zákonnosti, je pre zachovanie 

homeostázy spoločnosti v súlade s teleologickým výkladom ustanovení o ochrane 

základných ľudských práv pre normotvorcu povinnosťou nastaviť právny „koridor“ v oblasti 

administratívno-právnych vzťahov ohraničený na jednej strane poskytnutím možnosti 

realizovať práva plynúce z moderných technológií a technického pokroku (napríklad 

v podobe udelenia povolenia na vykonanie testovania autonómneho vozidla na verejných 

komunikáciách) a na druhej strane práve vymedzením skutkových podstát konaní 

ohrozujúcich záujem spoločnosti/jednotlivcov, ktoré je možné spojiť s priestupkovou 

zodpovednosťou a páchateľov týchto priestupkov sankcionovať.  

Ostáva len skonštatovať, že odvetvie správneho trestania je implementáciou inteligentnej 

mobility do praxe priamo dotknuté už pri jej prvotných fázach. Z pohľadu normotvorcu teda 

neostáva iné, než dôkladnou analýzou súčasného administratívnoprávneho rámca zistiť 

potrebu prijatia právnych ustanovení preventívno-represívneho charakteru v podobe 

revidovania súčasného rámca skutkových podstát priestupkov (a správnych deliktov). 

V kontexte inteligentnej mobility a v jej rámci využívanej umelej inteligencie bude potrebné 

osobitne dôkladne a citlivo riešiť koncept postihovania bez ohľadu na zavinenie 

a postihovania s ohľadom na zavinenie. 

 

6.  OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA 

S využívaním vysokej miery automatizácie sa vynára aj otázka kumulácie, spracovania 

a ochrany osobných údajov používateľov týchto inovatívnych technológií. Normotvorca 

musí zvážiť mieru rizika, ktorá prichádza s komercializáciou 

automatizovaných/autonómnych systémov pričom nemôže opomenúť skutočnosť, že 

existencia týchto údajov je pre ich fungovanie kľúčová. Zvyšujúca sa dostupnosť nových 

digitálnych technológií a množstva s nimi spojených údajov však so sebou prináša aj 

nežiaduce riziká, ktoré môžu mať pre občanov a ich bezpečnosť ďalekosiahle následky.28  

 

 

 

                                                           
28 Prijatie Európskeho vyhlásenia o digitálnych právach a zásadách v digitálnom desaťročí. COM(2022) 27 

final zo dňa 26.1.2022. Dostupné na internete: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/declaration-

european-digital-rights-and-principles. Navštívené 7. 2. 2022. 
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Napriek súčasnej, pomerne komplexnej právnej ochrane osobných údajov na úrovni EÚ29  

je iba otázkou času, kedy bude potrebné osobitne právne moderovať tok osobných údajov 

z prevádzky automatizovaných/autonómnych vozidiel s cieľom zaistiť ich ochranu pred 

zneužitím. Právna úprava Slovenskej republiky30  v jej súčasnej podobe neobsahuje osobitné 

ustanovenia regulujúce osobitosti  spracúvania a využívania osobných údajov pre účely 

konceptov inteligentnej autonómnej mobility, pričom však v rámci jej základných zásad31 je 

možné konštatovať, že pre účely očakávanej prvotnej fázy implementácie inovatívnych 

automatizovaných konceptov v podobe ich testovacích prevádzok na verejných 

komunikáciách bude súčasný legislatívny rámec potrebné neustále analyzovať a zisťovať, či 

táto legislatívna úprava poskytuje a zaručuje dostatočnú ochranu osobných údajov.  

Možno konštatovať, že tak, ako má samotná inteligentná mobilita významné cezhraničné 

implikácie, tak sa týmto nadnárodným/cezhraničným implikáciám nevyhneme ani pri 

spracúvaní dát generovaných v súvislosti s inteligentnou mobilitou, pri riešení otázok 

zodpovednostných vzťahov, poistenia, a pod.. Pre národného normotvorcu to znamená, že 

jeho priestor pre účinnú reguláciu je minimálny a efektívnu reguláciu je možné dosiahnuť 

na úrovni Európskej únie, či úrovni medzinárodného spoločenstva.32 

 

7. ZÁVER 

Prítomnosť automatizovaných prvkov v živote spoločnosti sa v posledných rokoch 

vyskytuje v čoraz väčšej miere, pričom je len otázkou času, kedy sa tieto prvky začnú 

častejšie vyskytovať aj v cestnej doprave a preprave. Každý racionálny normotvorca je 

povinný, v rámci svojej elementárnej činnosti zameranej na reguláciu správania spoločnosti 

prostredníctvom legislatívnej aktivity, reagovať na takýto vývoj spoločenského života 

a považovať ho za zásadný legislatívny podnet. 

 

 

                                                           
29 Najmä Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. 
30 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 
31 Ustanovenia § 6 až 12 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zásada zákonnosti, zásada obmedzenia účelu, zásada minimalizácie osobných údajov a ďalšie).  
32 Príkladom takejto nadnárodnej regulácie je Predpis OSN č. 157 – Jednotné ustanovenia na účely typového 

schvaľovania vozidiel vzhľadom na automatizovaný systém udržiavania v jazdnom pruhu [2021/389], pozri 

Úradný vestník Európskej únie L 82, 9.3.2021. 
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Postup implementácie tak komplexnej oblasti ako je inteligentná mobilita do spoločenského 

života predstavuje výzvu, ktorá so sebou prináša mnoho doteraz nezodpovedaných otázok, 

nad ktorými je potrebné sa z pozície normotvorcu dôkladne „zamyslieť“ a neustále 

vyhodnocovať dostatočnosť existujúcej právnej úpravy a efektivitu novoprijatej. Vzhľadom 

na inovatívny charakter tejto oblasti musí normotvorca predovšetkým zodpovedať otázku, 

v akej miere a akou normatívnou technikou (zváženie performatívnej regulácie) bude 

reflektovať tento technologický vývoj v právnom poriadku. Citlivo je potrebné  zohľadňovať 

aj skutočnosť, že dochádza k stretu právnych záujmov subjektov snažiacich sa o testovanie 

a využívanie automatizovaných prvkov v doprave na jednej strane a ostatných 

(konzervatívnych) účastníkov cestnej premávky na strane druhej. Pre normotvorcu nesmú 

zostať opomenuté potenciálne behaviorálne zmeny spôsobené konceptami 

autonómnej/automatizovanej mobility, či psychologické aspekty spojené s akceptáciou ich 

využitia.33  

Otvorenou otázkou ostáva tiež potreba spôsobu normatívneho zásahu do jednotlivých 

právnych odvetví, pričom bude normotvorca vystavený otázke rozhodovania sa medzi 

komplexnou novelizáciou priamo ako aj nepriamo dotknutých právnych predpisov a medzi 

prijatím komplexných osobitných pravidiel (lex specialis) pre testovanie a prevádzku 

automatizovaných a autonómnych vozidiel. Vzhľadom na neustály technologický vývoj 

zostáva povinnosťou normotvorcu aj kontinuálna evaluácia potenciálne dotknutých 

právnych predpisov.34 

Záverom ostáva skonštatovať, že mnohé moderné a inovatívne technológie v oblasti 

dopravy35 si svojim charakterom vynútia prijatie legislatívneho rámca nevyhnutného pre ich 

implementáciu do praxe, pričom normotvorca (či už nadnárodný, alebo vnútroštátny) musí 

túto skutočnosť citlivo reflektovať. Právo by nemalo inovácie „zabiť“, zároveň by však 

absencia právnych pravidiel nemala inováciám umožňovať tvorbu hrozieb pre spoločnosť. 

 

                                                           
33 Normotvorca musí reflektovať na stav, že samostatne sa pohybujúci objekt môže v človeku vyvolať strach, 

panickú reakciu, čo z pohľadu normotvorcu môže znamenať napr. podnet pre zavedenie zákonnej povinnosti 

orgánov verejnej moci vzdelávať verejnosť, a pod.  
34 Pod pojmom „potenciálne dotknutý právny predpis“  v kontexte článku  chápeme taký právny predpis, ktorý 

vzhľadom na súčasnú penetráciu konceptov inteligentnej mobility nie je priamo alebo nepriamo dotknutý 

a teda v súčasnosti nie je potrebné zvažovať jeho novelizáciu, čo však nevylučuje potrebu takéhoto zvažovania 

v budúcnosti v závislosti práve od miery vývoja a spoločenskej akceptácie týchto konceptov. 
35 Napríklad vozovka, ktorá bezkontaktne nabíja elektrické autá. Dostupné na internete: 

https://www.nytimes.com/2021/11/29/technology/electric-cars-magnetic-roads.html. Navštívené 26. 1. 2022 
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Abstrakt: 

Článok sa venuje aktuálnej problematike právnej implementácie automatizovaných 

a autonómnych vozidiel v podmienkach Slovenskej republiky. Pertraktuje základné oblasti, 

ktorých sa takáto implementácia dotýka a to najmä pravidlá cestnej premávky, aspekty 

poistenia ako aj trestnoprávne a administratívnoprávne aspekty zodpovednosti v kontexte 

využívania týchto konceptov. V úvode prezentuje súčasný technologický stav ako aj potrebu 

chápania automatizácie a autonómnosti a zároveň uvádza základné legislatívne podnety 

z danej oblasti. Nadväzujúc analyzuje už vyššie spomenuté oblasti pričom rozoberá aj 

jednotlivé možnosti ich legislatívnej implementácie. Článok ponúka prehľad odporúčaných 

aktivít normotvorcu v jeho činnosti zameranej na právnu implementáciu a reguláciu novej 

spoločenskej oblasti – inteligentnej mobility.   

Kľúčové slová: autonómne a automatizované vozidlá, inteligentná mobilita, normotvorná 

činnosť,  performatívna regulácia, právna implementácia. 
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Abstract: 

The article deals with current issues of legal implementation of automated and autonomous 

vehicles in the conditions of the Slovak Republic. It treats the basic areas affected by such 

implementation, in particular road traffic rules, insurance aspects as well as criminal and 

administrative aspects of liability in the context of the use of these concepts. In the 

introduction, it presents the current technological state as well as the need to understand 

automation and autonomy, and also presents the basic legislative initiatives in this area. 

Subsequently, it analyzes the above-mentioned areas, while also discussing the various 

options for their legislative implementation. The article offers an overview of the 

recommended activities of the legislator in his activities aimed at the legal implementation 

and regulation of a new social area - intelligent mobility. 

Key words: autonomous and automated vehicles, intelligent mobility, law-making, 

performative regulation, legal implementation 
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JIHOMORAVSKÝ KRAJ A KRIZOVÉ SITUACE 2020-21 

Dagmar Kostrhůnová 

 

1. ÚVOD 

V životech lidí na planetě jsou chvíle radosti i štěstí, ale také opakovaně dochází k různým 

mimořádným událostem, kterým je člověk vystaven. Stejně tomu je ve společnosti, 

v různých místech světa. Jak ukazuje historie, mimořádné události se stále opakují, někdy 

po několika letech, někdy po desítkách i stovkách let. Příkladem jsou různé živelné události 

jako povodně, zemětřesení, požáry, vichřice, epidemie i tornáda. Po celá staletí neutichají 

války mezi státy, přičemž válečné události v minulém století dosáhly dokonce celosvětových 

rozměrů. Dodnes se na různých místech světa odehrávají lokální konflikty, v nichž nejen 

bojují profesionálové proti profesionálům, ale lidé útočí na své sousedy. Ti, kdož se odlišují 

vzhledem, jazykem, kulturou, majetkem, náboženským vyznáním, jsou přepadáni, vyháněni, 

mučeni, znásilňováni, ba i zabíjeni. …. Závažné životní události, prožitá traumata, mohou 

paradoxně nastartovat i pozitivní změny, přivést člověka na novou cestu životem (Mareš 

2012, s. 13). Překonávání překážek patří k životu člověka a lidstvo to může zocelit. 

Tento příspěvek popisuje zvláštní události, kterým museli čelit občané ČR z důvodu 

onemocnění Covid-19, které zasáhlo více kontinentů světa včetně Evropy. Lidé i vlády 

jednotlivých zemí se ve velmi krátké době ocitli v situaci, kterou ve svém životě ještě 

neřešili, a hlavně neuměli řešit. Byla vydávána různá omezení (nošení roušek, nesdružování 

se) a k tomu zprávy z jiných zemí světa, že onemocnění Covid-19 je smrtelná chřipka. 

Pandemie chřipky ochromila lidstvo již v roce 1918 tzv. španělská chřipka. Španělská 

chřipka měla podobný průběh jako Covid-19. Na počátku roku 1918 lidé chřipku zlehčovali, 

nechtěli nosit roušky. Na podzim 1918 chřipka uhodila už v silné vražedné síle a pokračovala 

ještě až do roku 1919 a v roce 1920, až se obyvatelstvo promořilo a vytvořilo kolektivní 

imunitu, tak chřipka skončila. Odhad úmrtí na španělskou chřipku je asi 20-100 milionů lidí, 

což je více, než zemřelo lidí v 1. světové válce1.  

 

 

                                                           
1 https://www.mojezdravi.cz/nemoci/spanelska-chripka-4520.html> [online] [cit. 2021-09-20]. 
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Další události, které museli občané na Moravě čelit v roce 2021, bylo tornádo na Břeclavsku 

a Hodonínsku, které udeřilo nečekaně 24. 6. 2021 v obcích Mikulčice, Hrušky, Lužice, 

Moravská Nová Ves, Hodonín a další.  

Tornádo napáchalo obrovské škody na majetku včetně lidských životů. Jedná se o nejsilnější 

evidované tornádo na území Moravy. 

 

2.  COVID-19 

Na přelomu roku 2019/2020 jsme byli svědky mimořádné zdravotnické události, která 

ovlivnila chování a psychologii lidí vzhledem k neobvyklé a neznámé situaci. 31. 12. 2019 

čínský Wu-chan oznámil ohnisko pneumonie neznámé příčiny ohrožující veřejné zdraví. 

Dne 11. 2. 2020 Světová zdravotnická organizace (WHO) označila onemocnění Covid-19.  

Dne 11. 3. 2020 WHO šíření koronaviru prohlásila za pandemii.2 Lidé se museli 

přizpůsobovat různým vládním nařízením, dodržovat zákazy, příkazy. Změnil se přístup 

zaměstnavatelů k zaměstnancům, začala se prosazovat práce z domu (Home Office) i výuka 

ve školách nejdříve byla omezena, později došlo k novému fenoménu výuce on-line přes 

různé aplikace Zoom, Teams, Skype a další. Postupně se také měnilo chování lidí. Během 

těchto změn na jaře 2020 docházelo i k různým názorovým konfliktům a nedorozuměním. 

Existovalo mnoho vládních nařízení, které někteří lidé striktně dodržovali, ale také někteří 

lidé s nařízeními nesouhlasili. Neshody panovaly i mezi vládními představiteli, opakované 

výměny pozice ministra zdravotnictví, ale i názorové neshody a konflikty mezi lidmi. 

Většina obyvatel ČR však stanovená pravidla dodržovala. 

2.1 OMEZENÍ (ONEMOCNĚNÍ COVID-19) 

V polovině března 2020 pandemie nové nemoci postupovala světem jako žádná v posledních 

sto letech (Kubal, Gibiš, 2020, s. 9). Nakažených osob přibývalo a onemocnění se začalo 

nekontrolovaně šířit. Vláda zavřela školy, divadla a kina, rušila kulturní a sportovní akce, 

vůbec poprvé vyhlásila nouzový stav na celém území země (nouzový stav skončil až 11. 4. 

2021), zavedla zákaz cestování, zavřela hranice, obchody, restaurace, všechny provozy a pak 

omezila i volný pohyb. Opatření, která tu nebyla od pádu komunismu (Kubal, Gibiš 2020, s. 

9). Vlády dalších zemí reagovaly stejně nebo podobně. Život v ČR byl pozastaven, uzavřeno 

bylo i nebe. 

                                                           
2 https://koronavirus.mzcr.cz/ 
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Nadšení dobrovolníci i profesionálové poskytovali pomoc zemi v ohrožení v nejrůznějších 

oblastech. Ať to byli dobrovolníci v gastronomii, kteří zavedli výdejní okénka, šičky roušek, 

zdravotníci, záchranáři, integrovaný záchranný systém, vojsko, včetně krizových oddělení 

jednotlivých krajů. Mezi nimi i kraj Jihomoravský, který zřídil informační krizovou linku 

pomoci v následujícím období (jaro 2021) pro registraci občanů na očkování proti 

onemocnění Covid-19. 

