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Bezpečnostní systém Arménie 
 
Anotace 
 
Region Jižního Kavkazu patří jednak mezi velice „třaskavé“ součásti dnešního světa, jednak se jedná  
o prostor, který je z řady důvodů „teritoriální prioritou“ pro Českou republiku. To platí i pro 
spolupráci mezi orgány prosazování práva nebo i mezi vzdělávacími institucemi. Arménie je zemí,  
o jejímž bezpečnostním systému se v češtině nevyskytuje mnoho podkladů. Tento příspěvek si to 
klade za cíl alespoň částečně změnit. 
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Summary 
 
Region of the South Caucasus is often seen as an very fragile part of the World today. It is, however, 
without hesitation, in the scope of territorial priorities of the Czech Republic, for a number of 
reasons. This also applies to cooperation between law enforcement agencies or between educational 
institutions. Armenia is a country, which security system was not described in many scientific articles 
written in Czech. This paper aims to at least partially to change this situation.  
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Arménie: Základní údaje o zemi 
 

     
 
 Oficiální název státu je Arménská republika, anglicky Republic of Armenia, arménsky 
Hajastani hanrapetutjun. 
 Arménie leží v jihozápadní Asii v oblasti jižního Kavkazu a jejími sousedícími zeměmi 
jsou Gruzie, Ázerbájdžán, Turecko a Irán. Jihozápadně vedle Arménie se také vyskytuje území 
ázerbájdžánské vnitrozemské exklávy Nachičevan a jihovýchodně od Arménie leží sporné 
území Náhorní Karabach, o který vede Arménie spor s Ázerbájdžánem. Arménská republika 
má rozlohu území zhruba 29 800 km2. Celková délka hranic Arménie je 1 254 km, které tvoří 
s Ázerbájdžánem a Náhorním Karabachem (566 km), dále s Nachičevanem (221 km), s Gruzií 
(164 km), s Iránem (35 km) a s Tureckem (268 km).1 
 

 
 
 Státní zřízení Arménie je republika. Arménie se podle administrativně správního 
členění dělí na 11 provincií, z nichž jedna provincie tvoří hlavní město Jerevan. V každé 
provincii se vyskytují komunity a každá z nich má samosprávný status. Komunity se skládají  

                                                           
1
 Armenia, CIA – The World Factbook 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/am.html 
Arménie základní informace, Businessinfo http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/armenie-zakladni-informace-
o-teritoriu-18981.html 
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z jedné nebo více osad a osady jsou označovány za města nebo vesnice. K roku 2007 bylo na 
území Arménie celkem 915 komunit, z nichž bylo 49 městských a 866 venkovských. Také 
hlavní město Jerevan má status komunity a dělí se na 12 okrsků.2 
 

  
Provincie Arménie. 

 
Číslo provincie Jméno provincie Hlavní město provincie 

1 Aragac'otn Ashtarak 
2 Ararat Artašat 
3 Armavir Armavir 
4 Gegharkunik Gavar 
5 Kotajk Hrazdan 
6 Lorri Vanadzor 
7 Širak Gjumri 
8 Sjunik Kapan 
9 Tavuš Ijevan 

10 Vajoc Dzor Yeghegnadzor 
11 Jerevan – 

 

                                                           
2
 Komunity (hamaynkner, hamaynk v jednotném čísle). Každá komunita je samosprávná a skládá se z jedné 

nebo více osad (bnakavayrer, bnakavayr v jednotním čísle). Osady jsou označovány jako města (kaghakner, 
kaghak v jednotném čísle) nebo vesnice (gyugher, gyugh v jednotném čísle). 
Arménie, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/armenie/index.html 
Main Statistical Data, National Statistical Service – Armenia  http://www.armstat.am/en/ 
Regions, The Government of the Republic of Armenia http://www.gov.am/en/regions/ 
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Počet obyvatel uvedený z roku 1994 byl zhruba 3 760 000 obyvatel, další údaj 
o počtu obyvatel z roku 2006 byl 3 215 800 obyvatel a v roce 2008 byl 3 238 000 obyvatel. 
Nejaktuálnější počet obyvatel uvádí agentura Central Inteligence Agency (CIA) k červenci 
2012 a to 2 970 465 obyvatel.3 
 

 
 

Hustota obyvatel je 108,66 obyvatel / km2. 
 

