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Alternativy uplatnění pro vojenské veterány 
 
Anotace 
 
Stručný příspěvek telegraficky mapuje možnosti a limity uplatnění (nejen) vojenských 
veteránů v rámci euroatlantických mezinárodních organizací, s důrazem na bezpečnostní 
agendu. 
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The short paper telegraphically maps the possibilities and limits of the (not only) military 
veterans in the Euro-Atlantic international organizations, with an emphasis on the security 
agenda. 
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Mezinárodní organizace (Evropská unie, Severoatlantická aliance, Organizace 
spojených národů), představující alternativy uplatnění pro vojenské veterány 
 

Evropská unie  
 
Integrace do západoevropských struktur byla jedním z hlavních cílů Československa 

po sametové revoluci v roce 1989. Vstupem do Evropské unie (EU) v roce 2004 se občanům 
České republiky otevřel pracovní trh v Evropské unii, EU (s výjimkou Rakouska a Německa, 
který byl otevřen až v roce 2011). Dlouhodobým cílem EU je zajistit volný pohyb pracovních 
sil v rámci EU a zamezit jakékoli diskriminaci založené na státní příslušnosti zaměstnance. 
Jedná se zejména o disproporce v odměnách za vykonávané zaměstnání a v pracovních 
podmínkách. Státní příslušník členského státu EU je oprávněn získat zaměstnání na území 
jiného členského státu a požívá stejných práv jako ostatní státní příslušníci tohoto státu.1 

Ovšem nejedná se pouze o volný pohyb pracovních sil, jedná se taktéž o pracovní 
uplatnění v institucích EU a to jak na území EU, tak i v institucích operujících v krizových 
oblastech jako například Irák, Afghánistán, Libye a mnoho dalších.  

 
Ilustrace: Nabídka pozic v rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky (duben 

2016).2 
 

 
 
Z pohledu Evropana nám EU v porovnání se Severoatlantickou aliancí, nebo 

Organizací spojených národů, nabízí asi nejvíce možností pracovních příležitostí. Ať již jsou to 

                                                           
1 Volný pohyb pracovníků v rozšířené Evropské unii. Euractiv. 22. XII. 2006. 
http://www.euractiv.cz/rozsirovani-eu/link-dossier/voln-pohyb-pracovnk-v-rozen-eu 
2 Working in a Common Security and Defence Policy Mission – General Conditions. European Union External 
Action. https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/5401/working-csdp-mission-general-
conditions_en 
Posts available in Common Security and Defence Policy Missions. European Union External Action. 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/14638/posts-available-csdp-missions_en 
Career. European Union External Action. 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/search/site/career_en 
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pozice bezpečnostních manažéru a osobních ochránců při Ambasádě EU (EU Delegation), 
anebo při misích v rámci Společné zahraniční a bezpečnosntí politiky (Common Security and 
Defence Policy, CSDP) například EUPOL-Afghánistán, EUCAP Sahel Niger, EUMM Georgia 
a dalších Společná bezpečnostní a obranná politika poskytuje EU operativní schopnost pro 
vedení misí mimo EU k udržení míru, předcházení konfliktům a posílení mezinárodní 
bezpečnosti v souladu se zásadami Charty Organizace spojených národů. Účast v misích 
CSDP nám umožňuje více příležitostí přispět k posílení mezinárodního míru a bezpečnosti, 
ochrany lidských práv a základních svobod, a podmínky pro podporu udržitelného rozvoje.  

 
Ilustrace: Mise Evropské unie ve světě.3 
 

 
 

Jelikož vycházím z osobních zkušeností, a zmíním se zde o civilní-policejní operaci 
Eupol-Afghánistán. Skládá se ze dvou pilířů, a to policejního a právního. Jejich hlavní úlohou 
je prǐspět k vybudováni ́a následné udrzǐtelnosti efektivnićh afghánskyćh civilnićh policejnićh 
slozěk pod afghánskyḿ vedeniḿ, které budou spolupracovat v rámci právnih́o systému  
a dodrzǒvat mezinárodni ́standardy.  
 

