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Bezpečnostní strategie EU

Úvod
Každý subjekt EU (stát) má svoji vlastní bezpečnostní strategii. Ta se řídí několika zásadami 
a  je základní  koncepcí  bezpečnostní  politiky  EU.  V  první  řadě specifikuje  bezpečnostní 
hrozby. Mezi bezpečnostní hrozby v EU řadíme: 

• Mezinárodní organizovaný zločin, se kterým souvisí zejména zabránění ziskům spojeným s 
touto trestnou činností a poskytování pomoci členským státům v boji proti korupci.
• Terorismus,  radikalismus  a  rekrutování  do  těchto  skupin,  přičemž  i  zde  je  zejména 
potřeba kontroly  finančních toků a důsledné plnění  Akčního plánu boje proti  terorismu 
přijatého  Evropskou  radou.  Každý  rok  dále  protiteroristický  koordinátor  EU  připravuje 
zprávu o důležitých  opatřeních  boje  proti  terorismu. V  rámci  radikalismu je především 
potřeba orientace na občanskou společnost a posilování mechanismů v boji s negativními 
jevy jako je diskriminace a rasismus při posilování integračních  a asimilačních politik.
• Bezpečnostní rizika v kyberprostoru, přičemž je potřeba zřídit síť týmů, které dynamicky 
reagují na tyto hrozby.
• Hrozby bezpečnosti v oblasti hranic, a to zejména na jižních hranicích EU (EUROSUR). Je 
potřeba analýza hrozeb v této oblasti,  především obchodu s lidmi, pašování nelegálního 
zboží a drog.
• Krize a katastrofy v EU (včetně oblasti ekonomické, politické sociální atd.), kde je potřeba 
zvýšit zejména finanční odpovědnost členských států (viz jeden z bodů agendy Modelu EU), 
systém  solidarity  (viz  záchranný  fond  EU  též  na  http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-
euro/clanek/prvni-obligace-ze-zachranneho-fondu-eu-slavily-necekany-uspech-008388 )  a 
dále na základě čl. 10A odst. 2 Lisabonské smlouvy:1

„Unie vymezuje a provádí společné politiky a činnosti a usiluje o dosažení vysokého 
stupně spolupráce ve všech oblastech mezinárodních vztahů ve snaze: 
a) chránit své hodnoty, základní zájmy, svou bezpečnost, nezávislost a celistvost; 
b) upevňovat  a  podporovat  demokracii,  právní  stát,  lidská  práva  a  zásady  
mezinárodního 
práva; 
c) zachovávat  mír,  předcházet  konfliktům  a  posilovat  mezinárodní  bezpečnost  v  
souladu  s  cíli  a  zásadami  Charty  Organizace  spojených  národů,  jakož  i  v  souladu  se  
zásadami Helsinského závěrečného  aktu  a  s  cíli  Pařížské  charty,  včetně těch,  které  se  
týkají vnějších hranic.“2 3

Dále do bezpečnostní strategie patří koordinace složek provádějících tuto činnost, jejich 
kompetence a vojenské ambice.
 
„V prosinci roku 2003 Evropská unie přijala evropskou bezpečnostní strategii, která se týká  
vnějšího rozměru bezpečnosti Evropy. V únoru 2010 pak Rada pod španělským půlročním  
předsednictvím  tuto  strategii  dokončila  přijetím  strategie  vnitřní  bezpečnosti.  Tuto  
strategii nakonec schválila Evropská rada ve dnech 25. a 26. března 2010.“4

Hlavním  úkolem  je  především  chránit  bezpečnost  obyvatel  Evropské  unie  a  zabránit 
bezpečnostním rizikům. Mezi strategické pokyny patří především komplexní přístup k vnitřní 
bezpečnosti  (zapojení  donucovacích  orgánů,  důraz  na  mezinárodní  rozměr...),  zajištění 

