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Poskytování technické asistence severoafrickým zemím v oblasti boje proti terorismu  

 

Anotace  

 

Retrospektivní pojednání se věnuje potenciálu rozvojové spolupráce České republiky se 
zeměmi severní Afriky, zejména pak Egyptem a Marokem, při vědomí značných specifik 
těchto zemí. 
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Summary 

 

The retrospective study deals with the potential of the Czech Republic's development 

cooperation with the countries of North Africa, especially Egypt and Morocco, while being 

aware of the considerable specifics of these countries. 
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Teritoriální a sektorové priority zahraniční rozvojové pomoci České republiky  

 

Dokument Ministerstva zahraničních věcí: Koncepce zahraniční rozvojové pomoci České 
republiky pro roky 2002 – 2007 ve své pasáži „Teritoriální a sektorové priority na období 2002 

– 2007“ konstatuje, že zahraniční rozvojová pomoc České republiky bude přednostně 
směřována do následujících teritorií a sektorů: 
 

oblast prioritní země Sektory 

Jihovýchodní 

Evropa 

Jugoslávie (a Kosovo); 

Bosna a Hercegovina;  

Makedonie 

good governance, prevence migrace, infrastruktura 

energetika, doprava), životní prostředí, krajané, 
regionální spolupráce 

Země 
bývalého 

Sovětského 
svazu 

Uzbekistán; Ukrajina; 

Kazachstán 

životní prostředí, doprava, prevence migrace, 
jaderná bezpečnost, krajané 

Blízký Východ Libanon; Palestina; 

Jemen 

životní prostředí (hydrologie, biodiverzita), 
infrastruktura (energetika, doprava) 

Jižní, 
jihovýchodní 

a východní 

Asie 

Vietnam; Mongolsko 

Afghánistán 

infrastruktura (energetika, doprava), životní 
prostředí (hydrologie, geologie), good governance, 
zemědělství 

Subsaharská 

Afrika 

Namibie; Angola; Mali; 

Burkina Faso; Etiopie 

zemědělství (rozvoj venkova), školství, 
zdravotnictví (HIV/AIDS), životní prostředí 
(hydrologie, geologie) 

Latinská 

Amerika 

Nikaragua; Salvador; 

Bolívie 

prevence přírodních katastrof, geologie, 

zalesňování, školství 
 

Dalším významným rozměrem v uvedené oblasti je ambice státu, související s  jeho 

protiteroristickou agendou: 

 

 Zajistit odpovídající účast České republiky v aktivitách, které členské státy Evropské unie 
provádí za účelem posílení protiteroristických kapacit prioritních třetích států.  

 Vytvořit databázi projektů mezinárodní spolupráce, do kterých jsou zapojeny jednotlivé 
ústřední správní úřady České republiky. Vytvořit systém, který usnadní zapojování 
specialistů České republiky, zaměřených na různé aspekty boje proti terorismu do 
projektů technické asistence třetím zemím, financovaných Evropskou komisí.  

 Zajistit směřování rozvojové pomoci v souladu s prioritami společné zahraniční  
a bezpečnostní politiky. 
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Země Severní Afriky, představují „jižní rozměr“ Evropské politiky sousedství, Southern 

Neighbors.1 

 

 

 

 

                                                                 
1
 Programme to Support Youth and Culture in the Southern Neighbourhood. Cultural Relations Platform,  

8. X. 2020. https://www.cultureinexternalrelations.eu/2020/10/08/programme-to-support-youth-and-culture-

in-the-southern-neighbourhood/ 

SCAZZIERI, Luigi. Rethinking the EU's Approach towards its Southern Neighbours. Centre for European Reform, 

10. VII. 2020. https://www.cer.eu/publications/archive/policy-brief/2020/rethinking-eus-approach-towards-

its-southern-neighbours 
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Perspektiva spolupráce (pomoci) České republiky „jižního křídla sousedské politiky“ byla 

akcelerována roku 2005, cestou Ministerstva spravedlnosti, které bylo zahraničními či 
unijními institucemi dotázáno, zda se chce zapojit jako senior partner do projektů pro země 
„Středomořského sousedství“: Alžírsko, Egypt, Jordánsko, Libanon, Maroko, Sýrie, Tunisko, 

Turecko, Izrael a Palestina.  

 

Ministerstvo spravedlnosti České republiky oslovilo další partnery, včetně Ministerstva vnitra 
České republiky.  
 

Téma bylo řešeno i na úrovni pracovních skupiny Rady Evropské unie. Výbor podle článku 36 
(Committee Article 36, CATS) byl požádán, aby potvrdil možnost pro Evropskou policejní 
akademii, CEPOL, participovat na uvedených programech a zvážil, zda je nutné přijmout další 
opatření pro odstranění pochybností ohledně mandátu CEPOL. 