Očkování v ČR začalo 27. prosince 2020 ve vybraných nemocnicích3. Den předtím byly 

přivezeny dávky vakcín proti Covidu-19 a přednostně byli očkováni zdravotníci a senioři. 

Na Covid-19 zemřeli tisíce našich spoluobčanů a vakcína, která byla schválena Evropskou 

Unií (EU) byla naše naděje, že se vrátíme do normálního života4. Od 15. 1. 2021 se mohli 

lidé nad 85 let věku registrovat na očkování proti onemocnění Covid-19 a registrace na 

očkování pokračovala dle věkových kategorií, dle počtu vakcín, které byly k dispozici. 

Později se k registraci na očkování připojila kategorie učitelů, kteří obdrželi unikátní kódy, 

na základě kterých, se mohli zaregistrovat a zarezervovat si termín očkování. V další 

kategorii byli občané, kteří prodělali závažnou nemoc anebo se ze závažné nemoci léčili 

a současně probíhalo očkování imobilních občanů.  

2.2 VLIV NA PSYCHIKU 

Negativní zkušenosti lidí mohou mít i pozitivní dopad. Lidé si uvědomují, že vyšší kvalita 

života nepřichází sama, že se k ní člověk musí propracovat překonáváním obtíží i utrpení 

(Mareš 2012, s. 14). Každá negativní situace, kterou jedinec zažije, mívá vedlejší účinky. 

V některých případech skutečně negativní událost člověka posílí, ale u některých jedinců 

stres vyvolá pochybnosti a najednou člověk nevidí před sebou cestu.  

Je rozlišováno pět fází období vyrovnávání se se stresem: 

 Fáze omráčení a šoku (24-36 hodin po události) 

 Fáze výkřiku „co se stalo?" (do 3 dnů po události) 

 Fáze hledání smyslu události – „proč mě to potkalo?“ (3-14 dnů po události) 

 Fáze popření události (2-8 týdnů po události) 

 Posttraumatická fáze (1-3 měsíce po události) (Mareš 2012, s. 18). 

                                                           
3 https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/v-cr-bylo-zahajeno-ockovani-proti-onemocneni-covid-19-

-mezi-prvnimi-ockovanymi-byl-i-premier-babis-185837/. 
4      https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/v-cr-bylo-zahajeno-ockovani-proti-onemocneni-covid-

19--mezi-prvnimi-ockovanymi-byl-i-premier-babis-185837/. 
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Právě toto období posttrauma může vést k tomu, že se člověk těžko vyrovnává s prožitými 

těžkými událostmi mnoho měsíců a mnohdy se s těžkým prožitým zážitkem nevyrovná 

nikdy a změní to i jeho osobnost. Může se dostat do stavu, kdy všechno vzdá, protože se mu 

život jeví jako zbytečný anebo přežívá dál, ale omezeně. Mnoho lidí je v zátěži zaskočeno 

vlastními emocemi, které jsou silné natolik, že je obtížné je skrývat. Mnozí se za emoce 

omlouvají, nechtějí zatěžovat okolí, stydí se (Vodáčková 2002, s. 48). Někteří lidé však 

najdou znovu smysl života a vrací se do normálu, vyrovnají se s prožitým traumatem 

a dostávají se na tzv. vyšší úroveň, překonali to a vyrovnali se s traumatickou událostí. Proto 

je velmi důležité, když se člověk dostane pod psychický tlak, pomáhat. Pomáhat lidem laicky 

i odborně, aby se co nejdříve mohli s těžkostmi vyrovnat, přijmout novou realitu a najít 

smysl života.  

 

3. TORNÁDO  

Ve světě dochází ke globálním změnám ve všech oblastech, včetně globálního oteplování, 

a to se stává spouštěčem přírodních katastrof. Za posledních více než dvacet roků se v ČR 

vyskytly přírodní katastrofy v podobě záplav. V roce 1997, později v roce 2002 došlo ke 

katastrofální povodni, která postihla 753 obcí, evakuováno bylo 220 000 lidí a 17 lidí přišlo 

o život (Mareš 2012, s. 150). Rozsáhlé povodně zasáhly do životů lidí a měly vliv na jejich 

pozdější trauma. Záplavy je připravily o to nejdůležitější, o střechu nad hlavou, o majetek. 

Avšak tornádo se v takové síle nad ČR nevyskytovalo. Od 24. 6. 2021 už to není pravda. Na 

Břeclavsku a Hodonínsku udeřilo tornádo. Tornáda jsou katastrofální vířivé větry ve tvaru 

nálevky s průměrem 10 m až 1 km. V tomto víru může vítr dosáhnout až neuvěřitelnou 

rychlost 300 m/s (což je přes 1000 km/hod.) (Kukal 1983. s. 246). Vznik tornád není zcela 

jasný (Kukal, 1983, s. 246). Proto je velmi obtížné se proti tornádu bránit anebo se na něho 

předem připravit. Tornádo se tvoří ve chvíli, kdy je nestabilní zvrstvení vzduchu. Zemský 

povrch je ohřát, ohřeje se od něho i spodní vrstva vzduchu (Kukal 1983, s. 246). Spodní 

vrstva se překrývá chladným vzduchem a vznikne nestabilita. Teplý vzduch se snaží prodrat 

vzhůru a když někde prorazí studenou vrstvu, tak může vzniknout tornádo (Kukal 1983, s. 

247). Tornádo je silně rotující vír, který se tvoří ze základny bouřkového mraku 

(Cumulonimbus).  
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Pokud se vír nedotkne země, není považován za tornádo, ale trombu. Tornádo je schopné 

zvednout do vzduchu věci o hmotnosti až 5 tun a je to extrémně nebezpečný jev, který se může 

vyskytnout téměř kdekoliv na světě 5. Řádění tornáda patří mezi přírodní katastrofy. Přírodní 

katastrofy ohrožují obyvatele naší planety od samého počátku civilizace (Kukal 1983, s. 9). 

Mezi přírodní katastrofy patří povodně, sopečné vulkány, vlny tsunami, zemětřesení, 

atmosférické katastrofy i sněhové laviny. Avšak ČR nepatří k zemím, kde je vysoký výskyt 

přírodních živlů. 

 

3.1 TORNÁDO NA BŘECLAVSKU A HODONÍNSKU 

Na Břeclavsku a Hodonínsku došlo 24. 6. 2021 asi v 19,20 hodin večer k extrémní bouři 

s krupobitím a tornádem. Toto tornádo je považováno za nejsilnější v historii ČR.6 Intenzita 

tornáda na Břeclavsku a Hodonínsku 24. 6. 2021 byla F 4 (zboří dobře postavené domy, a ty 

se slabšími základy odfoukne pryč, stejně jako automobily, vítr v nárazech 330 až 420 

km/hod.).7 Některé z bouří byly tzv. supercely, které postupovaly z Rakouska přes 

Břeclavsko a Hodonínsko. Tornádo způsobilo velké školy v pásu dlouhém asi 26 km 

a širokém 700 m 8. Podle organizace Člověk v tísni bylo poškozeno 1200 domů, veřejné 

budovy, věž kostela, zoologická zahrada, stromy, vozidla, vysoké napětí a infrastruktura. 

Byly zasaženy obce Mikulčice, Hrušky, Lužice, Moravská Nová Ves, část obce Hodonín 

(Pánov, Bažantnice, Kapřiska) a část obce Ratíškovice. Dále potom obec Tvrdonice, Týnec 

i Valtice. Někteří lidé zemřeli a stovky obyvatel byli zraněni. Škody, které na majetku 

vznikly, jsou obrovské (v miliardách korun).9  

I přestože Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) varoval před silnými bouřkami 

s přívalovými dešti, nikdo nepředpokládal, že se stane to, co se stalo. Tornádo o síle F 4 na 

našem území v oblasti Břeclavsko a Hodonínsko. Proti tornádu se nedalo ubránit.  

 

 

                                                           
5 https://astrotech.cz/co-je-to-tornado-a-jak-vznika. 
6https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/tornado-na-hodoninsku-zprava-meteorologove-stupen-

f4_2107021111_zuj 
7 https://stare.tornada-cz.cz/hist/kroniky.html 
8https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/tornado-na-hodoninsku-zprava-meteorologove-stupen-

f4_2107021111_zuj 
9https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/tornado-na-hodoninsku-zprava-meteorologove-stupen-

f4_2107021111_zuj 
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3.2  ŠOK A TRAUMA 

Určité duševní rozpoložení člověka z náhlého překvapení nebo rozčilení je nazýváno šokem. 

V medicíně se jedná o neschopnost kardiovaskulárního systému člověka dodat tkáním 

dostatek kyslíku a živin. Šok může vést ke smrti člověka.10 Po prožité mimořádné události 

řádění živlů si lidé z postižených oblastí teprve za tři až čtyři dny uvědomují, co se stalo. 

Po třech dnech od události jako by lidé „přicházeli k sobě“ 

 Hledají viníka – trvá od tří dnů do dvou týdnů, přichází pravý čas pro naslouchací 

pomoc 

 Znovuprožívání – trvá od dvou týdnů do měsíce po události, snaha o popření události, 

nestalo se to (Baštecká 2005, s. 22) 

Psychika se začne ozývat, až skončí aktivní likvidace mimořádné události a člověk už 

nebude mít tolik činností. 11 Odborníci zdůrazňují, že stejně důležitá jako fyzická 

a humanitární pomoc v místě neštěstí je i pomoc psychologická.12 Dopad traumatu může být 

nenápadný, jindy naopak náhlý a prudký. Někdy vede zdánlivě nevýznamné trauma až 

k tragickým následkům. Na druhou stranu není výjimkou, že někteří jedinci překonají i velmi 

závažná nebo mnohočetná traumata až překvapivě dobře, a negativní zkušenost u nich 

dokonce vede k posttraumatickému růstu (Klepáčová 2020, s. 10). To, jak trauma člověka 

ovlivní, závisí na více skutečnostech. Podle typu osobnosti, podle charakterových vlastností 

člověka, podle typu a významu události, která se stala. Prožitá traumata mají vliv na způsob 

dalšího života jedince – zvládat stres, důvěřovat lidem a situacím, potíže s navazováním 

a udržením přátelských zdravých vztahů, potíže s pamětí, pozorností i myšlením (Klepáčová 

2020, s. 13). Dále potom hrozba ztráty smyslu života a vlastní existence (Paulík 2017, s. 90). 

Kolektivní trauma označuje událost nebo řadu událostí, které otřesou pocitem bezpečí 

v rámci určité skupiny nebo skupin lidí (Klepáčová 2020, s. 13). Lidé, kteří byli součástí 

kolektivního traumatu jako účastníci nebo svědci, prožívají intenzivně bolestně výročí toho, 

co prožili. Pro řešení nenadálých událostí, které způsobují lidem šoky nebo traumata je 

nejdůležitější pomoc nejbližší rodiny, širší rodiny, známých, přátel, posléze pomoc obcí, 

státu a finanční pomoc. 

 

                                                           
10 https://www.stefajir.cz/sokove-stavy 
11https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3332314-psychika-se-zacne-vic-ozyvat-az-skonci-likvidace-trosek-

upozornuje-psycholog. 
12 https://www.novinky.cz/domaci/clanek/policejni-psycholozka-sok-ze-zkazy-se-teprve-dostavi-40364580. 
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4.  ŘEŠENÍ POMOCI 

Na Krajském úřadě Jihomoravského kraje (KÚ JMK) jako součást Odboru kancelář ředitele 

je oddělení krizového řízení a obrany. Hejtman kraje zřizuje a řídí krizový štáb (§ 14 

krizového zákona č. 240/2000 Sb.) a oddělení krizového řízení a obrany je stálou pracovní 

skupinou Krizového štábu JMK. Připravuje podklady pro rozhodování hejtmana a plní jím 

zadané úkoly v souvislosti s krizovou situací, podílí se na plánech bezpečnosti kraje, 

v případě nenadálých událostí koordinuje pomoc spolu s Integrovaným záchranným 

systémem JMK (IZS JMK). IZS jsou bezpečnostní složky orgánů státní správy a samosprávy 

a provádí záchranné a likvidační práce při mimořádných událostech. Patří sem Hasičský 

záchranný sbor ČR, Jednotky požární ochrany, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby 

a Policie ČR.13  

Oddělení krizového řízení a obrany velmi rychle zareagovalo na počátku roku 2021, když 

byla spuštěna vakcinace proti onemocnění Covid-19. Byla otevřena bezplatná celostátní 

linka 1221, ale byla stále obsazená a nedostatečná, a tak byla na KÚ JMK zřízena bezplatná 

informační krizová linka (IKL) 800 129 921, která sloužila jako podpora celostátní linky 

1221 pro občany JMK (ale využívali ji i občané z jiných krajů), kteří se chtěli zaregistrovat 

na očkování. Očkování bylo spuštěno v měsíci prosinci 2020 a týkalo se pouze pracovníků 

ve zdravotnictví a od ledna 2021 dle věkových kategorií se mohli na očkování přihlašovat 

nejstarší občané ČR (věk 85+). Bylo zřízeno zázemí pro informační krizovou linku (IKL) 

v suterénu budovy Krajského úřadu JMK na Žerotínově nám. 3, Brno. IKL byla tvořena 

dobrovolníky z řad zaměstnanců KÚ JMK, dobrovolně přišli pomáhat na IKL, 

zaznamenávali telefonické hovory průběžně tak, jak se lidé přihlašovali k registraci na 

očkování a později k rezervaci dvou termínů očkování. Do aplikace Microsoft Teams byly 

všechny hovory zaznamenávány a oddělení krizového řízení a obrany žádosti a přání občanů 

průběžně řešilo dle vyhodnocení důležitosti. Tato IKL také sloužila všem občanům 

k zodpovězení dotazů (typu imobilní pacienti, nemocní, s příznaky nachlazení, nemohou se 

dostavit na zarezervovaný termín očkování). Zaměstnanci KÚ JMK byli ad hoc proškoleni 

k obsluze bezplatné linky. V pracovní dny byla linka pomoci přístupná od 8,00 – 16,00 

hodin. Linka fungovala od poloviny ledna 2021 do 24. 6. 2021.  

 

  

                                                           
13 https://www.hzscr.cz/clanek/integrovany-zachranny-system.aspx. 
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Toho dne 24. 6. 2021 na Břeclavsku a Hodonínsku uhodilo tornádo a tato linka byla 

přesměrována na pomoc pro tuto oblast. Na pomoci se podílel Krizový štáb JMK, dobrovolní 

pracovníci KÚ JMK, Integrovaný záchranný systém JMK včetně armády. 

 

5.  ČINNOST KRIZOVÉ LINKY  

Tabulka č. 1: Jaro 2021 - pomoc občanům JMK při registraci a rezervaci na očkování 

Využití informační 

krizové linky 

800 129 921 

v jednotlivých měsících 

roku 2021 

Počet 

telefonických 

hovorů 

 

Registrace 

a 

rezervace 

termínu 

očkování 

Ostatní 

dotazy 

leden 2684 nerozlišeno nerozlišeno 

únor 2688 nerozlišeno nerozlišeno 

březen 5757 nerozlišeno nerozlišeno 

duben 4661 nerozlišeno nerozlišeno 

květen 4114 1358 1009 

červen 2080 878 1202 

CELKEM 21 984 2236 2211 

Pramen: Vlastní zpracování podle interních materiálů KÚ JMK z aplikace Microsoft 

Teams.  

Z tabulky č. 1 vyplývá, že od ledna 2021 pomáhal kraj svým občanům, aby se jednoduše 

zaregistrovali na očkování. Očkovala se především kategorie starších spoluobčanů z důvodu 

zvýšeného rizika nemocí stáří a od konce března 2021 se registrovaly mladší ročníky. Bylo 

vyřízeno 21 984 telefonických hovorů celkem od ledna do června 2021. Nejvyšší počet 

registrací a rezervací byl v měsíci březnu 2021 a to 5757 hovorů. V měsících leden, únor, 

březen, duben nebyla u hovorů rozlišována kategorie Registrace a rezervace termínu 

očkování, a kategorie Ostatní dotazy. Přesto se převážná většina hovorů (asi 95 %)14 

registrace a rezervace termínu očkování týkala. V měsíci květnu a červnu se tyto informace 

začaly v aplikaci Microsoft Teams rozlišovat, avšak zde se již mohly registrovat mladší 

ročníky (většina z nich to zvládla sama), takže dotazy se spíše týkaly organizačních 

záležitostí ohledně očkování (žádali změnu termínu očkování, odjezd na pracovní cestu atd.). 