1 Vnitřní bezpečnost a veřejná pořádek. 2005. Ministerstvo vnitra. 
2 http://www.euroskop.cz/gallery/2/738-lisabonska_smlouva.pdf
3               http://ec.europa.eu/unitedkingdom/press/frontpage/2010/1003_en.htm   
4 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/QC3010313CSC.pdf
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účinného demokratického a  justičního  dohledu,  prevence,  výměna informací,  operativní 
spolupráce (v rámci Lisabonské smlouvy byl zřízen Stálý výbor pro operativní spolupráci v  
oblasti vnitřní bezpečnosti (COSI)), integrovaná správa hranic, inovace odborné přípravy a 
rozšiřování rozměru vnější bezpečnosti spoluprací s třetími zeměmi.5 

Společná zahraniční a bezpečnostní politika
Společná zahraniční a bezpečnostní politika je „projektem“ Maastrichtské smlouvy z roku 
1993. Debata o této otázce byla ale zahájena už v roce 1950 jako francouzská odpověď na 
znovuvyzbrojení  Německa.  Později  se debaty přesunuly  zejména pole  NATO.  Jednotlivé 
státy  zároveň  v  těchto  otázkách  jednaly  samostatně.  Dalším  krokem bylo  v  roce  1970 
založení  Evropské  politické  spolupráce.  Teprve  vznikem  třípilířové  struktury  se  stala 
bezpečnostní politika nedílnou součástí EU. Byla zřízena funkce Vysokého představitele pro 
SZBP, ale její role byla reformována až Lisabonskou smlouvou. Společná zahraniční politika 
pokrývala klasickou diplomacii, vojenskou spolupráci a  krizový management. 

SZBP - data, dokumenty, odkazy 
1954 - odmítnutí smlouvy o Evropském obranném společenství Francií
1970 - založení Evropské politické spolupráce
1993 - založení společné zahraniční a bezpečnostní politiky Maastrichtskou smlouvou
1999 -  vznik  evropské  bezpečnostní  a  obranné  politiky  (Lisabonskou  smlouvou 
přejmenována na společnou bezpečnostní a obrannou politiku)
2009 - reforma institucí pro vnější reprezentaci EU Lisabonskou smlouvou

1) Prohlášení SZBP  
2) Seznam přijatých aktů v     rámci SZBP do roku 2009 (francouzsky)  
3) Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku  
4) Předseda Evropské rady  

„V rámci SZBP nemůže Evropská unie přijímat žádná legislativní opatření. To znamená, že  
se všechna rozhodnutí vztahují pouze ke konkrétním situacím a nemají obecnou platnost.  
Pro členské státy jsou sice závazná, ale vzhledem k tomu, že evropské právo nezná žádné  
sankce za porušení, tlak na jejich dodržování je pouze politický - státy jsou vedeny snahou  
zůstat spolehlivým partnerem. Obecné směřování SZBP a strategické zájmy a cíle Unie 
vymezuje svými rozhodnutími Evropská rada. Může se jednat o cíle evropské politiky vůči  
zemím nebo regionům, ale také v rámci jednotlivých témat zahraniční politiky, jako je  
například nešíření zbraní hromadného ničení.“

V  současnosti  je  představitelkou  SZBP  vysoká  představitelka  Unie  pro  zahraniční  a 
bezpečnostní politiku baronka Catherine Ashton.

• zastupuje Unii navenek v otázkách SZBP;
• předsedá Radě pro vnější vztahy (bez hlasovacího práva);
• je místopředsedkyní Komise pro vnější vztahy;
• vede Evropskou službu pro vnější činnost.6

5 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/QC3010313CSC.pdf
6 http://www.euroskop.cz/8916/sekce/spolecna-zahranicni-a-bezpecnostni-politika/
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„Na základě usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. června 2008 o provádění evropské  
bezpečnostní strategie a EBOP Evropský parlament:
— s ohledem na evropskou bezpečnostní strategii (EBS), kterou Evropská rada přijala dne  
12. prosince 2003;
— s ohledem na Lisabonskou smlouvu, podepsanou v Lisabonu dne 13. prosince 2007;
— s ohledem na závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady ze dne 14. prosince 2007;
— s ohledem na zprávy o evropské bezpečnostní a obranné politice (EBOP), které předložilo  
předsednictví;
— s ohledem na společné zasedání Rad ministrů EU pro obranu a pro rozvoj“.7