 
 

Graf znázorňující počty věkových skupin obyvatel Arménie. 
 

• 0 - 14 let: 17,4 % (muži 275 915 /ženy 239 873) 

• 15 - 24 let: 18,5 % (muži 281 563 / ženy 268 404)  

• 25 - 54 let: 45, 7 % (muži 635 588 / ženy 721 835)  

• 55 - 64 let: 8,5 % (muži 97 170 / ženy 156 094)  

• 65 let a starší: 9,9 % (muži 109 360 / ženy 184 693)4 

                                                           
3
 Armenia. CIA – The World Factbook  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/am.html 
Arménie, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/armenie/index.html 
4
 Armenia. CIA – The World Factbook 
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 Národnostní složení Arménie k roku 2001 z výsledků sčítaní lidu tvoří 97,9 % Arméni, 
1,3 % Jezídi, 0,5 % Rusové a 0,3 % ostatní. Na území Arménie se vyskytuje více jak 20 
národnostních skupin a také zde žijí: Asyřané, Ukrajinci, Poláci, Němci, Židé, Gruzínci, 
Romové, Mordvini, Osetinci, Udové a Tatové.5 
 Údaje o náboženském složení uvádějí, že většina obyvatel Arménie patří k Arménské 
apoštolské církvi a tvoří 94,7 % náboženského složení Arménie. Následující 4 % 
náboženského složení Arménie tvoří obyvatelé Arménie patřící k jiné křesťanské církvi, 
kterými jsou Baptisté, Presbyteriáni, příslušníci Římskokatolické církve a Mechitaristické 
církve. Další 1,3 % tvoří Jezídí vyznávající Jezídismus. V Arménii žije i malá židovská komunita 
v počtu asi 750 lidi. Také tu je malá část Kurdů, kteří vyznávají sunnitský Islám.6 
 Úředním jazykem Arménie je arménština a dalšími jazyky jsou ruština a kurdština. 
 

Historické milníky Arménie 
 
Arménská vysočina byla trvale osídlena od dob paleolitu. Ve 2. tisíciletí před n. l. 

ovládali území Asyřané. V 9. století před n. l. vznikla spojením arménských kmenů říše 
Urartu. Po zániku Urartské říše ve 6. století před n. l. vzniklo na území Malé Arménie  
a Araratské rovině Arménské království a začal se formovat arménský národ. Ve 4 století n. l. 
bylo formálně přijato křesťanství. V období od 4. století do 17. století Arménie upadala pod 
nadvládu Římanů, Peršanů, Arabů a Turků. V 17. století byla Arménie rozdělena na západní  
a východní Arménii. Západní část připadla Turecku a východní Persii. Začátkem 19. století 
připadla část východní Arménie carskému Rusku, které později dobylo i zbytek východního 
území Arménie. Arméni na západním území Arménie, pod nadvládou Turecka byli 
systematicky vyvražďováni. Při těchto genocidách zemřelo zhruba 1,5 milionu lidí a dalších 
100 000 uprchlo před pronásledováním do Ruska jiných zemí. Po 1. Světové válce se Arménie 
dostala pod správu "států Dohody". V roce 1920 se konalo komunisty podporované povstání, 
které vyhnalo zahraniční vojska z Arménie a na území přivolalo Rudou armádu. V listopadu 
roku 1920 byla vyhlášena sovětská vláda a v roce 1922 se Arménie stala součásti Svazu 
sovětských socialistických republik a součástí Zakavkazské sovětské federativní socialistické 
republiky, tvořené spolu s Gruzií a Ázerbájdžánem. Arménie i Ázerbájdžán usilovaly o oblast 
Nachičevanu, Zangezuru a Náhorního Karabachu. Nakonec rozhodnutím ústředního výboru 
Komunistické strany Ruska připadl Nachičevan a Náhorní Karabach Ázerbájdžánu a Zangezur 
(oddělující území Nachičevanu od zbytku ázerbájdžánského území) připadl Arménii. V roce 
1936 po rozpadu Zakavkazské sovětské federativní socialistické republiky vznikla Arménská 
sovětská socialistická republika. V roce 1991 získala Arménie nezávislost na Sovětském svazu 
a stala se součásti Společenství nezávislých států. Arménská republika vznikla 21. září 1991.7 