 

Většina delegací, které k bodu vystoupily (Španělsko, Itálie, Portugalsko, Belgie), tuto 
možnost odmítla a vyslovila se pro pragmatické řešení už vzhledem k tomu, že již byly 
podepsány smlouvy pro realizaci výcviků v rámci programů a není tedy vhodná doba pro 

podobné pochybnosti. Diskuse byla uzavřena s  tím, že CATS dosáhl všeobecné shody na tom, 
že CEPOL se zapojí do aktivit obou programů a zároveň vzal na vědomí již podepsané smlouvy 
pro uskutečnění výcviku v rámci programů. 
  

V bezpečnostní oblasti se spolupráce zaměřuje především na regionální spolupráci v oblasti 

justice, integrace imigrantů, potírání drog, organizovaného zločinu a terorismu.  
 

Stanovisko odboru bezpečnostní politiky Ministerstvo vnitra České republiky k problematice 
poskytování technické asistence zemím Středomořského partnerství, respektive konkrétně 
Maroku v oblasti boje proti terorismu, v červenci 2005 operovalo s  následujícími konstato-

váními:
2
 

 

 Důležitost budování a posilování bilaterálních vztahů s  konkrétními zeměmi v nejbližším 
sousedství Unie je neoddiskutovatelná, a to nejen z hlediska boje proti terorismu. 

 Navrhovaný postup (tedy přesně cílená podpora oblastí, o které konkrétní země výslovně 
projeví zájem) je vůbec nejefektivnější možností, jak se k celé problematice postavit. Tuto 

skutečnost zároveň výslovně potvrzuje jak Akční plán Rady Evropské unie k terorismu, tak 

aktuální Deklarace Evropské unie proti terorismu. 

 Je zřejmé, že Česká republika se nebude moci (zejména z mezinárodněpolitických důvodů) 
z navrhované iniciativy úplně vyvázat. 

 Pro další rozhodování by bylo vhodné získat i vyjádření, nakolik je aktivita České republiky 
ve vztahu k zemi, která patří do obou seznamů, v souladu s prioritami státu v oblasti 

bezpečnosti (zde je vedle vyjádření Ministerstva zahraničních věcí třeba získat  
i stanovisko zpravodajských služeb České republiky a odboru azylové a migrační politiky 
Ministerstva vnitra).  

 V rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky se však v současnosti nedostávají 
prostředky na pokrytí povinných akcí, tudíž není hrazení zmíněné iniciativy ze současného 
rozpočtu resortu pravděpodobné. 

                                                                 
2
 Stanovisko k problematice poskytování technické as istence Maroku v oblasti boje proti terorismu. 

Ministerstvo vnitra České republiky, 21. VII. 2005, č. j.: OBP-751/AK-2005; MST-842-9/2005. 
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 Všeobecně je potřeba konstatovat, že z hlediska nákladů je třeba upřednostňovat akce, 
konané v České republice, kterých by se účastnili experti cílové země (cílových či 
prioritních zemí).  

 Je možné sloučit zapojení některých členských zemí (dělba práce a nákladů), například 
v rámci určitých regionálních platforem (Salzburská skupina, Visegrádská skupina). Pokud 
již skupina expertů žádající země vycestuje do Evropy, bude méně nákladné, když navštíví 
několik členských států Evropské unie najednou. 

 Stejně tak je možné spojit skupiny expertů žadatelských zemí. Spojená delegace se bude 
moci účastnit školení najednou (pokud bude vyřešena otázka tlumočení).  

 Stejně tak je možné spojit oba přístupy (delegace expertů z několika žadatelských zemí 
navštíví několik zemí Evropské unie). 

 Ze strany České republiky není v zásadě problém zařídit návštěvu zahraničních expertů 
na domácích specializovaných pracovištích (Kriminalistických ús tav, Generální ředitelství 
Hasičského záchranného sboru České republiky, atd.). Jedná se přitom o další argument 
pro to, aby případná akce proběhla na území České republiky. Je jen obtížně možné si 
představit, že by zprostředkovaná presentace stejného tématu v zahraničí dokázala být 
sama o sobě stejně přínosná, jako exkurze přímo na místě. 

 Mezi jmenovanými zeměmi je třeba tak jako tak určit země, které jsou pro Českou 
republiku výslovně prioritní. Paušální vyjádření, že všechny země, u nichž Česká republika  

po linii Evropské unie obdrží žádost o pomoc v oblasti boje proti terorismu, jsou prioritní, 

nelze považovat za dostatečné. 
 Všeobecně by bylo vhodné snažit se nepřistoupit na pozici seniorního partnera 

v projektech tohoto typu. Jedná se o pozici složitou, administrativně, lidsky i finančně. 
Daleko vhodnější by bylo trvat na pozici partnera juniorního. 