Evropská  unie  se  v  rámci  dodržování  mezinárodního  práva  zavázala  k  zachování 
celosvětového  míru  a  bezpečnosti  a  Charty  Organizace  spojených  národů,  přičemž  ale 
hlavní odpovědnost stále nese Rada bezpečnosti.8 

Battle groups
Battle groups jsou specifickou formou rychlé vojenské akce pro nasazení ve vojenských 
operacích. Mezi znaky patří:

• vojenská  efektivnost,  spolehlivost,  rychlá  nasaditelnost,  soudržnost  sil  schopných 
akce v počáteční fázi operace;

• kombinace  zbraní,  síla  velikosti  praporu  s  podporou  Combat  Service  Support  
elements;

• princip  mnohonárodnosti,  přičemž  mohou  být  založeny  na  nadnárodní  koalici 
členských států;

• strategické předpoklady a logistika;
• složení cca 1500 vojáků;
• udržitelnost 30 dnů s možným prodloužením na 120;
• možnost souběhu dvou operací;
• připravenost za 5 až 10 dnů;
• možnost pracovat i pod mandátem OSN.9

7 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:285E:0023:0032:CS:PDF
8 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIICS.pdf
9 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/esdp/91624.pdf
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„Vojenské síly zůstávají pod kontrolou členských států. Podle smlouvy mohou členské  
státy dát EU k dispozici civilní a vojenské prostředky k provádění operací v rámci  
společné bezpečnostní  a obranné politiky.  Každý členský  stát  má však právo tyto  
operace zamítnout  a veškeré příspěvky k  těmto operacím budou vždy dobrovolné.  
Skupiny zainteresovaných členských států disponujících potřebnými prostředky budou  
moci podnikat operace v oblasti odzbrojování, humanitární a záchranné mise, poradní  
mise ve vojenské oblasti a mise pro udržení míru. Žádný stát však nemůže být k účasti  
na takovýchto operacích nucen.“10 

EU a NATO
„Jedním ze základních kamenů mezinárodního systému je transatlantické partnerství. Je  
nejen v oboustranném zájmu, ale posiluje i  mezinárodní  společenství  jako celek.  Jeho  
významným  vyjádřením  je  NATO.“  I  EU  by  měla  být  připravena  v  oblasti  ohrožení 
bezpečnosti a bezpečnostních rizik.

10 http://europa.eu/lisbon_treaty/faq/index_cs.htm
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Sféry  zájmu  se  v  oblasti  bezpečnosti  většinou  překrývají.  Spolupráce  proto  vyústila  ve 
vojenskou operaci v Bosně a Hercegovině v rámci SZBP. 23 členů z 27 jsou členskými státy 
NATO. 

„Evropská bezpečnostní  a  obranná politika (EBOP) se rozvíjí  od roku 1998,  kdy britský  
premiér  Tony  Blair  na  anglo-francouzském summitu  v Saint-Malo  v závěrečné  deklaraci  
připustil,  že  Evropská  unie  potřebuje  „kapacitu  pro  autonomní  akci,  podpořenou  
věrohodnou  vojenskou  silou,  možností  rozhodnout  o  jejím  použití  a  být  připravená je  
použít“. Tato akce ovšem připadá v úvahu, pokud se NATO rozhodne neangažovat a je také  
nutné  zabránit  vytváření  „nepotřebných  duplikací“.  Tyto  podmínky  přejaly  i  všechny 
evropské dokumenty zakládající a rozvíjející EBOP. Významné části kapacit států EU, které 
jsou zároveň členy NATO, jsou vázány v aliančních silách a institucích. Od počátku proto 
byla  snaha  umožnit  EU  využívat  zdroje  NATO.  Mezi  oběma  organizacemi  byla  také 
podepsána dohoda Berlin Plus o principech vzájemné spolupráce, na jejímž základě má EU 
přístup k plánovacím kapacitám NATO. Většina států má však k dispozici pouze jedny síly, 
které jsou jak pro NATO, tak pro EU. Exkluzivní postavení se zachovává pouze v oblasti 
teritoriální obrany, přestože možnost vzájemné obrany kodifikuje Lisabonská smlouva.11