Jak z tabulky č. 1 vyplývá, v červnu 2021 bylo již nejméně hovorů (registrací na očkování 

a rezervací termínu) a většina z nich 58 % se týkala již kategorie Ostatní dotazy. 

 

                                                           
14 Vlastní zkušenost z obsluhy informační krizové linky JMK 800 129 921 
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Příklad č. 1: 

Při registraci museli občané nahlásit svoje jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, zdravotní 

pojišťovnu, telefon. Věková kategorie 80+ přesně věděla rodné číslo, všechny osobní údaje 

o sobě i o rodinném příslušníku (manžel, manželka, syn, dcera), kterého chtěli zaregistrovat 

na očkování. Když se registrovala kategorie 40+ (mladí lidé, tak někteří z nich neznali ani 

svoje rodné číslo ani název zdravotní pojišťovny, dokonce i křestní jméno nahlásili hovorové 

ne dle rodného listu, takže registrace nešla provést, až po úpravě). 

Řešení: 

Operátorka se ptala na všechny podrobnosti, až se zjistilo, který údaj klient oznámil špatně. 

Teprve pak mohla registraci na očkování provést. Každý by měl znát svoje rodné číslo, 

jméno a příjmení a zdravotní pojišťovnu z paměti. 

Příklad č. 2: 

Dotaz, který spíše zatížil uvolněnou linku pomoci. Volala manželka s dotazem: „Co si má 

vzít manžel do hospody?“ Chtěla vědět, jestli má mít manžel antigenní test nebo doklad 

o očkování.  

Řešení: 

Operátorka se v první chvíli zasmála a sdělila: Dobrou náladu a peníze. Potom přišla vážná 

odpověď, že určitě doklad o očkování. Nezatěžovat krizovou linku tímto typem dotazu. 
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Tabulka č. 2: Jaro 2021 – pomoc občanům JMK po tornádu na Břeclavsku a Hodonínsku 

                                          

Počet dnů 

pomoci 

Datum a 

pomoc ve 

dnech 

Počet 

telefonických 

hovorů 

1. 25. 6. 2021 1157 

2. 26. 6. 2021 830 

3. 27. 6. 2021 455 

4. 28. 6. 2021 653 

5. 29. 6. 2021 524 

6. 30. 6. 2021 398 

7. 1. 7. 2021 303 

8. 2. 7. 2021 231 

9. 3. 7. 2021 68 

10. 4. 7. 2021 49 

11. 5. 7. 2021 58 

12. 6. 7. 2021 34 

13. 7. 7. 2021 63 

14. 8. 7. 2021 52 

15. 9. 7. 2021 35 

CELKEM 15 dní 4 910 

Pramen: Vlastní zpracování podle interních materiálů KÚ JMK z aplikace Microsoft 

Teams. 

Z tabulky č. 2 je patrno, od kdy KÚ JMK spustil informační krizovou linku výpomoci při 

nečekané události tornádo na Břeclavsku a Hodonínsku, a to od 25. 6. 2021 až do 9. 7. 2021. 

Celkem patnáct dnů dobrovolně pomáhali zaměstnanci KÚ JMK zvládnout dotazy, nabídky 

a poptávky pomoci materiální, finanční, potravinové, ubytovací, hlídání dětí z postižených 

oblastí, dotazy příbuzných z celé republiky, kteří nemohli najít svoji rodinu na Břeclavsku 

a Hodonínsku a další. Bylo zpracováno 4910 nabídek a žádostí, ale především se jednalo 

o nabídky pomoci od občanů celé republiky, dokonce i nabídky pomoci ze zahraničí (USA, 

Slovensko). Linka fungovala od 8,00–22,00, poté 8–18,00 včetně víkendů a svátků.  

Příklad č. 3: 

Na informační krizové lince 800 129 921 probíhal jeden hovor za druhým. Lidé nabízeli 

pomoc od stavebního materiálu na rekonstrukce zničených domů (desky, latě, střešní tašky 

a plachty), odborné práce, práce na obnově domů, úklidové dobrovolnické pomoci až po 

pomoc finanční. Paní (důchodkyně) z Prahy chtěla znát číslo transparentního účtu JMK 

a řekla: „Já jsem již stará a v penzi, tak nemohu jinak pomoci než poslat peníze, ale také jich 

moc nemám, pošlu 15 tisíc Kč a nezlobte se, že tak málo“.  
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Chtěla poslat tak velkou částku peněz, a ještě se omlouvala, že nemůže poslat víc. Takový 

hovor nebyl ojedinělý. Vlna solidarity byla obrovská.  

Řešení: 

Operátorka nabídla ženě na výběr z několika otevřených a prověřených transparentních účtů 

kraje, charity a dalších organizací, které prováděly povolenou finanční sbírku. To, co je pro 

někoho málo, může pro druhého znamenat moc. 

Příklad č. 4: 

Pán nabízel střešní tašky na celou střechu domu. Operátor(ka) měla zjistit, zda pomoc je 

zdarma i s dopravou anebo je potřeba materiál přivézt a třeba částečně uhradit. Pán řekl: 

„Střešní tašky dám zdarma, ale bohužel je nemohu přivézt, jsem slepý“. Emoční momenty 

pomoci.  

Řešení: 

Operátorka poděkovala a zvýraznila v tabulce Teams tuto nabídku pomoci tak, aby byla co 

nejdříve vyřízena stálou pracovní skupinou Krizového štábu JMK. Každý člověk může 

v krizové situaci pomoci. 

Příklad č. 5: 

Konflikt a psychika. Dobrovolnická pomoc na odklízení nepořádku a hrubší práce byla 

značná. Dobrovolníci z celé republiky okamžitě v těch prvních dnech nabízeli, že přijedou, 

budou bydlet ve svých autech a budou pomáhat. Další nabízenou pomocí byla pomoc 

psychologů a pomoc veterinářů (zasažena, zraněna a v šoku byla i zvířata). Ale pracovníci, 

kteří měli pomoc koordinovat přímo v postižených místech, nestíhali pomoc rozdělovat 

a přiřazovat dobrovolníky na určitá místa, do určitých obcí. Tak kvůli vzniku problému, byli 

určeni koordinátoři obcí z řad zaměstnanců KrÚ JMK, kteří si rozdělili teritoria (obce a typ 

pomoci), aby pomoc mohla být plynulá a nemuseli být někteří dobrovolníci odmítnuti anebo 

dokonce poslaní zpět domů (přijeli z daleka, z různých míst ČR). Materiální pomoci bylo 

tolik, že haly, sportovní areály, sklady na to určené byly plné a nebylo kam materiální pomoc 

ukládat. Činnost byla psychicky náročná, jednat a řešit všechny nabídky dobrovolníků 

a přidělovat jim práci tak, aby to bylo prospěšné a efektivní pro postižené obce a občany po 

tornádu. Koordinátoři také museli zabezpečit uskladnění stavebního materiálu, sběru 

oblečení, sběru trvanlivých potravin z celé republiky. Pomoci bylo tolik, že Potravinová 

banka uschovávala trvanlivé potraviny. 
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Řešení: 

Krizový štáb JMK zabezpečil z řad dobrovolných zaměstnanců kraje nové další 

koordinátory, které poslal do terénu „Břeclavsko a Hodonínsko“, aby pomohli situaci 

zvládnout. Nejúčinnější je přerozdělení práce a kompetencí přímo na postiženém místě.  

Příklad č. 6: 

První dny nefungovala elektrika, protože tornádem byly poškozeny dráty i sloupy vysokého 

napětí, takže bylo potřeba mobilní elektrocentrály. Ty, mimo jiné, sloužily k uvaření jídla 

pro dobrovolníky, kteří v prvních dnech pomáhali s úklidovými pracemi. Elektrocentrála asi 

třetí den vypověděla službu a nebyl dovařen oběd. Dva tisíce dobrovolníků bylo bez oběda. 

Vznikl problém.  

Řešení: 

Krizový štáb JMK okamžitě řešil situaci, zajistil pro všechny balenou stravu a také novou 

elektrocentrálu od Hasičského záchranného sboru JMK (HZS JMK). Oběd byl dovařen 

a přerozdělen. Brigádníci jídlo dostali, a to i přesto, že se nejednalo o teplý oběd. 

 

6.  ZÁVĚR 

V historických souvislostech je vidět, že katastrofy a epidemie šly ruku v ruce (Dvořák 1987, 

s. 60). V historii po přírodních katastrofách docházelo k epidemiím z důvodu špatných 

hygienických podmínek. Zde se jednalo o opačnou situaci. Napřed epidemie a potom 

tornádo. Ale dodržování přísných opatření, vysoké úrovně zdravotnictví, léky, očkovací 

sérum – to všechno ovlivnilo úspěšné zvládnutí situace, a to i přesto, že některé škody jsou 

nevratné (lidé, kteří podlehli onemocnění Covid-19 a lidé, kteří zemřeli při tornádu). 

Onemocnění Covid-19 lidem připomnělo, že pokud se ve společnosti něco děje, dokážou se 

lidé podřídit a přizpůsobit autoritám. Vlády jednotlivých zemí zatím neznají přesnou příčinu 

vzniku tohoto viru a proto ochrana společnosti je v podstatě experimentem. V minulosti se 

objevily nebezpečné viry v Číně a Saudské Arábii SARS a MERs. Příbuzné viry Covid-19 

(SARS a MERs) odešly úplně a zcela nečekaně. Jsou vědci, kteří jsou přesvědčeni, že Covid-

19 také zmizí a bude to pouze sezonní infekce anebo s námi Covid-19 zůstane do konce života 

a že se ho nikdy nezbavíme (Honzák a kol., 2020, s. 80). Jednou z obran proti virům je 

vynález léku nebo vakcinace, která již mnohokrát lidstvo zachránila od epidemií 

a mnohočetného úmrtí (např. neštovice, tuberkulóza).  
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Ale asi nejpravděpodobnější a fyziologicky a historicky nejnormálnější bude kolektivní 

imunita. Populace se patogenu vystaví a exponuje se, a lidé si tak vyvinou třeba minimální 

imunitní odpověď (Honzák a kol. 2020, s. 79). 

I přesto, že došlo k onemocnění Covid-19 a došlo k nepředvídatelné přírodní katastrofě 

tornádo na Břeclavsku a Hodonínsku, tak i zánik něčeho a konec něčeho, mohou být novými 

příležitostmi a novými začátky (Smil 2017, s. 371). Překonávání překážek a řešení složitých 

lidských situací patří k životu lidí a lidstvo posiluje. 

Dne 26. 8. 2021 byli hejtmanem oceněni, za nasazení při zvládání krizové situace Covid-19, 

pracovníci zdravotnických zařízení JMK, HZS JMK, Policie ČR JMK, starostové a krizoví 

pracovníci obcí JMK, ředitelé školských zařízení v JMK, zástupci neziskových organizací 

a organizací sociálních služeb v JMK, zaměstnanci KÚ JMK a pracovníci IKL. Ocenění za 

pomoc po tornádu na Břeclavsku a Hodonínsku proběhne v podzimních měsících roku 2021.   

V úvodu tohoto příspěvku byla stanovena výzkumná otázka: Je krizový štáb 

Jihomoravského kraje profesionálně připraven na řešení krizové situace? Odpovědí je – ano, 

Krizový štáb Jihomoravského kraje je profesionálně připraven na řešení krizových událostí. 

Z poznatků vyplývá:  

 hejtman i Krajský úřad JMK dokážou pomáhat svým občanům, úředníci jsou 

profesionálové, 

 občané ČR vykazují vysokou míru solidarity, v případě krizových situací se dokážou 

spojit a pomáhat si, 

 při pomoci mohou nastat chvíle stresové i úsměvné, 

 připravenost a rychlost Krizového štábu JMK prokázala, že existují přesně stanovené 

postupy, které jsou v krizových případech efektivně využity. 
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9.  

Abstrakt: 

Tento příspěvek je zaměřen na mimořádné, ojedinělé vlivy, které přináší lidem životní 

komplikace, jaké nemohou předvídat, ale mohou být připraveni jim čelit, řešit je a umět je 

vyřešit. Příspěvek popisuje problematiku vlivu mimořádných událostí na obyvatele, na jejich 

emoce a na psychické zdraví včetně řešení různých komplikací, konfliktů a problémů, které 

s tím souvisí. Bude provedena analýza situace pomoci Jihomoravského kraje při vakcinaci 

proti onemocnění COVID-19 a bude popsána situace po tornádu na Břeclavsku 

a Hodonínsku v souvislosti s jednáním lidí a vysokým nasazením Krizového štábu 

Jihomoravského kraje (JMK). V příspěvku bude analyzována situace dvou krizových situací, 

které Krizový štáb JMK a občané kraje museli určité období řešit a vyjednávat, mnohdy 

v emočně a psychicky vypjaté atmosféře. 

Cílem příspěvku je popsat dvě nečekané události (první z nich začala v prosinci roku 2020 

a vyvrcholila až v roce 2021, druhá událost proběhla v červnu 2021) a porovnat přístup 

Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Integrovaného záchranného systému kraje 

a dobrovolníků, řešení a vyřešení dvou nenadálých událostí. Součástí příspěvku jsou 

i praktické příklady. 

Klíčová slova: covid, očkování, tornádo, mimořádné situace, krizový štáb, konflikt, psychika.   
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Abstract: 

This paper focuses on the extraordinary, isolated influences that bring people life 

complications that they cannot predict, but they can be prepared to face, address and be 

able to solve them. The paper describes the issue of the impact of extraordinary events on 

the population, their emotions and mental health, including the solution of various 

complications, conflicts and problems related to it. An analysis of the situation of assistance 

to the South Moravian Region in vaccination against COVID-19 will be performed and the 

situation after the Hodonín Tornado in connection with human behavior and high 

performance of the crisis staff of the South Moravian Region will be described.  

The paper will analyze the situation of two extraordinary events that the crisis staff of the 

South Moravian Region and the citizens of the region had to deal with and negotiate with 

for a certain period of time, often in an emotionally and mentally tense atmosphere. The aim 

of the paper is to describe two unexpected events (the first of them started in December 2020 

and culminated in 2021, the second event took place in June 2021) and to compare the 

approach of the Regional Office of the South Moravian Region, Integrated Rescue System 

JMK and volunteers, dealing with and resolving of two extraordinary events. The article 

also includes practical examples. 

Keywords: covid, vaccination, tornado, emergency situations, crisis staff, conflicts, psyche.  
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STRATEGICKÝ KONTEXT EURÓPSKEJ BEZPEČNOSTNEJ A 

OBRANNEJ POLITIKY  

Radoslav Ivančík 

 

1. ÚVOD 

Už niekoľko dekád sa inštitucionálna a politická organizácia zaisťovania bezpečnosti 

západnej Európy opiera najmä o spojenectvo v rámci Severoatlantickej aliancie (ďalej len 

„NATO“ alebo „Aliancia“) a bezpečnostné a obranné záväzky Spojených štátov amerických 

(ďalej len „USA“). V posledných 25 rokoch sa Európska únia (ďalej len „EÚ“ alebo „Únia“) 

snažila o rozvoj svojich bezpečnostných a obranných nástrojov prostredníctvom vytvorenia 

spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (ďalej len „SZBP“) a jej operačnej zložky – 

spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (ďalej len „SBOP“). Politiky SBOP sa však 

primárne zamerali na regióny mimo územia EÚ, na oblasti a štáty v blízkom i širšom okolí, 

o ktorých sa predpokladalo, že potrebujú získať stabilitu a zvýšiť svoju odolnosť.  

Začiatkom 21. storočia, v rokoch formovania SBOP, EÚ prijala v decembri 2003 svoju prvú 

Európsku bezpečnostnú stratégiu (European Security Strategy – ďalej len „ESS“), v ktorej 

označila svoje územie ako „bezpečné a prosperujúce“, a deklarovala ambíciu 

prostredníctvom vonkajšej činnosti reagovať na bezpečnostné hrozby a výzvy pochádzajúce 

z prostredia mimo jej vonkajších hraníc (Rada EÚ, 2003). V otázkach súvisiacich 

s európskou obranou sa však medzi členskými štátmi EÚ neprejavila príliš veľká 

angažovanosť, nakoľko vlády viacerých členských štátov EÚ považovali za základ zaistenia 

svojej bezpečnosti a obrany NATO a necítili potrebu rozvíjať oblasť obrany ešte aj v rámci 

Únie. Viaceré členské štáty EÚ ale nie sú členmi NATO, ako napríklad Švédsko, Írsko, 

Rakúsko, Malta, Fínsko a Cyprus. S výnimkou Cypru sú však všetky tieto krajiny členmi 

programu Partnerstvo za mier (Partnership for Peace), podľa ktorého majú sformulovaný 

kooperačný vzťah s Alianciou. 

