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Anotace 
 
Příspěvek popisuje určité „napětí“ mezi „evropskou“ či „západní“ definicí terorismu  
a chápáním tohoto pojmu v některých státech bývalého Sovětského svazu. Zmapovány jsou 
stěžejní teroristické incidenty, které se v poslední době odehrály v Ruské federaci, na 
Ukrajině a v Bělorusku – stejně jako jsou ve zkratce popsány bezpečnostní systémy těchto 
zemí. Prostor je věnován i mezinárodní koordinaci protiteroristické politiky, do které jsou 
sledované země zapojeny. Totéž platí o „bezpečnostní“ spolupráci a vztazích těchto zemí 
s Českou republikou.  
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Summary 
 
The paper describes a "tension" between "European" or "Western" definition of terrorism 
and understanding of this concept in some countries of the former Soviet Union. Described 
are the most serious terrorist incidents that recently took place in the Russian Federation, 
Ukraine and Belarus. The place is also given to the brief description the security systems of 
these countries. Also the international coordination of counter-terrorism policy is 
mentioned, where the respektive countries are involved. The same is true of "security" 
cooperation and relations of these countries with the Czech Republic.  
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Seznam zkratek  
 
• ATC – Anti-teroristické centrum  

• CSTO – Collective Security Treaty Organisation (Organizace Smlouvy o kolektivní 
bezpečnosti)  

• ČLR – Čínská lidová republika  
• CEFTA – Central European Free Trade Agreement (Středoevropská zóna volného 

obchodu)  
• ENP – European Neighbourhood Policy (Evropská politika sousedství)  
• EPS - Evropská politika sousedství (European Neighbourhood Policy)  
• EU – European Union (Evropská unie)  
• FATF – Financial Action Task Force  

• FSB – Federální služba bezpečnosti  
• FRONTEX – Evropská hraniční agentura  
• FSKN – Federální služba kontroly narkotik  
• FSO – Federální služba ochrany  
• GUUAM – Georgia, Ukraine, Uzbekistan, Azerbaijan and Moldova  

• KNB – Koncepce národní bezpečnosti  
• NATO – North Atlantic Treaty Organization (Organizace Severoatlantické smlouvy)  
• OBSE – Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (Organization for Security and 

Cooperation in Europe)  
• OSN – United Nations Organization (Organizace spojených národů)  
• PCA – Partnership and Co-operation Agreement (Smlouva o partnerství a spolupráci)  
• PKK – Kurdistan Workers' Party (Kurdská strana pracujících)  
• PPC – Permanent Partnership Council (zasedání Rady stálého partnerství)  
• RF – Russian federation (Ruská federace)  

• SCO – Shanghai Cooperation Organisation (Smlouva o přátelském soužití a spolupráci, 
Šanghajská organizace pro spolupráci)  

• SNS – Společenství nezávislých států  
• ŠOS – Smlouva o přátelském soužití a spolupráci (Shanghai Cooperation Organisation)  
• USA – United States of America (Spojené státy americké)  
• ZHN – Zbraně hromadného ničení 
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Úvod 
 

Evropská unie opakovaně zdůrazňuje důležitost agendy boje proti terorismu  
v bezpečnostní oblasti. Také je často zdůrazňováno, že téma boje proti terorismu je 
nemyslitelné, bez efektivní mezinárodní spolupráce. Tato spolupráce musí být pojímána 
globálním způsobem, nelze ji omezovat pouze na prostor členských států Unie.  
 Relativně specifickou roli v této oblasti a také v mezinárodním měřítku představuje 
tzv. „postsovětský prostor“1, který je charakterizován převážně těmito státy: Ruskou 
federací, Ukrajinou a Běloruskem. Jedním z cílů této práce je pokusit se odpovědět na 
otázky, které zjišťují stabilitu spolupráce zvolených států v rámci boje proti terorismu  
 Jaká jsou specifika unijní komunikace a spolupráce s bezpečnostními experty Ruské 
federace, Ukrajiny a Běloruska? Existuje v tomto ohledu určité „napětí“ mezi „západními“  
a „východními“ standardy, například při definování pojmu „terorismus“, nebo v přístupu  
k ochraně lidských práv?  
 Jak je možné popsat milníky této spolupráce v posledních letech (například s ohledem 
na tzv. Evropskou sousedskou politiku)?  
 Jaké jsou praktické zkušenosti s těmito zeměmi při vzájemné spolupráci? Jedná se 
skutečně o oboustranné a rovnocenné úsilí, nebo je postsovětský prostor spíše „černou 
skříňkou“, se kterou je komunikace a spolupráce obtížná?  
 Jak se v uvedené problematice odráží tragická zkušenost, zejména Ruské federace,  
s konkrétními teroristickými útoky?  
 Do jaké míry je pro tyto země Evropská unie „důležitá“, například s ohledem na jiné 
mezinárodní platformy spolupráce, do které jsou tyto země zapojeny (například Šanghajská 
skupina, respektive tzv. platforma GUUAM, sdružující Gruzii, Ukrajinu, Uzbekistán, Arménii  
a Moldávii)?  
 

Definice pojmu terorismus – Evropská unie versus Ruská federace, Ukrajina  
a Bělorusko Komplikace, související s možností definování pojmu terorismus  
 

V úvodu této kapitoly je potřeba podotknout, že neexistuje oficiální nebo 
mezinárodně uznávaná definice terorismu. Existuje samozřejmě částečný rozdíl v pojetí mezi 
západním a východním přístupem k terorismu, ale vše je sledováno v těchto společnostech 
na základě dodržování lidských práv. Skutečností je, že toto sledování je potřeba udržovat  
z obou stran, tedy jak ze strany porušování lidských práv samotnými teroristy, tak i ze strany 
zástupců práva ve společnosti.2 
 Terorismus je metoda použití síly či hrozby silou, která je prováděna skrytými 
jednotlivci, skupinami nebo státem podporovanými aktéry. Akt násilí je zaměřen proti 
nevinným osobám nebo civilním cílům. Hlavním účelem teroristického aktu je vyvolat pocit 
strachu. Vedlejším účelem může být upoutání pozornosti (tzv. propaganda činem), nebo 
získání dílčích výhod či ústupků ze strany atakovaného aktéra. Konečným cílem terorismu je 
politická změna.3 
 Společenská situace, která podporuje rozvoj terorismu, bývá většinou politického, 
náboženského, rasového, ekonomického, sociálního charakteru. Hlavní projevem bývá 
                                                           
1 Čímž se pochopitelně v tomto případě nerozumí pobaltské státy, od roku 2004 členové Evropské unie. 
2 ŠEDIVÝ, Jiří, Nové paradigma terorismu; in: Mezinárodní politika, 1/2003, s. 4 až 7. 
3 ŠEDIVÝ, Jiří, Nové paradigma terorismu; in: Mezinárodní politika, 1/2003, s. 4 až 7.  
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odpírání práv na sebeurčení, na autonomii a samostatnost. Často se jedná o ideologické 
zneužití obyvatelstva z důvodu boje o politickou moc a určitý vliv ve státě, regionu či části 
světa. 
 Terorismus patří společně se šířením zbraní a organizovaným zločinem  
k nejzávažnějším rizikům, která negativně ovlivňují lidskou civilizaci. Globálnost tohoto 
nebezpečí potvrzuje fakt, že podstatná část světa byla zasažena a také stále ohrožena 
terorismem, který je většinou politicko-náboženského charakteru.  
 Cílem teroristů není vysoký počet obětí, ale spíše zastrašování veřejnosti, vyvolat 
pocity strachu a ohrožení nebo rozpoutat radikální vzpoury.  
 Živnou půdou terorismu nezřídka bývá politická, náboženská, rasová nebo sociální 
diskriminace a také ideologické zneužití části obyvatelstva k boji o moc a vliv ve státě nebo  
v regionu. Typologie, která vychází z různých přístupů, rozděluje terorismus: vnitřní  
a mezinárodní; nacionalistický; náboženský; nábožensko-etnický; krajně pravicový, levicový  
a kriminální. Za nejméně čitelný je považován tzv. terorismus psychotický, kdy duševně 
vyšinutému jedinci stačí, že jeho čin vyvolává pozornost a hrůzu, zpětně poskytující pocity 
zvráceného potěšení a uspokojení.4 
 Terorismus je jedno z nejčastějších témat, které se objevuje v současné globální 
politice a je také nejčastějším tématem mezinárodních vztahů. K terorismu jsou vázány 
skupiny, ale prezentují ji především jednotlivci svými individuálními útoky. Většinou jsou  
k těmto útokům nuceni určitou skupinou lidí, ale také často tuto skupinu svým činem 
reprezentují.  
 Terorismus zanechal ve všech etapách lidských dějin určité stopy, ale nalezneme dva 
mezníky, které zaznamenávají jeho moderní proměnu v globální nebezpečí, které ohrožuje 
celou současnou civilizaci.  
 

„Západní“ – unijní – pohled na možnou definici terorismu  
 

Optikou Evropské unie (která byla do značné míry přenesena i do právního řádu 
České republiky) je nejčastěji operováno s definicí terorismu, která je obsažena v dokumentu 
„Rámcové rozhodnutí Rady o boji proti terorismu“ 2002/475/SVV ze 13. června 2002, 
navazující na „Společný postoj Rady EU pro užití zvláštních opatření pro boj s terorismem“ 
(2001/931/SZBP).5 „Teroristický skutek“ je zde chápán jako množina vyjmenovaných činů, 
které mohou, svou podstatou nebo kontextem, vážně ohrozit chod konkrétního státu nebo 
mezinárodní organizace. V rámci vnitrostátních právních řádů se jedná o skutky, které byly 
spáchány s úmyslem:6  
 

• vážně zastrašit obyvatelstvo;  
• přimět vládu či mezinárodní organizaci ke konání či nekonání určitých kroků;  

                                                           
4 MAREŠ, Miroslav, Terorismus v České republice, Centrum strategických studií, Brno 2005, s. 476. ISBN: 80-
903333-8-9. 
5 Seznam Evropské unie uvádějící osoby, skupiny a subjekty podléhající zvláštním opatřením k boji proti 
terorismu; in: Evropská unie, 27. I. 2009 
<http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsupload/090127_eu_terrorist_list_cs.pdf>. 
6 Seznam Evropské unie uvádějící osoby, skupiny a subjekty podléhající zvláštním opatřením k boji proti 
terorismu; in: Evropská unie, 27. I. 2009 
<http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsupload/090127_eu_terrorist_list_cs.pdf>. 
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• vážně destabilizovat či zničit základní politické, ústavní, hospodářské nebo sociální 
struktury země, anebo mezinárodní organizace;  

• účastí v teroristické skupině, a to i ve funkci informátora, poskytovatele finanční či 
materiální podpory, s vědomím, že tato pomoc napomůže páchání zločinných aktivit 
skupiny;  

 
Pro účely téhož dokumentu je „teroristická skupina“ definována jako strukturovaná 

skupina, složená z více než dvou osob, ustavená pro delší časové období a konající v rámci 
dělby práce kroky nutné ke spáchání teroristických činů. Nejedná se o náhodné či 
jednorázové spolčení. Pro usnadnění dalšího postupu Rada Evropské unie přímo stanovila 
seznam organizací a osob, splňujících tuto definici.7 
 Pravidelně aktualizovaný seznam je dodatkem Společného postoje.  
 Základní otázka zní, jak výše uvedenými unijními dokumenty rezonuje situace  
v bývalých postsovětských zemích, které vytvořily tzv. Společenství nezávislých států (SNS  
– Содружество Независимых Государств). 
 Toto Společenství nezávislých států vzniklo na podzim 1991, jako volný svazek států  
s nově získanou samostatností., 8. prosince 1991 se uskutečnilo setkání ruských, ukrajinských  
a běloruských představitelů, kteří potvrdili vznik této organizace. Dne 21. prosince 1991  
v Alma Atě byla podepsána zakládající smlouva a myšlenkový základ této organizace měl být 
podobný, jako je základ Evropské Unie.8  
 Pobaltské státy (Estonsko, Lotyšsko, Litva) nevstoupily do daného společenství s tím, 
že se chtějí více orientovat na hlubší spolupráci s Evropskou Unií.  
 Turkmenistán přerušil své členství 26. 8. 2005 a stal se pouze přidruženým členem, 
dne 12. srpna 2008 oznámila Gruzie odchod ze Společenství nezávislých států a 14. srpna 
2008 gruzínský parlament anuloval smlouvy o členství v daném společenství. Vše se stalo na 
základě ozbrojeného konfliktu s Ruskem, kdy ruská armáda vpadla do Gruzie, protože zjistila 
vojenské aktivity na území Jižní Osetie.  
 Ukrajina je sice zakládajícím členem Společenství nezávislých států, ale v současnosti 
je spíše pozorovatelem v této organizaci.  
 Společenství nezávislých států má v současnosti 9 členů z 15 bývalých svazových 
republik. Patří sem tyto státy: Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, 
Moldavsko, Ruská federace, Tádžikistán, Uzbekistán. Sídlem této organizace je běloruský 
Minsk.  
 Pokud lze srovnat tuto organizaci a Evropskou Unií, tak Společenství nezávislých států 
má spíše symbolickou funkci. Na základě smluv mezi jednotlivými členy se omezuje pouze na 
koordinaci společných obchodních, finančních, legislativních a bezpečnostních podmínek. 
Státy se dohodly, že navzájem respektují svoje hranice, které ovšem chtějí udržovat pro 
volný pohyb obyvatel a také chtějí zachovat a spolupracovat na vzájemné mezinárodní 
bezpečnosti.  
 Ruská federace, Ukrajina a Bělorusko se zavázaly, založením této organizace, zajistit 
svým občanům (bez ohledu na jejich národnost) zaručit stejná práva a svobody, dále se 

                                                           
7 Seznam Evropské unie uvádějící osoby, skupiny a subjekty podléhající zvláštním opatřením k boji proti 
terorismu; in: Evropská unie, 27. I. 2009 
<http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsupload/090127_eu_terrorist_list_cs.pdf>. 
8 Společenství nezávislých států; in: Rusko-info, nedatováno 
<http://www.rusko-info.cz/clanek/spolecenstvi-nezavislych-statu-sns>. 
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zavázaly přispívat k ochraně a rozvoji kulturní, jazykové a náboženské svébytnosti 
národnostních menšin a také podporovat mezinárodní bezpečnost. 
 Zde se nabízí odpověď na zvolenou otázku, která je uvedena výše v textu. Evropská 
Unie sestavila zákonný plán na boj s terorismem a na podporu mezinárodní bezpečnosti. Je 
zde určitá rezonance s výše uvedenými dokumenty Evropské unie a postsovětskými státy  
a to v několika hlediscích. První hledisko je to, že Ruská federace velice často řeší své 
neshody a podezření z teroristické činnosti pomocí vojenského zásahu do nestabilních 
postsovětských států. Toto jednání vytváří podnebí určité kontroly Ruské federace nad 
ostatními státy a jejich stálé područí vůči Ruské federaci. Ruská federace v podstatě plní 
představu Evropské Unie v boji proti terorismu, ale spíše způsobem, který by měl být volen 
jen jako poslední možnost řešení. Na druhou stranu je zde potřeba zdůraznit skutečnou 
nestabilitu těchto států, kdy se vývoj v některých postsovětských republikách odchyluje od 
demokratického systému a vytváří se tak, potencionální hrozba terorismu, či otevřeného 
konfliktu. Jedním takovým rezonujícím příkladem je v současnosti již zmíněné Bělorusko. 
Tato situace není skutečně jednoduchá a hlavně jednoznačná, podstatu lze hledat ve špatné 
vzájemné politické komunikaci mezi jednotlivými státy bývalého Sovětského svazu. 
 Lze tvrdit, že komunikace s postsovětskými státy nebývá pro Evropskou Unii zrovna 
jednoduchá, protože dané státy stále nejsou politicky stabilní.9  
 

Terorismus „východní“ optikou – definice Společenství nezávislých států a GUUAM  
 

Vedle určitých výstupů platformy GUUAM10 je zřejmě nejvíce ilustrativní Úmluva  
o spolupráci členských zemí Sdružení nezávislých států ze dne 4. června 1999. Tento text 
terorismus definuje jako Protizákonné jednání, postihnutelné podle trestního práva, které je 
motivováno oslabením bezpečnosti veřejného obyvatelstva, ovlivňováním rozhodovacích 
procesů příslušných úřadů nebo terorizováním obyvatelstva, a to v následujících formách:  
 

• násilí nebo pohrůžky násilím vznesené vůči fyzické či právnické osobě;  

• zničení (poškození, nebo hrozba zničením (poškozením) majetku a dalších hmotných 
předmětů za účelem ohrožení lidských životů;  

• způsobení značné škody na majetku nebo existence dalších nepříznivých důsledků, 
které jsou pro společnost nebezpečné;  

• ohrožení života státníka nebo osobnosti veřejného života za účelem ukončení 
úředního výkonu nebo jiné veřejné aktivity této osoby, nebo akt pomsty za tyto 
aktivity.  