Závěr

Toto krátké pojednání o bezpečnostní strategii EU představuje soubor základních znalostí 
použitelných v rámci jednání v Modelu EU a při diskuzi s hosty Modelu. Jeho základním 
posláním je upřesnit některé kompetenční záležitosti a představit základní koncept EU v 
této oblasti. Je samozřejmostí, že tímto dokumentem nelze obsáhnout celou šíři  tohoto 
tématu. Pro potřeby budoucího jednání a upřesnění některých pojmů je přiložen „Slovník 
pojmů“. 
 

Slovník pojmů
Důležitý především pro správné vyjadřování o pojmech:
agrese
plánování obrany státu
Použití ozbrojené síly státu proti svrchovanosti, územní nedotknutelnosti nebo politické
nezávislosti druhého státu nebo k jakémukoli jinému účelu neslučitelnému s Chartou OSN.
(rezoluce Valného shromáždění OSN o definici agrese ze dne 14. prosince 1974, dok. OSN
A/RES/3314/XXIX)
AJ – aggression
FJ – aggression (f)

armáda
obecné pojmy
1. Svaz / vojenský celek větší než armádní sbor, ale menší než skupina armád. Obvykle se
skládá ze dvou nebo více sborů.
2. V některých státech je to pozemní složka ozbrojených sil.
3. V některých státech zahrnuje celé ozbrojené síly.
(Terminologický slovník pojmů a definic NATO, AAP-6: 2004)
AJ – army, armed forces
FJ – armée (f)

azyl
azylová a migrační politika
Forma mezinárodněprávní ochrany osoby nacházející se mimo území země své státní
příslušnosti, popř. mimo území země svého posledního trvalého bydliště, je-li osobou bez
státní příslušnosti, která je ve své vlasti pronásledována za uplatňování politických práv a
svobod nebo má odůvodněný strach z pronásledování z důvodu rasy, náboženství,
národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro zastávání určitých politických
názorů.
(Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České
republiky)
AJ- asylum
FJ- asile (m)