                                                           
3 Common Security and Defence Policy Structure, Instruments, and Agencies. European Union External Action.  
http://www.eeas.europa.eu/csdp/structures-instruments-agencies/cmpd/spreeches-and-
presentations/index_en.htm 
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 Je zaměřena na 6 strategických cílů: 
 

 Kriminálni ́policie. 

 Systém veleni ́a rǐźeni.́ 

 Praće s informacemi. 

 Boj proti korupci. 

 Spolupráce mezi policii ́a soudniḿ systémem (státni ́zástupci). 

 Lidská práva a gender. 
 
Dále se taktéž jedná o pozorovatelskou činnost, mentoring, výcvik a poradenství. 

Toto vše je implementováno pomocí takzvaného City Police and Justice programu.4 
Česká republika vysílá své civilní a policejní specialisty v aktivní činné službě právě do 

této mise na jeden rok s možností dalšího prodloužení. Uchazeči o práci v této misi mají 
možnost být vyslání buď to prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí (secondované 
pozice), nebo přímo Evropskou Unii (konraktované pozice). Rozdíl mezi secondovanými  
a konraktovanými pozicemi je ten, že pozice kontraktované jsou placené přímo Evropskou 
Unii, zatímco pozice secondované jsou placené vysílajícím státem. A proto i z důvodů úspory 
finančních prostředků EU dává přednost zaměstnat uchazeče na secondované pozice. 

Pro civilní uchazeče o pracovní pozici v bezpečnostním odvětví v těchto misích se 
jedná zejména o pozici MSO – Mission Security Officer. Samozřejmě, má-li uchazeč 
dostatečné zkušenosti například v logistice, může se pochopitelně ucházet taktéž o místo 
v tomto odvětví. Na webových stránkách EU se nachází pracovní nabídky právě do těchto 
misí, které jsou pravidelně aktualizovány. 

V CSDP misích je praxe taková, že v případě zahraničních policistů, například 
z Maďarska, nebo Rumunska dochází z jejich strany k žádosti o přerušení služebního poměru 
po dobu 1-2 let. Jedná se o takzvané neplacené volno, kdy jsou tito policisté vedeni jako 
neplacená záloha a takto se mohou zúčastnit těchto misí pod hlavičkou Ministerstva 
zahraničních věcí. 

 

                                                           
4 Kariéra v institucích Evropské unie. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. http://www.mzv.cz/ 
representation_brussels/cz/evropska_unie/zamestnani_v_institucich_a_agentur, https://www.euroskop.cz 
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Ilustrace: Snímek zachycující příslušníky policejní CSDP mise: EUPOL Afghanistan. 
 

 
 

Tuzemská praxe je ovšem poněkud jiná. Policisté, kteří by se rádi věnovali této práci 
i jako civilní zaměstnanci a v případě, že již dosáhli výsluhy, podávají žádost o ukončení 
služebního poměru u Policie České republiky. Tím vlastně ukončí kariéru u Ministerstva 
vnitra, a startují svou druhou kariéru v civilním sektoru. Poté se v podstatě nechávají 
najmout Ministerstvem zahraničních věcí, které je vysílá do těchto misí již jako civilní 
zaměstnance, samozřejmě za předpokladu, že uspěli při výběrovém řízení.  

 
Organizace spojených národů 

 
Hlavním důvodem, proč byla vytvořena OSN je podporovat a zajistit světový mír.  

V mnoha případech je po OSN žádáno řešit problémy národa, který se nachází v krizové 
situaci, protože ten již není schopen vyřešit danou situaci vlastními silami. Nesčetně krát se 
již jednalo o vyřešení problémů, kde jejich eskalace by mohla vést k propuknutí třetí světové 
války, jako například válka v bývalé Jugoslávii. 

 
Ovšem také ne vždy zapojení Organizace spojených národů do konfliktu přineslo 

ukončení tohoto konfliktu, anebo výsledky, které byly zpočátku očekávány.  
 