 Ministerstvo vnitra samo nestanovilo žádné své jednoznačné a plošné priority z hlediska 

zahraničních vztahů. Nepřímo je možné za takový prioritní prostor označit země Západního 

Balkánu a postsovětské země, ležící mimo Unii (jak z hlediska boje proti nelegální migraci 

a boje proti drogové kriminalitě, tak z hlediska boje proti terorismu). Žádná z těchto zemí 
však patrně do aktuální iniciativy Evropské unie zahrnuta nebude. 

 Ve vztahu k Maroku, jako k zemi, která byla výslovně posuzována, existují argumenty PRO 
i PROTI. Co se týče argumentů ve prospěch angažmá ve vztahu k Maroku, pak ve srovnání 

s touto destinací jsou do projektu zahrnuty i země, které jsou v řadě ohledů 
problematičtější. Případná interakce s  nimi by byla, ve srovnání s Marokem, finančně  
i jinak náročnější. Co se týče argumentace proti interakci s  Marokem, pak je třeba 
zároveň otevřeně konstatovat, že z hlediska boje proti radikalizaci a rekrutování mohou 

Maroku prospět více země, které jsou mu geograficky bližší, respektive disponují hlubšími 
zkušenostmi o tamních realitách (Španělsko). 
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Podrobnější pohled – Maroko 

 

V severní Africe se daří především kanabisu.3 Podle zpráv Interpolu jeho pěstování v Africe 

přímo podporují evropské zločinecké syndikáty. Zhruba dvě třetiny z celkového množství 
hašiše zadrženého v západní Evropě, pochází z této oblasti. Nejznámější producentskou zemí 
je Maroko. V projevu na podzim roku 1992 jeho veličenstvo král marocký Hasan II. oznámil, že 
plochy, na nichž je pěstován kanabis, pokrývají více jak 50 000 hektarů zemědělské půdy 
v regionu horského Rífu. (Z každého hektaru je možno vyrobit přibližně 500 kg marihuany, což 
znamená, že z celkové rozlohy je možno získat 25 000 tun marihuany). Terénní výzkumy 

francouzského Střediska pro geopolitické sledování drog (OGD) však potvrzují, že se jedná 
nejméně o 70 000 hektarů osázených konopím.  
 

Obchod s kanabisem (neboli “kifem”) a jeho deriváty je v Maroku pečlivě zorganizován. Na 

jeho počátku stojí víceméně nezávislí pěstitelé. Podle odhadů OGD žije v Rífu z produkce  

a obchodu s kanabisem kolem 5 milionů lidí. Pěstitelé “kifu” tvoří  25 % pracovně činných 
obyvatel rífské provincie Chefchaouen. Ročně je v této oblasti vyprodukováno na 2 000 tun 

hašiše.  
 

Pěstitelé prodávají své produkty zprostředkovatelům, kteří rovněž zajišťují další zpracování 
kanabisu – nejčastěji na kanabisový olej a hašiš. Tímto zpracováváním se zabývají 
specializovaní výrobci. Překupníci jsou zpravidla  dále napojeni na přepravce, kteří jsou často 
vlastníky (nebo společníky) různých garáží a dopravních společností – zejména kamiony 

zůstávají nadále hlavním prostředkem pašování kanabisových preparátů do Evropy. 
Překupníci drogy buď prodávají dále, anebo si na jejich přepravu tzv. “kupují cestu” - již 
vybudovaný ilegální kanál, jímž drogy putují do marockých metropolí (Fezu, Kasablanky, 
Marrákeše), anebo dále za hranice. “Cesty” zahrnují nejenom prostředky přepravy, ale 
průniky přes síť policejních a celních kontrol, spolupráci místních pohlavárů a oblastní 
administrativy, politických organizací, “ochranu” na všech úrovních státní, spolupráci 
zahraničních skupin organizovaného zločinu. Tyto kanály budují a spravují rozvětvené 
zločinecké organizace, jejichž předáci, ještě počátkem 80. let XX. století často pouzí 
malorolníci, pastevci či drobní pašeráci, si dnes v ničem nezadají s kolumbijskými 
narkobarony. 

 

Král Hasan vyhlásil v roce 1992 obchodníkům s drogami “válku”. Pěstitelské oblasti na jih od 
Tangeru při hranicích s Alžírskem nechal obsadit vojskem. Jeho snahy o potlačení obchodu  
s drogami však nemají přílišný úspěch. Maroko dnes i nadále zůstává největším vývozcem 
hašiše na světě. Poplatky z drogového obchodu tvoří významný zdroj neoficiálních příjmů řady 

marockých oblastních činitelů. Podloudný vývoz hašiše a marihuany přináší marocké 
ekonomice dvě miliardy dolarů ročně a je tak pro zemi nejvýznamnějším zdrojem deviz. Do 
obchodu s drogami jsou údajně zapleteni dokonce i královi příbuzní a členové marocké vlády. 