V posledných rokoch sa však udialo niekoľko dôležitých momentov, ktoré vytvorili nový 

strategický kontext, v rámci ktorého bola EÚ nútená reagovať. Prvý súvisel s presunom 

amerických strategických záujmov do ázijsko-tichomorskej oblasti, čo bolo oznámené počas 

vládnutia Obamovej administratívy.  
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Tento strategický obrat záujmov USA smerom k Ázii a Tichomoriu podstatne zmenil pohľad 

na záväzok Washingtonu k európskej bezpečnosti a ešte viac sa skomplikoval po tom, čo 

v USA prevzala po voľbách v roku 2016 moc nová administratíva na čele s Donaldom 

Trumpom. Sám prezident Trump sa v tejto súvislosti viackrát vyjadril, že by sa nemalo 

očakávať, že Washington bude aj naďalej znášať náklady na obranu Európy. 

Ďalším momentom, ktorý významným spôsobom ovplyvnil rozhodnutie vlád členských 

štátov EÚ posilniť ich obrannú spoluprácu, bolo britské rozhodnutie opustiť EÚ (Brexit). 

Táto udalosť uľahčila proces obrannej spolupráce, ktorý bol vďaka viacerým nesúhlasným 

postojom predstaviteľov Spojeného kráľovstva predtým dosť sporný. Najdôležitejším 

faktorom pre rozšírenie obrannej spolupráce v kontexte EÚ a výzvy na väčšiu spoluprácu 

EÚ v oblasti bezpečnosti a obrany, ktorá by mohla viesť k bezpečnostnej a obrannej únii 

(Európska komisia, 2016), bolo intenzívne zhoršovanie bezpečnostného prostredia 

a bezpečnostnej situácie v rámci i v okolí Európy.  

Dramatický nárast nových asymetrických bezpečnostných hrozieb, ku ktorým došlo 

v prvých dvoch desaťročiach 21. storočia spôsobil, že EÚ a jej členské štáty nemohli 

zostávať ďalej letargické, ale museli sa postaviť čelom k realite. Hlavní predstavitelia EÚ si 

museli uvedomiť, že ak chcú, aby Únia hrala úlohu globálneho bezpečnostného aktéra, 

musia vyvinúť väčšiu iniciatívu a prevziať zodpovednosť za účinnú reakciu nielen mimo 

svojich hraníc, ale aj v rámci Európy. Povaha bezpečnostných hrozieb, ktorým v súčasnosti 

EÚ čelí, totiž zasahuje do vnútornej aj vonkajšej európskej politiky a vyžaduje si 

komplexnejšie, koordinovanejšie a kombinované akcie. Bezpečnosť, obrana a ochrana 

občanov EÚ, sa preto najmä po roku 2015 musela zaradiť medzi priority najvyššej 

dôležitosti. 

V tejto súvislosti je viac ako potrebné, aby EÚ plnila svoje bezpečnostné a obranné záväzky 

v strategickom kontexte, v ktorom bude úloha USA obmedzená alebo prinajmenšom 

zmenená. Členské štáty Únie si musia uvedomiť, že súčasné bezpečnostné výzvy, ktorým 

čelí EÚ ako celok, ale aj oni samé jednotlivo, sú mimoriadne náročné a z tohto dôvodu je 

nutné zvýšiť úsilie a spoluprácu v oblasti zaistenia bezpečnosti a obrany EÚ a zdieľať väčšiu 

záťaž v rámci Aliancie. Súčasný strategický kontext, v rámci ktorého EÚ vykonáva svoju 

zahraničnú a bezpečnostnú politiku a v rámci nej spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku, 

je obzvlášť zložitý a vyžaduje si prepojenie vnútorných a vonkajších politík a zároveň 

kombináciu úsilia a spolupráce vojenského a civilného sektora.  
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Z vyššie uvedeného kontextu vychádza aj autor, ktorého cieľom je v rámci inter-

disciplinárneho vedeckého výskumu, s využitím relevantných vedeckých metód a prístupov, 

predovšetkým analyticko-syntetickej metódy, obsahovej a trendovej analýzy, ako 

aj induktívno-deduktívnej metódy, metódy štúdia dokumentov a metódy teoretického 

zovšeobecňovania poznatkov analyzovať súčasné bezpečnostné výzvy, ktorým EÚ čelí 

a ktoré ovplyvňujú jej bezpečnosť a obranu v čase rozpočtových obmedzení. 

 

2. AMERICKÝ FAKTOR: PRESUN ZÁUJMOV DO ÁZIE A 

TICHOMORIA 

Presun amerických záujmov do ázijsko-pacifického regiónu naznačuje, že doterajší 

bezpečnostný záväzok USA voči Európe sa skôr zmenšuje. Nemalo by sa to ale interpretovať 

ako postupné vyraďovanie Európy z amerických bezpečnostných záujmov, odráža to skôr 

politický postoj, ktorý by mal viesť Európu k tomu, aby prevzala väčšiu zodpovednosť za 

svoju vlastnú bezpečnosť a obranu a plnila svoju úlohu pri zaisťovaní medzinárodnej 

bezpečnosti a stability. Hillary Clintonová, bývalá ministerka zahraničných vecí USA, 

v článku uverejnenom v časopise Foreign Policy v novembri 2011, v tejto súvislosti uviedla, 

že Spojené štáty sa po dvoch vojnách (v Afganistane a v Iraku) a globálnej hospodárskej 

a finančnej kríze budú snažiť počas nasledujúceho desaťročia investovať do regiónov, ktoré 

sú životne dôležité pre udržanie ich medzinárodného postavenia (Clintonová, 2011). Podľa 

názoru Washingtonu je totiž práve ázijsko-pacifický región tým regiónom, ktorý ovplyvňuje 

globálnu politiku.  

„Túto konkrétnu geografickú oblasť obýva takmer polovica celej populácie Zeme, ako aj 

niektoré z kľúčových motorov svetovej ekonomiky. Nachádzajú sa v nej cenní spojenci aj 

rozvíjajúce sa mocnosti, akými sú Čína, India a Indonézia.“ (Clintonová, 2011) „Preto“, 

ako v tom čase uviedol poradca pre národnú bezpečnosť Tom Donilon, „USA, aby obnovili 

svoju vedúcu pozíciu, musia presmerovať svoje úsilie a disponibilné zdroje nielen na 

udalosti, ktoré sa dostali do každodenných titulkov, ale aj na regióny, ktoré budú formovať 

svetový poriadok v nasledujúcich desaťročiach.“ (Donilon, 2013) Inými slovami sa dá 

povedať, že oblasť Ázie a Tichomoria predstavuje pre Washington existenčnú výzvu, kým 

Európa je považovaná za oblasť štátov, s ktorými môžu USA bez väčších problémov 

spolupracovať, aby mohli presadzovať svoje širšie záujmy. 
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Nemožno sa čudovať, že tento vývoj vyvolal viacero otázok v rôznych častiach sveta 

a hlavne v Európe. Washington rýchlo svojich európskych partnerov uistil, že väčšia 

orientácia USA na ázijsko-pacifický región neznamená a ani nikdy nebude znamenať 

abdikáciu z európskych bezpečnostných rokovaní a že Európa zostáva pre Spojené štáty 

naďalej veľmi cenným partnerom. V skutočnosti tento presun záujmov zároveň predostiera 

zámer USA postupne znižovať svoj rozpočtový obranný záväzok voči Európe a prestavuje 

očakávanie, že Európania prevezmú vedúcu úlohu pri riešení problémov v ich 

bezprostrednom susedstve. 

Graf 1: Pomer výdavkov na obranu v rámci NATO (mld. USD a v %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: NATO, 2021 

 

Ďalším dôvodom je fakt, že Obamova administratíva sa zaviazala skresať v ďalších rokoch 

z obranného rozpočtu takmer 500 miliárd dolárov (Rachman, 2012), ktoré plánovala využiť 

na iné projekty, ako napríklad na tzv. „Obama Care“1. Obamov nástupca Donald Trump sa 

zasa viackrát vyjadril: „NATO nás stojí majetok, ktorý si už nemôžeme dovoliť.“ (Rucker – 

Costa, 2016). V skutočnosti sa USA zaviazali k neúmernej záťaži pri zdôvodňovaní cieľov 

Aliancie.  

                                                           
1 Obama Care, oficiálne Patient Protection and Affordable Care Act, čiže zákon o ochrane pacienta a dostupnej 

starostlivosti, je federálny zákon v USA z roku 2010, ktorý upravuje prístup ku zdravotnému poisteniu. Jeho 

zmyslom je zvýšiť dostupnosť zdravotného poistenia pre chudobnejšie vrstvy obyvateľov. 

784 952 USD

70,95 %

321 608 USD

29,05 %

Spojené štáty americké Európa, Turecko a Kanada
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Dôvodom je fakt, že v roku 2020 predstavoval príspevok USA do celkových výdavkov 

Aliancie na obranu 70,95 % (graf 1), zvyšok pokryli európski spojenci, Turecko a Kanada 

(NATO, 2021). V porovnaní s tým v roku 2000 bol tento pomer takmer 50 % ku 50 %. 

Washington preto od svojich európskych spojencov očakával, ako to v roku 2013 vyjadril 

veľvyslanec USA pri NATO: „Pokiaľ ide o obranu, súčasné minimá výdavkov sa nesmú 

stať novými politickými stropmi“ (NATO, 2018). 

Argumenty týkajúce sa zmenšujúceho sa významu NATO v amerických stratégiách 

a posunu v transatlantických väzbách síce bývali aj v minulosti dosť zjednodušené (Nielsen 

2013), je však pravdou, že „USA postupne stále viac začínali vnímať Európu ako 

spotrebiteľa bezpečnosti a nie ako jej poskytovateľa.“ (Coelmont – De Langlois, 2013, s. 2). 

V skutočnosti, vyvíjajúci sa politický postoj, ktorý v súčasnosti Washington uprednostňuje 

voči Európe, je tzv. vodcovstvo zozadu, ako to ukázal prípad líbyjskej krízy v roku 2011 

(Kamp, 2013). Na druhej strane sa zdá, že americké vyvažovanie odhalilo niekdajšie 

rozdiely a rozpory, ktoré existovali medzi európskymi vládami, pokiaľ ide o európsku 

bezpečnosť a obranu. Ako tvrdí Bellou: „Washington bol prostredníctvom svojej vedúcej 

prítomnosti v NATO katalyzátorom európskej kakofónie pri zaisťovaní bezpečnosti 

a obrany.“ (Bellou, 2016, s. 10) 

Európske členské štáty v postate nikdy nijako vážne nespochybnili americký príspevok 

k európskej bezpečnosti po skončení studenej vojny. Napriek niektorým nezhodám 

a nesúhlasu s niektorými americkými krokmi, najmä pokiaľ ide o vojenskú operáciu v Iraku 

v roku 2003 pod vedením USA, v praxi európskych štátov po skončení studenej vojny 

neexistovalo žiadne zásadné protiamerické vyvažovanie. Sem-tam síce medzi spojencami 

dochádzalo k rozdielom pri určovaní priorít a prostriedkov používaných na ich riešenie, 

v súčasnosti na európskom kontinente rastie oveľa silnejšie presvedčenie, že americké 

a európske priority v otázkach bezpečnosti a obrany nie sú úplne rovnaké (Denison, 2019), 

a preto by sa EÚ mala snažiť o strategickú autonómiu, aby mohla lepšie chrániť svoje 

záujmy (Fiott, 2018). 

Založenie SZBP a predovšetkým jej operačného piliera v podobe SBOP potvrdili 

preferovaný modus operandi európskej perspektívy v rámci Aliancie, čo naznačuje ochotu 

európskych štátov posunúť sa smerom k strategickej autonómii v obranných spôsobilostiach 

a v rozhodovaní bez spochybnenia NATO.  
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Potreba vytvorenia SBOP bola oznámená uprostred kosovskej krízy na konci roku 1998, 

v čase, keď Aliancia nebola priamo ohrozená a nachádzala sa v procese transformácie, aby 

bola schopná reagovať na zmeny v bezpečnostnom prostredí a mohla čeliť novým 

bezpečnostným výzvam. USA plnili v tom čase úlohu katalyzátora v rozhodovaní v rámci 

Aliancie, čo by sa dalo podľa Holta (2013, s. 166) ľahko považovať za „najdôslednejšie 

a najúčinnejšie spojenectvo medzi národmi na svete“. To, či americký presun záujmov do 

ázijsko-tichomorského regiónu naruší súdržnosť Aliancie, sa ešte len uvidí. Rozvíjajúca sa 

spolupráca medzi NATO a EÚ od roku 2016 ale naznačuje, že v súčasnosti sa uprednostňuje 

skôr komplementarita ako konfrontácia. 

Rok 2016 signalizoval čas, kedy sa vlády EÚ museli vzdať svojej predchádzajúcej 

„sklerózy“ pri vytváraní spoločných bezpečnostných a obranných synergií (Bellou, 2016, s. 

11). Členské štáty EÚ sa postupne začali viac ako kedykoľvek predtým zapájať do projektov 

v oblasti bezpečnosti a obrany a posilňovali to, čo začali váhavo budovať. Táto logika sa 

odzrkadlila aj na dôležitom zasadnutí Európskej rady pre obranu v decembri 2013, ako je 

uvedené nižšie, na ktorom sa vlády EÚ jasne zaviazali, aspoň na papieri, začať vytvárať 

väčšie synergie v rámci európskeho obranného systému a tiež posilniť rámec pre spoločné 

obranné projekty, ktoré ponúka Európska obranná agentúra (Európska rada, 2013). 

Od roku 2013 si v Európe, po chaose a nestabilite, ktoré nastali po občianskych konfliktoch, 

masových nepokojoch a verejných protestoch vo viacerých krajinách na periférii EÚ v rámci 

tzv. Arabskej jari, začali uvedomovať niekoľko bezpečnostných výziev. Tie mali prinútiť 

vlády EÚ, aby si uvedomili, že vzhľadom na americký presun strategických záujmov musia 

prehodnotiť svoje bezpečnostné a obranné záväzky voči obom organizáciám a špecifiká ich 

vzájomného vzťahu. Vyvíjajúca sa bezpečnostná situácia v Európe si vyžadovala rýchle 

reakcie. Ruská anexia Krymu na jar 2014, krvavé teroristické útoky vo viacerých mestách 

EÚ (napr. Paríž, Amsterdam, Berlín, Brusel, Liege, Štrasburg, Viedeň, Londýn, Manchester 

atď.) vytvorili veľmi nebezpečné prostredie pre vnútornú a vonkajšiu bezpečnosť EÚ. 
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3.  BREXIT Z EURÓPSKEJ A BEZPEČNOSTNEJ POLITIKY? 

Rozhodnutie Spojeného kráľovstva, na základe referenda v roku 2016, vystúpiť z EÚ 

vyvolalo niekoľko otázok týkajúcich sa budúcej podoby spoločnej bezpečnostnej a obrannej 

politiky. Napriek svojmu počiatočnému príspevku k vytvoreniu SBOP, najmä 

prostredníctvom anglo-francúzskej dohody zo St. Malo z roku 1998, Londýn nikdy nebol 

najdôležitejšou funkčnou zložkou v rámci SBOP. Spojené kráľovstvo dokonca ešte niekoľko 

rokov predtým „prestalo akýmkoľvek podstatným spôsobom politicky alebo vojensky 

investovať do SBOP“ (Heisbourg, 2016, s. 13). Zostáva ale veľmi odhodlaným spojencom 

v rámci NATO. Londýn tak síce bude po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ chýbať pri 

rozhodovaní o smerovaní európskej bezpečnostnej a obrannej politiky, jeho efektívny prínos 

však možno považovať takmer za istotu, najmä v otázkach týkajúcich sa rámca spolupráce 

medzi EÚ a NATO.  

V kontexte operácií realizovaných v rámci SBOP tiež nebol Londýn nikdy veľmi aktívnym 

hráčom. V rokoch 2007 až 2015 predstavoval britský podiel účasti v jednotkách vo všetkých 

misiách a operáciách EÚ len 4,33 %, v porovnaní so 14,8 %, aby to bolo úmerné veľkosti 

populácie Spojeného kráľovstva (Martill – Sus, 2018, s. 852). V tejto súvislosti je potrebné 

doplniť, že Spojené kráľovstvo niekoľkokrát zablokovalo viaceré iniciatívy týkajúce sa 

bezpečnosti a obrany EÚ, pričom uprednostnilo zapojenie sa do aktivít NATO v príslušných 

oblastiach. 