 
Smlouva obsahuje řadu prvků, které lze nalézt také v jiných pramenech, ale přitom se 

zdá, že toto zpracování ponechává značný prostor pro možná zlepšení. Místo věnování 
patřičné pozornosti formám nátlaku a donucování jako prostředkům používaným pro 

                                                           
9 Společenství nezávislých států; in: Rusko-info, nedatováno 
<http://www.rusko-info.cz/clanek/spolecenstvi-nezavislych-statu-sns>. 
10 Statement by Mr. Eldar Kouliev, Permanent Representative of the Republic of Azerbaijan to the United 
Nations on behalf of the States of the GUUAM Group (Georgia, Ukraine, Uzbekistan, Azerbaijan and the 
Republic of Moldova) before the Sixth Committee at the Fifty-Fourth Session of the General Assembly of the 
United Nations on agenda item 160 "Measures on elimination of international terrorism"; in: GUUAM 
<http://www.guuam.org/doc/item160.html>. 
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vyvinutí tlaku na vládní rozhodnutí se tato Úmluva spokojuje s „ovlivňováním“ 
rozhodovacích procesů příslušných orgánů, které může nastat jako důsledek „způsobení 
značných škod na majetku“. Přímé kontakty mezi vnitrostátními orgány mohou mít 
neocenitelný význam při zvyšování účinnosti opatření přijatých v zájmu narušení nebo 
potlačení teroristických aktivit. Podávání různých požadavků prostřednictvím 
formalizovaných kanálů může znamenat ztrátu drahocenného času. V tomto ohledu existuje 
exemplární pravidlo zakotvené v článku 3 (2) této Úmluvy: „Při realizaci ustanovení této 
smlouvy musejí příslušné orgány smluvních stran udržovat přímé vzájemné vztahy“. 
 Jeden z hlavních prvků této Úmluvy je tvořen konceptem „speciálních 
protiteroristických jednotek“, které mohou poskytnout praktickou pomoc jiným státům. Tato 
Úmluva rozvíjí tento koncept v řadě ustanovení (články 12 až 19). Na pozadí faktických 
podmínek, které panují v členských státech Společenství nezávislých států, není zcela 
irelevantní takový předpoklad, že tento druh pomoci by mohl přinést svůj prospěch právě  
v Ruské federaci.  

Přijímání zahraničních protiteroristických jednotek na území vlastního státu s sebou 
přináší také tu skutečnost, že se příslušné státy budou muset vzdát některých aspektů své 
suverénní vlády, kterou mají nad svým územím. V případě naléhavé potřeby by se mohly 
příslušně stát o této problematice dohodnout na bázi a dohod. Zavádění těchto mechanismů 
v rámci multilaterální smlouvy mezi jednotlivými státy se může jevit jako předčasné u těch 14 
států, které teprve nedávno získaly svou nezávislost a které k přijetí jakékoli formy přímého 
zahraničního zásahu na jejich území zaujímají velmi skeptické stanovisko.11 
 

Obecná charakteristika Ruské federace, Běloruska a Ukrajiny  
 

Na tomto místě je třeba zdůraznit, že tato práce se nebude věnovat nejznámějším 
aspektům, které jsou spojovány s těmito zeměmi. Je tím míněna ekonomická transformace 
po rozpadu Sovětského svazu, současná ekonomická situace těchto zemí, a nebo „obyčejná“ 
trestná činnost, často s mezinárodním přesahem a velmi bolestivým podtextem.  

Tato charakteristika se pokusí omezit pouze na základní informace, které se týkají 
tématu přítomnosti fenoménu terorismu, boje proti němu a role bezpečnostních složek. 
Také zde bude zdůrazněna mezinárodní spolupráce v této oblasti.  
 

Ruská federace  
 

Ruská federace je územně nejrozsáhlejším státem v současném světě. Její území 
pokrývá okolo 17 075 200 km2, což je zhruba dvojnásobek rozlohy Spojených států 
amerických nebo Čínské lidové republiky, respektive více než 216-krát tolik jako rozloha 
České republiky.  
 Populace tohoto státu byla roku 2011 odhadována na 143 milionů osob. Od rozpadu 
Sovětského svazu v prosinci 1991, kdy zde žilo okolo 147 milionů obyvatel, jsme tak svědky 
setrvalého, částečně zpomalujícího se snižování populace v tomto prostoru. Toto číslo 
zůstává stabilní a to navzdory určité reimigraci Rusů z území ostatních postsovětských 
republik a vojenských či nevojenských kontingentů z dalších zemí. 

                                                           
11 TOMUSCHAT, C., Draft Report on the Possible “Added Value” of a Comprehensive Convention on Terrorism; 
in: Council of Europe, Committee of Experts on Terrorism, 30. III. 2004.  
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 V národnostním složení převažují okolo 80 % Rusové. Zbytek připadá zejména na 
tatarská (Tataři, Baškirové), další slovanská (Ukrajinci, Bělorusové), severokavkazská (Čečenci 
a další) i jiná (Arméni, Karelové atd.) etnika.  
 Politický systém státu je nesnadné jednoznačně charakterizovat. Po formální stránce 
demokratický model vykazuje mnohé autoritativní prvky, které představuje silná role 
prezidenta – tzv. „třičtvrtěprezidentský systém“.12 Také tomu nasvědčuje drtivá pozice 
„prezidentské“ strany v parlamentu a významná role někdejšího prezidenta a dnešního 
předsedy vlády Vladimíra Putina. Ne zcela demokratickým způsobem je stát uspořádán i co 
se týče pozice jednotlivých svazových republik a dalších součástí federace. Diskutabilní je 
také role tzv. „Federálních okruhů“,13 tedy „převodových pák“ ústřední moci, které mohou 
být určitým způsobem nadřazeny konstitutivním prvkům federace, tedy 21 republikám  
a desítkám dalších více či méně autonomních subjektů.14  
 Nábožensko-kulturní charakteristika Ruské federace, kterou je možné charakterizovat 
jako převážné přihlášení obyvatel k pravoslavnému či „post-pravoslavnému“15 náboženství, 
by byla neúplná bez zmínky o roli, kterou zde sehrává Islám. K němu se podle některých 
odhadů hlásí okolo 6 až 10 % populace státu, což je 7 až 24 miliónů osob v tatarských 
republikách, na severu Kavkazu, ale i v řadě velkých měst, včetně Moskvy.  
 

Bezpečnostní systém Ruské federace lze charakterizovat následujícím způsobem:  
 

Hlavními orgány v této oblasti jsou Ministerstvo vnitra Ruské federace, Federální celní 
služba, Federální bezpečnostní služba, Federální služba ochrany, Federální služba pro 
kontrolu narkotik a Úřad generálního prokurátora a Ministerstvo spravedlnosti Ruské 
federace. Ministerstvo vnitra je federální orgán výkonné moci vlády Ruské federace. Tento 
orgán odpovídá za stanovení a realizaci státní politiky v oblasti vnitřních záležitostí a to 
včetně migrace pro řízení této oblasti pomocí právních nástrojů a zákonů. Ministerstvo 
koordinuje a dohlíží na činnosti Federální migrační služby, která je mu podřízena. V rámci své 
působnosti Ministerstvo zajišťuje ochranu lidských a občanských práv a svobod, udržování 
veřejného pořádku a silniční bezpečnosti, dále také koordinuje prevenci, odhalování, soudní 
zákazy a iniciuje vyšetřování trestných činů, správních přestupků.  
 Ministerstvo kontroluje a organizuje práci orgánů pro vnitřní záležitosti Ruské 
federace, které reprezentuje policie a vnitřních sil Ministerstva.16  
 V ústředním aparátu Ministerstva je několik dalších divizí, např. Vrchní velení 
vnitřních sil, Oddělení pro organizovaný zločin a terorismus, Právní oddělení, Správní 
oddělení, Vyšší centrum pro informace a analýzu, Kriminologické centrum a Oddělení pro 
státní ochranu majetku. Ústřední aparát Ministerstva rovněž zahrnuje Celoruský ústav 
vědeckého výzkumu Ministerstva vnitra.  
 Vnitřní síly Ministerstva pomáhají hraničním jednotkám Federální bezpečnostní 
                                                           
12 ABDURACHMANOV, Jusup, Transitional Party Politics and Russian Experience (1989 – 2003), rigorózní práce, 
Fakulta sociálních věd University Karlovy, 2005.  
13 Указом Президента образован новый федеральный округ, 19 января 2010 года  
<http://www.kremlin.ru/acts/6666>. 
14 Celkem se jedná o 48 nezávislých oblastí, 7 krajů, 9 nezávislých okruhů, 1 autonomní oblast a 2 města  
s federálním statutem (Moskva, St. Peterburg / Petrohrad). 
15 Tedy alespoň formální povědomí o pravoslavných kořenech společnosti, ačkoli jen 5 % chodí pravidelně do 
kostela. 
16 Официальный сайт МВД Российской Федерации <http://www.mvd.ru>. 
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služby (FSB) při ochraně státních hranic Ruské federace. Dále se účastní také obrany území 
Ruské federace a podílejí se na opatřeních boje proti terorismu na ruském území. Vnitřní síly 
zahrnují čtyři elitní jednotky se zvláštním určením („Viťjaz”, „Rus”, „ROSICH” a „Skif”), také 
zvláštní motorizované formace, operační formace a vojenské jednotky.17  
 

Profesionální školicí systém Ministerstva disponuje 108 školicími středisky, hlavním 
ředitelstvím pro vnitřní záležitosti a ředitelstvími pro vnitřní záležitosti v subjektech Ruské 
federace. Dále lze do tohoto výčtu zahrnout 30 institucí vyššího vzdělání (včetně pěti 
akademií, 20 institutů a pěti středisek vyššího vzdělání pro vnitřní síly); také sem patří institut 
pro pokročilé školení a 11 specializovaných center středoškolského vzdělání. V systému 
institucí vyššího vzdělávání je 21 postgraduálních kurzů, pět doktorandských kurzů pro 
školení akademiků a vyučujícího personálu a 135 oddělením pokročilého školení.  
 Federální celní služba je federální orgán výkonné moci vlády, který je oprávněný  
k výkonu funkcí souvisejících se stanovováním státní politiky. Dále se také zabývá 
regulačními činnostmi, kontroly a dohledu v celních záležitostech, také funkcí kontroly měny 
spolu se zvláštními funkcemi, které zahrnují opatření proti pašování, dalším trestným činům  
a správním přestupkům. Základní pravomoci Federální celní služby byly rozšířeny na výběr 
cla, daní a poplatků, monitorovací funkce za účelem zajištění správného výběru a včasné 
úhrady těchto výnosů a na realizaci opatření pro jejich zákonem nařízený výběr.  
 Federální bezpečnostní služba (FSB), která byla od roku 2004 prezidentským 
dekretem formálně podřízena Ministerstvu spravedlnosti, je federální orgán výkonné moci 
vlády, který odpovídá za zajištění bezpečnosti Ruské federace a ochranu či obranu státních 
hranic. Dále odpovídá za informační bezpečnost a koordinuje kontrašpionážní činnosti těch 
federálních orgánů výkonné moci, které jsou oprávněny se těmito činnostmi zabývat. Mezi 
hlavní povinnosti FSB patří: odhalování, prevence a zákaz výzvědné činnosti a ostatních 
činností výzvědných služeb a organizací cizích států, koordinace kontrašpionážních opatření, 
potlačování a odhalování trestných činů, opatření boje proti organizovanému zločinu  
a korupci, pašování, nelegální migraci a nezákonnému obchodu se zbraněmi, dále také 
ochrana klasifikovaných vládních informací.18  
 Přímo podřízené Federální bezpečnostní službě jsou ředitelství (úřady) FSB pro 
jednotlivé oblasti a subjekty Ruské federace; ředitelství FSB v rámci Ozbrojených sil Ruské 
federace, vojenské jednotky a jiné formace; ředitelství FSB (oddělená pracoviště, úřady) pro 
Hraniční službu; vzdušné jednotky, zvláštní školicí centra, jednotky zvláštního určení, 
vzdělávací, výzkumná a odborná pracoviště a další podniky a pracoviště určená pro podporu 
činností FSB.19 
 Federální služba ochrany (FSO) je federální orgán výkonné moci, který odpovídá za 
řízení, sledování a dohlížení nad bezpečností prezidentských, vládních a dalších druhů 
zvláštních komunikací a informací. Základními povinnostmi Federální služby ochrany je 
zajištění bezpečnosti zařízení, za která odpovídá, dále v rámci svých kompetencí se účastnit 
protiteroristických činností, zařídit a zajistit provoz zvláštních komunikačních linek  
a informačních kanálů používaných vládními orgány a poskytovat vládním orgánům podporu 
v oblasti výpočetní techniky a analýzy informací.  

                                                           
17 Федеральная таможенная служба; <http://www.customs.ru>. 
18 Федеральная служба безопасности Российской Федерации; <http://www.fsb.ru>. 
19 Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 
<http://www.fskn.gov.ru>. 
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 Federální služba ochrany zajišťuje osobní ochranu prezidenta, členů jeho rodiny  
a dalších vedoucích vládních činitelů, dohlíží na řádné fungování komunikačních kanálů 
prezidenta a rovněž ochraňuje vládní zařízení.  
 Federální služba kontroly narkotik Ruské federace (Федеральная служба 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, FSKN) je federální orgán 
výkonné moci vlády, který stanoví státní politiku a v souladu se zákony a dalšími platnými 
právními nástroji řídí, sleduje a dohlíží na oběh narkotických drog, psychotropních látek  
a jejich matečných látek a také podniká opatření na boj proti nezákonnému obchodu s 
těmito látkami.20  
 Přímo s ohledem na boj proti terorismu je bezpečnostní systém Ruské federace 
charakterizován následujícím způsobem:21 
 

• Ruská federace prosazuje aktivní a nezbytnou spolupráci se státy a organizacemi, 
které vznikly na území bývalého Sovětského svazu. 

• Ruská federace podporuje Šanghajskou organizaci pro spolupráci, což je uskupení 
členských států, kteří vzájemně participují na bezpečnosti svých hranic a celkově 
spolupracují. 

• Ruská federace se také v rámci bezpečnosti zabývá aktivnější spoluprací s Asijskou 
částí, tato spolupráce je z velké části ekonomická a na tuto část navazuje prosazování 
vzájemné bezpečnost. 

 
Ukrajina  

 
Rozloha Ukrajiny činí okolo 603 700 km2. V zemi žije okolo 46 milionu osob (rok 

2010), tedy o 12 % méně než v roce 1994 (kdy počet obyvatel na tomto území dosáhl zenitu, 
více než 52 milionu osob). Efekt vylidňování (1,3 dítěte na ženu, masová emigrace) je tedy 
zde ještě závažnější, než v Ruské federaci a o stabilizaci stavu nemůže být ani řeči. Podíl 
„státotvorného národa“ je zde obdobný jako v Ruské federaci (okolo 79 %). Dalších 20 % 
představují další slovanské národy, zejména Rusové a Bělorusové (často politicky orientovaní 
na úzkou spolupráci Ukrajiny s Moskvou). 
 Administrativní uspořádání země se snaží na etnickou situaci alespoň částečně 
reagovat – i proto je dominantně Rusy obývaný poloostrov Krym autonomní republikou  
(a zde ležící město Sevastopol samosprávným městem).  
 Politický systém země je možné chápat jako poloprezidentskou republiku (přímo 
volený prezident nutně nemusí korespondovat se složením parlamentu). Dnes však funkci 
prezidenta (Viktor Janukovič) i předsedy vlády (Mikola Azarov) obsazuje „Strana regionů“ 
orientovaná spíše na Ruskou federaci. Někdejší síly, spojované s takzvanou „oranžovou 
revolucí“ jsou názorově i personálně „rozhádané“ (Julia Tymošenko – strana „Otčina“; Viktor 
Juščenko – volný blok „Naše Ukrajina“). Je však irelevantní posuzovat zdejší situaci 
západoevropskou optikou pravolevého spektra. Zdejší společnost je celkově ideologicky 
nevyhraněná, převažují regionální zájmy nebo schopnost osobností (často s neprůhlednými 
osobami v zákulisí) mobilizovat voličskou základnu.  