Organizace spojených národů si stanovila tři hlavní cíle: 
 

 dosáhnout a udržet světový mír; 

 propagovat a rozvíjet dobré vztahy mezi všemi národy; 

 spolupracovat s jinými národy na řešení ekonomických, sociálních, kulturních  
a humanitárních problémů. 
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Dosahuje toho tím, že pomáhá ukončit hádky, konflikty a boje mezi národy. Je to 
organizace, která se podílí na podpoře světového míru. Mnoho kroků je vedeno skupinami 
diplomatů k zastavení války a ozbrojených konfliktů. Agenda pro mír (Agenda for Peace), 
pomocí kterého se Organizace spojených národů snaží míru dosáhnout, může být dělen do 
čtyř skupin: 

 

 Preventivní diplomacie (Preventive Diplomacy). 

 Usmiřování (Peacemaking). 

 Udržování míru (Peacekeeping). 

 Budování míru (Peacebuilding). 
 

Preventivní diplomacií se rozumí to, že se Organizace má snažit zabránit sporům, 
které mezi stranami vznikají, případně zabránit sporům, které již probíhají, eskalovat 
a omezit šíření těmto konfliktům. Hlavní součástí prevence je systém včasného varování, 
neboť „Organizace spojených národů pečlivě monitoruje politickou situaci na celém světě, 
aby mohla rozpoznat hrozby mezinárodnímu míru a bezpečnosti a umožnit Radě bezpečnosti  
a generálnímu tajemníkovi podniknout preventivní kroky.“5 

Opatření, které má pomoci najít stranám kompromis a dojít k dohodě 
prostřednictvím mírových prostředků se nazývá Peacemaking. Hlavní podíl na peacemakingu 
má převážně Rada bezpečnosti, které může navrhnout způsob řešení konfliktu, a take 
generální tajemník, který se pak ujímá diplomatického vyjednávání k dosažení kopromisu 
mezi znetvářenými stranami. 

Pro nás, jako potencionální uchazeče o pracovní uplatnění je nezajímavější Peace-
keeping, což je vlastně přítomnost jednotek Organizace spojených národů v oblasti konfliktu. 
Jednotky zahrnují jak vojenský, tak policejní personál i civilisty. Operace na udržení míru na 
sebe mohou brát různé formy, jako je například udržování příměří a oddělování vojenských 
sil nebo preventivní rozmísťování mírových sil.  

 

                                                           
5 Mír a bezpečnost – prevence konfliktů. Informační centrum Organizace spojených národů v Praze. 
http://www.osn.cz/mir-a-bezpecnost  
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Ilustrace: „Kariérní” portál Organizace spojených národů.6 
 

 
 
Peacebuildingem je myšlena celá řada opatření zaměřených na snížení rizika návratu 

do konfliktu, posílením vnitrostátních kapacit na všech úrovních řešení konfliktů, a položit 
základy pro udržitelný mír a rozvoj. Peacebuilding strategie musí být ušitá na míru 
specifickým potřebám dané země, založená na odpovědnosti členských států, a měla by 
přednostně zahrnovat pozornost, na relativně úzký soubor činností zaměřených na dosažení 
výše uvedených cílů. Tyto operace (zajišťované obvykle relativně drobnými „poradenskými“ 
a převážně nevojenskými týmy pod hlavičkou světové organiazace) se obvykle zaměřují na 
takové aspekty, jako je demobilizace, politická stabilizace, ekonomická obnova a návrat 
uprchlíků.7 

Pracovat pro Organizaci spojených národů, vyžaduje i určité sebeobětování. Služba 
míru však nabízí reálné možnosti pomoci národům a zemím zotavit se z konfliktu, obnovit 