Dnešné komplexné a previazané bezpečnostné prostredie vytvára pomerne veľkú zhodu 

záujmov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Obaja aktéri majú veľa spoločných záujmov 

a priorít, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť a obranu. Globálna stratégia Európskej únie z roku 

2016, ako aj Strategické hodnotenie obrany a bezpečnosti Spojeného kráľovstva z roku 2015 

uprednostňujú spoločné oblasti, ako je potláčanie terorizmu, extrémizmu a nestability, 

kybernetických hrozieb, zabezpečenie rýchlej a efektívnej reakcie na krízy, posilňovanie 

medzinárodného poriadku, budovanie odolnosti doma aj v zahraničí a pod. (Martill – Sus, 

2018, s. 853). Rámec EÚ, prostredníctvom ktorého sa budú vyvíjať vzťahy v oblasti 

bezpečnosti a obrany medzi týmito dvoma aktérmi, sa však musí dokončiť vo svetle 

dokončeného procesu Brexitu (Tardy, 2014; De Hoop Scheffer – Quencez, 2018). Očakáva 

sa, že najdôležitejší príspevok Spojeného kráľovstva k posilneniu európskej bezpečnosti 

a obrany po Brexite sa pravdepodobne bude týkať jeho príspevku k SZBP a SBOP, či už ako 

člena NATO alebo na bilaterálnom základe ako tretej strany (Heisbourg, 2018, s. 18; Martill 

– Sus, 2018, s. 855).  
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Výraznejší britský príspevok nebude nevyhnutne zahŕňať strategický rámec EÚ, ale bude 

v súlade s implementáciou tých oblastí politiky, na ktorých sa EÚ a NATO dohodli na 

spolupráci po Spoločnom vyhlásení o spolupráci medzi EÚ a NATO v júli 2016 a júli 2018 

(Rada EÚ, 2016; Rada EÚ, 2018). 

 

4. VYVÍJAJÚCI SA STRATEGICKÝ KONTEXT EÚ  

S OBMEDZENÝMI ZDROJMI 

V decembri 2003, ako už bolo uvedené vyššie, vlády členských štátov EÚ prijali prvú 

Európsku bezpečnostnú stratégiu, aby nasmerovala rozvíjajúcu sa SZBP a predovšetkým jej 

operačné krídlo vo forme SBOP. Bol to dokument oslavujúci bezpečnosť a prosperitu EÚ, 

ktorý sa zameriaval na susedstvo EÚ a jej širšie okolie, v ktorom mala EÚ v tom čase 

pôsobiť. V dokumente sa predpokladalo, že EÚ sa pripravuje na riešenie bezpečnostných 

problémov vyplývajúcich z regiónu pokrývajúceho „susedstvo EÚ“. Bol považovaný za 

región, ktorý by mohol priamo alebo nepriamo ohroziť stabilitu a bezpečnosť EÚ. Čo sa týka 

povahy vtedajších bezpečnostných výziev a hrozieb, patrili medzi ne hlavne terorizmus, 

regionálne konflikty, medzinárodný organizovaný zločin, zlyhanie štátu a šírenie zbraní 

hromadného ničenia (Rada EÚ, 2003). Hoci strategické priority neboli nikdy širšie 

objasnené (Biscop, 2013, s. 1127), dokument napriek svojmu deskriptívnemu charakteru 

poskytol tematický kontext, v rámci ktorého sa mala implementovať európska bezpečnostná 

politika. V roku 2008 doplnil ESS nový dokument „Správa o implementácii Európskej 

bezpečnostnej stratégie – Zaisťovanie bezpečnosti v meniacom sa svete“, ktorý obsahoval 

výzvy týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti, energetickej bezpečnosti, zmeny klímy, ako aj 

pirátstva a námornej bezpečnosti a obchodovania s ručnými a ľahkými zbraňami (Rada EÚ, 

2008). Ako dôležitý možno označiť fakt, že v dokumente bola podčiarknutá prepojenosť 

uvedených hrozieb.  

V tom čase sa NATO považovalo za organizáciu vhodnú a schopnú vedenia väčších 

vojenských operácií, preto vlády členských štátov EÚ v tom čase neprejavovali príliš veľkú 

chuť posilňovať svoju obranu ešte aj v rámci Únie.  
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Namiesto toho sa kládol dôraz na krízový manažment a operácie, ktoré Aliancia viedla na 

Balkáne2 a predovšetkým v Afganistane3,4. Inými slovami, uprednostňovali sa úspory 

z rozsahu, ktoré nadobudli podobu toho, čo sa v tom čase stalo známym ako „Smart 

Defence“5 (Inteligentná obrana) (NATO, 2012). Pre mnohé štáty to znamenalo 

presadzovanie logiky vzájomných príspevkov na doplnkové obranné prostriedky alebo 

obstarávania s cieľom vytvoriť určité obranné spôsobilosti, ktorých náklady sa medzi nimi 

rozdelili. Podobná európska iniciatíva, známa ako „Pooling and Sharing“6 (Združovanie 

a zdieľanie), bola presadzovaná s podporou Európskej obrannej agentúry aj v rámci EÚ, 

avšak na veľmi obmedzenej úrovni ambícií (EDA, 2013). 

V tom čase došlo k viacerým významným udalostiam, ktoré si vyžiadali nielen 

prehodnotenie predchádzajúcich strategických dokumentov EÚ, ale aj zásadnú zmenu 

v spôsobe, akým Západ pristupoval k hodnoteniu európskej bezpečnosti. Anexia Krymu 

Ruskom na jar 2014 a následné boje na východnej Ukrajine dramaticky zmenili 

bezpečnostnú rovnicu (Krastev, 2014). Do popredia sa tak opäť dostal ako prioritný koncept 

kolektívnej obrany, a to nielen v rámci rokovaní Aliancie, ale aj v rámci diskusií 

o bezpečnosti a obrane Únie. V už aj tak zložitom bezpečnostnom prostredí situáciu ešte 

viac skomplikovalo viacero krvavých teroristických útokov realizovaných v niekoľkých 

európskych metropolách (Paríž, Londýn, Berlín, Brusel, Viedeň) a európskych mestách 

(Nice, Amsterdam, Manchester, Hamburg) islamskými fundamentalistami podporujúcimi 

teroristické organizácie Al-Káida alebo Islamský štát (Trifunović a kol., 2021, s. 109). 

Vnútorná bezpečnosť EÚ bola ohrozená a predchádzajúca eufória ohľadom imunity 

európskych občanov pred priamymi útokmi na ich životy, zdravie a bezpečnosť vyprchala. 

Občianske konflikty, povstania, protesty a nepokoje z Arabskej jari v roku 2011 mali vážne 

bezpečnostné implikácie aj na iné regióny, nielen na Blízky východ a severnú Afriku. Po 

medzinárodnej intervencii v Líbyi v roku 2011 sa z krajiny čoskoro stal chaotický 

zlyhávajúci štát, poskytujúci úkryt islamským fundamentalizmom, teroristom 

a organizovanému zločinu. Dozvuky boli evidentné aj v Sýrii, ktorá sa stala a dodnes je 

priestorom vedenia viacerých zástupných vojen a tým pádom aj významným exportérom 

regionálnej nestability (Bellou 2016, s. 11-12). 

                                                           
2 Bližšie pozri: NATO. 2021. NATO's role in Kosovo. [online]  
3 Bližšie pozri: NATO. 2021. ISAF's mission in Afghanistan (2001-2014). [online]  
4 Bližšie pozri: NATO. 2021. Resolute Support Mission in Afghanistan (2015-2021). [online]  
5 Bližšie pozri: NATO. 2017. Smart Defence. [online]  
6 Bližšie pozri: EDA. 2018. Pooling & Sharing. [online]  
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Navyše, vojnové prostredie a dôsledky masívnych a krutých teroristických aktivít 

Islamského štátu v regióne Blízkeho východu vyvolali masívne vlny utečencov na európsky 

kontinent. Hraničné krajiny EÚ neboli pripravené ani schopné zvládnuť nápor utečencov. 

To skomplikovalo už aj tak zložitú bezpečnostnú situáciu. Masívne migračné/utečenecké 

toky počas rokov 2015 a 2016 poskytli úrodnú pôdu pre hraničné prechody do EÚ zo strany 

teroristov, ktorých cieľom je šíriť na teritóriu Únie strach a zmätok. Bol to dôrazný varovný 

signál pre inštitúcie EÚ aj pre vlády členských štátov Únie, že politiky7 súvisiace s vnútornou 

bezpečnosťou a bojom proti terorizmu musia byť nevyhnutne posilnené, pretože bezpečnosť 

občanov v EÚ alebo mimo nej je vážne ohrozená (Monar, 2015, s. 339). Bolo to obdobie, 

keď si vlády členských krajín EÚ začali pod tlakom udalostí uvedomovať nevyhnutnosť 

rozšírenia politík súvisiacich s bezpečnosťou hraníc a bojom proti terorizmu 

prostredníctvom posilnenia vnútornej bezpečnosti EÚ a jej tesnejšieho prepojenia 

s vonkajšou bezpečnosťou Únie. 

 

Graf 2: Vývoj výdavkov na obranu v rámci EÚ v rokoch 2008 až 2017 (v mld. EUR)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: SIPRI, 2021 

 

                                                           
7 Bližšie pozri: BRHLÍKOVÁ, R. Politiky Európskej únie po Lisabone. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 

2013; BRHLÍKOVÁ, R. Bezpečnosť a Európska únia. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2014; KAVAN, 

Š. a kol. Bezpečnost společnosti v podmínkách Evropské unie. České Budějovice: Vysoká škola evropských 

a regio-nálních studií, 2014; alebo ROŽŇÁK, P. 2015. Mechanismy fungování Evropské unie. Ostrava : Key 

Publishing, 2015. 
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V tak dramaticky náročnom kontexte bol pozorovaný zaujímavý paradox. Na jednej strane, 

inštitúcie EÚ museli vyvíjať veľké úsilie účinne a efektívne riešiť mimoriadne náročnú 

a zložitú politickú agendu v oblasti bezpečnosti a obrany EÚ, na druhej strane vlády 

členských štátov neustále znižovali svoje rozpočty na obranu, znižovali počty vojenského 

personálu a zrušili alebo pozastavili, resp. odsunuli na neskôr viacero projektov 

modernizácie ozbrojených síl vzhľadom na globálnu hospodársku a finančnú krízu z roku 

2008. Počas desaťročia nasledujúceho po kríze sa európske výdavky na obranu znížili 

z 237,8 miliárd EUR v roku 2008 na 196,4 miliárd EUR v roku 2017, čo vytvorilo 

nevyvážený pomer, keďže len samotné USA vydali v roku 2017 na obranu takmer trikrát 

viac (571,6 miliárd EUR) ako všetky členské štáty EÚ dohromady. 

V praxi sú celkové európske výdavky na obranu značné. Obranný rozpočet EÚ je po USA 

a Číne tretí najvyšší (graf 3), zostáva však segmentovaný a do značnej miery odráža postoje 

národných vlád k obrane.  

Graf 3: Prehľad výdavkov na obranu vo svete v roku 2020 (v mld. USD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: SIPRI, 2021 

Zhoršujúce sa bezpečnostné prostredie a rast predovšetkým asymetrických bezpečnostných 

hrozieb (Jurčák, 2013; Belan, 2016; Majchút, 2018; Tomášek, 2019) dali inštitúciám 

a vládam EÚ najavo, ako to bolo vyjadrené v správe Európskeho parlamentu, že 

„medzinárodný právny poriadok, stabilita a bezpečnosť Európy sú ohrozené v bez-

precedentnej miere od začiatku európskej integrácie.“ (Európsky parlament 2015, s. 3). 
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Štruktúry Únie boli vyzvané, aby stanovili politické priority týkajúce sa teritoriálnej obrany 

členských štátov EÚ, ako aj bezpečnosti jej občanov. Asi najdôležitejšou úlohou zo šiestich 

hlavných úloh uvedených v správe pre národné vlády bolo „zlepšiť vnútorné štruktúry 

a pracovné metódy EÚ s cieľom posilniť jej odolnosť a umožniť jej naplno využiť svoj 

potenciál globálneho hráča“ (Európsky parlament 2015, s. 3). 

Inými slovami povedané, inštitúciám EÚ aj jej členským štátom začínalo byť jasné, že pre 

EÚ je mimoriadne dôležité prevziať väčšiu zodpovednosť za obranu svoju a svojich záujmov 

(Bendavid, 2015). Pre vlády členských štátov Únie sa takéto uznanie muselo týkať aspoň 

dvoch dôležitých premenných, okrem potreby zvýšenia ich obranných rozpočtov. Prvá 

premenná sa týkala potreby zrýchlenia predchádzajúcej obrannej spolupráce v rámci EÚ 

s cieľom rozšíriť vojenské spôsobilosti a kapacity jej členských štátov. Druhá premenná 

súvisela s potrebou lepšej koordinácie medzi NATO a EÚ pri budovaní spoločných 

spôsobilostí a kapacít. 

Európska rada v decembri 2013, čo sa teraz považuje za míľnik v procese rozširovania 

európskej obrany, pripravila pôdu pre väčšiu spoluprácu v oblasti obrany s využitím 

viacerých obranných iniciatív niektorých členských štátov EÚ a so silnou podporou 

Európskej obrannej agentúry (Európska rada, 2013). Dovtedy bola obranná spolupráca skôr 

vlažná a primárne sa sústreďovala na podporu spôsobilostí slúžiacich krízovému 

manažmentu, ktorý sa v tom čase považoval za prvoradý cieľ reakcie EÚ na vonkajšie výzvy 

(Európska komisia, 2013b; Rada EÚ, 2014).  

Od roku 2015 sa však situácia dramaticky zmenila. Štruktúry EÚ, ako aj vlády jednotlivých 

členských štátov si začali uvedomovať, že je nevyhnutné vážne prehodnotiť zaistenie 

bezpečnosti a obrany Únie, zlepšiť existujúce a vytvoriť nové funkčné mechanizmy 

a nástroje, pomocou ktorých by EÚ mohla reagovať na vyvíjajúci sa rámec bezpečnostných 

výziev, z ktorých mnohé majú vonkajší aj vnútorný rozmer, ako napríklad terorizmus. Práve 

zmenená strategická dynamika v kontexte európskej bezpečnosti prinútila vlády členských 

štátov Únie posilniť svoju bezpečnostnú a obrannú spoluprácu a zintenzívniť procesy 

európskej integrácie v týchto otázkach s cieľom vytvoriť Európsku bezpečnostnú a obrannú 

úniu.  
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5.  ZÁVER 

Zložité, dynamické a premenlivé bezpečnostné prostredie, ktoré sa v posledných dvoch 

desaťročiach vyvinulo v európskom kontexte a ktorého vývoj je pomerne ťažko 

predvídateľný, vyvolalo nielen pre vlády jednotlivých krajín, ale aj európske 

a severoatlantické inštitúcie viacero vážnych otázok o najvhodnejších politikách, 

synergiách, koncepciách, záväzkoch a finančných zdrojoch na ich plnenie. Návrat do reality 

v oblasti európskej bezpečnosti a obrany, najmä po anexii Krymu Ruskom, a rozporuplné 

vyhlásenia viacerých predstaviteľov Trumpovej administratívy, vrátane samotného 

prezidenta, len zvýšili mieru neistoty do akej úrovne európske vlády zvýšia svoje rozpočty 

na obranu alebo či prejdú k riešeniam založeným na spolupráci s cieľom dosiahnuť úspory 

z podielu na spoločnej obrane. Vykonané teroristické útoky s desiatkami obetí na území EÚ, 

radikalizácia, extrémizmus, cezhraničná trestná činnosť a organizovaný zločin, námorná 

bezpečnosť a rozmáhajúce sa hybridné hrozby poukázali na nevyhnutnosť prepojenia 

vnútornej a vonkajšej bezpečnosti. Práve v tomto strategickom kontexte začala EÚ 

intenzívnejšie pracovať na rozširovaní svojej európskej bezpečnostnej a obrannej politiky. 
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Abstract: 

Strategic context of European security and defense policy  

The context in which the European Union seeks to play a role as a security provider for its 

citizens has changed dramatically over the last few years as a result of fundamental changes 

in the global and regional security environment. External and internal factors, together with 

the growth of new, especially asymmetric, security threats, have created an extremely 

challenging and turbulent environment in which EU governments have had to move from 

some lethargic prosperity in the early 21st century to a challenging political agenda for a 

functioning security and defence union. In particular, the last decade has brought about 

great changes in the way the European Union has responded to the dynamically changing 

nature of the security environment and the resulting security challenges. Neither the Union 

as a whole nor the governments of the individual Member States have been able to avoid 

moving towards creating a comprehensive response to these challenges, which directly 

concern the external and internal aspects of ensuring European security. 
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LETECKÁ SLUŽBA POLICIE ČR V BOJI S LESNÍMI POŽÁRY 

Martina Slámová, Matěj Sláma 

1.  ÚVOD 

Letecká služba Policie České republiky (dále „LS PČR“) je útvar Policie České republiky 

(dále jen „policie“) s celostátní působností, který vznikl v roce 1993 a je provozovatelem 

vrtulníkové techniky a bezpilotních leteckých prostředků (dronů) se speciálním policejním, 

zásahovým, záchranným a sanitním vybavením. Vzhledem ke své technické vybavenosti je 

povoláván především k zásahům, kde hrozí nebezpečí z prodlení a v místech jinak těžko 

přístupných jinými dopravními prostředky. 