                                                           
20 OSCE/ODIHR: Russian Federation <http://www.legislationline.org/topics/country/7/topic/12>. 
21 Committee of Experts on Terrorism (CODEXTER): Profiles on Counter-Terrorist Capacity; Russian Federation, 
April 2008 <http://www.coe.int/gmt>. 
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 Bezpečnostní systém Ukrajiny, s důrazem na oblast vnitřní bezpečnosti, charakterizují 
zejména následující instituce: Ministerstvo pro vnitřní záležitosti, Úřad generálního 
prokurátora, Bezpečnostní služba Ukrajiny, Hraniční státní výbor a Státní daňová správa.  
 Třemi donucovacími vládními orgány v Ukrajině tradičně jsou: Ministerstvo pro 
vnitřní záležitosti, Bezpečnostní služba a Státní oddělení trestů (doslova Ukrajinské státní 
oddělení pro výkon trestů). Dalšími orgány oprávněnými vést trestní vyšetřování jsou 
Ukrajinská daňová policie, Ukrajinská státní hraniční služba, Zahraniční výzvědná služba  
a Vojenská výzvědná služba. 

Ministerstvo pro vnitřní záležitosti Ukrajiny je hlavním vládním orgánem, který 
odpovídá za zajišťování osobní bezpečnosti cizinců a ochranu jejich práv a svobod, za 
prevenci a potírání porušování zákona a udržování veřejného pořádku. Zodpovídá rovněž za 
odhalování trestných činů, pátrání a zatýkání osob, které se dopustily trestných činů, i za 
zajištění silniční bezpečnosti a ochrany státu a soukromého vlastnictví. Ministr pro vnitřní 
záležitosti je podřízen ukrajinskému parlamentu, který se nazývá Verchovna Rada.  
 Policejní sbor Ukrajiny je podřízen Ministerstvu pro vnitřní záležitosti Ukrajiny. Zabývá 
se vyšetřováním zločinů, sledováním podezřelých, získáváním informací a dopadením 
hledaných osob. Na regionální úrovni je 27 oddělení Ministerstva pro vnitřní záležitosti  
v regionech, Autonomní republice Krym, v Kyjevu a Sevastopolu a 6 oddělení Ministerstva 
pro vnitřní záležitosti na každé ukrajinské železnici.  
 Národní kontaktní kancelář Interpolu na Ukrajině je oddělením Ministerstva pro 
vnitřní záležitosti Ukrajiny. Hlavním posláním této kanceláře Interpolu je: koordinace 
donucovacích orgánů země v mezinárodním boji proti zločinu, zajišťování spolupráce  
s Ústředním sekretariátem a příslušnými orgány států (členů Interpolu) při potírání zločinu  
a hodnocení úrovně rozrůstání mezinárodního zločinu a hrozba trestné činnosti ze strany 
ukrajinských občanů v zahraničí.  
 Spravedlnost v této zemi zajišťují výhradně soudy. Pravomoc soudů je rozšířena na 
všechny právní oblasti, vzniklé v zemi. Nejvyšší soud Ukrajiny je nejvyšším soudním orgánem  
v systému obecných soudů. Ústavní soud Ukrajiny je jediným orgánem na Ukrajině s ústavní 
pravomocí.  
 Trestní stíhání obecně provádí prokurátoři. Obecné donucovací orgány provádějí 
vyšetřování pod dohledem prokurátorů.  
 Úřad generálního prokurátora je jednotný systém, řízený generálním prokurátorem. 
Úřad generálního prokurátora se zabývá zahajováním trestního stíhání podle postupů 
stanovených zákonem, kontroluje zákonnost vyšetřování, předkládá případ ke stíhání soudu, 
vznáší žaloby k soudu na obranu zájmů státu, dohlíží na výkon trestů.  
 Ukrajinští styční důstojníci působí v zahraničí: Izraeli, Polsku, Rusku, Maďarsku, 
Rumunsku, Spojených státech amerických, Německu a zahraniční styční důstojníci pracují  
v Kyjevě: z Polska, Německa, Spojených států amerických, Rakouska, Spojeného království, 
Maďarska, Slovenska, Běloruské republiky.  
 Celní správa má vyšetřovací pravomoci v rámci svých kompetencí (kradený majetek, 
pašování). Celní úředníci jsou oprávněni provádět předběžné vyšetřování před zahájením 
trestního případu. 
  Podle ukrajinského zákona o Státní hraniční službě je Státní hraniční služba 
donucovacím orgánem se zvláštním určením. Ukrajinský zákon o Státní hraniční službě 
stanoví právní základ organizace a práce ukrajinské Státní hraniční služby, její celkovou 
strukturu a rozsah jejích pravomocí a povinností. 
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 V rámci zákonem stanovené působnosti odpovídá ukrajinská Bezpečnostní služba za 
ochranu státní suverenity, ústavního pořádku, územní integrity, ekonomického a vědeckého 
obranného potenciálu Ukrajiny, legitimních zájmů státu a práv jeho občanů vůči podvratné 
výzvědné činnosti zahraničních výzvědných služeb a vůči nepřátelským akcím ze strany 
konkrétních organizací, skupin či jednotlivců a za ochranu klasifikovaných vládních informací.  
Mezi hlavní povinnosti Bezpečnostní služby patří prevence, odhalování a omezování 
trestných činů proti míru a celkové bezpečnosti, terorismu, korupce a organizovaného 
zločinu v oblastech správy a ekonomických záležitostí i ostatních nezákonných činů 
představujících přímou hrozbu životně důležitým zájmům Ukrajiny. 
 Státní oddělení pro výkon trestů: Toto oddělení, jehož práci řídí Ministerstvo 
spravedlnosti, odpovídá za výkon trestů v rámci ukrajinského vězeňského systému. Má 
multidivizní strukturu, složenou s ústředních a místních direktorátů. 
 Přímo s ohledem na boj proti terorismu je bezpečnostní systém Ukrajiny 
charakterizován následujícím způsobem:22 
 Boj proti terorismu je jednou z priorit zahraniční a domácí politiky Ukrajiny, jejíž 
realizace není možná bez stálého rozvoje státního právního systému v kontextu nových 
hrozeb a úkolů. Ukrajinský zákon „o základu národní bezpečnosti Ukrajiny“ přijatý v červnu 
2003 stanoví následující hlavní směru státní bezpečností politiky:  
 

• účast Ukrajiny na opatřeních boje proti mezinárodním organizovaným zločineckým 
skupinám a proti mezinárodnímu terorismu, opatření proti rozšiřování jaderných 
zbraní a ostatních zbraní hromadného ničení a jejich dopravě; 

• účast Ukrajiny na mezinárodní spolupráci v boji proti mezinárodní kriminalitě, 
terorismu, obchodu s drogami a nelegální migraci. Hlavní zásady boje proti terorismu. 

  
Právní základ boje proti terorismu je stanoven ukrajinskou ústavou, trestním 

zákoníkem Ukrajiny, ukrajinským zákonem „o boji proti terorismu“ a dalšími ukrajinskými 
zákony, mezinárodními dohodami, nařízeními a vyhláškami ukrajinského prezidenta, 
usneseními a rozhodnutími ukrajinského Kabinetu ministrů a dalšími právními úkony, které 
byly přijaty pro realizaci ukrajinského práva.  
 Ukrajina přijala nový trestní zákoník, který obsahuje paragraf s názvem „teroristický 
čin“ a asi třicet dalších paragrafů protiteroristického zaměření, které se rovněž zabývají 
otázkami boje proti těmto trestným činům, a zvláštní zákon „o boji proti terorismu“, který 
vstoupil v platnost 20. dubna 2003, stanovící právní a organizační základ boje proti tomuto 
nebezpečnému fenoménu.  
 Dále byl přijat ukrajinský zákon „o zavedení změn některých zákonů Ukrajiny“, a to  
v důsledku přijetí ukrajinského zákona „o boji proti terorismu“, kterým byly zavedeny změny 
ukrajinského trestního řádu a kromě jiného také ukrajinských zákonů o „činnostech 
operativního průzkumu“, „o bezpečnostní službě Ukrajiny“, „o Státní hraniční službě 
Ukrajiny“ a „o úpravě otázek jaderné bezpečnosti“. Ukrajinský zákon „o boji proti terorismu“ 
stanoví seznam nezákonných činností souvisejících s terorismem, odpovídající požadavkům 
usnesení Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 1373 (z roku 2001).  
 Program protiteroristických činností na období 2005 – 2007, schválený vyhláškou 

                                                           
22 Committee of Experts on Terrorism (CODEXTER): Profiles on Counter-Terrorist Capacity; Ukraine, November 
2005 <http://www.coe.int/gmt>. 
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prezidenta Ukrajiny, je zaměřen na další rozvoj právních opatření v oblasti boje proti 
terorismu a zlepšení organizace a institučního systému. Příslušné ústřední výkonné orgány 
Ukrajiny pracují na návrhu ukrajinského zákona „o boji proti extremismu“.  
 Trestní zákoník Ukrajiny kvalifikuje terorismus jako jeden z nezávažnějších trestných 
činů a stanoví tvrdý trest za spáchání teroristického činu, včetně nejpřísnějšího trestu, 
uvěznění na doživotí, stanoveného platnou legislativou.  
 S cílem ochrany fyzických a právnických osob, které se stanou oběťmi teroristického 
útoku, ukrajinské právní předpisy stanoví náhradu škody způsobené teroristickým útokem. 
Zároveň je jim v případě potřeby poskytována psychologická, lékařská nebo právní pomoc, 
ubytování, odborná rehabilitace a zaměstnání.  
 Prevence financování terorismu je velmi důležitá v boji proti terorismu. Za účelem 
realizace požadavků usnesení Rady bezpečnosti OSN č. 1267 1999), 1333 (2000), 1373 
(2001), 1390 (2002), 1455 (2003) Ukrajina provedla opatření proti financování terorismu, 
proto ukrajinský zákon „o bankách a bankovní činnosti“ poskytuje možnost zadržení fondů  
a dalšího majetku právnických a fyzických osob, které jsou uloženy v bance, a zabránění 
plateb na účty právnických a fyzických osob. Ukrajina spolupracuje s FATF, Edgemontskou 
finanční skupinou, Výběrovým výborem odborníků Rady Evropy pro hodnocení opatření 
proti praní špinavých peněž (MONEYVAL), Euroasijskou skupinou o opatření proti praní 
špinavých peněž a dalšími donucovacími a zvláštními zahraničními orgány za účelem 
zvyšování úrovně spolupráce s ostatními zeměmi v oblasti boje proti praní špinavých peněz. 

Dne 11. prosince 1998 bylo vyhláškou ukrajinského prezidenta založeno 
Protiteroristické centrum (ATC) v rámci Bezpečnostní služby Ukrajiny, jehož účelem je 
zlepšování státního protiteroristického systému. Hlavním úkolem tohoto centra je 
koordinovat činnost výkonných orgánů vlády při prevenci a potlačování teroristických činů 
proti státníkům, základní infrastruktuře, vysoce rizikovým cílům a činů, ohrožujících život  
a zdraví velkého počtu lidí.23 
 Prezident může podle ústavy vydávat dekrety, jmenovat a řídit radu bezpečnosti, je 
garantem Ústavy, práv občanů a ztělesněním jednoty národa. Může rozpustit parlament 
(Národní shromáždění) a vetovat zákony. Prezident nese ústavní odpovědnost a může být  
v případě porušení ústavy a zákonů nebo neschopnosti vykonávat funkci odvolán, k tomu je 
však třeba hlasů dvou třetin poslanců a dvou třetin senátorů. Vláda (Rada ministrů), je 
nejvyšším státním exekutivním orgánem, který je podřízen prezidentovi a politicky 
odpovědný parlamentu. Její složení určuje pouze prezident. Také funkce samospráv je 
naprosto podřízena prezidentovi, předsedové všech výkonných výborů jsou jmenováni přímo 
prezidentem. Celkově je v ústavě řada nespecifických ustanovení a další nesrovnalosti. 
Zákony jsou přijímány, dodržovány a porušovány podle momentální potřeby režimu. 
Legislativa je chaotická, což vytváří blahodárnou půdu pro korupci a zvůli.  
 

Bělorusko  
 

Rozloha Běloruska činí okolo 207 600 km2 (skoro trojnásobek rozlohy České 
republiky) a žije zde zhruba 9 500 000 osob (odhad z roku 2009), tedy o poznání méně, než  
v době populačního zenitu roku 1994 (10 240 000 osob). 

                                                           
23 KULIK, Anatoly; PSHIZOVA, Susanna (eds.) Political Parties in Post-Soviet Space: Russia, Belarus, Ukraine, 
Moldova, and the Baltics, Book News, Inc., Portland, 2005, s. 59–75.  



 
Ochrana & Bezpečnost – 2013, ročník II., č. 2 (léto) 

Mgr. Yuliya Kashirtseva, Protiteroristická politika Ruské Federace, Ukrajiny a Běloruska (2013_B_05), ISSN 1805-5656 
 

14 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

 Okolo 84 % populace se hlásí k běloruské národnosti, dalších 13 % k jiným slovanským 
národům (Rusové, Ukrajinci, Poláci).  
 Z politického hlediska je tato země chápána jako určitý „skanzen“ autoritářského 
modelu vlády v Evropě. Po změnách, souvisejících s rozpadem Sovětského svazu na počátku 
90. let XX. Století, se pro zemi stala určující postava Alexandra Lukašenka.24 Tento 
populistický kandidát zvítězil v prezidentských volbách roku 1994 s programem plným  
s „mixem“ slibů boje proti korupci a zajištění stability a postupně se mu podařilo zdejší  
– formálně poloprezidentský – systém přetvořit v samovládu. 
 Přitom prezident bojuje mezi silnou vazbou na Moskvu, která hraničí s ekonomickou 
závislostí25 a jinými „zvláštními případy“, jako je účast v mezinárodním společenství (Severní 
Korea, Libye, Kuba), dále se snaží oslavovat sovětské tradice a má silnou podporu ortodoxní 
církve. Lze říci, že se jedná o rozporuplný postoj.  

Po administrativní stránce je Bělorusko nekomplikovaným modelem, protože se 
jedná o unitární stát, sestávající ze šesti oblastí a zvláštní jednotky hlavního města.26 
 

Bezpečnostní systém Běloruska – s důrazem na oblast vnitřní bezpečnosti – je možné 
charakterizovat následujícím způsobem:27 
 

• Určující je role Ministerstva pro vnitřní záležitosti, Ministerstva pro mimořádné 
situace a prezidentovi přímo podřízené Prezidentské stráži.  

• Ministerstvo pro vnitřní záležitosti Běloruské republiky je orgán veřejné správy, 
oprávněný kontrolovat a koordinovat veškeré činnosti v následujících oblastech: boj 
proti trestným činnostem, právo a pořádek a udržování veřejné bezpečnosti. 
Ministerstvo stojí v čele státního systému vnitřních vládních orgánů a služeb. 