11             http://www.euractiv.cz/bezpecnost-a-spravedlnost0/link-dossier/evropsk-unie-a-nato   
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bezpečnost
obecné pojmy
Stav, kdy jsou na efektivní míru omezeny hrozby pro objekt a jeho zájmy a tento objekt je
k omezení stávajících i potenciálních hrozeb efektivně vybaven a ochoten při něm
spolupracovat.
AJ – security (ve smyslu zabezpečení), safety (ve smyslu bezpečnost). Pozn.: oba pojmy se
s rozlišením smyslu užívají v technické oblasti a pojišťovnictví.
FJ – sécurité (f),sûreté (f) (ve smyslu bezpečnost)
- ekonomická bezpečnost
ekonomická bezpečnost
Stav, ve kterém ekonomika objektu, jehož bezpečnost má být zajištěna (státu, seskupení
států, mezinárodní organizace apod.), není ohrožena hrozbami, které výrazně snižují nebo
by mohly snížit její výkonnost potřebnou k zajištění obranných i dalších bezpečnostních
kapacit, sociálního smíru a konkurenceschopnosti objektu i jeho jednotlivých složek, tj.
především jednotlivých podnikatelských subjektů na vnitřních i vnějších trzích.
AJ – economic security
FJ – sécurité (f) économique
- environmentální bezpečnost
environmentální bezpečnost
Stav, kdy lidská společnost a ekologický systém na sebe vzájemně působí trvale udržitelným
způsobem, jednotlivci mají dostatečný přístup ke všem přírodním zdrojům a existují
mechanismy na zvládání krizí a konfliktů přímo či nepřímo spojených s životním
prostředím. V tomto stavu jsou minimalizovány hrozby spojené s životním prostředím a
způsobené přírodními nebo společností vyvolanými procesy (popř. jejich kombinací) ať už
záměrně, nezáměrně nebo následkem nehody. Tyto hrozby mohou zapříčinit nebo zhoršovat
již existující sociální napětí nebo ozbrojený konflikt. Absolutní většina z nich navíc
nerespektuje státní hranice a často může působit globálně.
AJ – environmental security
FJ – sécurité (f) environmentale
- vnější bezpečnost státu
obecné pojmy
Stav, kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány hrozby ohrožující stát a jeho zájmy
zvnějšku a kdy je tento stát k eliminaci existujících i potenciálních vnitřních hrozeb
efektivně vybaven a ochoten. Hrozby mohou být vojenské nebo ekonomické povahy, mohou
mít charakter migrační vlny apod. Je to také souhrn mezinárodněpolitických, ekonomických
a vojenských vztahů státu s okolními státy a koalicemi, jejichž prostřednictvím prosazuje
své státní zájmy.
AJ – external security of the state
FJ – sécurité (f) extérieure de l´Etat
6
- vnitřní bezpečnost státu
obecné pojmy
Stav, kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány hrozby ohrožující stát a jeho zájmy
zevnitř a kdy je tento stát k eliminaci stávajících i potenciálních vnitřních hrozeb efektivně
vybaven a k ní ochoten. Je to rovněž souhrn vnitřních bezpečnostních podmínek a
legislativních norem a opatření, kterými stát zajišťuje demokracii, ekonomickou prosperitu a
bezpečnost občanů, a jimiž stanoví a prosazuje normy morálky a společenského vědomí.
AJ – internal security of the state
FJ – sécurité (f) intérieure de l´Etat
bezpečnostní politika státu
obecné pojmy
Společenská činnost, jejíž základ tvoří souhrn základních státních zájmů a cílů, jakož i
hlavních nástrojů k jejich dosažení, směřující k zabezpečení státní svrchovanosti a územní
celistvosti státu a jeho demokratických základů, činnosti demokratických institucí,
ekonomického a sociálního rozvoje státu, ochrany zdraví a života občanů, majetku,
kulturních statků, životního prostředí a plnění mezinárodních bezpečnostních závazků.
Bezpečnostní politiku státu tvoří pět základních komponentů:
- zahraniční politika v oblasti bezpečnosti státu,
- obranná politika,
- politika v oblasti vnitřní bezpečnosti ,
- hospodářská politika v oblasti bezpečnosti státu,
- politika veřejné informovanosti v oblasti bezpečnosti státu.
AJ – security policy
FJ – politique (f) nationale de sécurité

civilní nouzové plánování
obecné pojmy
Proces plánování opatření k zajištění ochrany obyvatelstva, ochrany ekonomiky, trvalé
funkčnosti státní správy, přijatelné úrovně společenské a hospodářské činnosti státu a
obyvatelstva. Nedílnou součástí je koordinace požadavků na civilní zdroje, které jsou
nezbytné pro zajištění bezpečnosti ČR.
V rámci NATO je civilní nouzové plánování chápáno jako část systému obranného plánování
NATO zaměřená na zajišťování civilních zdrojů a ochranu obyvatelstva. Na národní úrovni je
doplněno podle specifických místních podmínek.
Proces plánování, který vychází ze systému plánování NATO a je zaměřen zejména na
zajišťování civilních zdrojů pro řešení všech krizových situací a ochranu obyvatelstva (civilní
ochranu). Na národní úrovni je podle specifických podmínek (neexistence systému krizového
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řízení apod.) využíván i pro plánování dalších oblastí – ochranu ekonomiky, zajištění
funkčnosti veřejné správy, vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek apod.
AJ – civil emergency planning
FJ – planification (f) civile d´urgence