                                                           
6 United Nations Careers. United Nations. https://careers.un.org/lbw/Home.aspx ,  
7 What is Peacebuilding. United Nation Peacebuilding Fund. 
http://www.unpbf.org/application-guidelines/what-is-peacebuilding/ 
What is Peace; Application Guidelines. United Nation Peacebuilding Fund.  
http://www.unpbf.org/application-guidelines/what-is-peace 
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společenství a využívat výhod míru. Díky mírovým operacím Spojených národů se nabízejí 
příležitosti, abychom si opravdu uvědomovali, jaké panují rozdíly ve světě a ve svém vlastním 
životě. Pracovní a životní podmínky se v těchto oblastech opravdu liší. Pokud sloužíte  
v mírových, nebo v humanitárních misích OSN, země nebo oblast, ve které jste nuceni 
pracovat a žít, je pravděpodobné, že se vynořila z konfliktu, nebo je v nouzové situaci, kde 
podmínky jsou opravdu náročné, infrastruktura je slabá, elektřina a čistá voda jsou často 
nedostatkovým zbožím. 

Organizace spojených národů nabízí široké spektrum pracovních míst: můzěte 
vystrǐd́at různé funkce, odděleni,́ geograficka ́ miśta vyḱonu praće a dokonce i různé 
organizace nebo pracovni ́obory. Velmi zajímavá je zejména rozmanitost zaměstnanců, jichz ̌
je téměr ̌44 000 a pochaźeji ́ze 193 cľenskyćh stat́ů, a pracují v multikulturnićh tyḿech s lidmi 
ze vsěch mozňyćh prostrědi ́ a kultur. V Organizaci pracuje 33 % zěn a 67 % muzů̌. Jednou  
z priorit generálnih́o tajemniḱa Organizace je nadále zvysǒvat pocět zěn na vsěch úrovnićh 
pracovnićh pozic.8 

Nás však pochopitelně nejvíce zajímá oblast bezpečnosti, kde bezpečnostní personál 
je podporující složkou každé mírové operace po celém světě. Bezpečnostní úředníci 
Organizace spojených národů hrají klíčovou úlohu při poskytování jasného návodu, úspěšně  
a bezpečně provádět operaci Organizace spojených národů v typicky proměnných podmínkách 
při zajištění bezpečnosti veškerého personálu, prostorů a majetku Organizace spojených 

národů po celém světě.9 
Zájemcům o práci v Organizaci doporučuji navštívit webové stránky, kde se nacházejí 

veškeré pracovní nabídky, které můžeme vyhledávat podle oborů, nebo specializací.  
V případě, že máme zájem o pracovní nabídky z oblasti bezpečnosti, můžeme se 

zaměřit zejména o tyto pozice: 
 

 Security Operation Officer. 

 Security Investigation Officer. 

 Security Training Officer. 

 Security Information Analyst. 

 Close protection Officer. 

 Security Officer. 

 Fire Safety Officer. 
 

Další webové stránky, které nám při hledání práce mohou být velmi užitečné jsou 
taktéž: 

 

 United Nations Human Resources. http://www.hr.un.org 

 Inspira. http://www.inspira.un.org 
 

                                                           
8 United Nations Careers. Informační centrum Organizace spojených národů v Praze. 
http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/02/cesky-publikace-un-careers.pdf 
9 United Nation Careers. United Nations. 
https://careers.un.org/lbw/attachments/WorkingInTheField/EN/Security_10%20AUG%202015.pdf 
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Severoatlantická alliance  
 
Severoatlantická aliance (North Atlantic Treaty Organization, NATO) a bezpečnost 

evropského kontinentu jsou spolu pevně svázány. Podepsáním Severoatlantické smlouvy  
v dubnu 1949 byla vytvořena Aliance kolektivní obrany, v souladu s článkem 51 Charty OSN, 
která se od samého začátku stala významným hráčem v poválečném uspořádání Evropy. 

 
Ilustrace: „Volná místa” v rámci Severoatlantické aliance. Úvod.10 

 

 
 
Severoatlantická aliance je mezivládní organizace. Jejím základním účelem je ochrana 

svobody a bezpečnosti všech jejích členů a to jak politickými, tak i vojenskými prostředky  
v souladu se zásadami Charty Organizace spojených národů. Hlavním smyslem její činnosti je 
vytvoření spravedlivého a trvalého mírového pořádku v Evropě, založeného na společných 
hodnotách demokracie, lidských práv a právního státu. 