                                                                                                                                                                                     
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/am.html 
5
 Arménie, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/armenie/index.html 
6
 Arménie, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/armenie/index.html 
Armenia. CIA - The World Factbook 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/am.html 
7
 Dějiny Arménie, Wikipedie http://cs.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9nie#Obyvatelstvo 
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 Dne 18. července 1988 potvrdilo zasedání nejvyššího prezidia Svazu sovětských 
socialistických republik, že Náhorní Karabach je nedílnou součástí Ázerbájdžánu. A dne  
1. prosince 1989 se nejvyšší rada Arménie usnesla na sloučení Arménie a Náhorního 
Karabachu. Spory Arménie a Ázerbájdžánu o Náhorní Karabach (který je z většiny osídlen 
Armény), až k otevřené válce v roce 1992 až 1994.8 

 
Spor Arménie s Ázerbájdžánem o Náhorní Karabach 
 

 Válka o Náhorní Karabach byl ozbrojený konflikt, který začal v roce 1988 a trval do 
roku 1994 v místě Náhorního Karabachu, Arménie a Ázerbájdžánu. Důvodem války byl spor 
Arménie a Ázerbájdžánu o území Náhorní Karabach. Konflikt vedly mezi sebou strany 
Náhorní Karabach a Arménie proti Ázerbájdžánu, který měl podporu čečenských ozbrojenců 
a afgánských mudžahedínů. Na straně Náhorního Karabachu a Arménie bojovalo 20 000 
vojáků z Náhorního Karabachu včetně 8 000 vojáků z Arménie. Na straně Ázerbájdžánu 
bojovalo 42 000 vojáků, z toho bylo 36 000 vojáků v armádě, 1 600 vojáku v letectvu a 1 500 
až 2 500 afgánských a čečenských bojovníků. Během války docházelo na obou stranách  
k etnickým čistkám. Ztráty během války dosáhly na straně Arménie a Náhorního Karabachu 
zhruba 5 000 až 12 000 mrtvých a na straně Ázerbájdžánu 25 000 až 30 000 mrtvých a zhruba 
4 000 pohřešovaných. Výsledkem konfliktu je dočasně uzavřené příměří mezi Arménií  
a Ázerbájdžánem. Karabach je z 92,5 % ovládaný arménsko–karabašskými silami, které mají 
pod kontrolou také dalších 5 celých okresů (a 2 částečně) mimo vlastní Karabach. Celkově tak 
karabašští Arméni kontrolují 13,4 % rozlohy Ázerbájdžánu. Z Ázerbájdžánu odešlo 413 000 
Arménů a Arménii v důsledku konfliktu opustilo 724 000 Azerů.  
 Turecko na protest proti obsazení Náhorního Karabachu uzavřelo hranice s Arménií.9 
 V Ázerbájdžánu setrvává Ruská divize mírových sil UN (IFOR), která se nachází na 
území Náhorního Karabachu (dříve obsazeného jednotkami arménské armády), která má 
dohlížet na plnění oboustranných dohod a kontrolu obchodních komunikací zasahujících na 
území Arménie nebo vedoucích přes území Arménie. 
 

Bezpečnostní situace (kriminalita) Arménie 
 

 Celkový přehled trestných činů za jednotlivé roky je k dispozici ve formě ročních 
statistických přehledů na internetových stránkách Národního statistického úřadu Arménské 
republiky.10 Podle statistických přehledů se počet evidovaných trestných činů od roku 2007 

                                                           
8
 General Inromation, The Government of the Republic Armenia  

http://www.gov.am/en/official/ 
Armenia. CIA - The World Factbook 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/am.html 
9
 Náhorní Karabach, Wikipedie http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1horn%C3%AD_Karabach 

Arménie - Ozbrojené síly v roce 2003, Waffen SS  http://waffen-ss.cz/armenie-ozbrojene-sily-v-roce-2003/ 
Válka o Náhorní Karabach, Wikipedie  
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lka_o_N%C3%A1horn%C3%AD_Karabach 
Weltpolitik  
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltpolitik/513109_Gefaehrliche-Toene-im-Frozen-War.html 
10