 

                                                                 
3
 Pěstování kanabisu  narůstá i  v Alžírsku a Tunisku. Problémy s drogami se nevyhnuly ani Libyi Muammara 

Kaddáfího. 
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Podrobnější pohled – Egypt 

 

Perspektiva spolupráce s Egyptem byla výslovně uvedena v souvislosti s bojem proti 

informační kriminalitě. Téma do určité míry navazuje na TIC Stálého zastoupení České 
republiky při Evropské unii ze dne 8. prosince 2005 (Záznam z jednání pracovní skupiny 

Magreb/Mašrek). Jeho přílohou byl i návrh výčtu prvků, určených k zahrnutí do Akčního 
plánu EU-Egypt (Elements for Inclusion in the EU/Egypt Action Plan) , verze ze dne  

2. prosince 2005.
4
  

 

Způsob, kterým je v Egyptě definováno nežádoucí chování (včetně aktivit v rámci Internetu), 

může být pro Českou republiku problémem. Egypt například mnohem šířeji chápe pojem 
pornografie (tedy např. včetně zobrazování osob v plavkách nebo uměleckých aktů). 
 

Nežádoucí aktivitou je z hlediska Egypta i „boj proti svobodnému vyznávání Islámu“, stejně 
jako aktivity, označitelné za urážku Islámu. Toto hledisko je pro orgány v Egyptě nadřazeno 
snaze o svobodné vyjadřování názoru (jak to ilustrují například okolnosti ohledně tzv. 
„dánských karikatur“).

5
 Pokud by byla spolupráce mezi Českou republikou a Egyptem v této 

oblasti v budoucnosti smluvně vázána, nebylo by možné vyloučit, že by Egypt mohl například 
požadovat odstranění „protiislámského“ obsahu ze serverů, registrovaných v České 
republice, atd. 

 

Výše uvedeným potenciálně problematickým skutečnostem je třeba při komunikaci 
s protějšky z Egypta věnovat odpovídající pozornost. 
 

1) V pasáži „Human rights and fundamental freedoms“ je možné konstatovat, že určité 
pasáže, např. svoboda vyjádření sexuální orientace (tedy otevřené deklarování 
homosexuality) mohou být z hlediska Egypta příliš ambiciozní. V takových případech 
navrhujeme akceptovat (existují-li) alternativní formulace navrhované Egyptem, které jsou 

z hlediska České republiky ve všech případech akceptovatelným kompromisem. 
 

2) V pasáži „Human rights and fundamental freedoms“ není rovněž vždy zřejmý kontext  
(v případě Egypta objektivně citlivých) poznámek o nepřípustnosti antisemitismu. I pokud 
odhlédneme od samotného významového posunu pojmu (Arabové jsou také Semité), je 

možné usuzovat, že pojem antisemitismus je v textu chápán jako „boj proti svobodnému 

vyznání judaismu“. Na to by odkazovala i skutečnost, že vedle sebe je uvedena nepřípustnost 
omezování „vyznání víry, antisemitismu a postoje proti islámu („defamation of religions, anti-

semitism and anti-Islam“). V textu by tedy bylo vhodné vést ostřejší linii mezi nepřípustností 
nacionalismu a xenofobie na straně jedné a omezení vyznání víry na straně druhé.  
 

Za podstatnější považujeme nutnost upozornit na skutečnost, že Egypt členské státy Evropské  

unie dlouhodobě upozorňuje na pohyb osob, důvodně podezřelých z teroristických aktivit 

(často osob v Egyptě za takové aktivity v nepřítomnosti odsouzených). Některé členské státy 
Evropské unie však taková varování dlouhodobě odmítaly (a odmítají) akceptovat, 

                                                                 
4
 European Union / Egypt Action Plan, 2005, 2006.  

 https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/123584/egypt_enp_ap_final_en1_0.pdf 
5
 Na druhou stranu servery v Egyptě obsahují i  velmi nevybíravou protiizraelskou resp. protižidovskou 

propagandu. 
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s poukazem na problematičnost ochrany lidských práv v Egyptě a možnost zneužití podezření 
z teroristických aktivit jako nástroje k „vypořádání se“ s politickou opozicí. Ze zkušenosti je 
však možné konstatovat, že varování Egypta byla zpravidla opodstatněná. Tím, kdo by měl být 
tedy v uvedeném kontextu chápán jako adresát úkolu, by tedy měla být prioritně Evropská 
unie (respektive její jednotlivé členské země), nikoli Egypt. 
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