 

                                                           
10 Recruit. North Atlantic Treaty Organization. http://www.nato.int/cps/en/natohq/recruit-wide.htm 
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Ilustrace: „Volná místa” v rámci Severoatlantické aliance. Detailní přehled.11 
 

 
 

Významným stavebním kamenem bezpečnostního rámce Aliance je jeho trans-
atlantická vazba, která trvale spojuje bezpečnost severoamerického kontinentu s Evropou,  
a která je také praktickým vyjádřením účinného kolektivního úsilí členských států o podporu 
společných zájmů v oblasti bezpečnosti. Nedělitelnost bezpečnosti jednotlivých členských 
států, solidarita a soudržnost uvnitř Aliance a princip přijímání rozhodnutí konsensem je to, 
co tuto organizaci dělá tak silnou. Žádný stát není nucen spoléhat se pouze na své národní 
úsilí při řešení základních bezpečnostních úkolů, ale řeší je cestou kolektivního úsilí, aniž by 
se při tom zbavoval svého práva a národních povinností. 

Bohužel v této oblasti, pracovního uplatnění již není takové množství, jak bychom si 
mohli původně představovat. Je to způsobeno zejména tím, že Aliance je vojenská 
organizace, kde bezpečnost zabezpečují k tomu určené speciální vojenské jednotky. 
Samozřejmě i zde najdeme civilní odborníky na oblasti bezpečnostní, avšak tyto pozice se 
objevují na pracovním trhu velmi zřídka, a dále se jedná převážně o pozice v nekonfliktních 
oblastech, například při štábu (HQ) v Bruselu. 
 

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 
 

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE; Organization for Security 
and Co-operation in Europe, OSCE) má komplexní přístup k bezpečnosti, který zahrnuje 
lidské aspekty politicko-vojenské, ekonomické a environmentální. Proto také pokrývá širokou 
škálu otázek souvisejících s bezpečností, včetně kontroly zbrojení, důvěry budování 
bezpečnostních opatření, lidských práv, národnostní menšiny, demokratizací, politických 
strategií, boje proti terorismu, ekonomických a environmentálních aktivit. 

                                                           
11 Recruit. North Atlantic Treaty Organization. http://www.nato.int/cps/en/natohq/recruit-wide.htm 
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Mise této Organizace si kladou za cíl napomáhat obnovit důvěru v postižených 
komunitách a umožňují řešení krizí, které nastanou. Na mnoha místech hrají klíčovou roli po 
ukončení konfliktu.12  

Práce v rámci Organizace může zahrnovat mnoho sfér pracovního uplatnění, od 
politické a vojenské, ekonomické a environmentální až po oblasti lidských práv. Nabízí práce 
pro odborníky v těchto oblastech, při plnění důležitých úkolů administrativních, finančních, 
bezpečnostních a informačních technologií, které nám umožňují efektivně a účinně fungovat 
den co den.  

Avšak je třeba zdůraznit, že Organizace není kariérní organizací, nabízí pouze 
omezené období výkonu služby, ale s možností pohybu v rámci organizace. Rekrutuje jak 
odborníky na kontraktované pozice tak i zájemce vyslané z řad odborníků z členských států 
na pozice sekondované, a převážně z lokálních uchazečů na pozice dočasné.  

 
Ilustrace: „Kariéra“ v rámci Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.13 
 

 
 
Ve výše uvedených organizacích se nabízí široká škála pracovních pozic, avšak jedná 

se zejména o tyto: 
 

 Mission Security Officer. 

 Close protection Officer. 

 Security Officer. 

 Monitor. 
  
Bývalí příslušníci ozbrojených složek, ať již jsou to vojáci či policisté se zkušenostmi 

v krizových oblastech v postkonfliktních misích, jsou žádaným artiklem potencionálního 
uchazeče o pracovní pozici v oblasti bezpečnostního managementu. Je to způsobeno 
zejména odolnosti na odloučení od rodiny, zkušenostmi života v krizových podmínkách, nebo 
návyk disciplínu. Tyto klady, jsou jedním z předpokladů úspěchu ve výběrovém řízení, 
kterému se budu věnovat v jedné z příštích kapitol.  
 