 Statistical yearbook of Armenia 2012, National Statistical Service - Armenia  
http://www.armstat.am/en/?nid=45&year=2012 
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do roku 2011 zdvojnásobil, kdy z trestných činů nejvíce dominují krádeže a trestné činy 
související s drogami. 
 Podle Zámořské bezpečnostní poradní rady OSAC (Overseas Security Advisory 
Council) a jejího hlášení o bezpečnosti a kriminalitě v Arménii za rok 2012 "Armenia 2012 
Crime and Safety Report" je závažnost kriminality méně než průměrná oproti Spojeným 
státům nebo Evropě.11 
 Bezpečnostní situace v Arménii je na přijatelné úrovni, ale kvůli sporům Arménie a 
Ázerbájdžánu o Náhorní Karabach je nutné vyhýbat se demilitarizovaným místům a částem 
hranic Arménie s Ázerbájdžánem. Důvodem je pravidelné porušování příměří a vznik 
potyček.12 
 

Bezpečnostní systém Arménie 
 

 Bezpečnost Arménie zajišťují Ministerstvo obrany, Ministerstvo nouzových situací, 
Ministerstvo spravedlnosti a další služby a úřady. Arménská republika nemá Ministerstvo 
vnitra a jeho úlohu plní Policie Arménské republiky. 
 

Policie 
 

 Historie Arménské Policie začíná dnem 16. dubna 2001. Dne 16. dubna 2001 byl 
Arménským národním shromážděním schválen "zákon o Policii". Následkem závazku 
Arménie s Evropskou radou bylo nutné přijetí zákona Arménské republiky "o službě  
u Policie", který byl schválen v červnu 2002. V roce 2003 následovala reorganizace 
Ministerstva vnitra Arménské republiky do profesionální Policie Arménské republiky a její 
policejní divize byly převedeny pod pravomoc Ministerstva spravedlnosti. Zatímco požární 
oddělení bylo začleněno do oddělení Krizového řízení. Také byl 11. května 2005 přijat zákon 
Arménské republiky "disciplinární kodex Policie Arménské republiky".13 
 Policie Arménské republiky přímo odpovídá arménské vládě a je vedena šéfem 
arménské Policie, který je jmenován arménským presidentem. 
 Arménská Policie je územně rozdělena na Ústřední organ, Jerevanské policejní 
oddělení, 10 policejních oddělení a 54 policejních okresků. Každá provincie Arménie má 
jedno policejní oddělení. Arménská Policie zahrnuje policejní jednotky, výcvikové středisko  
a Policejní akademii.14 
 Posláním policejního sboru je, podobně jako i jinde ve světě, ochraňovat lidi, jejich 
práva, svobody a zákonné zájmy; ochraňovat veřejnost a státní zájmy; detekce, prevence  

                                                           
11

 Armenia 2012 Crime and Safety Report, OSAC 
https://www.osac.gov/Pages/ContentReportDetails.aspx?cid=12263 
12

 Armenia 2012 Crime and Safety Report, OSAC  
https://www.osac.gov/Pages/ContentReportDetails.aspx?cid=12263 
13

 Armenia - General Inrormation, Police OSCE http://polis.osce.org/countries/details?item_id=5 
http://www.armeniaemb.org/DiscoverArmenia/armpol.htm 
14

 Armenia - General Inrormation, Police OSCE http://polis.osce.org/countries/details?item_id=5 
Armenia, INTERPOL  http://www.interpol.int/Member-countries/Europe/Armenia 
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a vyšetřování zločinů; zajišťování práva a pořádku a veřejné bezpečnosti; chránění všech 
forem majetku; začlenění režimu národních pasů a víz; a odpovídat na nouzové situace.15 
 
 Policejní akademie Arménie má sídlo v hlavním městě Arménie Jerevanu. Další 
informace jsou předmětem šetření autorů. 

 
Ministerstvo nouzových situací 
 
Ministerstvo nouzových situaci Arménské republiky je orgánem výkonné moci. 

Ministerstvo nouzových situací v souladu s pravomocemi, které jemu svěřují zákony  
a ostatními právními předpisy vyvíjí, implementuje a koordinuje vládní politiku Arménské 
republiky v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech.16 
 

Záchranná služba Arménie 
 

 Záchranná služba Arménie je veřejný orgán Ministerstva nouzových situací. 
Záchranná služba Arménie je zodpovědná za civilní obranu a ochranu občanů v krizových 
situacích, stejně tak za provoz systému krizové připravenosti, zmírnění a odstranění následků 
nouzové situace.17 