civilní ochrana
ochrana obyvatelstva
Civilní ochrana je souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších
zainteresovaných orgánů, organizací, složek a obyvatelstva, prováděných s cílem
minimalizace negativních dopadů možných mimořádných událostí a krizových situací na
zdraví a životy lidí a jejich životní podmínky.
Civilní ochrana se stává za válečného stavu součástí systému obrany státu a zabezpečuje
výkon humanitárních úkolů uvedených v čl. 61 Dodatkového protokolu k Ženevským
úmluvám o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů ze dne 12. srpna 1949,
přijatého v Ženevě dne 8. června 1977
(Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 168/1991 Sb.)
AJ – civil protection
FJ – protection (f) civile ; ve francouzštině je také rozlišováno mezi pojmem civilní
bezpečnost » (sécurité civile)

hranice
azylová a migrační politika
AJ – borders
FJ – frontiéres
- vnitřní hranice
azylová a migrační politika
Vnitřními hranicemi jsou společné pozemní hranice smluvních stran, jakož i jejich letiště
pro vnitřní lety a jejich námořní přístavy pro pravidelná trajektová spojení výlučně
z přístavů a do přístavů na území smluvních stran, bez přerušení plavby v přístavech mimo
toto území.
(Úmluva k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 mezi vládami států
Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o
postupném odstraňování kontrol na společných hranicích).
AJ – internal borders
FJ – frontiéres intérieures
- vnější hranice
azylová a migrační politika
Vnějšími hranicemi jsou hranice smluvních stran na zemi a na moři, jakož i letiště a
námořní přístavy, pokud nejsou vnitřními hranicemi.
(Úmluva k provedení dohody podepsané dne 14. června 1985 mezi vládami států
Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o
postupném odstraňování kontrol na společných hranicích).
AJ – external borders
FJ – frontiéres extérieures

hrozba
obecné pojmy
Jakýkoli fenomén, který má potenciální schopnost poškodit chráněné zájmy objektu.
Míra hrozby je dána velikostí možné škody a časovou vzdáleností (vyjádřenou obvykle
pravděpodobností čili rizikem) možného uplatnění této hrozby.
AJ – threat
FJ – menace (f)

humanitární pomoc
ochrana obyvatelstva
Činnost vládních i nevládních orgánů a organizací, dobročinných spolků a jednotlivců
konaná ve prospěch obyvatelstva určitého regionu, postiženého krizovou situací. V
mezinárodním měřítku, pak i pomoc obyvatelstvu regionů na území jiného státu,
strádajícího v důsledku vnitřních či mezinárodních konfliktů.
AJ – humanitarian aid
FJ – aide (f) humanitaire

jaderná bezpečnost
Stav a schopnost jaderného zařízení a osob obsluhujících jaderné zařízení zabránit
nekontrolovatelnému rozvoji štěpné reakce nebo nedovolenému úniku radioaktivních látek
nebo ionizujícího záření do životního prostředí a omezovat následky nehod.
(Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový
zákon) a o změně a doplnění některých zákonů)
AJ – nuclear safety

konflikt
obecné pojmy
Stav, ve kterém jednotlivé soupeřící strany sledují vzájemně protichůdné cíle. Může mít
neozbrojený nebo ozbrojený charakter, podle rozsahu může být lokální, regionální nebo
globální.
AJ – conflict
FJ – conflit
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krize
obecné pojmy
Situace, v níž je významným způsobem narušena rovnováha mezi základními
charakteristikami systému (narušeno je poslání, filosofie, hodnoty, cíle, styl fungování
systému) na jedné straně a postojem okolního prostředí k danému systému na straně
druhé.
AJ – crisis
FJ – crise (f)

krizová situace
krizové řízení
Je mimořádná událost, v jejímž důsledku se vyhlašuje stav nebezpečí, nouzový stav, stav
ohrožení státu nebo válečný stav. Jsou při ní ohroženy důležité hodnoty, zájmy či statky

státu a jeho občanů a hrozící nebezpečí nelze odvrátit a způsobené škody odstranit běžnou