Hlavními právními předpisy upravující činnost LS PČR jsou ústavní zákon č. 110/1998 Sb., 

o bezpečnosti České republiky ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb., zákon  

č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, předpisy týkající se integrovaného záchranného 

systému (dále jen „IZS“) (zejména zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému a o změně některých zákonů, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (krizový zákon)), zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně 

a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. Významný vliv mají i vyhlášky ministerstev a interní normativní 

akty. 

Pro zabezpečení operativního nasazení letecké techniky má LS PČR dvě základny,  

a to hlavní leteckou základnu Praha–Ruzyně a leteckou základnu Brno–Tuřany. Na obou 

základnách je zabezpečena nepřetržitá 24hodinnová hotovost posádky a vrtulníků pro 

potřeby policie, hasičského záchranného sboru (dále jen „HZS“) a složek IZS pro celé území 

České republiky. Ve vztahu k HZS jde především o záchranu a evakuaci osob 

z nepřístupných míst (skály, vodní plocha). Druhou část spolupráce tvoří letecké hašení 

požárů. V neposlední řadě mohou být vrtulníky letecké služby využívány k vzdušnému 

průzkumu, přepravě jednotek požární ochrany (dále jen „jednotky PO“), jiných osob 

a materiálu, dopravě humanitární pomoci aj. 

Za tímto účelem LS PČR disponuje celkem patnácti kusy helikoptér – devět lehkých 

vrtulníků EC 135 a šest středních Bell 412. 
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Tab. 1: Technická data vrtulníků 

 EC-135 T2/T3H Bell 412 HP/EP/EPI 

Stát výroby EU/SRN Kanada 

Výrobce Eurocopter, Airbus Bell Helicopter 

Textron 

U Policie ČR od roku 2003/2019 1993/2000/2015 

Typ motorů Arrius 2B2/2B2 Plus PT6T-3BE/3D/-9 

Výrobce motorů Turboméca/Safran 

Engines 

Pratt&Whitney 

Počet listů nosného rotoru 4 4 

Průměr disku nosného rotoru (m) 10,2 14 

Otáčky/min. 395 324 

Počet listů ocasního rotoru 10 2 

Průměr disku ocasního rotoru (m) 1 2,6 

Otáčky/min. 3 584 1 660 

Délka s rotory (m) 12,16 17,1 

Výška s rotory (m) 3,51 4,7 

Počet cestujících 5 13 

Hmotnost prázdného vrtulníku (kg) 1 500 2 903 

Maximální vzletová hmotnost (kg) 2 910/2 980 5 398 

Maximální cestovní rychlost (km/h) 260 235 

Maximální nepřekročitelná rychlost 

(km/h) 

287 259 

Dostup za letu (m) 6 100 6 100 

Zdroj: Letecká služba Policie ČR 
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Pro účely hašení jsou všechny stroje vybaveny podvěsným hákem pro uchycení extrémního 

břemene. Hák je umístěn pod středem trupu v ose těžiště stroje, aby při zatížení nenarušoval 

stabilitu vrtulníku. Na podvěsném háku vrtulníky typu Bell 412 nesou tzv. hasící „bambi“ 

vaky, které shazují hasivo na místo požáru (Tureček, 2008, s. 238). Je nezbytné osvětit,  

že HZS bambi vaky nedisponuje a při hašení požárů využívá podpory právě LS PČR.  

Na základě Dohody o spolupráci při hašení lesních požárů leteckou technikou uzavřené mezi 

Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zemědělství provádí LS PČR hašení lesních požárů 

leteckou technikou na celém území. Proces vyžádání vrtulníku pak upravuje nařízení 

Ministerstva vnitra č. 49/2009, kterým se upravuje poskytování letecké podpory policejními 

vrtulníky a Směrnice pro vyžádání a zapojení vrtulníků Policie České republiky letecké 

služby v rámci Integrovaného záchranného systému. Při hašení lesních požárů odpovídá za 

mapování situace, navádění vrtulníku a obsluhu integrovaného protipožárního systému 

palubní technik. 

 

2.  LETECKÁ HASIČSKÁ SLUŽBA 

Leteckou hasičskou službou (dále jen „LHS“) se podle Směrnice pro hašení lesních požárů 

leteckou technikou z roku 2018 rozumí systém, v jehož rámci je prostřednictvím letadel 

soukromých leteckých provozovatelů, LS PČR a jimi určeného personálu a jednotek PO 

zabezpečováno provádění hasebních letů nad lesy na území České republiky v působnosti 

Ministerstva zemědělství, a to s ohledem na výskyt lesních ekosystémů s různým 

nebezpečím vzniku lesních požárů. Systém LHS nezahrnuje lesy v působnosti Ministerstva 

obrany a lesy v působnosti Ministerstva životního prostředí. Obdobně popisují LHS Franc 

s Franclem (2004, s. 7): LHS můžeme definovat jako systém, prostřednictvím něhož 

Ministerstvo zemědělství, ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a s využitím letadel LS PČR 

a soukromých provozovatelů letecké techniky zabezpečuje hlídkovou a hasební činnost 

v lesích ve správě státního podniku Lesy ČR a většiny soukromých vlastníků. 

Systém LHS je finančně zajišťován Ministerstvem zemědělství na základě zvláštního 

právního předpisu1 a uzavřených smluv. Nosným právním základem pro výkon letecké 

hasičské služby LS PČR je Dohoda o spolupráci při hašení lesních požárů leteckou technikou 

a Směrnice pro hašení lesních požárů leteckou technikou z roku 2018. 

                                                           
1 § 7 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; § 46 odst. 2 písm. c) 

zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 
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3. LESNÍ POŽÁR – CHARAKTERISTIKA A PŘÍČINY 

Požár je nekontrolované hoření. Lesní požár je oheň, který vypukne a šíří se v lese  

a na jiných lesních pozemcích nebo vypukne na jiných pozemcích a šíří se do lesa a na jiné 

lesní pozemky. Lesní požáry mohou být rozličné. V České republice nejčastěji hoří podrost 

(asi 90 % z celkového počtu požárů), méně časté, o to nebezpečnější, jsou korunové požáry.  

Na základě toho se požáry rozdělují na pozemní, podzemní (kořenové) a korunové. 

V závislosti na rychlosti pohybu fronty požáru a výšce plamene pak na slabé, střední a silné. 

Příčinou většiny požárů v přírodě je lidská nedbalost (kouření, zakládání ohňů v přírodě, 

vypalování porostů, používání otevřeného ohně apod.). Méně běžné jsou zlý úmysl, 

technická příčina nebo přírodní jev. Nutno podotknout, že poměrně velký počet požárů 

zůstává neobjasněných (Francl, 2007, s. 17).  

Požáry lesních porostů patří z hlediska podmínek lokalizace a likvidace požáru  

k nejsložitějším. Vyznačují se rychlým šířením ohně na velkých plochách. Zasažená plocha 

nebývá jen rozsáhlá, ale často těžko přístupná a hašení samotné je provázeno nedostatkem 

vody a nedostatečným množstvím lidských zdrojů (Francl, 2007, s. 17). Je třeba vzít v úvahu, 

že likvidace požáru je zdlouhavá, nelze zcela vyloučit nové rozhoření ze skrytých míst 

hoření a že musí být zabezpečen dohled proti opětovnému rozhoření. 

Požáry v přírodě se hasí buď ze země, nebo ze vzduchu pomocí vrtulníků, které dopraví 

vodu k požáru nejrychleji. Využívání letecké techniky k hašení lesních požárů je dáno 

především snahou zpomalit nebo zastavit šíření požáru v co nejkratší době. K leteckému 

hašení se přistoupí především v případech, kdy lze jen omezeně použít standardní postupy 

zdolávání lesních požárů (Franc a Francl, 2004, s. 3). Při nasazení letecké techniky na hašení 

lesních požárů se voda z vrtulníku shazuje na okraje požárů, aby se zabránilo jeho šíření, 

vnitřní část se zpravidla nechává vyhořet. Odhozy se stanoví tak, aby byly prováděny, pokud 

možno, podél fronty šíření požáru, převážně s bočním větrem a v dohodě s velitelem zásahu. 

Pro hasiče je důležité vědět, jaké vodní zdroje se kde nacházejí a v jakém jsou stavu. Při 

požáru si totiž u nich zřídí čerpací stanoviště. Vrtulník tuto vodu pak nabírá do bambi vaku 

(Kovaříková, 2020). 
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4. VYŽÁDÁNÍ VRTULNÍKU A PRŮBĚH ZÁSAHU 

Podle způsobu vyžádání rozlišujeme leteckou činnost plánovanou a neodkladnou. V případě 

plánované činnosti (výcvik, monitoring) je předem definováno, o jakou akci  

se v daný den bude jednat. Lety kopírují měsíční nebo týdenní plán letů. Alespoň jedenkrát 

ročně koná LS PČR spolu s HZS taktické cvičení a nácvik plnění letecké techniky hasební 

látkou. Písemný požadavek na konání cvičení podává HZS s měsíčním předstihem (Tureček, 

2008, s. 234).  

Oproti tomu neodkladnou (hotovostní) činností jsou myšleny lety prováděné ihned  

po jejich vyžádání, je-li nebezpečí z prodlení (Tureček, 2008, s. 233). Požadavek vznáší 

velitel zásahu prostřednictvím koordinátora HZS kraje. Ten cestou operačního 

a informačního střediska Generálního ředitelství HZS (dále jen „OPIS GŘ HZS“) informuje 

operační středisko LS PČR o mimořádné události. Z důvodů možného nebezpečí z prodlení 

se vyžádání vrtulníků realizuje telefonicky. Současně s realizací následujících opatření musí 

být z OPIS GŘ HZS ČR odeslána oficiální písemná žádost o vyslání vrtulníků k hašení. 

V požadavku je nutné uvést: žadatele, velitele akce, datum letu, čas zahájení činnosti, 

předpokládanou dobu trvání akce, lokalitu požáru, místo přistání, kontaktní osobu, laický 

popis povětrnostních podmínek a meteorologické situace v dané lokalitě, známé vhodné 

zdroje hasební látky, předpokládanou činnost, součinnostní spojení (MATRA), 

požadovanou verzi vrtulníku (policejní, zásahová). 

Vrtulníky LS PČR jsou schopny provádět letecké hašení lesních požárů v době  

od východu do západu slunce, celoročně a na celém území České republiky. Činnost 

personálu základny LS PČR vedoucí ke vzletu musí být zahájena nejdéle do 5 minut po 

vyžádání a vzlet musí být uskutečněn do 15 minut po vyžádání k provedení hasebního letu 

(Franc a Francl, 2004, s. 8). Posádka vrtulníku ve složení pilot, kopilot a palubní technik je 

informována o charakteru události: lesní požár-hašení pomocí bambi vaku, záchrana 

z nepřístupného terénu pomocí palubního jeřábu, přeprava leteckých záchranářů HZS na 

místo události (např. zával osoby).  

Plnění závěsného vaku vrtulníků hasební vodou může probíhat buď z vodní plochy nořením, 

nebo pomocí požární techniky. V prvním případě musí být minimální hloubka vodního 

zdroje vyšší, než je výška hasícího vaku–minimálně 1,5 až 2 m.  
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V druhém případě je třeba zřídit plnící plochu (stanoviště) o minimálních rozměrech 70 x 30 

m (pokud se předpokládá přistání vrtulníku, musí být plocha rozměru minimálně 50 x 100 

m) (Franc a Francl, 2004, s. 18). Plnící plochu určí velitel zásahu po předchozím zvážení 

návrhu pilota, který má provádět první hasební let. Velitel zásahu zřídí na pracovní letecké 

ploše plnící stanoviště a určí jeho velitele. Plnící stanoviště by mělo být co nejblíže místu 

požáru. Velitel zásahu dále rozhodne o vyslání jednotky PO předurčené pro doplňování 

bambi vaku do místa dohodnuté pracovní letecké plochy za účelem plnění bambi vaku 

hasební látkou. Závěsný vak se plní pomocí požární techniky tzv. „plnicích proudnic“. Za 

tímto účelem musí být na pracovní letecké ploše přistaveny minimálně dvě cisternové 

automobilové stříkačky a musí být zajištěna nepřetržitá dodávka hasební vody. Hasební 

látku tvoří směs vody a smáčedla, nebo pouze voda (Franc  

a Francl, 2004, s. 15). 

Hasební látku je možné aplikovat přímo na požár s cílem požár likvidovat  

nebo před frontu požáru na plochu prozatím požárem nezasaženou s cílem omezit rychlost 

šíření požáru a požár lokalizovat. Další způsob aplikace hasební látky je shoz hasební vody  

na požářiště za účelem zabránění opětovnému vzniku požáru po jeho lokalizaci a likvidaci. 

Zvláštním způsobem aplikace hasební látky, je dodávka vody do přenosných nádrží 

umístěných na vhodných místech, které potom hasiči využívají k hašení. Při zdolávání 

požáru je pilot, provádějící letecké hašení požáru, podřízen veliteli zásahu a je povinen s ním 

nebo s jím určenou osobou udržovat spojení. Velitel zásahu koordinuje letovou činnost, ale 

konečné rozhodnutí o provedení shozu je plně v pravomoci pilota (Franc a Francl, 2004, s. 

40). Velitel zásahu v dohodě s řídicím pilotem stanovují především: a) směry příletů, odletů, 

přeletů a odklonů letecké techniky v místě nasazení, b) pravidla pro pohyb osob a techniky 

v místě nasazení a po pracovní letecké ploše, c) místo a způsob doplňování letadel hasebními 

látkami a leteckými pohonnými hmotami, d) taktiku zásahu (vytyčení operačních prostor, 

stanovení postupů, koordinace s jednotkami požární ochrany provádějícími zásah, 

signalizace, zásady spojení aj.). Velitel zásahu řídí součinnost mezi leteckou technikou 

určenou k leteckému hašení a jednotkami PO při hašení. V případě rozsáhlejších požárů, kdy 

je nutné nasazení většího množství letadel k hašení požáru, velitel zásahu může ustavit tzv. 

„koordinátora vzdušného nasazení“ (Franc a Francl, 2004, s. 41). 
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5.  PŘÍKLAD POŽÁRU LESA ČESKÉ ŠVÝCARSKO 

Dne 18. 6. 2021 v 16:23 hod byla posádka vrtulníku požádaná cestou OPIS GŘ HZS k hašení 

lesního požáru v Českém Švýcarsku pomocí bambi vaku. Posádku tvořili: pilot, kopilot, 

palubní technik a dva letečtí záchranáři HZS. Čas vzletu od vyhlášení hotovostního vzletu 

vrtulníku byl 10 minut. Vrtulník Bell 412 OK-BYS byl kromě Bambi vaku 900 l vybaven 

dvěma proudnicemi na plnění bambi vaku a terminály MATRA, MOTOROLA. Vzlet byl 

uskutečněn ze základny Praha–Ruzyně ve směru na letiště Chřibská. Doba letu na místo 

události zabrala cca 25 minut. Poté, co posádka přistála na letišti Chřibská, informovala 

pomocí radiostanice MOTOROLA velitel zásahu. Velitel zásahu rozhodl o zřízení plnícího 

stanoviště na letišti Chřibská. V následujících minutách palubní technik umístil bambi vak 

na podvěsný hák vrtulníku a byla provedena zkouška nouzového odhozu bambi vaku. Po 

osobní komunikaci s velitelem zásahu bylo upřesněno místo shozu hasící látky na požár. 