 
Fungování Ministerstva pro vnitřní záležitosti v oblasti policejní práce zakládá zákon o Policii 
Běloruské republiky z 26. února 1991. Běloruská policie je ozbrojeným vládním orgánem, 
který odpovídá za ochranu života, bezpečnosti, práv, svobod a legitimních zájmů občanů, 
společnosti a státu proti trestným a dalším nezákonným činnostem. Běloruská policie se 
skládá z kriminální policie, policie veřejné bezpečnosti, zvláštní dopravní policie a policie pro 
organizovaný zločin a korupci. Mezi stěžejní povinnosti policejního sboru patří tyto úkoly:28 
 

• udržování veřejného pořádku,  
• zajištění bezpečnosti občanů a jejich majetku i veřejné bezpečnosti,  
• prevence a potlačování trestných činů a přestupků;  
• odhalování trestných činů a stíhání jejich pachatelů,  
• ochrana všech forem majetku před nezákonnými zásahy,  

                                                           
24 KUBÁT, Martin a kolektiv, Politické a ústavní systémy zemí středovýchodní Evropy, Eurolex Bohemia, Praha 
2004, s. 30 – 45.  
25 Vazba na Ruskou federaci je zřejmá i z toho, že ruština byla uznána za jazyk de facto v úředním styku 
nadřazený běloruštině. I internetové stránky sledovaných institucí jsou psány v ruštině, nikoli v běloruštině. 
26 KOROSTELEVA, Elena, Belarus Political Party System; in: Sagar, D., Political Parties of the World, Harper 
Publishers, London 2008. 
27 RŮŽIČKA, Vlastimil, Bělorusko v proměnách času 
<http://svobodne-belorusko.wz.cz/belorusko_v_promenach_casu.htm>. 
28 Управление информации и общественных связей МВД Республики Беларусь <http://mvd.gov.by/>. 
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• poskytování pomoci občanům, vládním orgánům a také podnikům, firmám  
a organizacím při ochraně jejich práv podle podmínek a způsobem, stanoveným 
zákonem, a tím, že jim umožní provádět jim stanovené povinnosti,  

• vykonávat trestní rozsudky a správní sankce v rámci své působnosti.  
 

Soudní systém Běloruské republiky je založen na zásadách teritoriality a specializace.  
Zakládání mimořádných soudů je zakázáno. Soudci jsou nezávislí a jsou podřízeni pouze 
právu. Soudní systém se skládá z Ústavního soudu, právním (obecných) soudů a soudů 
oprávněných ke slyšení případů ekonomické povahy. Obecné soudy zahrnují: okresní 
(obecní), vnitřní posádkové vojenské a provinční (oblastní) soudy a Obecní soud Minsk, 
běloruské vojenské soudy a Nejvyšší soud Běloruské republiky. Soudy oprávněné ke slyšení 
případů ekonomické povahy jsou: Nejvyšší hospodářský soud Běloruské republiky, provinční 
hospodářské soudy a Obecní hospodářská soud Minsku, přičemž se všechny, v rámci svých 
pravomocí, starají o spravedlnost v obchodních (hospodářských) záležitostech.29 

Centralizovaný systém řídící orgány trestního stíhání vede prokurátor, jmenovaný 
prezidentem, se souhlasem horní komory Parlamentu. Systém orgánů trestního stíhání je 
založen na stejných zásadách, jako výše uvedený soudní systém, ale liší se však tím, že 
zahrnuje celou řadu vnitrooblastních, specializovaných a vojenských zařízení.  
 Národní kontaktní kancelář Interpolu v Minsku byla založena v listopadu 1993. Ředitel 
Národní kontaktní kanceláře je jmenován ministrem pro vnitřní záležitosti. Úzká bilaterální 
spolupráce v oblasti prosazování práva údajně funguje se všemi sousedními zeměmi. Styční 
důstojníci Policejního sboru Běloruska působí na Ukrajině, v Litvě a v Polsku. V Minsku působí 
styčný důstojník Spolkového kriminálního úřadu Německa. Další styční důstojníci  
s působností pro Bělorusko sídlí v Moskvě.  
 Policejní a celní spolupráce je vzájemně výhodná, a ačkoliv jsou tyto dvě oficiální 
státní činnosti vykonávány dvěma různými odděleními, spolupráce mezi nimi je souvislá  
a efektivní. Celní úředníci mohou vyšetřovat trestné případy, zadržovat podezřelé  
a zabavovat nezákonné nabyté zboží. Policie si může vyžádat informace o celním šetření, 
celních příjmech, překročení hranic vozidly atd. 
 

Společenství nezávislých států  
 

Informace o výše uvedených zemích by nebyla úplná bez zmínky o „projektu“ 
Společenství nezávislých států (SNS, Содружество Независимых Государств, СНГ).  
 Myšlenka vytvoření tohoto Společenství, jako volného svazku nově suverénních 
postsovětských útvarů, vznikla na podzim 1991. Ke dni 8. prosince 1991 se pak uskutečnilo 
setkání představitelů Ruské federace, Ukrajiny a Běloruska, kteří vznik této organizace 
potvrdili. Dne 21. prosince 1991 byla v Alma Atě podepsána zakládající smlouva této 
struktury, do určité míry „kopírující“ myšlenkový základ Evropských společenství – a to 
například včetně konceptu rotujícího předsednictví (dnes – druhá polovina roku 2011 – je 
předsednickou zemí SNS Tádžikistán).30 Členství v této platformě bylo nabídnuto všem 
postsovětským republikám:31 

                                                           
29 OSCE Office in Minsk <http://osce.org/belarus/>. 
30 Společenství nezávislých států <http://www.rusko-info.cz/clanek/spolecenstvi-nezavislych-statu-sns>. 
31 Исполнительный комитет СНГ <http://www.cis.minsk.by/>. 



 
Ochrana & Bezpečnost – 2013, ročník II., č. 2 (léto) 

Mgr. Yuliya Kashirtseva, Protiteroristická politika Ruské Federace, Ukrajiny a Běloruska (2013_B_05), ISSN 1805-5656 
 

16 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

 
• Pobaltské státy (Estonsko, Lotyšsko, Litva) však daly jednoznačně najevo, že o členství 

v takovém uskupení nestojí.  
• Gruzie stála stranou až do roku 2003, kdy do Společenství vstoupila. Jeho řady 

opustila v srpnu 2008, v kontextu války s Ruskou federací.  
• Turkmenistán přerušil své členství 26. srpna 2005 a stal se pouze přidruženým 

členem, přesto v materiálech Společenství figuruje.  
• Ukrajina je sice zakládajícím členem Společenství nezávislých států, ale v současnosti 

je v této organizaci spíše v roli pozorovatele.  
• Jádro organizace tak tvoří dnes devět zemí: Ruská federace, Bělorusko (v Minsku sídlí 

sekretariát této platformy), Arménie, Ázerbájdžán (je to tak platforma pro 
komunikaci mezi těmito znesvářenými zeměmi), Moldova, Kazachstán, Uzbekistán, 
Tádžikistán a Kyrgyzstán.  

 
Pokud bychom srovnali tuto organizaci a Evropskou unii, pak působnost Společenství 

nezávislých států je mnohem omezenější (koordinace společných obchodních, finančních, 
legislativních a bezpečnostních agend, spolupráce v oblasti kultury, zejména co se týče 
rozvoje kulturní, jazykové a náboženské svébytnosti národnostních menšin. 
 Nejvýznamnější dohodou uskutečněnou v rámci Společenství bylo vytvoření společné 
zóny volného obchodu členských zemí, která začala fungovat v průběhu roku 2005.32  
 

GUUAM  
 

Pod názvem GUUAM se „skrývá“ uskupení několika republik bývalého Sovětského 
svazu (Gruzie, Ukrajina, Uzbekistán, Ázerbájdžán, Moldávie). Tato organizace si klade za cíl,  
v obecném duchu, přispět ekonomickému vývoji ve svých členských státech. Také chce 
udržet vzájemnou spolupráci v rámci obchodu, udržení stability a výslovně rovněž k boji 
proti terorismu, proti separatismu, etnické intoleranci, extremismu a další narušení hranic 
daných států. Na potvrzení těchto závazků podepsaly zmíněné státy a Spojené státy 
americké na společném summitu v roce 2004 smlouvu o spolupráci a podpoře.33  
 

Šanghajská skupina  
 

Šanghajská skupina (Šanghajská organizace spolupráce),34 vznikla z neformálního 
uskupení tzv. Šanghajské pětky. Tuto organizaci tvoří tyto členské státy: Čínská lidová 
republika, Ruská federace, Uzbekistán, Kazachstán, Kyrgyzstán a Tádžikistán. Každý rok se  
v hlavním městě některého z členů konal summit na úrovni hlav států. Ruská federace 
přikládá rozvoji této organizace velký význam a to z důvodu regionální stabilizace v oblasti 
Střední Asie. Centrálním tématem této organizace je výslovně boj proti terorismu. Bylo 
založeno protiteroristické centrum se sídlem v Taškentu. Ruská federace a Moskva a Peking 
chtějí aktivizovat i prostor pro vzájemnou vojenskou spolupráci. Organizace, z podnětu 

                                                           
32 Alma-Ata Declaration <http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/belarus/by_appnc.html>. 
33 GUUAM <http://www.guuam.org>. 
34 VISINGR, L., Šanghajská organizace spolupráce; in: NATO Aktual, 26. V. 2008 
<http://www.natoaktual.cz/sanghajska-organizace-spoluprace-dlq-
/na_analyzy.aspx?c=A080526_120729_na_analyzy_m02>.  
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Čínské lidové republiky, koketuje s možnostmi ekonomické spolupráce mezi členskými 
zeměmi. Této snahy se však Ruská federace, vzhledem k síle čínské ekonomiky, spíše obává. 

 
Evropská unie – komunikace a spolupráce se sledovanými zeměmi  

 
Ruská federace  

 
Vztahy mezi Ruskou federací a Evropskou unií je možné stručně charakterizovat 

následujícím způsobem:  
 

• Od počátku 90. let 20. století tyto vztahy prošly dynamickým vývojem. Pryč je doba, 
kdy byla Ruská federace do značné míry závislá na potravinové a další pomoci řady 
členských zemí dnešní Unie. Moskva vede mnohem sebevědomější politiku, což je 
zřejmé nejen s ohledem na perspektivu rozšiřování Unie či Severoatlantické aliance.  

• Moskva přitom klade velký důraz na komunikaci nikoli s „Bruselem“, ale přímo  
s představiteli konkrétních členských zemí, čímž dává nepřímo najevo, že nepříliš věří 
konceptu „Společné zahraniční a bezpečnostní politiky“ Unie.  

• Vztah obou partnerů podtrhuje vzájemná „ekonomická závislost“ – více než 52 % 
vývozu z Ruské federace (z čehož více než 68 % činí uhlí, ropa a zemní plyn) směřuje 
do členských států Evropské unie (to představuje asi třetinu energetické spotřeby 
těchto zemí).  

• Ze strany Ruské federace občas dochází k určité demonstraci síly. Příkladem může být 
plynová krize na počátku roku 2009 nebo bojkot dovozu některých produktů 
„odůvodněný“ jejich údajnou zdravotní závadností, jako třeba zelenina v souvislosti  
s aférou okolo „krvácivých průjmů“.  

• Přímé členství Ruské federace v rámci Evropské unie není na pořadu dne, i když se  
o něm občas někdo zmíní (např. prezident Itálie Berlusconi roku 2002). Moskva si 
rovněž udržuje odstup od projektu „Evropské sousedské politiky“.35 

 
O stěžejních milnících komunikace Unie s Moskvou jen telegraficky:  

 
Smlouva o partnerství a spolupráci (PCA) mezi Evropskou unií a Ruskou federací, 

platná od prosince 1997, poskytuje politický, ekonomický a kulturní rámec pro vztahy mezi 
Ruskou federací a Evropskou unií. Zabývá se zejména podporou obchod, investováním  
a harmonickými ekonomickými vztahy. Ruský vývoz do EU, s výjimkou ocelářství, podléhá jen 
několika omezením. O náhradní smlouvě probíhají jednání od roku 2008.36 Smlouva 
vstoupila v platnost roku 1998 a vypršela v roce 2008. Na Petrohradském summitu v květnu 
2003 se Unie a Ruská federace dohodly na posílení své spolupráce, formou dlouhodobého 
vytvoření čtyř společných prostorů, v rámci smlouvy o partnerství a spolupráci z roku 1997 
společného ekonomického prostoru, společného prostoru svobody, bezpečnosti  
a spravedlnosti, prostoru pro spolupráci v oblasti externí bezpečnosti a prostoru výzkumu, 
vzdělávání a kulturní výměny.  

                                                           
35 European Union – Russia: Bilateral Trade Relations, European Commission 
<http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/russia/>.   
36 Energy Dialogue European Union – Russia. The X. Progress Report, European Commission, November 2009 
<http://ec.europa.eu/energy/international/bilateral_cooperation/russia/doc/reports/progress10_en.pdf>.  
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Na moskevském summitu v květnu 2005 byl přijat jediný balíček plánů pro vytvoření 
čtyř společných prostorů. Týkají se výše uvedené souvislé spolupráce, stanovují další 
konkrétní cíle a určují potřebná opatření pro realizaci společných prostorů. Tím zároveň 
stanovují střednědobý program spolupráce mezi EU a Ruskou federací.  
 Londýnský summit v říjnu 2005 se zaměřil na praktickou realizaci plánů na čtyři 
společné prostory. Cílem společného ekonomického prostoru je vytvořit otevřený  
a integrovaný trh mezi Evropskou unií a Ruskou federací. Tento prostor si klade za cíl 
odstranění překážek obchodu a investic, také prosazování reforem a konkurenceschopnosti  
v souladu se zásadami nediskriminace, průhlednosti a dobré vlády.  
 Za účelem přispění ke konkrétní realizaci plánu, proběhlo dne 13. října 2005 setkání 
PPC spravedlnosti a vnitřních záležitostí, kde bylo dohodnuto zorganizovat celou řadu 
konferencí a seminářů, sezvat odborníky a praktické pracovníky z oblasti protiteroristickým 
činností, kybernetických trestných činů, bezpečnosti dokumentů a soudní spolupráce. Bylo 
rovněž dosaženo dohody ohledně zesílení spolupráce mezi Evropskou hraniční agenturou 
(FRONTEX) a Federální hraniční bezpečnostní službou Ruské federace.  
 Plán zdůrazňuje společnou odpovědnost stran za mezinárodní pořádek, založenou na 
účinném multilateralitu. Strany podporují ústřední úlohy OSN, Organizace pro bezpečnost  
a spolupráci v Evropě, Světové obchodní organizace a Rady Evropy, jejich zaměření je 
směrováno na mezinárodní a regionální úkoly a hlavní hrozby, zejména terorismus, šíření 
zbraní hromadného ničení. Plán se zaměřuje zejména na zajištění stability v oblastech 
sousedících s ruskými hranicemi a hranicemi EU („zamrzlé konflikty“ v Podněstří, Abcházii, 
Jižní Osetii, Náhorním Karabachu).37 
 

Ukrajina 
 

Vztahy mezi Ukrajinou a Evropskou unií jsou v současné době formovány Evropskou 
sousedskou politikou (ENP), což je nástroj zahraniční politiky Evropské unie určený pro země, 
s nimiž hraničí. 
 Politický dialog mezi Evropskou unií a Ukrajinou začal roku 1994 podpisem smlouvy  
o partnerství a spolupráci (PCA).38 Tento dokument se soustředil na ekonomické a sociální 
záležitosti a na nutnost zlepšení veřejné vlády, také na zaručení svobodného tisku  
a občanských práv. Vůdci se soustředili zejména na ekonomický přechod a záznamy  
o lidských právech, ale i na problémy související s černobylskou jadernou elektrárnou a jejím 
betonovým krytem.  
 Společný akční plán EU a Ukrajiny byl schválen Evropskou radou dne 21. února 2005. 
Tento plán vycházel z PCA z roku 1994. Podle Evropské komise poskytl rozsáhlý a ambiciózní 
rámec spolupráce s Ukrajinou ve všech klíčových oblastech reformy. 
 Od roku 2005 je Ukrajina členem Evropského energetického společenství, založeného 
mezi Evropskou unií a řadou třetích zemí za účelem rozšíření interního energetického trhu 
Unie do Jihovýchodní Evropy a dále.  
 V březnu 2007 začala Evropská unie a Ukrajina hovory o nové „širší smlouvě“, s cílem 

                                                           
37 Energy Dialogue European Union – Russia. The X. Progress Report, European Commission, November 2009 
<http://ec.europa.eu/energy/international/bilateral_cooperation/russia/doc/reports/progress10_en.pdf>.   
38 Provisional European Union – Ukraine Association Agenda. Co-secretary of the European Union – Ukraine 
Cooperation Council, Brussels, 8. VI. 2009 
<http://www.rac.org.ua/fileadmin/user_upload/documents/enp/EU_Ukraine_Association_Agenda.pdf>. 
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poskytnutí právního rámce, pro užší ekonomickou spolupráci a lepší politický dialog. Bylo 
dohodnuto, že Ukrajina a Evropská unie začnou paralelní jednání ohledně založení oblasti 
volného obchodu. Později roku 2007 bylo oznámeno, že tato záležitost bude zahrnuta  
v návrhu smlouvy ve zvláštní kapitole.  
 