činností orgánů veřejné moci, ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů,
záchranných sborů, havarijních a jiných služeb a právnických a fyzických osob. Viz také

mimořádná služba, mimořádná událost, nestandardní operace, vojenská krizová
situace.
(ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, zákon č. 222/1999 Sb., o

zajišťování obrany České republiky, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změněněkterých zákonů)
AJ – emergency/crisis situation
FJ – situation (f) de crise
krizové plánování
krizové řízení
Ucelený soubor postupů, metod a opatření, které věcně příslušné orgány užívají při
přípravě na činnost v krizových situacích a k minimalizaci možných zdrojů krizových situací

a jejich škodlivých následků. Srovnej: krizový plán
AJ – contingency planning/crisis planning
FJ – planification (f) de crise
krizové řízení
krizové řízení
Souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení

bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných

v souvislosti s řešením krizové situace.
(Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů)
plánování obrany státu
Koordinovaná činnost prováděná za účelem utlumení krize, předejití její eskalace do
ozbrojeného konfliktu a zastavení nepřátelství, které by mělo být jejím výsledkem.
(Terminologický slovník pojmů a definic NATO, AAP-6: 2004)
AJ – crisis management, emergency management (AmE)
FJ – gestion (f) des crises

kybernetický terorismus, kyberterorismus
terorismus
Souhrnný název pro teroristické aktivity, jejichž cílem útoku, použitým prostředkem nebo
přenašečem je tzv. „kyberprostor“, neboli jde o teroristické aktivity zaměřené proti a
prováděné prostřednictvím počítačové sítě a touto sítí řízených systémů („informační
elektronické síťové struktury“).
AJ – cyber-terrorism
FJ – cyberterrorisme

nevojenská krizová situace
krizové řízení
Situace v souvislosti se vznikem živelních pohrom, havárií a nehod velkého rozsahu, při
ohrožení demokratického zřízení, chodu hospodářství nebo základních lidských práv a
svobod, ohrožení veřejného pořádku, narušení státních hranic migrační vlnou velkého
rozsahu nebo při jiném rozsáhlém ohrožení životů, zdraví, majetku a životního prostředí,
která přímo nesouvisí s obranou státu.
AJ – non-military crisis situation
FJ – situation (f) de crise non-militaire

operace na podporu míru
mezinárodní spolupráce
Mírová operace, při které jsou nestraně používány diplomatické, civilní a vojenské
prostředky, zpravidla podle zásad a principů Charty OSN, k obnovení nebo udržení míru.
Tyto operace mohou zahrnovat předcházení konfliktů, vytváření míru, prosazení míru,
nastolení míru, budování míru nebo humanitární operace. Viz. také operace pro budování
míru, udržování míru a nastolení míru.
(Terminologický slovník pojmů a definic NATO, AAP-6: 2004)
AJ – peace support operation
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FJ – opération (f) de soutien de la paix

prevence
obecné pojmy
Soubor opatření, jejichž cílem je předcházení mimořádným událostem a krizovým situacím
popř. předcházení škodlivým činnostem. Opatření jsou pasivní [ technická (např. výstavba
různých ochranných systémů), organizační a výchova obyvatel] a aktivní ( výstavba systémů,
které snižují vznik mimořádné situace apod.).
AJ – prevention
FJ – prévention (f)

terorismus
terorismus
Organizované použití násilí nebo hrozby násilím, obvykle zaměřené proti nezúčastněným
osobám, s cílem vyvolat strach, jehož prostřednictvím mají být splněny politické,
náboženské nebo ideologické požadavky jak ve vnitrostátním, tak v mezinárodním měřítku.
AJ – terrorism
FJ – terrorisme (m)12
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