                                                           
12 Organization for Security and Co-operation in Europe. http://www.osce.org 
13 Employment. Organization for Security and Co-operation in Europe. http://www.osce.org/employment 
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Nevládní organizace 
 

Nevládní nezisková organizace, v angličtině označovaná jako Non-Governmental 
Organization (NGO), je organizace nezřizovaná státem a na státu nezávislá, která je určena  
k obecně prospěšné činnosti nebo k neziskové činnosti pro soukromý prospěch.14 

V dnešní době ve světě pracuje a pomáhá velké množství nevládních neziskových 
organizací. Tyto organizace se hlavně zaměřují na humanitární pomoc, rozvojovou 
spolupráci, podporu lidských práv a programy sociální integrace atd. Mezi nejznámější patří 
především: 
 

 Amnesty International. 

 Červený kříž. 

 Lékaři bez hranic. 

 Greenpeace. 

 Armáda spásy 

 Transparency International. 

 Člověk v tísni. 

 Safe Children.  

 Save the Children. 

 a mnoho dalších. 
 

Během posledních 10 až 15 letech, krizové oblasti se pro NGO mise stávají stále 
nebezpečnější. Vážné incidenty – vraždy, únosy nebo útoky, které způsobují vážná poranění  
– jsou na vzestupu, stejně tak jako jsou na vzestupu politicky motivované útoky proti 
humanitárním pracovníkům. Tyto NGO jsou zkrátka „hloupé“, protože doslova si o takovéto 
problémy „koledují“. Úmyslně ignorují principy krizového managementu. Nechtějí 
akceptovat, že ta hrozba v krizových oblastech opravdu existuje. Jestli to není způsobeno 
hloupostí, pak tedy určitě naivitou… Myslí si, že když oni „pouze“ rozdávají jídlo, vodu, 
hračky nebo školní potřeby, tak jim nikdo neublíží. Přání je pro ně otcem myšlenky. Žijí ve své 
bublině, odmítají využít služeb soukromých bezpečnostních agentur, a věří, že se jim nemůže 
nic stát. 

Uměle si vytvářejí klapky na oči, aby neviděli co se venku děje a jak to vše funguje. 
Dále, nevyhodnocují rizika, protože „oni vytvářejí výsledky”, těmi pak světu dokazují, jak jsou 
potřební a jak světu prospívají… Myslím však, že je to způsobeno velkou nezodpovědností, 
takto ohrožovat své zaměstnance, kteří s největší pravděpodobností musí být také asi naivní, 
když ani oni si neuvědomují přítomnost a závažnost rizika.  

Systematický postup krizového managementu je již vypracován a tyto systémy se 
stávají standardem, který pro mnohé z organizací se stává prioritou v otázce bezpečnosti.  

Bohužel ne všechny organizace mají svůj krizový management dostatečně 
zaintegrován, proto stále dochází k výše uvedeným událostem. Jedním z problémů je ten, že 
oni vlastně ani nechtějí zaměstnávat odborníky v oblasti bezpečnosti, nebo bývalé 
profesionální vojáky, a to zejména proto, že oni by jim tu bublinu narušili…  

                                                           
14 Non-Governmental Organization. Non-governmental Organizations Associated with the United Nations. 
http://www.ngo.org/ngoinfo/sites.html 

https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Obecn%C4%9B_prosp%C4%9B%C5%A1n%C3%A1_%C4%8Dinnost&action=edit&redlink=1
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Věřím, že v následujících letech budou tyto neziskové organizace věnovat větší 
pozornost bezpečnosti svých zaměstnanců a využívat k ochraně privátní bezpečnostní 
agentury se zkušenostmi z krizových oblastí. Osobně jsem přesvědčen, že v této oblasti je 
velký potenciál k uplatnění odborníků v oblasti bezpečnosti. 
 