• Dne 22. července 2008 bylo oznámeno, že dojde k podpisu smlouvy typu „stabilizace  
a asociace“ mezi Ukrajinou a EU dne 8. září 2008 v Evianu.  

• Dne 16. června 2008 byl připjat nový praktický nástroj (Asociační agenda Evropská 
unie – Ukrajina).  

• Jednání o prohloubené a všeobecné smlouvě o volném obchodu (DCFTA) mezi 
Ukrajinou a Evropskou unií byla zahájena dne 18. února 2008. V srpnu 2011 byly 
řešeny některé problémy v dohodě o volném obchodu (zejména kvóty na ukrajinský 
vývoz obilí). Podpis dohody se očekává v prosinci 2011. 30  

• Dne 22. listopadu 2010 byl schválen akční plán pro Ukrajinu ohledně založení 
bezvízového režimu pro krátkodobý pobyt mezi Evropskou radou a Ukrajinou. Tento 
plán vyžaduje velká zlepšení ukrajinské hraniční kontroly, migrační a azylové 
politiky.39 
  
Komentáře, zvažující přístup Ukrajiny do Evropských společenství lze vysledovat již od 

roku 1994, stále však zůstávají na úrovni rétorických cvičení. Nejčastěji bývá citován komisař 
Verheugen, který roku 2002 vstup Ukrajiny do Unie nevyloučil, hovořil však o „horizontu 20 
let“. Občas zaznívají i hlasy, které hovoří o pozici Ukrajiny jako „věčného čekatele“ (podobně 
jako dnes Turecko) nebo země, která by mohla být členem Evropského ekonomického 
prostoru nebo Evropského zóny volného obchodu, ale nikoli nutně přímo Evropské unie.  
 Ekonomické toky (export a import) mezi Ukrajinou a členskými státy Evropské unie se 
mezi lety 2000 až 2007 zhruba ztrojnásobily. Hlavními partnery Ukrajiny jsou tyto země: 
Polsko, Bulharsko, Německo, Nizozemsko a Itálie. Přesto je tato země až na šestnácté pozici, 
co se týče třetích zemí, nejvíce obchodujících s prostorem Unie.40  
 

Bělorusko 
 

Tato kapitola je, ve srovnání s textem u výše uvedených dvou zemí, podstatně kratší. 
Je to tím, že intenzivnější komunikace mezi Běloruskem a Bruselem totiž od roku 1997 
neprobíhá. Ačkoliv roku 1995 Evropská unie a Bělorusko podepsaly smlouvu o partnerství  
a spolupráci (PCA), která měla řídit vzájemné politické a ekonomické vztahy, Evropská unie 
tuto smlouvu neratifikovala. Evropská unie dále vyloučila Bělorusko ze své Evropské 
sousedské politiky. Brusel označil toto vyloučení jako přímou odpověď na založení 
autoritářského režimu za prezidenta Lukašenka. Obchodní vztahy mezi Evropskou unií 
a Běloruskem se však stále řídí Všeobecným systémem preferencí EU a ustanoveními 
nejvyšších výhod dohody z roku 1989 mezi Unií a někdejším Sovětským svazem.  

Bělorusko patří k nemnoha evropským státům, které nepožádaly o členství  

                                                           
39 New Enhanced Agreement Between Ukraine and EU Called “Agreement on Association”; in: Unian, 22. VII. 
2008 <http://www.unian.net/eng/news/news-263031.html>. 
40 Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit, Council of the European Union, 7. V. 2009 
<http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/107589.pdf>. 
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v Evropské unii. Rovněž Evropská unie nenavrhla Minsku členství.41 
 

Teroristické incidenty a protiteroristická opatření ve vztahu k Ruské federaci, 
Ukrajině a Bělorusku  
 

S ohledem na „košatost“ celé agendy je zřejmě nejvhodnější pojmout následující text 
chronologicky, a na časové lince ilustrovat konkrétní události.  

Přitom je třeba zároveň zdůraznit, že porovnání těchto tří zemí je vysloveně obtížné. 
V rámci Ruské federace jsou incidenty tohoto typu – nejenom s ohledem na angažmá na 
Kavkaze – relativně časté. Na Ukrajině a v Bělorusku – pokud odmyslíme spektakulární útok v 
Minsku v nedávné minulosti – jsou však bezmála věcí neznámou.  

 
 Chronologie incidentů, ke kterým v poslední době došlo v rámci Ruské federace je 
velmi obsáhlá a tento výčet není rozhodně vyčerpávající.42 Značný počet incidentů souvisí s 
tzv. čečenskou otázkou, jejíž detailní rozbor by dalece překročil rozsah této práce. Napětí  
v Čečensku v současnosti kulminuje od 90. let 20. století. Tehdejší prezident Boris Jelcin 
vyzval státy Ruské federace, aby si vzaly suverenity, kolik potřebují. Prezident Čečenska 
Džochar Dudájev zahájil proces osamostatnění opravdu razantně. Ruská federace však 
nezávislost Čečenska neuznala a v roce 1994 zahájilo na republiku útok. Tento útok skončil 
pro Moskvu neúspěchem nebo spíše katastrofou, když okupované hlavní město dobyli zpět 
partyzáni. Celkové výsledky jsou opravdu nelichotivé,43 protože v této válce zahynulo 80 000 
osob, a to především civilistů.44 V roce 1997 v srpnu proběhla dohoda a z Čečenska byla 
stažena federální vojska. Čečensku byla slíbena samostatnost, ovšem komplikace nastaly  
v roce 1999, kdy čečenští teroristé zahájili tažení za jednotný muslimský stát na Kavkaze. 
Dagestánská domobrana se jim však postavila na odpor. Následovala nová rusko-čečenská 
válka, kterou separatisté prohráli. Tento konflikt zahrál specifickou roli s bojem proti 
terorismu, protože Ruská federace byla za svůj postup Západem často kritizována – velkou 
změnu ale přinesly incidenty z 11. září 2001 ve Spojených státech amerických. Od té doby 
začala mezinárodní „válka s terorismem“ (někdy označovaná jako „celosvětové 
protiteroristické úsilí“) a terorismus se tak stal globálním problémem, protože postupně se  
i v ostatních zemích světa začal naplno projevovat. V tomto období se začala rozvíjet 
spolupráce mezi Spojenými státy americkými, Evropou a Ruskou federací. Jednotlivé země 
začaly vytvářet nové zákony na obranu proti tomuto problému, ať už to bylo z důvodu paniky 
a strachu před vzniklou hrozbou nebo přímo z důvodu zkušenosti s teroristickými útoky. Pod 
dojmem určitého ohrožení jsou přijímány zákony, které by za normálních okolností přijaty 
nebyly. Jako příklad lze uvést přísné kontroly obyvatel na letištích, ale i řada dalších opatření. 
Rusko se na základě získaných zkušeností s terorismem rozhodlo bojovat opravdu tvrdě, 
tvrdí, že v boji proti terorismu nemá nikdo jinou volbu.45 
                                                           
41 FISCHER, Sabine (ed.), Back from the Cold? The European Union and Belarus in 2009; in: Chaillot Paper, 
119/2009 <http://www.iss.europa.eu/uploads/media/cp119.pdf>. 
42 Největší teroristické útoky a kriminální činy v roce 1998; in: ČTK, 15. XII. 1998. 
43 KREJČÍ, Oskar, Projevy terorismu v Ruské federaci; in: Britské listy, 8. IX. 2004 
<http://www.blisty.cz/art/19689.html>. 
44 Zoufalé i promyšlené činy; in: MFD, 24. X. 2002. 
45 Teroristické útoky v Moskvě - téměř 600 obětí od roku 1999; in: Lidovky.cz, 24. I. 2011 
<http://www.lidovky.cz/teroristicke-utoky-v-moskve-temer-600-obeti-od-roku-1999-pct-
/ln_zahranici.asp?c=A110124_175226_ln_zahranici_ani>. 
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A nyní již dejme prostor chronologickému přehledu některých významných incidentů:  
 

• Rok 1991 (9. listopadu): Den po vyhlášení výjimečného stavu v tehdejší 
Čečenskoingušské republice bývalého Sovětského svazu unesli čtyři čečenští občané 
pod velením polního velitele Šamila Basajeva sovětský letoun TU-154 se 171 
cestujícími a sedmi členy posádky.  

• Rok 1992 (8. června): Čečenec přinutil pilota letadla společnosti Aeroflot TU-154 ke 
změně trasy z Grozného do Turecka. Posádce se podařilo přistát na moskevském 
letišti Vnukovo. Únosce byl při zásahu zastřelen.  

• Rok 1993 (prosinec): Čtyři teroristé drželi v Rostově na Donu skupinu žáků v zajetí 
několik dní a požadovali výkupné ve výši 10 miliónů dolarů. Později se vzdali policii.  

• Rok 1995 (14. června): Skupina čečenských ozbrojenců vedená Basajevem obsadila 
nemocnici v ruském Buďonnovsku, kde zadržela několik stovek rukojmích. Únosci 
opustili Buďonnovsk 19. června se 150 dobrovolnými rukojmími, které o den později 
propustili.  

• Rok 1995 (prosinec): Při útoku v mateřské škole ve Vladikavkazu byly zabity tři děti  
a další byly zraněny, když do místní mateřské školy vnikl muž ozbrojený dvěma 
granáty a pokusil se vzít rukojmí. Během vyjednávání o výkupné granáty vybuchly.  

• Rok 1996 (9. ledna): Několik stovek čečenských ozbrojenců pod velením polního 
velitele Salmana Radujeva obsadilo nemocnici v dagestánském městě Kizljar, kde 
zadrželo asi 2000 osob a žádalo odchod ruských vojsk z Čečenska i Dagestánu. O den 
později se únosci s více než stovkou rukojmích přesunuli do obce Pervomajskoje. 
Poté, co Moskva oznámila, že komando údajně postřílelo všechny zajatce, zahájily 
ruské jednotky 17. ledna útok na Pervomajskoje. Konec akce oznámil 18. ledna 
prezident Boris Jelcin s tím, že 82 rukojmích bylo osvobozeno a 153 čečenských 
ozbrojenců a 26 příslušníků ruských sil bylo zabito.  

• Rok 1996 (16. ledna): Pročečenské komando složené z Čerkesů a Abchazů uneslo 
z tureckého přístavu Trebzon loď Avrasya s asi 200 osobami, převážně Rusy. V březnu 
1997 bylo devět únosců odsouzeno k devíti letům vězení. 

• Rok 1996 (16. listopad): Výbuch v kasárnách v dagestánském Kaspijsku usmrtil 64 
(podle jiných údajů 56) osob. Údajně se jednalo o útok ozbrojenců ze sousedního 
Čečenska. 

• Rok 1998: Došlo k přijetí tzv. „protiteroristického zákona“, za který se na hlavu 
Moskvy – vlastně až do září 2001 – snášela vlna mezinárodní kritiky za údajné 
pošlapávání lidských práv. 

• Rok 1998 (2. červenec): Jeden z nejznámějších ruských opozičních poslanců generál 
Lev Rochlin byl zastřelen na své chalupě u Moskvy. 

• Rok 1998 (4. září): Životy 30 lidí si vyžádal výbuch nálože umístěné v autě v metropoli 
Dagestánu Machačkale. 

• Rok 1998 (20. listopad): Poslankyně ruské Státní dumy Galina Starovojtovová byla ve 
svém petrohradském bytě zastřelena samopalem. 

• Rok 1998 (8. prosinec): Byly nalezeny uříznuté hlavy tří Britů a Novozélanďana, kteří 
byli uneseni 3. října téhož roku v Čečensku. Pracovníci britské telekomunikační firmy 
se podíleli na vytváření mobilní telefonní sítě v Čečensku. Únos měla na svědomí 
dvacetičlenná skupina neznámých ozbrojenců, která v Grozném přepadla dům, kde 
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Britové a Novozélanďan pobývali.  
• Rok 1999 (4. září): Exploze v automobilu v obytném bloku ruských vojáků  

v dagestánském městě Bujnaksk si vyžádala 64 životů.  
• Rok 1999 (9. září): Mohutný výbuch na sídlišti Pečatniki na jihovýchodě Moskvy si 

vyžádal 92 mrtvých a přes 200 zraněných.  
• Rok 1999 (13. září): Exploze devítipatrového obytného domu na jihu Moskvy si 

vyžádala 120 mrtvých, z toho 12 dětí. Politické špičky obvinily z útoku teroristy  
z Čečenska.  

• Rok 2000 (leden): Ruská federace přijala tzv. „Koncepci národní bezpečnosti Ruské 
federace“, která je zaměřena až do období roku 2020. Koncepce podrobně definuje 
13 základních úkolů, které je potřeba v rámci bezpečnosti Ruské federace splnit, 
jedná se o tyto úkoly: „včasné prognózování, vymezení a neutralizace vnějších  
i vnitřních hrozeb národní bezpečnosti; zajištění suverenity, teritoriální celistvosti  
i bezpečnosti pohraničního prostoru země; růst ekonomiky země; provádění 
nezávislého a sociálně orientovaného ekonomického kurzu; překonání 
vědeckotechnické a technologické závislosti od zahraničních zdrojů; zajištění 
individuální bezpečnosti, ústavních práv a svobod občanů; uskutečnění komplexu 
opatření k upevnění státnosti; zajištění bezpodmínečného dodržování zákonnosti; 
zajištění rovnoprávné a vzájemně výhodné spolupráce především s předními státy 
světa; zvýšení a udržení na nutné úrovni vojenského potenciálu země; upevnění 
režimu nešíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů; přijetí efektivních opatření 
k zamezení zpravodajské a podryvné činnosti cizích zemí; zásadní vylepšení 
ekologické situace v zemi.“46 

• Rok 2000 (8. srpen): Třináct osob zahynulo a téměř sto bylo zraněno při explozi, která 
otřásla podchodem na Puškinově náměstí. Následně pyrotechnici zneškodnili druhou 
bombu, která byla nastražena poblíž místa první exploze.  

• Rok 2001 (5. únor): Exploze v metru v centru Moskvy vyvolala paniku ale nikoli oběti 
na životech.47 

• Rok 2001 (15. března): Ministr bezpečnosti a další Čečenci unesli ruské letadlo na 
lince z Istanbulu do Moskvy se 162 cestujícími a 12 členy posádky. Zásah, při němž 
byli osvobozeni zbylí rukojmí (47 lidí únosci propustili), si vyžádal tři oběti, včetně 
jednoho únosce.  

• Rok 2001 (24. března): Tři výbuchy, ke kterým došlo téměř ve stejnou dobu ve 
městech Miněralnyje Vody, Jessentuki a Čerkessk na jihu Ruska, si vyžádaly 23 obětí  
a dalších asi 131 lidí bylo zraněno. 

• Rok 2002 (březen): Došlo k zabití Emíra Chattába, jednoho ze stěžejních hlasatelů 
džihádu na Kavkaze.  