Po dalším již ne cvičném naplnění bambi vaku hasící látkou byl povolen vzlet na místo 

mimořádné události. Skrz radiostanici MOTOROLA velitel zásahu určil přesné místo shozu 

vodního sloupce na lesní požár. Obdobně každý další shod byl konzultováno přímo 

s velitelem zásahu. Velitel zásahu po poradě s posádkou a velitelem plnícího stanoviště 

rozhodl, že pro dosažení vyšší efektivity si posádka vrtulníku bude plnit bambi vak sama 

z vodní hladiny nedaleko lesního požáru. Vodní zdroj se nacházel v chráněné krajinné 

oblasti České Švýcarsko. Na území lesního požáru bylo shozeno pomocí bambi vaku 55.800 

l vody (62 shozů). Neboť vrtulníky letecké služby nejsou schopny provádět hašení v nočních 

hodinách, byly hasební práce ze strany LS PČR ukončeny spolu se západem slunce v 19:30 

hod. Posléze se posádka vrátila na svoji základnu. Po návratu byl sepsán úřední záznam 

o hašení požáru LS PČR. 
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6.  STATISTICKÝ PŘEHLED LESNÍCH POŽÁRŮ A LETŮ 

Tab. 2: Počet vzletů ve vztahu k počtu lesních požárů za posledních deset let 

Rok Počet lesních požárů Počet vzletů 

2011 1337 29 

2012 1549 30 

2013 666 15 

2014 865 20 

2015 1748 33 

2016 892 40 

2017 966 35 

2018 2033 62 

2019 1963 73 

2020 2081 57 

Zdroj: Vlastní zpracování informací ze statistik HZS a LS PČR 

 

Graf 1: Počet vzletů ve vztahu k počtu lesních požárů za posledních deset let (graf 

sloupcový) 

Zdroj: Vlastní zpracování informací ze statistik HZS a LS PČR 
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Graf 2: Počet vzletů ve vztahu k počtu lesních požárů za posledních deset let (graf liniový) 

Zdroj: Vlastní zpracování informací ze statistik HZS a LS PČR 

Z výše uvedených údajů lze jednoznačně vyčíst značnou kolísavost počtu lesních požárů 

v jednotlivých letech. Výkyvy v číslech jsou ovlivněny především změnami klimatických 

podmínek během daných kalendářních let. Naopak lze spatřovat na první pohled konstantní 

počet vzletů v jednotlivých letech. K tomu je nutné podotknout, že malý počet požárů 

v příslušném kalendářním roce dostatečně nevypovídá o závažnosti lesních požárů. Lze 

dospět k závěru, že počet vzletů neroste spolu s počtem požárů v daném roce, ale je přímo 

úměrný závažnosti požáru, nedostupnosti terénu, klimatickým podmínkách jakož i 

rozhodnutí samotného velitele zásahu. 

 

7.  ZÁVĚR  

Smyslem tohoto článku bylo uvést čtenáře do problematiky zdolávání lesních požárů  

za pomoci letecké techniky. Za účelem vytvoření bližší představy byly teoretické poznatky 

následně demonstrovány na konkrétním případu z praxe jednoho z autorů. Závěrem  

si dovolujeme tvrdit, že Letecká služba Policie České republiky je na vysoké personální  

i technologické úrovni. Důkazem toho může být i to, že vedle požárů domácích, byla  

v minulosti již několikrát přizvána v boji s požáry mimo území České republiky. 
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Abstrakt: 

Nezbytnou součástí všech moderních policejních sborů se staly letecké služby. Letecká 

technika našla své uplatnění jak v plánovaných policejních činnostech (monitoring, 

prevence, výcvik a instruktáž), ale především v neplánovaných policejních činnostech typu 

pátrací a sledovací akce, pohotovostní nasazení a zásah, mimořádná událost vyžadující 

neodkladné řešení. Stať se soustředí na posledně zmíněnou problematiku, a to konkrétně 

problematiku využitelnosti Letecké služby Policie České republiky při hašení lesních požárů. 

Po stručném úvodu do problematiky je vysvětlen taktický postup zásahu vrtulníků při hašení 

rozsáhlých požáru v součinnosti s Hasičským záchranným sborem České republiky. Poslední 

část komparuje statistické údaje Lesních požárů od roku 2011 do roku 2020 se statistickými 

údaji LS PČR z týchž let.  

Klíčová slova: Letecká služba policie ČR, letecká hasičská služba, lesní požár, vrtulník, 

bambi vak. 

Abstract: 

Deployment of the Czech Police Aviation Service in the fight against forest fires 

Air services have become an essential part of all modern police forces. Aviation technology 

has found its application both in planned police activities (monitoring, prevention, training 

and briefing), but especially in unplanned police activities such as search and surveillance 

actions, emergency deployment and intervention, an emergency requiring an urgent 

solution. The article focuses on the last-mentioned issue, namely the issue of the usability of 

the Air Service of the Police of the Czech Republic in extinguishing forest fires. After a brief 

introduction to the issue, the tactical procedure of helicopter intervention in extinguishing 

large-scale fires in cooperation with the Fire and Rescue Service of the Czech Republic is 

explained. The last part compares the statistical data of Forest fires from 2011 to 2020 with 

the statistical data of LS LS from the same years. 

Key words: Czech Police Aviation Service, air fire service, forest fire, helicopter, bambi bag. 

JEL: F52. 
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ÚSTAVNOST TRESTNOSTI ŠÍŘENÍ NAKAŽLIVÉ NEMOCI 

Zdeněk Koudelka 

1. ÚVOD 

Šíření nakažlivé lidské nemoci je trestným činem v úmyslné i nedbalostní formě zavinění.1 

Obě skutkové podstaty však trpí stejnou ústavní vadou. Vada spočívá v tom, že co se 

považuje za nakažlivou lidskou nemoc, stanoví vláda nařízením.2 Trestnost tedy není 

stanovena zákonem, ale zákon ji přenáší na podzákonný prováděcí právní předpis vlády. To 

je v rozporu s ústavní zásadou, že jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem.3 

 

2. POVINNOST STANOVIT NAKAŽLIVÉ LIDSKÉ NEMOCI 

ZÁKONEM 

Vymezení, které jednání je trestným činem, je podle čl. 39 Listiny svěřeno toliko zákonu, 

k jehož vydání je příslušný Parlament. Protože ústavodárce svěřil kompetenci k vymezení 

skutkové podstaty trestného činu výhradně zákonu, vyloučil tím v jiných případech možnou 

a žádoucí sekundární úpravu věcí nepředvídatelných v momentu přijetí zákona, podléhající 

častým změnám, podrobnostem zejména technicistního charakteru, kdy zákonný základ 

může obsahovat jen to nejpodstatnější.4 Zákonodárce má tedy ústavní povinnost sám určit, 

které nakažlivé lidské nemoci v případě jejich šíření jsou pod trestní sankcí. Přenos této 

povinnosti zákonodárce na vládu je neústavní. Zákonodárce je povinen vykonávat svou 

zákonodárnou působnost tehdy, když mu tak ukládá ústavní pořádek. Nesmí ji přenést do 

oblasti prováděcích právních aktů, byť by se to jevilo jako účelnější z hlediska rychlosti 

přijetí právní úpravy. 

 

 

 

 

                                                           
1 § 152 a 153 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. 
2 § 154 trestního zákoníku. 
3 Čl. 39 Listiny základních práv a svobod, republikované pod č. 2/1993 Sb. 
4 HENDRYCH Dušan a kol.: Správní právo, Obecná část, 9. vydání, Praha: C. H. Beck, 2016, s. 70. KOPECKÝ 

Miloš: Správní právo, Obecná část. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 27 až 28. Bod 59 odůvodnění nálezu 

Ústavního soudu z 27. 4. 2021, Pl. ÚS 98/20. 
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3. OBDOBNÉ PŘÍKLADY 

Je s podivem, že zákonodárce ponechal toto zmocnění pro vládu bez změny, když v jiných 

obdobných případech přistoupil ke změně sám nebo ve věci rozhodl Ústavní soud.  

3.1 STANOVENÍ HRANIC ŠKODY A PROSPĚCHU ABSOLUTNÍ HODNOTOU PŘÍMO 

V ZÁKONĚ 

Hranice škody pro trestný čin 5 000 Kč, pro škodu nikoliv malou 25 000 Kč, pro větší škodu 

50 000 Kč, škodu značnou 500 000 Kč a škodu velkého rozsahu 5 000 000 Kč byla zavedena 

do trestního zákona novelou § 89 odst. 11 zákonem č. 265/2001 Sb. Trestní zákoník v roce 

2009 jen tato ustanovení převzal a následně zvýšil v roce 2020.5 Zákon v roce 2001 vyjádřil 

výslovně hranice škody číslem, zatímco dříve byly vázány na minimální mzdu.6 

Zákonodárce znemožnil svévolnou praxi vlády, kdy vláda vydávala v 90. letech 20. století 

odlišná nařízení pro faktickou minimální mzdu a odlišná pro nejmenší měsíční mzdu pro 

potřeby trestního zákona, která byla nižší. Tím docházelo k materiálnímu rozšiřování trestní 

represe.7 Rozdíl byl i v pojmech, kdy pracovněprávní předpis hovořil o minimální mzdě 

a trestní předpis o nejmenší měsíční mzdě. Oba pojmy však z hlediska zákona měly 

vyjadřovat stejnou hodnotu, byť tak nečinily. Důvodová zpráva k zákonu, který stanovil 

hranici škody přímo číslem v trestním zákoně v roce 2001, uvedla, že vláda nesplnila 

očekávání, že bude svými nařízeními rychleji reagovat na inflační vývoj.8 Smyslem zákonné 

změny však bylo i naplnit čl. 39 Listiny a tedy základní znak trestnosti u řady majetkových 

trestných činů vyjádřit v zákoně a ne pouhým odkazem na nařízení vlády o minimální mzdě, 

byť nežádoucím důsledkem byl zakonzervování těchto částek, kdy zákonodárce nereagoval 

po dlouhou dobu na cenové a mzdové změny a inflaci, takže fakticky došlo k rozšíření trestní 

represe.9 

 

                                                           
5 § 138 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. 
6 Původně § 89 odst. 14 trestního zákona č. 141/1961 Sb. ve znění zákona č. 175/1990 Sb. vázal trestní 

odpovědnost na škodu ve výši poloviny nejnižší měsíční mzdy. Později došlo zákonem č. 290/1993 Sb. k 

zvýšení na celou měsíční minimální mzdu, a ještě později došlo k přesunu této úpravy do odstavce 11 zákonem 

č. 148/1998 Sb. 
7 Srovnej nařízení o minimální mzdě č. 99/1991 Sb. (2 000 Kč), 53/1992 Sb. (2 200 Kč), 303/1995 Sb. (2 500 

Kč a postupně zvyšována na 5 000 Kč v roce 2001) ve srovnání s nařízení o stanovení nejnižší měsíční mzdy 

pro účely trestního zákona č. 258/1990 Sb. (1 600 Kč) a 464/1991 Sb. (2 000 Kč).  
8 Důvodová zpráva k části druhé (Změna trestního zákona), bod 33. Tisk 785, 3. volební období Poslanecké 

sněmovny 1998-2002. http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=3&ct=785&ct1=0 
9 KOUDELKA Zdeněk: Plíživé rozšiřování trestní represe, Trestní právo a právní stát, Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk Plzeň 2019, ISBN 978-80-7380-763-4, s. 216-222. 
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3.2  DROGOVÉ TRESTNÉ ČINY 

V rámci drogových trestných činů zasáhl Ústavní soud opakovaně do § 289 trestního 

zákoníku, který umožňoval, aby vláda stanovila nařízením, jaké je konkrétní vyjádření 

pojmu větší množství než malé u jednotlivých omamných a psychotropních látek a jedů.10 

Ústavní soud určil, že aby bylo zákonnosti stanovení trestnosti učiněno zadost, musí 

konkrétní množství omamných a psychotropních látek stanovit zákonodárce sám, anebo 

může použít jen obecné pojmy, ale pak konkrétní naplnění těchto pojmů musí ponechat na 

soudní moci – judikatuře. Tedy nelze, aby trestnost určovala výkonná moc prováděcími 

právními předpisy. 

Ústavnímu soudu nebyly podány kvalifikované návrhy na posouzení ostatních zmocnění pro 

vládu v § 289 stanovit, co se považuje za jedy, rostliny a houby s omamnými 

a psychotropními látkami ve smyslu trestnosti dle trestního zákoníku. Avšak jen stanovení 

toho, co se považuje za omamné a psychotropní látky zákonem dle § 289 odst. 1 trestního 

zákoníku, splňuje beze zbytku zásadu zákonnosti pro stanovení trestnosti. Nemusí tak činit 

trestní zákoník sám, ale v daném případě tak činí zákony o návykových látkách 

a o prekursorech drog.11 

Ostatní zmocnění pro vládu upravit trestnost fakticky vládním nařízením, jsou ústavně 

vadná. Ovšem i zde platí zásada, že není-li žalobce, není soudce. Jestliže nebylo příslušné 

zmocňovací ustanovení trestního zákoníku napadeno a zrušeno Ústavním soudem, je platnou 

součástí právního řádu s presumpcí správnosti. 

 

4. NAŘÍZENÍ KARANTÉNY ČI IZOLACE PÍSEMNĚ DLE 

SPRÁVNÍHO ŘÁDU 

Karanténa je oddělením člověka podezřelého z nákazy infekční nemocí od ostatních lidí.12 

Izolace odděluje člověka, který onemocněl infekční nemocí nebo jeví příznaky tohoto 

onemocnění, od ostatních lidí.13 Lékař a krajská hygienická stanice nařizující karanténu či 

izolaci vystupují jako správní orgán podléhající správnímu řádu. 

                                                           
10 Nález Ústavního soudu z 23. 7. 2013, Pl. ÚS 13/12. Nález Ústavního soudu z 27. 4. 2021, Pl. ÚS 98/20. § 2 

a příloha 2 nařízení vlády č. 467/2009 Sb. § 2 a příloha 2 nařízení vlády č. 455/2009 Sb. V prvním nálezu je 

řada odlišných stanovisek, ale ve druhém již nebylo ani jedno odlišné stanovisko, byť např. soudce Jan Filip 

v prvním nálezu využil odlišné stanovisko. 
11 Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách. Zákon č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog. 
12 § 2 odst. 7, § 64 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 
13 § 2 odst. 6, § 64 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 
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Rozhodnutí o nařízení izolace a karantény je vrchnostenským rozhodnutím podle správního 

řádu, musí být písemné a doručeno např. poštou, osobně či do datové schránky. Nařídit 

izolaci jen ústně přes mobil, kdy není potvrzena totožnost fyzické osoby, které je nějaká 

povinnosti stanovována, je v rozporu se zákonem. Vůči takové osobě nejsou stanoveny 

povinnosti řádným správním rozhodnutím, což musí být vzato v úvahu při hodnocení 

trestnosti nedodržení vadně nařízené karantény či izolace. 

Speciální postup při nařízení a izolaci umožnila jen novela pandemického zákona 1. 3. – 30. 

11. 2022.14 Ovšem z důvodu absence prováděcího předpisu – vyhlášky Ministerstva 

zdravotnictví – nebyla tato možnost v praxi využita i po jejím zavedení do právního řádu. 

 

5.  ZÁVĚR 

Při důsledném prosazení zásady zákonnosti pro stanovení trestnosti je nutné trvat na tom, že 

zákonodárce musí seznam trestných lidských přenosných nemocí stanovit na úrovni zákona. 

Nemusí to být trestní zákoník. Neobstojí však zmocnění pro vládu stanovit seznam 

podzákonným právním předpisem. Navíc se tím nezkomplikuje situace, protože seznam 

přenosných nemocí je stabilní. Byl vydán v nařízení vlády 453/2009 Sb. a do současné doby 

byl novelizován jen jednou v souvislosti s covidem (čínskou chřipkou) v roce 2020.15 
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14 § 8a zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 ve znění zákona 

č. 39/2022 Sb. 
15 Nařízení vlády č. 75/2020 Sb. 
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Abstrakt: 

Text se zabývá trestností šíření nakažlivé nemoci z ústavního hlediska. Poukazuje na ústavní 

problém, kdy je na ústavní úrovni požadováno, aby trestnost činu stanovil zákon. Ovšem 

seznam nakažlivých nemocí je vydán pouhým podzákonným předpisem – nařízení vlády. 