Privátní sektor  
 

Soukromé bezpečnostní agentury v angličtině označované jako Private Military 
Company (PMC). O historii a vzniku PMC již toho bylo v minulosti napsáno velmi mnoho. 
Častokrát jsou považováni za „žoldáky” vojáky nebo bojovníky najímáni různými firmami 
nebo organizacemi bojující jménem svého klienta. Není to pravda. Zatímco tito „žoldáci” jsou 
vnímání jako hrozba, najímání zabijáci obvykle nelišící se od osob s kriminální minulosti, 
realita je ovšem úplně jiná. V reálném světě jsou to však bývalí profesionální vojáci s mírně 
nadprůměrným technickým vybavením, kteří zabezpečují pracovní podmínky a ochranu svým 
klientům. V současné době soukromé vojenské společnosti a soukromé bezpečnostní 
agentury představují důležitý prvek bezpečnostního sektoru, bez kterých by postup při 
nastolování demokracie byl podstatně komplikovanější.  

Moderni ́ PMC jsou soukromé spolecňosti orientované prědevsǐḿ na zisk. Nicméně 
jejich moraĺni ́ kodex, se kteryḿ se můzěme bězňě seznaḿit (napr.̌ na jejich internetovyćh 
stránkaćh), je i prěsto vysoky ́a s největsǐ ́pravděpodobnosti ́by jim nedovoloval zapojit se do 
aktivit, které by jej jakyḿkoli způsobem narusǒvaly.  

Soudobé PMC maji ́ sofistikovany ́ způsob nab́oru zaměstnanců, v seznamech jejich 
externićh spolupracovniḱů působi ́ tisiće specialistů nejrůznějsǐćh oborů (at ̌ uz ̌ vojenskyćh 
nebo civilnićh). Organizace práce, vnitrňi ́ struktura, vyćvik, to vsěchno PMC zásadniḿ 
způsobem odlisǔje od drǐv́ějsǐćh zǒldáků. Typickyḿ zaměstnancem klasické PMC je byv́aly ́
voják s alespoň dvacetiletou vojenskou zkusěnosti ́ u speciálnićh jednotek nejrůznějsǐćh 
druhů ozbrojenyćh sil. Nejvysšǐ ́ prědstavitelé PMC jsou zpravidla penzionovani ́ vysoci ́
vojensťi ́ prědstavitelé, tedy generálové nebo vysoci ́ státni ́ úrědnići zabyv́ajići ́ se vojenskou 
nebo bezpecňostni ́problematikou. Z hlediska flexibility se jim můzě rovnat maĺoktera ́firma. 
Jejich stály ́ zaměstnanecky ́ stav je relativně niźky,́ pro své operace najiḿaji ́ osoby ze svyćh 
seznamů. Proto se PMC dokázǒu rychle zorientovat a prǐzpůsobit novyḿ situaciḿ. PMC 
nabiźeji ́své sluzb̌y ve vsěch prostrědićh nasǐ ́planety:15 

 

 na sousǐ – bojové operace, ochrana budov, majetku a osob na morǐ; 

 ochrana plavidel, vrtnyćh plosǐn; 

 ve vzduchu – operat́orǐ systémů protivzdusňé ochrany. 
 

Klienty PMC jsou jak státy, také jimi bývají diplomaté různých mezinárodních 
organizací, zejména však Evropská unie a Organizace spojených národů, mimo jiné se jedná 
například o odborníky v oblasti práva, kriminality, nebo policisté konající výcvik lokálním 
bezpečnostním složkám a v neposlední řadě různé nadnárodní společnosti. 

Na jiných misích to zase mohou být odborníci v oblasti zdravotnictví, nebo specialisté 
na infrastrukturu, kteří jsou určitě taktéž velkým přínosem ve válkou zničených zemí. Tyto 

                                                           
15 ŠMÍD, Tomáš. Brown&Root – případová studie Private Military Company. Masarykova Univerzita v Brně, 
2007. http://www.itbiz.cz/slovnik/human-resources-hr/nabor 

http://www.itbiz.cz/slovnik/human-resources-hr/nabor
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velké mezinárodní organizace si na rozdíl od NGO uvědomují riziko, které existuje v těchto 
rizikových oblastech, kladou velký důraz na krizový management a tím i bezpečnost svých 
zaměstnanců.  