• Rok 2002 (26. října): Po útoku komanda na teroristy obsazené moskevské divadlo 
Dubrovka zemřelo na následky otravy plynem, který byl použit při zásahu, 128 

                                                           
46 Strategie národní bezpečnosti Ruské federace do roku 2020, schválená dekretem prezidenta č. 573 ze dne  
12. května 2009; in: Britské listy, 15. V. 2009 <http://blisty.cz/art/46859.html>. 
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года;  in: Совет Безопасности 
Российской Федерации, 2009 <http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html>. 
47 MALACHOVSKÁ, A., Výbuch v centru Moskvy vyvolal paniku; in: ČTK, 5. II. 2011.  
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civilistů a 40 teroristů.48 
• Rok 2003 (5. červenec): Při útocích dvou sebevražedných atentátnic na letišti Tušino, 

kde se konal rockový festival, zahynulo 16 lidí, včetně atentátnic; několik desítek osob 
bylo zraněno.49 

• Rok 2004 (6. únor): Sebevražedný atentátník způsobil výbuch v metru mezi stanicemi 
Paveleckaja a Avtozavodskaja; zahynulo 42 lidí včetně atentátníka.50 

• Rok 2004 (24. srpen): Téměř současně se zřítila dvě ruská letadla TU-134 a TU-154, 
která v rozmezí 40 minut startovala z letiště Domodědovo. Neštěstí, při němž 
zahynulo 89 lidí, způsobily podle ruské prokuratury dvě čečenské sebevražedné 
atentátnice.51  

• Rok 2004 (31. srpen): Při bombovém útoku sebevražedné atentátnice u stanice metra 
Rižskaja zahynulo deset lidí. K útoku se přihlásili islámští extremisté napojení na 
Brigády Islámbulího, kteří se přiznali i k útokům na dvě letadla 24. srpna 2004. 

• Rok 2004 (3. září): Smrtí 331 osob (včetně 186 dětí) skončilo po útoku ruských 
jednotek třídenní obléhání školy v severoosetském městě Beslan. (viz. Příloha 9) 
Skupina asi 30 teroristů, kteří byli až na jednoho zabiti, zadržovala ve škole 1 200 
rukojmích. Zahynulo také 12 příslušníků speciálních sil.  

• Rok 2005 (březen): Došlo k zabití jednoho z významných čečenských předáků, Aslana 
Maschadova.52 

• Roky 2005 a 2006: Teroristické operace v Beslanu a Moskvě rozdmýchaly diskusi na 
téma lepší koordinovanosti a spolupráce mezi všemi složkami bezpečnosti, tzn. 
armádou na straně jedné a například Federální bezpečnostní službou na straně 
druhé. V řešení je také otázka spojení všech bezpečnostních složek pod jednu 
autoritu, jak bylo sjednáno např. ve Spojených státech amerických.53 

 
Prohlášení Prezidenta Ruské federace z roku 2005 navrhuje založit Národní 

protiteroristickou komisi, kdy ve vedení bude ředitel Federální bezpečnostní služby. Dále 
bylo nutné stanovit vedení, postupy a užití vybavení a sil, a proto by byl založen Federální 
operační štáb, který by se zabýval organizací, plánováním, rozložením sil a užitým vybavením. 
Toto prohlášení se stalo podnětem k zahájení akcí, které pomohly v boji proti terorismu  
a k přijetí Federálního zákona O boji proti terorismu v roce 2006.  
 

• Rok 2006 (21. srpen): Obětí exploze na Čerkizovském trhu na severovýchodě Moskvy 
se stalo 14 lidí. Dalších 50 osob bylo zraněno.54 

• Rok 2006 (10. červen): Došlo k zabití jednoho z významných čečenských předáků, 
Šamila Basajeva.55 

                                                           
48 RYBÁŘ, J., Putin vyšel z krize vítězně - ukázal, že je tvrdý vůdce, míní Rusové; in: MFD, 30. X. 2002. 
49 MOLÁČEK, J., Teroristický útok na rockovém koncertě v Moskvě; in: ČTK, 6. VII. 2003.  
50 VINCENT, L., Přehled teroristických útoků v Evropě za posledních 25 let; in: ČTK, 11. III. 2004  
51 Kreml hrozí odplatou teroristům, pachatelem byl údajně muž; in: ČTK, 25. I. 2011. 
52 JINDŘICH, Jan, Co vypovídají nedávné teroristické útoky o situaci v Rusku?; in: CESES, nedatováno 
<http://www.ceses.cuni.cz/ceses-65-version1-co_vypovidaji_o_rusku.pdf>. 
53 SOULEIMANOV, Emil a kolektiv, Terorismus: Válka proti státu, Eurolex Bohemia, Praha 2006, s. 69. 
54 LEŠKA, Vladimír, KBSE/OBSE: minulost, přítomnost, perspektiva, Karolinum, Praha 1997, s. 7. 
55 JINDŘICH, Jan, Co vypovídají nedávné teroristické útoky o situaci v Rusku?; in: CESES, nedatováno 
<http://www.ceses.cuni.cz/ceses-65-version1-co_vypovidaji_o_rusku.pdf>. 
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• Rok 2007: Frekvence teroristických incidentů v Čečensku a Dagestánu významně 
poklesla, zejména na základě úspěšné implementace ruského amnestijního 
programu, který začal v červnu.56 

• Rok 2009 (27. listopad): Něvský expres, směřující z Moskvy do Petrohradu, vykolejil 
po výbuchu bomby asi 25 kilometrů od železniční zastávky Bologoje; zahynulo 28 lidí 
(poslední oběť zemřela v lednu 2010 v nemocnici v Moskvě). Osoba v pozadí útoku, 
Said Burjackij, byl zlikvidován v březnu 2010.57 

• Rok 2009 (prosinec): Policie nalezla několik náloží, připevněných k plynovodu  
v Ingušsku na Kavkaze. Bylo třeba zastavit export plynu dále na jih do Arménie. Bez 
dodávek jsou i části jihu Ruské federace, zejména samotné Ingušsko a Severní Osetie. 
Tentýž plynovod se stal terčem útoku již v roce 2006, kdy byly přerušeny dodávky do 
Gruzie.58  

• Rok 2010 (29. březen): Sebevražedné atentátnice odpálily tři kilogramy trhaviny  
v moskevském metru. Výbuchy usmrtily 38 lidí a desítky dalších zranily. Exploze 
ochromily centrum ruské metropole a vyvolaly několik útoků proti muslimům  
a cizincům.59 

• Rok 2010 (květen): Snahy o posílení evidence osob, které v rámci Ruské federace 
cestují autobusy (zejména na trasách Kavkaz – Moskva.60 

• Rok 2011 (24. ledna): Výbuch otřásl příletovou halou moskevského mezinárodního 
letiště Domodědovo; vyžádal si nejméně dvacet obětí, desítky dalších byly zraněny.  

 
Ukrajina čelí teroristickým incidentům v mnohem menší míře (mnohem četnější je 

nepoliticky motivované vyřizování účtů mezi jednotlivými zločineckými skupinami). Z těch 
nemnoha skutečných teroristických incidentů je možné uvést následující: 
 

• Rok 1994 (únor): Zadržen a odzbrojen byl terorista, který v ukrajinském Suchdolsku 
vnikl do mateřské školy a unesl odtud dva chlapce a jejich učitelku. Muž požadoval 
500 000 dolarů a odlet do Spojených států amerických.61 

• Rok 1999 (září): V reakci na vlnu teroristických útoků v Ruské federaci Ukrajina 
zpřísnila svá bezpečnostní opatření.62 

• Rok 2007 (listopad): Několik občanů Ukrajiny bylo zadrženo na hranici mezi 
Slovenskem a Maďarskem při snaze propašovat na Slovensko okolo 500 gramů 

                                                           
56 Výtah ze „Zprávy o teroristických incidentech – 2006“ („Report on Terrorist Incidents – 2006“), National 
Counterterrorism Center, 30. IV. 2007; <http://www.nctc.gov/>. 
57 Vyšetřování útoku na ruský expres pokračuje; in: České noviny, 29. XI. 2009 
<http://www.ceskenoviny.cz/svet/zpravy/vysetrovani-utoku-na-rusky-expres-pokracuje/409784>. 
58 NOVÁK, Martin, Policie našla u ruského plynovodu bomby. Plyn neproudí; in: Aktuálně, 14. XII. 2009 
<http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=655680>.  
59 TAKÁČ, Daniel, Moskva se vzpamatovává z pondělních teroristických útoků v metru; in: ČTK, 30. III. 2010.  
60 Evidenci cestujících ukládají už existující zákony, ale málokdo je dodržuje. Meziměstskou autobusovou 
přepravu v zemi z více než 70 procent nezajišťují pravidelní licencovaní dopravci, ale smluvní přeprava, kterou 
majitelé autobusů organizují na místě podle aktuální potřeby. Za následek obav po teroristických útocích  
v moskevském metru lze označit i novelu zákona o přistěhovalectví, kterou v polovině května schválila Duma.  
Rusko z obav před teroristy posiluje kontrolu obyvatelstva; in: ČTK, 26. V. 2010. 
61  Školky bývají častým cílem; in: Právo, 20. V. 2000. 
62 Obavy z explozí panují také v Kyjevě a Minsku; in: Zemské noviny, 15. IX. 1999  
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obohaceného uranu, zneužitelného i pro výrobu tzv. špinavé bomby.63 
• 2010 (červenec): Nová vlna napětí na Krymu (třenice mezi Krymskými Tatary, Rusy  

a Ukrajinci). Tatarská organizace Medžlís byla vládními kruhy nepřímo obviněna  
z příprav teroristických útoků.64 

• Rok 2010 (únor): Zpravodajská služba Ukrajiny oznámila, že údajně zabránila 
teroristickému útoku v centru Kyjeva. Pachatelem byl údajně občan Ukrajiny 
původem z Gruzie, Incident je dáván do souvislosti s napětím mezi znesvářenými 
politickými směry na Ukrajině před prezidentskými volbami.65 

• Rok 2010 (konec roku): Pumový útok v Záporoží na jihovýchodě země poškodil 
pomník diktátora Stalina. Akce je přičítána radikální organizaci „trojzubec“ (tryzub), 
která usiluje o omezení vlivu Moskvy i Západu na Ukrajinu.66 

• Rok 2011 (20. leden): Ve východoukrajinském městě Makejevka explodovaly dvě 
nálože. Jedna z náloží byla umístěna u správní budovy místní uhelné společnosti, 
druhá krátce nato na místním trhu. Výbuchy vyrazily okna okolních domů a poškodily 
plynové vedení. Nikdo nebyl zraněn. Policisté v poštovní schránce místního okresního 
úřadu objevili výhrůžný dopis, jehož autor hrozí dalšími explozemi.  

• Rok 2011 (srpen): Zpravodajská služba Ukrajiny oznámila zadržení osob v obci 
Vasylkiv, které se údajně připravovaly k pumovému útoku v centru Kyjeva.67  

• Rok 2011 (září): Tisková zpráva Zpravodajské služby Ukrajiny hovoří o zvýšeném 
ohrožení země terorismem v souvislosti s mistrovstvím Evropy ve fotbale, které se 
zde (a v Polsku) uskuteční v roce 2012.68  

 
Autoritářský režim v Bělorusku je možné bez nadsázky nazvat policejním státem, 

který drží v rukou mnoho “trumfů“ v boji proti řadě forem zločineckých aktivit, včetně 
terorismu. Přesto i ve vztahu k této zemi je možné narazit na několik teroristických incidentů:  
 

• Rok 1996: Patnáct dětí a dvě učitelky zajal útočník v mateřské škole v Minsku. Muž, 
který s sebou přinesl aktovku plnou výbušnin, byl během vyjednávání zabit 
protiteroristickým komandem.69  

• Rok 1998: Jedna osoba byla usmrcena a dvě další zraněny při útoku na běloruský 
mikrobus poblíž Plocku v Polsku. Mikrobus zastavila na silnici čtyřčlenná hlídka, jejíž 
příslušníci byli oblečeni do policejních uniforem a černých kombinéz. Při následné 
policejní akci bylo zadrženo několik osob. Celý případ však nebyl dodnes plně 
objasněn.70 

• Rok 1999: Dne 31. května nejméně 54 osob zahynulo při panice v metru v Minsku.71  

                                                           
63 Uran zadržený v SR mohl být použit k výrobě špinavé bomby; in: Právo, 30. XI. 2007  
64 „Snaží se nás provokovat“; in: Lidové noviny, 28. VIII. 2010. 
65 Ukraine Security Service Says Averted Terrorist Attack in Kiev; in: RIA Novosti, 5. II. 2010 
<http://en.rian.ru/exsoviet/20100205/157788087.html>. 
66 Ve městě na východě Ukrajiny explodovaly dvě nálože; in: ČTK, 20. I. 2011. 
67 SBU: Terrorist Attack Was Being Prepared in Kyiv ahead of Independence Day; in: Kyiv Post, 22. VIII. 2011 
<http://www.kyivpost.com/news/city/detail/111373/#ixzz1dcxbw4ml>. 
68 Will EURO 2012 Attract Terrorists to Ukraine?; in: EURO 2012 News, 21. IX. 2011 <http://euro-
2012news.com/news/616/will-euro-2012-attract-terrorists-to-ukraine>. 
69 Školky bývají častým cílem; in: Právo, 20. V. 2000. 
70 Jeden mrtvý při útoku na běloruský autobus v Polsku; in: ČTK, 30. IV. 1998.  
71 To jsou velké havárie v podzemní dráze; in: Vysočina, 4. VII. 2006. 
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V záři téhož roku byla souvislosti s pumovým útokem v metru v Moskvě neupřesněná 
bezpečnostní opatření zavedena také v Bělorusku.72  

• Rok 2001: Prezident Lukašenko po sérii teroristických útoků v New Yorku  
a Washingtonu zpřísnil bezpečnostní opatření, aby ochránil běloruské občany před 
podobnou hrozbou. Přikázal ministru vnitra, aby byly silniční hlídky v ulicích hlavního 
města posíleny o příslušníky armády a aby byla také zvýšena bezpečnost amerického 
velvyslanectví.73 

• Rok 2005: Pumový útok ve Vitebsku. Z něho byli obviněni sourozenci Moraškové. Ti 
však byli za půl roku propuštěni pro nedostatek důkazů.  

• Rok 2005: Ve Španělsku byl zadržen Andrey Misyura (rodák z Minska, ročník 1975). 
Ten studoval společenské vědy a asi roku 1994 přestoupil na islám, Roku 1999 
absolvoval pouť do Mekky a začal aktivně působit ve prospěch zřízení celosvětového 
„Chalifátu“. Konkrétně v Portugalsku se pohyboval kolem námořní základny Faro na 
jihu země, předtím ale vykonal řadu cest po světě. Pod falešnými jmény  
a s padělanými či pozměněnými doklady žádal o azyl, atd. v řadě zemí Schengenu. 
Vyvíjel i aktivity ve směru na muslimskou komunitu v někdejší kolonii Portugalska, 
Mosambiku. Zpravodajská komunita Portugalska, ve spolupráci s dalšími zeměmi 
(Ruská federace, ale i další), tohoto člověka vyhodnotila jako osobu, která sonduje 
potenciál pro radikalizaci konkrétních osob či komunit. K velké nelibosti zpravodajců 
byla tato osoba ve Španělsku uvězněna, aniž by ukázala více vazeb mezi jednotlivými 
prvky „Chalifátu“ v Evropě.74 

• Rok 2006: Běloruská tajná policie oznámila, že účast na protirežimní demonstraci 
bude od této chvíle klasifikována jako teroristický čin. Důvodem pro zpřísnění 
opatření byly obavy z „nákazy“ ze sousední Ukrajiny, zachvácené „oranžovou 
revolucí“. Za teroristické aktivity v Bělorusku hrozí trest vězení od osmi do patnácti 
let, ve výjimečných případech může soud udělit i doživotí či trest smrti. Zároveň bylo 
oznámeno, že Spojené státy americké v Bělorusku údajně připravují teroristický útok 
za využití osob vycvičených v Gruzii.75 

• Rok 2007: Na polsko-běloruské hranici byli dnes zadrženi čtyři aktivisté běloruské 
opozice (uskupení Mladá fronta a Běloruská lidová fronta). V jejich počítačích byl 
údajně nalezen návod, jak spáchat teroristické útoky.76 

• Rok 2008: Exploze podomácku připravované výbušniny během oslav Dne nezávislosti 
(4. července) v Minsku. Došlo ke zranění asi 50 osob, účastníků koncertu, který s 
oslavami souvisel. Nikdo nicméně nezahynul. Po tomto incidentu veškerá mužská 
populace země musela odevzdat otisky prstů, což v Bělorusku usnadnilo další 
bezpečnostní aktivity jakékoli povahy.  