 
Státní akademie krizového řízení 
 

 Státní akademie krizového řízení je státní nekomerční vědeckou a vzdělávací 
vysokoškolskou institucí. Akademie byla založena v roce 1992 jako personální rekvalifikační 
pracoviště a roku 1999 byla akademie přejmenována na Institut krizového řízení. Následně  
v roce 2003 se Institut krizového řízeni dočkal restrukturalizace a roku 2005 byl přejmenován 
na Státní akademii krizového řízení.18 
 Studijní zaměření akademie je krizový management, civilní obrana, požárnictví, 
nouzová obrana, záchranné služby a využití a technická údržba dopravních a požárních 
speciálních zařízení a vybavení.19 
 Akademie často pořádá vědecké konference, semináře a workshopy. A v rámci 
mezinárodní spolupráce jsou k dispozici různé výměnné programy pro studenty. 
 

                                                           
15

 Armenia, INTERPOL http://www.interpol.int/Member-countries/Europe/Armenia 
Armenia - General Inrormation, Police OSCE http://polis.osce.org/countries/details?item_id=5 
16

 Ministry of Emergency Situations, The Government of the Republic of Armenia  
http://gov.am/en/structure/133/ 
17

 Ministry of Emergency Situations, The Government of the Republic of Armenia  
http://gov.am/en/structure/133/ 
18

 Crisis Management State Academy 
http://www.education.am/english/education/chgnazhamayin_karavarman.html 
19

 Crisis Management State Academy 
http://www.education.am/english/education/chgnazhamayin_karavarman.html 



Ochrana & Bezpečnost – 2013, ročník II., č. 2 (léto) 
Mgr. Petr Vršecký; Mgr. Michal Hořejší, Bezpečnostní systém Arménie. (2013_B_04), ISSN 1805-5656 

 

9 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Národní úřad pro kontrolu seismické aktivity 
 

 Národní úřad pro kontrolu seizmické aktivity koordinuje snižování rizik seizmické 
aktivity v Arménské republice, prostřednictvím řízení systémů pro předpovídání 
zemětřesení.20 Důležitost této státní agentury souvisí s tím, že Arménie je možným místem 
vzniku zemětřesení. Jedno z nejznámějších závažných zemětřesení, které postihlo Arménii, 
se událo 7. prosince roku 1988 nedaleko města Spitak. Zemětřesení dosáhlo síly  
7,2 stupně Richterovy stupnice a mělo devastující účinky, téměř celé město Spitak bylo 
zničeno a další města a vesnice v okolí byla vážně poškozena. Počet obětí byl 50 000 a dalších 
541 000 lidí zůstalo bez domova. 

 
Arménské ozbrojené síly 
 

 Arménské ozbrojené síly byly zformovány ze Sovětské armády, která byla umístěna  
v Arménské sovětské socialistické republice a spadá pod Ministerstvo obrany. Hlavním 
velitelem je president Arménie. Arménské ozbrojené síly se skládají z Arménské armády, 
Arménských vzdušných sil a Arménské protivzdušné obrany. Stav armády k roku 2010 byl 46 
684 aktivního personálu, z nichž 43 722 příslušníků patří pod Arménskou armádu  
a 2 912 příslušníků je součástí vzdušných sil a protivzdušné obrany. Také bylo k dispozici  
4 748 příslušníků v polovojenských jednotkách a 21 363 příslušníků pod velením Náhorně-
Karabašské republiky. V případě války může být k dispozici až 210 000 příslušníků záloh.21 
 Rozpočet arménských ozbrojených sil z roku 2012 byl 312 miliónu USD. 
 
 Armáda je funkčně rozdělena na aktivní a rezervní síly. Jejich hlavní funkcí je 
zastrašování, obrana, podpora míru a krizového řízení, humanitární a záchranné mise, stejně 
jako sociální funkce v rámci arménské společnosti. Během míru armáda udržuje stálou 
bojovou a mobilizační připravenost a stává se součástí nadnárodních vojenských útvarů  
v souladu s mezinárodními smlouvami. V dobách krize armáda plní hlavní úkoly týkají se 
účasti na protiteroristických operacích a obrany strategických zařízení (např. jaderných 
elektráren a velkých průmyslových zařízení) a asistuje bezpečnostním sborům. 
 Arménské vzdušné síly jsou organizovány a vybaveny především k poskytnutí 
taktické letecké podpory, v podobě pozemního útoku a k poskytnutí letecké přepravy 
Arménským pozemním silám v hornatém terénu. 
 Arménská vzdušná obrana se skládá z protiletecké raketové brigády a ze dvou pluků 
vybavených 100 raketových zařízení převážně sovětské a ruské výroby. 
 