Klíčová slova: nakažlivá nemoc, trestnost. 

Abstract: 

THE CONSTITUTION OF CRIME OF THE SPREAD OF A COMMUNICATIVE 

DISEASE 

The text deals with the criminality of the spread of a contagious disease from a constitutional 

point of view. He points to a constitutional problem where the constitutionality of a crime is 

required by law at the constitutional level. However, the list of contagious diseases is issued 

by a mere by-law a government decree. 

Keywords: contagious disease, criminality. 
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ŽALOBA PROTI PŘÍKAZU VYDANÉMU NA MÍSTĚ 

Petr Kolman 

1.  ÚVOD 

Lidé jsou sice různí, nicméně málokdo rád dostává pokuty, ať již v klasickém správním 

řízení nebo v jeho komprimované verzi – v příkazním řízení. V našem veřejném právu již 

pár let platí, že správní orgán může příkazem na místě uložit toliko pokutu, jestliže nestačí 

domluva. Dále je zde nutné, že osoba obviněná eventuálně osoba jednající za obviněného, 

který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, souhlasí se zjištěným stavem věci, 

s právní kvalifikací skutku, s uložením pokuty a její výší a s vydáním příkazového bloku.  

Příkazem na místě je možno uložit pokutu nanejvýš deset tisíc korun. Nadto mladistvému 

obviněnému lze příkazem na místě uložit pokutu maximálně dva a půl tisíce korun. Tato 

výjimka ovšem neplatí, je-li mladistvý podnikající fyzickou osobou.1  Pokutu příkazem na 

místě může mimo příslušného správního orgánu uložit i orgán Policie České republiky, a to 

za přestupek proti pořádku ve státní správě v působnosti Policie České republiky, za 

přestupek proti pořádku v územní samosprávě, za přestupek proti veřejnému pořádku, 

přestupek proti občanskému soužití a přestupek proti majetku.2 

Pakliže je příkazem na místě ukládána pokuta nebo peněžitá záruka za splnění povinnosti, 

musí ex lege obviněný obdržet tzv. příkazový blok. Je dobré podtrhnout, že vlastnoručním 

signováním příkazového bloku obviněným se příkaz na místě stává jednak pravomocným 

a současně vykonatelným! Nemůže-li obviněná osoba předmětnou peněžitou povinnost 

provést na místě, vydá se jí ze zákona příkazový blok na peněžitou povinnost na místě 

nezaplacenou s poučením o způsobu zaplacení, o lhůtě splatnosti a o následcích nezaplacení. 

Starší pardon zkušenější právníci možná podotknou, že institut příkazního řízení, při němž 

je příkaz vydáván na místě, kterému se nyní věnujeme, jest de facto obdobou dřívějšího 

blokového řízení upraveného do 30. 6. 2017 zákonem číslo 200/1990 Sb., o přestupcích.3  

 

 

 

                                                           
1 § 91 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Dále přestupkový zákon.  
2 § 91 odst. 2 písm. a) přestupkového zákona. 
3 Usnesení ÚS ze dne 10. 9. 2019, sp. zn. III ÚS 2622/19, bod 13. Tedy nic zcela nového pod naším právním 

sluncem.  
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Lidověji řečeno,  že se zmíněný „příkazní institut“  svým pojetím a parametry velice podobá 

bývalé „blokovce“ podle minulého přestupkového zákona, který nás „opustil“ před skoro 

pěti lety. Připomeňme dnešní (nová) přestupková legislativa je v účinnosti od 1. července 

2017.  

 

2.  NEMOŽNOST SPRÁVNÍ ŽALOBY PROTI PŘÍKAZU 

Správní žaloba je nepochybně zásadní zárukou zákonnosti výkonu veřejné správy 

v moderním právním státě. V následující části článku se budeme zaobírat důležitou otázkou, 

zda je možné pokutu uloženou v příkazním řízení napadnout správní žalobou. Podíváme-li 

se na věc optikou historické komparace, pak je nutné si uvědomit, že dnešní institut 

příkazního řízení je velice blízký institutu (bývalé) blokové pokuty, jak jsme si připomenuli 

výše. Proto jsou zde využitelné mj. i poznatky z doktríny a judikatury k tomuto institutu.  

Dle majoritní judikatury NSS platilo, že přímé napadení rozhodnutí o uložení pokuty 

v blokovém řízení správní žalobou není možné.4 Nejvyšší správní soud také opakovaně 

dospěl k závěru5, že úspěšně se domoci zrušení rozhodnutí o uložení pokuty v blokovém 

řízení je v podstatě možné pouze žádostí o obnovu řízení - § 100 odst. 1 písm. a) správního 

řádu – ale nikoliv správní žalobou v rámci správního soudnictví.  

Proč tomu tak je? Souhlasem s uložením pokuty v blokovém (nyní příkazním) řízení 

podezřelý z přestupku uznává skutková zjištění, jejich právní kvalifikaci a taktéž skutečnost, 

že předmětný přestupek nepostačilo vyřídit domluvou. V důsledku toho nabývají závěry 

správního orgánu, který pokutu v blokovém (příkazním) řízení udělil, de facto povahu 

nesporných nálezů. Osoba podezřelá z přestupku se svým souhlasem s uložením pokuty 

v blokovém (příkazním) řízení dobrovolně zříká podrobnějšího a intenzivnějšího zjišťování 

skutkového stavu v „běžném-plnohodnotném“ správním řízení o přestupku.   

V souladu s většinovou judikaturou NSS možno dojít k závěru, pakliže soudní řád správní 

stanovuje za nepřípustnou žalobu proti takovému správnímu rozhodnutí, vůči němuž žalobce 

nevyčerpal řádné opravné prostředky, tím spíše musí být nepřípustná správní žaloba proti 

rozhodnutí, které bylo řádně vydáno v důsledku souhlasu účastníka řízení.  

 

                                                           
4 Rozsudek  NSS ze dne 14. 12. 2016, čj. 10 As 228/2016-38  
5 Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 12. 3. 2013, čj. 1 As 21/2010-65, č. 2838/2013 Sb. NSS, či rozsudky 

ze dne 26. 8. 2014, čj. 6 As 96/2014-31, a ze dne 27. 10. 2016, čj. 2 As 183/2016-38 a další.  
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A tedy jeho vědomého rozhodnutí, že přestupek nebude projednáván v „kompletním“ 

správním řízení, jehož objektem by bylo plné skutkové i právní posouzení jeho jednání.6 

 

3.  ZÁVĚR 

Žaloba proti příkazu vydanému na místě podle § 91 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti 

za přestupky a řízení o nich, není přípustná. Doktrína a judikatura k blokovému řízení (resp. 

blokové pokutě) upravené zákonem číslo 200/1990 Sb., o přestupcích je plně využitelná i pro 

aktuální institut pokuty uložené příkazem na místě. Bylo by podivné (takřka kafkovské) 

umožnit správně-soudní přezkum tam, kde se přestupce svým vědomým souhlasem vzdal 

projednání přestupku v „běžném“ správním – přestupkovém řízení. Jinak proneseno – šlo by 

zde určitě o absolutně nesystémové řešení. Soudní přezkum by tady zbytečně zatížil, již tak 

hodně zavalené správní soudnictví, a hlavně by neměl z povahy věci hlubšího odborně-

právního smyslu.  

 

Abstrakt: 

Článek řeší odbornou otázku, zda je možné pokutu uloženou v příkazním řízení napadnout 

správní žalobou. V souladu s většinovou judikaturou Nejvyššího správního soudu článek 

dochází k následujícímu závěru. Pakliže soudní řád správní stanovuje za nepřípustnou 

žalobu proti takovému správnímu rozhodnutí, vůči němuž žalobce nevyčerpal řádné opravné 

prostředky, tím spíše   musí být nepřípustná správní žaloba proti rozhodnutí, které bylo řádně 

vydáno v důsledku souhlasu účastníka řízení. 

Klíčová slova: Přestupky, soudní přezkum, přezkumné řízení. 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Srov.  rozsudek NSS ze dne 29. 12. 2004, čj. 6 As 49/2003-46, č. 505/2005 Sb. NSS, či usnesení rozšířeného 

senátu NSS ze dne 12. 3. 2013, čj. 7 As 100/2010-65, č. 2837/2013 Sb. NSS, nebo nověji usnesení Krajského 

soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 20. 1. 2020, čj. 50 A 1/2020-14. 



81 

 

Abstract: 

The article is in the field of administrative criminal law. In particular, it addresses the 

technical question of whether a fine imposed in an injunction can be challenged by an 

administrative action. In accordance with the majority case law of the Supreme 

Administrative Court, an irrefutable conclusion can be drawn. If the Administrative 

Procedure Code provides for an inadmissible action against such an administrative decision 

against which the plaintiff has not exhausted the proper remedies, the administrative action 

must be inadmissible against a decision duly issued with the consent of a party. 

Keywords: Misdemeanors, judicial review, review proceedings. 

JEL: D73. 
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RADOSLAV IVANČÍK: BEZPEČNOSŤ. TEORETICKO-

METODOLOGICKÉ VÝCHODISKÁ 

PETR ROŽŇÁK 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o., Plzeň 2022, ISBN 978-80-7380-873-0, 

240 s. 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk v Plzni vydalo 

v březnu tohoto roku vědeckou monografii autora plk. gšt. 

v. z. doc. Ing. Radoslava IVANČÍKA, PhD. et PhD., MBA, 

MSc. s názvem Bezpečnost a podnázvem Teoreticko-

metodologická východiska. Jedná se o renomovaného 

autora s bohatou publikační činností zahrnující několik 

vědeckých monografií, vysokoškolských učebnic i více než 

stovkou vědeckých studií, článků a příspěvků v slovenském 

i anglickém jazyce, ve kterých se zabývá zejména problémy 

bezpečnosti a obrany na národní i mezinárodní úrovni a bezpečnostního managementu. 

Autor v současnosti působí jako vysokoškolský pedagog na Katedře informatiky 

a managementu Akademie Policejního sboru v Bratislavě. 

Vědeckým cílem autora recenzované publikace je přispět k teoretickému výzkumu 

bezpečnosti a k prohloubení formující se teorie bezpečnosti prostřednictvím vymezení 

základních teoreticko-metodologických východisek jejího zkoumání jako složitého, 

dynamického, multidimenzionálního a multisektorového fenoménu, který zásadním 

způsobem ovlivňuje život lidí, ať už nebo lidské civilizace jako celku. Stanovený vědecký 

cíl práce autor naplňuje v pěti kapitolách. Autor má zcela jistě pravdu, když  

na s. 7 tvrdí, že: "Bezpečnost tvoří základní a nezbytnou podmínku rozvoje každé společnosti 

a dnes, v éře prohlubující se globalizace, již neexistuje oblast společenského života, která by 

s ní nebyla spojena. I proto aktuálně patří bezpečnost k nejvíce frekventovaným a nejvíce 

skloňovaným pojmům ve všech jeho podobách."  
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Přičemž v této souvislosti dokládá (tamtéž), že: "Výzkum bezpečnosti a jejích dimenzí, 

kategorií, sektorů, aspektů či faktorů, které ji ovlivňují, hraje z uvedeného důvodu velmi 

důležitou roli ve vývoji celé lidské společnosti, zvláště v těchto turbulentních a proměnlivých 

časech, charakteristických zhoršováním globálního i regionálního bezpečnostního 

prostředí, zvyšováním napětí v mezinárodních vztazích a růstem asymetrických 

bezpečnostních hrozeb." 

V úvodní kapitole se Ivančík v rámci historického exkurzu zabývá význačnými událostmi  

a dokumenty, které zásadním způsobem ovlivnily formování agendy bezpečnosti  

v minulosti až do současnosti. Jde zejména o problematiku bezpečnosti úzce související  

s Vestfálským mírem, Vídeňským kongresem, Evropským koncertem, Versailleským 

mírovým systémem a Postupimskou konferencí. Stranou nenechává ani otázky 1. a 2. 

světové války a na to navazuje analýzou bipolárního a postbipolárního období. První 

kapitolu uzavírá hodnocením aktuálního vývoje v oblasti bezpečnosti v prvních dvou 

desetiletích 21. století. 

Ve druhé kapitole naplňuje autor vědecký cíl monografie prostřednictvím analýzy přístupů 

vybraných teoretických škol (směrů) ke zkoumání bezpečnosti, jelikož v průběhu 

historického vývoje lidské civilizace se objevilo několik teorií, které se zabývají otázkami 

moci, vztahů mezi státy nebo v rámci států, a snaží se řešit problémy bezpečnosti, 

identifikace a eliminace bezpečnostních rizik a hrozeb, analyzovat příčiny vývoje a změn  

v bezpečnostním prostředí, a v neposlední řadě poskytovat jejich pohled na problémy 

spojené se zajišťováním bezpečnosti na národní i mezinárodní úrovni. 

Třetí kapitola je věnována analýze současných teorií a přístupů k bezpečnosti,  

které se uplatňují v bezpečnostním výzkumu ve 21. století, jejichž vznik je bezprostředně 

spojen s aktuálním dynamickým vývojem lidské civilizace ve třetím tisíciletí.  Bezprostředně 

souvisí s fundamentálními změnami v globálním i regionálním bezpečnostním prostředí, 

které nastaly po skončení studené války a rozpadu bipolárního uspořádání světa 

v devadesátých letech minulého století, a se zásadními změnami, které výrazným způsobem 

ovlivnily vývoj ve sféře bezpečnosti v prvních dvou desetiletích nového milénia. 
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Ve čtvrté kapitole se Ivančík zabývá teoreticko-metodologickými a terminologickými 

východisky zkoumání bezpečnosti. V rámci komplexního a systémového přístupu definuje 

základní pojmy z oblasti bezpečnosti, primární bezpečnost, bezpečnostní prostředí, 

bezpečnostní aktéry, bezpečnostní hrozby, bezpečnostní rizika, bezpečnostní situaci  

a bezpečnostní výzvy. Zároveň vymezuje tradiční (klasický) a nový (moderní) přístup  

ke zkoumání bezpečnosti ve spojitosti s užším a širším pohledem na bezpečnost,  

jejím pozitivním a negativním vymezením a jednotlivými úrovněmi, na kterých působí 

bezpečnostní aktéři. 

Poslední, pátá kapitola završuje úsilí autora o naplnění stanovených cílů recenzované 

publikace. Poslední kapitola je zaměřena na zpracování teoretických východisek potřebných 

k prohloubení formující se komplexní teorie bezpečnosti. 

Na základě výše uvedených faktů si dovolím konstatovat, že hlavní cíl i parciální cíle 

vědecké monografie byly splněny. Autor kromě analýzy, syntézy a komparace zpracovaných 

poznatků, informací a údajů zároveň nastiňuje i další možnosti řešení nastolených problémů 

a dává prostor pro hodnotnou vědecko-odbornou diskusi. Čtenář, (student i pedagog) mohou 

získat cenné poznatky, které dosud nebyly v takové ucelené formě analyzovány 

a prezentovány. Vysoce odborná interpretace výsledků výzkumu  

a informací je zároveň psána srozumitelně a věcně. Poskytuje přidanou hodnotu  

odborníkům z praxe v oblasti zajišťování bezpečnosti. Monografie je přínosem k rozvoji 

vědeckého bádání nejen v oboru národní a mezinárodní bezpečnost, ale mezinárodních 

vztahů, práva, politologie i filozofie. Autor se nevyhýbá ožehavým tématům. V textu knihy 

jsem neshledal žádná faktická pochybení. Autor monografie se snaží plynule a s logickou 

posloupností provázet čtenáře v jednotlivých částech knihy základními teoretickými 

přístupy zkoumání bezpečnosti včetně jejich postupného vývoje.  Je na místě konstatovat, 

že se mu to daří. Jde o text mimořádného významu, který by neměl zůstat bez povšimnutí 

vědecké, ale i laické obce. Přínos této monografie spočívá v možnosti jejího dalšího využití 

primárně ve vojenském školství, ale také katedrách bezpečnosti, práva a politologie českých 

a slovenských univerzit a vysokých škol. Zjištěné a prezentované skutečnosti předkládané 

čtenáři v této knize svým významem přesahují dosud dostupné práce. Jsem přesvědčen, že 

autorem provedená hluboká analýza stavu dané oblasti, a jím získané odborné poznatky, 

překračují hranice bratrského Slovenska. Silnou stránkou autorovou je skvělá stylistika, 

výběr vhodných termínů, a jestliže k tomu přidáme přehledné citace s patřičnými komentáři, 

vzniklo zde pozoruhodné dílo. 
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