• Rok 2011: V dubnu došlo k útoku v Minském metru. Tento útok, při kterém zahynulo 
na místě 12 osob (několik dalších pak podlehlo zraněním v nemocnici) a asi 200 bylo 
zraněno, vyvolal spoustu otázek. Podle jedné verze tento útok zorganizovala opozice, 

                                                           
72 Obavy z explozí panují také v Kyjevě a Minsku; in: Zemské noviny, 15. IX. 1999. 
73 Lukašenko zpřísnil bezpečnostní opatření a čeká na inauguraci; in: ČTK, 12. IX. 2001 . 
74 Belarus is Ready to Give Information on the Muslim Involved in Al Qaeda to the Spanish Security Services; in: 
Belarus News and Analysis, 22. XII. 2005 
<http://www.data.minsk.by/belarusnews/122005/118.html>.  
75 Lukašenko dělá z opozice teroristy; in: MFD, 17. III. 2006. 
76 Běloruští opoziční aktivisté měli prý teroristické instrukce; in: ČTK, 25. VI. 2007. 
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která je v Bělorusko tvrdě potlačována a zastrašována, podle další verze přeci jen 
existuje v Bělorusku islamistický terorismus, případně že stopy by mohly vést do 
Ruské federace (ať už s ohledem na útok na těsného spojence Moskvy nebo  
s bezpečnostními složkami Ruské federace v pozadí, s cílem Bělorusko těsněji 
připoutat). Nejpravděpodobnější verze hovoří o tom, že za incidentem stála skupinka 
3 osob (Kanavalav, Kavaljov a Mjadzvedzev), občanů Běloruska, soustředěná okolo 
„geniálního“ ale zároveň duševně nemocného chemika Kanavalava z města Vitebsk, 
která údajně stála i za útoky z roku 2005 a 2008. Útoky nebyly provázeny žádnou 
přímou politickou motivací (pokud ano, pak se jednalo jen o krajní anarchismus) ani 
kladením podmínek.77  

 
Situace před rokem 2001 

 
V 90. letech 20. století bojovalo Ruská federace na svém vlastním poli, probíhal zde 

Rusko – čečenský konflikt, který Moskva označila jako boj s terorismem. V roce 1998 přijalo  
z tohoto důvodu Rusko tzv. protiteroristický zákon, ale díky jeho kontroverznímu pojetí se 
snesla na tento zákon vlna mezinárodní kritiky. Rusko – čečenský konflikt se snažil prezident 
Putin, hlavně po útoku v New Yorku 11. září 2001, prezentovat jako útok teroristů z Al-Kaidy  
a tím také ospravedlňoval určitou agresivitu ruských útoků na Čečensko.  
 Aktuální potřeba změn v zahraniční politice dolehla také na politiku Ruské federace, 
která v roce 2000 zvolila stanovení nových priorit. Celkově Ruská federace zvolila aktivnější  
a vstřícnější roli v novém mezinárodním systému a uznala některé sporné aspekty a neshody 
ve vztahu ke Spojeným státům americkým, které je ovšem připravena překonávat z důvodu 
blízké spolupráce se Spojenými státy americkými a Evropskou unií. Spojené státy americké 
sice udržovalo dále určitou mocenskou převahu z hlediska obchodních vlivů ve světě, ale 
spolupráci s Ruskou federací, po letech studených vzájemných vztahů, přivítalo s úlevou, 
vstřícností, jako spolupráci se sobě rovným mocenským partnerem. Obě velmoci si již před 
rokem 2001 dobře uvědomovaly důležitost této spolupráce a nepsaného spojení, které 
politicky ovlivní zbytek světa.  

V lednu 2000 vyhlásila Ruská federace tzv. prezidentským dekretem „Koncepci 
národní bezpečnosti Ruské federace“ (KNB – 2000), která je rozfázována až do roku 2020. 
Tyto koncepce se vztahují k době před rokem 2001.78 Koncepce podrobně definuje  
13 základních úkolů, které je potřeba v rámci bezpečnosti Ruské federace splnit, jedná se 
o tyto úkoly:  
 

1. „včasné prognózování, vymezení a neutralizace vnějších i vnitřních hrozeb národní 

bezpečnosti;  

2. zajištění suverenity, teritoriální celistvosti i bezpečnosti pohraničního prostoru země;  

3. růst ekonomiky země;  

4. provádění nezávislého a sociálně orientovaného ekonomického kurzu;  

                                                           
77 Výbuch nechal v metru kráter. 12 mrtvých, 149 zraněných; in: Aktuálně.cz, 12. IV. 2011 
<http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=696863>. 
78 Strategie národní bezpečnosti Ruské federace do roku 2020, schválená dekretem prezidenta č. 573 ze dne  
12. května 2009; in: Britské listy, 15. V. 2009 <http://blisty.cz/art/46859.html>. 
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года;  in: Совет Безопасности 
Российской Федерации, 2009 <http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html>. 
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5. překonání vědeckotechnické a technologické závislosti od zahraničních zdrojů;  

6. zajištění individuální bezpečnosti, ústavních práv a svobod občanů;  

7. uskutečnění komplexu opatření k upevnění státnosti;  

8. zajištění bezpodmínečného dodržování zákonnosti;  

9. zajištění rovnoprávné a vzájemně výhodné spolupráce především s předními státy 

světa;  

10. zvýšení a udržení na nutné úrovni vojenského potenciálu země;  

11. upevnění režimu nešíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů;  

12. přijetí efektivních opatření k zamezení zpravodajské a podryvné činnosti cizích zemí;  

13. zásadní vylepšení ekologické situace v zemi.“  
 

Situace po roce 2001  
 

V roce 2001 se Ruská federace zapojila do protiteroristické spolupráce se Spojenými 
státy americkými a Evropskou unií naplno. Útok ve Spojených státech amerických byl tak 
šokující pro všechny země, že nutnost spojení sil se stalo nevyhnutelné. Dne 13. září společný 
výbor NATO-Rusko schválil společné prohlášení odsuzující tyto útoky a vyjádřil odhodlání 
bojovat společně s hrozbami terorismu, také byl schválen první akční plán spolupráce 
zdůrazňující nutnost kooperace Severoatlantické aliance a Ruské federace v zájmu 
konfrontace s novými bezpečnostními výzvami.79 
 Lze říci, že tato situace předpověděla určitou nutnost válek a použití zbraní, 
především v zemích, kde se terorismus nejvíce začal rozmáhat.  
Ruská federace se snažila zabezpečit i územní prostor, ve kterém se nachází. V květnu 2002 
bylo přijato rozhodnutí o transformaci „Smlouvy o kolektivní bezpečnosti“ (1992) na 
mezinárodní organizaci pro oblast obrany a bezpečnosti pod názvem Organizace Smlouvy 
o kolektivní bezpečnosti (Организация Договора о коллективной безопасности, 
Collective Security Treaty Organisation; CSTO). K založení této organizace s hlavním sídlem 
sekretariátu v Moskvě došlo v roce 2004.80 

Platforma začala vystupovat jako formálně plnohodnotná vojensko-politická 
organizace s mezinárodně-právní subjektivitou. Její členové jsou tyto země: Arménie, 
Bělorusko, Ruská federace, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán a od srpna 2006 také 
Uzbekistán (některé zdroje uvádí, že již členem opět není). Dané země si v případě vnější 
agrese pomohou navzájem. Moskva má zájem učinit z Organizace silného regionálního hráče 
a navázat co nejvíce vztahů s dalšími globálními i regionálními politicko-bezpečnostními 
organizacemi – v prvé řadě se Severoatlantickou aliancí.  
 V současnosti Ruská federace monitoruje především nebezpečí terorismu na svém 
území a v těsné blízkosti svých hranic. Sousední země se snaží přimět ke spolupráci v boji 
proti terorismu.  

Dané spolupráce se velice kladně zhostila Ukrajina, která aktivně spolupracuje jak 
Ruskou federací, tak také s Evropskou unií.81 
 

                                                           
79 KELIN, Andrej, Spolupráce NATO-Rusko v boji proti terorismu; in: NATO Review,  nedatováno  
<http://www.nato.int/docu/review/2005/issue3/czech/art2.html>. 
80 Организация Договора о коллективной безопасности <http://www.odkb.gov.ru/start/index_aengl.htm>. 
81 KELIN, Andrej, Spolupráce NATO-Rusko v boji proti terorismu; in: NATO Review,  nedatováno 
<http://www.nato.int/docu/review/2005/issue3/czech/art2.html>. 



 
Ochrana & Bezpečnost – 2013, ročník II., č. 2 (léto) 

Mgr. Yuliya Kashirtseva, Protiteroristická politika Ruské Federace, Ukrajiny a Běloruska (2013_B_05), ISSN 1805-5656 
 

29 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Rozvíjení vzájemné spolupráce Ruské federace, Ukrajiny a Běloruska v souvislosti  
s bojem proti terorismu  
 

Rozvíjení vzájemné spolupráce mezi těmito státy se neustále vyvíjí. Aktivnější 
spolupráci v boji proti terorismu vyvíjejí Ukrajina a Ruská federace. Lze říci, že Bělorusko se 
ovšem oficiálně také snaží vytvořit určitou spolupráci, i když jeho domácí politika není zrovna 
v rámci demokratického vývoje.  
 Bělorusko je sice zakládajícím členem Společenství nezávislých států, s Ruskou 
federací (zatím formálně) vytvořilo Svazový stát Ruska a Běloruska, účastnilo se 
šestistranného integračního uskupení v rámci Společenství nezávislých států, tzv. 
Euroasijského ekonomického společenství, které tvoří tyto státy: Bělorusko, Ruská federace, 
Kazachstán, Kyrgyzstán, Uzbekistán a Tádžikistán.  
 Mezi Běloruskem a Ruskou federací byla v roce 1995 sjednána Dohoda o celní unii. 
Nejednalo se však o celní unii v pravém slova smyslu, protože její funkčnost byla vždy 
ovlivněna kolísavou úrovní vzájemných vztahů těchto zemí.  

V současnosti probíhá proces vytváření nové celní unie, jedná se o Dohodu o celní 
unii mezi Běloruskem, Kazachstánem a Ruskou federací. Tato dohoda byla podepsána  
27. listopadu 2009 v Minsku a s platností od 1. ledna 2010 byl pro všechny tři země zaveden 
tzv. Jednotný celní tarif.  
 V červenci 2010 účastníci Celní unie ratifikovali Celní kodex unie a nastoupili další 
etapu vzájemné integrace – Jednotný celní prostor. Od 1. ledna 2012, by na území těchto 
států měl být vytvořen Jednotný hospodářský prostor. V tomto případě se jedná o spolupráci 
hlavně na poli hospodářského a ekonomického rozvoje těchto zemí.82  
 

Spolupráce Ruské federace, Ukrajiny a Běloruska s Evropskou unií v souvislosti  
s bojem proti terorismu  

 
Evropská unie se aktivně zapojuje v boji proti terorismu a to v globálním měřítku. Za 

tímto účelem rozvíjí svou zahraniční a bezpečnostní politiku, také spolupráci a v jejím rámci 
Evropskou bezpečnostní a obrannou politiku. 
 Evropská unie se snaží rozvíjet tzv. Evropskou politiku sousedství83, považuje ji za 
jeden ze svých stěžejních pilířů zahraniční politiky. Snaží se dosáhnout toho, aby sousední 
státy byly politicky a ekonomicky stabilní, hlavní myšlenkou je rozvoj těchto zemí založený na 
principech demokracie. Vše bylo podmíněno rokem 2004, kdy se Evropská unie rozšiřovala  
o další členské státy. Do Evropské politiky sousedství jsou v současné době zapojeni tito 
východní sousedé: Moldávie, Ukrajina, Bělorusko, Gruzie, Arménie a Ázerbájdžán. Dále pak  
v rámci Evropské politiky sousedství s Evropskou unií spolupracují Alžírsko, Egypt, Izrael, 
Palestinská samospráva, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Sýrie a Tunisko. Jedná se o tzv. 
východní partnerství84, jehož hlavní cílem je vytvoření podmínek pro politickou spolupráci  
a hospodářskou integraci Unie a těchto šesti východních států.  

                                                           
82 Bělorusko; in: Business Info, Teritoriální informace  
<http://www.businessinfo.cz/cz/sti/belorusko-zahranicne-politicka-orientace/3/1000782/>. 
83 Evropská politika sousedství; in: Euractiv 
<http://www.euractiv.cz/vnejsi-vztahy/link-dossier/evropska-politika-sousedstvi-000048>. 
84 Východní partnerství; in: Ministerstvo zahraničních věcí 
<http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/vychodni_partnerstvi.htm>. 
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Spolupráce Ruské federace, Ukrajiny a Běloruska s dalšími subjekty v souvislosti  
s bojem proti terorismu (Spojené státy americké, Šanghajská skupina, platforma GUUAM)  
 

Ruská federace se v ohledu ke Spojeným státům americkým značně posunula vpřed,  
s pádem komunismu došlo i k jinému politickému pojetí. Ačkoliv tyto dvě velmoci mají určité 
odlišné názory a pohledy na politickou problematiku, tak po uskutečnění teroristických útoků 
ve Spojených státech amerických Ruská federace zahájila úzkou spolupráci v rámci boje proti 
terorismu. Samotná Ruská federace není totiž ušetřena teroristických útoků.  
 Ruská federace uznává jako nejvyšší orgán, který je ochotna respektovat Organizaci 
spojených národů jako unikátní celosvětové fórum, považuje za velice důležité být jeho 
členem. Organizace spojených národů je tak z pohledu Moskvy základní konstrukcí 
mezinárodního systému kolektivní bezpečnosti, proto ruská aktivní účast v činnosti 
Organizace spojených národů a členství v Radě bezpečnosti Organizace spojených národů 
dává Ruské federaci možnost ovlivňovat mezinárodní procesy a prosazovat své národní 
zájmy. To zároveň posiluje postavení Ruské federace v mezinárodním systému. Země je také 
součástí G-8, které získalo po teroristických útocích ve Spojených státech amerických, jedná 
se zde především o řešení globálních ekonomických a finančních otázek, Ruská federace se 
zde stala klíčovým partnerem.  

Kvalitní spolupráci v boji proti terorismu se Spojenými státy americkými a dalšími 
spojenci prosazuje Ruská federace i ve svém Společenství nezávislých států, do kterého patří 
státy z bývalého Sovětského svazu. Dané uskupení není v poslední době názorově stabilní, 
Ruská federace zde nemá jednoduchou úlohu, ale od Ukrajiny má Ruská federace podporu 
ve spolupráci se Spojenými státy americkými. Ruská federace je zakládajícím členem 
Šanghajské organizace spolupráce,85 která vznikla z neformálního uskupení tzv. Šanghajské 
pětky. Tuto organizaci tvoří tyto členské státy: Čínská lidová republika, Ruská federace, 
Uzbekistán, Kazachstán, Kyrgyzstán a Tádžikistán. Každý rok se v hlavním městě některého  
z členů konal summit na úrovni hlav států. Zásadní změna ale přišla až 15. června 2001, kdy 
se místo konání vrátilo do Šanghaje a kdy byl ke spolupráci přizván Uzbekistán. Prezidenti 
všech šesti zemí pak podepsali Deklaraci Šanghajské organizace spolupráce.  
 V květnu 2003 schválil ruský parlament Chartu Šanghajské organizace spolupráce. 
Moskva přikládá rozvoji této organizace velký význam a to z důvodu stabilizace minimálně 
oblasti Střední Asie. Centrálním tématem této organizace je boj proti terorismu. Bylo 
založeno protiteroristické centrum se sídlem v Taškentu. Ruská federace i Čínská lidová 
republika chtějí aktivizovat v rámci Šanghajské organizace spolupráce také bezpečnostní 
dimenzi a vojenskou spolupráci. Organizace získává na silný popud Čínské lidové republiky 
možnosti i v oblasti ekonomické spolupráce mezi členskými zeměmi. Této snahy se však 
Rusko vzhledem k síle čínské ekonomiky spíše obává. Ruské federaci se v Biškeku rovněž 
podařilo přesvědčit své partnery o potřebě podepsání v rámci Šanghajské organizace 
spolupráce smlouvy o přátelském soužití a spolupráci. 
 Ruská federace také spolupracuje s platformou GUUAM86, což je uskupení několika 
republik bývalého Sovětského svazu. Do tohoto uskupení patří Ukrajina, Ázerbájdžán, 
Uzbekistán, Moldávie, Georgie. Tato organizace se zabývá stabilním ekonomickým vývojem 

                                                           
85 VISINGR, L., Šanghajská organizace spolupráce; in: NATO Aktual, 26. V. 2008 
<http://www.natoaktual.cz/sanghajska-organizace-spoluprace-dlq-
/na_analyzy.aspx?c=A080526_120729_na_analyzy_m02>. 
86 Platforma GUAAM; <http://www.guuam.org/>. 
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v těchto státech, podporou vzájemné spolupráce v rámci obchodu, udržení stability 
vzájemných hranic a také se zavázali k boji proti terorismu a také ke spolupráci se Spojenými 
státy americkými, za podpory Ruské federace. V rámci boje proti terorismu se tato skupina 
také zavázala k boji proti separatismu, etnické intoleranci, extremismu a dalších narušení 
hranic daných států. Na potvrzení těchto závazků podepsaly zmíněné státy a Spojené státy 
americké na společném summitu v roce 2004 smlouvu o spolupráci a podpoře.  