Uvědomují si, že bez krizového managementu a dostatečné ochrany by určitě 
docházelo stále častěji k ohrožení členů mise v podobě vážných zranění, častých útoku, nebo 
únosů. A samozřejmě od toho všeho závisí, zda mise je úspěšná či nikoli. Samozřejmě se 
nedá tvrdit, že využitím služeb soukromých bezpečnostních agentur, se riziko v těchto 
krizových oblastech stává nulovým, to ne, ale podstatně se snižuje. 

PMC pracují v komplexu vysokého ohrožení, poskytující služby ke zmírnění rizika, 
především tehdy, kdy a kde je jich nejvíce zapotřebí. Jejich mezinárodní bezpečnostní  
a krizoví odborníci poskytují flexibilnost, diskrétnost, respektováním zásad krizového 
managementu, zvyšují bezpečnost chráněných osobám, jejich majetku a zároveň dávají 
prostor a podmínky k plnění jejich pracovních povinností. PMC operují většinou  
v mezinárodním prostředí, znalosti místní kultury, nebo jazyku představuje velkou výhodu 
pro potencionální zaměstnance.  

Uplatnění zaměstnanců soukromých bezpečnostních služeb může být v jakémkoli 
odvětví například i v letectví. Sice oficiálně veškeré infrastruktury byly zpět navráceny 
domácím autoritám…, přesto jsou stále řízeny civilní firmou. Dále pak, většina zahraničních 
ambasád jsou zabezpečovány soukromými bezpečnostními agenturami, tedy mimo 
ambasády české, ta je zabezpečována našimi vojáky.  

Velké uplatnění zde mohou získat, ženisté. I když většina z nich má zájem pracovat 
jako osobní strážce, nakonec všichni díky jejich vojenských znalostem, stejně skončí  
v agenturách jako pyrotechnici… Uplatnění v těchto bezpečnostních agenturách mohou najít 
taktéž bývalí vojenští psovodi (K9). Tito specialisti mají uplatnění zejména na letištích, při 
hledání výbušného materiálu, nebo drog, kterých je v takovýchto oblastech opravdu velké 
množství.  

Velice žádaných zbožím jsou díky svých zkušenostem a kontaktům s bývalými kolegy 
také vojenští zpravodajci. Právě na spolupráci s armádními složkami si PMC velmi zakládá, 
jedná se hlavně o vždy co nejčerstvější informace týkající se stupňů ohroženosti, zabezpečení 
podpory v případě napadení jejich základen nebo jejich zaměstnanců kteří se momentálně 
nacházejí mimo bezpečnou oblast. Dále pak požárníci, záchranáři, logistici, nebo například 
bývalí příslušníci výcvikových jednotek. Ti naopak mají velkou pravděpodobnost pracovního 
uplatnění ať už při výcviku domácích ozbrojených složek, nebo nově vznikajících 
bezpečnostních agentur. 

Ovšem privátní sektor, to nejsou jen PMC. Uplatnění mohou bývalí vojenští 
profesionálové najít mezi civilními profesemi. Zejména nyní, kdy pracovních pozic v security 
oblasti pozvolna ubývá, je podstatně rozumnější hledat pracovní uplatnění v civilních 
odbornostech. Například spojaři při výstavbě mobilních telekomunikačních sítích, nebo již 
zmiňovaní logističtí experti v zásobovacích firmách, stavaři, nebo kuchaři.  

Je mnoho webových stránek, které se věnují pracovnímu uplatnění civilních profesí  
v krizových oblastech. Jen pro příklad uvedu:  

 

 Danger Zone Jobs. http://www.dangerzonejobs.com 

 Secure Aspects. http://www.secureaspects.com 

 Professional Overseas Contractors. http://www.your-poc.com 