Pohraniční stráž 
 

 Arménská pohraniční stráž vznikla v roce 1992 a je součástí arménských ozbrojených 
sil. Pohraniční stráž zodpovídá za monitorování a střežení arménských hranic s Tureckem, 

                                                           
20

 National Seismic Protection Service Agency http://gov.am/en/structure/133/ 
21

 Armed Forces of Armenia, Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Armed_Forces_of_Armenia 
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Ázerbájdžánem, Iránem a Gruzií a funguje ve spojení s ruským vojenským kontingentem 
umístěným v Arménii. Pohraniční stráž spadá do působnosti Státní bezpečnostní služby.22 
 

Mezinárodně-bezpečnostní závazky Arménie 
 

 Arménie a Ruská federace: Ruská federace je nejbližším spojencem Arménie. 
Vojenská aliance těchto dvou národů Arménie a Ruské federace a zejména přítomnost 
ruských vojsk na arménské půdě je klíčovým prvkem národní bezpečnostní doktríny 
Arménie. Arménie s Ruskou federací v roce 2010 podepsala rusko-arménskou obranou 
dohodu, která prodlužuje přítomnost Ruské armády v Arménii do roku 2044 a zavazuje 
Ruskou federaci k dodávkám moderních a kompatibilních zbraní a výstroje za snížené ceny 
Arménii. 23 
 
 Charta o kolektivní bezpečnosti: Charta o kolektivní bezpečnosti byla podepsána  
7. října 2002, prezidentem Arménie, Běloruska, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Ruské federace  
a Tádžikistánu. Charta zavazuje členské státy k vzájemné vojenské pomoci, pokud by byl 
jeden ze států smlouvy napaden. Touhle chartou má Arménie zajištěnou vojenskou pomoc 
pokud by vstoupila do války s Ázerbájdžánem. Charta, ale zavazuje členské státy, aby se 
zdržely použití nebo hrozby silou.24 Členské země Charty dnes jsou: Ruská federace, 
Arménie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán a Uzbekistán.25 
 
 Arménie a Severoatlantická aliance: Arménie se podílí na programu Severoatlantické 
aliance "Partnerství pro mír (Partnership for Peace)", a také je v organizaci s názvem 
"Euroatlantická rada partnerství (Euro-Atlantic Partnership Council)". Arménie je součástí 
procesu implementace "Individuálních akčních plánu partnerství" (Individual Partnership 
Action Plans), což je program pro země, které mají politickou vůli a schopnost prohloubit své 
vztahy s Aliancí. 
 

Mírové operace Arménie:  V současné době se Arménie účastní mírových operací  
v Afghánistánu v rámci Aliance pod vedením Mezinárodních bezpečnostních podpůrných síl 
(ISAF) a mírových operací v Kosovu. Arménie se také účastnila mírových operaci v Iráku.26 

                                                           
22

 Armed Forces of Armenia, Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Armed_Forces_of_Armenia 
23

 Armenia ‘Unfazed’ By Azerbaijan’s Growing Military Spending 
http://www.armenialiberty.org/content/article/2200677.html 
24

 Collective Security Treaty Organisation (CSTO) 
25

 CSTO's rapid-reaction force to equal NATO's - Medvedev, RIANOVOSTI Dostupný z WWW: 
http://en.rian.ru/russia/20090204/119984654.html 
Collective Security Treaty Organization, Wikipedia 
http://en.wikipedia.org/wiki/Collective_Security_Treaty_Organisation 
Collective Security Treaty Organization (CSTO), GlobalSecurity  
http://www.globalsecurity.org/military/world/int/csto.htm 
26

  Parliament approves decision on expanding the Armenian contingent in Afghanistan, Mediamax 
http://www.mediamax.am/en/news/politics/959/ 
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Příloha:  
 
Dva pohledy na strukturu policejního sboru Arménské republiky. V angličtině se jedná  
o informaci ze stránek Interpolu. Organigram v češtině byl součástí zpráva ze zahraniční 
pracovní cesty zástupců Ministerstva vnitra, Policie České republiky a Policejní akademie 
České republiky do Arménie v rámci programu bezpečnostní rozvojové spolupráce (5. – 7. XI. 
2012). 
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