V rámci této kapitoly lze tvrdit, že v rámci jednotlivých zmíněných organizací za 
podpory a vedení Ruské federace spolupracují Ukrajina a Bělorusko na boji proti terorismu 
se Spojenými státy americkými, i když jednání Běloruska je občas problematické. 
 

Potenciál protiteroristické spolupráce Ruské federace, Ukrajiny a Běloruska  
s Českou republikou  

 
Vztahy a případná bezpečnostní spolupráce České republiky s Ruskou federací  

 
V dubnu 2007 se uskutečnila historicky první státní návštěva prezidenta České 

republiky v Ruské federaci. Novým aspektem bilaterální relace se v průběhu celého roku 
stalo téma výstavby evropského pilíře americké protiraketové obrany, které v různých 
podobách a intenzitě bylo součástí všech politických kontaktů. Výrazným výstupem jednání 
prezidenta republiky bylo oddělení této problematiky od celkového kontextu dvoustranných 
vztahů, a tím zachování jejich dosavadní dynamiky, a to zejména v oblasti hospodářské 
spolupráce. Perspektiva dalšího prohloubení bilaterální spolupráce zůstává založena na 
zachování pragmatického přístupu a udržení vysoké úrovně politického dialogu.  

Ruská federace je 10. nejvýznamnějším ekonomickým partnerem České republiky  
(v dovozu sehrávají významnou roli především energetické a jiné suroviny: ropa, zemní plyn, 
železná ruda, nikl, hliník, surové železo, feroslitiny, dřevo). Hlavní vývozní komodity České 
republiky jsou oproti tomu motorová vozidla, pneumatiky, zařízení pro automatické 
zpracování dat, léčiva, výrobky z buničiny, výrobky z plastů, hutnický materiál, obráběcí 
stroje, montované stavby, armatury, sklo, porcelán, potraviny, pivo aj.  

Mezi Ruskou federací a Českou republikou je vedle toho uzavřena řada bilaterálních 
smluv, z nichž alespoň některé se týkají konkrétních aspektů bezpečnostní oblasti:87 
 

• Dohoda o spolupráci v oblasti jaderné energetiky (Moskva 4. prosince 1994, dodatek 
ze dne 15. dubna 1999).  

• Dohoda o spolupráci v celních otázkách (Praha, 17. října 1997).  
• Dohoda mezi vládami České republiky, Ruské federace, Ukrajiny a Slovenska  

o spolupráci v oblasti přepravy jaderných materiálů (Praha 14. březen 1998).  
• Dohoda o vojensko-technické spolupráci (Praha 10. říjen 2001).  
• Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci (Praha, 26. srpen 1993).  
• Dohoda o odvracení nebezpečné vojenské činnosti (Praha, 9. říjen 2001).  
• Dohoda o vojensko-technické spolupráci (Praha, 9. říjen 2001).  
• Ujednání mezi ministerstvy obrany o spolupráci (Moskva, 16. duben 2002).  

• Dohoda o organizaci oprav vrtulníků typu MI-24 (Mi-35), Mi-171Š (Mi-8, Mi-17)  

                                                           
87 Bilaterální dohody s Ruskou federací; in: Ministerstvo zahraničních věcí <http://www.mzv.cz/moscow/cz/ 
vzajemne_vztahy/bilateralni_dohody_s_ruskou_federaci/bilaterarni_smlouvy_mezi_cr_a_rf_2.html>. 
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a jejich modernizaci na území České republiky (Moskva, 27. duben 2007).  
• Dohoda o vzájemné ochraně duševního vlastnictví během dvoustranné vojensko-

technické spolupráce (Moskva, 27. duben 2007).  
 

Vztahy a případná bezpečnostní spolupráce České republiky s Ukrajinou  
 

Česká republika zavedla v červenci 2000 vízovou povinnost pro Ukrajinu. K tomuto 
kroku došlo bez koordinace s dalšími zeměmi (například Polskem a Maďarskem). Cílem 
tohoto opatření byla snaha omezit kriminalitu, ale také nelegální zaměstnanost občanů 
Ukrajiny v České republice. V květnu 2001 bylo v České republice legálně zaměstnáno 
necelých 40 000 cizinců, z toho bylo přinejmenším 15 000 Ukrajinců. Podle neoficiálních 
údajů v České republice pracuje asi 60 000 až 200 000 občanů Ukrajiny „načerno“. I po 
desetiletích trvá specifická vazba Podkarpatské Rusi na Českou republiku. Mnoho nelegálních 
zaměstnanců, a naneštěstí i vyloženě kriminálních živlů, se rekrutuje z Užhorodu, Mukačeva 
nebo Kuštanovice. Občané Ukrajiny v České republice se nejčastěji dopouštějí následujících 
deliktů:  
 

• práce bez povolení a porušování pobytového režimu;  
• maření výkonu soudního rozhodnutí;  
• vražda na objednávku, vydírání (vybírání poplatků za ”tranzit” od svých spoluobčanů), 

výtržnictví, loupež, loupežné přepadení;  
• organizování prostituce, krádeže prostitutek do svých podniků, vydírání 

konkurenčních prostitutek;  
• krádeže vozidel;  
• padělání peněz (zejména bankovek o hodnotě 100 USD) a dokladu osobních  

i k vozidlům.  
 

V této souvislosti je vhodné zmínit ujednání mezi ministerstvy vnitra obou zemí  
k provedení Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o spolupráci v boji proti 
organizovanému zločinu, terorismu a nedovolenému obchodu s omamnými  
a psychotropními látkami, ze dne 30. června 1997. Smluvní strany se zejména zavazují  
k výměně informací o trestných činech:  
 

• spáchaných za použití výbušnin;  
• souvisejících s nedovolenou přepravou radioaktivních látek;  
• související s mezinárodním zločinem v úvěrových, finančních a bankovních 

systémech, s praním špinavých peněz, zhotovováním a rozšiřováním falešných peněz 
a cenných papírů, s nedovoleným používáním kreditních karet;  

• páchaných v oblasti zahraniční ekonomické činnosti;  
• páchaných s použitím výpočetní techniky;  
• souvisejících s odcizením intelektuálního vlastnictví;  
• souvisejících s obchodem s lidmi a kuplířstvím;  
• odcizení předmětu kulturní a historické hodnoty;  
• krádežemi dopravních prostředků a jejich převážením přes hranice a padělání 

dokladů k nim. 
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Z hlediska podílu na celkovém obratu zahraničního obchodu se Ukrajina umístila na 
20. místě mezi partnery České republiky. Hlavní vývozní komodity České republiky 
představují stroje a strojní zařízení, části a součásti motorových vozidel, průmyslové 
armatury, elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, stroje a zařízení k výrobě energie a pro 
jiná průmyslová odvětví, telekomunikační zařízení, chemické sloučeniny, sanitární předměty, 
příze a textil. Dováženy jsou zejména komodity surovinového charakteru – rudy kovů  
a kovový odpad, železné a neželezné kovy, feroslitiny, dále elektrická zařízení, oděvní 
výrobky, dřevo, nábytek a jiné.  

Bilaterální vztahy mezi Českou republikou a Ukrajinou se pohybují na úrovni 
standardních vztahů dvou zemí. Vztahy zemí zřejmě určitým způsobem zkomplikovalo 
vyjádření předsedy vlády Nečase na jednání představitelů Visegrádské čtyřky, ve kterém se 
postavil negativně vůči údajnému zpolitizování případu Tymošenková.  
 

Vztahy a případná bezpečnostní spolupráce České republiky s Běloruskem  
 

S ohledem na vnitropolitickou situaci v Bělorusku a absenci základních 
demokratických principů byla bilaterální spolupráce omezena na pracovní kontakty převážně 
v obchodní a ekonomické oblasti.  
 Česká republika se například aktivně podílela na formulování a realizaci politiky 
Evropské unie vůči Bělorusku, kdy aktivně podporovala zachování stávajícího přístupu 
Evropské unie definovaného v dokumentu „Co Evropská unie může přinést Bělorusku“ z roku 
2006.88 V příslušných mezinárodních organizacích Česká republika podporovala úsilí 
mezinárodního společenství o demokratizaci Běloruska a rozvíjela transformační projekty na 
podporu občanské společnosti a kulturní a vzdělávací programy.  
 Země přitom udržuje relativně těsně vztahy s běloruskou opozicí. V říjnu 2007 se  
v Praze například uskutečnilo setkání ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga  
s představitelem běloruské opozice Milinkievičem. Velvyslanectví České republiky dle 
možností pořádá pravidelné besedy s běloruskými studenty bohemistiky a udržovalo časté 
kontakty s běloruskými kulturními spolky. Do Běloruska také míří vysílání stanice Svobodná 
Evropa se sídlem v Praze, což je tamějšímu režimu trnem v oku.89 
 Bělorusko je jednou ze zemí, vůči které Česká republika drží a dokonce prohlubuje 
aktivní obchodní bilanci (roku 2009 export činil asi 3,6 miliardy korun a import okolo 2,4 
miliardy korun). Hlavní vývozní komodity České republiky do Běloruska představují stroje  
a dopravní prostředky, elektrické přístroje a akumulátory, zemědělské stroje, zařízení pro 
potravinářský průmysl, sklo, hutnické válcované výrobky, sanitární výrobky, plasty, léčiva, 
potraviny.  
 Spolupráce v ryze bezpečnostní oblasti je mezi oběma státy spíše poskrovnu. 
Bezpečnostní specialisté obou zemí se spíše setkávají na mnohostranných akcích 
(konference, cvičení). Roku 2001 se členové policisté ze zásahové jednotky Správy 
Severomoravského kraje zúčastnili odstřelovačské soutěže v Minsku, kde získali druhé místo. 
 

                                                           
88 What the European Union Could Bring to Belarus; in: EEAS, 2006 
<http://eeas.europa.eu/delegations/belarus/documents/eu_belarus/non_paper_1106.pdf>. 
89 Na pražském Hagiboru otevřelo své sídlo Rádio Svobodná Evropa; in: ČRo 1 – Radiožurnál, 12. V. 2009.  
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Přílohy: 
 

Ruská federace: Územní uspořádání (součástí federace – nahoře 
– a „federální okruhy“ – dole).90 

 

 
 

název okruhu 
rozloha 
(km²) 

obyvatelstvo 
(odhad 2009) 

obyv./km² 
federálních 

subjektů 
administrativní 

centrum 

Centrální federální okruh 652 800 37 121 812 56,89 18 Moskva 

Jižní federální okruh 418 500 14 686 261 35,10 6 Rostov na Donu 

Severozápadní federální okruh 1 677 900 13 462 259 8,02 11 Petrohrad 

Dálněvýchodní federální okruh 6 215 900 6 460 094 1,04 9 Chabarovsk 

Sibiřský federální okruh 5 114 800 19 545 470 3,82 12 Novosibirsk 

Uralský federální okruh 1 788 900 12 254 976 6,85 6 Jekatěrinburg 

Povolžský federální okruh 1 038 000 30 157 844 29,05 14 Nižnij Novgorod 

Severokavkazský federální okruh 170 700 9 108 737 53,36 7 Pjatigorsk 

                                                           
90 Russian Regions; in: Wikipedia <http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:russian-regions.png>. 
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Územní uspořádání Ukrajiny (okruhy, autonomní oblast Krym a specifická role měst Kyjev a 
Sevastopol).91 

 

 
 

Územní uspořádání Běloruska (unitární stát).92 
 

 

                                                           
91 Administratívné členenie Ukrajiny  
<http://sk.wikipedia.org/wiki/%c5%a0ab 
l%c3%b3na:administrat%c3%advne_%c4%8dlenenie_ukrajiny_(mapa)>. 
92 Welcome To The Belarus Fund <http://www.thebelarusfund.org.uk/>. 
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Izolovanou pozici Běloruska dokresluje jeho absence v řadách členských zemí Rady Evropy.93 
 

 
 

Společenství nezávislých států – jeho oficiální přehledy hovoří o 11 členech a přidružené roli 
Mongolska.94 

 

 

 

                                                           
93 Council of Europe Member States Factsheets  
<http://www.coe.int/lportal/web/coe-
portal/home/country?dynlink=true&layoutid=10&dlgroupid=10226&fromarticleid=>. 
94 Содружествo Независимых Государств <http://ria.ru/infografika/20090522/171965021.html>. 
СНГ: история и сфера деятельности: 20 лет СНГ : к новым горизонтам партнерства – Межгосударственная 
выставка, посвященная 20-летию Содружества Независимых Государств 
<http://www.expoclub.ru/db/exhibition/view/8160/>. 
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Platforma GUUAM/GUAM (logo, členské státy, údajná přidružená pozice Turecka a 
Lotyšska).95 

 
Zajímavé je, že materiály GUUAM/GUAM nezpochybňují teritoriální integritu svých členů 

(Gruzie, Moldávie ani Ázerbájdžánu). 
 

 

 
 

 
 

Šanghajská skupina pro spolupráci a její členská základna.96 
 

 

                                                           
95 Southern Azarbaijan National Awakening Movement 
<http://www.arshiv.gamoh.info/en/medya_en.html>. 
Imageshack: GUUAM <http://imageshack.us/photo/my-images/147/guuam.gif/>. 
Wikipedia: GUUAM   <http://eo.wikipedia.org/wiki/guuam>. 
Axis of Evil Shaping Against Moscow <http://www.kommersant.com/page.asp?id=-5141>. 
96 Wikipedia: SCO Countries <http://en.wikipedia.org/wiki/file:countries-sco.png>. 



 
Ochrana & Bezpečnost – 2013, ročník II., č. 2 (léto) 

Mgr. Yuliya Kashirtseva, Protiteroristická politika Ruské Federace, Ukrajiny a Běloruska (2013_B_05), ISSN 1805-5656 
 

38 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti 
(Организация Договора о коллективной безопасности, 

Collective Security Treaty Organisation; CSTO). Vlajka a členská základna uskupení.97 
 

 
 

 
 

 

                                                           
97 Организация Договора о коллективной безопасности <http://www.odkb.gov.ru/start/index_aengl.htm>. 
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Dějiště dvou významných teroristických incidentů v rámci Ruské federace (divadlo na 
Dubrovce a Beslan).98 

 

 
 

     

                                                           
98 Heartbreak in Beslan, Russia  <http://palestinename.com/frheartbreak.htm>. 
Toma de rehenes en Beslan, Osetia del norte  
<http://www.elforo.de/armasrusas/viewtopic.php?t=12&sid=6a183f80174998f10743ceeb0eae69a2>. 
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Prostor zemí, kterých se týká Evropská sousedská politika – a její podmnožina:  
Východní partnerství.99 

 

 
 
 

    
 
 
 

                                                           
99 Wikimedia: Neighbourhood Policy  
<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/20/european_neighbourhood_policy_(sub-
groups).png/334px-european_neighbourhood_policy_(sub-groups).png>. 
Hungary's EU Presidency: What Should the Eastern Partnership's Future Posture Be Toward the South 
Caucasus? 24. XII. 2010 <http://en.caspianweekly.org/main-subjects/caucasus/3469-hungarys-eu-presidency-
what-should-the-eastern-partnerships-future-posture-be-toward-the-south-caucasus.html>. 


